
P h ầ n 2 

THỈ CÔNG PHẦN KẾT CÂU 

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DƯNG 

Chương 7 

CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ 

Mục tiêu: 
Trang bị những kiến thức cơ bán về vật liệu xây và kỹ thuật thi công xây gạch, đá 

trong các công trình xây dựng. Trên cơ sà đó dựa vào quy phạm có thể giám sát, kiểm 
tra và nghiệm thu chất lượng khối xây gạch đá. 

Nội dung tóm tắt: 
Giới thiệu các loại vặt liệu, giàn giáo dùng trong công tác xây gạch đá. 
Các nguyên tắc xây, yêu cầu kỹ thuật đối với khối xây và cách xếp gạch trong 

khối xây. 
Kỹ thuật xây gạch đá một số bộ phận chủ yếu của công trinh. 

ì. VẬT LIỆU DÙNG TRONG CÔNG TÁC XÂY 

1. Lịch sử 
- Cấu trúc công trình nề ngày nay được thực hiện từ gạch nung và gạch 

block (cả hai được gọi là gạch xây) và từ đá. Các cấu trúc nề có từ trưóc khi 
có sử viết. 
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- Các cấu trúc xưa nhất là các nơi trú ẩn làm bằng đá tự nhiên ngoài bãi 
không đẽo gọt, chổng tảng nọ lên tảng kia, không có vữa hoặc các vật liệu 
khác tại chỗ giáp mới. Nơi nào không có sẵn đá, người ta dùng đất hay bùn 
khô cho mục đích này. 

- Sau này người ta trộn đất sét, phù sa và nước để làm những viên gạch 
bằng tay. Khoảng cách giữa các viên gạch này đôi khi được trám bùn để ngăn 
gió, mưa và cũng làm cho việc xây các bức tường phải bằng phảng với các 
viên gạch không đều nhau được dễ dàng. 

- Sau này người ta khám phá rằng các viên gạch bằng đất sét đặt trong hay 
gần bếp lửa trở nên cứng hơn và chịu thời tiết khá hơn. Người La Mã dùng sự 
hiểu biết này để xây các lò nung sản xuất ngói đất sét nung và cuối cùng là 
gạch đất sét nung. 

- Khoảng 4000 năm trước Công nguyên, người vùng Lưỡng Hà Địa đã xây 
các ngôi nhà bằng đá và bằng các gạch phơi khô. Sau đó 1000 năm nguôi Ai 
Cập đã bắt đầu xây các đền và các kim tự tháp bằng đá đẽo. Với các dụng cụ 
bằng đổng người ta đã cắt các phiến đá một cách cẩn thận để tất cả các viên 
đều khớp nhau. 

- Khi người ta có thế làm được các dụng cụ cắt đá bằng sắt, nghệ thuật 
xây đá đã phát triển lên một bậc. Người Hy Lạp đã cải Ihiện quy trình để làm 
ra những chi tiết tinh xảo trong tượng đá. Lần đầu tiên người La Mã đã có thể 
xây những ngôi nhà khẩu độ lớn. Họ là người đầu tiên xây các nhịp cuốn đủ 
to để đỡ các cây cầu và các toa nhà lớn. 

- Việc xây dựng các công trình bằng gạch và đá mà không có vật liệu đệm 
thay đổi khi người vùng Etrusque (cổ Italy) đã phát triển được một loại vữa 
bằng vôi có thế được sử dụng đê trám các khoảng hở giữa các viên gạch. Sau 
này người La Mã đã khám phá ra cách làm một loại xi măng có tính thúy lực 
(nghĩa là "sẽ rắn lại ở trong nước") bằng việc đốt và nghiền một loại đá núi 
lửa. Việc này đưa đến có những công trình xây bằng gạch và đá vững hơn và 
kín nước hơn. 

- Gạch phơi nắng một thời được ngươi xưa sử dụng đại trà đã bắt đầu biến 

mất sau khi người La Mã phát minh ra lò nung. 
- Cuối thê ký XVIII cuộc cách mạng công nghiệp đã tiến vào kỷ nguyên 

hiện đại, máy móc đã bắt đầu thay thế công việc tay chân đế khai thác, cắt đá 
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và dập khuôn các gạch nung. Hình dạng và kích thước các viên đá xây đã trở 
nên đều hơn. Gạch cũng đều hơn về mầu, độ bền và kích thước. Gạch block 
làm bằng xi măng và nhiều loại cát sỏi đã xuất hiện sau khi nguôi ta phát triển 
được xi măng Portland vào cuối thế kỷ xvm và đầu thế kỳ XIX. Gạch block 
rẻ và nhẹ hơn đá và lớn hơn gạch nung làm giảm thời gian xây. Gạch block 
cũng linh hoạt hơn bê tông vì người ta có thể dễ dàng xây với khối lượng nhỏ 
mà không cần làm khuôn. 

- Cho đến khi người ta phát hiện được lý thuyết đàn hồi về sự đàn hồi vào 
cuối thế kỷ XIX, công tác xây dựng bằng gạch và đá đều chỉ dựa trên kinh 
nghiệm. Sau đó các cấu trúc nề đã có thể được xây với thiết kế hợp lý trên cơ 
sở tính toán sức chịu tải. 

- Cho đến cuối thế kỷ XIX, gạch và đá là những vật liệu hàng đầu để xây 
dựng nhà cửa, các cầu và cầu cạn trên toàn thế giới. Việc xây dựng những nhịp 
cuốn lớn bằng gạch và đá đã đạt đến đỉnh điểm vào cuối thế kỷ XX, sau đó 
gạch và đá được thay thế bằng bê tông cốt thép. 

2. Gạch đá 

2.1. Gạch nung 
Là một loại đá nhân tạo được sản xuất bằng cách nhào kĩ đất sét (hoặc một 

số phụ gia khác) tạo nên khuôn rồi để khô, sau đó cho vào nung ờ nhiệt độ cao 
mà thành. Gạch đất sét nung được chia ra làm hai loại là gạch đặc và gạch rỗng 

2.1.1. Gạch đặc 
Là gạch chịu lực sản xuất bằng máy hoặc thù công thường gọi là gạch chỉ, 

kích thước thường là 60x105x220. Được phân loại theo phẩm chất nhu sau. 
- Loại A: gạch chín già, đảm bảo hình dạng kích thuốc, mầu sẫm không 

bị nứt nẻ cong vênh. Có cường độ chịu lực cao trên 75kg/cm2. 
- Loại B: gạch chín, đảm bảo hình dạng kích thước, mầu hơi nhạt, có thể 

bị nứt nẻ nhẹ. Không bị cong vênh. Có cuông độ chịu lực trên 50kg/cm2. 
- Loại C: gạch chín quá già, từng phần bị hoa sành, đảm bảo hình dạng 

kích thước, mầu sẫm hoác chai sành. có thể bị nứt mẻ, cong vênh. Có cuông 
độ chịu nén cao. 

Thông thường đối với tường chịu lực phải sử dụng gạch loại A. Đối với 
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tường ngân, xây nơi khô ráo, bên trong có thể dùng gạch loại B. Gạch loại c, 
thuồng dùng để xây móng, nhất là nơi ngập nước. 

2.1.2. Gạch rỗng 
Thường là loại 2 lỗ, bốn lỗ, hoặc sáu lỗ dọc, cũng có khi có gạch rỗng 

đứng. Nói chung gạch lỗ thường dùng để xây tường ngăn, không chịu lực, 
cách nhiệt và cách âm tốt. Đối với loại lỗ dọc khi xây một phần vữa được nhồi 
vào giữa các lỗ dọc. Đối với loại lỗ đứng, khi xây phải đổ vữa lấp đầy lồ. 

2.2. Đá thiên nhiên 
Đá thiên nhiên là những khối bao gồm một hay nhiều loại khoáng vật 

khác nhau. Khoáng vật là những vật thể đồng chất về thành phần hoa học, cấu 
trúc và tính chất vật lí. 

Vật liệu đá thiên nhiên được sản xuất từ đá thiên nhiên là những tấm phiến 

nham thạch đã gia công bằng tay hoặc bằng máy (như đập vỡ, cưa xẻ, mài...) 
hoặc không gia công mà trực tiếp xây dựng các công trình. 

Trong công tác xây đá được chia ra làm 3 loại: 
- Đá tảng: những tảng đá vừa tầm vận chuyển của người được khai thác từ 

mò đá chưa gia công, thưòng dùng để xây móng kè đá, tường chắn, có cường 
độ chịu lực cao nhưng nhiều lỗ rỗng nên tốn vữa và kỹ thuật xây phức tạp. 

- Đá thửa: là đá được gia công sơ bộ có một hoặc hai mặt tương đối 
phăng, thường dùng để xây tường, có sức chịu lực cao. 

- Đá đẽo: là những tảng đá lớn, được gia công cẩn thận. Bề mặt tương đối 
đều và phảng, được cắt gọt thành từng viên, từng khối đều đặn. Thường dùng 
để xây những công trình đặc biệt. Có khả năng chịu lực tốt. Khả năng chịu 
phong hoa cao, nhưng gia công khó, tốn nhiều lao động. Khi xây dựng phải 
cẩu lắp từng tấm, từng viên rất khó khăn và vất vả. 

3. Vữa xây 
3.1. Phân loại 
Dựa vào loại cốt liệu (trọng lượng, thể tích) gồm có: 
- Vữa nặng 0 f o = 1800 - 2200kg/m3). 
- Vữa nhẹ ( t f 0 < 1500kg/m3). 
Theo tính chất kết dính gồm có: vữa xi măng, vữa vôi, vữa thạch cao, vữa 

217 



tam hợp (xi măng + vôi + cát), vữa đất sét, vữa kết hợp xi mãng và sét... 
Theo mục đích sử dụng: 
- Vữa xây để xây các kết cấu bằng gạch đá. 
- Vữa trát để trát ngoài, trong của công trình. 
- Vữa đặc biệt: vừa chống thấm, vừa cách ảm, cách nhiệt... 
3.2. Yêu cầu cơ bản đối với vữa xây 
+ Cuồng độ chịu nén (mác vữa) phải đảm yêu cầu cùa thiết kế. 

+ Cấp phối yêu cầu phải chính xác. 
+ Sai số cho phép khi cân đong so vói cấp phối là: 
- 1 % đối với xi măng và nước. 
- 5% đối vói cát. 
+ Phải đảm bảo độ dẻo quy định. 
+ Phải đảm bảo độ đồng đều theo thành phần, màu sắc khi trộn xong. 
+ Phải đảm bảo tính giữ nước cao của vữa. 
3.3. Xác định thành phần vật liệu khi trộn vữa 
Tính lượng chất kết dính khi biết mác vữa và mác chất kết dính theo 

công thức: 
R v 

Qx = — 1.000 (kg) 
KRX 

Trong đó: Qx - Lượng chất kết dính cho Im3 cát (kg). 

Rv - Mác vữa (kg/cm2). 
Rx - Mác chất kết dính (kg/cm2). 

K - Hệ số phụ thuộc chất lượng cát (cát vàng: K = 0,7; cát đen: 
0.55 - 0,6). 

Lượng chất kết dính tính theo công thức trên là tính với cát ờ trạng thái đổ 
đống khi độ ẩm tự nhiên từ Ì - 3%; cát đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn. 

Khi dùng cát khô, lượng chất kết dính sẽ tăng lên 5%. Khi độ ẩm cùa cát 
lớn hơn 3% thì giảm xuống 10%. 
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Lượng phụ gia dẻo vô cơ (hổ vôi, hồ sét) xác định theo công thức: 

V = 170(1- 0.002Q) (lít) 

Trong đó: V - lượng hồ vôi hay hồ sét trong Im 3 cát. 

Q - Lượng chất kết dính cho Im 3 cát khô. 

Khi dùng vật liệu gạch đá có tính hút nước cao trong mùa hanh khô thì 
lượng hồ vôi có thể tâng tới Ì ,5 lần để nâng cao khả năng giữ ẩm của vữa. 

Đối với vữa xi măng - vôi hoặc vữa xi măng - sét, lượng nước trong Im 3 

cát được tính theo công thức gần đúng: 

N = 0,65(QX + Qv) (lít) 

Qv= 1.4V 

Trong đó: N - lượng nước trong Im 3 

Qx, Q v - lượng chất kết dính và phụ gia dẻo trong Im 3 cát (kg). 

Để tăng độ dẻo của vữa ta thường pha thêm chất dẻo trong hữu cơ dung 
dịch 5% xà phòng, và bằng (0,07 - 0,15)% khối lượng cát. 

l i . GIÀN GIÁO XÂY 

1. Yêu cầu chung đối vói giàn giáo 

Khi bắt đầu xây, người thợ thường ngồi hoặc đứng trên nền (hoặc sàn) để 
xây. Nhưng khi đến một độ cao nhất định, người thợ cần phải có giàn giáo để 
đứng. Vì ở độ cao này, việc thao tác gặp quá nhiều khó khăn, năng suất thấp, 
khó đảm bảo chất lượng và kỹ thuật của khối xây. 

ở mỗi độ cao khác nhau thì năng suất lao động của người thợ xây cũng khác 

nhau. Năng suất lao động của người thợ xây đạt cao nhất ở độ cao 60 - 70cm 
so với mặt sàn công tác (xem biểu đồ hình 7-1). 

219 



Hình 7-1: Biểu đồ tương quan giữa chiều cao 

đạt xảy và năng xuất xây. 

Đối với chiều cao 20cm so với mặt sàn thì năng suất đạt khoảng 54% so 
với mức cao nhất. Khi người thợ xây với tay để đặt những lớp gạch ò chiều 

cao l,5m thì năng suất chỉ còn 17%, nghĩa là năng suất lao động cùa người 
thợ phụ thuộc phần lớn vào vị trí và chiều cao của các đạt xây. 

Để đảm bảo có sàn công tác tốt thì khi xây lên cao, người ta cẩn phải bắc giáo 
để làm sàn công tác. Một bức tuông xây có chiều cao trung bình từ 3 - 3,6m như 
vậy muốn đạt được năng suất cao người ta thường phải chia làm 3 đạt công tác: 

- Đạt thứ nhất từ mặt sàn đến Ì - l,2m. 
- Đợt thứ hai từ cao độ 2,0 - 2,4m. 
- Đạt thứ ba xây hết chiều cao bức tường (chiều cao tầng nhà). 
Trong khi tính toán giáo xây cần phải tính đến trọng lượng riêng cùa giáo 

và tải trọng động: không nhò hơn 200kg/m2. 
Trọng lượng cùa vật liệu trên giàn giáo phụ thuộc vào việc tổ chức thi 

công và nhất là phụ thuộc vào lượng vật liệu lúc tập trung cao nhất. 
Như vậy, tuy điều kiện cụ thể phải tính toán sao cho giáo xây chịu được 

tái trọng và đám bảo an toàn khi xây. 

220 



2. Các loại giàn giáo xây 
2.1. Giáo trong 
Giáo trong là các loại giáo có trọng lượng bản thân nhẹ, dễ tháo lắp, có thể 

di chuyển dễ dàng từ vị trí này đến vị trí khác, từ tầng này đến tầng khác trong 
một công trình. Giáo trong thường để xây trát một mảng tường nhỏ có chiều 

cao bằng tầng nhà, ví dụ như giáo ngựa, giáo thép (giáo chữ A). Giáo ngựa làm 
bằng gỗ, dùng để xây, hoàn thiện những kết cấu công trình cao từ 2 - 4m. Giáo 
ngựa hoặc giáo thép đặt cách nhau 1,5 - 2m, người ta dùng ván dầy 4cm có 
chiều rộng từ 20 - 40cm bắc lên giáo làm sàn công tác (tuy theo tải trọng mà 
quyết định khoảng cách giáo và chiều dầy ván sàn). 

2.2. Giáo ngoài 
Dùng để xây và hoàn thiện mặt ngoài công trình. Nó được làm bằng tre, 

luồng, gỗ cây, gỗ xẻ hoặc bằng thép ống, nếu làm giáo treo thì phải dùng bằng 
thép tròn. 

Khi bắc giáo kép thì phải dùng hai hàng cột đứng: hàng cột trong cách 
tường khoảng 40cm. Hai hàng cột cách nhau l,2m. Tuy theo chất lượng vật 
liệu mà xác định khoảng cách các cột theo hàng dọc, thường là lấy l,5m và 
chôn sâu xuống đất 40 - 50cm. 

Theo chiều cao cứ cách Ì ,2m lại buộc một thanh ngang đế đỡ sàn công 
tác, thanh ngang này thường luồn qua lỗ giáo để sẩn trên tường và chèn chặt 
để cho giáo đỡ xô ngang. Để đảm bảo cho hệ thống giáo ổn định cần phải 
buộc một số cây giằng dọc, giằng ngang hoặc giằng chéo từ cột nọ sang cột 
kia và phải có cây chống chéo tỳ xuống nền đất. Phía cột ngoài buộc hai hàng 
cây làm lan can để người lao động khỏi bị ngã ra ngoài khi làm việc hoặc đi 
lại. Sàn công tác thường được làm bằng gỗ ván dầy 4cm. 

Hiện nay người ta sử dụng nhiều ống thép làm giàn giáo ngoài. 
Giàn giáo làm bằng ống thép có lợi: 
- Sử dụng lâu dài. 
- Tháo lắp nhanh. 
- Bền vững và chịu tải lớn. 
- Tiết kiệm được tre gỗ. 
Ống thép có hai dạng: 
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- Dạng đơn chiếc gồm những ống thép tròn có 4> = 40mm, khi bắc giáo các 
ống được liên kết với nhau bằng một măng sông và khoa (dạng bản lề). 

- Dạng thành mảng định hình (ví dụ nhu giáo Tiệp, Bungari, Minh Khai) 
(xem hình 7-2). 

Sàn công tác cho dạng đơn chiếc có thể gác bằng gỗ ván hoặc sàn định 
hình bằng thép. 

Loại sàn cho mảng định hình là các mảng sàn bằng thép có móc để móc 
vào thanh ngang của giàn giáo. 

Khi bắc giáo cần phải sơ bộ làm phảng nền và liên kết hệ giáo với tường 
bằng cách nối vào các tăng dơ chống đứng ở cửa sổ hoặc qua lỗ giáo có giằng 
bên trong tường. 

Hình 7-2: Giàn giáo. 

Với loại giàn giáo này người ta có thể lắp ròng rọc đơn giản để vận chuyển 
vật liệu lên cao. 

Muốn leo từ sàn dưới lên sàn trên hoặc ngược lại người ta bố trí các thang 
treo móc ĩ đầu vào 2 thanh ngang nằm so le nhau giữa sàn nọ và sàn kia, thang 
cũng phải có lan can. 
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HI. KỸ THUẬT XÂY MỘT s ố BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH BẰNG 
GẠCH CHỈ 

1. Các nguyên tắc xây 

1.1. Mặt khối xây phải ngang bằng 
+ Lực tác dụng lên khối xây phải vuông góc với mặt phang chịu lực (mặt 

xây) để các lớp gạch không trượt lên nhau. 
+ Nếu Ì lực p tác dụng lên khối xây bị đặt nghiêng Ì góc oe. Lực p được 

phân 2 thành phần 
P[ = p cosoc nén vuông góc mặt phảng xây. 

P2 = p sinoc đẩy lớp gạch trượt, 
nP[SÌnoc < fPcosoc (1) 

Trong đó: + n: là hệ số an toàn, thường lấy n > 1,4 
+ f : là hệ số ma sát giữa gạch với vữa thường lấy f = 0,7. 

Ta lại có : f = tg (p (2) 
+ Với ẹ : là góc nội ma sát giữa gạch và vữa. 

Từ(l), (2) Ta có : f = tgcp > n tgoc. 
Do đó để khối xây an toàn ta lấy (p = oc/2 = 15° + 17° 

p.sina 

a / 

1 / 

/ 

P'/_ p.cosa 
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1.2. Khôi xảy phải thẳng đứng 
+ Hai mặt khối xây phải thẳng đứng theo phương dây dại (nếu không • 

thẳng đứng khi chịu nén dễ phát sinh mômen uốn, nếu mômen uốn lớn sẽ gây I 

nứt và đổ tường). J 
+ Thông thường, xây từ góc xây ra, nên khi xây phải kiểm tra thẳng đứng 

góc để khối xây nén đúng tâm. ị 
1.3. Mặt khối xây phải phang 
+ Các mặt xây phang, không lượn sóng, lồi lõmvặn vỏ đỗ để đảm bảo mỹ 

quan. đỡ tốn vật liệu, nhân công trong hoàn thiện. 
+ Muốn khối xây phang mặt phải xây theo dây ngang trong khi xây, bắt. 

mò thường xuyên kiểm tra dây lèo, dây ngang để điều chỉnh ngay. 
+ Với tường HO; 60, trục nên chọn gạch có kích thước đều nhau để xây. 
1.4. Các góc vuông của khôi xảy phải vuông 
+ Để bảo đảm mỹ quan, dễ lắp cửa, không lãng phí vật liệu và nhân công 

hoàn thiện trong trát, dễ lắp pa nel... 
+ Khi bắt mỏ phải kiểm tra góc vuông. Khi xây có khuôn lắp khuôn trước, 

góc tường, đố trụ, cửa dựng cọc lèo, xây theo dây. 
1.5. Khỏi xâv không trùng mạch 
+ Khối xây không được trùng mạch đứng. 
+ Nếu trùng mạch đứng nhiều hàng gạch, lực truyền xuống dễ làm biến 

dạng, hư hòng khối xây. 
1.6. Mạch vữa xây phải đặc chắc 
+ Vữa xây phải no mạch, dính kết tốt, khối xây đù ẩm, đúng mác thiết kế. 

2. Các yêu cẩu kỹ thuật dối khối xây 
+ Mạch vữa phải đầy, đù độ dầy quy định nếu không có yêu cầu gì đặc 

biệt thì 
- Mạch ngans dầy 12mm 8mm < d < 15mm 
- Mạch đứng dầy lOmm 8mm < d < 15mm 
+ Gạch xây phải được tưới nước hoặc nhúng nước trước khi xây, để đảm 

bảo khòn2 hút nước của vữa và liên kết tốt. 



+ Không va chạm đi lại, hoặc để vật liệu lên chỗ mới xây. 
+ Khi xây phải bố trí mạch đứng của các lớp xây lệch nhau ít nhất 1/4 

chiều dài viên gạch (> 5cm). 
+ Hàng gạch đầu tiên và cuối cùng phải dùng gạch nguyên quay ngang, 

chiều cao xây cao < l,5m". 
+ Chỉ được phép để mỏ dật trong tường chịu lực. 
+ Tròi nắng, khô phải tưới nước bảo dưỡng khối xây, trời mưa to che đậy 

khối xây. 
+ Cấm ngừng xây ngang đầu lanh tô. Dưới dầm, dàn, tấm sàn xây quay ngang. 

3. Cách xếp gạch trong khối xây tường, trụ 
3.1. Xếp gạch khi xây tường 
Mỗi loại khối xây đều có cách sắp xếp các viên gạch khác nhau, song 

chúng có chung một quy luật là: đảm bảo khối xây liên kết vững chắc, không 
bị trùng mạch. 

3.1.1. Xếp gạch khi xây tường thẳng 

7 Lớp Ì 

Lớp 2 -4 

ỉ ° 
1 N 

Hình 7-3. 
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3.1.2. Xép gạch xây góc 
- Tường 220. 

Lópl 'Lỏp2-4 

lường 330. 
Hình 7-4. 

Lớp I 

Lớp3 

=<Lóp2 

11 Lóp 3 Up4 

Hình 7-5 

226 



3.1.3. Xếp gạch xây tường chữ đinh 
- Tường 220. 

3 \ . 

- Tường 330. 

Lớp I 

Lớp 3 

Hình 7-6. 

r r 
1 

: L_ 

Lớp 2 

Lớp 4 

ị Lớp I 

——» 

> Lớp 4 

Lớp ĩ 

Hình 7-7. 
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3.1.4. Xếp gạch xây chữ thập 220 

Lớp Ì Lỏp2 

Lớp 3 Lóp4 

Hình 7-8. 

3.2. Xếp gạch khỉ xảy trụ 
3.2.1. Trụ độc lập 

Lớp Ì Lớp 2 
a) Trụ 220x220 

Lớp Ì Lớp 2 
b) Trụ 220x330 

228 



Lớp Ì Lóp 2 
c) Trụ 330x330 

Lóp Ì Lớp 2 
d) Trụ 330x450 

li I 
Lớp Ì Lớp 2 

e) Trụ 450x450 

Hình 7-9. 

3.2.2. Trụ liên tường 

ị— 
— 

Lóp Ì Lớp 2 

1 
• 

Lớp 3 Lớp 4 
Trụ 330x330 tường 220 
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Lớp 3 Lớp4 
Trụ 330x450 tường 220 

Hình 7-10. 

4. Xây một số bộ phận công trình 
4.1. Xây móng 
4.1.1. Yêu cầu vật liệu 
- Móng xây bằng gạch đặc > 75#, bảo đảm độ ẩm. 
- Vữa theo yêu cầu thiết kế (vữa tam hợp hoặc vữa xi mãng > 50*). 

4.1.2. Kỹ thuật xây 

+ Kiêm tra tim cốt. mặt phang, độ ngang bằng và độ sạch lớp lót móng. 
+ Truyền tim, cốt xuống đáy móng: Căng dây (thép lị) Ì min) qua các giá 

ngựa đối diện nhau tại các giao điểm của dây thả dại truyền tim xuống đáy 
móng. 

+ Bắt mỏ tại các góc kiểm tra mò theo 5 nguyên tắc xây: 
- Xây hàng gạch đầu trước. 
- Xây tiếp các hàng oạch trên. 
+ Xây từ hai đầu vào giữa (xây để mỏ giật) 
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+ Tiến hành căng dây xây, nên căng cả hai mặt để bảo đảm thẳng. 
ị + Xây 4 + 6 hàng tiến hành kiểm tra độ ngang bằng, nếu sai chỉnh ngay. 

+ Xây đến cách mặt móng (4 4- 5) hàng phải kiểm tra cốt cổ móng, nếu sai 

số phải điều chỉnh mạch vữa hoặc xây vỉa nghiêng, hoặc đổ bê tông sỏi nhỏ cho 
móng ngang, tuyệt đối không đùng lớp láng ẩm để chỉnh cốt cao độ ngang bằng. 

+ Khi xây chuyển bậc: phải thả dại kiểm tra tim móng, nếu cần phải điều 

chỉnh ngay. 
+ Lớp trên cùng phải láng chống ẩm theo thiết kế. 

+ Một số chú ý xây móng: 
- Khi xây móng tường kết hợp bể phết phải chú ý vật liệu đảm bảo yêu 

cầu xây bể và để các lỗ chờ kỹ thuật theo thiết kế. 

+ Xây giật cấp theo đúng thiết kế đảm bảo góc truyền tải để tránh lãng phí 
vật liệu. 

+ Sau khi xây xong từ 2 -ỉ- 3 ngày mới được lấp đất 2 bên và khối xây đạt 
đủ cường độ mới được lấp đất một bên. 

+ Móng xây vị trí chật hẹp phải có biện pháp bảo vệ khối xây. 

4.2. Xây tường 

4.2.1. Yêu cầu vật liệu 
+ Gạch theo đúng mác và yêu cầu của thiết kế. 

+ Mác vữa theo đúng yêu cẩu thiết kế( mác > 25#). 

4.2.2. Kỹ thuật xây 
+ Xác định vị trí cửa: 
- Cửa không khuôn: Lấy rộng ra hai bên (2 -r 3) em để trát hèm. 
- Cửa có khuôn: Dựng khuôn ngang sau khi bắt mỏ và xây theo khuôn 

(cách khuôn 2-^3 Him). 
+ Xây (Ì -í- 2) hàng thì dựng cọc lèo sau khi đã kiểm tra góc vuông, tim, 

cốt mặt móng. 
+ Bắt mỏ ở các góc, khi bắt mỏ cần chú ý độ chính xác về vị trí, kích thước 

và các yêu cẩu kỹ thuật xây để mỏ giật. Trước khi bắt mó, cần ướm thử gạch, 
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cần chọn gạch tốt để xây mỏ, gạch vuông thành sắc cạnh có kích thước dại 
diện trong số gạch xảy, mạch mỏ có té dầy tương đối, không dầy, không 
mỏng đảm bảo kích thước mạch đúng quy phạm. Bắt mỏ theo lèo đã dựng. 

+ Tiến hành xây tường: 
- Xây từ mỏ xây vào. 
- Với tường > 22cm phải căng dây hai mặt tường, thường xuyên dùng 

thước tầm kiểm tra hai mặt phang tường. 
- Xây hết một đạt (Ì -ỉ- 2m) tiến hành kiểm tra cọc lèo, kiểm tra khối xây 

ngang bằng, thẳng đứng để điều chỉnh . 
- Chú ý xác định cốt cửa sổ dạ lanh tô, giằng tường, nếu có sai số điêu 

chỉnh mạch vữa. 
+ Có thể dựng lèo bằng thước gông vào tường. 

4.2.3. Một số chú ý khi xây tường 
+ Đỉnh cột, chỗ xây đua ra cửa các gồ trang trí. 
+ Tại các chỗ chờ dầm xây giật cấp. 
+ Khi xây tường nhà kết cấu khung 

chịu lực: 
- Phải để râu thép chờ khi đổ bê 

tông cột (xem hình 7-11). 
- Lớp trên cùng sát với mặt đáy 

dầm, giằng người ta vỉa nghiêng hàng 
gạch, chèn vữa kín đầu trên hòn gạch 
bằng cách đặt một lớp vữa lén đầu trên 
của viên gạch. Khi xây chú ý thúc viên 
gạch lên để mạch trên được đầy vữa 
(xem hình 7-12). 

+ Tường xây no hàng gạch tiếp 

giáp đầm xây vỉa nghiêng đế chèn chặt. 
+ Tại mép cứa không khuôn phải 

thả hai dây lèo. H ì n h 7.JỊ . T h é p c h ờ c ộ t 
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Hình 7-12: Xây chèn gạch trong khung chịu lực. 

+ Cách bậu cửa sổ dạ lanh tô, giằng tường 4 -ỉ- 5 hàng phải kiểm tra độ 
ngang bằng và cốt của chúng, nếu cần phải điều chỉnh. 

4.3. Xây tường thu hồi 

4.3.1. Xây tường thu hồi đối xứng 

a. Kỹ thuật xây 
+ Xây tường đến chân hồi. Xác định chiều cao đỉnh hồi: Dựa vào độ dốc 

và chiều rộng tường thu hồi. Đánh dấu các điểm xác định lên cọc lèo bằng 
đinh và sơn đỏ. 

+ Chia đôi chân tường và đánh dấu bằng sơn đỏ sau đó dựng cọc lèo và 
điều chỉnh cọc lèo đúng tim và cốt đỉnh hồi bằng dây dại. 

+ Kiểm tra độ thảng đứng cọc lèo theo phương dọc tường hồi. 

+ Bắt mỏ, căng dây mẫu thu hồi về phía hai chân hồi. 

+ Tiến hành xây từ hai phía chân hồi vào giữa theo kiểu giật cấp. 

b. Chú ý khi xây 

+ Kiếm tra độ ổn định chắc chắn cùa đà giáo (vì xây trên cao). 
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Hình 7-13: Cáng dây lèo xây tường thu hồi. 
Ì- Cột lèo; 2-Dày lèo; 

3- Điểm nóc thu hổi trên phần lường dinh thu hồi; 4- Xà gò biên. 

+ Trước khi xây kiểm tra cốt chân các tường thu hồi theo thiết kế để 
điều chính. 

+ Phải chừa lỗ gác dầm trần (nếu có). 

+ Khi xây theo hồi tại các vị trí đặt xà gỗ phải dùng gạch lành và quay 
ngang. 

+ Xây (7 V lũ) ngày khi tường ổn định mới gác xả gồ. 

4.3.2. Xây tường thu hồi không đối xứng 

- Khi xây đến chân hồi phía thấp thì dừng lại. 

- Xác định vị trí đỉnh hồi (trên mặt đất) và dựng cọc lèo tại vị trí đó. 

- Dựa vào kích thước công trình và độ dốc thu hồi xác định chiều cao 

đính hồi. 
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chân hồi phía cao 

chân hồi phía thấp 

Hình 7-14: Xây tường thu hồi không đối xứng. 

- Căng dây mẫu thu hồi về phía chân hồi phía thấp. 
- Tiến hành xây từ hai đầu vào giữa theo mức dây căng. 
- Khi xây đến chân hồi phía cao thì dừng lại căng dây mẫu thu hồi về phía 

chân hồi phía cao. 
- Tiến hành xây từ hai đầu vào giữa như đối với xây tường thu hồi đối xứng. 

