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Chương 1:

Gi¸m s¸t thi c«ng - nghiÖm thu
nÒn vµ mãng c«ng tr×nh

I. Më ®Çu
Gi¸m s¸t thi c«ng nÒn vµ mãng c«ng tr×nh vÒ mÆt chÊt lîng, 

nãi trong ch¬ng nµy, chñ yÕu tËp trung vµo c«ng t¸c ®Êt, c«ng 
tr×nh ®Êt, nÒn gia cè vµ c«ng t¸c thi c«ng mãng cäc. S¬ bé giíi 
thiÖu mét sè ph¬ng ph¸p thö ®Ó biÕt.

§Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t nµy ngêi kü s t vÊn cÇn 
t×m hiÓu vµ n¾m v÷ng nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh tæng qu¸t nhÊt díi 
®©y.
1.1 §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng nÒn mãng.

Kh¸c víi c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt, c«ng tr×nh thi c«ng nÒn 
mãng cã nh÷ng ®Æc thï mµ ngêi kü s t vÊn cÇn biÕt ®Ó c«ng t¸c 
gi¸m s¸t ®¹t kÕt qu¶ cao vµ thi c«ng cã chÊt lîng, nh lµ :

1) Thêng cã sù sai kh¸c gi÷a tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng 
tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng víi ®iÒu 
kiÖn ®Êt nÒn thùc tÕ lóc më mãng; biÕt lêng tríc vµ dù kiÕn 
nh÷ng thay ®æi ph¬ng ¸n thi c«ng (cã khi c¶ thiÕt kÕ) cã thÓ x¶y 
ra nÕu cã sù sai kh¸c lín;

2) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng thêng bÞ chi phèi bëi sù biÕn ®æi 
khÝ hËu (nãng kh«, ma b·o, lôt ....), ®iÒu nµy cã ¶nh hëng lín 
®Õn chÊt lîng thi c«ng.

3) C«ng nghÖ thi c«ng nÒn mãng cã thÓ rÊt kh¸c nhau trªn 
cïng mét c«ng tr×nh (nÒn tù nhiªn, nÒn gia cè, nÒn cäc, ®µo trªn 
kh« hay díi níc ngÇm, trªn c¹n hoÆc ngoµi lßng s«ng, biÓn ....); 
nªn ph¶i cã c¸ch gi¸m s¸t thÝch hîp;

4) Ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i 
trêng do thi c«ng g©y ra (®Êt, níc th¶i lóc ®µo mãng, dung dÞch 
sÐt khi lµm cäc khoan nhåi, ån vµ chÊn ®éng ®èi víi khu d©n c vµ 



c«ng tr×nh ë gÇn, cã thÓ g©y biÕn d¹ng hoÆc néi lùc thªm sinh ra 
trong mét phÇn c«ng tr×nh hiÖn h÷u n»m gÇn hè mãng míi vv....);

5) Mãng lµ kÕt cÊu khuÊt sau khi thi c«ng (nh mãng trªn nÒn  
tù nhiªn) hoÆc ngay trong lóc thi c«ng (nh nÒn gia cè, mãng cäc 
....) nªn cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt viÖc ghi chÐp (kÞp thêi, tû mû, 
trung thùc) lóc thi c«ng ®Ó tr¸nh nh÷ng phøc t¹p khi cã nghi ngê vÒ 
chÊt lîng (khã kiÓm tra hoÆc kiÓm tra víi chi phÝ cao).
1.2  Khèi lîng kiÓm tra.

KiÓm tra chÊt lîng ngoµi hiÖn trêng thêng theo ph¬ng 
ph¸p ngÉu nhiªn víi mét tËp hîp c¸c mÉu thö (hay ®o kiÓm, quan 
s¸t) cã giíi h¹n. Do ®ã ®Ó kÕt qu¶ kiÓm tra cã ®é tin cËy cao cÇn 
ph¶i thùc hiÖn nh÷ng phÐp ®o/thö  víi mét mËt ®é nhÊt ®Þnh tuú 
theo x¸c suÊt b¶o ®¶m do nhµ t vÊn thiÕt kÕ (hoÆc chñ ®Çu t) yªu 
cÇu (theo kinh nghiÖm c¸c níc tiªn tiÕn, th«ng thêng lÊy x¸c 
suÊt b¶o ®¶m P = 0,95).

§èi víi mãng, mËt ®é (%) lÊy mÉu hay sè lÇn kiÓm tra cã thÓ 
tham kh¶o theo b¶ng 6.1.

