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Nhà xuất bản Xây dựng chịu trách nhiệm xuất bảin, 
phát hành vả giữ bản quyền. Không được in, s a o  
chụp cuốn sách này dưới bất ki hình thức nào.



LỜI GIỚI THIÊU

Cuốn "Cẩm nang cùa người xây dựng'' ílo một sô'cán hộ 
củư trường Trun^ học Xúy dựng cônv, trình đô thị của Bộ 
Xây (ỉựnỊị hiên soạn. Cuốn sách được trình hcìy dưới íỉạ/ìíỊ sổ  
tay tra cứu, nội duuịị ngàn gọìì, xúc tích. Phần Ịỷ thuyết chỉ 
đ ề cập tới một sò vân đề hắt huộc phai ĩuún theo ỉì oníỊ thi 
công xâv clựỉiíỊ nu) d ã  được nêu ra tro/ỉíỊ íỊiiv chitan xúv  
ílựnỊị, quy phựm k ĩ thuật an toàn tì onv, xâ\’ dựng, hộ Luật 
Lao cíộnỊỊ. Phcin chính của cuốn Cíim nang này là các híhiỉ’ 
hiểu, hình vẽ, chủ vểu được hiên soạn trên cơ sở quy chuẩn, 
quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng đã dược han hành. Những 
hảng hiểu vù hình vẽ minh hoụ của cuốn cẩm nang nùy 
giúp cho tìịịười xây dựng tra cứu nhanh chóng, chính xác  
những vấn dề thường gặp trên côní> tntóni> xâv tlipig V’ế  cúc 
công việc như: nề. mộc, hê tông, thép, một sô định mức vật 
tư vù định mức hao hụt vật tư,... Vì vậy cuốn cẩm nang lcì 
một tài liệu cần thiết cho công nhân xúv dựng, ổồng thời 
cũng là tài liệu thưni khảo cho cán hộ k ĩ thuật, k ĩ sư xây 
dựng nói chuììíỊ, nhất lù nhímíỊ người lủm côníị tác thỉ công 
xâv dựtìg nói riêng.

Trong quá trình hiên soạn, nhóm hiên soạn đũ rhưm 
khảo nhiên tài liệu froní> VCI ngOíìi nước của nhiều tức già, 
đồng thời ÍỈICỢC sự í Ị u a n  tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu



trườní’ Tyuniị học Xúy íhpií> câníỊ trình dô thi - Bộ Xíix 
Thông qua nhe) Xuất hâu, nhóm hiên soạn nìoni> nìiiồii hày 
tỏ lòng chân thùnh hiết ơn và cảm tạ cúc tác í îá i'ó nlìữni’ 
tài liệu ììià cììúniị tỏi ổã thưm klìảo.

Cuốn Cẩm nang tìày dược xuất hân lần đcìu, mặc dù CÌIÍỢC 

hiên tập cấn thận vã chu đáo nhiúig khỏìì^ rhể í rá till klìói 
nhữìg thiếu sót. Nlìã Xi4Úí bản Xảy dựtìg mong hạn dọc '^óp ỷ 
phê hình hổ  sung dê lần xuất hân sau dược tốt hƠI I.

NHÀ XUẤT BẦN XÂY DỊÍNG
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Chưưng I

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 
LIÊN QUAN ĐẾN THI CÔNG

1.1 QUY CHUẨN XÂY DỤNG. CÁC VAN ĐỀ LIÊN 
QUAN ĐẾN CÔNG TRUỒNG XÂY DỤNG [11] *

1.1.1 Yêu cầu chung đôi Vfri công trường xây dựng
Trong suốt quá trình xây lắp, các đon vị thi công trên công 

trirôfnç phải đảm bảo;
- Khõniỉ gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường 

xung quanli công trường đó:
Tliái các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn,...
Tliâi nước, bùn, rác, vật liệu phế thải, đất cát, ra khu vực dân 

cư, đường xá, hồ ac), đồng ruộn2 xung quanh công trường gây 
ảnli liưcVng xấu đến sinh hoạt và sản xuất của dân cư xung quanh.

- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường
- Khóng gây lún, sụt, nín, đố nhà cửa, công trình và hệ thống 

kĩ thuậl hạ tầng (hệ thống cáp, đường ống ngđm, cống rãnh,...) ở 
xung quanh.

- Không gày cán trở "iao tliỏiiũ do vi phạm lòng đưÒTig, 
vỉa hè.

Không để xảy ra sự cố cháy, nổ.
1.1.2 Điều kiện kĩ thuật để mở cóng trưòTig xây dựng
Còní trường chỉ được mở sau khi đã thực hiện quy định về an 

toàn dưới đây:

Ghì chú: * Các S('> ỉroiiíỊ iií’OíU I / là sô tlìứ íự tài liệu tliani khảo
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Mọi công trườns, trước khi tiến hành xây dựng đcii pliải có 
tống mặt bằng thi cỏiig.

Trên tống mật bằne thi côns phải thể hiện đầy đủ, rỏ ràng:
- Các biện pháp đám bảo an toàn, vệ sinh mòi trường, phòng 

chống cháy,
- VỊ trí các công trình được thi công; công trình phục vụ thi 

công, kho bãi, đường xá, khu làm việc, khu nhà ở,...
- Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện,
- Khu vực thu gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa,
- Tuyến đường đi lại, vận chuyển, hệ thống điện, nước phục 

vụ thi công và sinh hoạt,
- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên công trường và 

biện pháp xứ lí trước khi đưa vào hệ thòng công công cộng.
2. Hoàỉi thành việc die, clìắn vc) hiên háo
- Công trường chi được mở sau khi đã thực hiện các tịuy «lịnh 

an toàn về biển báo, rào chắn, bao che.

- ở  những nơi không an toàn và những nơi cần thiết, phải có 
biển báo, tín hiệu. Các biển báo, tín hiệu này phải đặt (V chổ dễ 
nhận biết để mọi người thực hiện đúng nội dung chỉ dẫn.

- Bao quanh những khu vực quan trọrm hoặc nguy hiểm phải 
có hàng rào vững chắc, cao trên 2 mét.

- Bố trí đủ số cổng ra vào, nếu cần thiết có thể bố trí các trạm 
gác để cảnh giới và bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

1.1.3. Đảm bảo vệ sinh, an toàn cho môi trường xung 
quanh công trường xây dựng

y. Giữgììi vệ sinh vù an toàn íỊÌíio thô/iiỊ
- Đối với những công trưcmg nằin trong đò thị, việc vận 

chuyển cấu kiện, nguyên vật liệu,...phục vụ thi cống phải tuân

/. Thiết kê tổng mặt hằìiiỊ thi cô/iii



theo các quy định của chính quyền địa phưcíng (như; vận chuyển 
vào bain đêm, rứa sạch bánh xe trước khi ra đường phố, thưòfng 
xuyên làm vệ sinh dưòiig phố xung quanh công trưòiig,...).

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế 
thái, đất đá,...phái có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc 
vững chắc, để tránh rơi đổ xuống đường những vật liệu được 
vận chuyển.

2 . Chống hụi, vật rơi từ trên cao
- Khi thi công những công trình gần đường giao thông hoặc 

khu dân cư phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu 
xuống đường, hoặc nhà.

- Việc vận chuyển vật liệu thải từ độ cao trên 3m xuống đất 
phải đảm bảo an toàn, vệ sinh như: dùng ống máng hoặc thiết bị 
nâilg hạ, Iiúệiig la của Iiiáiig [)hải cách Iiiặl dâl khòng quá lin.

3. Chống ồn rung ctộniỊ c/iiá lìiửc
- Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn 

giải pháp thi công thích hợp với đạc điểm, tình hình, vị trí 
công trường.

- Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ 
thống cô ng trình kĩ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi 
công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

4. P/iỏiiiỊ clìôiìg í háy, nổ tro/ìiỊ iỊiiá trììili thi công
- Các đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng chống cháy, nổ trên phạm vi toàn công trường.
- Nlũmg khu vực trên công trường có chứa vật liệu dễ cháy, 

nổ như: xăng dầu, bình hơi hoặc thiết bị có áp lực,...phải đảm 
bảo khoảng cách tới khu vực dân cư theo quy định về phòng 
chống chiáy nổ, có hàng rào cách li và có biển báo cấm lửa, cấm 
người khiông phận sự đến gần, đồng thời phải bố trí và bảo quản 
tốt các thũết bị dụng cụ, phương tiện chống cháy thích hợp.
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1.1.4 Bảo vệ còng trình kĩ thuật hạ tầng, cáy xanh
1. Bào vệ công trìiìlì k ĩ ílìuật hạ
- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công không đirợc' gây 

ảnh hưởng xấu tới hệ thống công trình kĩ thuật hạ tầng hiện có.
- Nhĩme công trình có hệ thống công trình kĩ thuật hạ tầng đi 

qua, đơn vị thi công phải có biện pháp b;io vệ để hệ thốnt: này 
hoạt động bình thường. Chí được phép thay đổi, di chuyến hệ 
thống công trình kĩ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bán ciia cơ 
quan quản lí hệ thống công trình này clio phép thay đổi, di 
chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn bộ hệ thống, 
và thoả thuận vể biện pháp tạm thời đê duy trì các điều kiện binh 
thưòng cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

2. Bảo vệ cây xanh
Đưii vị thi còng có Irách Iihiệin bào vệ tât cá các cây xanh đã 

có trong và xung quanh công trưừníí. Việc chặt hạ cây xanli phải 
được phép của cơ quan quản lí cây xanh.

3. Kết thúc côììịị tníờng xây
Trước khi kết thúc công triròìií’, các đơn vị thi công ph;ú Ihu 

dọn mặt bằng công trường gọn sane, sạch sẽ, chuyên hết các vật 
liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sứa chữa những chỗ Iiư hóng 
của duófns xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ tliốns công trình kĩ thiiậl hạ 
tầng, nhà và công trình xung quanh....do cỊuá trình thi cỏnii ịíây 
nên, theo đúnơ thoả thuận ban đầu hoặc theo' quy định của 
Nhà nước.

1.1.5 An toàn lao động trong xáy dựng
I . Yêu cầu clìiiiig vê an tocut lao độiìg trong xây cỉiúìĩị
Chủ thầu xây dựng phải đảm báo nhữns yêu cầu vể an toàn 

lao động dưới đây:

- Chỉ được phép khởi công xây dựng sau khi đã lập rnặt bang 
thi công theo như quy định ở mục 1. 1.2 , troní đó thê hiện các
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biện pháp đàm bảo an toàn lao độna, vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy. nổ.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ vể bảo hộ lao đồng, 
bao gồm:

+ Tliời ỉỉian làm việc và nshi ngơi;

+ Chế độ lao động nữ và lao động chiía thành niên;

+ Chế độ bồi dưỡng độc hại;

+ Chê độ trang bị các phưong tiện bảo vệ cá nhân.

- Phải có biện pháp cái thiện điều kiện lao động cho 
công nhân:

+ Giảm nhẹ các khâu lao dộng thủ công nặng nhọc;

+ Ngăn ngừa, han chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy 
hiếm độc hại gây sự cố, lai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ 
hoặc gây bệnh nghề nghiệp.

- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kĩ thuật an toàn, 
vệ sinh lao động. Có số nhật kí an toàn lao động và thực hiện đầy 
đủ chế độ thống kê, khai báo, cliểu tra phân tích nguyên nhân tai 
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, 
trìiih độ bậc thợ và chứng chỉ học tập an toàn lao động.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị 
và sử dụii2 đúng các phươns tiện bảo vệ cá nhân phù họfp với 
tính chất ciìa công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc 
ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, dưới hầm lò, nơi có nguy 
cơ tai nạn về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc,...

- Đảm báo tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao 
động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ
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giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứii và phưcmg liện 
cấp cứu tai nạn.

2. Yêti cầu về kĩ thuật an toìm lao dộng íroỉìíỊ .vỡv lắp
Trên công trường xây dimg phái đảm bảo mọi yêu cầu an toàn 

lao động, như:

An toàn điện;

An toàn về cháy, nổ và có đầy đủ phương tiện chống cháy;

An toàn phòng chống sét;

Vệ sinh mặt bằng, thoát nước, phòng chống lũ;

Thông hơi, chiếu sáng, chống ô nhiễm hoá chất độc hại;

An toàn giao thông, đi lại, vận chuyển với các biển báo, chỉ 
dẫn, thiết bị che chắn, rào ngăn các vùng nguy hiểm;

An toàn iao động trong các công tác xây lắp;

An toàn cho: các bộ phận truyền động, vùng bị ảnh hưởng của 
các mảnh vụn văng ra trong qúa trình thi công hoặc gia công cơ 
khí, vùng ảnh hưcmg của các bộ phận dẫn điện, các nguồn bức 
xạ, hồ quang điện,...

1.2 QUY PHẠM Kĩ THUẬT AN TOÀN TRONG XÂY 
DỤNG -TCVN 5308-91- [33]

TCVN 5308-91 “Quy pliựtn kĩ thuật an toùn troììg Mty dựng" 
là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc của Ngành xây dựng. 
Trong TCVN 5308-91 có các nội dung cơ bản là:

1. Quy định chung;

2. Tổ chức mặt bằng công trường;

3. Lắp đặt và sử dụng điện trong thi công;

4. Công tác bốc xếp và vận chuyển;
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5. Sử dụng dụng cụ cầm tay;
6 . Sử dụng xe máy xây dims;
7. Công tác khoan;
s. Dựng lắp, sử dụim và thao tác các loại giàn giáo, giá đỡ; 
y. Công tác hàn;

10. Sử dụng máy ở các xưởiig gia cóng phụ;
11. Công tác bitum, mát tít và lớp cách ly;
12. Công tác đất;
13. Công tác móng và hạ giếng chìm;
14. Công tác sản xuất vữa và bê tông;
15. Công tác xây;
16. Công tác ván khuôn, cốt thép và bê tông;

17. Công tác lắp ghép;
18. Làm mái;
19. Công tác hoàn thiện;
20. Công tác lắp ráp thiết bị công nghệ và đường ống;
21. Thi công các công trình ngầm;
22. Công tác lắp đặt thiết bị điện và mạng lưới điện;
23. Công tác tháo dỡ, sửa chữa và mở rộng nhà.