4.4. Xây trụ 
4.4.1. Công tác chuẩn bị 
- Mặt móng trước khi xây phải tưới ẩm, vệ sinh sạch sẽ. 

- Kiểm tra cao độ mặt móng trụ, điều chỉnh nếu sai cốt yêu cầu. 
- Dựa vào tim công trình đã có, căng dây xác định tim dọc ngang của trụ. 

Vạch dấu tim trên mạch móng, đồng thời kiểm tra độ vuông góc giữa tim dọc, 
ngang của trụ. 

- Xác định kích thước trụ trên mặt móng, từ điểm giao nhau giữa tim dọc 
và n»an° dùng thước mét thước vuông, thước tầm xác định kích thước trụ và 
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vạch dấu trên mặt móng. Việc xác định kích thước trụ được tiến hành như sau: 
Từ tâm điểm của trụ đo về hai phía theo phương trục dọc và ngang một đoạn 
bằng 1/2 chiều rộng trụ, dùng thước vuông, kẻ vạch bốn đường bao chân trục. 

4.4.2. Yêu cầu đối với vật liệu 
- Gạch theo đúng yêu cầu thiết kế, thường dùng gạch đặc đúng quy cách. 
- Vữa theo đúng thiết kế (> 50#). 

4.4.3. Kỹ thuật xây 
- Xây lớp gạch thứ nhất. theo đấu đường bao chân trụ đã vạch. Kiểm tra độ 

vuông góc, ngang bằng và kích thước trụ, lớp này thay dấu bao chân trụ dưới. 
- Dựng dây lèo hoặc dùng thước kẹp, cắm vào chân hàng thứ nhất, đùng 

doi hoặc nivô kiểm tra. Dựa vào dày lèo xây tiếp lớp Ì, 2. 3, 4, xây 3 -ỉ- 4 hàng 
kiểm tra thẳng đứng, góc vuông, ngang bằng. 

- Có thế dùng nivô áp kiếm tra 4 góc xây lớp Ì, 2, 3,4 và tiếp lên trụ (xem 
hình 7-15). 

4.4.4. Chú ý khi xây trụ 
+ Khi xây không được điều chỉnh bằng cách gõ ngang trụ. 

dây lèo 

dây góc trụ 

Hình 7-15: Xây trụ dộc lập. 

236 



+ Không xây quá tầm vối trong một ngày. 
+ Khi xây một dẫy trụ, xây hai trụ đầu căng dây xây các trụ giữa 
+ Khi xây trụ cao phải bắc dáo xung quanh trụ đế tiện cho việc điều chỉnh. 
+ Khi xây cách đỉnh trụ (7 -ỉ-10)cm thường phải kiểm tra độ cao để điều 

chỉnh độ ngang bằng . 
+ Khi đặt gạch phải đặt thẳng góc không được đây ngang. 
+ Khi xây trụ liền tường: 
- Đảm bảo liên kết tốt với tường. 
- Phải xác định được tim trụ và tim tường. 
4.5. Xây bậc cầu thang 
a. Cách chia bậc 
+ Kiểm tra ngang bằng và độ cao của mặt nền sàn chiếu nghỉ, sàn chiếu 

tới (xem hình 7-16). 

X 0 1" 2" 3" t" 5" ( )" T í A 

8 
7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

r 1 
B 

Hình 7-16: Chia bậc để xây. 

+ Chia bậc theo kích thước thực tế. Do thi công kích thước này có thể sai 
lệch trong phạm vi cho phép so với thiết kế. Cách chia bậc như sau (vạch trên 
tường buồng thang). 
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+ Từ B dựng đường thẳng BY, từ A dựng đường nằm ngang AX gặp BY tỳ 
0, đo khoảng cách AO và BO. I 

+ Chia OA cho số mặt bậc. Chia OB cho số cổ bậc đánh dấu các điểm r, 
T và 1",2".... 

+ Kẻ các đường nằm ngang qua p, 2\... kẻ các đường thẳng đứng qua 
Ì", 2 .... 

+ Các đường này cắt nhau tại Ì, 2, 3,.... 8. 
Từ lường buồng cầu thang sang cầu thang dùng dây hoặc thước vạch đường 

Ì 4- 8 xác định các điểm Ì, 2, 3,4, 5,6, 7, 8 bằng nivô (xem hình 7-15). 
b. Xây bậc 
+ Xây bậc từ dưới lên trên dùng sàn công tác khi xây. 
+ Xây hai viên mỏ ờ hai đầu theo vạch dấu múi bậc đã có. Xây vỉa đứng 

bằng vữa xi mãng cát vàng mác 75. Xây đến đâu chèn gạch vỡ đến đó. Cảng 
dây xây các viên gạch giữa. Nếu cần phải chém vát gạch viên ờ lớp dưới để 
đảm bảo độ ngang, vuông góc, thẳng đứng. 

+ Xây bậc xong có biện pháp che đậy, không cho người qua lại trong thời 
gian 4 - 5 ngày, đề phòng bị long mạch. hay lật bậc. 

4.6. Xây bể 
ứ. Cấu tạo bể 
+ Bể chứa nước có thể đặt nổi trên mặt đất đặt nửa nổi, nửa chìm. hoặc đặt 

dưới mãi đất, khi xây bế nước đạt được hai yêu cầu: 
- Chịu lực. 
- Chống thấm. 
+ Đáy bế: Tuy theo điều kiện đất mềm. kích thước bế mà đáy bề có cấu 

tạo khác nhau. 
+ Thành bế được xây bằng gạch già, đặc có bổ trụ hoặc không bổ trụ. Nếu 

đại bể ngầm thì bên ngoài được qué! hai đến ba lớp bi tùm. 
+ Khi xây các bể lớn thường có thêm các tường ngăn đế tảng thêm độ 

cứng cho bế. tạo ra ngăn lọc cho nước sạch (xem hình 7-16). 
b. Kỹ thuật xây bể 
+ Xây bế phải đặc biệt chú ý tới vấn để chống thấm. Vì vậy gạch xảy phải 
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tốt, đặc, trước khi xây phải làm sạch, nhúng nước kỹ. Vữa xây thường vữa xi 
măng cát vàng mác > 50#. 1 

+ Đáy bể được xây theo kiểu chữ công (xem hình 7-17). 
+ Thành bể xây lần lượt theo từng lớp, không để mỏ, bảo đảm sự đồng 

nhất của khối xây, xây một dọc một ngang, mạch vữa phải đầy, chiều dầy 
mạch không quá lem. 

- Lớp láng 
- Lớp gạch xây 

I Lớp bé tông gạch vỡ 
Hình 7-17: Cấu tao bể nước. 

+ Sau khi xây khoảng (5 H- 7) ngày tiến hành trát và đánh mầu: Nhất thiết 

lớp lót phía trong trát miết mạch bằng bay, đánh mầu thật kỹ. 
+ Khi láng đáy bê chú ý tới độ dốc để thoát nước đễ dàng, để rốn bể. 

+ Trước khi sử dụng cho nước vào 1/3 4- 1/2 bể ngâm (5 - 7) ngày, rồi cho 
nước đầy đê một thời gian. Làm như vậy đất nền được lún đều, để tải trọng 
không tăng đột ngột. Sau đó cọ sạch bể, kiếm tra và xử lý dò rỉ nếu có. Thay 

nước sạch sứ dụng. 

+ Chít ý: Để các lỗ chò đường ống (theo thiết kế). 
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IV. KHỐI XÂY BẰNG ĐÁ 

1. Vật liệu đá 
Các loại đá thiên nhiên hiện nay được sử dụng thường là đá vôi, dà cầm 

thạch, đá hoa cương và đá phiến. 

1.1. Đá vôi 
Đá vôi là loại đá trầm tích được kết hợp bời calcium carbonate (Calcite), 

hoặc dolomite, là một hỗn hợp cùa calcium và magiê, hoặc là hỗn hợp cùa cal-
cite và đolomite. Nó được xếp là loại đá Oolitic (đá trứng cá) hoặc Dolomitic. 
Đá dolomitic thì ờ dạng kết tinh thể hơn và cứng hơn so với đá Oolitic, một 
số có thể đánh bóng được. Việc hoàn thiện bề mặt đối với đá vôi Oolitic bao 
gồm các việc: làm phang mặt, tạo vân hoặc hoàn chỉnh độ nhám thô như xẻ 
rãnh bề mặt, cưa khe, cạo gọt trang trí hoặc tạo mặt đá thiên nhiên. 

Đá vôi có biên độ màu sắc từ màu vàng kem nhạt đến màu vàng nâu, và 
từ xám bạc đến màu xám xanh. Đá nguyên thúy có một ương những màu sắc 
này có thể chứa các đốm mầu hay vệt sọc đa dạng... 

Đá vôi không thích hợp đế sử dụng trong môi trường có acid hoặc ờ những 
nơi mà hoa chất được sử dụng để làm tan bàng và tuyết, nó cũng không thể 
được lau chùi bằng các chất tầy rửa gốc hoa chất. 

2.2. Đá cẩm thạch 
Đá cẩm thạch là loại đá biến thể được kết hợp chủ yếu gồm calcite và 

dolomite (đá vôi) đã được tái cấu trúc tinh thể bằng xử lý nhiệt và áp suất. 

Một yêu cầu cùa đá cẩm thạch là đá phải có khả nàng chịu được đánh 
bóng. Tuy nhiên, việc yêu cầu hoàn chinh cho thật bóng láng thì không thích 
hợp đối với đá được sử dụng ngoài trời nơi mà thời tiết có thể làm mờ hoặc có 
ma sát trẽn bề mặt do xe cộ đi lại. 

Các hình thức hoàn thiện tiêu biểu được dùng trên bề mặt cùa đá cẩm 
thạch ờ ngoài trời là: mài. phun cát. làm nhám. đẽo gọt bằng rìu. búa để tạo 
mặt giá đá. cưa rãnh và mài gọt. 
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1.3. Đá hoa cương 
Đá hoa cương là loại đá dạng hạt tạo từ đá nham thạch hay đá khoáng 

fenspat. Đá hoa cương rất cứng, nặng, bền chắc và gần như không thẩm thấu 
nước. Biên độ, mầu sắc của đá hoa cương có từ mầu hồng đến mầu xám đậm. 
Các loại đá nham thạch khác không đạt yêu cầu nghiêm ngặt về mặt hoa -
khoáng dành cho đá hoa cương vẫn được chào bán và coi như là đá hoa cương. 
Cách tốt nhất để lựa chọn đúng yêu cầu là xác định từ nguồn cung cấp và đối 
chiếu phù hợp với mẫu đá do bên thiết kế cung cấp. 

Các dạng hoàn chỉnh của đá hoa cương gồm: đánh thật bóng như mặt 
kính, mài mặt, xử lý chịu nhiệt, xẻ rãnh mặt. Nó có thể được sử dụng dưới 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiếp xúc trực tiếp vối đất. 

1.4. Đá phiến 

Đá phiến là loại đá vị tinh thể nguyên thúy kết hợp từ đất sét. Nó gồm 
những phiến mỏng có thể gỡ ra được một cách dễ dàng thành từng tấm. 

Đá phiến có các mầu sắc như đỏ, tím, xanh lá cây, xanh da trời và mầu đen. 

2. Kỹ thuật xây đá 

2.1. Xây đá hộc 

2.1.1. Cấu tạo khối xây đá hộc 
Đá hộc là những đá không có kích thước nhất định, thường có hai dạng 

chính là đá dẹt và đá tròn. 

Đá hộc thường để xây móng tường, tường hầm, tuông chắn, trụ... những 
nơi có nhiều đá hộc mặt tương đối phảng nhười ta dùng để xây nhà một hoặc 
hai tầng. Người ta còn dùng kè đá để bảo vệ cơ đê, nền đường taluy đập đất... 

Chiều dầy của móng băng và tường bằng đá hộc lấy ít nhất là 50cm, bề 

dầy này được xây bằng hai hay ba viên đá. Để liên kết được tốt người ta dùng 
những viên lớn hơn phang hơn (gọi là viên câu) cho từng đoạn. Kích thước của 
trụ đá hộc ít nhất là 60 X 30cm khi xây bằng đá phảng mặt thì kích thước có 
thể nhỏ hơn. 
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Hình 7-18: Xây đá hộc. 
ai Mặt chinh khối xây mội cữ; bì Mặt bảng hàng xây; c. Xây góc. 

Xãv móng bằng đá hộc theo từng lớp dầy 0.3m. Khi xây tường và trụ mỗi 
lớp 0.25m, các lớp xây có thê bằng hoặc khác nhau về chiều cao. Trong mỗi 
lớp xâv xen kẽ có những tảng xếp dọc và ngang nhờ có thể liên kết tốt những I 
viên ờ phía ngoài với những viên chèn. Hàng ngoài các góc chỗ chuyển tiếp 

giữa tường và móng cũng như các chỗ nói tiếp nhau người ta xếp những viên 
đá phảng mặt lớn hơn (xem hình 7-18) để đàm bảo tốt liên kết các mạch ờ 
những hàng xây cạnh nhau. 

2.1.2. Kỹ thuật thi công xây đá học 
Xây đá hộc có 3 cách: dùng xẻng, rót vữa vào khối xây và dùng đầm rung. 

Phương pháp dùng xèng là phổ biến han cá. Theo phương pháp này thì đẩu 
tiên người ta xếp các viên đá phía ngoài, các viên đá được đặt lẻn lớp vữa đã 
rải bằng xéna bay hoặc bằns một loại dụng cụ chuyên dụng. Những đáu mẩu 
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thò ra cản trờ lúc xây phải ghè chặt bằng búa. Khoảng hở giữa các hàng đá 
Ị1 ngoài người ta dùng xẻng đổ vữa và xếp đá chèn. Tất cả các khe giữa các viên 
u lớn được chèn kỹ bằng đá dăm. Vữa xây đá hộc có độ dẻo 40 - 50mm. 

Khi xây theo phương pháp rót vữa, mỗi lớp đá hộc được xếp khan và chèn 

dà dăm ở kẽ sau đó rót vữa lỏng vào khối đá. Công việc xây tiến hành theo 

từng lớp ngang trong tuông chắn hoặc trong cốp pha. 

Lớp đá hộc đầu tiên được xây lên nền đất rồi đổ vữa, không phụ thuộc vào 
phương pháp xây các lớp tiếp ở trên. Đối với lớp đẩu tiên phải chọn đá to và 
phang mặt, mỗi một viên đá cần được lèn chặt bằng đầm. 

Những lớp xây tiếp theo chỉ được dùng phương pháp rót vữa, khi xây 
tường nhà cao không quá hai tầng vì xây theo phương pháp rót vữa không chắc 
như phương pháp dùng xẻng, mặt khác vữa không thể chảy vào hết được chỗ 
viên đá tiếp giáp với nhau nên sự truyền lực không đều khắp bề mặt viên đá. 

Khi xây khối đá hộc có cường độ cao, ở mỗi một lớp xây người ta dùng 
đầm rung. Tiến hành xây bằng xẻng (trong cốp pha hoặc trong vách chắn) 
dùng vữa khô có độ dẻo 20 - 30mm. Phía trên mỗi hàng xây phải rải một lớp 
vữa dầy 4cm trên đó đặt đầm bàn, phải đầm cho vữa không chảy vào khối xây 
nữa, thời gian rung ở mỗi vị trí khoảng 60 - 80 giây. 

Tường và trụ bằng đá hộc cần dùng xẻng xây thành những lớp ngang 
phang bằng các viên đá phảng mặt, các khe phải được chèn kỹ bằng đá dăm 
và theo đúng các quy tắc xây. Trước khi xây, đá cần được rửa sạch, trong mùa 
khô hanh thì phải tưới nước. 

Để cho phía ngoài của tường đá bằng phang người ta xây gạch ở mặt ngoài 
theo mặt chuẩn hoặc xây theo cốp pha (xem hình 7-19b). 

Xây ốp tường đá bằng gạch thì phải tiến hành đồng thời với xây đá. Cứ 
cách 4 - 6 hàng gạch dọc lại xây những hàng gạch quay ngang câu vào khối 
đá hộc, lớp gạch này ờ cùng cao trình mạch ngang của hàng đá xây (xem 
hình 7-19a). 
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Hình 7-19: Xây tường đá hộc. 
ai Xây tường đá hộc có gạch ốp phía ngoài; b) Xây tường đá hộc trong cốp pha. 

Xây trụ và tường bằng đá hộc tiến hành từng đạt có chiều cao Ì - l,2m khi 
chiều dầy của tường là 0,6 - 0,7m. Khi chiều dầy của tường lớn hơn thì chiềệ 
cao cùa mỗi đạt xây phải thấp đi. Tại vị trí mạch ngừng phải xây giật cấp. ị 

Chỉ được phép ngừng xây đá hộc sau khi đã lấp kín các khe hờ của lớp đá 
trên cùng, không rải vữa thành lớp lên mặt khối xây. Nếu dùng phương pháp 
đầm rung thì trước khi nghỉ phải đầm xong lớp đá trên. Nếu thờ gian nghỉ kéo 
dài quá một ngày đém thì phải che phủ tường khi trời nắng hanh và có gió để 
tránh hiện tượng vữa mất nước. Khi xây tiếp phải dọn vệ sinh và phải tưới 
nước để liên kết lớp vữa bên trên được tốt. 

2.2. Xây đá đẽo 

Đá thiên nhiên đẽo gọt thành những hình nhất định gọi là đá đẽo. Đá đéc 
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ùng để xây những công trình lớn và chủ yếu là để ốp ngoài những công trình 

ây bằng các loại đá thông thường. 

Mặt ngoài của đá đẽo có thể gia công xù sì, hơi phang, phảng và nhặn 
óng. Đá được gia công tại các mỏ đá, khi vận chuyển và bảo quản loại đá gia 
ông nhẵn bóng người ta phải bọc giấy và chứa trong hòm, cạnh và góc các 
lên đá được lót bằng đay gai, rơm hoặc các vật liệu khác tương tự. 

Xây đá đẽo có thể dùng cần trục: đá được đặt khô lên các thanh nêm sau 
ó nâng lên rải vữa rồi đặt vào vị trí. Sau khi điều chỉnh viên đá, người ta chèn 
in mạch và rót vữa xi măng. Rót vữa vào mạch đứng, từ đó vữa sẽ tràn đầy cả 
hạch ngang. 

ì Để liên kết chắc chắn giữa các viên đá lẻ người ta đặt những chốt bằng 
Tiếp có dạng hình móc, chốt ngầm, bản mộng đuôi én, các chốt được gắn bằng 
ưa xi măng lỏng. 

Ốp bằng đá đẽo tiến hành đổng thời với xây tường hoặc sau khi xây xong. 
; Trong trường hợp thứ nhất đá đẽo liên kết vối tường bằng những lớp đá ngang, 
rường hợp thứ hai liên kết bằng các móc thép. 

li Trước khi ốp đá lên bề mặt của tường, ta phải vạch vị trí các hàng và mỗi viên 
i|á để đặt các chi tiết liên kết được chính xác. Khi ốp ngoài, người ta rót vữa vào 
(khe hở giữa các viên đá ốp và kết cấu để tránh cho các tôm ốp bị dịch chuyển. 
Ị 
í 
I 

Câu hỏi ôn tập 
Câu 1: Trình bày nguyên tắc xây. 
Câu 2: Nêu các yêu cầu kỹ thuật đối với khối xây. 
Câu 3: Trình tự và kỹ thuật xây móng, xây tường, xây bậc cấu thang, xây bể nước, 

bể phất. 
Câu 4: Công tác kiểm tra và nghiệm thu khối xây. 
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Chương 8 

CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP 

Mục tiêu: 
Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi công và nghiệm thu: ván khuôn, cốt 

thép và bẽ tông cho các kết cấu bê tông cốt thép. 
Nội dung tóm tắt: 
Lịch sử phát triển của bê tông và cốt thép. 
Cấu tạo trình tự lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cho một số kết cấu chủ yếu 

Gia công lắp dựng cốt thép, kỹ thuật trộn, vặn chuyển, đổ, đầm và bào dưỡng bẽ 

tông cho các kết cấu đã lắp ván khuôn. 
Công tác kiểm tra, nghiệm thu ván khuôn, cốt thép, bê tông. 

L LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG 
CỐT THÉP 

Người La Mã đã từng sù dụng một loại bê tông làm bằng vôi trộn với đá 
vỡ để xây dựng các ngôi đền và các toa nhà khác từ thế kỷ thứ 3 trước Công 
nguyên. 

Nền kiến trúc La mã có đột biến quan trọng khi vô tình phát hiện gần núi 
Vesuvius có một loại xi măng thiên nhiên gọi là Puzzolana. Đây là hổn hợp 
chất Silica và Alumina, khi trộn vói đá vôi xay nhò sẽ sản xuất ra loại xi măng 
chậm khô có đặc tính là sức bền vật liệu lớn hơn, cứng hơn và bám dính hơn 
loại xi măna mà người La mã đã làm từ vôi. Ngoài ra, nó còn được gọi là thúy 
lực vì nó có tính năng chòng đông kết trong không khí và trong nước. Tên gọi 
loại xi măng này bây giờ được đọc là Pozzolana, được sử dụng ngày nay được 
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mô tả nhiều loại vật liệu silic hoặc silic - nhôm thay thế một phần xi mãng 
Portland trong một loại bê tông xi măng hiện đại. 

Người La mã sử dụng loại bê tông tốt hơn này đế xây dựng nhiều công 
trình vòm, cuốn và bầu vòm lốn hơn. Người La mã sử dụng ván cốp pha có gối 
tựa tạm thời. Để tiết kiệm vật liệu, họ chế tạo cốp pha có thể quay vòng nhiều 

lẩn, cũng như cây chống vậy. Họ cũng dùng gạch để xây cốp pha ngoài của 
' một kết cấu và đổ bê tông vào giữa cách vách cốp pha ngoài và trong. Họ đã 

xây dựng được những công trình bầu vòm và vòm cuốn với bê tông không cốt 
thép đáng kinh ngạc và thán phục để làm đền thò, phòng tắm và sảnh lớn khác. 

Tuy nhiên phải gần cuối thế kỷ XVIII thì việc nghiên cứu công nghệ bê 
r tông mới tiếp tục và phát triển đến năm 1824 thì nguôi ta mới khám phá ra 

thành phần vật liệu chủ yếu của bê tông hiện đại. Năm đó một nguôi thợ hồ 
tên là Joseph Apdin ở Leeds, nước Anh, đăng ký tác quyền về một loại bê tông 
xi măng mới. Ông ta đã chế tạo loại xi măng này bằng cách nung và làm nguội 
nhiên liệu thành cục giống cục đá gọi là clinker, chủ yếu gồm có silicat canxi 
và xay nhỏ thành một loại bột mịn, Áp din gọi xi măng do ông chế tạo là xi 
măng Portland vì trông nó giống một loại đá xám ở hòn đảo Portland ở eo biển 
Manche. Tuy nhiên, mặc dù nguyên liệu làm xi măng này có sẵn ỏ Mỹ, mãi 
đến 1875 người ta mới sản xuất xi măng Portland ở Mỹ. 

Bê tông có nhiều công dụng nhưng trong xây dựng hiện đại thì không chỉ 
có bê tông là đủ. Lý do là bê tông có sức chịu nén cao nhưng nó lại quá yếu 

về sức bền chịu kéo. Có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đặt vào bê tông 
một loại vật liệu kim loại như sắt, thép là vật liệu có sức bền cao về mặt chống 
kéo. Một cấu kiện "bê tông cốt thép" như vậy vượt một khẩu độ lớn một cách 
an toàn. 

Năm 1857, một người làm vườn người Pháp tên là F.Joseph Monier đã 
đăng ký tác quyền một phương pháp sản xuất bê tông cốt thép. Ông ta sử dụng 
bê tông cốt thép để sản suất bình hoa, thùng nước và cầu trong vườn. Người 
ta đã nhanh chóng ứng dụng kỹ thuật bê tông cốt thép của ông vào ngành xây 
dựng. Năm 1857, công trình bê tông cốt thép ứng dụng đầu tiên cùa'MỸ đã 
xuất hiện ở Port Chester, New York. Vào khoảng năm 1900, việc sử dụng bê 
tông cốt thép vào thi công xây dựng nhà trờ thành phổ biến. 
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Có thể tăng sức bền cùa một cấu kiện bê tông cốt thép bàng cách làm giảm 
ứng suất kéo trong cấu kiện. Có thể thục hiện điều này bằng cách kéo giãn các 
thanh cốt thép dọc ra, như vậy các thanh cốt thép sau khi đổ bê tông vào É 
nén bê tông lại. Cơ sờ khoa học của bê tông dự ứng lục hiện dại dược mộtỆ 
sư người Pháp tên là Freyssiner phát minh để ứng dụng vào xây dựng cầu 40 
khẩu độ lớn. Người ta sử dụng rộng rãi bê tông dự ứng lực cho các cấu kin 
bẻ tông đúc sẩn. rò 

Việc thi công các cấu kiện bê tông dự ứng lực đúc sẩn ngày nay cẩn đà 
loại bê tông có sức bền vật liệu cao và phương pháp bảo dưỡng đặc biệt di 
triển khai tại nước này. Các tiến bộ về công nghệ bê tông tiếp tục nhanh chóng 
vói sự sử dụng gần đây là loại cốp pha nhựa và kim loại có thể sử dụng lại 
nhiều lần, "cốp pha trượt" giúp lắp đặt và tháo dỡ nhanh, xi màng Portland có 
phụ gia hoa chất khác nhau nhằm phục vụ điều kiện thi công đặc thù (sớm đại 
cường độ cao, có bọt khí...)• 

l i . CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 

1. Phân loại ván khuôn 

1.1. Phán loại theo vật liệu 
- Ván khuôn tre: dùng làm ván khuôn thẳng đứng, ít mấu, chiều dầy phải 

lớn hơn 3cm và thân tre phải có đường kính lớn hơn 60mm. 
- Ván khuôn gỗ: ván khuôn gỗ thường làm bằng gỗ thuộc nhóm 7 và 8. 

Để dễ dùng cho việc sản xuất hàng loạt và thuận lợi cho việc tính toán thiết 

kế, lắp ghép, quy định chiều rộng của tấm ván không quá 20cm, chiều dấy từ 
2 - 5cm, được bào chế qua để mặt bê tông nhẩn và dễ tháo gỡ. Ngoài ra còn 
sù dụng loại gổ dán chịu uốn. gỗ ép bền nước. Ván khuôn gỗ thường được 
ghép trực tiếp ngay tại vị trí của kết cấu, nhưng cũng có thể được gia công sẵn 
từng tấm, mảng theo kích thước thiết kế tại xưởng, sau đó vận chuyển đến 

công trường và được ghép lại với nhau. 
- Ván khuôn kim loại: ván được gia công từ thép tấm, nhôm cứng. Sườn 

bằng thép bản hoặc thép hình. Loại này sử dụng bền lâu, cứng nhưng giá 
thành cao, dùng có lợi khi độ luân lưu lớn. 
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a) Ván khuôn móng. b) Ván khuôn cột. 

c) Ván khuôn dầm, sàn. d) Cấu kiện sau khi tháo ván khuôn. 

- Ván khuôn nhựa: hiên nay nhiều công trình sử dụng phổ biến ván khuôn 
nhựa hãng Fuvi. Loại ván khuôn này có một số ưu điểm: 

+ Độ bền cao (số lần sử dụng có thể > 100). 
+ Độ chính xác cao, dễ lắp dựng và tháo dỡ. 

+ Có thế lắp cho nhiều loại kết cấu (móng, cột, dầm, sàn) (xem hình 8-1). 
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+ Nhẹ và an toàn trong quá trình thi công. 
+ Tạo độ nhám bề mặt cần thiết. 

Nhược điểm chính của loại ván khuôn này là giá thành ban đầu tương đói 
cao và dễ cháy. 

1.2. Phàn loại ván khuôn theo điều kiện sù dụng 
1.2.1. Ván khuôn cố định 
Ván khuôn cố định là loại ván khuôn chỉ dùng một lần, những tấm ván 

được đóng thành khuôn để đổ bẻ tông, khi bê tỏng đạt cường độ theo quy định 
thì tháo ra thành ván. 

Loại vấn khuôn này tốn vật liệu và nhân công vì phải cắt vụn cho phù hợp 
với kích thước và hình dạng từng bộ phận công trình. 

Sau khi tháo ra ít sử dụng lại được cho các bộ phận khác. 
1.2.2. Ván khuôn luân lưu 
Ván khuôn luân lưu thường dùng để thi công những công trình bê tông và 

bê tông cốt thép toàn khối thiết kế theo mô đun nhất định. 
Loại ván khuôn này thường được chế tạo sẵn thành tám, các bộ phận tiêu 

chuẩn, khi đem đến công trường chỉ cần ghép lại với nhau, khi bè tòng dạt 
cường độ nhất định thì tháo dỡ và dược giữ nguyên hình và dem dùng lại ờ nơi 
khác, ván khuôn này dùng được nhiều lần. 

1.2.3. Ván khuôn di động 
Có hai loại: I 
a. Ván khuôn trượt 
Ván khuôn trượt được sử dụng để làm khuôn đúc các công trình bằng bê 

tông cốt thép dựa vào nguyên tắc làm một đoạn ván khuôn cho các kết cáu có 

tiết diện ngang không đổi hay biến đổi theo qui luật tuyến tính. Đó là các 
công trình õng khói. nhà nhiều tầng bằng bé tông có kết cấu tường chịu lục, 
những loại kết cấu này sẽ được trượt theo phương thẳng đứng. các kênh, 
mương, ống nằm ngang, hầm dài. những kết cấu này có tiết diện ngang không 
đổi bằng bê tôn" CỐI thép sẽ được trượt theo phương nam ngang. 

Những bộ phận chủ yếu cùa bộ ván khuôn trượt gồm có : 
- Hệ thống ván khuôn. 
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- Hệ thống sàn thao tác. 
- Hệ thống bơm dầu áp lực. 
b. Ván khuôn leo 
Ván khuôn leo có đặc điểm là sau khi đổ bê tông xong thì hạ xuống và di 

chuyển cả ván khuôn cùng hệ thống đà giáo đến đoạn tiếp theo. 

2. Những yêu cầu cơ bản đối vãi ván khuôn 
2.1. Yêu cầu về gia công và kết cấu ván khuôn 
2.1.1. Yêu cầu về gia công 
- GỖ dùng để làm ván khuôn không cong vênh, mục nát. 
- Có độ ẩm thích hợp để giảm bớt biến dạng trong thời gian sử dụng, thông 

thường ở trên không dùng gỗ có độ ẩm thích hợp nhất là 18 - 23%, ở dưới 
nước là 23 - 45%. 

- Đảm bảo chắc chắn, ổn định, chịu được tải trọng của khối bê tông cốt 
thép và những tải trọng khác trong quá trình thi công. Đảm bảo đúng hình 
dạng và kích thước theo yêu cầu thiết kế. 

- Đảm bảo lắp đựng, tháo dỡ dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và 
không tác động đến bê tông. 

- Không gây khó khăn khi lắp đặt cốt thép, đổ, đầm bê tông. 
- Đảm bảo kín, khít và bằng phang để nước xi măng không làm rò rỉ làm 

ảnh hưỏng đến chất lượng kết cấu bê tông. 
- Ván khuôn dùng được nhiều lần (theo tiêu chuẩn luân lưu ván khuôn gỗ 

dùng được 6-7 lần, ván khuôn kim loại dùng đến 100 lần). 
2.1.2. Yêu cầu về kết cấu 
- Ván khuôn nên ghép thành từng tấm định hình theo tiêu chuẩn để tiện 

cho việc thi công lắp dựng. 
- Với công trình khối lớn nếu lắp dựng thủ công thì mỗi tấm ván tiêu chuẩn 

nên có chiều dài ít nhất là 3m và tăng theo bội số 0,5m, chiều rộng là Im. 
- Vói công trình nhỏ thì tuy theo kích thước thực tế của công trình để gia 

công các tấm có kích thước phù hợp. 
- Kết cấu ván không ở những bộ phận thẳng đứng (như mặt bên của dầm, 

tường, cột...) phải đảm bảo tháo ra được mà không bị phụ thuộc vào việc tháo 
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các ván khuôn, đà giáo còn lưu lại để chống đỡ (như ván khuôn ờ đáy dầm, 
ván khuôn sàn...). 

- Mặt ván khuôn phải đảm bảo tạo được bề mặt bê tông theo yêu cầu của 
thiết kế. 

- Nếu bề mặt bê tông không ưát thì bề mặt ván khuôn tiếp xúc với bẽ tông 

phải được bào nhẵn và bôi vật liệu chống dính, cạnh ván khuôn phái nhẵn và 
phảng để đảm bảo ghép kín khít. 

- Ván khuôn của những kết cấu mỏng, khi đổ bê tông dùng đầm chấn 
động và mặt ngoài phải vững chắc, chịu được rung động do đầm gây nên. 

- Sự giảm kích thước mặt cắt ngang của ván khuôn so với kích thước thiết 

kế được quy định như sau. 
Với ván khuôn chịu uốn: chiều rộng không được quá 5% (không được 

phép giảm chiều cao). 