B¶ng 6.1. MËt ®é kiÓm tra (%) trong 1 ®¬n vÞ mãng bÞ kiÓm 
tra khi x¸c suÊt 
                                b¶o ®¶m P = 0,95 (theo quy ®Þnh trong [1]).

Sai sè %§¬n vÞ bÞ kiÓm 
tra 5 10 20

Mãng 13 4 2

Chó thÝch :
(1) Khi tÝnh to¸n c¸c trÞ sè kiÕn nghÞ trªn ®©y b»ng ph¬ng 

ph¸p thèng kª to¸n häc ®· chÊp nhËn c¸c gi¶ ®Þnh sau.
- Tû träng c¸c khiÕm khuyÕt (sù sai lÖch kh«ng hîp víi yªu cÇu 

cña thiÕt kÕ hoÆc tµi liÖu tiªu chuÈn) trong 1 ®¬n vÞ bÞ kiÓm tra 
kh«ng vît qu¸ 10%;

- Sè lîng c¸c th«ng sè kiÓm tra thay ®æi trong ph¹m vi 3 ®Õn 
15; 



- Sè lîng nh÷ng ®¬n vÞ ®ång nhÊt (mét l« s¶n phÈm, 1 ®ît s¶n 
xuÊt cã cïng c«ng nghÖ vµ vËt liÖu) cña s¶n phÈm ®em kiÓm tra 
kh«ng lín l¾m (20 ®Õn 250);

- TÊt c¶ c¸c th«ng sè kiÓm tra lµ cã gi¸ trÞ nh nhau vµ tÊt c¶ 
c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ cña Tiªu chuÈn ®Òu ®îc tu©n thñ. VËy 
hÖ sè biÕn ®æi Vp (lµ tû sè gi÷a sai sè qu©n ph¬ng víi trÞ trung 
b×nh sè häc, tÝnh b»ng %) ®Ó tÝnh to¸n cã thÓ lÊy trong ph¹m vi 20 
- 25%.

(2) Tuú theo ph¬ng ph¸p thö dïng trong kiÓm tra chÊt lîng 
sÏ cã qui ®Þnh cô thÓ c¸c th«ng sè kiÓm tra vµ sè mÉu cÇn kiÓm tra 
còng nh cã thÓ nªu nh÷ng tiªu chÝ dïng ®Ó xö lý c¸c khiÕm khuyÕt 
nh : chÊp nhËn, söa ch÷a hoÆc ph¸ bá. §iÒu nµy do kü s thiÕt kÕ 
hoÆc t vÊn dù ¸n quyÕt ®Þnh.
1.3  Thùc hiÖn kiÓm tra.
 Theo giai ®o¹n kiÓm tra, ta cã :

- KiÓm tra ®Çu vµo: vËt liÖu, s¶n phÈm, tµi liÖu kü thuËt, chøng 
chØ ...;

- KiÓm tra thao t¸c: theo c«ng nghÖ thi c«ng hoÆc ngay sau khi 
hoµn thµnh;

- KiÓm tra ®Ó nghiÖm thu: xem xÐt kÕt luËn ®Ó lµm tiÕp hoÆc 
®a vµo sö dông;

 Theo khèi lîng kiÓm tra, ta cã :
- KiÓm tra tÊt c¶ s¶n phÈm tõ chi tiÕt ®Õn hoµn chØnh;
- KiÓm tra cã lùa chän theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn, qui ph¹m 

....

 Theo chu kú kiÓm tra, ta cã :
- KiÓm tra liªn tôc khi th«ng tin vÒ th«ng sè kiÓm tra nµo ®ã 

cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ xuÊt hiÖn mét c¸ch liªn tôc;
- KiÓm tra ®Þnh kú khi th«ng tin vÒ th«ng sè kiÓm tra xuÊt hiÖn 

qua mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã;
- KiÓm tra chíp nho¸ng thùc hiÖn mét c¸ch ngÉu nhiªn ®îc 

chñ yÕu dïng khi c¸c kiÓm tra nãi trªn (tÊt c¶, ®Þnh kú hoÆc lùa 



chän) tá ra kh«ng hîp lý (vÝ dô kiÓm tra ®é chÆt cña ®Êt khi lÊp l¹i 
c¸c hµo mãng);
 Theo ph¬ng ph¸p kiÓm tra, ta cã kiÓm tra b»ng dông cô thiÕt bÞ 

®o, b»ng m¾t, b»ng thanh tra kü thuËt vµ b»ng ph©n tÝch c¸c ghi 
chÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng s¶n xuÊt.