Dưới đây là một số những quy định về an toàn theo TCVN 
530X-91, trong những công việc thường gặp đối với công nhân 
xây dinig (công tác trộn vữa bê tòng, công tác xây móng, còng 
tác xây tường gạch, gia công và lắp dựng ván khuôn, gia 
công và lắp dựng cốt thép, đổ và đầm bê tông, công tác tháo dỡ 
ván kliuôn).

1.2.1 Còng tác trộn vữa và bê tông
- Khi thùníỊ trộn dans vận hành hoặc sửa chữa, phải hạ ben 

xuống vị trí an toàn.
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- Khôna được dùng xẻng hoặc các đụno cụ cầm tay khác đê 
lấy vữa và bê tông ra khỏi thùng trộn đang vận hành.

- Khu vực đi lại để vận chuyên phối liệu đến thùng trộn phái 
sạch sẽ khóng bị trofn ngã, không có chướng ngại vật.

- Khi dùng chất phụ sia cho vào hỗn họp vữa phải có biện 
pháp phòng ngừa bỏng, chấn thương,...

- Công nhân trộn vữa bằng máy hoặc bằng tay phải được iraim 
bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động.

1.2.2 Công tác xây móng

- Công nhân lên xuống hố móng phải dùng thang tựa hoặc 
làm bậc lên xuống. Khi trời mưa phải có biện pháp đề phòng 
trượt ngã.

- Chuyển vật liệu xuống hò móng phải bằng phưtmg ph;íp cơ 
giới hoặc bằng các dụng cụ cải tiến như: máng, rãnh có mật 
phẳng nghiêng hoặc thùng. Vật liệu đimg trong thùng phải tliấp 
hơn thành thùng ít nhất là lOcm. Không được đứng trên niiộng 
hố móng để đổ vật liệu xuống hố.

- Cấm nơitời làm việc hoặc vận chuyên vật liệu trên miệng hô 
móng khi đang có người làm việc ở dưới hố, nếu không có biện 
pháp đảm bảo an toàn.

- Trong quá trình xây dựng, nếu hố móng bị ngập nư(ýc, phải 
dùng bofiTi hút hết nước lên trước khi tiếp tục làm việc.

Cấm mọi người ở dưới hố móng trong thời gian nghỉ giải lao

- Khi xây dựng hố móng ờ độ sâu trên 2m, hoặc xây fTi()no 
dưới chân đồi núi lúc mưa to phải ngímg ngay công việc.

- Hò móng phải được lấp đất đều ở híìi bên, đồng thời đầm 
chặt tuỳ theo mức độ xây lên cao của móng. Chỉ được lấp đất vào
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một bên hò móng mới xây klii khối xây đã đạt được cường độ 
thiết kế.

1.2.3 CônịỊ tác xây tưòTig gạch

- Khi xây tới độ cao cách nển nhà hoặc mặt sàn tầng l,5m 
phái bắc giàn giáo hoặc giá đỡ theo quy định.

Khi xây tường có chiểu dày từ 33ũmm trở lên phải bắc giàn 
giáo ở cả hai bên.

- Chuyển vật liệu lên sàn côna tác « độ cao trên 2m phải dùng 
các tliiốt bị cấu chuyển. Bàn nâng ạạch phải có thành chắn bảo 
đaiii không txri đổ khi nâns. Cấm chuyển gạch bằng cách tung 
gạch lên cao quá 2iĩi.

- Khi làm sàn côns lác bên (ronẹ nhà để xây. thì bên ngoài 
nhà phải đặt rào ngăn hoặc biển cấm, cách chân tường 1,5m, nếu 
xây cV độ cao kliông lớn hofii 7in hoặc cách chân tưòfng 2m nếu 
xây ỏfđộ cao lớn hơn 7m.

Từ tầng hai trở lên, phải che chắn những lỗ tường, nếu người 
có thổ chui qua được.

- Không được phép:

+ Đứng irên bờ tường đè xày;

+ Đi lại Irên bờ tircfiig;

+ Đứiiii irôn mái hất để xây;

4- Tựa ihang vào tường mới xây để lên xuống;

+ Đế dụng cụ hoặc vật liệu xây dựng lên trên bờ tường 
đang xày.

- C'ấin xây tường quá hai tầng khi tầng giữa chưa gác dầm sàn 
hoặc sàn tạm.
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- Khi xây, nếu có mưa to, giông hoặc gió cấp 6 trờ lên phải 
che đậy, chống đỡ khối xây cẩn thận để khỏi bị xói lở hoặc sụp 
đổ, đồng thời mọi người phải đến nơi ẩn lấp an toàn.

- Khi xây xong trụ độc lập hoặc tường đầu hồi, về mùa nura 
bão phải làm mái che ngay.

- Xây các mái hắt nhô ra khỏi tường quá 20cm phải có giá đỡ 
conson, chiểu rộng của nó phải lớn hofn chiều rộng của mái 
hắt 30cm.

Chỉ được tháo giá đỡ conson khi kết cấu mái hắt đã đạt cưímg 
độ thiết kế.

- Xây vòm cuốn hoặc vỏ mỏng phải có thiết kế thi cóng 
riêng.

1.2.4 Gia công và dựng lắp ván khuôn

- Ván khuôn dùng để đỡ các kết cấu bê tông phải được chế 
tạo và lắp dựng theo đúng các yêu cầu trong thiết kế thi công đã 
được duyệt.

- Ván khuôn ghép sẵn thành khối hoặc tấm lón phải đảm bảo 
vững chắc khi cẩu lắp và khi cẩu lắp phải tránh để va chạm vào 
các bộ phận kết cấu đã lắp trước.

- Chỉ được đặt ván khuôn của tầng trên sau khi đã cô định ván 
khuôn của tầng dưới.

- Dựng ván khuôn ở độ cao nhỏ hon 6m được dùng giá đõ để 
đứng thao tác, ở độ cao trên 6m phải dùng sàn thao tác.

- Dựng lắp ván khuôn cho các kết cấu vòm và vỏ phải có sàn 
công tác và lan can bảo vệ. Khoảng cách từ ván khuôn đến sàn 
thao tác không lớn hcfii l,5m. ở  vị trí ván khuôn nghiêng phải 
làm sàn công tác thành từng bậc có chiều rộng ít nhất 40cm.
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- Kliuôn treo phải liên kết chắc chắn. Chi’ được đặt khuôn treo 
vào khung sau khi các bộ phận của khung đã liên kết.

- Không được đê trên ván khuôn những thiết bị, vật liệu 
không có trong thiết kế. Kế cả khôrm cho những người không 
trực tiếp tham gia vào việc đổ bê tông đứng lên trên ván khuôn.

- Cấm đặt và chất xếp các tấm ván khuôn, các bộ phận của 
ván khuôn lên chiếu nghỉ của cầu thang, ban công, các mặt dốc, 
các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các mép ngoài của công trình, ở 
các vị trí thẳng đứng hoặc nghiêng khi chưa giằng néo chúng.

1.2.5 (ìia công và láp dựng cốt thép
- Chuẩn bị phôi và gia còns cốt thép phải được tiến hành ở 

khu vực riêng, xung quanh có rào chắn và biển báo.

- Cal, UỎII, kéo cỗl lliéị) pliài dìing máy hoặc các ihiếl bị 
chuyèn dùng.

- Bàn gia công cốt thép phải được cò định chắc chắn, nhất là 
khi gia công các loại thép có đưcnig kính lớn hơn 20mm. Nếu 
bàn gia công cốt thép có công nhân làm việc ở hai phía thì ở giữa 
phải có lưới thép bảo vệ cao ít nhất là Im. Cốt thép đã làm xong 
phái đặt đúng chỗ quy định.

- Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo 
hiểm ở trục cuộn trước khi mở máy; hãm động cơ khi đưa đầu 
nối thép vào trục cuộn; rào ngăn hai bên sợi thép chạy từ trục 
cuộn đến tang của máy.

- Trục cuộn các cuộn thép phải đặt cách tang của máy từ l,5m 
đến 2m và đặt cách mặt nền không lớn hofn 50cm, xung quanh 
có rào chắn. Giữa trục cuộn và tang của máy phải có bộ phận 
hạn chế sự chuyển dịch của dây thép đang tháo. Chỉ được mắc 
đầu sợi thép vào máy khi máy đã ngừng hoạt động.
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- Nắn thắng cốt thép bằng tời điện hoặc tời quay tav, phái có
biện pháp đề phòng sợi thép tuột hoặc đứt văng vào người. Đầu 
cáp của tời kéo nối với nơi thép cần nắn thẳng bằng thiết bị 
chuyên dùng. Không nối bằng phươiig pháp buộc. Dây cáp và
sợi thép khi kéo phải nằm trong rãnh che chắn.

- Cấm dùng máy truyền động để cắt các đoạn thép ngắn hơn
80cm nếu không có các thiết bị đảm bảo an toàn.

- Chỉ được dịch chuyển vị trí cốt thép uốn trên bàn máy khi 
đĩa quay ngừng hoạt động.

- Khi gia công cốt thép và làm sạch gỉ phải trang bị đíiy đủ 
phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân.

- Không uốn thẳng các cuộn thép bằng cách kéo càng chiíng 
tại các vị tri khong dược rào ngan và kliong an toànừtren  
công trường.

- Không dùng kéo tay khi cắt các thanh thép thành các mẫu 
ngắn hcfii 30cm.

- Dàn cốt thép phải được đặt thật đảm bảo, không lật, không 
rơi trước khi dựng ván khuôn cho chúng.

- Lắp, dimg cốt thép cho các khung độc lập, dầm, xà, cột, 
tường và các kết cấu tương tự khác phải sử dụng sàn thao tác 
rộng hơn hoặc bằng Im.

- Trước khi chuyển những tấm lưới khung cốt thép đến vị trí 
lắp đặt phải kiểm tra các mối hàn, nối buộc. Khi cắt bỏ các phần 
sắt thừa ở trên cao, công nhân phải đeo dây an toàn và bên dưới 
phải có biển báo.

- Lối qua lại trên các khung cốt thép phải lót ván có chiều 
rộng không nhỏ hơn 40cm.
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- Khi gia công cốt (hép trona xirớna hoặc tại chỗ, vé ban đêm 
cần phái được chiếu sáng cục bộ từ 100 đến 300L11X, chiếu sáng 
chung lừ 30 đến 80 Liix.

- Buộc cốt thép phái dùng các dụng cụ chuyên dụng, cấm 
buộc bằnu tay.

- Không được chất cốt thép lên sàn công tác hoặc trên các ván 
khuôn vượt quá tái trọng cht:) phép trons thiết kế.

- Khi dựng đặt cốt thép gần đưÒTií’ dây dẫn điện, phải cắt 
điện, trường hợp không cắt được điện phải có biện pháp ngăn 
ngừa cốt thép chạm vào dây điện.

1.2.6 Đố và đầm bè tỏíiịỊ
- Chỉ đưực tiên hànli dổ bê lòng sau khi đã có vãn bản 

xác nhận.

- Tlii CỎIIÍĨ bê tông ở nhữiic bộ phạn kết cấu có độ nghiêng từ 
30*’ Irở lèn phải có dây neo buộc chắc chắn các thiết bị. Cóng 
nhân phải đeo dây an toàn.

- 'riii công bè tông ở hố sâu, đưcmg hầm hoặc ở các vị trí chật 
hẹp, công nhân phải đứng trên các sàn thao tác và phải đảm bảo 
thông gió và cường độ chiếu sáng cục bộ từ 100 đến 300I11X và 
chiếu sànç chung từ 20 đến 8OL11X.

- Tlii cóng bê tông ở Iiíỉoài trời phải có lán che mưa nắng, ban 
đêm phải có đèn chiếu sánc, cường độ chiếu sáng chung từ 40 
đến XOLux (tối đa 15()Lux).

- Tlii công bê tông ờ độ sâu lón hơn l,5ni phải dùng máng 
dẫn lioặc vòi voi cố định chắc vào các bộ phận ván khuôn hoặc 
sàn thao tác.

- Diins vòi rung để đổ vữa bê tôns phải cố định chắc chắn 
may chân động với vòi. Cấm đứng dưới vòi voi khi đang 
đổ bê tôiiíĩ.
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- Dùng đầm rung đê đầm vữa bê tông cần: nôi đất vó đám 
rung; dùng dây bọc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ 
điện của đầm; làm sạch đầm rung, lau khò và cuốn dây dẫn khi 
ngừng việc; ngừng đầm rung từ 5 đến 7 phút sau mỗi lần làm 
việc liên tục từ 30 đến 35 phút; công nhân vận hành máy phải 
được trana bị ủng cao su cách điện và các phương tiện bảo vệ cá 
nhân khác.

- Lối qua lại phía dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào 
ngăn và biến cấm. Trường hợp bắt buộc phải có người qua lại thì 
phải làm các tấm che ở phía trên lối qua lại đó.

- Cấm những người không có nhiệm vụ đứng ở sàn rót vữa bê 
tông. Công nhân làm nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh và tháo 
móc gầu ben phải có găng, ủng.

1.2.7 Còng tác tháo dỡ ván khuôn
- Chỉ được tháo ván khuôn sau khi bê tông đã đạt đến circmg 

độ quy định theo sự hướng dẫn của cán bộ kĩ thuật thi còng.
- Khi tháo ván khuôn phải tháo theo trình tự hợp lý, phải có 

các biện pháp đề phòng ván khuôn rơi hoặc kết cấu công trình bị 
sập đổ bất ngờ. Nơi tháo ván khuôn phải có rào ngăn và 
biển báo.

- Trước khi tháo ván khuôn phải thu gọn hết vật liệu thừa và 
các thiết bị đặt trên các bộ phận công trình sắp tháo ván khuôn.

- Khi tháo ván khuôn, phải thườiiẹ xuyên quan sát tình trạng 
các bộ phận kết cấu, nếu có hiện tượng biến dạng phải ngìmg 
tháo và báo cáo cho cán bộ kĩ thuật thi công biết.