Với cấu kiện chịu kéo và nén: diện tích mặt cắt ngang giảm không quá 5%. 
2.2. Yêu cầu về sử dụng bảo quản 
Ván khuôn dùng lại lần sau phải được cọ sạch bê tông cũ, đất bùn..., bề mạ 

và cạnh ván phải được sửa chữa lại cho bằng phang và nhẩn mới được sử dụng. 
Ván khuôn sau khi gia công xong cẩn được bảo quản cẩn thận để tránh 

cong vênh, nứt mẻ, bằng cách che nắng, mưa hoặc xếp vào lán, nơi xếp ván 

khuôn phải thoáng, khô ráo, và xếp cao hơn mặt đất ít nhất là 40cm trên những 
thanh gỗ kê ờ giữa và hai đầu, xếp theo thứ tự, theo bộ phận công trình, trình 
tự và thời gian sử dụng. 

2.3. Yêu cầu về lắp dựng ván khuôn 
Lắp dựng ván khuôn theo trình tự kỹ thuật sau: 
- Trước khi lắp dựng ván khuôn phải lập biện pháp dựng lắp chống đỡ ván 

khuôn thê hiện trên bản vẽ thi công; 

- Làm tốt còng tác chuẩn bị hiện trường trước khi dựng lắp; 
- Với các ván khuôn ờ trên cao phải dựng cầu công tác trước; 
- Làm tốt công tác lấy dấu, đo đạc kích thước bộ phận kết cấu trước khi 

lắp dựng. Dựng lắp, chống đỡ chắc chắn theo bản vẽ, nên tổ chức theo kiểu 
dây chuyền. 
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- Khi vận chuyển, trục lên, hạ xuống phải nhẹ nhàng tránh va chạm, xô 
đẩy làm ván khuôn bị biến dạng, dây buộc để cẩu trục và vận chuyển không 
được ép mạnh vào ván khuôn. Khi lắp dựng ván khuôn phải căn cứ vào mốc 
trắc đạc để kết cấu sau khi đổ nằm đúng vị trí thiết kế. 

- Khi ghép thành ván khuôn phải chừa lại một số lỗ ờ phía dưới để làm vệ 
sinh, trước khi đổ bê tông phải bịt kín các lỗ đó lại bằng những tấm ván khuôn 
gia công sẩn. 

- Tránh dùng ván khuôn của tầng dưới làm chỗ dựa cho ván khuôn tầng 
trên. Trong trường hợp cần thiết phải làm như vậy thì ván khuôn tầng dưới 
không được tháo gỡ trước khi bê tông tầng trên đạt cường độ quy định. 

Báng 8-1: Sai lệch cho phép của ván khuôn đã gia công. 

TT Tên sai lệch Trị số sai lệch 
cho phép (mm) 

1. Sai lệch vé chiều dài, chiều rộng của tấm ván so vói 
kích thước thiết kế. + 5 

2. Sai lệch chiều dài trong một tấm ván ±3 
3. Chênh lệch chiều dài của các tấm ván ghép canh 

nhau. 
- Không bào. 
- Có bào. 

±2 
±0,5 

4. Chiều rộng khe hở giữa 2 tấm ván ghép (hoặc khe 
nứt do ván bị co ngót khi bị khô) 

2 

5. Ván khuôn cho kết cấu đặc biệt. Do thiết kế quy 
định 

- Khi gia cố ván khuôn bằng những cây chống, dây chằng và móc neo thì 
phải đảm bảo không bị trượt, trật và phải căng để khi chịu lực ván khuôn 
không bị biến dạng. 

- Khi lắp dựng ván khuôn phải chú ý chừa lỗ để đạt trước những bộ phận 
cố định như bu lông, móc hay bản thép chờ sẵn. 

- Kiểm tra sau khi dựng lắp, kích thước tim cốt, độ ổn định chắc chắn. 
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- Trong quá trình đổ bê tông phải thường xuyên kiểm tra hình dạng kích 
thuốc và vị trí cùa ván khuôn, nếu biến dạng do chuyến dịch phải có biện pháp 
xử lý thích đáng và kịp thời. 

Các sai lệch của ván khuôn khi gia công (xem bảng 8-1) và khi dựng lắp 
(xem bảng 8-2). 

Bảng 8-2: Sai lệch cho phép khi lắp dựng ván khuôn. 

ÍT Tên sai lệch Trị số sai lệch 
cho phép (min) 

1. Khoảng cách giữa các cột chống cốp pha, cấu kiện 
chịu uốn và khoảng cách giữa các trụ đỡ giằng ổn 
định, neo và cột chống so với khoảng cách thiết kế: 
a. Trên mỗi mép dài 
b. Trên toàn bộ khẩu độ 

±25 
±75 

2. Sai lệch mặt phảng cốp pha và các đường giao nhau 
của chúng so với chiều thẳng đứng hoặc độ nghiêng 
thiết kế: 
a. Trẽn mỗi mép dài 
b. Trẽn toàn bộ chiều cao cùa kết cấu 
- Móng 
- Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao 
dưới 5m 
- Tường và cột đỡ tấm sàn toàn khối có chiều cao 
trên 5m 
- Cột khung có liên kết bằng dầm 
- Dám và vòm 

5 

20 

10 

15 
10 
5 

3. Sai lệch trục ván khuôn so với thiết kế 

a. Móng 

b. Tường và cột 
c. Dầm xà và vòm 
d. Móng dưới các kết cấu thép 

15 
8 
10 

Theo quy định của 
thiết kế 

4. Sai lệch trục cốp pha trượt, cốp pha leo và cốp pha 
di độna so với trục công trình 

10 
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3. Cấu tạo, thi công lắp đặt ván khuôn gỗ 
3.1. Ván khuôn móng 
3.1.1. Móng băng 
+ Chiều cao móng < 200. Ván thành dày 30 4- 50, ván thành được cố định 

bằng cọc đóng xuống nến (xem hình 8-2a). 

+ Chiều cao móng 200 * 500. Ván thành được tăng cường nẹp chịu áp 
lực ngang cùa bê tông mói đổ, đầm tác dụng lên thành ván khuôn (xem 
hình 8-2b). 

+ Móng có tiết diện chữ nhật và giật cấp cao < 750 có mặt vát, ván khuôn 
được làm từ các tấm khuôn và các gông văng (xem hình 8-2c). 

Kích thước và khoảng cách các nẹp xem bảng 8-3. 

c) 
7 

Hình 8-2: Ván khuôn móng băng. 
a, b. Móng băng có tiết diện chữ nhật; c. Móng báng giật cấp có mặt vát 

1. Vãn thành móng; ĩ. Cọc đóng xuống nền; 3. Thanh cừ: 4. Nẹp liên kết ván ghép; 
5. Chống xiên; 6. Cọc neo; 7. Thanh treo; 8. Thanh chống ngang; 9. Nêm; lo. Ván lót. 
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Báng 8-3: Kích thước nẹp và khoáng cách các nẹp. 

Chiểu rộng 
mảng(m) 

Ván dầy 2 em Ván dày > 2,5 em Chiểu rộng 
mảng(m) 

Khoảng cách 
nẹp (m) 

Kích thước 
nẹp (in) 

Khoảng cách 
nẹp (ni) 

Kích thước 
nẹp (m) 

0,3 0,70 25x60 0,90 25x80 

0,4 0,60 25x60 0,80 25x80 

0,5 0,60 40x50 0,80 40x50 

0,6 0,50 40x50 0,70 40x60 

0,75 0,50 40x70 0,70 40x90 

3.1.2. Móng cột độc lập 

Hình 8-3: Ván khuôn móng cột. 
ì. Ván thành trong: 2. Ván thành ngoài: 3. Văng ngang. 

4. Nẹp ván thành; 5. Thanh chống xiên. 6. Cọc. 
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+ Cấu tạo bằng các hộp khuôn đặt chồng lên nhau (xem hình 8-3). 
+ Mỗi hộp gồm 2 cặp ván khuôn nằm trong và ngoài nhau, các hộp được 

cố định bằng các thanh chống. 
3.2. Ván khuôn cột 

TI 

r 

Ị—Ị—Ị, 

Ị 1,1 Ị 

Ị Ị Ị 

7 

T T T T 

//Ỉn/| Ván khuôn cột. 
ỉ. Ván thành ngoài; 2. Ván thành trong; ĩ. Gông kim loại; 
4. Lồ chốt gông; 5. Nêm; 6. cửa vệ sinh; 7. Nẹp ngang. 

+ Đặc điểm: 
- Tiết diện nhỏ, chiều cao lớn 
- Dưn° lắp, chống đỡ phức tạp đặc biệt những cột ở biên, góc sàn. 
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+ Giũ tạo: Vấn khuôn cột tiết diện vuông hoặc chữ nhật (xem hình 8-4). 
- Ván khuôn gồm 2 tấm ữong và ngoài liên kết với nhau bằng đinh. Kbỉ 

lắp dựng chân hộp khuôn được đặt trên khung định vị. Khung định vị được đật 
trên bê tông sao cho đúng tim cột. 

- Gông cột: Bằng gỗ hoặc kim loại, chịu áp lực ngang của bẻ lông khi đi 
và đầm đảm bảo kích thước hình học của kết cấu. Cấu tạo đảm bào dễ tháo lắp. 

- Dưới chân cột bố trí một cửa vệ sinh ỏ mặt ngoài ván khuôn. Cửa này 
được lắp lại trước khi đổ bê tông. 

- Thanh chống chéo hoặc chống ngang tại 4 mật ván khuôn có tác dụng 
giữ cho ván khuôn cột thẳng đứng, ổn định vững chắc trong suốt quá trình đổ, 
đầm bê tông. 

Chú ý: 
- Thường sử dụng hệ tăng dơ căng 4 mặt cột thay cho các thanh chống 

xiên hoặc ngang (xem hình 8-5). 
- Khoảng cách giữa các nẹp ngang 7 thường bằng 2 lần khoảng cách giữa 

các gông. 

Hình 8-5: Chống dã neo giữ rán khuôn cột. 
ì. Ván khuôn cột; ĩ. Gông; ĩ. Dây neo; 4. Cây chổng; 5. Cọc giữ. 
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ì- - Khoảng cách giữa các nẹp ngang 7 thường bằng 2 lẩn khoảng cách giữa 
He gông. 
lí - Với cột có tiết diện lớn (cạnh > 500) ván khuôn dựng kín một lần. 

- Với cột tiết diện nhỏ nên ghép 3 mặt, mặt thứ 4 ghép dần từng đoạn 
ti) 4- 70cm trong quá trình đổ bê tông. 

3.3. Ván khuôn dầm đơn 

3.3.ĩ. Đặc điểm 
- Tiết diện nhỏ, chiều dài lớn, thường ở trên cao. Toàn bộ tải trọng do ván 

khuôn thành và ván khuôn đáy chịu. 
- Phải có cột chống thẳng đứng để truyền tải trọng xuống nền (sàn). 

3.3.2. Cấu tạo 
- Hai ván thành dày 30. 
- Một ván đáy dày 30 -H 40 đặt giữa 2 ván thành. 
- Các nẹp đứng, thanh chống chéo, thanh vãng, thanh cùm chân chịu lực 

đạp ngang của bê tông khi đổ và đầm. 
- Cột chữ T chống đỡ ván khuôn đầm và truyền mọi tải trọng xuống nền 

(sàn) (xem hình 8-6). 

- Các quy định kích thước xem bảng 8-4. 

3.3.3. Trình tự lắp dựng 
- Dựng hai cột chống ở hai đầu chỉnh cho đúng cốt thiết kế. 

- Căng dây giữa hai cánh chữ T của hai cột tiến hành lắp đặt các cột chữ 
T trung gian bằng mức dây căng, làm hệ giằng các cột theo hai phương. 

Ị - Xác định vị trí ván đáy dầm trên cánh chữ T. 
- Đặt ván đáy và liên kết với cánh chữ T bằng đinh, kiểm tra độ cao ván đáy 

• bằng căng dây và nivõ. Dùng nêm điều chinh cột chống cho đúng cao trình. 
- Dựng ván khuôn thành bẽn, cố định ván khuôn bằng các thanh 4, 5, 6. 
- Khi dầm có khẩu độ > 4m ván khuôn đáy dầm có độ vồng khống chế 

3mm/m. 
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3.4. Ván khuôn dầm liền sàn 

- Ván đáy sàn gối lên ván thành dầm qua riềm 8. 

- Dầm đỡ ván sàn 10 (xà gồ) gối lên gối đỡ l i . 

- Ngoài ra còn thanh chống đứng 12 (xem hình 8-6b). 
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Bảng 8-4: Kích thước cùa ván khuôn dầm. 

•Chiều 
Ị cao 
dám 
(m) 

Khoảng cách lớn 
nhất giữa các nẹp 
ván thành (m) và 
khi chiều dầy ván 

thành (mm) 

Tiết diện nhỏ nhất Vị trí nẹp 
•Chiều 
Ị cao 
dám 
(m) 

Khoảng cách lớn 
nhất giữa các nẹp 
ván thành (m) và 
khi chiều dầy ván 

thành (mm) 

của nẹp ván thành khi 
chiều dầy ván thành 

(mm) 

í 19 25 40 19 25 40 
0,3 0,6 0,8 1,3 19x80 25x80 40x90 Đặt theo chiều nằm 
0,4 0,5 0,7 1,2 25x80 25x100 40x90 (cạnh lớn tiếp xúc 

với ván thành) 0,5 0,5 0,7 1,1 40x60 40x60 40x60 
(cạnh lớn tiếp xúc 
với ván thành) 

0,6 0,5 0,6 1 40x60 40x90 40x90 
0,8 0,4 0,6 0,9 40x90 40x100 40x100 Đặt theo chiểu thẳng 
1,0 0,4 0,6 0,9 40x100 40x120 40x120 đứng (cạnh nhỏ tiếp 

xúc với ván thành) 
I w 0,4 0,6 0,9 40x120 40x150 10x150 

đứng (cạnh nhỏ tiếp 
xúc với ván thành) 

+ Ván đáy và thanh cùm chân ván thành. 
Chiểu 
cao 
dám 
(m) 

Khoảng 
cách lớn 
nhất giữa 
các cột 

chống (m) 
khi chiều 
dầy ván 

thành (mm) 

Tiết diện nhỏ 
nhất của nẹp giữ 
chân (min) khi 
chiều dầy ván 
thành (min) 

Đinh liên kết nẹp 
giữ chân với gối tựa 

khi chiều dầy ván thành 
(min) 

Chiểu 
cao 
dám 
(m) 

40 50 40 50 40 50 

Chiểu 
cao 
dám 
(m) 

40 50 40 50 
Đường 
kính 
(mm) 

Chiều 
dài 

(mm) 

Số 
lượng 
(cái) 

Đường 
kính 
(mm) 

Chiều 
dài 

(mm) 

Số 
lượng 
(cái) 

0.3 1,25 1,55 25x120 25x120 3 70 2 3 70 3 
0,4 1,15 1,45 25x120 20x120 3,5 80 3 3,5 80 3 
0,5 1,05 1,35 25x120 25x120 3,5 80 4 3,5 80 5 
0,6 1,00 1,25 25x120 25x120 3,5 80 5 3,5 100 5 
0,8 0,9 1,15 40x100 50x100 4 100 6 4 125 6 
1,0 0,85 1,05 40x100 50x100 4,5 100 6 4x5 125 6 
1,2 0.80 1.00 40x100 50x100 5 125 6 5 I 125 8 
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3.5. Ván khuôn cầu thang 

3.5.1. Cấu tạo (xem hình 8-7) 

3.5.2. Trình tụ lắp dựng 

Khi xây tường ờ khoang cầu thang phải xây theo độ dốc cùa cẩu thang. 

Đầu tiên lắp đặt ván khuôn dầm chân thang, dầm chiếu nghi, dầm chiếu 

tói. Sau dó lắp đặt theo trình tự từ dưới lên. Cụ thể: Đan thang đợi Ì, còn thang 
đạt Ì, đan chiếu nghỉ, đan thang đạt 2, cồn thang đạt 2, đan chiếu tới. 

3.6. Ván khuôn lánh tô • ó vãng 

Vì lanh tô kiêm ô vãng gồm phần lanh tô nằm trong tường và phần ỏ văng 
đua ra ngoài để che mưa, nắng hắt vào cửa sổ. 

Phương pháp lắp: 

- Gác ván đáy lên các đà ngang, những cây chống thẳng hoặc cây chống 
kiểu công - xôn tỳ vào tường. 

- Lắp ván thành. 

- Kiểm tra, điều chỉnh cao độ. 

- Cố định ván khuôn bằng những nẹp, bọ giữ, thanh chống xiên, thanh 
vãng, đóng những thanh giằng đảm bảo hệ thống chống đỡ ổn định (xem 
hình 8-8). 

Chú ý: 

- Thường dùng cây chống thẳng, cây chống đặt trên tấm ván lót dẩy 30 
- 40mm, mặt đất được đầm kỹ. 

- Để chống đỡ ván khuôn lanh tô kiêm ô văng tầng trên có thể chống đứng 
thẳng xuống bê tông lanh tô kiêm ô văng tầng dưới, các cây chống phải đúng 
vị trí đầu cây chống ờ dưới. 
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A - A 

Hình 8-7: Cấu tạo ván khuôn cầu thang. 
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Hình 8-8: Ván khuôn lanh lô kiêm ô văng. 

4. Kiêm tra nghiệm thu ván khuôn 
Để đảm bảo chất lượng thi công bê tông và bê tông cốt thép, công tác ván 

khuôn cần được kiểm tra và nghiệm thu một cách chu đáo. 
4.1. Kiểm tra khi gia công từng tâm ván khuôn ròi 
- Giữa các tấm gỗ ghép phải kín khít để không mất nước xi măng trong 

quá trình đổ bê tông. 
- Độ cứng của tấm phải đảm bảo yêu cầu. 
- Mặt phải của tấm bằng phảng. 
- Không bị cong vênh, nứt tách. 
4.2. Nội dung kiểm tra 
- Kiểm tra các kẽ hờ cùa từng tấm ván khuôn, kẽ hờ giữa các tấm ghép với 

nhau thành từng mảng. 
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- Kiểm tra tim cốt và vị trí của kết cấu. 
- Kiểm tra kích thước hình học của ván khuôn. 
- Kiểm tra mặt phảng của ván khuôn. 
- Kiểm tra độ vững chắc và ổn định của hệ thống chống đỡ ván khuôn. 
- Kiểm tra hệ thống giàn giáo thi công, kỹ thuật an toàn lao động, trình 

tự thi công, đảm bảo dễ dàng thuận tiện. 

5. Tháo dô ván khuôn 

5.1. Thời gian tháo dỡ ván khuôn 
Việc tháo dỡ ván khuôn được tiến hành sau khi bê tông đã đạt cường độ 

cần thiết tương ứng. 
Với ván khuôn chịu tải trọng của khối bê tông đã đổ thì thời hạn tháo dỡ 

ván khuôn phải căn cứ vào kết quả thí nghiệm, nếu không có điều kiện thí 
nghiệm thì tham khảo bảng sau: 

Bảng 8-5: Thời gian ít nhất để bê tông đạt cường độ 25kglcm2. 
(Trưởng hợp không có phụ gia) 

Loại xi mãng 
Mác 

xi 
măng 

Mác bê 
tông 28 
ngay 

Nhiêt đô trung bình hàng ngày 
(°C) 

Loại xi mãng 
Mác 

xi 
măng 

Mác bê 
tông 28 
ngay 

5 10 15 20 25 30 Loại xi mãng 
Mác 

xi 
măng 

Mác bê 
tông 28 
ngay Thời gian tối thiểu dể dạt 

25kg/cm2 (ngày) 

Xi màng poóc lăng >250 75-100 4 3 2 1,5 1 1 Xi màng poóc lăng 
> 300 150 3,5 2,5 1,5 1,5 1 1 

Xi màng poóc lăng 

> 400 > 200 2,5 2 1,5 1,5 1 1 

Xi măng poóc lăng và xi 
măng hôn hợp khác 

> 250 75-100 7 5 3,5 3 2 1,5 Xi măng poóc lăng và xi 
măng hôn hợp khác > 250 150 5 4 3 2,5 1,5 1,5 

Với ván khuôn thành đứng không chịu lực (trừ trọng lượng bản thăn) được 
tháo dỡ khi cường độ bê tông đủ đảm bảo cho các góc và bề mặt không bị sứt 
mẻ hay sụt lờ, nghĩa là cường độ bê tông đạt không nhỏ hơn 25kg/cm2. 
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Với bê tông khối lớn, để tránh xảy ra khe nứt phải căn cú vào nhiệt độ 
chênh lệch cho phép và ngoài khối bê tông để xác định thời gian tháo dỡ ván 
khuôn. Bê tông khối lớn là bê tông có kích thước cạnh nhỏ nhất không dưới 
2,5m và chiều dầy lớn hơn 0,8m. 

Bảng 8-6: Cường độ bế tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha. đà giáo chịu 
lực (%R28) khi chưa chất tài. 

Loại kết cấu 

Cường độ bê tông 
tối thiểu cần đạt để 

tháo cốp pha 
(%R28) 

Thời gian bé tông đạt 
cường độ để tháo cốp 

pha ở các mùa vùng khí 
hàu bảo dưỡng bê tông 
theo TCVN 5592:1991 

(ngày) 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ 
nhò hơn 2m 

50 7 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ 
2-8m 

70 10 

Bản, dầm, vòm có khẩu độ 
lớn hơn 8m 

90 23 

5.2. Yêu cầu kỹ thuật khi tháo dỡ ván khuôn 
- Khi tháo dỡ ván khuôn phải có biện pháp tránh va chạm hoặc gây chín 

động mạnh làm hư hỏng mặt ngoài, sứt mẻ góc cạnh. 
- Khi tháo dỡ những bộ phận đặt tạm thời trong bê tông để tạo những lỗ 

hổng như chốt gỗ, ống tre... phải có biện pháp chống dính trước như bôi dầu 
thực vật hoặc xoay một vài lần trước khi bê tông đông cứng. 

- Trước khi tháo dỡ đà giáo chống đỡ các ván khuôn chịu lục, thì phải tháo 
trước ván khuôn ờ mặt bên và kiểm tra chất lượng của bê tông. nếu chất lượng 
bê tông không quá xấu, nứt nẻ. nhiều lỗ rỗng... thì chi được tháo dỡ khi bẻ 
tông được xử lý, củng cố vững chắc. 

- Tháo dỡ những giàn giáo và ván khuôn ờ những kết cấu phức tạp nhu 
các bản. vòm. dầm có nhịp > 8m phải tiến hành theo những quy định sau: 
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+ Phải tháo từ trên xuống dưới, từ các bộ phận thứ yếu đến các bộ phận 
chủ yếu. 

+ Trưốc khi tháo dỡ cột chống phải tháo dỡ nêm, hộp cát ở dưới chân 
cột chống. 

+ Trình tự tháo dỡ các cột chống, mức độ hạ thấp các nêm và hộp cát phải 
thực hiện theo hướng dẫn trong thiết kế thi công. 

+ Khi tháo dỡ ván khuôn các mái vòm, trưốc hết phải tháo các trụ chống 
ở giữa, sau đó tháo dần các trụ chống ở xung quanh theo hướng từ trung tâm 
ra ngoài. 

- Tháo dỡ các trụ chống của ván khuôn ở tấm sàn trong công trình nhiều 

tầng phải tiến hành theo những quy định sau: 
+ Không cho phép tháo dỡ trụ chống của ván khuôn sàn nằm kề dưới tấm 

sàn sắp đổ bê tông. 
+ Các trụ chống của ván sàn nằm dưới cách sàn sắp đổ một sàn trung gian 

khác, thì chỉ được tháo dỡ từng bộ phận, cụ thể là dưới dầm Ì > 4m phải để lại 
các trụ an toàn cách nhau không quá 3m. 

+ Trụ chống của ván khuôn ở tấm sàn nằm dưới nữa có thể tháo dỡ an 
toàn khi bê tông đạt cường độ thiết kế. 

+ Muốn tháo dỡ các trụ chống sớm hơn thì phải thí nghiệm cường độ của 
bê tông tại thời điểm tháo dỡ và tính toán tải trọng thực tế. Nếu đảm bảo kỹ 
thuật thì có thể cho tháo dỡ được. 

- Những kết cấu sau khi tháo dỡ ván khuôn phải đợi bê tông đạt cường độ 
thiết kế mói cho phép chịu toàn bộ tải trọng. 

- Ván khuôn, giàn giáo, cột chống đã tháo dỡ xong phải được cạo sạch 
vữa, nhổ sạch đinh, sửa chữa, phân loại, xếp gọn và bảo quản tốt. 

HI. CÔNG TÁC CỐT THÉP 

1. Thép dùng trong bê tông 

1.1. Tác dụng của cốt thép trong bê tông 
Khái niệm bê tông cốt thép rất đơn giản. Bê tông làm việc tốt về chống 

nén, cốt thép làm việc tốt về chống kéo và chống cắt. Nếu cả hai loại vật liệu 
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này cùng có trong một cấu kiện kết cấu (đan sàn, tường, dầm, cột), cỏi ihép 
làm việc chống các lực kéo, uốn, cắt có khuynh hướng xé bẻ tông ra và bé 
tông làm việc chống các lực nén có khuynh hướng làm cong cốt thép đơn độc. 

Vị trí và lượng cốt thép cùa một số cấu kiện kết cấu bẻ tông cốt thép rất 
quan trọng và thay đổi tuy theo loại cấu kiện, hoạt tải tác dụng và hoặc là đổ 
bê tông tại chỗ hoặc bê tông là bẻ tỏng đúc sẵn. 

Có những tình huống phức tạp khác cũng xuất hiện. Thí dụ, bản thân cốt 
thép làm việc chịu nén cũng rất tốt nên có khi người thiết kế cũng sử dụng cốt 
thép để chịu một phần tải nén nào đó. Tinh huống này hay xảy ra ờ cột, dầm 
khi sự giới hạn chiều cao cột hoặc chiều cao mặt cắt dầm là ván đề quan trọng 
đối với thiết kế. 

Ngoài ra người ta vẫn dùng cốt thép vào bê tông khi thật ra không cần có 
ứng suất kéo và cắt. Thí dụ, đan sàn nền nhà không phải là cấu kiện kết cấu. 
Nó chỉ đem giản truyền tải xuống mặt đất bên dưới. Các vết nứt xuất hiên ò 
đan sàn nền nhà là do nền đất bên dưới có chỗ bị lún chứ không phải do bê 
tông không có cốt thép. Tuy nhiên, đan sàn nền nhà có khuynh hướng bị nứt 
vì co rút đông cứng và vì co giãn do thay đổi nhiệt độ quá mức. Vì vậy mà 
người ta thêm vào bẽ tông đan sàn một lớp cốt thép lưới hàn có trọng lượng 
nhỏ. Lớp cốt thép lưới này làm việc theo đúng chức năng của cốt thép và đừng 
mong vào nó có thể giúp đan sàn vượt khẩu độ của một chỗ trũng trong nền 

đất bên dưới. Nó không chống nứt. Việc nó làm được chỉ giữ cho các vết nút 

ở yên tại chỗ không rộng toác ra làm cho mặt đan sàn trông quá xấu xí. 
Các thanh cốt thép cần có ờ các loại đan khác để chống nứt do co ngót 

đông cứng và thay đổi nhiệt độ. Loại thép này được gọi là thép nhiệt độ. Nếu 

chỉ đặt các thanh cốt thép chịu lực theo một phương thôi thì phải có thép nhiệt 
độ đặt theo phương vuông góc. 

Sự kết hợp bê tông và cốt thép là sự kết hợp tự nhiên do tính tương đồng 
của hai loại vật liệu này. Thực ra chất kiềm trong bê tông thực lố bảo vệ thép 
chông lại sụ ăn mòn. Bẽ tông bám dính rất chặt vào thép. Sự chuyền vị do 
nhiệt không phá vỡ được sự bám dính này vì các hệ số giãn nở cùa thép và bê 
tông gần bằng nhau. 
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1.2. Các loại thép dùng trong bê tông 

Hình 8-9: Các loại thép thanh có gở. 

a. Thép thanh 
Thép thanh có loại trơn và loại có gờ, cán nóng và cán nguội, có loại thép 

thường và loại thép kéo căng trước. Theo tiêu chuẩn của Liên Xô cũ, thép 

thanh chia làm 4 nhóm là: Aj , A n , AJIJ, A J V 

Theo TCVN 1650:1985 thép chia làm 4 nhóm tương ứng là: 
Cj, c n , c i n , C I V . 

Thép Aj là thép tròn trơn, cán nóng. 
Thép AJJ là thép có gò xương cá, cán nóng. 
Thép AJJJ là thép có gờ. 
Thép A ỊV là thép có gò vát, cán nguội. 
Để phân biệt nhóm cốt thép, ta có thể xem bề ngoài của nó (trơn hay gò) 

hoặc xem đoạn mầu sơn ở đoạn đầu thanh thép (30cm). 
Bảng 8-7: Tính năng kỹ thuật của thép thanh. 

Nhóm thép Đường 
kính 
(mm) 

Giói hạn 
chảy 

(kN/cin2) 

Sự chịu kéo lớn 
nhất (kN/cm2) 

Độ giãn dài 
tương đối 

(%) 
Cán nóng 
A, 6-40 20 38 25 
An 10-90 30 50 19 
Am 6-40 40 60 14 
A|V 10-32 60 9 6 
Kéo trước 
A„B 10-90 45 5 8 
A„,B 6-40 55 60 6 
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b. Thép sợi 
Thép sợi được chế tạo bằng cách kéo nguội thép, có các loại như: sợi đơn, 

sợi bện, sợi lưới. 
- Thép sợi đem có 2 nhóm BỊ và BJJ và mỗi nhóm có hai loại ươn và loại gò. 
Nhóm BỊ là thép sợi thường, chế tạo bằng thép các bon thấp CT3 
Nhóm B[J là thép sợi có cường độ cao, được chế tạo từ thép các bon trung 

bình CT5. Thép sợi đơn có d = 3 - 8mm. 
- Thép sợi bện gồm nhiều sợi bện lại với nhau, không có lõi hữu cơ. 
- Lưới thép (hay màng thép) được chế tạo bằng thép sợi đan hoặc hàn với 

nhau. 
Thép sợi thường làm các lưới và khung, khung nối với nhau bằng hàn 

điểm. Ngoài ra còn làm các khung cốt thép liên kết trong các dầm có chiều 

cao lớn và trong các cột, loại có d = 3 - 5,5mm có thế làm cốt đai. 
Thép sợi cường độ cao dùng làm cốt thép kéo trước hàn trong kết cấu ứng 

lực trước. 
1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép 
- Cốt thép sử dụng phải phù hợp với yêu cầu của thiết kế về loại thép, số 

hiệu, đường kính... trong trường hợp phải thay thế thì phải được sự đồng ý 
của bộ phận thiết kế hoặc tính toán lại, đổng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn 
Việt Nam TCVN 5574:1991 vàTCVN 1651:1985. 

- Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chi kỹ thuật kèm theo và cần 
lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN. 

- Khi thay thế loại, số hiệu của cốt thép này bởi số hiệu của cốt thép khác, 
phải dựa vào cường độ tính toán trong tài liệu thiết kế và cường độ cốt thép 
thực tế để thay đổi diện tích mặt cắt cùa cốt thép một cách thích ứng. 

- Cốt thép có thể gia công tại hiện trường hoặc nhà máy nhưng nên đàm 
bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối lượng thép cần gia công. 

- Khi thay đổi đường kính nhưng cùng số hiệu, thì phạm vi thay đổi đường 
kính không nên vượt quá 4mm. tống diện tích mặt cắt ngang cùa cót thép thay 
thế không nhỏ hơn 2% hoặc lớn hơn 3% so với thiết kế. 

Trường hợp cung cấp cốt thép có đường kính không phù hợp. nhưng loại 
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và số hiệu phù hợp vói yêu cầu của thiết kế thì đơn vị thi công được phép thay 
đổi đường kính trong phạm vi quy định dưới đây: 

+ Với d = 8 - 16mm thì phạm vi thay đổi là 2mm. 
+ Với d > 16mm thì phạm vi thay đổi là tom. 
Khi thay đổi ngoài giới hạn trên thì tổng diện tích mặt cắt ngang của cốt 

thép không thể nhỏ hơn 2% hoặc lớn hơn 3% so với thiết kế. 

- Trước khi sử dụng cốt thép phải thí nghiệm kéo, uốn, mối hàn nếu cốt 
thép không rõ số hiệu thì phải qua thí nghiệm xác định giới hạn bền, giới hạn 
chảy của thép, mới được sử dụng. 

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép, trưốc khi gia công đảm bảo 
mặt phải sạch, không có vẩy sắt và gỉ rơi ra khi gõ búa. 

- Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên 
nhân khác không được vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu 

vượt quá giới hạn này thì loại thép đó sử dụng theo diện tích thực tế. 

- Các thanh thép phải được kéo, uốn và nắn thẳng trước khi gia công theo 
hình dạng của thiết kế, độ cong vênh còn lại không vượt quá độ sai lệch cho 
phép của chiều dầy lớp bảo vệ. 

- Cốt thép lấy ở các công trình cũ có thể dùng lại nếu trước khi gia công 
được uốn thẳng, độ cong vênh còn lại đảm bảo quy định và có giới hạn chảy 
đảm bảo. 

1.4. Bảo quản thép sau khi gia công 
Cốt thép sau khi gia công phải được bảo quản cẩn thận để không bị biến 

dạng so với yêu cầu thiết kế, không bị han gi. Muốn vậy sau khi gia công, cốt 
thép phải được xếp gọn theo từng loại riêng biệt để tiện sứ dụng. Sàn phẩm 
cốt thép được kê cao ít nhất là 30cm so với mặt nền kho, không chất cốt thép 
cao quá Ì ,2m và rộng quá 2m, không được xếp lẫn lộn giữa loại thép gỉ với 
thép không bị gỉ. Cốt thép phải có mái che mưa nắng. Trường hợp đế ngoài 

ười thì cốt thép phái được kê một đầu cao, một đầu thấp và đặt trên nền cao, 

đất cứng, dễ thoát nước. không xếp trực tiếp trên nền đất. 
2. Gia công cốt thép 
2.1. Nắn thẳng cốt thép 
Trong khi vận chuyến, bảo quản, các thanh thép có thể bị cong, với cốt 
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thép có đường kính nhỏ để ở dạng cuộn, vì vậy chúng phải được nắn và kéo 
thẳng trước khi cắt. 

Nắn thẳng bằng thủ công: thép có đường kính nhò có thể dùng búa dập 
thẳng hoặc dùng vàm khuy, vàm cầm kết hợp vói bàn nắn để nán thẳng (xem 
hình 8 lõ). 

Vàm khuy để nắn cốt thép có đường kính < lOmm. Vàm làm bằng thép 
tròn có đường kính lớn hơn đường kính thép cần nắn một cấp. 

Hình 8-10: Dụng cụ nắn thép bằng thủ công. 
ai Bàn nắn thẳng bằng thép góc; b) Bàn nắn ba chốt thép; 

c) Vàm cấm; ả. Vàm khuy 

Vàm cầm để nắn thép có đường kính > lOmm, vàm cẩm có nhiều cỡ, tuị 
theo đường kính cốt thép cần nắn có quy cách vàm khác nhau. đường kính CA 
các vàm từ 16mm đến 40mm và được làm bằng thép có cường độ cao, thườn! 
là thép hợp kim. Vàm cần kết hợp với bàn nắn bằng thép góc hoặc bàn nắn bí 
chốt thép đế nắn thép có đường kính lớn. Khi nắn, thanh cốt thép được dạ 
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giữa hai thép góc giữa các chốt tròn, sau đó dùng vàm để nắn thẳng. Phương 
pháp này có thể nắn thẳng những thanh cốt thép có đường kính từ lOmm -

!40mm. Khi dùng vàm cần để nắn thép to có thể lắp thêm một đoạn ống để 
tăng chiều dài vàm để nắn cho dễ dàng. 

Có thể dùng máy uốn cốt thép để nắn thẳng những thanh thép có đường 
'kính từ 24mm trở lên (xem hình 8-11). 

Hình 8-11: Máy uốn thép. 

Đối với dạng thép cuộn, khi gia công phải dỡ ra thành sợi và kéo cho 
thẳng nên tiện lợi nhất là dùng tời. Hiện nay tại các công trình xây dựng đang 
dùng phổ biến loại máy nắn thép đường kính < (ị) 8 (của Trung Quốc) loại máy 
này vừa nắn thẳng vừa đánh gỉ rất thuận tiện. 

2.2. Cắt cốt thép 

2.2.1. Độ giãn dài khi uốn 
Trước khi cắt cốt thép, phải căn cứ vào chủng loại, hình dạng, kích thước, 

đường kính, phải tính toán chiều dài của đoạn thép cần phải cắt. Cần chú ý cốt 
I thép khi bị uốn sẽ dãn dài, độ dãn phụ thuộc vào góc uốn và đường kính thanh 

thép có thể tính độ dãn dài đó như sau: 
- Khi bị uốn cong với góc 45° cốt thép dãn dài một đoạn 0,5d. 
- Khi bị uốn cong với góc 90° cốt thép dãn dài một đoạn l,0d. 
- Khi bị uốn cong với góc 180° cốt thép dãn dài một đoạn l,5d. 
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Khi tính chiều dài thanh thép để cắt phải trừ đi độ dãn dài trong đó d là 
đường kính cùa thanh thép. 

Sau khi tính toán chiều dài thanh thép cần cắt, có thế tiến hành cái bằng 
phương pháp thủ công hay bằng máy. 

2.2.2. Cắt bằng phương pháp thả còng 
Thường dùng dao cắt nửa cơ khí, sấn, trạm... máy cắt nứa cơ khí có thể 

cắt được thép có đường kính nhò hơn 20mm, các loại sấn, chạm khi cắt phái 
kết hợp với đe, búa tạ để chặt cốt thép, các loại này chỉ cắt được cốt thép có 
d = 12 - 20mm. 

2.2.3. Cắt bằng máy chạy bằng động cơ điện 
Dùng đế cắt những thanh thép có đường kính tới 40mm. khi cắt cốt thép 

nên cắt số thanh nhiều nhất mà máy có thể cắt được để tận dụng cổng suất của 
máy, không nên cắt các thanh có đường kính lớn hem đường kính lớn nhất quy 
định cho từng máy (xem hình 8-12). 

Chú ý: Khi cắt cốt thép không nên dùng thước ngắn đê đo những cốt thép 
dài để đề phòng sai số tích lũy trong quá trình đo. Trong trường hợp máy cắt 
và bàn làm việc đặt cố định có thể vạch dấu kích thước trên bàn làm việc, việc 
làm đó không những tăng độ chính xác mà còn thao tác thuận tiện hơn. 
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2.3. Uốn cốt thép 
Cốt thép sau khi đã cắt xong, phải uốn theo hình dạng và kích thước cùa 

thiết kế. Nếu cõng nhân thao tác thành thạo thì không những năng suất cao 
mà hình dạng cốt thép uốn sẽ chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc 
tiếp theo. Để tăng độ dính kết giữa cốt thép với bê tông, vói các loại cốt thép 
tròn trơn phải uốn móc ỏ hai đầu. Công việc uốn cốt thép có thể tiến hành 

bằng máy hay uốn thủ công. 
2.3.1. Uốn thủ công 
Dụng cụ uốn tương đối đơn giản, nhưng khá chính xác, thường dùng các 

loại như sau: 
- Với thép nhỏ, thường dùng vàm tay, có loại uốn từng thanh đường kính 

12mm, có loại uốn nhiều thanh một lúc để uốn các thanh có đường kính d 
= 6 - 8mm. 

- Nếu dùng ống thép dài 1,5 m cầm vào chuôi vàm thì có thể uốn được cốt 
thép có đường kính đến 25mm. 

- Với thép có d = 14 - 32mm dùng vàm và thớt uốn như hình vẽ 8-10. 

Thao tác uốn. 
- Công tác chuẩn bị: xem xét quy cách hình dạng và kích thước các bộ 

phận của cốt thép cần uốn để chuẩn bị dụng cụ và xác định các bước uốn. 
- Lấy dấu: khi uốn những cốt thép lớn và phức tạp thì trước tiên phải lấy 

dấu tức là đánh dấu các đoạn có độ dài cần thiết lên cốt thép. Khi lấy dấu cần 
căn cứ các góc uốn khác nhau để trừ bớt đoạn giãn dài khi uốn và tính thêm 
chiều dài móc uốn ở đầu. 

- Uốn thử: trước khi uốn hàng loạt, cần uốn thử trước một thanh cho từng 
loại sau đó kiểm tra hình dạng, kích thước xem có đúng với yêu cầu thiết kế 

không, đồng thòi đối chiều với vạch dấu, khoảng cách giữa hai vị trí vàm và 
cọc tựa có phù hợp không, điều chỉnh trưóc khi uốn hàng loạt. 

- Uốn thành hình: trước khi uốn một thanh cần xác định bước uốn đảm 
bảo thao tác thuận tiện và tăng năng suất lao động. 

Khi uốn cốt thép vị trí của vạch dấu điểm uốn ờ trên thớt sẽ thay đổi tuy 
theo góc độ uốn khác nhau. Dưới đây là trình tự các bước uốn một số loại cốt 
thép (xem hình 8-13). 
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a) 

ì 

Hình 8-13: Quan hệ giữa khoảng cách của vàm 
với cọc tựa và vạch dấu điểm uốn. 

a) Uốn 90° b) uốn 180° 
ì. Khoảng cách giữa vàm và cọc tựa; 2. Vạch dấu điểm uốn. 

2.3.2. Uốn cốt thép bằng máy 
Dùng máy uốn cốt thép không những giảm nhẹ cường độ lao động mà còn 

cho năng suất cao. Các máy uốn cốt thép thường dùng ờ các công trường có thế 

uốn các góc độ khác nhau, với đường kính d = 16 - 40mm (xem hình 8-11). 

Nguyên lý làm việc của máy uốn: 

- Thanh thép cần uốn được đặt giữa 3 trục (trục tựa Ì, trục tâm 4 và trục 
uốn 5). Trục tâm và trục uốn được đặt trên một đĩa quay 2. Đĩa có thể quay 
theo chiều kim đồng hồ hay chiều ngược lại. Trục tựa đặt cố định trẽn bàn máy 

uốn gần đĩa quay. Khi máy chạy, đĩa quay và thanh thép 3 được uốn quanh 
trục tâm, trục tựa giữ cho thanh thép không quay theo (xem hình 8-14). 

- Khi uốn bằng máy, vì trục tâm và trục uốn đồng thời chuyển động, do 
đó sẽ kéo cốt thép di động về phía trưốc, vì vậy cách vạch dấu để uốn tuy 
không khác với uốn thủ công, nhưng khi thao tác, vị trí đặt cốt thép ưên mâm 
khác nhau, do đó trước khi uốn thép nên uốn thử để tìm ra vạch dấu điểm uốn 
phù hợp. 
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1 9 / X 

a) 

//ỉ«/i ơốn rói í/ỉé/5 bằng máy 
aj Nguyên lý làm việc cùa máy uốn; b) Sơ đồ uốn Ì thanh thép vai bồ. 

2.3.3. Những quy định chung vế uốn cốt thép 
- Tất cả những cốt thép tròn trơn chịu lực đều phải uốn móc ở đầu, trừ 

những trường hợp cốt thép tròn trơn trong các khung và lưới hàn, trong những 
cấu kiện chịu nén dọc trục, hoặc cốt thép tròn trơn chịu nén có đường kính 
12mm trở xuống trong các cấu kiện khác. 

- Chỗ bắt đầu bị uốn cong phải hình thành một đoạn cong thẳng đều, góc 

độ và bán kính uốn cong phải phù hợp vói yêu cầu của thiết kế. 

- Móc uốn ở hai đầu phải hướng vào phía trong của kết cấu và: 
+ Cốt thép đường kính trên 12mm uốn thành móc tròn. 
+ Cốt thép đường kính d < 12mm uốn thành móc xiên. 
+ Cốt thép nhỏ của sàn hoặc cốt thép chịu nén, uốn thành từng móc thảng 90°. 
+ Đường kính móc uốn > 3,5d. 
+ Chiều dài móc uốn > 3d (d là đường kính của cốt thép). 
- Uốn vai bò. 
+ Chỗ bắt đầu uốn lên phải uốn cong đều với bán kính R > 15d. 
+ Trong phạm vi chịu nén chiều dài đoạn thẳng (bao gồm cả móc uốn) 

> lOd (xem hình 8-15). 

277 



+ Trong phạm vi chịu kéo chiều dài đoạn thẳng (kể cả móc uốn) ì 20d. 
+ Sau khi uốn xong, để thuận lợi cho việc lắp dựng cốt thép chính xác, 

khi xếp vào kho phải để riêng biệt theo từng loại và bảo quản tốt. 

=10d 

Hình 8-15: Uốn vai bò. 

2.4. Nôi cốt thép 

2.4.1. Quy định chung vê nối cốt thép 

- Trước khi nối phải lập sơ đồ bố trí mối nối, tránh nối ờ chỗ chịu lực lứa, 
chỗ uốn cong, tránh nhiều mối nối trong Ì mặt cắt ngang của kết cấu. Tại những 
chỗ mà cốt thép được sử dụng hết khả năng chịu lực không nên nối buộc. 

- Mối nối cốt thép tốt nhất là nối bằng phương pháp hàn, nếu không có 
điều kiện hàn nối cho phép nối buộc. Đường kính lớn nhất của các thanh nối 
buộc không nên lớn hơn <|>25. Khi (ị) > 40 cấm nối buộc. 

2.4.2. Quy định nối buộc cốt thép 

- Chiều dài chồng lên nhau của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới 
buộc không lấy nhỏ hơn các trị số quy định (bảng 8-8) và không nhỏ hơn 
250mm với thanh chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm với thanh chịu nén. 

- Với thép tròn đ là đường kính thực tế. 

- Với thép gò d là đường kính tính toán. 
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Bảng 8-8 Quy định chiều dài chồng lên nhau cùa thanh cốt thép nối buộc. 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Loại cốt thép Trong khu vực chịu kéo Trong khu vực chịu nén Loại cốt thép 

Dầm, 
tường 

Kết câ u 
khác 

Thép 
có móc 

Thép 
không móc 

Cốt thép trong cán nóng 40d 30d 20d 30d 

Cốt thép gỡ cán nóng CT5 40d 30d - 20d 

Cốt thép kéo nguội 45d 35d 20d 30d 

Cốt thép ép nguội 45d 35d - 35d 

- Khi nối buộc, cốt thép nằm trong khu vực chịu kéo phải có móc cong. 
Cốt thép có gò không cẩn uốn móc (xem hình 8-16). 

g _ __a dỊ • • •• dỊ_ 

a) b) 

Hình 8-Ỉ6: Nối buộc cốt thép bằng dây. 
a) Thép trơn. b) Thép có gở. 

- Với thép xử lý nguội d là đường kính trước khi xử lý nguội. 
- Trong nối buộc phải buộc ít nhất 3 chỗ: ờ giữa và hai đầu. Dây thép buộc 

dùng dây mềm có đường kínhlmm. 
- Số mối nối buộc trong cùng một mặt cắt của các thanh chịu kéo trong 

các khung và lưới cốt buộc phải có diện tích tổng cộng > 25% diện tích toàn 
bộ cốt thép chịu lực nếu là cốt trơn và > 50% diện tích nếu là cốt gò. 

2.4.3. Hàn cốt thép 
Phải đúng kích thước đã đánh dấu. Kích thước đường hàn, thanh nẹp, khe 
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hờ giữa mối hàn và kích thước 2 thanh chồng lên nhau. 
+ Hình dạng mặt ngoài mối hàn phải đáp ứng yêu cầu sau: 
- Mặt nhẵn hoặc có vẩy nhỏ đều, không phổng bọt, không đóng cục, 

không cháy, không đứt quãng, không bị thon hẹp cục bộ và phải chuyển tiép 
đều đến cốt thép được hàn. 

- Suốt dọc chiều dài mối hàn kim loại phải đặc chắc, không có khe nút. 
- Tất cả các miệng lừa phải đều phải hàn đầy lại bằng cách thu ngắn tía 

hồ quang ờ cuối mối hàn. 
+ Hàn các cốt thép ờ lưới và khung bằng phương pháp hàn điểm tiếp xúc 

khi không có chỉ dẫn trong thiết kế thì tiến hành như sau: 
- Hàn tất cả những chỗ giao nhau của cốt thép trơn. 
- Hàn tất cả những chỗ giao nhau của cốt thép chịu lực có gò ờ 2 hàng 

chu vi . Những chỗ giao nhau ờ giữa thì có thể cách một hàn một theo thứ tự 
xen kẽ. 

3. Lắp đặt cốt thép 

3.1. Những quy định chung về lắp đặt cốt thép 
- Việc vận chuyển cốt thép từ nơi sản xuất đến hiện trường phải đảm bảo 

không bị biến dạng, hư hỏng, những thanh lẻ phải bó lại và đánh dấu nhãn 
hiệu để tránh nhầm lẫn, với cốt thép có đường kính lốn, trong trường hợp cẩn 
thiết và được sự đồng ý của cơ quan thiết kế có thể cắt ra từng phần cho phù 
hợp với phương tiện vận chuyển. 

- Khi lắp các bộ phận, móc cẩu phải móc đúng vị trí quy định. 
- Trước khi dựng đặt cốt thép vào ván khuôn, phải cạo sạch gi hoặc các 

vết bẩn bám vào cốt thép một lần cuối cùng. 
- Phải dựng đặt cốt thép đúng vị trí với số lượng và quy cách theo thiết 

kế, phải đảm bảo sau khi dựng đặt xong hệ thống cốt thép không bị biến 

dạng, xô lệch. 
- Trường hợp ván khuôn đã đặt trước thì việc dựng đặt cốt thép chỉ cho 

phép tiến hành sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn. Nếu ván khuôn 
đã được nghiệm thu xong. nhưng sau một thời gian lâu mới lắp dặt cốt thép 
thì trước khi lắp đặt cốt thép phải kiểm tra lại. Đảm bảo chiểu dẩy lớp bảo vệ 
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cốt thép, muốn vậy phải dùng những miếng vữa xi măng cát hoặc bê tông để 
đệm vào lớp giữa cốt thép ngoài và ván khuôn. 

- Đảm bảo khoảng cách giữa hai lớp cốt thép bằng cách dùng các trụ đỡ 
bê tông đúc sẩn hay cốt thép đuôi cá. 

Bàng 8-9: Chiều dầy lớp bảo vệ cốt thép. 

Loại kết cấu Chiều dầy nhỏ nhất 
của lớp bảo vệ cốt thép (mm) 

Bản hay tường dầy đến 100 mm 

- Bê tông thường 10 

- Bê tông nhẹ 15 

Bản hay tường dẩy hơn 100 mm 

Dám hay cột khi có cốt thép dọc 

d ̂ 20mm 20 

d = 20-25mm 25 

d > 25mm 30 

Móng hay dầm móng 35 

- Cốt thép còn thừa ra ngoài phạm vi đổ bê tông phải cố định chắc chắn 
tránh rung động làm sai lệch vị trí, không được uốn cong với bất kỳ góc độ 
nào làm phá hoại tính năng của cốt thép và làm rạn vỡ bê tông ở chân cốt thép. 

3.2. Lắp đặt cốt thép một sôi cấu kiện thường gập 

3.2.1. Cốt thép móng 

a) Móng cột độc tập 

+ Lưới thép móng được buộc hay hàn đính ở xưởng (công trường). Sau khi 
dựng xong ván khuôn, đưa lưới lên đặt vào ván khuôn trên con kê bàng vữa xi 
măng cách 500 (xem hình 8-18). 
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Hình 8-18: Cốt thép mỏng cột độc lập. 
I. Ván khuôn móng; 2. Lưới thép dày móng; 3. Thép cấy CỘI; 
4. Khung định vị thép cấy cột; 5. Con ké vữa (hoặc bé lóng). 

+ Xác định các đường tim đế cấy cốt thép được chính xác. 

- Với cột cao chỉ lấy một số thép ngắn xuống móng sau đó hàn tiếp. 

- Với cột thấp có thể cấy toàn bộ cốt thép cột nhưng phải có biện pháp 
cố định đúng vị trí thiết kế: không bị xê dịch trong quá trình đổ bẽ tông. Chân 

cây thép cấy cần uốn móc ngang để hàn hoặc buộc chắc với lưới thép dưới 
của móng. 
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b) Móng băng 
Lấy dấu tim ngang, dọc của móng, đặt buộc lưới thép đáy móng, chèn các 

con kê VXM (hoặc bê tông) cách nhau 500 bảo vệ cốt thép đáy móng. Chiều 

dẩy con kê = chiều dầy lớp bê tông bảo vệ, sau đó đặt buộc thép dầm móng 
(nếu có) cuối cùng lắp đặt thép cấy của cột. 

c) Móng bè 
- Cốt thép móng gồm Ì hoặc 2 lớp mắt cáo chịu lực theo cả 2 phương dọc, 

ngang, thép (ị) 12 -ỉ- 25 (xem hình 8-19). 
- Trước khi đặt cốt thép, cần lấy dấu chính xác, đường tim dọc, ngang, hố 

móng, các đường khống chế vị trí sắt cấy (nếu có) và dùng sơn ghi rõ trên nền; 

- Đặt buộc lớp thép dưới trước, trên sau, cuối cùng đặt sắt cấy. 

\ 

Hình 8-19: cốt thép móng bè. 
ì. Lớp cốt thép trên; 2. Lớp CỐI thép dưới; 3. Thép cấy cột. 

3.2.2. Cốt thép cột 

> 
3 

Hình 8-20: Cốt thép cột. 
1. Thép chịu lực; 2. Thép đai; 3. Đai quà trám. 
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- Cấu tạo: Thường gặp là cột chữ nhật hay vuông (xem hình 8-20). 
Thép cột gồm: Thép chịu lực chạy dọc theo cột $(12 + 25), thép cấu tạo 

là các thép đai, ệ(6 +10). Đa số cột dùng đai đơn, cũng có trường hợp dùng 
đai kép. 

- Trình tự lắp: 

Hình 8-21: Lắp dựng thép cột. 
ỉ. Thép chịu lực; 2. Thép đai; ì. Giáo. 

+ Cột lớn và cao: thường dựng thép từng cây, căn cứ vào thép cấy trên móng 
đưa thép chịu lực vào hàn nối; sau đó thả thép đai từ trẽn đỉnh xuống lồng ra 
ngoài thép chịu lực và buộc vào thép dọc theo đúng khoảng cách thiết kế. 

+ Cột nhỏ và thấp: trọng lượng khung cốt thép không lớn, thường đặt buộc 
trên mặt bằng thành khung hoàn chỉnh và dựng vào vị trí sao cho khung thép 
cột không bị uốn võng. Thông thường cốt thép đặt trước, ván khuôn đặt sau. 
Với cột cao, trước khi dựng ván khuôn phải chằng chống lạm cốt thép không 
bị xiên đổ (xem hình 8-21). 
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3.2.3. Cốt thép dầm đơn 
+ Cấu tạo: Gồm thép chịu lực <|>(14 + 30), (thép thẳng, thép vai bò) chạy 

theo chiều dài dầm và các thép cấu tạo, thép đai <ị>(6 -ỉ- 10) liên kết các thanh 

chịu lực thành khung (xem hình 8-22). 
+ Trình tự lắp 
- Với dầm vừa và nhỏ: đặt buộc ở ngoài sau đó đưa vào vị trí. 
- Với dầm lớn tiến hành đặt dựng tại chỗ. 

Hình 8-23: Lấp cốt thép dầm chính, phụ. 

3.2.4. Cốt thép dầm liên sàn 
+ Cấu tạo: Gồm dầm chính, phụ và sàn (xem hình 8-24). 
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+ Trình tự lắp dựng: lắp đặt thép dầm chính, phụ trước theo đúng quy định 
của thiết kế. Sau đó lắp, buộc thép sàn. 

+ Khi lắp đặt thép sàn, theo trình tự: 
- Lắp đặt thép chịu lực. 
- Lắp đặt thép phân bố. 
- Lắp đặt thép chịu mòmen ảm. 
Chú ý: Nếu sàn chịu lực theo 2 phương, thường lắp đạt theo phương cạnh 

ngắn trước. 

E f ; ' r - r n ị 

Hình 8-24: Cấu tạo thép dầm, sàn. 

3.2.5. Cốt thép cầu thang 
Sau khi kiểm tra nghiệm thu ván khuôn, cốt thép cầu thang được lắp đặt 

theo trình tự sau: 
Đầu tiên lắp đặt cốt thép 3 dầm: dầm chân thang, dầm chiếu nghỉ, dầm 

chiếu tới. Sau đó lắp đặt trình tự từ trên xuống. 
+ Đan đạt 2: 

- Thép chịu lực. 

- Thép phân bố. 
- Thép còn thang. 
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- Thép chịu mômen âm. 
+ Đan chiếu nghỉ: 
- Thép chịu lực. 
- Thép phân bố. 
- Thép chịu mómen âm. 
+ Đan đạt Ì theo trình tự như đan đạt 2. 
+ Thép chờ lan can được đặt trong quá trình đổ bê tông. 

3.3. Kiểm tra nghiệm thu công tác cốt thép 

3.3.1. Kiểm tra trước khi gia công 
- Kiêm tra đường kính bằng thước kẹp cơ khí: đồng đều về kích thước, 

đúng đường kính yêu cầu. 
- Lấy mẫu kiểm tra cường độ chịu kéo và uốn của cốt thép. 
- Kiểm tra bề mặt ngoài của cốt thép: phái sạch, không bị giám tiết diện, 

không rạn, nứt. 

3.3.2. Kiểm tra sau khi gia công 
Căn cứ vào bảng sai lệch của cốt thép đã gia công (bảng 8-10). 
Bảng 8-10. Bảng sai lệch cốt thép cho phép. 

Các sai lệch Mức cho phép 
(min) 

ỉ. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của CỐI thép chịu lực. 
a- Mỗi mét dài ±5 
b- Toàn bộ chiều dài ±20 

2. Sai lệch về vị trí điểm uốn ±20 
3. Sai lệch về chiều dài cốt thép tròn kết cấu bé tông khối lớn: 
a-Khi chiều dài <10m + d 

b- Khi chiều dài >10m + (d + 0,2a) 

4. Sai lệch về góc uốn của cốt thép 3° 
5. Sai lêch về kích Ihước móc uốn + a 

287 



Trong đó d: đường kính cốt thép. 
a: chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. 

3.3.3. Kiểm tra sau khi lắp đặt 
- Kiểm tra kích thước của cốt thép, số lượng và khoảng cánh giữa các lớp 

cốt thép, những chỗ giao nhau đã buộc hoặc hàn. 
- Kiểm tra chiều dày lớp bảo vệ cốt thép (khoảng cách giữa cốt thép và 

ván khuôn). 
- Kiểm tra các chi tiết chôn sẩn. 

IV. CÔNG TÁC BÊ TÔNG 

1. Vật liệu dùng cho bê tông 

1.1. Xi mãng Portland 
Xi mãng Portland là một vật liệu bột có thành phần là vôi, silic, nhôm và 

sắt. Các vật liệu thành phẩn này là vật liệu chọn lọc có quy trình được kiểm 
soát chặt chẽ. Quy trình bắt đầu bằng việc trộn đá vôi và thành phần khác nhu 
đất sét xỉ lò cao theo định lượng thích hợp và nung hỗn hợp này trong một lò 
quay vòng ờ nhiệt độ gần 2.700°F để nung chảy thành clinker (cục giống đá 
có nhiều quy cách khác nhau). Sau đó để nguội clinker và xay nhỏ thành bột 
có trộn thạch cao để làm chậm đông cứng. Sản phẩm hoàn tất, xi mãng 
Portland có dạng bột mịn đến độ lọt hết qua sàng có 40.000 lỗ/cm2. 

Khi trộn xi mãng với nước sẽ có bột nhão, trước tiên nó bắt đầu quy trình 
đông cứng (trở nên cứng) và sau đó sẽ cứng hẳn thành một khối rắn. Sự bắt 
đầu đông cứng và trờ thành cứng hẳn được gọi là quy trình thúy hoa do phản 
ứng hoa học cùa xi mãng và nước phản ứng này không phải là hiện tượng bốc 
hơi hoặc hiện tượng khô đơn thuần. 

1.2. Cát đá 
Cát đá chiếm từ 60% đến 75% thể tích bê tông. Vì vậy mà loại cát đá sử 

dụng ảnh hường đến cả giá thành và chất lượng bê tông. Phải hạn chế lượng 
hợp chất, tác hại ờ một mức được phép và có quy định kỹ thuật về mức vật liệu, 
sức bền vật liệu và độ bền chắc cùa cát đá có trọng lượng bình thường. Cát đá 
sử dụng phải sạch, kích thước cỡ hạt phải đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế. 
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1.3. Nước 
Nước trộn bê tông phải sạch và không có dầu, chất kiềm và axit. Nói 

chung nước uống được là đổ bê tông được. Tuy nhiên, nước quá nhiều sulfat 

dù uống được cũng không đổ bê tông được. 
2. Phụ gia cho bê tông 
Các chất phụ gia khác hơn xi măng Portland, cốt liệu và nước được thêm 

vào bê tông hoặc là ngay trước khi trộn hoặc đang trộn để làm thay đổi các 
đặc tính của bê tông. Thí dụ có thể thêm phụ gia để dễ thao tác bê tông, để 
giảm khuynh huống tách rời đá và cát vì đá nặng hơn nên muốn chìm xuống 
sâu hơn, để tạo bọt khí hoặc để tăng hay giảm tốc độ đông cứng. 

2.1. Phụ gia giảm nước 
Phụ gia giảm nước như hydroxyl-later carboxylic acid phải được sử dụng 

trong hầu hết các loại bê tông. Nó giảm lượng nưốc và thi công dễ dàng. Nó 
cũng làm tăng hiệu năng của xi mãng Portland, làm giảm giá thành bê tông. 

Phụ gia giảm nước nhiều (phụ gia siêu dẻo) được sử dụng cho bê tông dễ 
vận chuyển bằng bơm. Bê tông loại này chảy dê dàng qua ống bơm mà không 
cẩn tăng lượng nước. 

2.2. Phụ gia chậm đông cứng 
Loại phụ gia này được sử dụng để khắc phục hiệu ứng làm đông cứng 

nhanh của nhiệt độ cao trong mùa nóng và trong bê tông khối lượng lớn và để 
chậm sự đông cứng của bê tông đổ chậm vì tình huống khó khăn. Có khi 
người ta sử dụng ngay phụ gia làm chậm lên bề mặt bê tông để làm chậm sự 
đông cứng của lớp vữa mặt hoàn thiện để dễ chà mạt bằng bàn chải cho lộ hạt 
đá ra nếu muốn có loại đá rửa trang trí. 

Vì đa số phụ gia làm chậm cũng làm giảm nưỏc, người ta thường gọi nó 
là phụ gia làm giảm chậm đông cứng giảm nước. Phụ gia làm chậm cũng có 

thể tạo bọt khí, muốn sử dụng loại này phải có ý kiến của các chuyên gia. 
2.3. Phụ gia làm đông cứng nhanh 
Các phụ gia nhanh làm tăng tốc độ đạt sức bền vật liệu cho bê tông để: 
- Giảm thời gian chờ đợi bê tông đông cứng đế thi công xây dựng hạng 

mục khác. 
- Tháo ván khuôn nhanh. 
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- Giảm thời gian bảo dưỡng bê tông. 
- Rút ngắn thời gian đua công trình vào sù dụng. 
- Bù trừ cho việc đạt sức bền vật liệu chậm cùa bẻ tông trong mùa lạnh, 

dù đã được bảo vệ thích hợp. 
- Giảm thời gian bảo vệ bê tông dể có thể sửa chữa khẩn cấp hoặc thi 

công khác. 
Trong đa số trường hợp, các loại phụ gia đông cứng nhanh phổ biến làm 

tăng co rút vì khô đi của bê tông. Vì vậy người ta thường phải cân nhắc vé việc 
sử dụng một phụ gia hay là tăng lượng xi mãng, dùng một loại xi măng có sức 
bền vật liệu cao hem, tăng bảo vệ hoặc bảo dưỡng lâu hơn, hoặc là kết hợp hai 
cách này. 

2.4. Phụ gia tạo bọt khí 
Bê tông có bọt khí có thể được sản xuất từ phụ gia tạo bọt khí hoặc với xi 

măng Portland tạo bọt khí. Phụ gia tạo bọt khí sản sinh nhiều bọt khí trong 
bê tông. 

Khi sử dụng xi măng Portland tạo bọt khí hoặc phụ gia tạo bọt khí, phải 
cẩn thận định lượng nước cho vào bê tông để có đúng độ sụt muốn có. Phải 
có một chuyên viên về việc này. 

