HƯỚNG DẪN
THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ CÔNG
NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG TƯỜNG XÂY KÍCH THƯỚC LỚN
1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Tài liệu này đưa ra hướng dẫn đối với công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu các công
trình nhà công nghiệp sử dụng kết cấu chính là khung thép nhẹ tổ hợp và tường xây kích
thước lớn. Tài liệu này không thay thế cho các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy
định của pháp luật hiện hành có liên quan.
Việc thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng tường xây
kích thước lớn cần phải tuân thủ: (1) các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án
theo quy định pháp luật; (2) các tài liệu kỹ thuật của dự án (như: yêu cầu công nghệ của dự
án, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình, biện pháp thi công, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,
phòng chống thiên tai v.v); (3) các yêu cầu về quản lý chất lượng theo quy định; (4) các kinh
nghiệm và các điều kiện đặc thù ở địa phương xây dựng công trình.
2. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Nhà công nghiệp: là nơi mà trong đó diễn ra các quá trình sản xuất công nghiệp và phục
vụ sản xuất, bao gồm nhà xưởng, nhà sản xuất, nhà điều hành sản xuất, nhà kho và công
trình phục vụ sản xuất.
Tường xây: là tường được làm từ khối xây (gạch, đá hoặc viên bê tông). Tường xây trong
nhà công nghiệp có thể là tường chịu lực hoặc tự chịu lực, bao gồm: tường đầu hồi, tường
dọc nhà, tường ngăn (trong nhà).
Tường đầu hồi: là tường xây ở đầu hồi nhà, chịu tải trọng bản thân, tải trọng ngang (gió
v.v.) và tải trọng khác.
Tường dọc nhà: là tường xây theo phương dọc nhà, chịu tải trọng bản thân, tải trọng ngang
(gió v.v.) và tải trọng khác.
Tường ngăn: là tường xây đóng vai trò ngăn chia các không gian bên trong nhà.
Tường xây kích thước lớn: là tường xây có chiều cao lớn hơn 4,5 m (đối với tường xây
có chiều dày từ 200 - 250 mm) hoặc lớn hơn 2,5 m (đối với tường xây có chiều dày từ 100
- 150 mm). Ngoài ra, các loại tường xây khác sử dụng gạch khí chưng áp, viên xây có chiều
dày khác với chiều dày ở trên thì tỷ số giữa chiều cao tường và chiều dày tường > 20 lần
cũng được gọi là tường xây kích thước lớn. Tường xây ở đây có thể có trụ hoặc không có
trụ, có hệ khung giằng bê tông cốt thép (BTCT) hoặc không có hệ khung giằng BTCT.
Kết cấu chính: là hệ kết cấu chịu lực của nhà, bao gồm hệ khung (kể cả khung đầu hồi và
hệ giằng khung), hệ kết cấu mái (gồm cả hệ giằng mái), hệ dầm cầu trục v.v.
Khung thép nhẹ tổ hợp: là các khung thép nhẹ tiền chế một nhịp hay nhiều nhịp, dễ tổ
hợp và lắp dựng tại công trường cùng với khung đầu hồi, hệ dầm-xà gồ và hệ giằng khung
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tạo thành một hệ khung không gian tổng thể chịu lực. Hệ khung thép nhẹ tổ hợp là kết cấu
chính, sử dụng nhiều trong các nhà công nghiệp được xây dựng hiện nay.
Khung đầu hồi: là khung dùng để đỡ tường đầu hồi, truyền tải trọng vào kết cấu chính.
Kết cấu bao che: là hệ tường hoặc vách bao che, mái của nhà công nghiệp dùng để bảo vệ
an ninh chống đột nhập, chống chịu nắng, mưa, gió, nhiệt độ v.v.
Tường xây đứng độc lập: là tường xây độc lập không liên kết với kết cấu chính.
3. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ
3.1. Yêu cầu chung
- Hệ nền móng (kể cả móng nông, móng sâu hay gia cố nền) của nhà công nghiệp phải
được khảo sát, tính toán, thiết kế đảm bảo an toàn chịu lực, lún theo các tiêu chuẩn, quy
chuẩn áp dụng.
- Kết cấu chính của nhà công nghiệp phải được tính toán thiết kế theo đúng sơ đồ làm việc
của kết cấu (sơ đồ khung không gian hoặc sơ đồ khung phẳng, khuyến khích sử dụng sơ
đồ khung không gian), phải đảm bảo an toàn chịu lực (độ bền và ổn định) và đảm bảo yêu
cầu sử dụng bình thường trong suốt quá trình xây dựng, khai thác và vận hành công trình.