- Tháo dỡ các bộ phận của ván khuôn trượt, các thiết bị 
trượt,...phải theo sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật thi công.

- Sau khi tháo ván khuôn phải che chắn các lỗ hổng cúa cóng 
trình. Không được để ván khuôn đã tháo lên sàn công tác hoặc
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ném ván khuôn từ trên cao xiiòne. Ván khuôn sau khi tháo phải 
được nhổ đinh và xếp vào nơi cỊiiy định.

- 'rháo dỡ ván khuôn đối với những khoang bê tỏng cốt thép 
có khẩu độ lớn, thì phái thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trong 
thiết kế về cliống đỡ tạm thời.

1.3 MỘT SỐ ĐIỀU TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG [ 10J
Bộ Luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ban hành theo lệnh của Chú tịch nước số 35-L/CTN ngày
5-7-1994 bao gồm một sò nội dung là;

1. Những quy định chiins;
2. Việc làm;
3. Học nghề;

4. Hợp đồng lao động;
5. Tlioả ước lao động tập thể;
6 . Tiền lương;
7. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;
8. Kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất;
'■). An toàn lao động, vệ sinh lao động;

10. Những quy định riêníi đối V(ýi lao động nữ;
11. Nhữn" quy định riêns đôi với lao động dura thành niên 

và một sô loại lao động khác;
12. Bảo hiểm xã hội;
13. Công đoàn;
14. Giải quyết tranh chấp lao động;
15. Quản lí Nhà nước về lao độna;
ló. Tỉianh tra Nhà nước về lao dộriỉ:, xử phạt vi phạm pháp 

luật lao động.
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Luật Lao động chỉ rõ: Lao động là hoạt động quan trọng nhất 
của con người tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của 
xã hội. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người 
lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao 
động, các nguyên tắc quản lí và sử dụng lao động.

Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và 
nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không 
bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín 
ngưỡng, tôn giáo.

Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao 
động và có giao kết hợp đồng lao động.

Người lao động được trả lương trên cơ sở thoả thuận với 
người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối 
thiểu do Nhà nước quy định và theo năng suất, chất lượng, hiệu 
quả công việc, được bảo hộ lao động.

Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động.

Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao 
động được xác lập và tiến hành qua thưcfng lượng, thoả thuận 
theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền 
và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điểu đã 
cam kết.

Trong quan hệ lao động thường gặp nhất là vấn đề hợp đồng 
lao động, dưới đày là sơ lược một số nội dung nên lưu ý trong 
phần lìỢỊ) đổniỊ ¡a o  độiiíỊ và tiên lươti^.

1.3.1 Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động được giao kết không xác định thời hạn; 
xác định thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; theo mùa vụ hoặc theo 
công việc nhất định có thời hạn dưới một năm. Hợp đồng lao
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động đirợc kí kết bằna văn bán; nếu tliời hạn dưới 3 tháng có thể 
giao kết bằng miệns.

2. Nội dung chủ yếu của lic;íp đồng bao gồm: Công việc phải 
làrn, thời eian làm việc, thời gian nghi ngơi, tiền lương, địa điểm 
làm việc, thời hạn hợp đổng, điểu kiện về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

3. Ngirời lao động có thê giao kết một hoặc nhiều hợp đồng 
lao động, với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng 
phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết. Người 
giao kết hợp đồng không được giao cho người khác nếu không 
được người sử dụng lao động đồng ý.

4. Hợp đồng lao động được chàm dứt trong những trường hợp 
là: Hết hạn hợp đồng; đã hoàn thàỊih còng việc theo hợp đồng; 
hai bên thoả thuận chấm di'rt hợp đồng; người lao động bị kết án 
tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ của Toà án; người lao 
động chết, mất tích theo tuyêii bố của Toà án.

5. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời 
hạn từ 1 đến 3 năm hoặc theo mùa vụ hoặc công việc nhất 
định mà thời hạn dưới một năm có quyền đơn phương chấm 
dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp: Không 
được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc 
không được đảm bảo các điều kiện làm việc đã thoả thuận 
trong hợp đổng; không được trả công đầy đủ hoặc trả công 
không đúng thời hạn theo hợp đồng; bị ngược đãi, bị cưỡng 
bức lao động; bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh 
khó khăn không thể tiếp tục hợp đồng; được bầu làm nhiệm 
vụ chuyên trách ờ các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm 
giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước; người lao động nữ có 
thai phải nghỉ việc theo chí định của thầy thuốc.
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1.3.2 Tiền lương

1. Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong 
hợp đồng lao động và được trá lương theo năng xuất lao động, 
chất lượng và hiệu quả cóng việc. Mức lưofng của người lao động 
không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

2. Người sử dụng lao động có quyền chọn các hình thức trả 
lương theo thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng), theo sản phẩm, 
theo khoán nhưng phải duy trì hình thức trả lương đã chọn irong 
một thời gian nhất định và phải thống báo cho ngirời lao 
động biết.

3. Người lao động được trả lưofiTg trực tiếp, đầy đủ, đúng tliời 
hạn và tại nơi làin việc.

4. Người lao động có quyền được biết lí do mọi khoản khấu 
trừ vào tiền lương của mình. Trưòng hợp phải khấu trừ tlìì cũng 
không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.

Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt 
bằng hình thức cúp lương của người lao động.

5. Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau:

- Vào ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 150% tiền 
lương giờ của ngày làm việc bình thường;

- Vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, được trả lương ít 
nhất bằng 200% tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường;

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít 
nhất bằng 30% của tiền lưcíng làm việc vào ban ngày.

6 . Trong trưÒTig hợp phải ngừng việc, người lao động được trả 
lưoíng như sau:

- Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động 
được trả đủ tiền ỉirơng;
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- Nếu do lỗi cúa người lao độiiíĩ thì người đó không được 
trả lương;

1.4 MỘT SỐ QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THƯ 
THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

(Một số Quy phạm thi công và nghiệm thu trong bộ Tiéu chuẩn 
xáy dựng của Việt Nam có liên quan nhiều tói công việc của công 
nhãn xáy dựng)

1. TCVN 4085: 19X5 Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và 
nghiệm thu.

2. TCVN 4091: 19X5 Nghiệm thu các công trình xây dựng.
3. TCVN 4447: 1987 Công tác dất. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu.
4. TCVN 4452: 1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp 

ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
5. TCVN 4453: 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 

toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
6 . TCVN 4459: 1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa 

trong xây dựiig.
7. TCVN 4516: 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy 

phạm thi công và nghiệm thu.
8 . TCVN 5640: 1991 Bàn giao công trình xây dựng.
9. 7'CVN 5641; 1991 Bể chứa bằng bê tông cốt thép. Quy 

phạm thi công và nghiệm thu.
10. TCVN 5674: 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. 

Thi công và nghiệm thu.
11. TCXD 63: 1989 Quy định sử dụng hợp lí xi măng trong 

xây dimg.
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12. TCXD 79: 1980 Thi công và nghiệm thu các còng trình

13. TCXD 15̂ 9: 1986 Trát đá trang trí. Thi công và nghiệm
thu

14. TCXD 170: 1989 Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và
nghiệm thu - Yêu cầu kĩ thuật.

15. TCXD 190: 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi
công và nghiệm thu.
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Chương II
NHỮNG VÂN ĐỂ CHUNG

Trong mục này, chủ yếu đề cập tới một số bảng biểu, công 
thức ihưcyiig hay gặp trong thi công.

Bảng 2.1 Báng đơn vị đo iường hợp pháp của 
Việt nam (hệ đo lường SI)

Đơn vi
Đại lượng Tên Kí hiêu Ghi chú

1 1 4

Đ()N VI CO
- Độ dài mét m Đơn vị cơ bản
- Diện tích mét vuông

")
m“

a a la = 100 m
héc ta ha lha=  10000 m’

- llic  tích mét khối m
11= Ida’- Dung tích lít 1

- (ỉóc phẳne radien rad 1 rad = R/R = 1
- ( jÓc quay độ o 1° = 7i/ 180 rad

phút 1’ = l°/60
giây í ^ 1” = 1760
vòng vg 1 vg = 271 rad

- (}óc khối stêradian sr Isr = R“/R '=  1
- IIkYi "ianC’ giây s Đơn vị cơ bản

phút ph 1 ph = 60s
giờ h 1h = 60ph

ngày ngày 1 ngày = 24h
- 1 an số héc Hz lH z=  1/s
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1 2 3 4
- Tần số vòngtrêngiây vg/s 1 vg/s = 1 Hz

vòngtrênphúl vg/ph I vg/ph = 1/60 Hz
vòng trên giờ vg/h lvg/h= 1/3600 Hz

- Tốc độ mét trên giây m/s
- Gia tốc m/s'
- Tốc độ góc rad/s = Is-'
- Gia tốc góc rad/s = Is'-
- Khối lượng kilỏgam

tạ tạ = 100kg
tấn t

kg/m'^
mêgagam = 1000kg

- Khối lượng riêng
“ Lực niutơn N IN = Imkậ/s'
- Áp suất N/m- = I m 'kgs'

Pascal Pa = IN/m-
bar bar = 10 -^ /111-= 10 ' Pu

ápmốtphe at = 9,81x10^/111'
tor tor = 133,322N/m"

- Công, năng lượng jun J = lNm=lm kgs
- Công suất oát w 1 ị 

= 1 J/s = lm kgs’

ĐƠN VI ĐIÊN TỪ
- Cường độ dòng
điện ampe A đơii vị cơ bản

- Điện áp vồn V = IW/A
“ Điện trở Ồm Q = IV/A
~ Điện lượng culong c = 1 As
*■ Cảm ứng điện C/m
- Cường độ điện

trường vôn trên mét v/m
- Điện dung phara p = lm''kg''s^A'
- Cồng, năng lượiig jun J = Im kgs

oát giây Ws = IJ
kilôoat giờ kWh = 3,6x1 Ô J
êlectronvôn eV = l,60207xl0''^J

Từ thông vêbe wb
- Cảm ứng từ tesla T = Iwb/m"
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í 2 3 4
- Suất từ động ampe A
- c Olìg SLUÍt oất w = u / s
- Còng suất biểu

kiến vôn ampe VA = I Vxl A

FX)N VI NHIÊT
- Nhiệt lirợĩìg jun

calo cal = 4,1868J
- Nhiệt lượng riêng

kcal/kg =4,1868xlO^J/kg
- Nhiệt dung J/độ

cal/đô = 4,1868J/độ
kgj/độ

- Nhiệt dung riêng J/kgđộ
- iTiỏng lượng

nhiẹt oát w =  u / s
- Hệ số trao đổi

nhiẹt W/m-độ (hệ số truyền nhiệt)

Ghi chú; l mã lực = 75 kg.ỉìì/s = 0,735 KW 
IKW =1,36 niã lựv = ì 02 kg.m/s

Bảng 2.2 ước số và bội sỏ của đom vị

Vớc số Ghép Hệ số cần phải nhân với
(bội số) Tên Ki' hiệu trị của đơn vị

1 2 3 4
ư ớc số átto a 10'^ ...........................

-nt- femtô f 10'-' ....................
-nt- picô p 10'- ....................
-nt- nanô n 0,000.000.001
-nt- micrô 10*' 0,000.001
-nt- mili m 10"̂  0,001
-nt- centi c 10- 0,01
-nt- đêxi d 1 0 ‘ 0,1
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Bội số 
-nt- 
-nt- 
-nt- 
-nt- 
-nt-

đêca
hectô
kilô
mêga
giga
têra

3
da
h
k
M
G
T

10 .

10-
10̂
10̂
10'̂
10

10 
100 

1.000 
1.000.000 

1.000.000.000
12

Bảng 2.3 Quan hệ đơn vị cơ học giữa hệ SI 
và hệ MKGS [44]

Đại lượng Qiuyển từ hê SI sang 
hệ MKGS

Chuyển từ hệ MKGS 
sang hệ SI

ơiiều dài Im = lm Im = lm
Lực IN =0, i 02 kG IkG =9,8 IN
Thời gian Is = ls Is = ls
Tần số lHz = lHz lHz = lHz
Tốc độ góc Irad/s =rad/s 1 rad/s = 1 rad/s
Gia tốc góc 1 rad/s' = 1 rad/s' I rad/s = lrad/s'
Tốc độ Im/s = lm/s Im/s = 1 m/s
Gia tốc Im/s" = 1 m/s Im/s = 1 m/s-
Diện tích Im" = lm‘ Im“ = Im'
TTiể tích lm‘̂ =
Khối lượng Ikg =0,102 lkG.s"/m =9,81 kị.

kG.sVm
1 kG/m'Trọng lưựng đơii vị 1 N/m' =0,102

kG/m'
=9,81
N/iiT̂

Công, năng lượng u =0,I02kG.m 1 kG.m =9,8 u
Công suất 1W =0,102 

kG.m/s
IkG.m/s =9,81W

ứng suất (áp suất) IN/m- =0,102 
kG/m“

IkG/m- =9,8)
N/m-

28



ỉiáng 2.4 Quan hệ một sô đon vị giữa hệ SI với hệ khác 144]

Đổi lừtlơii vị SI sang đưn vị khác Đổi từ đơỉì vị khấc saiìg đơii vị SI

1 rn 

In?

=39,4insơ 
= 3,28 fut 
= 1.0986 iat 
= 0,46X7xagiên 
=6,55x10'^ hải lí Anh 
=6.55x10''* hái lí biển

=264galon Mĩ 
=220galon Anh

1 insơ 
lfut 
1 iat
IXcmiêỉi
Ihai lí Anh 
Ihái lí biển

1 galon Mĩ 
1 galon Anh

= 2,54x10*^71 
=0,305m 
=ü,9144m 
=2,1336m 
= 1525m 
= 1853,2m

=3,785x1 o'^m^ 
=4,544x1

1 nid =573độ p = l,75xlÓ^rad
=ơ, ] 59vòiig 1VÒIÌÍ’ =6,28rad

1 m/s = K94nút Inúí
Inu!