3. Phương pháp xác định thành phần cấp phối 
Cấp phối là thành phần vật liệu theo tỉ lệ trong một đơn vị sản phẩm bê 

tông (có thể là Im3 bê tông, một mẻ trộn). 
Phương pháp xác định như sau: dựa vào mác bê tông, loại xi mãng, mác 

xi mãng, loại cốt liệu (sỏi, đá, cát), hình dáng, kích thước kết cấu có hay 
không có cốt thép, cốt thép đặt trong Ì hay 2 lớp, mật độ cốt thép dẩy hay 
thưa, từ đó dùng công thức tính toán ra được thành phần vật liệu cho một đơn 
vị sản phẩm bê tông; sau đó dùng thí nghiệm để kiểm tra và điều chinh lại 
thành phần vật liệu để có kết quả phù hợp với yêu cầu thiết kế. phương pháp 
này thường được áp dụng khi thi công các công trình quan trọng, các công 
trình có khối lượng bẽ tông lớn. hoặc những công trình không quan trọng 
thường xác định cấp phối trộn theo định mức nhà nước (dùng bảng tính sẩn). 
Dựa vào mác bẽ tông. mác xi mãng, kích thước đá dăm, loại cát vàng tra bàng 
định mức cấp phối vữa bẽ tông (định mức dự toán xây dựng cơ bàn) sẽ xác 
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định được thành phần vật liệu cho Im 3 vữa bê tông. Ngoài ra để xác định 
thành phần của bê tông, người ta còn dựa vào các điều kiện làm việc của kết 

cấu bê tông như: kết cấu bê tông làm việc trong điều kiện khô, ngập nước, có 
xâm thực, có chất ăn mòn hoa học... 

4. Trộn bê tông 
4.1. Yêu cầu đối với vữa bê tông 
- Thành phần vữa bê tông phải đảm bảo. 
- Vữa phải được trộn đều, đảm bảo đồng đều về thành phẩn, mầu sắc. 
- Thời gian trộn vận chuyển vữa bê tông phải được rút ngắn (thời gian trộn, 

vận chuyển, đổ và đầm bê tông phải ngắn hơn thời gian đông kết của bê tông). 
- Vữa bê tông phải có độ sụt thích hợp, có thể lấp kín mọi khe hở giữa các 

thanh cốt thép và ván khuôn. 
Bảng 8-11 Độ sụt của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ. 

Loại và tính chất của kết cấu Độ sụt (Dun) Loại và tính chất của kết cấu 

Đầm máy Đầm tay 

- Lớp lót dưới móng hoặc nền nhà, nền 

đường. 0-10 

- Mặt đường, nền nhà, kết cấu khối lớn 
không hoặc ít cốt thép (tường chắn, móng 
Móc...) 

0-20 20 

- Kết cấu khối lớn có tiết diện lớn hoặc 
trung bình. 20-40 40-60 

- Tường mỏng, cột, dầm và bản tiết diện 
bé... 

50-80 80-120 

- Kết cấu đổ bằng bê tông bơm 120-200 
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Độ sụt của vữa bê tông phụ thuộc vào: 
- Hàm lượng cốt thép, phương pháp vận chuyển, điều kiên khí hậu vì 

phương pháp đổ và đẫm bê tông. 

- Độ sụt của bê tông có thể tham khảo bảng 8-11. 
- Độ sụt của bê tông vận chuyển bằng băng chuyền không vượt quá 60mm. 
- Độ sụt của bê tông vận chuyển nhiều máy bơm bê tông 80-90 mm. 
- Độ sụt của bê tông đổ qua máy rung không được nhò hơn 30-40 mm. 

4.2. Các phương pháp trộn bê tông 

4.2.1. Trộn thủ công 
+ Sân trộn: 
Phải phang nhẩn, không thấm nước có thể lát bằng tôn, ván gỗ hoặc 

dùng sân trộn có láng mặt bằng lớp bê tông nhẵn. Sân trộn phải có mái che 
mưa, nắng. 

Tuy theo khối lượng bê tông mả chọn diện tích cho phù hợp, thông thường 
diện tích sân trộn > Ì Om2. 

+ Cách trộn: 
- Trộn khô cát, xi măng cho đều. 

- Đá được san thành lớp, tưới một phần nước rồi rải hỗn hợp cát, xi măng 
lên trộn đều. Phần nước còn lại được tưới dần trong quá trình trộn đều toàn 

bộ. Bê tông trộn xong nên dùng ngay, không để lâu quá 30 phút. 

4.2.2. Trộn bằng máy 
+ Tính lượng vật liệu cho một cối trộn: Lượng vật liệu phải phù hợp với 

dung tích thùng trộn thể tích chênh lệch ± 10%. 
Máy trộn bê tông (xem hình 8-25). 
+ Cách trộn: 

- Đổ 15 - 20% lượng nước, sau đó đổ xi mãng, cát, đá cùng một lúc (đổ 
đá vào thùng, sau đó đổ xi măng, cuối cùng là đổ cát). Phần nước còn lại đổ 
vào trong quá trình trộn. 
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Hình 8-25: Máy trộn bê tông. 

- Khi cho thêm phụ gia hoạt tính thể lỏng thì trước hết đổ vào máy trộn 
chất phụ gia, sau đó đổ xi măng và trộn trong Ì thời gian ngắn, sau cùng đổ 
vật liệu khác. 

+ Vói các phụ gia hoa dẻo, hoa tan chất phụ gia vào nước thành thể lỏng 
và cho vào máy trộn như trên. 

+ Khi cho thêm chất phụ gia có dạng bột khô, trộn trước chất phụ gia và 
xi măng đến khi hỗn hợp được đều màu và cho vào máy trộn coi như xi măng. 

5. Vận chuyển hỗn hợp bê tông 

5.1. Yêu cầu kỹ thuật 

- Đảm bảo bê tông không bị phân tầng, ảnh hưởng chất lượng bê tông; 

- Không để cho bê tông xảy ra ninh kết ban đầu. Thời gian này do thực 
nghiệm quy định, có thể tham khảo bảng 8-12. 
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Bảng 8-12 Thời gian vận chuyển cho phép cùa bê tông. 

Nhiệt độ °c Thời gian vận chuyển cho phép (phút) 

20-30 45 

10-20 60 

5-10 90 

ì 

- Trị số trên chỉ phù hợp với bê tông mà thời gian ninh kết ban đẩu cùa xi. 
măng không sớm hơn Ì giò. 

- Phải có biện pháp che mưa nắng; 
- Phương tiện vận chuyển phải bảo đảm: có hình dáng thích hợp, bê tông 

đổ vào không bị rơi vãi, kín khít để nước xi măng không chảy ra. 
- Cấm dùng rổ, sọt làm dụng cụ vận chuyển. Dụng cụ phải sạch, không: 

dính dầu mỡ, đất, các chất bẩn hoặc các cục bê tông kết cứng. 
- Lực lượng và phương tiện vận chuyển phải bố trí tương ứng với tốc độ" 

trộn và đổ, đầm, tránh ứ đọng hoặc không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật của tốc-' 
độ đổ bê tông. "ị 

- Khi chiều cao rơi tự do của bê tông vào công cụ vận chuyển > 3m phải-
dùng phễu vòi voi, trường hợp đặc biệt mới dụng máng nghiêng. 

- Phễu phải đặt đúng giữa thùng xe hoặc thùng chứa bé tông và cách măr 
đổ > 15m. Khi dùng máng nghiêng, máng phải kín, nhẩn, chiều rộng máng 
> 3 * 3,5 lần đường kính lớn nhất của đá. Độ dốc máng đảm bảo bê tỏng! 
không bị tắc, cũng không trượt quá nhanh sinh ra phân cỡ (độ dốc 40 -ỉ- 45°).-

5.2. Phương tiện vận chuyển k 
- Vận chuyển bằng xe thô sơ như xe cút kít, xe bán nguyệt, xe cài tiến: 

loại xe này chì nên dùng vận chuyển bê tông trong phạm vi 8 - lOOm, nếu lới 
hơn lOOm thì năng suất giảm nhiều so với vận chuyển bằng cơ giới hoặc àữ-
cơ giới. 
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'ÓI - Vận chuyển bằng xe goòng: là phương tiện vận chuyển nửa cơ giới, vì 
-xe goòng có thể gắn máy hoặc đẩy tay, có thiết bị lật, hãm, dung tích chở bình 

thường của xe goòng là 0,4 - 0,5m3 (gấp 2,5 - 3 lần dung tích xe cút kít) xe 
^goòng chạy trên đường ray nhỏ, chiều rộng đường ray 600 - 700mm. 

Khoảng cách vận chuyển có thể xa hơn nếu đường vận chuyển tốt, độ dốc 
- không quá 2%. 

- Vận chuyển bằng dây thùng treo: trường hợp này sử dụng khi độ cao 
""giữa miệng thùng treo và mặt đổ bê tông bằng l,5m và cao không quá 3m, bê 

tông đổ vào thùng không được đầy quá 90 - 95% dung tích thùng, nắp thùng 
được đóng không chảy nước vữa, khi mở bê tông thoát ra dễ dàng. 

- Vận chuyển bằng ôtô: Khi dùng ôtô, khoảng cách vận chuyển hợp lý 
" nhất là Ì - l,5km. Loại ôtỡtự đổ có thể đổ hỗn hợp bê tông vào thẳng công 

trình hoặc đổ vào thùng chứa, rồi dùng cần trục chuyển đến vị trí đổ. Khi dùng 
ôtô vận chuyển, chiều dầy lớp bê tông trong thùng xe không nhỏ hơn 40cm, 

í mỗi lần đổ phải đổ sạch bê tông ra khỏi thùng chứa, rửa thùng xe theo định 
kỳ. Nếu dùng ôtô không tự đổ, có thể chở những thùng chứa hỗn hợp đến nơi, 

I rồi dùng cẩu trục di chuyển đến vị trí đổ bê tông. Hiện nay, người ta dùng phổ 
biến loại ôtô có máy trộn (xem hình 8-27). Biện pháp vận chuyển này khắc 
phục được nhiều nhược điểm về đường }ịá, cự ly vận chuyển, thời tiết và thời 
gian đông kết của vữa. 

Vận chuyển bằng băng tải: băng tải dùng để vận chuyển hỗn hợp bê tông 
(và đổ bê tông) cho những công trình có khối lượng lớn như móng công trình, 
trụ cầu... Có khối lượng 100 - 150m3/ca. Băng tải có thể vận chuyển đi xa đến 

2km và nó có thể vận chuyển lên cao nhưng độ dốc của băng tải phụ thuộc 
vào độ sụt của vữa, do đó có thể tham khảo bảng 8-13. 

Bảng 8-13 Độ dốc của băng tải. 

Độ sụt của hỗn hợp bê tông (em) 
Độ dốc băng tải (độ) 

Độ sụt của hỗn hợp bê tông (em) 
Dốc lên Dốc xuống 

>4 15 12 

4-8 15 10 
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Hình 8-27: Xe trộn bé lông. 

Hình VIII-28: Xe bơm bê tông. 

- Vận chuyến bằng máy bơm bê tông: máy bơm bê tông là một phương 
tiện hỗn hợp vừa vận chuyển bê tông. vừa đổ bê tông liên tục dưới áp lực của 
máy bơm, hỗn hợp bê tông được vận chuyển từ nơi trộn (hoặc thùng chứa) tới 
nơi đổ trong những ống thép có đường kính thông thúy 150. 208 đến 283mm, 

năng suất đạt lo - 40m5/h. có thể vận chuyến theo đường ngang từ 200 -
250m. theo phương đứna từ 30 đến -40m (xem hình 8-28). 
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6. Đổ bê tông 
6.1. Yêu cầu kỹ thuật 
Việc đổ bê tông phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê 

tông bảo vệ cốt thép. 
- Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong ván khuôn. 
- Bê tông phải được đổ liên tục cho tới khi hoàn thành một kết cấu nào đó 

theo quy định của thiết kế. 

- Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do lớn hơn Ì ,5m phải dùng máng 
nghiêng hoặc ống vòi voi. Nếu chiều cao rơi trên Ì Om phải dùng ống vòi voi 
có thiết bị chấn động. 

- Giám sát chặt chẽ hiện tượng ván khuôn đà dáo và cốt thép trong quá 
trình thi công để xử lý kịp thời nếu có sự cố xẩy ra. 

- Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào ván khuôn phải phù hợp với số liệu 
tính toán độ cứng chịu áp lực ngang của ván khuôn do hỗn hợp bê tông mới 
đổ gây ra. 

- Thời gian ngừng cho phép giữa lúc đổ Ì lớp bê tông và lúc phủ lên nó Ì 
lớp bê tông mới, căn cứ vào nhiệt độ ngoài trời, điều kiện thời tiết và tính chất 
của xi măng do thí nghiệm quyết định. Để bảo đảm các lớp bê tông liên kết 

\ chặt chẽ với nhau không tạo thành khớp nối thi công (mạch ngừng) có thể dựa 
ị vào trị số bảng 8-14. 

Bảng 8-13 Chiều dày lớp đổ bê tông. 

Phương pháp đầm Chiều dày cho phép 
mỗi lớp đổ bê tông (em) 

Đầm dùi 1,25 chiều dài phần công tác của 
đầm khoảng (20 4- 40)cm 

Đầm mặt (đầm bàn): 
+ Kết cấu không có cốt thép và kết cấu 
có cốt thép đơn. 

20 
12 

+ Kết cấu có cốt thép kép 
Đầm thủ công 20 
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Bảng 8-14 Thời gian ngừng cho phép khi đổ bé tông không có phụ gia (phút). 

Nhiệt độ trong khối Xi mãng Xi màng pooclâng-xỉ 
khi đổ bẽ tông c o pooclảng Xi màng puzolan 

>30 60 90 

20-30 90 120 

10-20 135 180 

- Nếu thời gian đổ vượt quá giới hạn trên thì xử lý như khớp nối thi cổng. 

6.2. Đổ bê tông một số kết cấu thường gặp 

6.2.1. Móng 

- Bê tông chỉ đổ sau khi đã đổ lớp lót. Làm sạch đáy móng, kiểm tra tim, 
tiêu thoát nước ngầm. 

« « « « « « « ' 

6 9 12 
ì 5 8 li 
ị 2 4 7 10 

Đồ bé tống loàn diện lẽn đêu Hướng đổ bẽ tống 

Hình 8-29. 

- Móng cột độc lập, móng băng nhỏ nên đổ thành từng lớp toàn diện, lên 
đều (xem hình 8-29a). 

- Móng băng, móng bè: nên đổ theo kiểu giật cấp, hướng đổ bê tông nên 
song song với cạnh dài của móng, đổ giật lùi từ phía xa trạm trộn đổ về (xem 

hình 8-2%). 

Đổ giật cấp 1,2, 3..., 12 biểu thị trình tự đổ bê tông giữa các lớp. 
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6.2.2. Đổ bê tông cột 

Hình 8-30: Đố cột cao >2m. 
ì. Ván khuôn cột; 2. cửa đố bê tông; ĩ. Máng ngàng; 4. Dáo (sàn công tác). 

- Thông thường cột có chiều cao < 5m nên đổ liên tục Ì đạt cho xong. 

- Cột cao < 2m thường đổ bê tông từ trên đỉnh cột xuống. 

- Cột cao > 2m phải để cửa đổ bê tông (xem hình 8-30). Cửa đổ bê tông 
nên đặt ở cạnh ít cốt thép nhất, khoảng cách giữa các cửa đổ bê tông Ì ,0 -
l,2m (nếu dùng vòi voi để bơm bê tông thì không cần mở cửa đổ). Dùng máng 
để đổ. Trước khi đổ bê tông vào ván khuôn nên đổ Ì lớp đệm cao lo 4- 20cm 
bằng vữa XM tỉ lệ X:C = Ì :2 để ngăn ngừa hiện tượng tập trung đá lớn ờ dưới 
chân cột gây phân tầng bê tông. 

6.2.3. Đổ bé tông dầm 

Đổ từng lớp toàn diện lên đều. Trường hợp đặc biệt dầm lớn và dài, diện tích 
lớn, có thể đổ theo kiểu giật cấp từ đầu nọ đến đầu kia. Các dầm có khẩu độ lớn 
phải chú ý cột chống ván khuôn đề phòng khi đổ bê tông cột chống bị lún. 
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6.2.4. Đổ bê tông dầm liên sàn 
Khi đổ bê tông dầm liền sàn phải tiến hành đồng thời. Nếu dầm cao > 80cm 

có thể đổ dầm trước nhưng phải để mạch ngừng đúng quy định. Khi tổ chúc 
đổ cần: 

- Chọn hướng đổ: hướng đổ bê tông thường song song với cạnh dài của sàn. 
- Chia dải đổ theo kiểu giật cấp từ phía xa chỗ vận chuvén lên cao đổ gần 

lại (xem hình 8-31) chiều rộng mỗi dải phụ thuộc vào số người tham gia đổ bé 
tông (người càng đông dải càng rộng), điều kiện nhiệt độ, loại xi măng... 

- Khi đổ đến vị trí dầm phải đổ dầm trước. Sau khi cách đáy sàn 5 - lOcm 
thì đổ liền với sàn. 

- Lớp trên cùng của sàn dùng đầm bàn đắm kỹ. Dùng bàn xoa xoa phang. 
Cần khống chế độ cao mặt sàn trong suốt quá trình đổ bẽ tông bằng các cữ. 

6.3. Mạch ngừng và xử lý mạch ngừng khỉ đổ bê tông 

6.3.1. Mạch ngừng 
Trong thi công bê tông toàn khối có nhiều trường hợp không thể tiến 

hành đổ bê tông một cách liên tục toàn bộ các kết cấu của công trình, mà 
thường phải ngừng ờ nhiều vị trí (do các nguyên nhân về thời tiết, khí hậu, 
nhân công, kỹ thuật...), những chỗ ngừng được bố trí ờ những nơi nhất dinh 
gọi là mạch ngừng. 

1 2 4 4 2 1 
3 5 7 7 5 3 
6 8 8 6 
9 9 

[ H ũ 
Vận thăng 

Hình 8-31: Chia dài đố bẽ tông dầm liền sàn. 
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+ Mạch ngừng thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mômen uốn tương 
đối nhỏ, đổng thời phải vuông góc với phương truyền lực nén vào kết cấu. Sau 
đây là một số trường hợp cụ thể bố trí mạch ngừng thi công. 

+ Mạch ngừng thi công ở cột nên đặt ở các vị trí sau (xem hình 8-32): 

- Ở mặt trên của móng (mặt cắt I-I). 
- Ở mặt dưới của dầm (mặt cắt II-II). 
- Ở mặt trên của dầm cầu trục (mặt cắt IV-IV). 

- ở chân vai đõ dầm cầu trục của nhà công nghiệp (mặt cắt in-in). 
+ Dầm có kích thước lớn và liền khối với bản thì mạch ngừng thi công bố 

trí cách mặt dưới của bản từ 2 -f 3cm (xem hình 8-33b). 

+ Khi đổ bê tông ở vị trí trụ chống và xà chéo vị trí mạch ngừng bố trí 
ở mặt dưới hay mặt trên của gối đỡ ở góc giữa trụ chống và xà chéo (hình 
8-33a). 

+ Khi đổ bê tông sàn chịu lực một chiều thì mạch ngừng để bất kỳ vị trí 
nào song song với phương chịu lực. 

Hình 8-32: Vị trí mạch ngừng khi đổ bé tông cột. 
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Hình 8-33: Mạch ngừng thi công. 
a) Trụ chống và xà chéo. bì Dầm nén sàn. 

+ Khi đổ bê tông dầm liền sàn3. 

- Nếu hướng đổ song song vói dầm phụ thì mạch ngừng thi công bố trí 
trong khoảng từ (1/3 - 2/3) nhịp của dầm phụ. 

- Nếu hướng đổ bê tông song song với dầm chính thì mạch ngừng thi công 
bố trí trong khoảng (1/3 - 2/3) nhịp dầm chính. 

6.3.2. Xử lý mạch ngừng 

Khi đổ bê tông có mạch ngừng thi công phải có biện pháp xử lý sao cho 
lớp bẻ tông cũ đảm bảo tính liền khối của kết cấu, cách làm như sau: 

- Đợi bê tông đạt khoảng 25kg/cm2 (20 - 24h) mới đổ tiếp. 

- Trước khi đổ bê tông làm vệ sinh sạch mạch ngừng, dùng bàn chải sắt 
chải sạch những màng vữa trên mặt, làm nhám mặt bê tông cũ, tẩy sạch những 
vết bẩn, dầu mỡ, bùn đất... dùng nước rửa sạch, tưới nước làm ẩm bề mặt bê 
tông cũ, tưới nước xi măng để tăng sự dính kết. Người ta còn đặt cốt thép dạng 
lưới (mắt lưới 5 - lOmm) vào mạch ngừng để chịu lực cắt. 

- Khi đổ bẽ tông phải đầm kỹ để đảm bảo tính kiên khối của kết cấu. 
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7. Đầm bê tông 
Trong thi công bê tông, khâu đầm là một trong những yếu tố quyết định 

đến chất lượng bê tông. Đầm bê tông nhằm làm cho hỗn hợp bê tông được đặc 
chắc không có lỗ rỗng. 

Đầm bê tông có thể tiến hành bằng thủ công hay bằng máy. 

7.1. Đầm bẽ tông bằng thủ công 
Dụng cụ đầm thủ công thường dùng đầm ngang nặng từ 8 - lOkg, kết hợp 

với que sắt đường kính > 12mm, đầm gỗ, xà beng, gậy chọc bằng tre đặc chắc. 
- Trước khi đầm phải san phảng lớp vữa mới đổ theo chiều dầy nhất định. 
- Khi đầm những khối bê tông lớn, vữa có độ sụt dưới 6cm có thể dùng 

đầm gang nặng từ 8 - lOkg, khi đầm nâng cao đầm từ 10 - 15cm, đầm đều tay, 

nếu đầm mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến ván khuôn và cốt thép. 
- Khi đầm những khối bê tông nhỏ, độ sụt vữa trên 7cm hay đầm ở những 

chỗ có cốt thép dầy phải dùng que sắt hoặc thép chọc đều. Khi đầm những lớp 
mặt trên cùng dùng bàn xoa bằng gỗ để vỗ mặt cho nhẵn. 

- Khi bê tông phải đổ làm nhiều lớp thì phải chọc que đầm sâu xuống lớp 
dưới 5 - lOcm để đảm bảo các lớp liên kết với nhau. Ở xung quanh ván khuôn 
nên dùng bàn xoa hay que sắt xăm sát ván khuôn và dùng búa hay vồ gỗ gõ 
ở bên ngoài ván khuôn, tránh bê tông bị rỗ mặt. Đầm đến khi mặt bê tông nổi 
lên một lớp nước xi mãng là được. 

Phương pháp đầm bằng tay chỉ dùng cho những công trình nhỏ khối lượng 
không lớn và không có đầm máy. 

7.2. Đầm bê tông bằng máy 

7.2.1. Nguyên lý chung của đầm bé tông bằng máy 
Nhờ chấn động có tần số cao của đầm làm cho lực ma sát và lực dính kết 

giữa các hạt cốt liệu trong bê tông giảm, các hạt sắp xếp lại, chèn ép vào nhau, 
vữa nhét đầy vào khe rỗng của đá, bọt khí và nước thừa bị đẩy ra ngoài làm 
tăng độ chặt của bê tông. Nhờ vậy qua tác dụng của đầm, bê tông trở nên đông 
đặc, cường độ và khả năng chống thấm của bê tông tâng. 
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7.2.2. Đầm chày (dùi) 
a) Cấu tạo 
+ Động cơ, vòi mềm, chày đầm (xem hình 8-34). 
+ Vòi mềm: gồm ruột mềm là những sợi, thanh thép lết, bó lại với nhau 

như ruột cùa dây phanh xe đạp. Vò ngoài bằng thép có dạng lò xo. vỏ ngoài 
cùng bằng cao su. 

+ Chày đầm: có vỏ bằng hợp kim, bên trong có 2 vòng bi đỡ trục lệch lâm, 
trục lệch tâm được nối với ruột mềm bằng phương pháp nhiệt luyện. 

b) Kỹ thuật đầm 
+ Phương pháp đầm: 
- Khi đầm không cắm chày đầm xuống quá sâu hoặc dể chày đầm bị kẹt 

trong cốt thép. 
- Không nên để đầm làm việc liên tục gây nóng hoặc cháy môtơ, thông 

thường đầm 30 phút rồi nghỉ 10 phút. 
- Chày đầm để thẳng hạn chế để xiên không nên để nằm ngang, vòi không 

nên để cong quá, không được uốn góc gãy làm tăng ma sát giữa ruột mềm với 
vỏ thép dễ sinh hiện tượng đứt vòi. 

- Bước di chuyển đầm thường bằng 1,5R (R là bán kính tác dụng của đầm) 
(xem hình 8-35). Tuy theo công suất từng loại đầm, bán kính thường 20 * 40cm. 

Hình 8-34: Đầm chày (dùi). 
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- Thời gian đám tại Ì chỗ không nên lâu quá hoặc nhanh quá, thường 15 4-
25 giây. Khi rút đầm ra khỏi bê tông phải từ từ để tránh tạo lỗ hổng trong bê tông. 

- Nếu bê tông đổ làm nhiều lóp, khi đầm lớp sau chày đầm cắm sâu xuống 
lớp dưới 5 - lOcm để hai lớp liên kết tốt vói nhau. 

7.2.3. Đầm bàn 
Đầm bàn dùng đầm những kết cấu bê tông có diện tích bề mặt lớn nhừ sàn 

nền. Đầm bàn có hiệu quả với những kết cấu bê tông có chiều dầy 3 - 20cm. 
a) Cấu tạo 
- Là loại đầm chấn động bề mặt bê tông. Bộ phận chính gồm bàn đầm làm 

bằng thép bản dày 0,8 + lmm trên lắp Ì môtơ điện tốc độ quay 3000v/phút, 
khi quay kéo trục lệch tâm cùng quay sinh chấn động truyền qua bàn đầm làm 
chấn động bề mặt bê tông với tần số cao (xem hình 8-36). 

- Có loại đầm bàn có cán điều khiển, có loại dùng dây kéo. 

Hình 8-35: Sơ đổ di chuyển đấm dùi. 
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b) Kỹ thuật đầm 
- Sau khi đổ bê tông, tiến hành dùng thước cán phang. Tiến hành đặt đầm 

bàn, cho đầm hoạt động, kéo hoặc đẩy từ từ (theo chiểu quay của môtơ). Khi 
nào thấy không có bọt khí và nước xi măng nổi lên là được. 

- Khi quay lại đầm vệt đầm sau phải chồm lên vệt đầm trước 5 - lOcm để 
các vệt liên kết tốt với nhau (xem hình 8-37). 

Hình 8-36: Đầm bàn. 

vệt dám Ị 
hướng di chuyển 

Hình 8-37: Sơ đó di chuyến đầm bàn. 

Ngoài ra có một loại đầm cũng làm việc theo nguyên lý của đầm bàn đó 
là đầm thước (xem hình 8-38). 
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Hình 8-38: Đầm thước. 

Loại đầm này thường được dùng đầm những diện tích bê tông lớn, bê tông 
đưòng băng, sân bay... 

8. Bảo dưỡng bê tông 
8.1. Mục đích của bảo dưỡng bê tông 
Cường độ và khả năng chống thấm của bê tông sẽ tăng dần vái thời gian 

nếu vẫn có điều kiện thuận tiện cho việc thúy hoa xi măng. Sự thúy hoa xảy 
ra chậm hơn nếu nhiệt độ xuống thấp. Vì vậy phải bảo vệ bê tông không cho 
mất nước trong giai đoạn đầu của quy trình đông cứng và phải giữ bê tông ỏ 
nhiệt độ thuận lợi cho sự thúy hoa xi măng và cũng phải bảo vệ bê tông không 
bị hoạt động xây dựng khác làm hư hỏng. 

8.2. Các phương pháp bảo dưỡng bê tông 
Người ta có thể giữ cho bê tông ướt bằng nhiều cách, kể cả để nguyên 

cốp pha không tháo dỡ, phun nước, ngâm nước và các tấm phủ giữ nước hoặc 
một lớp chất bịt kín có dạng lỏng khi phun và đông cứng sau đó thành một 
màng mỏng. 

8.2.1. Để nguyên cốp pha tại chỗ 
Để nguyên cốp pha tại chỗ giúp ích rất nhiều cho việc duy trì hơi ẩm. Thời 

tiết nóng và khô, ván cốp pha khô đi phải phun nước cho có hơi ẩm. Trong 
mọi tình huống, phải bảo vệ các mặt bê tông đế lộ chống mất hơi ẩm. 

8.2.2. Phun nước 
Phun nước cho bé tông ẩm ướt chú ý không chừa lại một diện tích khô nào 

giữa các diện tích ẩm ướt. Nếu thay đổi chu kỳ phun nước sẽ có hậu quả làm 
xuất hiện vết nứt chân chim và khe nứt ờ mặt bê tông. Phun nước tia nhỏ liên 
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tục cung cấp hơi ẩm thường xuyên sê tốt hơn phun ào mỏi lượt nhưng lại có 
thời gian khô giữa hai lượt phun. 

8.2.3. Ngâm nước 
Ngâm nước bề mặt bê tông khi có mặt phảng bê tông thuận cho việc này 

như mặt đường, lối đi lên lề và đan sàn. Người ta đắp đê đất nhò hoặc xây gạch 
đơn giản theo chu vi của mặt bê tông và đổ nước vào. Ngâm nước là cách bảo 
dưỡng ướt có tính thường xuyên hơn là phun nước. 

8.2.4. Các tấm phủ bảo dưỡng 
Các loại tấm phù bảo dưỡng giữ nước, như các lớp cát ướt, vải bố, hoặc 

màng poly-ethylene có khi được sử dụng. Cần lưu ý phủ kín hết toàn bộ điện 
tích của mặt bê tông, kể cả tháo các cạnh đúng để lộ bê tông đã tháo ván 
khuôn như ờ các cấu kiện bê tông, đường và lối đi trên lề. Phải thường xuyên 
giữ ướt các tấm phủ để cung cấp một màng hơi ẩm trên mặt bé tông. 

8.3. Thời gian bảo dưỡng 
Thời gian dưỡng hộ bê tông do thí nghiệm qui định cho thích hợp vói điều 

kiện khí hậu từng nơi, từng mùa. Thường áp dụng theo bảng sau: 
Bảng 8-14 Bàng tham khảo thời gian dưỡng hộ bê tông. 

Loại bẽ tông Mùa hè Mùa đòng 

Bê tông dùng XM Poođăng 

Bê tông dùng XM đông kết nhanh 

14 ngày 

7 ngày 

7 ngày 

3 ngày 

9. Kiểm tra nghiệm thu 
9.1. Kiêm tra chất lượng bê tông 
Việc kiểm tra chất lượng bê tông phải được tiến hành theo từng bước thi công. 
9.1.1. Kiểm tra chất lượng vật liệu 
Chất lượng xi mãng, cát, đá, phụ gia, nước và chất lượng cốt thép, các điều 

kiện bảo quàn các vật liệu đó. 
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9.1.2. Kiểm tra trong quá trình thi công 
Cân đong vật liệu, quá (rình trộn, vận chuyển hỗn hợp bé tông, đổ, đầm 

và bảo dưỡng bê tông. 
9.1.3. Kiểm tra chất lượng bê tông sau khi thi công xong 
Cường độ nén của bê tông, xác định bằng cách thử mẫu, các mẫu thí 

nghiệm được lấy cùng một lúc và cùng một chỗ (theo quy định của TCVN)). 
Cường độ bê tông trong các công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng 
ép mẫu đúc tại hiện trường được coi là đạt yêu cầu thiết kế khi giá trị trung 
bình cùa từng tổ mẫu > mác thiết kế và không có mẫu nào trong tổ hợp mẫu 
có cường độ dưới 85% mác thiết kế. 

Hình 8-39: Máy khoan lấy mẫu bê tông. 
(a. Máy khoan; b. Ong mũi khoan) 

Khi CÓ nghi ngờ hoặc khi thử mẫu không đạt yêu cầu hoặc số lượng mẫu 
không đủ theo quy định thì có thể kiêm tra cường độ nén của bê tông bằng dùng 
song bật nẩy và siêu âm so sánh với cường độ nén quy định, hoặc khoan lấy mẫu 
từ kết cấu đi xác định cường độ thực tế cùa bê tông (xem hình 8-39). 

Kiểm tra bề mặt kết cấu. 

Kiếm tra tính chống nước của bê tông. 
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Kiểm tra vị trí kích thước của kết cáu phải > sai số cho phép trong bảng 8-16. 

9.2. Nghiệm thu sản phẩm bẻ tông 
- Công tác nghiệm thu được tiến hành ngay tại hiện trường. Nội dung 

nghiệm thu: 
Bảng 8-16 Các sai lệch cho phép khi thi công các kết cấu bẻ tông 

và bé tông cốt thép toàn khối 

Tên các sai lệch Mức cho phép. 