Đối với kết cấu chính là các khung thép nhẹ tổ hợp thì cần chú ý đến tính bất biến hình,
tính siêu tĩnh, phải đảm bảo ổn định (tổng thể và cục bộ), phải có hệ khung đầu hồi, hệ
dầm-xà gồ, hệ giằng dọc và ngang nhà (chống gió v.v.) để các khung này tạo thành một hệ
khung không gian tổng thể chịu lực. Các liên kết, mối nối phải được tính toán và cấu tạo
đảm bảo yêu cầu chịu lực theo các tiêu chuẩn áp dụng. Các yêu cầu khác, bao gồm: phòng
chống cháy nổ, bảo vệ chống ăn mòn v.v. phải đảm bảo theo quy định.
- Kết cấu bao che cũng phải đảm bảo an toàn chịu lực và truyền tải trọng trong quá trình
thi công và khai thác sử dụng. Kết cấu bao che là kết cấu mái cần đảm bảo chịu được gió,
bão, giông lốc theo quy định. Kết cấu tường hay vách bao che phải được lựa chọn phù hợp
với nhiệm vụ thiết kế (công năng và chức năng sử dụng...) của nhà công nghiệp. Khuyến
nghị xem xét sử dụng các giải pháp kết cấu tường bao che theo thứ tự ưu tiên như sau:
(1) Kết cấu tường bao che chỉ làm bằng tôn hoặc tấm vật liệu nhẹ, panel cách nhiệt....
(2) Kết cấu tường bao che với phía dưới bằng tường xây (nên cao đến khoảng 2,5 m),
phía trên bằng tôn hoặc tấm vật liệu nhẹ.
(3) Kết cấu tường bao che chỉ bằng tường xây, cần chú ý các yêu cầu sau:
+ Trường hợp tường xây có liên kết với kết cấu chính thì các tường này phải được
tính toán thiết kế theo đúng sơ đồ tính toán (sơ đồ làm việc), phải đảm bảo an toàn
chịu lực (độ bền và ổn định trong và ngoài mặt phẳng tường). Khi tường đầu hồi
liên kết và truyền tải trọng gió vào kết cấu chính thông qua hệ khung đầu hồi thì
hệ khung này phải được tính toán thiết kế đảm bảo an toàn chịu lực (độ bền và ổn
định cả trong và ngoài mặt phẳng khung). Cần có định hướng biện pháp đảm bảo
an toàn thi công tường (thiết kế định hướng biện pháp thi công).
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+ Hạn chế tối đa sử dụng tường xây đứng độc lập, đặc biệt là tường đầu hồi.
Trường hợp bắt buộc sử dụng thì phải tính toán thiết kế tường theo đúng sơ đồ tính
toán tường làm việc độc lập (sơ đồ công xôn thẳng đứng ngàm vào móng) dưới tác
dụng của tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và các tác động khác có thể phát sinh
cả trong quá trình thi công và khai thác sử dụng. Việc tính toán thiết kế nhằm khẳng
định an toàn chịu lực của tường (kể cả ổn định trong và ngoài mặt phẳng tường). Cần
có thiết kế định hướng biện pháp thi công để đảm bảo an toàn thi công tường.
+ Tải trọng dùng trong tính toán thiết kế được lấy theo TCVN 2737:19951, yêu
cầu công nghệ và nhiệm vụ thiết kế của dự án.
+ Các tải trọng, sơ đồ tính toán2 và đặc trưng vật liệu3 cần được xem xét trong
thiết kế (kể cả thiết kế định hướng biện pháp thi công).
3.2. Một số yêu cầu cụ thể
3.2.1 Đối với hệ khung thép
- Nên bố trí khe lún, khe nhiệt (khe co dãn) phù hợp với điều kiện địa chất công trình và khí
hậu cụ thể ở khu vực xây dựng cũng như yêu cầu về dây chuyền công nghệ của dự án.