=0,5l48m/s 
=hài lý Anh,/h

IN = l()'^dyn 1 clyĩi = 10-''N
=0,102kG IkG =9,8 IN
=0,22í)bảng Anh (lực) 
= 7,35paunđala Anh

1 bảng Ang =4,45N

Ikg =Ü,lü2kGs^/m 
:=2,20fun Anh

lkG?7m =9,81 kg

1 Pa = lũdyn/cm“ Iciyn/cm' 0,1 Pa
= l ,Ü 2 x |0 \G /c m - IkG/ cm" ọ .s ix io “ ?.!
=9,87x10'Sưm 1 atm 1,01X10'  ̂Pa
=7,50x1 ü 'm m  Hg 1 mm Hg 133 Pa

1,1 = 10̂  ers 1 erg
=ü,Iü2kGm IkGm =9,8 u
=0,239calo Ịcalo =4,19J
=2,78x1 o ’ kwh 1 kvvh =3,6x10^J

1W = 10^erg/s lerg/s ^ lo '^ w
=0,l02kG/s IkG/s =9,81W
=ơ,239calo/s Icalo/s =4,19W
= 1,36x 10'^ mã lực Imã lực =7,36xlO-^W
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Báng 2.5 Kí hiéu các chú cái Hy lap [44

Cách doc Kí
hiéu Cách doc Kí

hiéu Cách doc Kí
hiéu

Anpha
Bêta
Gama
Denta
Epxilon
Zêta
Êta
Têta

A
B
r
A
E
Z
H
0

a
p
Y
S
e

c
T]
0

lôta
Kapa
Lamda
Muy
Nuy
Khoxi
ÔmicoTông
Pi

I
K
A
M
N

o
n

I
K
X

P-
V

o
7t

Rô P p
Xicma Z 0
Tô T T
Xilon V U
Fi (p 9
Khi X X
Pxi 4" ¥
Ômêga n 0)

Báng 2.6 Khai phucmg và cân bâc ba cùa mot sô con sô [44

n v;^ n V"n

0,01 0,100 0,215 0,60 0,775 0,843
0,02 0,141 0,271 0,70 0,837 0,888
0,03 0.173 0,311 0,80 0,894 0,928 ^
0,04 0,200 0,342 0,90 0,949 0,965
0,05 0,224 0,368 1 1,000 1,000
0,06 0,245 0,391 2 1,414 1,260
0,07 0,265 0,412 3 1,732 1,442
0,08 0,283 0,431 4 2,000 1,5X7
0,09 0,300 0,448 5 2,236 1,710
0,10 0,316 0,464 6 2,450 1,817
0,20 0,447 0,585 7 2,646 1,913
0,30 0,548 0,669 8 2,828 2,000
0,40 0,632 0,737 9 3,000 2,084
0,50 0,707 0,794 10 3,162 2,154
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Báng 2.7 Các đại lượng và hệ thức thường gập [44|

V 3/37t =  3,14159 
ti/4 = 0,78540 

ti/2 = 1,57080 

g = 9,81 m/s'

V ?  =3,13209

V l g  =4,42945

V 2 =1,4142 

ĩ  = 1.7321 

sin30" = cos6()" = 1/2 

sin45'' = cos45" = V2 /2 

sinóo'^ = cos30*’ = v ĩ /2

tg30'' = ctgóo"

1,01245" = Ctg45' 

tgóo" = Ctg30' 
e = 2,71828

lne=  1,0

In 10 = 2,30259 (=1/M) 

Ig 10= 1,0

Ig e -  0,43429 (=M)

In n = In lO.lg n = 2,31g n 

Ig n = Ig e.ln n = 0,4341n n

Báng 2.8 Hàm số lượng giác ịsin, cos, tg, ctg) [49

Độ góci sin cos tg ctg
1 2 3 4 5 6
0" ơ,000 1,000 0,000 oo 90"
1° 0,017 1 000 0,017 57,29 89"
2O 0,035 0,999 0,035 28,64 88^
3" 0,052 0,999 0,052 19,08 87°
4'' 0,070 0,998 0,070 1430 86̂ ^
5'’ 0,087 0,996 0,087 11,43 85®
6° 0J05 0,995 0,105 9,514 84°
ỹo 0 J 2 2 0,993 0,123 8,144 83*̂
8'̂ 0,139 0,990 0,141 l\w 5 82°
9O 0,156 0,988 0,158 6,314 81"

10" 0J74 ơ,985 OJ76 5,671 80"
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Bâng 2.9 Diện tích, thẻ tích của một sò vật thể |49

Diện tích vật thê

Hình cùa vật thể Kí hiệu F - Diện tích
Hình tam ^iác a. Ị), (•- cạnh;

lì- chiều cao cạnh a;
p -  ỉ ì ử a  c l ì i í  v i  ÍCĨĨÌÌ

p  -  fí/+/?4-cj/2; 
a, ị3, Ỵ- ííóc.

F = ahỉ2 = 

p { p - a ) ( p - h ) { p ~ c )

F = -7 í//? sin y ; trong đó
2

vlà góc đối của cạnh
Hình thang 

u-b

0

1
-C

a, h- hai cạnh song 
song;
//- chiều cao.

Hình tròn (I- đường kính; 
/■- bán kính.

f  = /tì‘~ -  ị m t }!4 
= 0JH54ct

R- bán kính ngoài; 
bán kính trong;

p= ]^{R  + r)-

Ổ - chiểu rộng của 
vành khuyên.

Hình vành
khuyên^/

F = 7ĩ{Fr-r') = 2kọS.

D
Hình quạt /•- bán kính;

Ẳ’- chiều dài cung; 
cp - góc ở tim 
tương ứng với 
chiều d à i  cưng .V 

ị ú u h  h ằ n ^  đ ộ ) .

F = sr/2 

-- =
360"

Trong đó: <p =

1

ị
ọ TdlHỜ̂
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Thể tích vật thể

Hình của vật thể Kí hiệu
V- Thể tích 

M- Diện tích bên 
A- Tổng diện tích

1
Khối lăng trụ 

h

F- điện tích đáy; 
/?- chiều cao.

V ^F h

Khối lập phương a- chiều dài cạnh; 
d- lường nối góc.
cl = t/V J

v  = a
/4= 6a'

Khối chữ nhậi

Ố -

a, h, (•- chiều dài
của 3 cạnh;
cl- đường nối góc.

V = aỊ?c; 
ct + h" + í “;
A = 2(ah + ac + hc).

Khối chóp F- diện tích đáy; 
/?- chiều cao. V = —Fh 

3

V = Fh = nr'h; 
M = 2 m-h;
A = 2nr(r+h).

Khối trụ rròn

n

F- diện tích đáy; 
r- bán kính; 
h- chiều cao.
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1

Khối chóp tròn /•- bán kính đáy; 
h- chiều cao. V=—/ìr^h ; 

3

M = nN  +h = TĨTS.

Trong đó: 
s - +h^

Khối chóp cụt 
r

R, r- bán kính đáy 
lớn và đáy nhỏ; 
h- chiều cao; 
ơ =  R+r: 5 =R-r.

p  ^ i,2 5 ỗ +h .

V =~nh{R^ +Rr + R^)
3

4 :
M = m ơ

Khối cầu

í. ...

r- bán kính;
(I- điĩờiig kíiửi;
F- diện tích đường 
tròn lớn.

4  ̂ 1 ^V = -n r^
3 6

= 0,5236cf 
A = 470'^- Tĩxt = 4F.

Khối chỏm cầu /- chiểu cao chỏm 
cẩu;
/- bán kính khối 
cầu;
a- bán kính đáy 
chỏm cầu.

V =^ĩrf(3ầ+f)
6

=

M -  2m-f =■ 7ĩ(a'+f);
= f(2 r - fy ______

Khối sdới cầu 

Zb

h- chiều cao của 
đới;
r- bán kính khối 
cầu;
a, h- bán kính hai 
đáy của đới (ci>h).

V= -ĩĩhO a^ +2b^ +h^) 
6

M = 2mh

r  =a^ + (------ ---------)
2h
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1

Khối quạt cầu /- bán kính khối 
cầu;
f- chiều cao hình 
cung;
a- bán kính đáy 
quạt.

V = — 70̂ f  
3

= 2,0944rJ 
A =

Khối bầu dục a, h, c- bán kính 
trục. V - —Tmhc 

3
= 4JH8Hahc

V = liĩRr- ^  l9J39Rr-.

= - ĩ ĩ^ D d -  = 2M l^ R r
4
= 47iRr = 39,4^8Rr 
= ;vDcl = 9,H6%đ.

Khối vành 
khuyên

a.2r

r- bán kính mặt cãt; 
/?- bán kính trục 
của vành khuyên; 
D- đường kính của 
trục vành khuyên.

D

Bảng 2,10 Tỉ trọng khối đặc của một sỏ kim loại

Kim loại Tỉ
trọng Kim loại Tỉ

trọng Kim loại l'ỉ
trọng

Bạc 10,55 Kẽm 7,5 Thép 7,8
Bạch kim 21,5 Nhôm 2,75 Đồng vàng 7.3
Chì 11,37 Sắt 7,86 Gang trắng 7.4~7,8
Đổng 8,92 Thiếc 7,79 Gang ghi 6,7-7,1
Kền 8,7 Vàng 19,32 Mỡ 0,94
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Báng 2.11 Quan hệ ti lệ % giá cúa các
bộ phận chính ngôi nhà [46]

Tên các bộ phận Số tầng
cúa ngôi nhà 5 9 16

- Giá chung của ngôi nhà 100 100 100
- Phần ngầm 9 6 5
- Tườiig ngoài 14 15 15
- Tườiig trong, tường ngăn 17 17 17
- Cáu thang 2 2 2
-M ái 4 4 4
- Sàn và ngân cách giữa các tầng 20 18 18
- Tấng kĩ thuật, ống vệ sinh - 9 13
- Các p!iần đặc biệt và phần khác 34 29 26

lỉảnịi 2.12 Trọng lưọiig đon vị vật liệu í 1 i

Số
tt Tên vật liệu Trọng lượng 

đơn vị
1 2 3

1 Cát nhỏ (cát đen) 1,20 T /m \
2 Cát vừa (cát vàng) 1,40 T/m'*
3 Sôi các loại 1,56 T/iĩi-'’
4 Đá đặc nguyên khai 2,75 T/itt’
5 Đá dăm ũ,5~2cm 1,60 T/m’
6 Đá dăm 3~8crti 1,55 T/m'^
7 Đá hộc 15cm 1,50 T/m-’
8 Gạch vụn 1,35 T/m'^
9 Xi than các loại 0,75 T/m'^

10 Đất thịt 1,40 T/m-^
11 Vữa vôi 1,75 T/m-^
12 Vữa tam hợp 1,80 T/m'*
13 Vữa bê tông 2,35 T/m'
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1 2 3
14 Bê tông thường 2,20 T/m’
15 Bê tỏng cốt thép 2,50 T/m '
16 Bê tỏng bọt để ngăn cách 0,40 T/m^
17 Bê tông bọt để xây dựng 0,90 T/m '
18 Bê tông thạch cao với xỉ lò cao 1,30 T/m^
19 Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối 1,00 T/m^
20 Bê tông rất nặng với gang dập 3,70 T/m^
21 Bê tông nhẹ với xỉ hạt 1,15 T/m^
22 Bê tông nhẹ với keramzit 1,20 T/m^
23 Gạch chỉ các loại 2,3 kg/viên
24 Gạch lá nem 20x20x1,5cm 1,00 kg/viên
25 Gạch lá dừa 20x10x3,5cm 1,10 kg/viên
26 Gạch lá dừa I5,8xl5,8x3,5cm 1,60 kg/viên
27 Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5cm 7,60 kg/viên
28 Gạch thẻ 5xl0x20cm 1,60 kg/viên
29 Gạch nung 4 lỗ 10xl0x20cm 1,60 kg/viên
30 Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9cm 1,45 kg/viên
31 Gạch hourdis các loại 4,40 kg/viên
32 Gạch trang trí 20x20x6cm 2,15 kg/viên
33 Gạch xi măng hoa 15x15x1,5cm 0.75 kg/viên
34 Gạch xi măng hoa 20x lOx 1,5cm 0.70 kg/viên
35 Gạch men sứ 15xl5x0,5cm 0,25 kg/viên
36 Gạch men sứ 10x10x0,6 0.16 kg/vịên
37 Gạch lát granito 56kg/m"
38 Ngói máy 13 viên/m . 3.20 kg/viên
39 Ngói máy 15 viên/m 3,00 kg/viên
40 Ngói máy 22 viên/m 2,10 kg/viên
41 Ngói bò dài 33cm 1,90 kg/viên
42 Ngói bò dài 39cm 2,40 kg/viên
43

1
Ngói bò dài 45cm 2,60 kg/viên
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1 2 3
44 Ngói vẩy cá (làm tường hoa) 0,96 kg/viên
45 Ngói móc 1,20 kg/viên
46 Tấm phibrô xi măng làn sóng 15 kg/m"
47 Tôn làn sóng 8kg/m-
48 Ván gỗ dán 0,65 T/m^
49 Vôi nhuyễn ở thể đặc 1,35 Tlrn
50 Carton 0,5 T/m^
51 Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III 1,00 T/m^
52 Gỗ xẻ nhóm IV 0,91 T/m'
53 Gỗ xẻ nhóm VII 0,67 T/m'
54 Gỗ xẻ nhóm VIII 0,55 T/m '
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Chương III

QUY CÁCH MỘT SỐ LOẠI THÉP 
THƯỜNG DÙNG TRONG XÂY DỤTVG

Bảng 3.1 Tính chất cơ học theo các nhóm thép [29

Nhóm
cốt

thép

Đường
kính
(mm)

Giới
hạn
chẩy

N/mm-

Độ bền 
đứt tức 

thời 
N/mm

Độ dãn 
dài 

tương 
đối (%)

Thử uốn nguội;
c. độ dày

trục uốn;
d. đưcnig kính 

cốt thépKhông nhỏ hcm

Tlìép Việl Nam (TCVN 1651; 85)

CI 6-40 220 380 25 c  = 0,5(1 ( 180")
CII 10-40 300 500 19 c  = 3cl ( ỉ 80")
CIII 6-40 400 600 14 c  = 3í/ (90")
CIV 10-32 600 900 6 c  = 5(1 (45“)