1. Độ lệch cùa các mặt phang và các đường cắt nhau 
cùa các mặt phang đó so với đường thẳng đứng hoặc 
so với độ nghiêng thiết kế 
a. Trên Im chiều cao kết cấu. 
b. Trên toàn bộ chiều cao kết cấu 
- Móng 
- Tường đổ trong cốp pha cố định hoặc tường đổ liền 
sàn 
- Kết cấu khung cột 

5 

20 

15 
1/500 chiêu cao cổng 

trình nhung không VUỌ1 
quá 100 mm 

ĩ. Độ lệch của mặt bê tông so với mặt phảng ngang: 
a. Tính cho Im mặt phảng về bất cứ hướng nào 
b. Trên toàn bộ mặt phang công trình 

5 
20 

3. Sai lệch của mặt phang bê tông trên cùng so với 
thiết kế khi kiểm tra bằng thước dài 2m áp sát mặt 
bê tông 

± 8 

4. Sai lệch chiểu dài hoặc nhịp của các kết cấu ±20 

5. Sai lệch tiết diện ngang cùa các bộ phận kết cấu ±8 
6. Sai lệch vị trí và cao độ của các chi tiết làm gối tựa 
cho các kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép. ±5 

- Chất lượng công tác cốt thép (theo biên bản nghiệm thu trước lúc đổ 
bê tông). 

310 



- Chất lượng bê tông: thông qua kết quả thử mẫu và quan sát bằng mắt tại 
hiện trường. 

- Kích thước, hình dáng, vị trí của kết cấu, các chi tiết đặt sẵn, khe co giãn 
so với thiết kế. 

- Bản vẽ hoàn công của từng loại kết cấu. 
- Các bản vẽ thi công có ghi đầy đủ các thay đổi trong quá trình xây lắp. 
- Các văn bản cho phép thay đổi các chi tiết và các bộ phận trong thiết kế. 

- Các kết quả kiểm tra cường độ bê tông và chất lượng các loại vật liệu 
khác nếu có. 

- Các biên bản nghiệm thu cốt thép, cốp pha trước lúc đổ bê tông. 
- Các biên bản nghiệm thu trung gian của các bộ phận kết cấu. 
- Sổ nhật ký thi công. 

Câu hỏi ôn tập 
Câu 1: Nêu các yêu cầu về gia công và lắp dựng ván khuôn. 
Câu 2: Vẽ cấu tạo, trình tự lắp dựng ván khuôn dầm và dầm liền sàn. 

Câu 3: Công tác kiểm tra và nghiệm thu ván khuôn. 
Câu 4: Các quy định khi uốn cốt thép. 
Câu 5: Các quy định khi nối cốt thép. 
Câu 6: Các bước kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm cốt thép. 
Câu 7: Trình bày kỹ thuật đổ bê tông và đầm bê tông cột, dầm liền sàn, cầu thang. 
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Chương 9 

CÔNG TÁC LẮP GHÉP 

Mục tiêu: 
Trang bị những kiến thức cơ bàn về các loại máy, biết cách lựa chọn máy và thiết 

bị dùng trong công tác lắp ghép. 
Nội dung tóm tắt: 
Các loại thiết bị và cần trục dùng trong lắp ghép và vặn chuyển 
Phương pháp tính toán để lựa chọn cần trục 

ì. KHÁI NIỆM 

1. So lược lịch sử công tác lắp ghép trên thế giới 
- Cõng trình lắp ghép đầu tiên mang tính khoa học là dự án thành Loa của 

Lê-ô-na Đờ Vanh-xi thiết kế cho vua Pháp năm 1516. 
- ở nước Anh một trong những công trình xây dựng mang tính chất lắp 

ghép là nhà khung kính phalê được xây dựng năm 1851. 
- Năm 1854 có bốn nhà lắp ghép bằng gỗ trong khu triển lâm quốc tế 

ờ Pháp. 
- Năm 1936 các nhà lắp ghép định hình được sản xuất hàng loạt tại Mỹ. 
- Năm 1945 ờ Anh các công ty xâv dựng chuyên sản xuất các nhà lắp ghép 

sia đình. 
- Từ nhữne năm 1959 - 1960 các thành phố cùa Liên xỏ (cũ) nhà lắp ghép 

chiếm 60 - 70%, ớ Đức cũng khoảng thời gian đó số nhà lắp ghép ờ các đô thị 
chiếm 90rf. 
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2. Công tác lắp ghép ở Việt Nam 
2.1. Nhà lắp ghép tấm nhỏ 
Loại nhà này được xây dựng vào hai thòi kỳ ở nước ta với sự khác biệt 

khá nhiều về kết cấu. 
Năm 1958 tại Hà Nội xây dựng thí điểm loại nhà bloc đầu tiên tại khu tập 

thể Kim Liên và cũng chỉ xây dựng tại khu thí điểm này mà không nhân rộng 
ra. Thay cho tường trong nhà xây gạch là các tấm bloc bằng xỉ đúc có chiều 

dày 300mm và tấm xỉ rộng khoảng 1,2 mét, cao 1,5 mét . 
Thành phần vật liệu trong những tấm xỉ gồm xỉ nhiệt điện được sàng để 

có cỡ hạt nhỏ hem 20mm, cát vàng và xi măng. Mác của bê tông xỉ được chế 

tạo làm block là 50. Block này có dung trọng khoảng 1,4 t/m3. Với kích thước 
như trên mỗi tấm xỉ nặng khoảng 750kg. 

Các tấm được đặt lên sàn qua lớp vữa xi măng cát vàng tỷ lệ Ì : 3 dày 20 ~ 
30mm và ghép sát nhau , mạch vữa đứng cũng là xi măng cát vàng 1:3. Trưốc 
khi đặt tấm sàn có giằng tường bê tông cốt thép mác 200, giằng dày lOOmm. 

Sàn sử dụng cho loại nhà này dạng tấm đúc sẵn có kích thước khoảng 
12 m2/tấm. Sàn dày lOOmm, bê tông mác 200. Mỗi phòng lắp 2 tấm và khu 
phụ cho vệ sinh và bếp đúc tại chỗ . 

Việc lắp ghép các tấm thời kỳ xây dựng tại khu tập thể Kim Liên Hà Nội 
dùng cần cẩu tháp có sức cẩu 5 tấn loại BKCM-05. 

Việc liên kết giữa tấm với nhau, tấm với sàn chi dùng mạch vữa xi măng 
cát nên những đạt Hà Nội được báo có bão trên cấp 12 vào những năm 1965 
~ 1975 thành phố ra lệnh cho những người ở khu tập thể này phải sơ tán. 
Nhưng sau nhiều trận bão trên cấp 10 công trình không thấy nứt nẻ do biến 

dạng, việc sơ tán không đặt ra nữa. 
Kết cấu cho loại nhà này khá nặng nề và diện tích sử dụng nhỏ nhiều so 

với diện tích xây dựng do chiều dày của tường lớn. Độ tin cậy của các mối nối 
chưa cao nên tạo ra tàm lý không yên tâm cho người sứ dụng, đổng thời kiến 

trúc của những nhà tại khu tập thể được xây dựng thí điếm còn nhiều nhược 
điểm nên việc sứ dụng loại nhà này bị hạn chê. 

Loại nhà lắp ghép tấm nhỏ khác là loại sử đụng cho nhà hai tầng trở xuống 
nhưng phổ biến là dùng cho nhà Ì tầng, có khung là cột bê tông cốt thép nhỏ 
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như là đố, có rãnh để lùa tấm tường mỏng 60mm làm vách ngăn. Kết cấu chịu 
lực chính là khung cột và dầm bằng bê tông cốt thép nhò. Sàn tám phăng vừa 
cho cả gian nhà. Vách là những tấm đan bê tông cốt thép dày 60mm. rộng 
500mm và dài chừng 750mm ~ 1200mm. Tấm tường này lùa vào hai cột bằng 
rãnh dạng mộng. Một số nhà có tấm tường chèn giữa cột của khung bê tông 
cốt thép tiết diện nhỏ là tấm kích thước nhỏ chế tạo bằng xỉ sàng hạt nhỏ đuối 
lOmm. Loại nhà này vào những năm 1964 đến 1978 được dùng nhiều thay lán 

trại công trường để giữ nhà tạm cho công nhân được lâu hơn nhà tranh lá nứa, 
an toàn hơn và ít khả năng bị hoa hoạn hơn. 

Vào những năm 1968 ~ 1978 các khu tập thể của cán bộ tại Hà Nội và 
sinh viên các trường học có nội trú phát triển nhanh chóng, địa điểm xây dựng 
các trường đại học, trung học và trường dạy nghề không ổn định song song 
với việc chưa có kinh phí đầu tư xây dựng vĩnh cửu nhưng vẫn đòi hỏi số 
lượng lớn nhà ở cho sinh viên nên loại nhà này được xây dựng nhiều cho các 

trường học có sinh viên, học sinh tập trung. 
Bê tông để đúc tấm tường, đố cột, dầm thường có mác 200. Thép sử dụng 

cho đố, thanh chủ là <j) 12 và những thanh khác là (ị) 6 hoặc (ị) 4. Thép trong các 
tấm tường là lưới thép ộ 4 đan vuông cách nhau lOOmm. 

Loại nhà này được dùng làm lán trại công truồng là chính và sù dụng cho 
các mục đích khác có tính chất tạm bợ mà trong một thòi phương châm phục 
vụ là hãy có chỗ nhét người rồi tiện nghi tính sau nên không trát trong, không 
trát ngoài, nền láng xi măng cát, không hoặc có trần bằng cót nẹp tre. 

Kết cấu đỡ mái cho loại nhà này là vì kèo thép tròn mà các thanh dốc mái 
hàn bằng thép tròn thành hai dầm tổ hợp thép tròn và thanh cánh hạ sử dụng 
một sợi dây càng (ị) 12 — 4> 14 có lắp tăng dơ. Tựa vào vì kèo này là xà gồ bê 
tông, xà gổ gỗ hay xà gồ cũng bằng thép tròn tổ hợp từ ộ 6. Chất lợp phổ biến 

là íĩbroximãng, tôn hay ngói xi măng. Một số công Mòng dùng chất lợp cho 
loại nhà này là cót ép trên phủ giấy dầu bitum. 

Từ khi phân chia địa bàn xây dựng cho các công ty xây dựng theo địa dư, 
số nhu cầu lán trại giảm và nhất là khi Nhà nước không cho tính 2.8 % tiền 

đầu tư cho lán trại công trường trong mục chi kiến thiết cơ bán khác thì không 
nơi nào làm loại nhà này nữa. Các cơ quan xoa bỏ cơ chế bao cấp nhà ờ tập 
thể cho công nhân viên chức nên loại nhà này cũng không có đất để xảy dựng. 
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Bên cạnh đó, mức sống của người dân lên cao dần, những loại nhà rất kém 
tiện nghi như loại này cơ hội phát triển là hiếm hoi. 

2.2. Nhà lắp ghép tấm lòn 
Nhà lắp ghép tấm lớn được nghiên cứu để xây dựng ở nước ta vào năm 

1975 và bắt đầu xây dựng thí nghiệm vào năm 1976 tại khu Văn Chương, 
quận Đống Đa, Hà Nội. 

Loại nhà này cố kết cấu chịu lực chính là hệ thống tường bằng bê tông có 
một ít thép phân bố cấu tạo trong tấm và gia cường ỏ gò biên của tấm. Tuông 
chịu lực gắn với sàn thành hệ kết cấu không gian cùng chịu lực và tuy theo sự 
sắp xếp kiến trúc mà bản sàn kê chịu lực được coi như bản kê hai cạnh, ba 
cạnh hoặc bốn cạnh. Tường có chiều dày 15cm bằng bê tông mác 150 ~ 200, 
chiều cao bằng chiều cao nhà và chiều rộng từ 3,3 mét đến 3,6 mét để mối 
thân ngang nhà phải lắp từ hai đến ba tấm. Tấm tường ở một số khu tập thể 
được làm bằng khuôn bê tông cốt thép, nhồi ở giữa tấm bằng bê tông xỉ đập 
mịn qua hốc sàng 5mm. 

Tấm sàn bằng bê tông mác 200, cốt thép đặt theo tính toán và chiều dày 

sàn là 12 em ~ 15cm. 

Việc liên kết giữa những tấm tường với nhau và tường với sàn hoặc tường 
với tấm thang bằng cách nối hàn những miếng chi tiết đặt bằng thép sẵn chôn 
trong từng tấm cơ bản . 

Khu vệ sinh thường được đổ bê tông toàn khối. 
Cầu thang là tấm không côn đặt tỳ lên tấm chiếu tới và tấm chiếu nghỉ 

cũng bằng bản bê tông cốt thép mác 200 và dày 12cm. Thép chịu lực chính 
đặt theo phương dài của tấm thang. 

Một thời gian khá dài, những tấm được chế tạo ngay tại bãi ở hiện trường. 
Sau đó, việc sản xuất tấm do các nhà máy bê tông đúc sẵn đảm nhiệm rồi 
chuyên chở đến vị trí lắp. 

Loại nhà này thường được xây dựng 4 - 5 tầng trên móng bê tông cốt thép 
đổ tại chỗ. Một số khu tập thể sử dụng loại nhà này để xây dựng nhà 2 tầng theo 
nguyên tắc, một hộ được cả tầng dưới và tầng trên. Những gian đầu hồi có lối 
giao thông riêng biệt nên dưới nhà là một hộ ít người, trên gác là hộ nhỏ. 

Việc lắp ghép nhà loại này nhờ cẩn cẩu tháp có sức nâng 5 tấn. Để hỗ trợ 
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việc lắp ghép nhà trong lúc chưa di chuyển cần trục tháp tái hiện trường, có 
thể dùng cần trục bánh xích để lắp hai tầng dưới. 

Do trình độ chế tạo tấm và do chù trương của nhà quản lý xây dựng nên 
tất cả những nhà loại này đều phải trát trong và uất ngoài như nhà bình 
thường. Loại nhà này thích hợp cho các chung cư nhiều căn hộ. 

Những năm cuối cùa thời kỳ xây dựng loại nhà này (khoảng năm 1990) 
mẫu mã loại nhà lắp ghép tấm lởn có cải tiến nhiều thể hiện qua các mẫu nhà 
ờ tại khu Thanh Xuân Nam và Thanh Xuân Bắc Hà Nội. 

Loại nhà lắp ghép tấm lớn nếu tính toán theo động đất cấp 6 độ Richter 
trờ lên thì chi phí cho các liên kết hết sức cao. Mấy năm gần đây thiên tai do 
động đất làm nhiều nhà trên thế giói bị sập đổ nên hầu hết các nước đều phải 
xem xét lại cách tính toán nhà chịu tải trọng động đất. Cũng vì lẽ ấy mà hiện 
nay ờ CHLB Nga gán như không sử dụng nhà lắp ghép tấm lớn nữa. 

ở nước ta vào khoảng năm 1994 trờ lại đây nhà lắp ghép tấm lớn cũng 

không được xây dựng nữa với lý do nhà nước xoa bỏ bao cấp trong việc cung 
cấp nhà ờ cho cán bộ công nhân viên chức, đất được phân cho nhiều đơn vị 
xảy dựng nhà đế bán. và muốn dễ bán, các công ty có đất thưòng làm nhà căn 
hộ riêng biệt. Một số đơn vị xây dựng nhà chung cư để bán thì lại làm nhà 
nhiều tầng, đến chín mười tầng, để giảm giá thành đầu tư cho một đơn vị diện 
tích nhà sử dụng do móng chịu hết khả năng làm việc. 

Loại nhà lắp ghép tấm lớn đã ghi dấu cùa một bước phát triển trong cồng 
nghiệp xây dựng nhà ờ trong các khu chung cư Hà Nội trong suốt thời kỳ 1978 
~ 1994. Nếu loại nhà này giải quyết tốt khâu liên kết chống động đất cho các 
mối nôi. giải quyết tốt hơn khâu cách âm và cách nhiệt, nâng cao chiều cao 

nhà lên thêm chút nữa thì loại nhà này có thể dẫn đến công nghiệp hoa xây 
dựng nhà nhanh chóng. Tuy vậy, việc giải quyết khâu mối nối cho chống động 
đất không phải là đơn giản và kinh tế. Hiện nay ờ nước Nga đã ngưng việc xây 
dựng theo loại nhà này. Qua những tai biến trong vòng chục năm qua trên thế 

giới. các nước phát triển đặt vấn đề tính toán kháng chấn rất nghiêm túc. phản 
ánh trong việc sửa đổi quy phạm tính với các tác động kháng chấn. Việc 
ngưng sản xuất loại nhà này tại Nga hay tại nước ta là chủ trương đúng đắn vì 
sự an toàn sử dụng công trình. 
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l i . CÁC THIẾT BỊ VÀ CÂN TRỤC DÙNG TRONG LẮP GHÉP 

1. Các thiết bị 
1.1. Dây cáp 
Là loại thường đùng trong công tác trục lắp. 
LI.ì. Phân loại 
Dây cáp có một số dạng như sau: 
- Dây cáp bện bằng những sợi thép nhỡ đường kính từ 0,2 - 2mm ứng suất 

kéo từ 140- 190kg/mm2. 
- Dây cáp bện bằng nhiều nhóm dây thép, mỗi nhóm dây lại bện bàng 

nhiều sợi dây thép con riêng rẽ trong một dây cáp, cách bện cũng có thể khác 
nhau (xem hình 9-1). 

a) 

b) 

c) 

Hình 9-1: Dây cáp. 
a. bện vắt; b. bện một chiều; c. bện hổn hợp. 

1.1.2. Cấu tạo 
Trong mỗi dây cáp thường có 6 nhánh dây và ờ giữa có một lõi (lõi có thể 

bằng thừng đê dây cáp mềm hơn và tránh gi. Có thể bằng amiãng hoặc kim 
loại để có khả năng chịu nhiệt). 

Độ mềm của cáp phụ thuộc vào đường kính của các sợi thép con (d càng 
nhỏ thì sợi cáp càng mềm) (xem hình 9-2). 
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Mỗi nhánh cáp thường có 19, 37, 
64 sợi. 

- Dây cáp 6x19+1 (6 nhánh, 19 sợi 
trên một nhánh, Ì lõi) là loại cáp cứng, 
khó uốn dùng làm dây chằng, neo giữ. 

- Dây cáp 6x37+1 (6 nhánh, 37 sợi/ 
nhánh, Ì lõi) là loại mềm hơn sử dụng 
thích hợp cho các cơ cấu trục (tời nâng 
hàng, cần trục, máy vận chuyển) 

- 6x64+1 là loại cáp mềm, dễ sử 
dụng. Dùng chằng buộc cấu kiện, các 
loại máy phức tạp cần cuộn cáp nhiều 

vòng. 

1.2. Dãy cẩu 
Dây cẩu làm bằng dây cáp mềm có đường kính tới 30mm. Có 2 loại dây 

cẩu: dây cẩu kép và dây cẩu đơn. 
- Dây cẩu kép (xem hình 9-3): là dây cẩu khi dùng mặt cắt bất kỳ đều cắt 

qua 2 dây cáp. 
- Dây cẩu đơn (xem hình 9-4): là loại dây cáp được trang bị móc cẩu hoặc 

vòng quai ờ 2 đầu. Khi cẩu vật làm việc độc lập từng dây cáp một. 
Tuy theo kích thước và trọng lượng vật phải nâng, người ta dùng các chùm 

dây cẩu gồm có hai, bốn hoặc 8 nhánh dây. 
Trong trường hợp không có số liệu, có thể chọn cáp theo trọng lượng vật 

cẩu theo bảng 9-1. 
Bảng 9-1 Chọn cáp theo trọng lượng vật cẩu. 

Trọng lượng vật cẩu (tân) Đường kính cáp (min) 

<5 15 

5-15 20 

15-30 26 

30-60 30 

Hình 9 -ĩ: Cấu tạo dây cáp. 
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Hình 9-4: Dây cẩu đơn. 
a) Có móc cẩu; B) có vòng quai. 

1.3. Puli 

Puli là thiết bị treo trục đơn giản nhất, nó gồm có một hoặc nhiều bánh xe 

(xem hình 9-5), thanh cáp cuốn quanh vòng bánh xe, trục bánh xe cố định vào 
hai má puli và thanh kéo, đầu trên thanh kéo có quai treo, đầu đuối thanh kéo 
có móc cẩu. 

Puli một bánh dùng chu vật nặng từ 3 - 10 tấn, puli hai bánh xe dùng cho 
vật nặng từ 10 - 15 tấn, puli ba bánh xe dùng cho vật nặng tới 25 tấn, puli năm 
bánh xe dùng cho vật nặng đến 40 tấn. 
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I 

Hình 9-5: Puli cẩu. 
ì. quai treo; 2. thanh kéo; ỉ. bulông liên kết; 4. má puli; 5. móc cầu; 

6. các bánh xe; 7. trục puli; 8. ống văng ngang; 9. trục treo. 

1.4. Ròng rọc 
Ròng rọc là thiết bị treo trục gồm hai puli, nối với nhau bằng dây cáp puli 

trên cố định, puli dưới di động, dây cáp lần lượt chạy luồn qua tất cả các bánh 
xe của puli, một đầu dây cố định vào một puli (trên hoặc dưới) còn đẩu kia 
chạy qua các puli hướng động ra tời, puli dưới của ròng rọc có móc cẩu để 
treo vật. 

Sử dụng ròng rọc thì được lợi về lực, nghĩa là có thể dùng được những tời 
có trọng lượng nhỏ hơn trọng tải nhỏ hơn trọng lượng vật nâng. Nhưng nếu 

lực tác dụng để nâng vật mà nhỏ hơn trọng lượng bao nhiêu lần thì tóc độ nâng 
vật lại giảm đi bấy nhiêu lần. Muốn rút ngắn thời gian nâng vật lên cao người 
ta sử dụng loại tời điện quay nhanh. 

Trong ròng rọc, những nhánh dây cáp đi tới puli động gọi là những nhánh 
dày treo vật. Số nhánh dây treo vật tăng lên bao nhiêu lần thì lực trong mỗi 
nhánh dây giảm đi bấy nhiêu lần. 
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1.5. Tời 
Tời là thiết bị kéo trục làm việc độc lập, hoặc là bộ phận chuyên chuyển 

động không thể thiếu được của máy cẩu. Trong công tác lắp ghép, tời sử dụng 
vào việc bốc dỡ và lôi kéo cấu kiện, kéo căng và điều chinh các dây giằng, 
dây neo, di chuyển và lắp ráp các máy móc, thiết bị nặng, giúp việc tháo lắp 
cần trục và lắp công trình cao. 

Có 2 loại tòi tay và tời điện. Tời điện thông dụng hơn tời tay vì nó tiện 
nghi và năng suất cao hơn. Trong thi công lắp ghép thường dùng những tời 
điện, bánh xe răng vì điều khiển dễ dàng, chắc chắn an toàn. Tời điện ma sát 
dùng để kéo vật di chuyển theo hướng ngang, kéo căng dây thép. Tời điện 
thường có sức kéo từ 0,5 đến 50 tấn.Tời điện có thể đặt và neo ở dưới mặt đất 
(xem hình 9-6), có thể treo ở trên cao (xem hình 9-7). 

Hĩnh 9-6: Tời điện dặt dưới. 
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Hình 19-7: Tời điện trên cao. 

2. Các loại cần trục 
2.1. Cần trục tự hành 
Cần trục lự hành ihường dùng đẽ láp ghép các kết cấu xây dựng là cán trục 

bánh xích, cần trục bánh hơi và cần trục chay trên đường sắt... 
2.1.1. ưu nhược điểm 
- Ưu điếm: 

+ Khá nàng cơ động cao. có thê phục vụ nhiêu địa điếm lắp ghép trên 
công trường. 

+ Tốn ít công và thời gian tháo lắp cần trục trước và sau khi sứ dụng. 
+ Có thế tự di chuyến từ công trường này sang công trường khác. 
- Nhược điểm. 
+ Độ ổn định kém. nhài là cần trục bánh lốp. 
+ Tay cần ờ tư the nshièní! và khớp lay cán thấp. nén khi lắp 2hép kết cấu 

cần trục phai đứng xa cỏn" trình, như vậy lốn thãi nhiêu vẽ dó với hữu ích. 
thường người la tran" bị thêm mo cần (mo phụ). 
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2.1.2. Cần trục ôtô 
Có sức trục từ 3 đến 16 tấn, cần trục có thể hạ chân chống để tăng sức trục, 

cần tay dài tói lim. Tốc độ di chuyển nhanh, 30km/h. Cần trục ôtô thường 
làm công tác bốc xếp hoặc lắp ghép nhỏ, mặt bằng rộng công việc phân tán 
(xem hình 9-8). 

Hình 9-8: Cần trục ôtô. Hình 9-9: Cần trục bánh hơi. 

2.1.3. Cần trục bánh hơi 
Có sức trục từ 5 đến 10 tấn cần trục có thể hạ chân chống đổ tăng sức trục, 

Tay cần dài tới 35m. Tốc độ di chuyển khoảng 15km/h. Khi đi xa thường phải 
tháo dỡ tay cần dài đế vận chuyển riêng, hoặc xếp trên nóc chính xe trục. Cần 
trục bánh hơi thường sử dụng để lắp các kết cấu nhà, nhất là nhà có khẩu độ 
lớn (xem hình 9-9). 

2.1.4. Cần trục bánh xích 
Có sức trục từ 3 đến 100 tấn. Tay cần dài tới 40m. Cần trục bánh xích có 

độ cơ động cao vì nó có thế đi lại dễ dàng trên mặt bằng xây dựng, không phải 
sửa đường như cần trục bánh hơi hoặc làm đường như cần trục đường sắt. Tốc 

' độ di chuyến 3 - 4km/h. Cần trục bánh xích không có chân phụ, khi di chuyển 
xa phải tháo dỡ tay cần, và một phần của cần trục, để đưa lên xe chờ đi. 
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Hình 9-10: Cần trục bánh xích. 

Một số cần trục bánh xích là hiện thân của máy đào đất. Cần trục bánh 
xích thường để lắp ghép các công trình thấp tầng có nhịp lớn, kết cấu nặng, 
phân tán trên mặt bằng, hoặc cẩu các vật nặng. Một cần trục bánh xích có thể 
có nhiều tay cần, mỗi loại tay cần có một biểu đồ tính năng tương ứng (xem 
hình 9-10). 

Để có thể sử dụng cần trục bánh xích vào việc lắp ghép các công ưình cao 
và rộng, người ta cải tiến loại cần trục này thành loại có hình dáng như cần 
trục tháp, nhưng di chuyển đi lại bằng bánh xích (chẳng hạn CKR 30/7,5 hoặc 
CKR 30/10. hoạc MKR 16). 

2.2. Cần trục tháp 
Đây là loại cần trục thông dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp, 

để lắp các công trình cao và chạy dài (xem hình 9-11). 
Phân loại theo sức trục có các nhóm sau: 
- Cần trục loại nhẹ (sức trục lớn nhất lo tấn) dùng để xây dựng nhà công 

cộng, nhà cồng nghiệp nhiều tầng và nhà dân dụng. 
- Cần trục loại nặng có sức trục lớn hơn 10 tấn, thường dùng để lắp ghép 

các còng trình công nghiệp lớn như nhà máy điện, phân xưởng đúc thép, công 
trình lò cao... 
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Phân loại theo tính chất làm việc gồm có: 
- Loại tay cần nghiêng nâng hạ được. 
- Loại tay cẩn nằm ngang (không nghiêng được). 
Phân loại theo vị trí đối tượng của cần trục có: 
- Loại cần trục tháp có đối trọng ở trên cao. 
- Loại đối trọng ở dưới thấp. 

Hình 9-11: Cần trục tháp. 

Thân tháp và tay cần được cấu tạo bởi nhiều đoạn ghép lại với nhau, mỗi 
đoạn dài 5 - Ì Om. 

Những cần trục tháp có chiều cao lớn (trên 25m) thì tiết diện thân tháp 
thay đổi, có loại kết cấu bằng thép lồng vào nhau từng đoạn, có thể kéo dài 
hoặc thu ngắn thân tháp để thay đổi chiều cao. 

Chân tháp được đặt trên một hệ bánh xe rộng, đảm bảo ổn định cho cần 
trục và chuyến tải trọng đều xuống đường ray. 

325 



Hiện nay ờ Hà Nội đang sử dụng loại cần ưục leo (kiểu tháp). Cán trục 
này được đặt ờ trong nhà tại vị trí lỗ hở cùa sàn chừa lại khi đổ bé tông (lỗ 
này được lấp lại sau khi tháo cần trục). Sử dụng cẩn trục loại này tính ổn định 
cao vì được neo trực tiếp vào sàn cùa công trình (xem hình 9-12). Chiều cao 

cùa cần trục được nối dài theo chiều cao thi công của nhà (xem hình 9-13). 

Hình 9-12: Liên kết thán tháp với sàn cống trình. 
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Hình 9-13: Cần trục leo đặt trong công trình. 

2.3. Cần trục cổng 

Cần trục cổng có sức trục từ Ì - 200 tấn, thông dụng là loại cần trục có 
sức trục từ 5 đến 60 tấn, khẩu độ từ 7 đến 45m, chiều cao tới 40m. Cần trục 
di chuyển trên đường ray bằng động cơ điện. Cần trục cổng có một hoặc hai 
con xe mang vật cẩu chạy trên dầm cầu, có loại cần trục palãng điện để di 
chuyển vật cẩu. Palăng này chạy trên đường ray treo vào cánh hạ của dầm cầu. 
Dầm cầu trục cổng có một hoặc hai con sơn, hoặc không có con sơn. 

Dùng cần trục cổng để lắp ghép những kết cấu khối lớn và nặng (như một 
căn phòng hình hộp của nhà). Cần trục cổng vừa làm nhiệm vụ bốc xếp vừa 
làm nhiệm vụ lắp ghép. 
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HI. LỰA CHỌN CẦN TRỤC 

Khi chọn cần trục để lắp ghép các kết cấu của công trình phải căn cứ vào 
các yếu tô sau: 

- Hình dáng kích thước cùa cấu kiện. 
- Kích thước cùa công trình lắp ghép. 
- Trọng lượng cấu kiện và các thiết bị treo buộc Q (tấn). 
- Chiều cao đặt cấu kiện H L (m). 
- Độ vói của cần trục R (m). 
- Chiều dài tay cần của cần trục L (m). 
- Sơ đồ di chuyển của cần trục khi lắp ghép các kết cấu. 
- Vật cản phía trước cần trục, Những cấu kiện bất lợi có thể là: nặng nhít, 

xa nhất so với vị trí đứng cùa cần trục, hoặc là ở vị trí cao nhất của công ưình. 

ì. Lựa chọn cần trục tự hành 
L I . Khi không có vật cản phía trước 

4 

LÌM r 

\ ũ Q 

1 tx = 70-75o 

ỉ 

-

s 
ị ỉaá 

Hình 9-14: Các thông số của cần trục lấp ghép kết cấu 
không có vật cản phía trước. 
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Chiều cao nâng móc cẩu H m tính theo công thức. 
H m = hi + h 2 + h 3 

Trong đó: hj - Đoạn chiều cao nâng cấu kiện hơn cao trình máy đứng, 
b1 = H L + (0,5^- l ) m 

h 2 - chiểu cao cấu kiện lắp ghép (m). 
h 3 - Chiều cao của thiết bị treo buộc tính từ điểm cao nhất của 

cấu kiện đến móc cẩu của cần trục (m) 
h 4 - Đoạn puli, ròng rọc, móc cẩu đầu cần, h 4 » l,5m. 

Chiều cao từ cao trình máy đứng đến puli đầu cần trục là 
H = H m + h 4 

Trọng lượng Q của vật cẩu tính bằng công thức 

Q = Qc + Qo 
Trong đó: Q c - Trọng lượng vật cẩu (tấn). 

Q t b - Trọng lượng các thiết bị treo buộc (tấn). 
H c - khoảng cách từ khớp quay tay cần đến cao trình của cần 

ưục đứng, h,. = 1,5 - l,7m. 
r - khoảng cách từ khớp quay của tay cần đến trục quay của cần 

trục, ĩ = 1,0 - l,5m. 

Chiều dài tay cần có thể sơ bộ chọn theo công thức: 
H - h c 

L min = (m) 
sin Kmax 

Với cần trục tự hành ta lấy oe = 70 - 75° góc nâng lớn nhất mà tay cần có 
thể thực hiện được. Khi đó tầm với gần nhất cảu cần trục là 

Rmin = L c o s o c max + r 

1.2. Khi có vật cản phía trước 
Theo hình 9-15 ta có: chiều cao nâng móc Hm: 

H m = H L + h , + h 2 + h 3 (9.1) 
Trong đó: H m - chiều cao nâng móc (m) 

H L - Chiều cao từ cao trình máy đứng đến điểm đặt cấu kiện 
(vị trí lắp)(m). 
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bị - Chiều cao nâng cấu kiện cao hem vị ưí láp (h| = 0,5 - l.Om). 

h2 - Chiều cao cùa cấu kiện (m). 

h3 - Chiều cao cùa thiết bị treo buộc (m). 

h4 - Đoạn dây cáp tính từ móc cầu đến puli đầu cần > l,5m. 
hc - Khoảng cách từ khớp quay cùa tay cầm đến trục quay của 

máy (r = Ì - l,5m). 
L - Chiều dài tay cần phải tính toán (m). 

oe - Góc nghiêng của tay cần phải tính toán. 

e - Khoảng cách an toàn để tay cần không va đập vào mép ngoài 
của công trình điểm ì (e = Ì - l,5m). 