- Nhà công nghiệp sử dụng các khung thép nhẹ tổ hợp, phải thiết kế đảm bảo có đủ các
khung đầu hồi, hệ dầm-xà gồ, hệ giằng khung dọc4 và ngang nhà (hệ giằng chống gió, tham
khảo Hình 1a và hệ giằng cột, tham khảo Hình 1b). Ngoài ra, có thể cần bổ sung hệ giằng
cầu trục theo yêu cầu của công nghệ hay nhiệm vụ thiết kế. Việc bố trí các hệ giằng này
nhằm đảm bảo ổn định tổng thể, ổn định cục bộ và tính bất biến hình của hệ kết cấu khung
không gian thép nhẹ tổ hợp.
- Chuyển vị và biến dạng của nhà công nghiệp phải được tính toán thiết kế đảm bảo yêu
cầu của tiêu chuẩn áp dụng và nhiệm vụ thiết kế.

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế là tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Khi tiêu chuẩn này
được thay thế thì áp dụng phiên bản thay thế đó. Cho phép áp dụng tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài theo quy định
pháp luật nhưng các số liệu điều kiện tự nhiên (gió v.v.) phải tuân thủ QCVN 02:2009/BXD.
2
Các tải trọng và sơ đồ tính toán trong quá trình thi công (ví dụ: tường có thể chưa xây hết chiều cao, tường có thể
chưa có giằng, có thể có ảnh hưởng và tác động của đầm rung, dàn giáo, xe cộ, lu lèn v.v.) cần được xem xét trong
tính toán thiết kế định hướng biện pháp thi công và lập biện pháp thi công. Áp lực gió dùng để tính toán tải trọng gió
trong quá trình thi công, cho phép lấy bằng 0,6W0 (W0 là áp lực gió tiêu chuẩn ở khu vực xây dựng, quy định trong
TCVN 2737:1995 hoặc QCVN 02:2009/BXD).
3
Các đặc trưng cường độ vật liệu trong giai đoạn thi công lấy theo tuổi thực tế của khối xây, mác vữa và mác bê tông
(khung-giằng đổ tại chỗ) thực tế có thể ít hơn 28 ngày tuổi.
4
Hệ giằng khung dọc nhà trong kết cấu khung thép nhẹ tổ hợp có thể là hệ dầm – xà gồ.
1
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a) Hệ giằng mái (khoảng 4-5 gian bố trí một hệ giằng)

b) Hướng nhìn A-A: hệ giằng cột (khoảng 4-5 gian bố trí một hệ giằng)

c) Mặt cắt 1-1

d) Hướng nhìn B-B: khung đầu hồi
Hình 1 - Hệ giằng mái và hệ giằng cột cho khung thép nhẹ (tham khảo)
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3.2.2 Đối với tường xây
(1) Về tính toán:
- Phải xác định đúng và đủ tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và các tải trọng khác. Cần
phân biệt rõ tính chất của tường: tường có liên kết với kết cấu chính hay tường đứng độc lập.
Từ đó, xác định đúng sơ đồ tính toán tường phù hợp với các giai đoạn sử dụng và trong giai
đoạn thi công. Sau đó, cần phải tính toán khẳng định đảm bảo an toàn chịu lực (độ bền và ổn
định cả trong và ngoài mặt phẳng tường), kể cả trong thiết kế định hướng biện pháp thi công.
(2) Về cấu tạo:
- Có cấu tạo và kích thước hình học (chiều cao, chiều dày, khoảng cách bổ trụ, hệ khung
gia cường BTCT (nếu có) v.v.) đảm bảo yêu cầu về độ mảnh và có liên kết hợp lý với kết
cấu chính (nếu có). Bố trí khe lún, khe nhiệt, khe co dãn phù hợp.
- Gạch có mác không nên thấp hơn M50. Vữa xây và vữa trát tường có mác không thấp hơn
M25 (2,5 MPa). Trụ BTCT làm từ bê tông M200 (B15) hoặc lớn hơn, cốt thép dọc đường kính
không nhỏ hơn 10 mm, cốt đai không nhỏ hơn 6 mm với giới hạn chảy từ 235 MPa (2350
kg/cm2).
- Chiều dày lớp vữa trát từ 10 - 15 mm.
- Chiều cao một đoạn tường đứng độc lập (đứng tự do): Khi không được giằng chống đỡ tạm
thì chiều cao tường xây không nên vượt quá 20 lần chiều dày tường. Với tường dày 100 - 150
mm thì chiều cao tường không nên quá 2,5 m, với tường dày 200 - 250 mm thì chiều cao tường
không nên quá 4,5 m. Cần phải có tính toán hoặc có biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn chịu
lực (độ bền và ổn định) của mảng tường trong quá trình thi công cũng như an toàn cho công
nhân xây dựng.