Thép Liên Xô (roci'5781; 75 và rOCT 10884; 71 )

A-I 6-22 240 380 25 c  = 0,5</ ( 180'’)
A-II 10-32 300 500 19 c  = 3cl ( 180'’)
A-III 6-40 400 600 14 c  = 3í/ (90°)
A-IV 10-32 600 900 6 c  = 5cl (45")

A-V 10-22 800 1050 7 C = 5cl (45°)
At-IV 10-40 600 900 8 C = 5 J (45'’)
At-IV 10-40 800 1000 7 c  = 5(1 (45°)
At-IV 10-32 1000 1200 6 c  = 5(1 (45'’)
At-IV 10-32 1200 1400 5 c  = 5(1 (45")
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Bàng 3.2 Quy cách thép tròn 119,43|

Đườig
kím

(rnn)

Trọiìg 
lượim 
mét dài 
(kg)

Diện tích 
măt cát 
(cm^)

Đường
kính
(miri)

Trọng 
lượng 

Imét dài 
(kg)

Diện tích 
măt cắt 
(em')

5
5,0

6

6,3

6,5
7

8 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21

0 ,154 

0,193 

0,222 

0,245 

0,260 

0,302 

0.395 

0,499 

0,617

0.746 

0,888

1,Ơ4 

1,21 

1,39 

1,58 

1,78

2,

2,23 

2,47 

2 72

0,1963 

0,2463 

0,2827 

0,3117 

0,3318 

0,3849 

0.5027 

0,6359 

0,7854 

0,9503 

1,131 

1,327 

1,539 

1,767 

2,011 

2,27 

2,545 

2,835 

3,142 

3,464

22

24

23

26

28

3Ơ

32

34

36

38

40

42

45

48

50

60

65

70

80

90

2.98

3.55 

3,85 

4,i7 

4,83

5.55 

6.31 

7,13

7.99 

8,9 

9,87

10,87

12,48

14,21

15,42

22,19

26,05

30,26

39,46

49,94

3,801 

4,524 

4,909 

5,309 

6,158 

7,069 

8.042 

9,079 

10,18 

11,34 

12,57 

13,85 

15,9 

!8,I 

19,64

28.27 

33,18 

38,48

50.27 

63,62
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Bảng 3.3 Quy cách dây thép

Đường
kính
(mm)

Trọng 
lượng 

1000 mét 
dài (kg)

Diện tích 
mãt cắt 
(mm )

Đưòng
kính
(mm)

Trọng 
lưọíig 

1000 mét 
dài (kg)

Diện t ích 
măt cắt 
(rnm')

0,8 3,9 0,5 2,8 48,7 6,2
1,0 6,2 0,8 3,0 55,5 7,1
1,4 12,1 1,5 3,2 63,1 8
1,8 19,9 2,54 3,5 15,1 9,6
2,0 24,7 3,14 3,8 89, 11,3
2,4 353 4,5 4,0 98,6 12,6
2,6 43,6 5.3 4,5 124,8 15,9

Bảng 3.4 Quy cách thép vuông [43]

ơiiều dài Trọng Diện tích Chiều dài Trọng Diện tích
cạnh lượng măt cắt cạnh lượng măt cắt *
(mm) 1 mét dài

♦ ^
(cm ) (mm) 1 mét dài (em')

(kg) (kg)

5 0,196 0,25 18 2,54 3,24
6 0,283 036 19 2,82 , 3,61
7 0,385 0,49 20 3,14 4,00
8 0,502 0,64 21 3,46 4,41
9 0,636 0,81 22 3,8 4,84

10 0,785 1 24 4,52 5,76
11 0,95 1,21 25 4,91 6,25
12 1,13 1,44 26 5,3 6,76
13 1,33 1,69 28 6,15 7,84
14 1,54 1,96 30 7,06 9
15 1,77 2,25 32 8,04 10,24
16 2,01 2,56 34 9,07 11,56
17 2,27 2,89
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Bảng 3.5 Quy cách thép bản (lập là) [43]

Rộng
(mm)

Trọng lượng Im dài (kg) khi có chiều dầy là (mm):

1.2 1,4 1.6 1.8 2,0 2,2

20
22
25
28
30
32
36
40
45
50

0,188
0,207
0,235
0,264
0,282
0,301
0,339
0,377
0,424
0,471

0,22 
0,241
0,275
0,308
0,33
0,351
0,395
0,439
0,494
0,549

0,251
0,276
0,314
0,352
0,377
0,402
0,452
0,502
0,565
0,628

0,283
0,311
0,353
0,396
0,424
0,452
0,509
0,565
0,636
0,707

0,314
0,345
0,393
0,44
0,471
0,502
0,565
0,628
0,707
0,785

0,345
0,380
0,432
0,484
0,518
0,552
0,622
0,691
0,777
0,864

Rộng Trọng lượng Im dài (kg) khi có chiều dầy là (mm):
(mm) 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8

20 0,393 0,440 0.470 0,502 0,550 0,597
22 0,432 0,484 0.518 0,553 0,604 0,656
25 0,491 0,550 0,589 0,628 0,687 0,746
28 0.550 0,615 0,65Q 0,703 0,769 0,835
30 0,589 0,659 0,707 0,754 0,824 0,895
32 0,628 0,703 0,753 0,804 0,879 0,954
36 0,706 0,791 0,848 0,904 0,989 1,074
40 0,785 0,879 0,942 1,005 1,099 1,193
45 0,883 0,989 1,060 1,131 1,237 1,343
50 0,981 1,099 1,178 1,256 1,374 1,492
56 1,099 1,231 1,319 1,401 1,538 1,670
60 1,178 1,319 1,413 1,507 1,649 1,790
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Báng 3.6 Quy cách thép tám |43j

Quy cách Quy cách Quy cách Quy cách

Chiều
dầy

(mm)

Trọng 
lượiio 
] m" 
(kg)

Chiều
dầy

(mm)

Trọng
lượiỊo
Im”
(kg)

Chiều
dầy

(mm)

Trọng
IượiỊo
Im'
(kg)

Chiều
dầy

(mm)

Trọng 
lượii  ̂
■ Im" 
(kg)

0,2 1,57 0,9 7,07 2,5 19.62 5,5 43,12
0,25 1,96 1,0 7,85 2,8 2 1,98 6 47,1
03 2,36 1,1 8,63 3,0 23,63 7 54,9
0.4 3J4 1,2 9,42 3,2 25,22 8 62,6
05 3,92 1,4 10,99 3,5 27,48 9 70,7
0,55 4,31 1,5 11,78 3,8 29,93 10 78,3
0,6 4,71 1,6 12,56 3,9 30,72 11 S6.5
0.7 5.49 l.H Ì4A4 4.0 31.4 12 94,2
0,75 5,89 2,0 15,7 4.5 35,32 13 102.!
0,8 6,28 2,2 17,27 5,0 39,2

Bảng 3.7 Quy cách cáp cót thép của Liên Xô (cũ) Ị42Ị

Cấp cáp Đưòmg kính (mm) Diện tích 
mặt cắt (em')

Trọn 2 Iượiig 
một mét cáp (kg)cáp bện cáp

K-7 6 2 0,227 0,173
9 3 0,510 0,402

12 4 0^906 0 J 1 4
15 5 1,416 1,3 iố

K-19 14 2,8 1,287 1,020
K2 x 7 18 3 1,019 0,801

13 2 0,678 0,583
K3 X 7 20 3 1,527 1,209

16,5 1.5 1,013 0,795
K3 X 19 22 0 1,809 1,419
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lỉàny 3.S Quy cách thép chù I |43
Í T '--9̂ / * -c

4 .

Sô liiệu

niậl Ciìt

Trọii”

lượiiií im 
dài ?kg)

Kích lliước (mm)

cao (lì)
chiềurộng 
rộnc (b)

chiều dáy 
thân (ổ )

Diện tích

mãt cắt 
(em')

10

12

14

16

18
I8a

20
20a

22
22a
24
24a
27

27a

30

30a
33

36

40

45

50
55

9,46
11,5
13.7

15.9 

18,4

19.9 
21
22.7 

24
25.8

27.3
29.4
31.5

33.9

36.5
39.2
42.2

48.6

56.1
65.2
76.8

89.9

lơo
120

140

160

1X0
1X0

200
200

220
220
240

240
270

270

300

300
330

360

400

450
500

550

55 

64 
73 

81 
90 

100 

100 
110 
110 

120 

115 

125 
125 

135 

135 

145 
140 

145 

155 

160 
170 
180

4.5

4.8

4.9

5

5.1
5.1

5.2
5.2
5.4

5.4
5.6

5.6

6 
6
6.5

6.5
7
7.5

8
8.6 
9,5

10,3

12

14.7

17.4 
20,2

23.4
25.4
26.8 
28,9 
30,6
32.8
34.8
37.5
40.2
43.2
46.5
49.9
53.8
61.9 
71,4 
83 
97,8

114
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Bảng 3.9 Quy cách thép chữ u [43]

■Bữ

JỊỊX
jc.

Số hiệu 

mặt cắt

5
6,5
8

10
12

14
14a
16
16a
18
18a
20
20a
22
22a
24
24a

30
33
36
40

Trọng

lượng Im 
dải (kg)

4,84
5,9
7,05 
8,59

10,4 
12,3 

■ 13.3
14.2
15.3
16.3

17.4
18.4
19.8
21 
22,6 
24
25.8
27.7
31.8
36.5

41.9
48,3

Kích thước (mm)

chiều 
cao (/?)

50
65
80

100

120

140
140
160
160
180
180
200
200
220
220
240
240
270
300
330
360
400

chiều rộng 
rộng (h)

32 
36 
40 
46 
52 
58 
62 
64 
68 
70 
74 
76 
80 
82 
87 
90 
95 
95 

100 

105 
110 

115

chiều dầy 
thân (ổ)

4.4
4.4
4.5
4.5
4.8
4.9
4.9
5
5
5.1
5.1
5.2
5.2
5.4
5.4
5.6
5.6
6
6.5 
1
7.5 
8

Diện tích

măt cắt 
(cm )

6,16
7,51
8,98

10,9
13.3
15.6
17.
18,1
19.5
20.7 
22,2
23.4
25.2
26.7
28.8

30.6

35.2
40.5
46.5
53.4
61.5
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Bảng 3.10 Quy cách thép góc không đều cạnh L [43]

Số hiệu 

mặt cắt

Trọng

lượng Im 
dài (kg)

Kích thước cánh (mm) Diện tích

măt cắt 
(cm^)

cánh lớn
(h)

cánh nhỏ 
{<>)

chiều dầy 
(^ )

2,5/1,6 0,91 25 16 3 1,16

3,2/2 1,17 32 20 3 1,49
1,52 1,94

4/2,5 1,48 40 25 3 1,89
1,94 4 2,47

4,5/2.8 1,68 45 28 3 2,14

2,2 4 2,80

5/3,2 1,9 50 32 3 2,42

2,49 4 3,17

5.6/3,6 2,48 56 36 3,5 3,16
2,81 4 3,58
3,46 5 4,41

6,3/4 3,17 63 40 4 4,04
3,91 5 4,98
4,63 6 5,90
6,03 8 7,68

7/4,5 3,98 70 45 4,5 5,07
4,39 5 5,09

7,5/5 4,79 75 50 5 6,11
5,69 6 7,25

. 7,43 8 9,47
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Báng 3.11 Quy cách thép góc đểu cạnh Ị43 ^
'Ịc-

6

Số hiệu Trọng Kích thước cánh (mm) Diện lícli
mặt cắt lượng Im 

dài (kg)
Rộng (/>) Dầy

(ỏ)
măt cắt
(em’)

1 2 3 4 5
2 0,89 20 3 1,13
2 1,15 20 4 1,46

2,5 1,12 25 3 1,43
2,5 1,46 25 4 1,86
2,8 1,27 28 3 1,62
3,2 1,46 32 3 1,86
3,2 1,91 32 4 2,43
3,6 1,65 36 3 2,10
3,6 2,16 36 4 2J5
4 i,85 40 3 2,35
4 2,42 40 4 3,08
4,5 2,08 45 3 2,65
4,5 2J3 45 4 3,48
4,5 3,37 45 5 4,29
5 2,32 50 3 2,96
5 3,05 50 4 3,89
5 3,77 50 5 4,80
5,6 3,03 - 56 3,5 3,86
5.6 3,44 56 4 4,38
5,6 4,25 56 5 5,41
6,3 3,90 63 4 4,96
6,3 4,81 63 5 6,13
6,3 5,72 63 6 7,28
7 4,87 70 4,5 6,20
7 5,38 70 5 6,86
7 6,39 70 6 8,15
7 7,39 70 7 9,42
7 8,37 70 8 10,7
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7.5
7.5
7.5
7.5
7.5 
8 
8 
8
8

2
5.80
6,89
7,96
9,02

lü'l
6,78
7,36
8,51
9,65

3
75
73
75
73
75
80
80
80
80

5
6
7
8 
9
5,5
6
7
8

■ f C f

___ ^

7,39
8,78

10.4
11.5 
12,8

8,63
9 M

10,8
12,3

Bang 3.12 Quy cách đường ray [43
t - i - t

Số
hiêu

Trọng

iưựní;
1 m dài 

(kg)

Kích thước

A B c D

Diên
tích

mãl cắt 
(cm")

Chiều dài (m)

Bình 
I hường

Đ ạc

bict

Đường ray hẹp

P8 8,42 65 54 25 7 10,75 7 6;5
P I 1 11,2 80,5 66 32 7 14,31 7 6-5
P15 15 91,5 76 37 7 19,16 7 6;5
P18 18,06 90 80 40 10 23,07 8 7-6
P24 24,14 107 92 51 10,5 30,75 8 7;6

Đườn,g ray rộng

P33 33,48 128 1 10 60 12 42,758 -
P38 38,416 135 1 14 68 13 49,063 12,5;25
P43 43,613 140 114 70 13.5 55,1 12,5;25
P50 50,504 152 132 70 14,3 64,5 -

P65 64,64 i80 150 75 18 82,56 25
P75 73,1 192 160 75 - - 25
P50 50,504 152 132 70 14,5 64,5 -
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Bảng 3.Ỉ3 Quy ( ách ống thép cán nóng không mối hàn [43]

T ngoài
(mm)

Trọng lượiig Im dài (kg) VÓI chiéu d^y ỐI g là <ir,ir.'.