Chiều dài tay cần tính bằng công thức: 

L = 1, + 12 

HI a + e (9.2) 
sin a cos a 

Trong đó: a - khoảng cách từ đường trọng tâm vật cẩu đến điểm va chạm ì. 

Nhận thấy L tính theo công thức trên là một hàm số của góc nghiêng a. 
dL 

Nếu giải phương trình — = 0 ta sẽ có: 
da 

tg 
HI - he 

a + e 
(9.3) 

Từ công thức 9.3 xác định được trị số góc oe tối thiểu. Biết giá ưị góc a 
ta thay vào công thức (9.2) sẽ tính được chiều dài tay cần tối thiểu. 
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Hình 9-15: Thông số chọn cẩn trục không mỏ theo giải tích. 

Tính sức trục Q 

Q' = Q lx+q .» (9.4) 

Trong đõ: Q m a x : trọng lượng cấu kiện nặng nhất (tấn). 

q t h : trọng lượng các thiết bị và dây treo (tấn). 

Từ cách tính toán về chiều dài tay cần tối thiểu ta dựa vào bảng đặc tính 
của loại cần trục sẽ tìm được loại cần trục thoa mãn điều kiện. 

Qm« á [Q] 

H m „ - [H] 

Rmax ắ [R] 
Trong đó [Q], [H], [R] tra bảng đặc tính của cần trục. 

331 



Qm a x - trọng lượng cấu kiện nặng nhất trong công trình (tán). 

H m a x - độ cao bất lợi nhất của kết cấu phụ thuộc và công trình (m). 

Rm a x - độ với bất lợi nhất của kết cấu kiện trong công trình (m). 

Câu hỏi ôn tập 
Câu 1: Các thiết bị thưởng dùng trong công tác lắp ghép. 
Càu 2: Các loại cần trục sử dụng trong thi công và lắp ghép công trình. Phạm vi 

sử dụng. 
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P h ầ n 3 

THI CÔNG 

HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH 
• 

Công tác hoàn thiện gồm các công việc chủ yếu: Trát, lát, láng, ốp, quét vôi, lắp kính, 
sơn, đánh véc ni, đánh bóng đồ gỗ. Nếu làm tốt công tác hoàn thiện, đảm bảo đúng quy 
trình quy phạm kỹ thuật thi công sẽ có tác dụng lớn đối với công trình như: Chống được 
tác hại của thời tiết, tăng tuổi thọ công trình, đảm bảo mức độ tiện nghi của công trình 
thích hợp vối yêu cẩu sử dụng và tạo vẻ đẹp cho công trình. 

C h ư ơ n g 10 

CÔNG TÁC TRÁT 

Mục tiêu: 
Trang bị những kiến thức cơ bản về mặt kỹ thuật trát bể mặt các kết cấu công trình 
bằng loại vữa thông thường và vữa trộn đá. Nắm được quy trình thi công, trên cơ sỏ đó 
có thể kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất lượng mặt trát. 
Nội dung tóm tắt: 
Kỹ thuật trát một số bộ phận chủ yếu của công trình bằng vữa thường (vữa tam hợp, 
vữa xi măng). 
Vật liệu và kỹ thuật trát đá mài. 
Lớp vữa trát phía ngoài công trinh có tác dụng bảo vệ cho công trình chống lại ảnh 
hưởng của thời tiết, độ ẩm và các chất ăn mòn khác, làm tăng tuổi thọ và độ bền cùa 
công trình, nhất là những công trinh bằng gạch đá. 
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Đối vôi các môi trường xâm thực, lớp vữa trát đặc biệt có tác dụng tích cực chống 
sự phá hoại cùa môi trưởng đối với công trình. Với những công trình phải tiếp xúc với 
nhiệt độ cao, lóp vữa trát cách nhiệt có tác dụng giữ cho kết cấu không bị biến dạng, 
nóng chảy và làm việc bình thưồng. 

Lớp trát ngoài tác dụng bảo vệ cho công trình còn tạo cho công trình vè đẹp theo 
yêu cầu thiết kế, khắc phục được khuyết tật của quá trinh thi công... 

ì. TRÁT BẰNG VỮA THƯỜNG 

1. Các loại vữa trát và phạm vi sử dụng 
Vữa trát thông thường (gọi tắt là vữa trát) dùng để trát các mặt của công 

trình xây dựng dân dụng và công nghiệp khi không có yêu cầu đặc biệt. 
Vữa trát gồm có các loại: Vữa vôi, vữa tam hợp, vữa xi màng. Tuy theo 

mục đích và yêu cầu sử dụng của công trình mà chọn loại vữa trát cho phù hợp. 
Khi trát bề mặt công trình ở nơi chịu ẩm ướt thường xuyên, trát mật tường 

ngoài, chân tường, mái đua hoặc bên trong nhà có độ ẩm lớn hơn 60% thường 
dùng vữa tam hợp, vữa xi mãng. 

Trát bề mặt công trình ờ nơi không bị ẩm thường xuyên, trát bên trong nhà 
có độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 60% thì dùng vữa tam hợp, vữa vôi. 

Trát bề mặt các kết cấu chịu nước (nước không có độ ăn mòn hoặc ăn mòn 
không đáng kể) phải dùng vữa xi măng mác 75, 100... hoặc vữa xi mảng có 
thêm phụ gia chống thấm. 

Ngoài các loại vữa trát thông thường nói trên còn có các loại vữa trang trí 
dùng để trang trí cho các phòng của các công trình hoặc trang trí mặt ngoài các 
công trình dàn dụng và công nghiệp. Vữa chịu axít dùng bảo vệ các kết cấu 
làm việc trong môi trường chịu tác dụng của axít hoặc hoi axít. Vữa chịu nhiệt. 

Các vặt liệu dùng để chế tạo vữa trát phải đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn 
của TCVN 4459:1987. 

2. Yêu cầu đối với kết cấu trước khi được trát 

2.1. Về thời gian bắt đầu trát 
Với tường xây bằng gạch chí, chi được trát khi: 
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- Xây bằng vữa tam hợp: sau khi xây xong từ 5 đến 7 ngày. 

- Xây bằng vữa xi măng: sau khi xây xong từ 3 đến 5 ngày. 

Với kết cấu bê tông thì có thể trát ngay sau khi tháo ván khuôn. 

2.2. Về bề mặt kết cấu 
Bề mặt trát phải sạch, không bám bụi bẩn, rêu, các vết dầu mỡ và ẩm. Mặt 

trát phải tương đối phăng để lóp vữa trát không quá dầy. Nếu trên mặt kết cấu 
có chỗ lồi lõm và gổ ghề, vữa dính trên bề mặt kết cấu phải được đắp thêm 
hay đẽo tẩy cho phảng. 

Mặt trát phải có đủ độ nhám cho lớp vữa bám dính. Nếu không có đủ độ 
nhám như bề mặt bê tông đúc trong ván khuôn thép, mặt kim loại thì phải gia 
công tạo nhám bằng cách đánh sờn, vẩy vữa xi măng mác cao hoặc khía ô quả 
trám, với tường xây mạch vữa nên miết lõm. 

Bề mặt kết cấu phải đủ độ ẩm đế không hút nước của vữa. Nếu trời hanh 
khô thì với kết cấu bê tông tưới nước trước khi trái Ì - 2 giờ, với kết cấu gạch 
tưới trước 10 - 15 phút. 

3. Cấu tạo lớp vữa trát 
Chiều dầy của lớp trát thường từ 10 - 20mm. Nếu lớp trát quá dầy dễ bị tụt, 

phồng, rạn nứt, do vậy khi trát phải chia [hành nhiều lớp móng, mỗi lớp dầy từ 
5 - 8mm. Nếu trát bằng vữa xi mãng chiều dầy mỗi lớp không quá 5mm. 

Khi trát nên trát làm 3 lớp: lớp lót, lớp đệm và lớp mặt. Khi trát hai lớp: 
lớp vữa lót và lớp vữa mặt, lớp trát trước se khô mới trát lớp sau. 

Lớp lót có tác dụng liên kết chắc với kết cấu cần trát đồng thòi làm nền 

để trát lớp đệm. Nếu mặt lớp lót nhẩn thì phải tạo nhám. 
Lớp đệm có lác dụng bám chắc vào lớp lót và làm nền cho lớp mặt. Đấy 

là lớp vữa cơ bản tạo nên bề dầy cần thiết và làm phang bề mặt cần trát. Chiều 

dầy của lớp đệm thường gần bàng 2/3 chiều dầy lớp vữa định trát. 
Lớp mặt có tác dụng làm phảng toàn bộ bề mặt và tạo độ bóng khi xoa nhẵn. 

4. Yêu cẩu kỹ thuật 
Lớp trát phải thoa mãn yêu cầu sau: 
- Lớp vữa phái bám chắc vào bề mặt các kết cấu cùa cóng trình. 
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- Lớp vữa và chiều dầy lớp vữa phải đúng theo yêu cầu thiết kế. 

- Bề mặt lớp vữa trát phải phang, nhẩn, không có vết giáp lai. 

- Các đường gò, cạnh, chỉ phải phang, ngang bằng hay thẳng đứng. 

5. Dụng cụ trát 
Dụng cụ trát bao gồm: 
- Bay: bay trát thông dụng, bay lá dùng để trát những bể mặt rộng, trái 

góc. Bay trát vẩy dùng để đưa vữa lên tường trần theo phương pháp vẩy. Bay 
lá muống dùng để trát nơi có diện tích hẹp đánh mầu và láng bề mặt. Bay lá 
tre dùng để đắp, kẻ vẽ hoa văn trang trí, trát nơi có diện tích hẹp. 

- Bàn tà lột: làm bằng gỗ ít thấm nước, dùng để đưa vữa lên tường. 
- Bàn xoa: làm từ gỗ ít thấm nước, có khả năng chống mài mòn, dùng để 

xoa nhẵn bề mặt lớp vữa trát, cũng có thể dùng để lên vữa. 
- Bàn xoa góc: làm bằng thép hoặc gỗ, dùng để xoa nhẵn các góc trong 

và ngoài. 
Ngoài ra còn các dụng cụ như thước tầm, thước góc, nivô (nivô thước, 

nivô dây), quả dại. 

6. Kỹ thuật trát một số bộ phận công trình 
6.1. Trát tường 
6.1.1. Làm mốc 
Để đảm bảo chiều đầy của lớp trát theo yêu cầu của thiết kế và để bộ phận 

hay toàn bộ công trình sau khi trát được thẳng đứng, nằm ngang, phang, trước 
khi trát cần phải làm mốc. 

Mốc được đắp bằng vữa hay làm bằng các miếng gỗ, nẹp gỗ hay kim loại, 
cọc thép (đinh mũ) ghim trên bề mặt trát để làm mốc, trình tự được tiến hành 

như sau: 
Kiểm tra tổng thể bề mặt cần trát: dùng dây căng, thước kiểm ưa độ 

phang, dùng thước tầm, ni vô kiểm tra độ thẳng đứng, ngang bằng, từ đó quyết 

định chiều dầy cùa mốc đảm bảo cho mọi vị trí trên bề mặt cần trát được phủ 
một lớp dầy tối thiểu theo quy định, trường hợp có chỗ lồi ra quá lớn phải đục 
bớt đi, những chỗ lõm sâu cần dùng vữa đắp trước khi trát. Sau đó tiến hành 

làm mốc. 
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Làm mốc để trát tường: trên bề mặt tường cần trát, ở vị trí hai góc trên xác 
định hai điểm cách mặt tường bên và trần khoảng 15 - 20cm, đóng đinh vào 
hai vị trí đã xác định, mặt mũ đinh cách tường một khoảng bằng chiều dầy lớp 
trát theo thiết kế (xem hình 10-1). 

Hình 10-1: Làm mốc trát tường. 

Căn cứ vào mặt mũ đinh ở hai góc, căng dây ngang và cứ cách nhau một 
đoạn khoảng 1,3-1,4m lại đóng một đinh sao cho mũ đinh vừa chạm dây dại. 

Theo từng mũ đinh ở hàng ngang trên cùng, thả dại theo mặt mũ đinh và 
cứ 1,5 - l,7m đóng một đinh sao cho mũ đinh vừa chạm dây dại. 

Dùng vữa đắp thành những miếng mốc vuông 10 X lOcm, nối các mốc 
theo chiều đứng tạo thành dải mốc (xem hình 10-1), để đơn giản có thể thay 
thế những miếng mốc vữa bằng cọc thép tròn ở đầu có mũ 15 X 30mm, sau 

khi đóng xong các cọc thép thì tạo những dải mốc, sau đó nhổ các cọc thép, 
rửa sạch đế dùng cho lần sau. 
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6.1.2. Kỹ thuật trát 

+ Trát lớp lót: Lên lớp vữa lót trong một ô trát theo trình tự từ trẽn xuống, 
từ góc ra, vữa được lên theo từng vệt liên tiếp nhau kín hết mật trát trong phạm 
vi của dải mốc. Khi trát phải ấn mạnh tay để vữa bám chắc vào tường, có thể 
dùng bay, bàn xoa để lên vữa hoặc vây vữa lên lường. Lớp vữa lót cũng cẩn 
trát cho tương đối phang để lớp vữa sau được khô đều. 

+ Trát lớp vữa đệm: Khi lớp vữa lót se mặt thì tiến hành trát lớp vữa đệm, 
có thể dùng bay hay bàn xoa, bàn tà lột để lên vữa. Lớp đệm được cán và xoa 
phang nhưng không nhẩn, nếu nhẵn phải dùng bay gạch chéo lên mặt lớp đệm 
sâu từ 2 - 3mm. Với công trình yêu cầu chất lượng cao, lóp trát bằng vữa 
ximăng, trưóc khi trát lớp tiếp theo phải tưới thật ẩm lớp trát trước đó, chờ cho 
khô cứng mới trát lớp tiếp theo. 

+ Trát lớp mặt: Khi lớp vữa nền bắt đầu đông cứng (dùng tay ấn đã cứng 
nhưng còn vết) thì trát lớp mặt, nếu để khô quá phải tưới nước thấm đều chờ 
se mặt rồi trát. Do chiều dầy của lớp mặt nhỏ nên được trát với loại vữa dẻo 
hơn lớp nền, cát dùng loại hạt mịn. Thường dùng bàn xoa để lên vữa, đôi lúc 
kết hợp với bay để bổ sung vữa vào những chỗ hẹp, chỗ còn thiếu cần lượng 
vữa ít. Dùng thước cán phang từ dưới lên trên, có thể cán nhiều lần để mật lớp 
vữa phảng với dải mốc. Sau khi trát xong ô thứ nhất các dải mốc tiếp theo và 

trát ô thứ hai giống như với ó một. Chú ý khi cán ô thứ hai thước cán chơm 
lên ô một khoảng 1/3 chiều dài thước để tạo mặt phảng giữa hai ô. 

6.1.3. Xoa nhẵn 

Sau khi trát xong ô hai, vữa ỏ một se mặt thì tiến hành quay lại xoa ô một. 
Đầu tiên xoa rộng vòng, nặng tay để vữa dàn đều sau đó thu hẹp vòng xoa và 
nhẹ tay dần rồi từ từ nhấc bàn xoa ra để không tạo vết. Chú ý vòng xoa sau 
chơm lên vòng xoa trước 1/3 đường kính để tạo mặt phang đều, không có vết 

giáp lai. Cứ như vậy trát từ góc trát ra, từ trên trát xuống đến khi xong. 
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6.2. Trát trần 
6.2.1. Công tác chuẩn bị 

Hình 10-2: Vạch đường ngang bẵng chuẩn bằng ống nhựa đựng nước. 

Bắc giáo và sàn công tác để trát trần cao thấp tùy thuộc vào nguôi thợ 
nhưng thường mặt trần cách đỉnh đầu người đứng từ 5 - lOcm là phù hợp. 

Mặt trần được trát phải sạch không có dầu mỡ, các chất hữu cơ... Có thể 
dùng bàn chải sát để tẩy sạch. 

Căng dây kiểm tra mặt phảng trần, dùng vữa xi măng mác cao xử lý chỗ 
bị lõm và những chỗ bẽ tông bị rỗ. 

Dùng nivo vạch đường ngang bằng chuẩn xung quanh tường cách trần một 
khoảng tùy ý, thường cách trần 20 - 50cm (xem hình 10-2). 

6.2.2. Làm mốc 
Tại các góc trần dùng bay đắp mốc kích thước 5 X 5cm, dùng thước đo từ 

đường ngang bằng chuẩn tới mặt mốc một đoạn bằng nhau đối với trần ngang 
bằng, đối với trần dốc đo các đoạn khác nhau tuy thuộc vào độ dốc của trần 
căng dãy giữa các mốc ờ góc trần để làm mốc trung gian. 
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Dùng bay lên vữa nối liền các mốc (hành dải mốc, dùng thước cán cho giải 
mốc thẳng. Quá trình làm mốc và dải mốc giống trát tường nhưng làm ờ 
phương ngang. 

6.2.3. Lén vữa 
Thường lên thành 3 lớp đối với lớp trát dầy 15 - 20mm. Lên thành 2 lớp 

với lớp vữa trát dẩy 10 - 15mm. 
Lớp lót dầy từ 3 - 7mm. Lớp vữa đệm dầy từ 8 - 12mm. Khi trát lót phải 

miết mạnh tay để lớp vữa bám chắc vào trần. 
Lớp mặt dầy từ 3 - 5mm và có độ dẻo hơn lớp nền. Khi vữa se mặt dùng bàn 

xoa lên vữa lớp mặt, chiều dầy lớp vữa mặt lớn hơn chiều dầy dải mốc Ì - 2mm. 
Lớp mặt được trát tương đối phang. 

6.2.4. Cán phang 
Vệ sinh sạch sẽ và tạo ẩm cho thước để khi cán nhẹ không dính vữa. Hai 

tay cầm hai đẩu thước, đua mặt cạnh thước áp sát mặt trần. Đưa thước di 
chuyển qua lại và dịch chuyển từ phía ngoài về phía ta đến khi mật thước bám 
sát dải mốc. 

Đối với họng trần (giao tuyến giữa trần với tường hoặc dầm với trần) 
thước được cán dọc theo giao tuyến. 

Cán hết lượt nếu thấy còn các vị trí lõm dùng bay hoặc bàn xoa bù vữa 
cán lại đến khi toàn bộ trần phang với dải mốc. 

6.2.5. Xoa nhẵn 
Dùng tay ấn nhẹ vào mặt trát, nếu mặt trát hơi lõm và ngón tay không dính 

vữa (vữa se) thì tiến hành xoa được. Lúc đầu xoa rộng vòng nặng tay thành 
các vòng tròn liên tiếp để vữa dàn đều, sau xoa hẹp vòng nhẹ tay để uẩn được 
bóng. Tại các vị trí giao tuyến giữa trần với tường, ưần vói dầm... bàn xoa 
dọc theo giao tuyến để tạo giao tuyến thẳng. 

Chú ý: có thể xoa nhẵn làm nhiều lần đến khi trần phang, bóng là được. 
6.3. Trát trụ 
6.3.1. Công tác chuẩn bị 
Kiểm tra vị trí, kích thước cơ bản của từng trụ và dãy trụ. 
Đục, đẽo bớt những phần nhô ra, đắp, bồi thêm những chỗ lõm. 
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Với trụ bê tông cốt thép: nếu mặt trụ nhẵn phải tạo nhám để có độ bám 
dính. Những chỗ bê tông bị rỗ phải có biện pháp xử lý trước khi trát. 

Nếu mặt trát khô phải tưới ẩm. 
6.3.2. Làm mốc trát 
a) Trụ vuông hoặc chữ nhật 
Trước khi xây hoặc đổ bô tông tạo trụ phải xác định được tim ở chân trụ. 
Căn cứ vào tim chân trụ truyền lên đỉnh trụ bằng dây dại hoặc nivô (xem 

hình 10-3). 
Dựa vào kích thước trụ (thiết kế) từ tim trụ đo ra hai bên để xác định chiều 

dày của mốc. 
Đắp mốc ở đầu trụ: Dùng bay đắp mốc ở đầu trụ dựa vào kích thước thiết 

kế, từ tim trụ đo ra khống chế chiều dầy của mốc. Đắp mốc ở một mặt xong 
mặt tiếp theo phải dùng thước vuông để kiểm tra đảm bảo cho mốc ở các mặt 
liền kề vuông góc với nhau. 

- v - r 

A - A 

Hình 10-3: Làm mốc trát trụ vuông (chữ nhật). 
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Dóng từ mốc trên đỉnh trụ xuống để đắp mốc chân trụ. Khi chiêu cao ưu 
lớn hơn chiều dài thước tầm phải đắp mốc trung gian. 

b) Trụ tròn 

Hình 10-4: Thước vanh. 

Để làm mốc trát trụ tròn ngoài dụng cụ thông thường phải cẩn thêm một 
thước vanh làm bằng gỗ hay chất dẻo (xem hình 10-4). Hình dáng kích thước 
phụ thuộc vào tiết diện cột. 

Đóng một đinh ờ phía trên cùa cột ngoài cùng sao cho đầu mũ đinh cách 
bề mặt cột bằng chiều dầy lớp trát. 

Dóng xuống chân cột để đóng cái thứ 2. 
Căng dầy giữa hai đinh đã đóng, đế xác định độ thẳng đứng của cột. 
Căng dây để xác định thẳng hàng của dãy cột. 
Đối với các cột đoạn vum thuôn, thả dây dại từ trên xuống thông qua hiệu 

bán kính đóng đinh đế xác định vị trí mặt trát 
Trát gỡ mốc bao quanh cột như những cái đai. Để trát các đường gò mốc 

phải sử dụng thước vanh. Đối với các cột có đoạn vum thuôn, phải làm hai loại 
vanh, nếu cần chính xác phải làm nhiều hơn. 

Với cột có tiết diện thay đổi làm mốc cần chú ý đến hướng của giao tuyến 

sao cho khi trát mặt ngoài cột không bị vênh vặn. 
Khuôn vanh tròn móc vào các đinh đóng ờ phần trên hoặc các móc làm 

sẵn trên cột. Khoảng cách giữa thước vanh và thân cột được trát bằng vữa 
thạch cao. Khi vữa khô cứng dùng búa gõ nhẹ vào khuôn đế gỡ khuôn ra. Nếu 
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to ưên đường gò mốc này còn có lỗ rỗng thì phải trát thêm vào rồi xoa nhẵn. 
Đường gở mốc cũng có thể được đúc sẩn bằng vữa thạch cao nhò khuôn 

vanh tròn đặt trên một tấm ván bằng phang sau đó cắt gò mốc thành 2 phần 
để gắn lên cột ở các vị trí cần thiết. 

Đường gò mốc trên các cột có hình bán nguyệt cũng được làm tương tự, 
ở đây không sử dụng khuôn hình tròn mà dùng khuôn hình bán nguyệt. 

Đường gò mốc cũng có thể làm bằng vữa thường, làm mốc ở đỉnh trụ 
trước, dùng dại để làm mốc ở chân trụ. Số lượng mốc làm cho vành đai mốc 
tối thiểu là 4 (xem hình 10-5). 

1 Ị • ~ h 

Hình 10-5: Làm mốc cho trụ tròn. 

Để đảm bảo cho vành đai mốc khi lên vữa nối các mốc cùng cao độ với 
nhau xong đùng thước vanh tỳ lên 3 mốc tiếp xúc đều với cạnh cong của thước. 
Dùng bàn xoa lượn cong đều theo đai mốc đế xoa đai mốc cho nhẵn. 

6.3.3. Kỹ thuật trát 
a) Trụ vuông hoặc chữ nhật 
+ Trát lót: Dùng bay lên vữa ờ cạnh trụ, sau đó trát tràn vào giữa. Bay đưa 

từ dưới lên. từ cạnh trụ vào trong. Trát kín đều bốn mặt trụ. 
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Gồng thép (Ị)6 - Ộ8 

Hình 10-6: Kẹp thước để trát trụ. 

+ Trát lớp mặt: 
- Dựng thước: Dùng hai thước tầm dựng ờ 2 cạnh của mặt trụ đối nhau. 

Cạnh thước tầm ăn phang với mốc. Dùng gông thép <ị>6 - ệ8 để giữ thước cố 
định (xem hình 10-6). 

- Dùng bàn xoa: Lên vữa để trát lớp mặt. Trát từ ĩ cạnh ốp thước trát vào 
trong theo thứ tự lừ trên xuống. 

+ Cán thước: Dùng thước khẩu tựa vào 2 cạnh của thước tẩm, cán ngang 
từ dưới lên chỗ nào lõm dùng vữa bù vào ngay rồi cán lại cho phang. 

+ Xoa nhẵn: Tại vị trí cạn trụ thì xoa dọc theo thước. Khi xoa ờ mặt ưu, 
phải giữ bàn xoa luôn ăn phang với hai cạnh thuốc để mặt trụ phảng, tránh 
tình trạng mặt trát bị lõm ở giữa. 

+ Tháo thước: Tháo thước phải làm thật thận trọng như tháo thước ờ cạnh 
góc, khi trát tường phang, tháo thước xong, làm sạch rồi sửa lại cạnh cho 
sắc, đẹp. 

b) Trụ tròn 
Dùng bay hoặc bàn xoa đưa vữa lượn theo đường cong cùa trụ. Khi cán 

thước tì lên đai mốc trên và dưới nhưng thước phải đảm bảo luôn thẳng đứng, 
nếu thước bị nghiêng thì khi cán xong trụ sẽ không tròn. Khi cán xong dùng 

thước vanh tròn đưa dọc và vuông góc với trụ để kiểm tra lại độ tròn đều. Nếu 

đạt yêu cầu thì xoa nhẵn. Khi xoa kết hợp xoa thẳng đứng và đưa bàn xoa lượn 
đều theo chiều cong của trụ đến khi trụ nhẵn đều là được. 
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l i . TRÁT LÁNG BẰNG VỮA TRỘN ĐÁ 

1. Khái niệm 
Vữa trộn đá là hỗn hợp gồm đá hạt lựu (đá xay nhỏ và được làm tròn cạnh, 

trông giống như hạt quả lựu), bột đá, ximăng trắng, bột mầu và nước. Các 
thành phẩn này có tỷ lệ cấp phối nhất định, được nhào trộn đều và có độ dẻo 
cần thiết. 

Vữa trộn đá được trát lên bề mặt của các bộ phận công trình, sau đó được 
gia công bằng các phương pháp khác nhau ta được các mặt đá khác nhau. 

Gia công bề mặt bằng cách dùng đá mài để mài gọi là trát đá mài (trát 
granitô), dùng bàn chải lông để rửa gói là trát đá rửa (trát granitê), dùng búa 
gai để băm là trát đá dăm (trát granitin). 

Bề mặt trát bằng vữa trộn đá đều được trát lót trước một lớp vữa ximăng 
cát vàng mác 50 - 75, dầy 8 - 12mm. Lớp trát lót này có yêu cầu kỹ thuật như 
lớp vữa trát thông thường, nhưng không cần xoa nhẵn. Bề mặt lớp vữa lót còn 
được vạch các đường ngang, dọc để tạo chân bám cho lớp vữa đá. Lớp trát lót 
phải để khô cứng mới trát tiếp lớp vữa trộn đá (thuồng để sau 3 ngày trở lên). 

2. Vật liệu chế tạo vữa trộn đá 
- Đá hạt lựu: Được dùng bằng đá xay cỡ hạt từ 2 - 8mm, có mầu trắng, 

đen hoặc hồng. Khi dùng phải sàng, rửa sạch, không dùng loại mỏng, dẹt. 
Phải tuy thuộc vào chiều dầy lớp trát để lựa chọn cỡ hạt cho phù hợp. 

Bảng 10-1. Bảng định mức vật liệu vữa trộn đá tính cho ỉm2. 

Số 
TT Loại vữa trộn 

Chiều 
dầy trát 

(em) 

Chỉ tiêu vật liệu thành phần (kg) 
Số 
TT Loại vữa trộn 

Chiều 
dầy trát 

(em) 
Đá 

hạt lựu 
Bột 
đa 

Ximãng 
tráng 

Bột 
màu 

1 Vữa trát đá mài 
(granitô) 
- Trát tường, cầu thang. 1.5 16,5 9,5 9,5 0,11 
lan can. 12.1 5,63 5.66 0,07 
- Láng nền, sàn. 1,0 14,0 7,0 7,5 0,10 

2 Vữa trát băm (granitin) 1,5 16,5 9.5 9.5 0,11 
0,5 11,0 9,5 0,06 

3 Vữa trát rửa (granitê) 1,0 15,0 8,8 8,0 0,05 
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- Bột đá phải sạch, nhỏ, sờ mịn tay, có mầu trắng và khô. Nếu bột đá bị 
ướt phải phơi khô mới đùng. 

- Xi mãng phải là loại có chất lượng tốt, không bị vón cục. Nếu là mặt trát 
thì phải dùng X imãng trắng để mầu sắc được tươi. 

- Bột mầu để dùng trộn vữa đá là loại bột mầu dùng sản xuất gạch xi mãng 
hoa, không dùng loại bột mầu để pha vôi hoặc sơn. 

Khi dự trù vật liệu thành phần để trát vữa, trộn đá người ta dựa vào bảng 
tính định mức (bảng 10-1) để tính (tính theo kg), nhưng để thuận tiện cho việc 
trộn, người ta chuyển đổi các vật liệu thành phần ở bảng định mức trên theo 
thể tích để đong cho các cối trộn (giống như đong vật liệu đế trộn bê tông). 

3. Trộn vữa 
Đong một thể tích ximăng với 1,1 thể tích bột đá (trọng lượng riêng bột 

đá nhỏ hơn xi măng). Riêng bột mầu đong bằng ca nhỏ để thừ mầu cho cối 
trộn đầu tiên, rồi ghi lại tỉ lệ để đong cho các cối trộn sau. Dùng xẻng để trộn 
đều xi măng, bột đá, bột mầu thành hỗn hợp bột đồng mầu. 

Đong hỗn hợp bột với Ì đá hại lựu, dùng xẻng trộn đều (trộn khô) rồi quây 
thành hình tròn trũng giữa. 

Khi trát các bề mặt nhỏ có nhiều cạnh thì đong 1,1 hỗn hợp bột với Ì đá 
hạt lựu để trộn. 

Đổ nước vào giữa để cho nước thấm hết vào bột, dùng xẻng, cuốc trộn đều 

cho đến khi bột bao bọc kín hết các hạt đá và vữa đạt độ dẻo cẩn thiết. Vun 

gọn vữa thành đống để sử dụng. 
Chú ý: 
- Khi dùng đá hạt lựu có nhiều loại mầu khác nhau, ta phải trộn đều các 

loại đá với nhau trước khi trộn với hỗn hợp bột. 
- Đổ nước từ từ theo dự kiến, nếu thấy vữa chưa đủ dẻo mới cho thêm để 

trộn kĩ. 

- Phải tính toán trước lượng vữa cần dùng trong ca làm việc, trộn khô trước 
khi gần đùng đến mới cho nước để trộn dẻo rồi đem dùng ngay, không được 
để lâu quá 45 phút. 
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4. Kỹ thuật trát đá mài 
4.1. Công tác chuẩn bị 
- Kiểm tra các yêu cầu của lớp vữa lót. 
- Chuẩn bị đủ vật liệu theo yêu cầu. 
- Đóng các nẹp phân mảng (nếu có yêu cầu). 
- Làm vệ sinh và tưới nước vào bề mặt lớp vữa lót. 
- Trộn vữa đá hạt lựu. 
4.2. Trát lớp vữa ximăng lót 
Lấy ximăng trộn với nước tạo thành vữa ximãng ở dạng nhão. Dùng bay 

và bàn xoa sắt lấy xi măng trát lên bề mặt lớp vữa lót một lớp dầy khoảng 
Ì - 2mm để làm tăng độ bám dính cho lớp vữa đá. Trát lớp vữa xi măng xong 
phải lên ngay lớp vữa đá, vì vữa xi măng rất nhanh khô. 

4.3. Trát lớp vữa đá 
Trát mảng trên trước, mảng dưới sau. Cách lên lớp vữa đá tương tự như lên 

lớp vữa thông thường nhưng cần chú ý: 
- Trong mỗi mảng vữa đá được lên từ nẹp ngang dưới trước. 
- Khi lấy gần hết vữa ở bàn xoa thì ngả bàn xoa ngắt vào mặt lớp trát tạo 

thành cạnh để làm chỗ dựa cho đạt lên vữa bên Hèn. 
- Lên vữa đến đâu, dùng bàn xoa sắt và bay là đi là lại cho phảng. 
- Trong quá trình lên vữa phải thường xuyên kiểm tra mặt phảng, khi đã 

lên vữa xong dùng bàn xoa sắt là đi là lại một lượt nữa cho đến khi bột lấp kín 
và đầy các lỗ rỗng là được. 