§¬n vÞ thùc hiÖn thÝ nghiÖm (thêng lµ c¸c c«ng ty hoÆc phßng thÝ 
nghiÖm cã chuyªn m«n s©u) cÇn ®îc x¸c ®Þnh tríc víi sù chÊp 
thuËn cña chñ dù ¸n, tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t vµ nhµ thÇu, th«ng 
thêng gåm cã : Phßng thÝ nghiÖm cña nhµ thÇu; phßng thÝ nghiÖm 
trung gian; phßng thÝ nghiÖm träng tµi (khi cÇn xö lý c¸c tranh 
chÊp).

II. Mãng n«ng.
2.1 Mãng n«ng trªn nÒn tù nhiªn
2.1.1. Tiªu chuÈn dïng ®Ó kiÓm tra thi c«ng nÒn mãng tù nhiªn 
cã thÓ tham kh¶o:

 TCXD 79-1980 : Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c nÒn 
mãng;

 TCVN 4195  4202 : 1995 - §Êt x©y dùng . Ph¬ng ph¸p 
thö;

 ThÝ nghiÖm ®Êt t¹i hiÖn trêng : xuyªn tÜnh, xuyªn ®éng, 
xuyªn tiªu chuÈn vµ c¾t c¸nh;

 TCXD 193: 1996, 210 vµ 211: 1998 - Dung sai trong x©y 
dùng c«ng tr×nh;

 C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng;
 TCVN 4447 : 1987 C«ng t¸c ®Êt – Quy ph¹m thi c«ng vµ 

nghiÖm thu

2.1.2. C¸c th«ng sè vµ tiªu chÝ kiÓm tra chÊt lîng hè mãng vµ 
nÒn ®Êt ®¾p ( xem b¶ng 6.2)  

C¸c sai lÖch giíi h¹n nªu ë cét 3 cña b¶ng 7.2 do thiÕt kÕ qui 
®Þnh, nÕu kh«ng cã th× cã thÓ tham kh¶o ë cét nµy.

B¶ng 6.2. C¸c th«ng sè vµ yªu cÇu chÝnh dïng ®Ó kiÓm tra 
chÊt lîng nÒn ®Êt ( theo kiÕn nghÞ cña [1]).



STT
Thµnh phÇn c¸c th«ng sè vµ yªu 
cÇu kiÓm tra

Sai sè giíi h¹n so víi th«ng sè 
vµ yªu cÇu cña tiªu chuÈn

1 2 3
1 §Êt vµ vËt liÖu dïng lµm nÒn vµ 

c«ng tr×nh b»ng ®Êt
Thay ®æi thiÕt kÕ chØ khi ®îc 
c¬ quan thiÕt kÕ vµ ngêi ®Æt 
hµng ®ång ý

2 Tæ chøc tho¸t níc mÆt :
- Khi cã c«ng tr×nh tho¸t níc 
hoÆc c¸c kªnh t¹m vµ lë ®Êt

Tõ c¹nh phÝa trªn cña hè ®µo

- Khi cã c¸c bê ®¾p ë nh÷ng chç 
thÊp

Lµm c¸c r·nh tho¸t ë phÝa thÊp 
víi kho¶ng c¸ch kh«ng tha 
h¬n 50m 
( tuú t×nh h×nh ma lò)

3 H¹ mùc níc ngÇm b»ng 
ph¬ng ph¸p nh©n t¹o

ViÖc tiªu níc cÇn ph¶i tiÕn 
hµnh liªn tôc

4 KiÓm tra t×nh h×nh m¸i dèc vµ 
®¸y hè/ hµo ®µo khi h¹ níc 
ngÇm

Kh«ng cho phÐp níc kÐo ®Êt 
®i vµ sËp lë m¸i dèc hè mãng
Ph¶i theo dâi hµng ngµy

5 KiÓm tra ®é lón cña nhµ vµ c«ng 
tr×nh trong vïng cã h¹ níc 
ngÇm

Tr¾c ®¹c theo c¸c mèc ®Æt trªn 
c¸c nhµ hoÆc c«ng tr×nh. §é lón 
kh«ng ®îc lín h¬n ®é lón cho 
phÐp trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ 
nÒn mãng.