2,5 2,8 3,5 4 4,5 5 5,5 6 1

1,86 2,07 2,28 2,47 2,64 2,81 3,11
2,11 237 2,61 2,84 3,05 3,26 3,63
2,46 2,76 3,05 3,33 3,59 3,85 4,32
2,98 3,35 3,72 4,07 4,41 4,74 5,35
3,32 3J5 4,16 4,56 4,95 533 6,04
3 58 4,04 4,49 4,93 5,36 5,77 6,56
4,01 4,54 5,05 5,55 6,04 6,51 7,42
4,36 4,93 5,49 6,04 6,58 7 j o 8J1
4,62 5,23 5,83 6,41 6,99 7,55 8,63
4,88 5,52 6J6 6J8 1,39 7,99 9,15
5,18 5,87 6,55 7,21 7,87 8,51 9,75
5,57 6,31 7,05 7,77 8,48 9,17 10,53
5,74 6,51 7,27 8,01 8J5 9,47 10,88
6 6,81 7,60 8,38 9,16 9,91 11.39

6,26 7,1 7,93 8J5 9,5 10,36 11,91
6,86 7,79 8J1 9,62 10,51 11,39 Ì3,Ì2
7,38 8,38 9,38 10.36 11,33 12,28 14,16
7.9 8,98 10,04 11,10 12,14 \ 3 M 1549

25
28
32
38
42
45
50
54
57
60
63,5
68
70
73
76
83
89
95

1,39
1,57
1.76
2,19
2,44
2,62
2,93

1,53
1.74
2,02
2,43
2,70
2,91
3,25

1,63
1,85
2,15
2,59
2,89
3,11
3.48 
3,77
4,

4,22
4.48 
4,81 
4,96 
5,18
5,4



Bảng 3.14 Diện tích cốt thép tròn (cm )̂ tính cho Im chiều rộng đan

Khoảng cách 
thép (cm)

7
7 ,d

8 
9

10
11

12
12,5
13
Ỉ4

,5
16
17
18
19
20

Đưòng kính thép d (mm)

4,04
3,77
3.65 
3,14 
2,83
2.57 
2 3 6  

2,26 
2,18 
2,02 
1,89 
\ Ị 1
1.66
1.57 
1,49 
1,41

6/8

5.60
5.20
4.90 
4,40
3.90
3.60
3.30
3.10
3.00 
2,80
2.60 
2,50
2.30
2.20
2.10
2.00

8

7.19 
6,71 
6,29
5.59 
5,03 
4,57
4.19 
4,02 
3,87
3.59 
3.35 
3.14 
2,46 
2,79 
2,65 
2,51

8/10
~9Õữ
8,60
8,10
7.20
6.40 
5,86
5.40
5.20 
5,00
4.60 
430 
4,10 
3,80
3.60
3.40
3.20

10

11,21
10,47
9,81
8,72
7,85
7,14
6,54
6,28
6,04
5.61 
5,23 
4,91
4.62 
4,36 
4,13 
3,93

12

16,16
15,08
14,14
12,57
11,31
10,28
9,42
9,05
8,70
8,08
7,54
7,07
6.65 
6,28 
5,95
5.65

14
21.99 
20,52 
19,24 
17,10 
1539
13.99
12.83 
12,32
11.84 
11,00 
10,26
9,62
9,05
8,55
8,10
7,69

16
28,73
26,81
25,14
2234
20 J0
1 8 3
1 6 7 6

16,08
15,47
1436
13,41
12 , :?

11,83
11,17
10,08
10,05



Chương IV

CÔNG TÁC NỂ

4.1 VẬT LIỆU XÂY DỤNG
4.1.1 Vôi cho xây dựng

Phân loại vòi;

Theo đặc tính và hình dạng, vôi cho xây dựng được phân 
thành các dạng:

- Vôi cục bao gồm các hạt vôi chưa qua nghiền hoặc 
hỳdrat hoá;

- Vôi bột gồm vôi nghiền và vôi hydrat;
- Vôi tôi là vôi được ngâm với một lượng nước nhất định.

Theo tốc độ tôi, chia làm ba loại; vôi tôi nhanh, vôi tỏi trung 
bình, vôi tôi chậm.

Phân loại chất lượng vôi, tham khảo bảng 4.1.

Bảng4.ỉ Bảng phân loại chất lượng vôi cho xây dựng [22]

Tên chỉ tiêu
Vôi cục và 

vôi bột nghiền
Vôi hydrat '

L.l L.2 L.3 L.l L.2
1 2 3 4 5 6

1. Tốc độ tỏi vôi (phút): 
a. Tôi rtlianh, không lớii,hófD 10 10 ỊO ,
b. Tôi trung bình, không lớn hưu 20 20 ■ 20 - -

c. Tôi chậm, lứii hơn 20 20 20 - -

2. Độ nhuyễn cúa vôi tôi (1/kg), 
không nhỏ hơn 2,4 2 1,6
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i 2 3 4 5 6

3. Hàm lương hat khôiií’ tói đươc
củii vòi cục (''/<) 5 7 10

4. Độ mịn cùa vôi bột (%), khôníỉ
lớn liơn:
a. Trên sàníì 0,063 9 2 -) 6 6
b. Trên sàng ơ,008 10 10 10 - -

4.1.2 Cát xây dựng
Yêu cầu k ĩ thuật cát dùnc clio vữa xây dimg phải đảm bảo 

các yêu cầu theo bảiií; 4.2.

Bảng 4.2 Yêu cầu cùa cát dùng cho vữa xây dựng [20]

Các chì tiêu Mức theo mác vữa
<75 >75

> Mỏ đun độ lớn không nhỏ hơn 0,7 1,5
- Sét, á sét, các tạp chất ở dạiig cục không không
- Lưọriìg hạt lớiì hơn 5mm khồng không
- Khối lượng thế tích xốp (kg/m )̂ >1150 >1250

- Hàm lượng muối gốc suiifát, sunfít tính ra 
SO3, (tính bằng % khối lượim cát), không 
l(Tn hưĩỉ 2 1

- }ỉàin lượng bùn, bụi sét, bán (tính bằng % 
khối lượng cát ), không lớn hơn 10 3

- Lượng hạt nhỏ hơiiơ,14mm, (tính bằng % 
khối lượng cát), không lớii hơn 35 20

- ỉỉàin lượng lạp chất hiìu cơ thử theo phương 
pháp so màu, màu của dung dịch trên cáí 
khòng thẫm hơn mẫu hai

mẫu
chuẩn
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4.1.3 Gạch rỗng đất sét nung

- Mác gạch là độ bền nén trung bình cho 5 mẫu (10’̂ N/m )̂: 
125, 100,75, 50. Đối vói gạch có độ rỗng >38% với các lỗ rỗng
nằm ngang: 50, 35; Khối lượng thế tích ("kể cả lỗ rỗng) không 
vượt quá 1600kg/m\

- Gạch rỗng đất sét nung có thể được dùng xây tường và các 
bộ phận khác của công trình có trát hoặc ốp bên ngoài;

- Gạch rỗng đất sét nung phải có dạng hình bộp chữ nhật với 
các mặt bằng phẳng.

- Kích thước của gạch rỗng đất sét nung, tham khảo bảng 4.3.

Bảng 4.3 Kích thước của gạch rỗng đất sét nung [ 16]

Tên kiểu gạch
Độ

rỗng

"■............ ...
Kích thước (mm)

(%) dài rộng dày

1. Gạch rỗng 2 lỗ tròn (GR60-2TI5)
2. Gạch rỗng 2 lỗ chữ nhật (GR60 -

15 220 105 60

2CN41) 41 220 105 6C
3. Gạch rỗng 11 lỗ tròn (GR60-1ITIO) 10 220 105 60
4. Gạch rỗng 17 lỗ tròn (GR60-17T15) 15 220 105 60
5. Gạch rỗng 4 lỗ tròn (GR90-4T20)
6. Gạch rỗng 4 lỗ chữ nhật (GR90 -

20 220 105 90

4CN40) 40 220 105 90
7. Gạch rỗng 4 lỗ vuông (GR90-4V38)
8. Gạch rỗng 6 lỗ chữ nhật (GR200 -

38 !90 90 90

6CN52) 52 220 105 200

9. Gạch rỗng 6 lỗ vuông (GR130-6V43) 43 220 105 130
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4.1.4 Gạch đặc đất sét nung
- Míc gạch là độ bền nén trung bình cho 5 mẫu (lO^^N/m )̂

150, 1:5 , 100, 75,50

- Gỉch cớ uạng hmh hộp chữ nhật với các mặt bằng phảng.
- Kí;h thước của gạch đặc đất sét nung, tham khảo bảng 4.4.

Bảng 4.4 Kích thước của gạch đặc đất sét nung [ 17

Tên kiểu gạch Dài Rộng Dày

' Gạch đặc 60 (GĐ 60) 220 105 60
- Gạch đặc 45 (GĐ 45) 190 90 45

4.1.5 Gạch lát lá dừa [12
- K th thước gạch lát lá dừa: Viên gạch phải vuòng thành sắc 

cạnh:; chiều dài cạnh: 200mm ± 4mm; Chiều rộng cạnh: lOOmm 
± 3mrr; Chiều dày: 35mm ± 2mm; Chiều sâu của rãnh: không 
nhỏ hơi 5mm.

- 'Gich nung chín đều, không phân lốp, không phồng dộp, 
mầu sã: trong cùng một lô phải đổng đều. Không cho phép có 
lẫn hiạtvôi trong viên gạch.

4 .1.I Gạch lát đất sét nung [ 13]
- Kúh thước gạch lát đất sét nung; Bề mặr nhẵn phẳng, đúng 

hình viông; chiều dài cạnh: 200mrn ± 5mm; chièu rộng cạnh: 
200mn ± 5mm; chiều dày: 15mm ± 2mm.

- A n thanh mầu sắc cùng lô phải đồng đều, không hoen ố, ám 
than, clấm đen;

- Cừmg độ nén: với loại I: >200x 10'̂ ; với loại II: >150x 10'̂ ;
4 .1 /  Ngói đất sét nung
- Ng3i trong cùng một lô có mầu sắc đồng đều;

55



- Kích thước cúa ngói đất sét nung theo quy định của báng 
4.5, sai số không lớn hơn ±2%.

7

Bảng 4.5 Kích thước của ngói đất sét nung (22viénlm ) 118

Kiểu ngói Kích thước đủ (mm) Kích thước có ích (min)
Chiểu dài 1 Qiiểu rộng b Chiểu dài L Qiiềii rộngB

Ngói lựp 340 205 250 IKO
335 210 260 170

Ngói bò 360 - 333 150
- 450 “ 425 200

Ghi chú: Kích thước ngói (ỉất sét lUin^ loại 22 viên/m'

4.1.8 Gạch xi măng lát nền
- Kích thước gạch lát nền; Chiều dài cạnh: 200mm ± 0,5inm; 

Chiều dày: 16mm, 18mm, 20nim; Chiều dày lớp xi măng trang 
trí không nhỏ hon 2,5mm.

- Các chi tiêu cơ lí của gạch xi măng lát nền, theo bảng 4.6.

Bảng 4.6 Chỉ tiêu cơ lí của gạch xi măng lát nền [39]

Chỉ tiêu Mức

1. Độ mài mòn lớp mặt, (g/cm"), không lớn hơn
2. Độ hút nước, (%), không lớn hơn
3. Độ chịu lực va đập xung kích, (số lẩn), không nhỏ hơn
4. Tải trọng uốn gẫy toàn viên, daN/viên, không nhỏ hơn
5. Độ cứng lớp bề mặt gạch

0,45
10
25

100
đal

4.1.9 Đá ốp lát

- Tấm đá ốp lát được sản xuất theo hình vuông hoặc hình chữ 
nhật, bề mặt nhẩn bóng, bốn cạnh phẳng nhám; độ không bằng 
phẳng là ±lm m  theo Im chiều dài;
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- Kícli ihiróc cư bàn cứa đá ốp lát theo quy định cúa báng 4.7. 

Háng 4.7 Kích thước co bán cúa đá ốp lát Ị32|

Nlióin Kích thước (mm)
chiều rộng chiểu dài chiều dày

I > 600 đến 800 từ 600 đến 1200 từ20đếii 100
II > 400 đến 600 từ4ƠOđên 1200 từ 15 đến 100
IIỈ > 300 đến 400 từ 3Ơ0 (lếii 600 10, 15,20, 25,30
IV > 200 đến 300 lừ 200 đếti 400 5, 10, 15,20
V từ 100 đến 200 lừ 100 đến 400 5, 10, 15,20

4.1.10 Tàm sónjĩ amỉăníỉ xỉ mầnjỉ
- Bề mặt chịu mưa nắng pliải nliẩn; các cạnh và góc không bị 

sirt mẻ; bốn góc cúa tấm phải là vuòng góc; sai lệch độ thẳng 
góc không lớn hem ±10min;

- Kích thước tấm sóng amiãtis xi măng, theo bảng 4.8.

Bảng 4.8 Kích thước tám sótiị> amiăng xi mãng [ 271

Kích thước Danh nghĩa 
(mm)

Sai số cho 
phép (mm)

- Chiều dài L 1525 ± 10
- Chiểu rộng d 918 + 10; -5
- Chiều dày s 5 ± 0,5
- Chiểu cao sóng li 51 ±2,0
- Bước sóng a 177 ±2,0
- Chiều cao sóim cạnh h,ni 8 -1 5 -

4 2 -4 9 -
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4.2 Kĩ THUẬT THI CÔNG
4.2.1 Vữa xây đựng

Vữa xây dựng là một hỗn hợp gồm cốt liệu (cát vàng, cát đen 
hoặc bột đá), chất kết dính (xi măng, vôi,...) và nước được trộn 
theo một tỉ lộ nhất định phù hợp với yêu cầu sử dụng.