- Khi vữa trát đã se, dùng bàn xoa sắt vỗ lên khắp mặt trát để các hạt đá 
chặt vào nhau và xoay mặt to ra ngoài. Cẩn vỗ thử trước khi vỗ chính thức, 
nếu thấy có hiện tượng vữa bị tụt phải ngừng ngay lại để chờ vữa se và bám 
chắc hơn nữa mới được vỗ. 

4.4. Mài thô 
Mục đích cùa mài thô là đế cho mặt phang và nổi đều đá. Hiện nay người 

ta đùn 0 máy đế mài thô là chủ yếu, tuy nhiên tại các vị trí máy không đến 

đươc hoặc không có điều kiện dùng máy thì phải mài thủ công. 
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+ Mài thỏ bằng máy: 
Lớp vữa trát đá xong sau 5 - 7 ngày (để thật cứng) thì tiến hành mài thô, 

nếu mài sớm hơn mặt trát chua đủ độ cứng cần thiết, khi mài dễ bị sứt cạnh 
và bong đá. Nếu mài muộn hơn, mặt trát quá cứng, năng suất mài sẽ bị hạn 
chế. Trước khi mài chính thức phải mài thử để kiểm tra độ cứng của mặt trát. 
Khi mài bằng máy có công suất nhỏ không cẩn phải dội nước lên mặt trát, 
cách mài được tiến hành như sau: 

- Sau khi lắp đá mài, cắm phích vào ổ điện, nâng máy lên bấm công tắc 
điện cho máy khởi động. Khi máy chạy đều mới áp sất đá mài vào bề mặt cẩn 
mài. Đẩy máy mái từng vệt, vệt sau chơm lên vệt trước khoảng 2cm để không 
bỏ sót. Khi mài tại các cạnh phải đẩy máy dọc theo cạnh để tránh sứt mẻ. 

- Sau mồi đạt mài phải quét sạch lớp bột mài để kiểm tra. Thường phải 
mài khỏ (không có nước) làm 2 - 3 đạt mới đạt yêu cầu. Người mài phải đeo 
khẩu trang và kính bảo hộ để ngăn bụi mài. 

+ Mài thô thù công: 
Lớp vữa đá được trát xong sau 24 giờ thì dùng đá mài hạt to để mài thô. 

Trước khi mài phải đội nước lẻn bề mặt trát, dội đến đầu mài ngay đến đó. Sau 
mỗi đạt mài phải dội nước cho phần bột mài sinh ra để kiểm tra, nếu chua đạt 
yêu cầu thì phải mài tiếp. trong quá trình mài cần chú ý: 

- Phải mài thừ trước khi mài chính thức. 
- Phải giữ cho viên đá mài áp vào bề mặt cần mài để đảm bảo độ phang. 

tại các vị trí cạnh, góc phải đẩy dọc viên đá mài để tránh sứt cạnh. 
- Đeo găng tay cao su để tránh bị nước ăn tay trong quá trình mài. 
4.5. Mài mịn 

Dùng đá mài hạt nhỏ để mài mịn. Mài mịn được tiến hành làm 2 giai đoạn: 
- Giai đoạn Ì: Tiến hành sau khi mài thô Ì - 2 ngày, trước khi mài phải 

tháo nẹp phân mảng (để làu sẽ khó tháo). Mục đích của mài mịn là tạo độ 
nhẵn, cách tiến hành giống như mài thô. 

Sau khi mài xong dùng hỗn hợp (bột đá + xi mãng + bột mầu + nước) với 
tỉ lệ các thành phần như đã trộn vữa đá, phủ lên bề mặt trát để lấp những lỗ nhò. 
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Chú ý: Tiến hành phủ bột ngay sau khi đã rửa sạch mặt trát (lúc mặt trát 
còn ướt). Dùng bàn bả matít miết đi miết lại nhiều lần, sau đó gạt hết bột còn 
thừa. Trong thời gian chờ mài giai đoạn 2 phải tưới nước để bảo dưỡng. 

- Giai đoạn 2: Sau khi phủ bột xong khoảng 8 ngày thì tiến hành mài giai 

đoạn 2 để đạt được độ nhẵn bóng. Sau khi mài xong dùng nước rửa sạch rồi 
dùng giẻ sạch lau khô. 

4.6. Đánh bóng 
Đối với các mặt trát granitô có yêu cầu chất lượng cao, khi mặt trát đã 

khô, người ta đùng dầu thông thoa khắp mặt sau đó dùng giẻ sạch thấm xi 
(loại xi dùng để đánh bóng đá) để đánh bóng. 

Câu hỏi ôn tập 
Câu 1: Trình tự và kỹ thuật trát tường, trần. 
Câu 2: Trình tự và kỹ thuật trát đá mài granitô. 
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Chương l i 

CÔNG TÁC LÁNG - LÁT - ỐP 

Mục tiêu: 
Trang bị những kiến thức cơ bản về trình tự và kỹ thuật thi công láng lát ốp. Trên cơ 

sò đó biết cách đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công láng lát ốp. 
Nội dung tóm tắt: 
Trinh tự kỹ thuật thi công láng, đánh màu. 
Kỹ thuật lát nền bằng vữa ướt và vữa khô. 
Trình tự và kỹ thuật ốp gạch men. 

L CÔNG TÁC LÁNG, ĐÁNH MẨU 

1. Công tác láng 
Theo cấu tạo cùa nền láng có thể chia ra: 
- Láng trên nền đất có vữa đệm. 
- Láng trẽn nền cứng (trên tấm sàn bê tòng cốt thép, panel hộp). 
- Láng chống thấm (đáy bế, thành bể). 

1.1. Công tác chuẩn bị 
- Chuẩn bị dụng cụ: nivô, bàn xoa, bay, hộc vữa, thước tầm, bàn đập, quả 

lãn gai... 

- Chuẩn bị vật liệu: đù và đảm báo quy cách chất lượng. 
- Chuẩn bị bể mặt láng. 
Kiếm tra lại cao độ mặt nền. nếu mặt nền láng rộng cần phải chia ỏ và 
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kiểm tra cao độ theo ô, những chỗ cao phải đục bớt, những chỗ thấp phải láng 
thô bằng lớp vữa xi măng mác cao. 

Quét sạch mùn rác, đục bỏ những chỗ dính dầu mỡ và tuổi ẩm. 

1.2. Kỹ thuật láng 
+ Làm mốc: 

Cân cứ vào cao độ trên tường, độ dốc thiết kế, dùng ni vô, dây căng xác 
định các mốc cao độ ở những vị trí thay đổi, các góc nhà. 

Tạo thành mạng lưới các mốc theo cao độ phù hợp với chiều dài của 
thước tầm. 

+ Bắt mỏ: 

Xúc vữa đổ lên nền thành dải rộng lOcm nối liền các mốc dùng bàn đập 
để vữa bám chắc với nền, dùng thước cán phảng bằng các mặt mốc, các đường 
mỏ song song với nhau và cách nhau một khoảng bằng hoặc nhỏ hơn chiều 

dài của thước tầm. Có thể dùng những thanh gổ la-ti rộng 4,5cm và chiều dẩy 
phù hợp, bào nhẵn mặt, đặt trên các mốc vữa làm đường mỏ. 

+ Láng thô: 

Đổ vữa vào giữa hai đường mỏ, san đều rồi dùng bàn đập, đập nhẹ để vữa 
bám chắc với nền, sau đó trài một lớp vữa khác lên và dùng thước cán phảng 
bằng mặt mỏ. Khi cán xong một khoảng thì dùng bàn xoa to để xoa, xoa từ 
trong lùi ra và xoa những chỗ hút nước nhanh trước, những chỗ ở chân tường 
phải xoa cho vuông góc và sạch, nên láng cách ô để việc đi lại được dễ dàng. 
Trường hợp mặt láng khá rộng, không thi công liên tục phải ngừng thì để dạng 
răng cưa, gọn chân, trước khi láng tiếp người ta phải tưới nước ximãng. 

2. Đánh mầu 

Có 2 phương pháp đánh mầu là phương pháp ướt và phương pháp khô 
Phương pháp ướt là rắc đều bột ximăng hoặc bội xi măng trộn mẩu lên 

mặt láng khi còn ướt, rồi dùng bay miết nhẹ cho mặt láng nhẵn. bay đánh lúc 
đầu nặng tay. Khi thấy mặt láng đã mịn thì lia nhẹ bay cho bóng. Phương pháp 
này tiết kiệm được 40% xi măng so với phương pháp khô. 
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Phương pháp khô là khi mặt láng đã khô (bước nhẹ khổng để lại vết) tưới 
nước lẽn mặt láng cho ẩm, bột xi măng được trôn thành hồ dẻo rồi dùng bàn 
xoa, xoa phảng và nhẩn đều, xoa từng khoảng khi mặt nền vừa se mặt thì dùng 
bay đánh cho nhẩn bóng, chú ý những chỗ tiếp giáp những lần xoa. 

l i . CÔNG TÁC LÁT NỀN 

1. Phương pháp lát vữa ướt 

1.1. Còng tác chuẩn bị 
- Dọn vệ sinh mặt nền. 

- Kiểm tra cốt mặt nền hiện trạng, tính toán cốt hoàn thiện cùa mặt nền 

sau khi lát. 

- Xác định độ dốc, chiều dốc theo quy định. Cần đảm bảo mặt lát (dốc với 
hành lang, khu vệ sinh). 

- Kiểm tra kích thước phòng cần lát. 
- Kiểm tra chất lượng gạch đá (đảm bảo quy cách, màu sắc theo yêu cầu 

thiết kế, đồng mầu, góc vuông, đo phảng chiều dầy...), loại bỏ những viên 
gạch không đạt chất lượng. 

1.2. Làm mốc 
Dùng nivô. thước tầm 2m truyền cốt hoàn thiện xuống nền và đánh dấu 

bằng mực xung quanh tường cùa phòng cần lát. Căn cứ vào cốt để làm các 
mốc ở bốn góc phòng và một số mốc ỏ giữa (theo tầm thước cán). 

Mặt phang cấc mốc phải làm đúng cốt hoàn thiện và độ dốc cẩn thiết. 

Sau khi kiểm tra độ vuông góc mặt nền, lấy gạch bằng hai dải vuông chữ 
thập chạy ngang qua giữa mặt nền lát, rồi từ đó tính số gạch cần dùng, xác 
định vị trí hình hoa, gạch viền, gạch góc, gạch thừa, gạch thiếu... 

Căn cứ vào mốc, có hai hàng chữ thập để có 4 hàng gạch viền xung quanh 

chu vi nền lát, tưới nước làm ẩm nền sau đó lát luôn những hàng gạch viền đó 
(xem hình 11-1). 
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Hình 11-1: Làm mốc lát. 1,2,3,4 viên gạch chuẩn; 
5 các hàng gạch chuẩn. 

1.3. Kỹ thuật lát nền bằng gạch ximăng, gạch gốm hoặc gạch granitô 
Sau khi đã có các hàng viền thì căng dây ngang để làm mốc lát hàng 

gạch ngang. Để cho mặt lát phảng căng thêm một dây dọc ở mạch chính giữa 
mặt lát. 

Mỗi hàng gạch lát đều phải căng dây mốc, khi đặt viên gạch lát phải điều 

chỉnh ngay cho phang vói dây và đúng mạch gạch, dùng chầy gỗ gõ nhẹ cho 
gạch xuống và phảng mặt, mạch lát từ 2 - 2,5mm. 

Phải dùng thước tầm dài 2m đặt lên mặt gạch để kiểm tra độ phảng của 
mạch lát. Sau khi lát vài hàng phải đặt thước xoay theo các hướng để kiểm tra 
độ phảng. 

Dùng vổ gồ gõ lên mặt viên gạch, nếu nghe tiếng bộp tức là dưới thiếu 

vữa những viên gạch vênh và bộp phải bóc ra lát lại. 
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Phải tính toán chia đều cho chẵn, gạch phải được gia cổng bằng máy cưa, 
cấm làm gạch rối và chặt gạch bằng thủ công. 

Khoảng sau 24 - 28 giờ thì chèn gạch lát, chèn gạch lát bằng hồ ximăng 
loãng đổ tràn trên mạch lát, dùng tấm gỗ dán, tấm cao su hoặc tấm xốp gạt 
nhẹ cho hồ ximăng chèn đầy các khe mạch. Sau đó rải cát khỏ đều lên mặt 
nền để hút hết nước ximăng còn thừa rồi đùng giẻ lau khô, lau sạch mặt nền. 

1.4. Lát đá 
Các bước chuẩn bị phải thực hiện đúng như yêu cầu của lát gạch. 
Đá được gia công tinh vi, mặt bóng, mẩu sắc đẹp, kích thước chính xác... 

trong quá trình lất phải chú ý sai sót làm hỏng đá. Phải thực hiện theo các 
bước sau: 

- Ưóm thử đá lên mặt nền, phải giữ đúng vị trí, hình dáng cũng như mầu 
sắc theo thiết kế của mặt lát. Phải tính toán để cưa cắt đá viền đều xung quanh 

phòng lát. 

- Hàng đá viền, các mỏ ờ 4 góc phòng phải được kiểm tra về cốt, độ 
vuông, độ phang, đảm bảo hoàn toàn không nhỡ đá, lệch đường vân. 

Sau khi lát xong phải làm rào chắn bảo vệ. Cấm qua lại và chất tải lên trên. 
Tuy theo cường độ vữa và nhiệt độ, thời tiết. Thời gian cấm từ 3 đến 4 ngày. 

Sau 3 ngày mới được đi lại, sau 7 ngày mới được chất tải. 
Dùng giấy vỏ bao ximãng phủ lên mặt lát, đặt tấm gỗ lên trên giấy để làm 

đường đi, không được dẫm trực tiếp lên mặt đá. 

2. Phương pháp lát vữa khô 
Công tác chuẩn bị và các quy trình kỹ thuật giống như lát vữa ướt. 
Vữa khô ximãng mác 50 trộn ẩm với tỷ lệ 80 lít nước cho Im3 vữa. 
Lớp vữa phải rải đều, chiều rộng của mặt rải vữa không lớn hơn mạch viền 

gạch lát và chiều dầy lớp vữa lót sau khi lát xong, chỗ nhỏ nhất không nhỏ 
hơn 2cm. 

Trước lúc đặt gạch, đùng nước ximãng nguyên chất tưới lén toàn bộ vữa 
rồi mới đặt gạch lên. Đặt gạch vào đúng vị trí lát, dùng búa gỗ hoặc búa cao 
su gõ nhẹ lẽn gạch lát cho gạch xuống đều, phang với dây móc và các hàng 
gạch lát trong mạch lát từ 2 đến 2,5mm. 
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Lát xong hàng gạch nào phải lau sạch vữa còn dính trên hàng gạch đó. Tối 
thiếu sau 24 giờ mới được trang mạch. 

Quy trình trang mạch giống như quy trình trang mạch ở phương pháp lát 
vữa ướt. 

l í t CÔNG TÁC ỐP GẠCH MEN KÍNH 

1. Công tác chuẩn bị 
- Kiểm tra kích thước, độ vuông góc. 
- Kiểm tra mặt phảng các bức tường sẽ ốp. 
- Kiểm tra chất lượng gạch ốp đảm bảo quy cách, mầu sắc theo yêu cầu 

thiết kế đồng mầu, vuông góc, độ phảng, chiều dầy... loại bỏ những viên gạch 
không đảm bảo chất lượng. 

- Chuẩn bị dụng cụ: dao cắt gạch, nivô, thước tầm 2m, đá mài nhẵn các 
cạnh gạch cắt ra, giẻ lau... 

2. Trát lớp lót 
- Dùng nivô, thước tầm 2m làm mốc ở 4 góc tường và ở giữa (theo tầm 

thước cán). 
- Dùng thước góc để kiểm tra vuông góc, sau khi có các mốc ở trên tường 

và các góc lớp vữa lót, dùng vữa ximăng cát vàng mác 50, chiều dầy bằng 
hoặc nhỏ hơn 2,5cm. lớp vữa lót đã được cán phảng, thẳng, vuông góc, dùng 
bay kẻ khía hình quả trám kích thước 6 X 6cm. 

- Nếu lớp lót bằng hoặc lớn hơn 2,5cm phải được xử lý trát nhiều lớp hoặc 
làm lưới thép theo yêu cầu thiết kế. 

3. Ốp gạch 
Sau 8 giờ, khi vữa lớp lót đã se mới bắt đầu ốp. Trước lúc ốp cần: 
- Quét sạch bẩn ở trên tường. 
- Kiểm tra lại độ phảng mật tường, kích thước tường (chiều dài, rộng) đế 

tính số lượng gạch. 
- Bắt mực nivô trên mặt tường, xếp gạch chia vị trí của các hàng. 
- Phun nước làm ẩm mặt lớp vữa lót. 
- Ốp gạch từ dưới lèn nếu không ốp toàn bộ chiều cao tường ốp toàn bô 
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chiêu cao tường thì phải dồn phần gạch thừa xuống chân tường (ốp từ trôn 
xuống). Các mạch phải thẳng đều cả hai chiểu (chiều ngang và chiểu dọc). 

- Mạch hờ của ĩ viên gạch bằng hoặc nhỏ hơn 2,5mm. 
- Các viên gạch cắt đua và góc hoặc chân tường. 
- Dùng hồ ximăng nguyên chất để dán gạch, hồ phải quét đều trên toàn bộ 

mặt sau của viên gạch. 
- Mỗi hàng gạch ốp đều phải căng dây mốc. Khi đặt viên gạch ốp vào 

tường phải điều chỉnh ngay cho thẳng vói dây và đúng mạch. Sau khi viên 
gạch được đặt đúng vị trí, dùng búa cao su gõ nhẹ trên bể mặt của viên gạch 
để vữa hồ dính chặt vào mặt tường. Phải dùng thước tầm, nivô để kiểm tra độ 
phang, thẳng đứng của tường. Sau khi ốp được vài hàng phải dùng thước tẩm 
xoay theo các hướng để kiểm tra độ phảng cùa mặt ốp. 

- Khi ốp tường bên cạnh phải dùng thước kẻ để kiểm tra độ vuông góc 
giữa 2 bức tường. 

- Các viên gạch thiếu phải gia công bằng dao cắt và mài phang, cấm chặt 
gạch tuy tiện. 

- Dùng giẻ lau sạch hồ dán còn thừa trên mặt gạch. 
- Sau 8 đến 24 giờ dùng hồ xi mãng trắng để chèn kín mạch ốp. Chèn xong 

phải lấy giẻ lau sạch hổ xi măng còn thừa. 

Câu hỏi ôn tập 
Câu 1: Trình tự kỹ thuật lát nền bằng vữa ưât và vữa khô. 
Câu 2: Trình bày kỹ thuật ốp gạch men. 
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C h ư ơ n g 12 

C Ô N G T Á C Q U É T V Ô I - S Ơ N 

Mục tiêu: 
Trang bị nhũng kiến thức cơ bản về trình tự và kỹ thuật thi cõng quét vôi - sơn - bả 

matit tường trần. 
Nội dung tóm tắt: 
Công tác chuẩn bị vật liệu dụng cụ và kỹ thuật thi công quét vôi, sơn dầu, bả matit 

và sơn tường trển. 

ì. QUÉT VÔI 

1. Yêu cầu kỹ thuật 
Bề mặt quét hoặc phun phải đạt các yêu cẩu kỹ thuật sau: 
- Mầu sắc đều, đúng với mầu sắc thiết kế quy định. 
- Bề mặt quét không lộ vết chổi, giọt vôi đọng, vôi phải bám kín đều bề 

mặt, không bị bong rộp. 
- Nước quét vôi không làm sai lệch các đường nét, gò chỉ và các mảng bề 

mặt trang trí khác. Các đường chỉ, ranh giới giữa các mảng mầu vôi phải 
thẳng đểu. 

2. Vật liệu 
Nước vôi trắng được chế tạo như sau: 
Cứ 2,5kg vôi nhuyễn cộng với 0,lkg muối ăn thì chế tạo được lo lít nước 

vôi để quét. Trước hết đánh lượng vôi đó trong 5 lít nước cho thật nhuyễn 
chuyển thành sữa vôi, muối ăn hoặc phèn chua hoa tan riêng đổ vào và khuấy 

357 



cho đều, cuối cùng đổ nốt lượng nước còn lại và lọc qua sàng 225 mắt/cm2. 
Nước vôi mầu được chế tạo như sau: 
Cứ 2,5 - 3,5kg vôi nhuyễn cộng với o.lkg muối ăn pha dược 10 lít nưốc 

vôi sữa, phương pháp chế tạo giống như trên. Bột mầu cho vào từ từ, mỗi lẩn 
cho phải cân đo và sau mỗi lần phải quét thử, khi đảm bảo mẩu sắc theo thiết 

kế thì ghi lại liều lượng pha trộn để không phải thừ khi trộn mẻ khác. Sau đó 
cũng được lọc qua sàng 255 mắt/cm2. Nếu pha với phèn chua thì cứ lkg vôi 
cục pha với 0,12kg bột mầu và 0,02kg phèn chua (muối ăn và phèn chua giữ 
cho mẩu lâu phai, bề mặt chắc và hạn chế rêu mốc). 

Nước vôi phải pha sao cho không đặc quá hoặc loãng quá, bói vì nếu đặc 
quá quét khó đều và thường để lại vết chổi, nếu loãng quá thì bị chảy nuóc 
khó quét, không đẹp. 

3. Dụng cụ 
Dụng cụ quét vôi gồm: chổi quét, thang, giáo, ghế, xô, thùng... 
+ Chổi quét: 
- Thường làm bằng đốt bó tròn, xén bằng đầu. 
- Lượng đốt cho một chổi khoảng 0,3kg. Thường dùng lạt hoặc thép Ì ly 

để bó. Bó chặt để khi quét nước vôi không bị chảy theo cán làm bẩn và ăn tay. 
- Tra cán: Cán chổi thường làm bằng tre hoặc gỗ tròn, cứng, có đường 

kính khoảng Ì ,5 - 2cm được vót nhọn một đầu để cắm vào chổi. Cán chổi dài 
60 - 70 em (trừ phần cắm vào thân chổi) là tốt nhất, đảm bảo thao tác thuận 
tiện và năng suất. 

- Chổi mới, trước khi quét thường ngâm vào vôi hoặc nước sôi và giật thật 
sạch để chổi thêm mềm, thôi hết mầu đớt không làm vàng ố bé mặt quét vôi. 

- Rửa sạch chổi sau khi quét và để chổi xuôi tránh nưóc thấm vào thân chổi. 
- Chổi đã quét, trước khi quét phải giặt lại chổi. 
+ Thang: Đầu bịt giẻ để khỏi làm sứt tường, chân phải chèn (hoặc đầu 

thang phải neo vào kết cấu công trình) tránh trượt thang gây tai nạn. 
+ Giáo, ghế: Phải chắc chắn, di chuyển dễ dàng. 
+ Xô thùng đựng nước vôi: Có quai và móc để treo xô. 
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4. Kỹ thuật quét vôi 
Mặt trát hoàn toàn khô mới tiến hành quét vôi. Để đảm bảo đều mầu 

thường phải quét nhiều nước (tối thiểu 3 nước). Quét xong một lớp nưóc để 
khô hoàn toàn mới quét nước sau. Lớp lót quét bằng sữa vôi pha loãng hơn so 
với lớp mặt, quét lớp lót có thể quét Ì hay 2 lượt. Lớp mặt thường quét 2 đến 

3 lượt, lượt trước khô mối quét tiếp lượt sau. 
Quét vôi trần: Nước một thường quét ngang với chiều ánh sáng đại diện 

vào phòng, các nước quét sau dọc theo chiều ánh sáng (vuông góc với lớp Ì) 
nhằm không nhìn rõ vệt chổi. 

Quét vôi tường: Nước Ì quét bằng nước vôi trắng, các nước sau quét vôi 
mầu hoặc trắng theo thiết kế. Khi quét đưa chổi theo phương đứng, không đưa 
ngang. 

Trình tự quét: Thường quét từ trên cao xuống thấp, trần quét trước, tường 
quét sau. Quét các đưòng biên, đường góc làm cơ sở để quét các mảng trần, 
tường tiếp theo. 

li. QUÉT SƠN 

1. Sơn dầu 
1.1. Phân loại 
Sơn được pha chế bằng bột mầu trộn với một thứ thảo dược hay nhựa tổng 

hợp. Sơn cung cấp cho các công trình thường được pha chế sẵn, đựng trong 
hộp kín, khi pha trộn phải hoa thêm với chất hoa tan như benzene, dầu 
thông... để có độ loãng thích hợp. 

Theo tác dụng của sơn, nguôi ta phân biệt ra các loại sơn sau đây: 
- Sơn dùng cho gỗ, chống lại tác hại của thời tiết, nắng, mưa và có mầu 

sắc để trang trí công trình theo yêu cầu của thiết kế. 

- Sơn chống gỉ, dùng để phủ lên các bề mặt bằng kim loại như khung nhà, 
vì kèo, cửa sắt, lan can... ở các công trình người ta thường dùng các loại sơn 
chống gỉ có tác dụng chống lại tác hại của nước mặn và không khí mặn. 

- Sơn chống axít dùng cho các bộ phận công trình chịu tác dụng của axít. 
1.2. Yêu cầu kỹ thuật 
Lớp sơn sau khi khô phải đạt yêu cầu của quy phạm nhà nước: 
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- Sơn phải đạt mầu sắc theo yêu cầu thiết kế. 

- Mặt sơn phải là màng liên tục, đồng nhất không rộp. 
- Nếu sơn lên mặt kim loại thì màng sơn không bị bong ra từng lớp. 
- Trên màng sơn kim loại, không được có những nếp nhản, không có 

những giọt sơn, không có những vết chổi sơn và lông chổi. 
1.3. Kỹ thuật quét sơn 
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị bề mặt sơn thì tiến hành quét sơn. 
Không nên quét sơn vào những ngày lạnh hoặc quá nóng. Nếu quét sơn 

vào những ngày lạnh quá màng sơn sẽ đông cứng chậm. Ngược lại quét sơn 
vào những ngày quá nóng mặt sơn ngoài khô nhanh, bén trong còn ướt làm 
cho lớp sơn không đảm bảo chất lượng. 

Trước khi quét sơn phải dọn sạch sẽ khu vực lân cận để bụi không bám 
vào lớp sơn còn ướt. 

Sơn phải được quét làm nhiều lớp, lớp trước khô mói quét lớp sau. Trước 
hết quét lớp lót, sau đó quét lớp mặt (sơn dầu). 

Quét sơn dùng bút sơn hoặc chổi sơn. Sơn phải pha có độ lỏng thích hợp, 
trước khi sơn phải quấy đều. 

- Quét lót: để cho màng sơn bám chặt vào bộ phận được sơn, nước sơn lót 
pha loãng hem nước sơn mặt. 

Tuy theo vật liệu cần phải sơn mà lớp lót có những yêu cầu khác nhau. 
Đối với mặt tường hay trần trát vữa: khi lớp vữa khô mới tiến hành quét 

lót. Nước sơn lót được pha chế bằng dầu gai đun sồi trộn với bột mầu, tỷ lệ 
lkg dầu gai trộn với 0,05kg bột mầu. Thông thường quét Ì - 2 nưốc tạo thành 
một lóp sơn mỏng trẽn toàn bộ bề mặt cần quét. 

Đối vói mặt gổ: sau khi sửa sang xong mặt gỗ thì quét sơn lót để đẩu ngấm 
vào các thớ gỗ. 

Đối với mặt kim loại: sau khi làm sạch bề mặt thì dùng loại sơn có gốc 
ôxít chì để quét lót. 

- Quét lớp mặt bằng Sem dầu: khi lớp lót đã khô thì tiến hành quét lớp mặt. 
- Với diện tích sơn nhỏ, thường sơn bằng phương pháp thù công, dùng bút 

sơn hoặc chổi sơn. Quét ĩ - 3 lượt, mỗi lượt tạo thành một lớp sơn mỏng, đổng 
đều đường bút, chổi phải đưa theo một hướng trên toàn bộ bể mặt sơn. Quét 
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lớp sơn sau đưa bút, chổi sơn theo hướng vuông góc của lớp sơn trước. Chọn 
hướng quét sao cho lớp sơn cuối cùng: 

- Đối với tường theo hướng thẳng đứng. 
- Đối với trán theo hướng của ánh sáng từ cửa vào. 
- Đối với mặt của gỗ xuôi theo chiều thớ gỗ. 
Nếu khối lượng Sem nhiều thì có thể cơ giới hoa bằng cách dùng máy phun 

sơn, chất lượng màng sơn tốt hơn và năng suất lao động cao hơn. 
2. Kỹ thuật bả ma tít và sơn tường trần 
2.1. Yêu cầu kỹ thuật 
Do điều kiện khí hậu và vật liệu pha chế matit chưa thật hoàn chỉnh, do 

đó yêu cầu các loại vật liệu dễ bả phải đảm bảo chất lượng tỷ lệ pha chế và 

cách pha chế phải được thực hiện nghiêm túc. Sau khi pha chế xong phải bả 
thử lên tường 2m2 để kiểm tra trước lúc bả đại trà. 

Các quy trình sơn bả phải thực hiện đầy đủ để đảm bảo chất lượng phần 
sơn bả. 

Tuyệt đối cấm bả trên tường mới trát chưa khô hoặc thường xuyên bị ẩm 
chưa có xử lý chống thấm. 

Trước lúc bả phải rải cót, giấy xi măng để tránh vữa dây ra trên sàn đã lát... 
Chú ý: Các loại sơn của nước ngoài có quy trình bả riêng cho từng loại. 
2.2. Quy trình bả matit 
2.2.1. Chuẩn bị 
Trước lúc bả cần tiến hành các bước sau: 
- Làm vệ sinh mặt tường, trần. 
- Quét sạch bụi bẩn trên tường, trần. 
- Chuẩn bị dụng cụ, dàn giáo. 
- Chuẩn bị vật liệu. 
2.2.2.. Kỹ thuật bả 
Sau khi công việc chuẩn bị đã xong phải kiểm tra lại mặt tường, trần phải 

bả matit. 
Dùng giấy ráp đánh sạch một lượt, lau sạch bụi, sau đó dùng giấy ráp mịn 

đánh lại. 
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Bả lớp thứ nhất: 
- Dùng dao bả phết vữa lên mặt tường, trấn, yêu cầu làm dứt điểm đi một 

lượt cho hết matit cần bả, miết đi miết lại hai đến ba lẩn. Chú ý phải bả đều 

tay, phang mặt và nhẵn. Lớp bả không được dầy quá 0,3mm. 
- Khi bả lớp thứ nhất thật khô, trắng mới được bả lớp thứ 2. 
- Trước lúc bả lớp thứ 2 phải dùng giấy ráp số 3 xoa nhẩn cho tường, trần 

phang mới tiến hành bà. 

Bả lớp thứ hai: 
- Theo quy trình bả lớp thứ nhất. 
Bả lớp thứ ba: 
- Tuy theo yêu cầu thiết kế. 

- Sau khi bả xong các lốp, mặt tường, ữần phải mịn, bóng, không được rỗ, 
xước mới được sơn phủ bề mặt. Tổng số chiều dầy các lớp bả phải nhỏ hơn lmm. 

- Khi lớp bả đã khô ưắng, phải lấy giấy ráp số Ì xoa lại cho thật bóng, nhẩn. 
2.3. Kỹ thuật lăn sơn 
Mặt tường sau khi bả matit đã khô trắng, thì mới tiến hành sơn. Trước lúc 

sơn phải: 
- Lau sạch bụi trên mặt tường, trần. 
- Dùng băng dính khổ rộng 60mm dán xung quanh khuôn cửa để tránh sơn 

dính vào khung trong quá trình sơn tường. 
- Sơn tường 3 lớp: 
+ Lớp lót tỉ sơn lệ 0,3kg/m2. 
+ Sau khi sơn lớp lót 24 - 48 giờ đế sơn thật khô mới sơn lớp thứ 2. 
+ Lớp sơn thứ 2: tỉ lệ sơn 0,2kg/m2 sơn. 
+ Trước khi sơn lớp thứ 2 phải dùng giấy ráp làm nhẵn lớp sơn cũ, lau sạch 

bụi phấn, dùng rulô lãn tiếp lớp sơn thứ 2. 
+ Lớp sơn thứ 3: cũng làm như các lớp trên. 

Câu hỏi ôn tập 
Câu 1: Trinh tự và kỹ thuật quét vôi. 
Câu 2: Trình tự và kỹ thuật bả matit và sơn tưòng trần. 
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