- Khoảng cách trụ tường: Khoảng cách trụ tường không vượt quá 30 lần chiều dày tường. Với
tường dày 100 - 150 mm thì khoảng cách trụ tường không nên quá 3 m, với tường dày 200 250 mm thì khoảng cách trụ tường không nên quá 6 m.
- Kích thước trụ tường nên được xác định dựa trên kết quả tính toán đảm bảo an toàn chịu lực,
ổn định và biến dạng, nhưng không nhỏ hơn 1,5 lần chiều dày tường.
- Cần bố trí hệ khung đỡ tường bằng BTCT khi tường có chiều cao từ 30 - 60 lần chiều dày
tường. Hệ khung BTCT này phải được tính toán thiết kế đảm bảo an toàn chịu lực (độ bền
và ổn định) khi chịu tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và tổ hợp của chúng, với sơ đồ
tính trong mặt phẳng khung (tường) là sơ đồ khung phẳng, còn ngoài mặt phẳng khung
(tường) là sơ đồ cột công xôn thẳng đứng ngàm vào móng. Mảng tường nằm trong các ô
của khung BTCT cũng phải đảm bảo yêu cầu chịu lực và ổn định.
(3) Các yêu cầu khác:
- Phải tính toán và cấu tạo liên kết tường và khung đảm bảo yêu cầu truyền lực về độ bền.
- Phải có đủ hồ sơ thiết kế và thẩm tra thiết kế (nếu có) theo quy định.
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4. HƯỚNG DẪN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
4.1. Yêu cầu chung
- Quy trình và biện pháp thi công (gọi chung là biện pháp thi công) phải được lập đảm bảo
an toàn, phù hợp với hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho dự án và các
quy định pháp luật khác có liên quan. Biện pháp thi công phải được chấp thuận và duyệt
theo quy định, đặc biệt lưu ý đối với tường xây kích thước lớn.
- Thi công và giám sát phải căn cứ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và biện pháp thi công
được duyệt.
- Phải đảm bảo an toàn cho người và công trình. Không được thi công trong điều kiện thời
tiết bất lợi (mưa lớn, gió lớn, giông lốc ...) theo quy định.
- Công tác nghiệm thu phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
4.2. Quy trình thi công, nghiệm thu nhà công nghiệp (tham khảo)
Bước 1: Thi công móng.
Bước 2: Thi công kết cấu chính.
Bước 3: Thi công kết cấu bao che, thi công tường xây độc lập.
Bước 4: Thi công hệ thống kỹ thuật, hoàn thiện, thi công và đấu nối hạ tầng trong và ngoài
nhà (bao gồm xử lý rác thải, nước thải, chất thải và môi trường).
Bước 5: Lắp đặt thiết bị (máy móc, công nghệ), phòng chống cháy.
Bước 6: Vận hành thử liên động.
Bước 7: Các công tác khác (cảnh quan v.v.).
Bước 8: Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng.
Quy trình nghiệm thu, bàn giao theo quy định pháp luật hiện hành.
4.3. Hướng dẫn thi công tường xây nhà công nghiệp (tham khảo)
- Tường xây nhà công nghiệp (tường đầu hồi, tường dọc nhà, tường ngăn) cần được thi
công theo đúng thiết kế, thiết kế định hướng biện pháp thi công và biện pháp thi công được
duyệt (nên được thi công sau hệ kết cấu chính). Khi không thể thi công tường sau kết cấu
chính thì cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình trong quá trình thi
công.
- Biên pháp thi công phải được lập chi tiết, có tính đến sơ đồ làm việc của tường ở các giai
đoạn thi công khác nhau. Biên pháp thi công phải phù hợp với tính toán khả năng chịu lực
của nền và móng, khả năng chịu lực của tường xây và kết cấu chính của nhà công nghiệp.
Nếu tường xây có liên kết và truyền tải trọng ngang vào kết cấu chính của nhà (tường đầu
hồi hoặc tường dọc nhà) thì quy trình thi công như sau:
+ Nên thi công kết cấu chính trước;
+ Sau đó, thi công tường theo từng khu vực và cao trình căn cứ biện pháp thi công
được duyệt (trong đó có liên kết với kết cấu chính).
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