Vữa được dùng để xây, trát, lát, láng, ốp và hoàn thiện trang 
trí cho các công trình xây dựng.

1. Phân loại vữa:

- Theo khối lượng thể tích ở trạng thái khô (Ỵo): vữa thông 
thường: yo> 1500kg/m'\ vữa nhẹ; Yo^ 1500kg/m'^.

- Theo loại chất kết dính sử dụng: vữa vôi; vữa xi măng; vữa 
đất sét; vữa hỗn hçfp: XM-vôi; XM-đất sét.

- Theo giới hạn bền nén ở tuổi 28 ngày đêm dưõng hộ: 4, 10, 
25, 50, 75, 100, 150, 200, 300.

2. Yêu cầu k ĩ ilìuật:*

- Cát, chất kết dính, nước theo đúng tiêu chuẩn quy định;

- Vôi tôi phải đủ nước, khi dùng phải lọc thành hồ vôi có khối 
lưọfng thể tích l,4kg/dm\ độ lưu động là 12cm;

- Đất sét dùng làm vữa phải là đất sét béo, ngâm kĩ và đánh 
tan trong nước thành dạng hồ khối lượng thể tích 1,4kg/dm^, độ 
Jưu động là 12cm;

Được phép dùng phụ gia để cải thiện một số tính chất 
của vữa.

3. Tính chất cơ bản của vữa:

- Tính lưu động: tính lưu động được đánh giá thông qua độ 
sụt của vữa, nó có ảnh hường nhiều đến năng suất và chất lượng 
công việc. Độ lưu động của vữa, theo bảng 4.9.
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Bảng 4.9 Độ !uu động cùa hỗn hợp vữa [6, 30]

Loại vữa Độ lưu động của vữa (cm)

Hỗiì hỢỊy vữa xây:
- Xây đá tự nhiên 9''13

- Xây gạch nung 7'-8

- Xây đá hộc, gạch, bê tông 4'-6

Trát cơ giới Trát tay

Vữa trát:
- Vữa để phun, vẩy 9-14 8~I2
- Trát lớp lót 5-8 5 - 8
- Trát lớp mặt 7-8 7 ~ 8
Vữa trang trí:
- Vữa vôi cát làm lớp lót 6-10 8-12
- Vữa vôi cát làm lớp mặt 7-9 7-9
- Lớp mặt dùng hạt khoáng hạt mịn 6~7 (chọn độ lưu động bằng
- Lớp mặt đùng hạt khoáng hạt vừa cách trát thử vữa lên tường
- Lớp mặt dùng hạt khoáng hạt thô bằng tay)

- Tính giữ nước: khả năng giữ được nước của vữa từ khi trộn 
xong qua quá trình vận chuyển đến nơi sử dụng, nó phụ thuộc 
vào chất lượng, quy cách của vật liệu, loại vữa và phương pháp 
pha trộn.

- Tính bám dính: là khả năng liên kết của vữa với viên xây 
hoặc mặt trát, láng, lát, ốp, nó phụ thuộc nhiều vào số lượng, 
chất lượng của chất kết dính có trong thành phần vữa và độ dẻo 
của vữa, vào độ nhám, độ sạch, độ ẩm của viên xây, của mặt trát, 
láng, lát, ốp.
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- Tính chịu lực: là khả nãng chịu được tác dụng của lực \'ào 
vữa. Nó biếu thị bàiií:' độ chịu lực.

- Tính co nở; vữa co ngót xẩy ra khi khô, cứng (đôiig kct) và 
nở ra khi bị ẩm ướt. Độ co ngót của vữa urơns đối lớn. độ nớ của 
vữa tương đối nhỏ, hầu như không đáng kể.

- Yêu cầu đối với vữa vôi, theo bảng 4 .10.

Bảng 4.10 Yêu cầu đối vói vữa vôi

Hổn hợp vữa dù no để:
Chỉ tiêu xây hoàn thiên

thò mịn

1. Đpi-ix của hạt (mm), không lớn hưn 5 2,5 1,25
2. Độ kai động (cm) 4--10 6-10 7~I2
3. Độ phan tẩng (cm ), không lớn hơn 3u - -

4. Độ giữ nước (%), đối với:
- Hỗn hợp vữa XM 63 - -

- Hỗn hợp vữa vôi và các vữa khác 75 -

5. Tliời gian bắt đầu đồng kết (phút), kể từ
sau khi trộn, không lớn hơii 25 25 25

4,2.2 Xây gạch
/. Yêu cầu kĩ thuật xây ÌỊCH ÌÌ chỉ
- Yêu cầu về vật liệu:
+ Gạch có cưòìig độ, kích thước, phẩm chất theo đúng quy 

định của thiết kế; bề mặt sạch, có đủ độ ẩm;
+ Vữa đúng loại, đúng mác thiết kế, trộn đều, khôno lẫn tạp 

chất, không bẩn.
- Yêu cầu về chất lưọfng:
+ Khối xây phải đúng vị trí (tim trục và cao độ), đúnạ hình 

dáng kích thước thiết kế;
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+ Kliối xây phải đặc chãc. dầy niạcli vữa, không trùng mạch 
vữa; các hànc <zạch nsaiiíỉ phái là viên sạch nguyên

+ Khói xây phái nganc băim, tháng đímg, phắng mặt, góc 
khối xây vuôns;

+ Khối xây thường dìins: kicu xây một dọc - một ngang hoặc 
ba dọc một iiíỊano

- Ycli cầu kĩ thuật xây gạcli chí:
+ Yêu cầu về vật liệu; Các viên oạch phải có cường độ, kích 

thước, phẩm chất theo quy định củii thiết kế, bề mặt sạch có đủ 
độ ẩm. Vữa xây phải đúng loại, đúng mác thiết kế, trộn đều, 
khôiig lẫn tạp chất, bụi bẩn, sỏi sạn....

+ Yêu cầu về chất kraig; Khới xây phải đúng vị trí (bao gồm 
tini trục và cao đỏ) đúng hình dáng thiếi kế, đủ các lỗ chừa trong 
khỏi xây liieo yêu cầu cỉia liiiếi ké và Ihi cỏiig; Khối xây phải 
đặc chắc, đầy mạch vữa, khòim irùiií’ mạch, mạch đứng phải 
lệch nhau ít nhất 1/4 viên oạcli, mạch ngoài phải miết gọn; từng 
lớp xày phải nganc bằns; khối xây phải thẳng đứng và phẳng 
mạt; góc của khối xây pliải vuónỉỊ.

2. Cấn tạo khối .\ây
Để đảm báo khối xày liên kết tốt, ở inột vài vị trí đặc biệt cấu 

tạo khối xây phải theo chỉ dẫn dưới đây (hình 4.1 -^4.9).

Góc t ư đ n g  110* 110
Nr

1 U L Z U ’ r i t I?
Lốpl Lóp 2

Phôi cảnh góc tưdng TlOxllO

H ình  4.1: Cấn tạo t,'ớ( tiíờiìỊị ỉ ỈO  (rườiií’ i on kiến)



Góc tường 220-220

m

w n T m ?1Lốp

Lốp3

Lớp 2

I t - '■<<:?■

PhSÍ cảnh góc tường220)t220

Lốp 4

//ỉn/i 4.2; Oĩi/ tạo góc tường 220

{ ĩ ĩ M n n i
Lốpl

h H P H
Ldp 3 Lốp 4

phối cánh 

Hinh 4.3: Cấu tạo tường chữ đinh 220 ('ỵ)
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a n i
Ldpi

I

Lổp2

Hỉnk 4.4: Cổĩi tạo tường chừỉhập 220 (-Ị-j

a
lốpl Láp 2

Lờp3

4 i=ịÌ -  i ' E2!]È2b22I
y

pnõi cdnh

Hình 4.5: Cấu rạo góc tường 330
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Phôi cảnh

Hình 4.6: Cấu rạo tườnỊỊ chữ dinh 330 (-r)

Hinh 4,7: Cấn ĩạo ỉưcrn  ̂chữ thập 330
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t ì

Lớpl

U,/

lóp 2

i 1 2

Lỏp1

lôp 3

l ỉ i

X 7
1 í; L ,

Lóp 2

K I

lổda

ĩ

ỷ

i
Lổp 1

Lờp3

S d l D
7

1
X

Lốp 2

LốpA

K - .. X . . i
X \

— —

Hình 4.8: Cấn rao trụ liền tường 
(trụ 220x220 tưòng 110; trụ 330x330 tường 220; 

trụ 330x450 tường 220)
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□

Lđp1 Lớp 2 iâọ^ Lớp 2

Lớp

□L

Lớpl

. i r ^
L J

Lớpl , Lớp 2

□I

Ldpl Lớp?

Hình 4,9: Trụ tiết íìiện chữ nhát 
(220x220; 220x330; 330x330; 

330x450; 450x450)

Bảng 4.11 Chỉều cao lón nhất (m) cho phép cua tường 
xày đứng tự đo không có gia cố ngang Í4é]

ơiiều dày tường Tải trọng gió (MPa)

(mm) 4 6 7 8

250 1,8 1,2 1 0,9
250-400 3,6 3,2 3 2,6
500-520 5,5 4,1 3.5 3,0
600-640 8,5 6,3 5 4.2
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3. Xớv tanh tỏ

Báng 4.12 Thòi hạn ít nhát giữ lanh tỏ
trén ván khuôn (ngày đém) [25]

Kết cấu 
lanh tô

!

Mác vữa
Nhiệt độ không khí 

bên ngoài trong 
thời kỳ bảo dưõTig 

lạnh tô ('̂ C)

Tliời hạn giữ 
lanh tô trong 
ván khuôn 
(ngày đêm)

- Xây bằng 25 và cao hơn <+5 21
- Xây gạch Trên +5 đến +10 18

cốt thép Trên +10 đến +15 12
Trên +15 đến +20 8

>+20 5

• Xảy vĩa 25 và cao hcm < +5 lU
- Xây cuốn Trên +5 đến +10 8

>+10 5

10 <+5 20
Trên +5 đến +10 15

1
1

>+10 10

4. Xây gạc lì’ có âụt cốt tlìép
Yêu cầu kĩ thuật chung: Cốt thép đặt trong khối xây thưcmg 

dùng loai (ị) = 3~8mm; Iófp vữa ở chỗ đặt cốt thép phải dày hoD
đường kính cố't thép ít nhất 4miTi; đầu cốt thép ngang phải nhô ra 
khỏi khối xây' 2~3mm; thép đặt trong khối xây phải hàn hoặc 
buộc thành lưíởi; cốt thép dọc trong khối xây có yêu cầu như côt 
thép trong bê tông; lớp bảo vệ cốt thép bằng vữa xi mãng dày 
ĩ5~'20mm. Qiiiều dày líýp bảo vệ cốt thép của khối xay gạch cốt 
thép theo banạ 4 l"?
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Bang 4.13 Chiều dày lóp bảo vệ cốt thép ịbằng vữa 
xi măng) của khối xây gạch cốt thép [25]

Các loai kết Qiiều dày lớp bảo vệ cốt thép khối xây ở nơi: (nim)
cấu gạch Độ ẩm không khí Cấu kiện xây Nơi ẩm ướt
cốt thép bình thường ngoài trời

- Dầm và cột 20 25 30
- Tưòfng 10 15 20

4.2.3 Pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

Hổn hợp vữa là hỗn họp được chọn một cách hợp lí, trộn đều 
cua chất kết dính vô cơ, cốt liệu nhỏ với nước. Trong trưcmg hợp 
can thiết, có thêm các phụ gia vô cơ hoặc hữu cơ.

Xi măng dùng để pha irộn vữa phải theo đúng “Quy định sử 
úụng hợp lí XI măng trong xây dựng”.

Vữa là hỗn hợp ở trạng thái đã đông cứng.
Khi pha trộn hỗn hợp vữa, phải đảm bảo cân hoặc đong các 

thành phần cốt liệu chính xác.
1. Phân loại vữa thông thưènìg
- Theo khối lượng thể tích:
Vữa nhẹ; khối lượng thể tích nhỏ hơn 1500kg/m\
Vữa nặng: khối lượng thể tích lớn hơn 1500kg/m\
- Theo chất kết dính dùng cho vữa: vữa vôi. vữa xi màng, vữa 

hỗn hợp (xi măng-vôi, xi măng-sét).

- Theo giới hạn bền chịu nén: vữa mác 10, 25, 50, 75, 100, 
150, 200.

2. Yêu câu k ĩ thuật

Mặt tưòng cũ phải cạo sạch rêu mốc; làm nhám mặt trước khi 
trát đối với mặt nhẵn; trát trước một lớp vữa mỏng để bịt kín các
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lỗ nhỏ đối với các mặt xốp; tưới nước kĩ lên mặt tường trước khi 
trát; trát lớp lót và lớp măt đủ chiều dày quy định; lóp trát phẳng, 
nhẩn, không có gợn vữa, không lượn sóng.

Quy định chọn mác và lưọTig xi măng để sản xuất vữa có mác 
tương ứng, có thể tham khảo bảng 4.14, 4.15, 4.16.

Bảng 4.14 Quy định về chọn mác xi măng đè
sản xuất vữa có mác tưong ứng [14]

Mác vữa Mác xi măng
Sử dụng chính Cho phép sử dụng

4-10 Chất kết dính mác thấp 200
25 200 250
50 200-250 300
75 300-350 250~400
100 350-400 300,450
150 400-450 350, 500
200 450-500 400-500

Bảng 4.15 Lượng xi măng (kg) để sản xuất Im'' vữa [46]

Mác 
xi măng

Mác vữa
200 150 100 75 50 25 10 4

500 410 330 245 195 - - - -

400 490 400 300 240 175 - “ -

300 - 510 385 310 225 135 - -

' 200 - - - 445 325 190 - -

150 - - - - - 240 110 -

100 - - - - - 330 165 -

50 - - - - - 320 145
25 - - - - - - - 270

Gh> chú: BàriỊị 4.15 theo CH290-74 của Liên Xô (cũ)
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Bảng 4.16 Bảng tính sân liều lượng pha trộn Im*’ vữa
hỗn hợp theo mò đun dộ lớn của cát (kg) [30]

Mác Mô đun độ lớn của cát từ 0,7 đến 1
XM Vữa mác 25 Vữa mác 50 Vữa mác 75

XM vôi cát XM vôi cát XM vôi cát
400 120 235 1350 240 180 1400 351 143 1500
300 150 236 1400 300 145 1386 450 120 1450
200 207 180 1413 422 117 1261 620 0 1390

Mô đun độ lớn của cál từ 1,1 đến 1,3
400 103 240 144u 205 187 1400 310 150 1500
300 136 219 1 1445 263 148 1383 420 90 1490
200 201 190 1400 403 88,5 1300 600 0 1400

Mô đun độ lớn của cát từ 1.31 đến 1,5
40Ü ^ 100 240 1450 200 214 1380 303 160 1537
30Ơ 125 225 1450 243 160 n 1390 390 105 1500
200 188 195 1400 358 1 72 1 1370 565 0 1435

Mô đun độ lớn của cát từ 1,51 đến 2
400 85 247 1490 260 202 1420 247 157 1395
300 112 231 1450 211 173 1400 357 128 1515
200

1
169 202 1430 320 115 1365 511 0 1490



4.2.4 Công tác trát, láng, lát, ốp, lợp
/. Trình rựcôiiiỊ việc lìociii thiện, theo báng 4.17.

Bảng 4.17 Trình tự công việc hoàn n 
bên trong công trình [35]

Trình
tư

Nhà xây gạch Nhà lắp ghép tấm lớn

Trong quá trình xây lắp
1 Kiểm tra và hoàn thiện bề 

mặt tường xây ở những vị trí 
lắp đặt thiết bị kĩ thuật điện 
nước, thông hơi, thông gió, vệ 
sinh.

Kiểm tra và hoàn thiện' các vị 
trí lãp đặt thiết bị kĩ thuật 
điện nước, thống hơi, thông 
giỏ, vệ sinh,...chèn đầy vữa 
các mạch lắp ghép và vị trí có 
khuyết tặl

o Kiổm tra uc mặt trần, tườiìg ngăn, các khuiìg cửa sổ, 
cửa ra vào, chít đầy các mạch ghép và trát phẳng mặt

3 Hoàn thành bể mặt tường. 
Tiến hành công tác trát, lát, ốp

Bằng 
vât liêu tám

Bằng 
vữa ướt

Bằng 
vât liêu tâm

Bằng 
vữa ướt

4 Thi cồng và hoàn ihiên bề mãt
Sơn các loại Dán giấy bỏi Sơn các loai Dán giấy bổi

5 Lắp kính, sơn cửa, đánh vécni, đánh bóng đồ gỗ

2. Trát
Yêu cầu kĩ thuật về trái vữa: Lớp vữa trát phiíi bám chắc \'ào 

bề mật các kết cấu còng trình; loại vữa và chiều dày lớp vữa trát 
phải đúng yêu cầu của thiết kế.

Yêu cầu kĩ thuật đối với mặt trát: Bề mặt trát không được gổ 
ghề, lồi, lõm, phải phẳng và nhẩn; các cạnh phải sắc, ngang 
bằng, thẳng đứng khóng cong vênh, xiên lệch; các đường i;ờ, chỉ 
phải sắc, dầy đều, thẳng, đúng hình dạng thiết kế.



Độ sụt, độ lưu động của vữa trát, tham khảo bảng 4.18, 4.19 
Sử dụng vữa trái rhông thường theo hướng dẫn của bảng 4.20.

Bảng 4.18 Độ sụt của vữa trát [35'

Tên loai vữa trát Độ sụt của vữa (cm)

Trát máy Trát thủ công

- Trát lót 8 - 9 6 -7
- Trát mạng ngoài 9 -1 0 7 - 8
- Trát láng (trát gai) 10-14 8 - 1 0
- Trát lộ sỏi 10 - 14 5 - 6
- Trát mài, trát rửa, trát băm 1 0 -1 4 6 - 7

Bảng 4.19 Độ lưu động của vữa trát [30'

Loai vữa Độ lưu động của vữa (cm)

Trát máy Trát thủ công

- Trát phun, trát vẩy 9 ~  14 8 - 1 2
- Trát lớp lót 7 - 8 7 - 8
- Trát lớp mặt 7 - 8 7 - 8

Lãng
Cấu tạo chung của lớp vữa láng (từ trên xuống dưới) gồm: lớp 

vữa láng, lớp vữa đệm, lớp bê tông gạch v5 ( hoặc lófp bê tông đá 
dăm, lớp cát đệm trên lớp đất đầm chặt).

Đánh mầu: là dùng xi măng nguyên chất phủ lên mặt láng thô 
một lófp mỏng rồi dùng bay miết cho nhẵn mặt. Tác dụng chính 
của đánh mầu là chống thấm.

Kẻ mạch: là hình thức làm giả gạch, giả đá lát nền để làm đẹp 
thêm mặt láng.
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Bang 4.20 Hưóng dẫn sử dụng vữa trát thông thưÒTig [6]

Loại kết cấu, công trình Loại vữa Mác
vữa

Q.iều dày 
lớp trát

- Trát mặt tường ngoài nhà
- Trát mặt tường trong nhà
- Trát trần bê tông
- Trát mật dưới ô văng, xê nô
- Trát lan can xây gạch
- Trát chân tưòng móng
- Trát mé và hèm cửa

- Trát tường trong khu vệ sinh

- Trát mặt trong bể nước
- Trát mặt ngoài bể nước
- Trái mặt dưới nắp bể nước
- Trát cột xây gạch
- Trát cột bê tông

XM - vôi 
vôi
XM - vôi 
XM - vôi 
XM - vôi 
XM - vôi 
XM - vôi

xi măng

xi măng 
xi măng 
xi măng 
XM - vôi 
XM - vôi

8
2-4

25
25
8
8

50

75

75
50
50

8
10

l,5cm 
l,5cm 
l,5cm 
l,5cm 
l,5cm 
l,5cm 

TKquy định 
l,5cm
có đánhmầu 
2,5cm
có đánhmầu 

l,5cm 
l,5cm 
l,5cm 
l,5cm

4. Lút
Yêu cầu kĩ thuật chung: Đúng cao độ, độ dốc và hình dáng 

kích thước của mặt lát; mạch vữa thẳng, đều, được chèn đầy 
bằng vữa xi măng cát hay hồ xi măng lỏng; vữa lót đặc chắc có 
độ dính kết tốt, viên lát không bị bong bộp; lát gạch hoa phải 
đúng hình hoa và mầu sắc theo thiết kế, xem bảng 4.2 i.

5. Ốp
Yêu cầu kĩ thuật chung: Mặt ốp phẳng; mạch ốp thẳng, khít 

(bể rộng mạch không vượt quá l-2mm); mạch ngang phải ngaiìị^ 
bằng; viên ốp không bị bong rộp; vị trí, mầu sắc. kích thước the'' 
đúng thiết kế.
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Bảng 4.21 Lát nền gạch |8j

Loại gạch lát Kích thước 
(mm)

Qiiều dày lớp 
vữa (mm)
lót mạch

Ghi chú

Gạch xi măng 
Gạch lá nem loại A 
Gạch lá nem loại B 
Gạch chỉ 
Gạch Bát tràng 
Gạch granitô

- Gạch vỏ na

200x200x20
200x200x20
200x200x20
220x105x60
300x300x30
200x200x20
400x400x20
500x500x25
150x150x15
150x150x20

15
20
20

20-25
30
20
30
30
15
15

I~2
5
5
10
10

1-2

1-2

có người đi 
ít người đi

6. Lợịj

Yêu cầu kĩ thuật chung: Mái lợp ngói phải phẳng mặt; ngói 
lợp được xếp kín khít; li tô phải thẳng, cách đều nhau phù hợp 
với kích thước viên ngói. Khi lợp mái tôn, mái phibrỏ xi rnàng 
đòi hỏi mái phải phẳng, đảm bảo độ dốc theo thiết kế; các tấm ờ 
chân mái, ở mép phải thẳng hàng; các tấm lợp không được xếp 
xiên; các móc sắt liên kết tấm lợp với xà gồ phải chắc chắn; tâúm 
trên phủ lên tấm dưới ít nhất 15cm; trong một hàng, hai »nép 
cạnh tiếp giáp nhau phải phủ lên nhau ít nhất một sóng.

2.4.5 Giàn giáo [3]

Giàn giáo phải vững chắc, ổn định và an toàn; phải có các 
kích thước cơ bản để thoả mãn yêu cầu sử dụng; phải gọn nhẹ, 
đon giản, dễ lắp dựng và tháo dỡ; vật liệu làm giàn giáo phải hợp 
lý, tiết kiệm và sử dụng được nhiều lần.
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4«2.6 Trát trang trí [3|
J.. Yêit cần cìmnỲỊ về trút vfíj ỉrưiiíỊ trí
VTra trái trang trí đơn giản, có yêu cầu kĩ thuật giống vữa trát 

thổn;g tlurènig, lớp lót trát bằng vữa vôi-xi măng, iớp mật trát 
bằng vữa có trộn bột mầu hoặc thay 30% lựợng cát trong vữa 
bằng; bột đá. Kích thước lớn nhất của hạt cát không lớn 
hớn 1,2mm.

2. Trát gai
Ltớp lót bằng vữa xi măng mác 50, không xoa nhẵn mà chỉ 

cán phẳng mặt.
Liớp mặt dùng vữa vôi-xi măng có trộn bột đá và bột mầu, trát 

bằng; cách vẩy hoặc dùng hộp quay vữa phun lên tường. Vữa 
dươc. vẩy một hoặc nhiều lớp.

3. Trút niùi (trát granitô). Liều lượng vữa trát, tham khảo 
bảng; 4.22.

Bảng 4.22 Liều lượng pha trộn vữa trát mài cho Im  ̂ [30]

Loại nền Đá trắng Bột đá Bột mầu XM trắng

- Nềỉn, sàn

- Cầu thang

12,06kg 

16,5 kg

5,63kg 

9,5 kg

0,07 Ikg 

0,105kg

5,66kg 

9,5 kg

Tlnường trát lớp mặt dày lOmm. Tỉ lệ vữa là: đá hạt trộn với
1,1 chất bột theo khối lượng (chất bột gồm xi măng + bột đá + 
bột mầu).

Yiêu cầu kĩ thuật: Mặt trát không bị bộp; bề mặt phẳng, nhẵn, 
bóng;; hạt đá phải được phân bố đồng đều; các cạnh phải phẳng, 
khôn g sứt, phải ngang bằng hoặc thẳng đứng tuỳ thuộc vào vị trí
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của nó, các góc phải vuỏng; kích thước đúng theo yêu cầu 
thiết kế.

4. Trút rửa ị granité)
Yêu cầu kĩ thuật: Mãt trát không bị bộp; mặt trát phải phẳng; 

hạt đá phải nổi và phân bố đều; các cạnh phải thẳng, không sứt 
mẻ, ngang bằng hoặc thẳng đứng tuỳ theo vị trí của nó, các góc 
phải vuông; các ô chia phân mảng phải đúng theo yêu cầu thiết 
kế; bề dày lớp trát tuỳ cỡ đá, sau khi trát l~3h, dùng nước rửa 
cho vữa trôi đi còn trơ lại những hạt đá. Thành phần vữa trát rửa 
tương tự như vữa trát mài.

5. Trát hăm (granitin)

Yêu cầu đối với mặt trát băm: Mặt trát không bộp; mặt trát 
phẳng; đá phân bố đều; các cạnh thẳng, không bị sứt mẻ, ngang 
bằng hoặc thẳng đứng tuỳ theo vị trí của nó, các góc phải vuông; 
các ô chia phân mảng phải đúng theo yêu cầu thiết kế. Trát bầm 
thường trát dày hơn các kiểu trát mài, trát rửa. Liều lượng vữa 
trát băm, tham khảo bảng 4.23.

Bảng 4.23 Liều lượng pha trộn vữa trát băm cho Im  ̂ [30]

Qiiều dày trát Đá hạt Bột đá XM trắng Bôt mầu »

- Trát dày 1 Omm

- Trát dày 15mm

14 kg 

16,5kg

7 kg 

9,5kg

7,5kg

9,5kg

0,1 kg 

0,;05kg

4.2.7 Công tác S0fn, vôi

2. Công túc sơn

- Công tác sơn thưòỉng chỉ thực hiện vào những pgàv thời tiết 
kh ’ ;áo, nóng;
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- Làm sạch bề mặt trưóc lúc sơn, lớp trước khò rổi mới sơn 
nước sau;

- Tỉ lệ pha mầu sơn có thể tham khảo ở bảiig 4.24.

Bảng 4.24 Công thức pha mầu sơn [6]

Loại mầu 
định pha

Tỉ lệ phần trăm (%)
Trắng Xanh Đỏ Vàng Tím Đen

Kem sừa 85 15
Cá vang 25 75
Cẩm thạch 80 15 5
Da cam 5 55 40
Da trời 80 5 15
Hoa cà 75 lí) 5 10
Xanh lơ 85 15
Xanh biển 80 10 10
Ghi xám 70 30
Ghi sáng 75 3 5 17
Mận chín 30 50 10 10
Cà phê 70 30
Lá mạ 70 30
Cỏ úa 20 20 60
Xanh rêu 30 17 3 50
Xanh cổ vịt 10 60 30
Hoàng yen 30 70
Nâu tây 90 10
Gạch non 80 20

1 ■ Công rác vôi

- Vật liệu để quét vôi là vôi nhuyễn loại I và loại II;
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- Vôi phải lọc kĩ và khuấv đều. được tôi ngập nước (rèr 1 tháng;
- Phải quét vôi tren mãt khò, s;;ch và khong ':ó rêu mốc
- Phương pháp pha mầu vôi, có 'hể tham khí o bảng 4.2).

Bảng 4.25 Báng pha mầu vôi |6Ị

xanh da trời tím, mận chín xanh đei xanh ve

hổng xám kem sữa

nâu da cam

vàngtíất i
1
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