6 Sai lÖch cña trôc mãng so víi 
trôc thiÕt kÕ

Kh«ng ®îc lín h¬n 5cm

7 KÝch thíc hè mãng vµ hè ®µo 
so víi kÝch thíc mãng

Kh«ng ®îc nhá h¬n kÝch 
thíc thiÕt kÕ

8 Kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n m¸i dèc 
vµ c«ng tr×nh ( ®èi víi hè mãng 
®µo cã m¸i dèc )

Kh«ng nhá h¬n 30 cm

9 BÒ réng tèi thiÓu cña hµo ®µo:
- Díi mãng b¨ng vµ kÕt cÊu 
ngÇm kh¸c

Kh«ng ®îc nhá h¬n bÒ réng 
kÕt cÊu cã tÝnh ®Õn kÝch thíc 



cèt pha, líp c¸ch níc, chèng 
®ì + 0,2m mçi bªn

- Díi c¸c ®êng èng níc (trõ 
®êng èng chÝnh ) theo ®é dèc 
1:0,5 vµ dèc h¬n

Tuú thuéc vµo kÕt cÊu c¸c mèi 
nèi ®êng èng

- Díi c¸c ®êng èng níc cã 
m¸i dèc tho¶i h¬n 1 : 0,5

Kh«ng ®îc nhá h¬n ®êng 
kÝnh ngoµi cña èng céng thªm 
0,5m

10 B¶o vÖ ®¸y hè mãng/hµo ®µo 
trong ®Êt mµ tÝnh chÊt cña nã bÞ 
¶nh hëng cña t¸c ®éng thêi tiÕt

- §Ó l¹i mét líp ®Êt cã chiÒu 
dµy theo thiÕt kÕ
B¶o vÖ kÕt cÊu tù nhiªn cña ®Êt 
khi ®µo gÇn ®Õn cèt thiÕt kÕ

11 Sai lÖch cèt nÒn ®¸y mãng so 
víi cèt thiÕt kÕ

Kh«ng lín h¬n 5 cm

12 Sai lÖch cèt ®¸y c¸c hµo ®Æt 
®êng èng níc vµ ®êng c¸p 
®iÖn sau khi lµm líp lãt

Kh«ng ®îc lín h¬n 5 cm vµ 
kh«ng lµm lë thµnh hµo

13 Sai lÖch vÒ ®é dèc thiÕt kÕ cña 
hµo ®µo

Kh«ng lín h¬n 0,5 cm/m

14 BÒ réng cho phÐp cña n¾p ®Ëy 
khi thi c«ng hµo ®µo:
- Khi phñ b»ng bª t«ng hoÆc 
asphan

Lín h¬n bÒ réng hµo  ®µo mçi bªn 
10 cm

- Khi n¾p ®Ëy kh«ng ph¶i ®óc 
s½n

Lín h¬n bÒ réng hµo  ®µo mçi bªn 
25 cm

- Khi n¾p ®Ëy ®óc s½n Võa ®óng kÝch thíc tÊm.
15 Sè lîng vµ kÝch thíc c¸c bËc 

trong ph¹m vi hè ®µo:
- Hè ®µo trong nhµ ë víi ®Êt ®¸ 
cøng

Kh«ng lín h¬n 3

- Trong c¸c ®Êt kh¸c Kh«ng lín h¬n 5
Tû sè chiÒu cao : réng cña bËc Kh«ng bÐ h¬n  1 : 2 trong ®Êt 

sÐt vµ 1 :  3 trong ®Êt c¸t



16 Yªu cÇu dïng c¸c lo¹i ®Êt ®¾p 
kh¸c nhau khi ®µo hè mãng :
- Khi kh«ng cã gi¶i ph¸p thiÕt 
kÕ

Kh«ng cho phÐp

- Khi cã gi¶i ph¸p thiÕt kÕ MÆt cña líp ®Êt Ýt thÊm níc ë 
bªn díi líp thÊm h¬n ph¶i cã 
®é dèc 0,04 - 0,1 so víi trôc 
biªn ®Êt ®¾p

17 §é Èm W cña ®Êt ®Çm chÆt khi 
lu lÌn 
" kh« " 

AW0 < W <  BW0

W0 - ®é Èm tèt nhÊt
A vµ B lÊy theo b¶ng 6 cña 
SNiP 3.02.01.87

18 ThÝ nghiÖm ®Çm chÆt ®Êt ®¾p vµ 
®Êt lÊp l¹i khe mãng trong thiÕt 
kÕ kh«ng cã nh÷ng chØ dÉn ®Æc 
biÖt

Lµ b¾t buéc khi thÓ tÝch lín h¬n 
10 ngµn m3.

19 Sai sè gi÷a cèt ®Êt lÊp khe mãng 
vµ líp t«n nÒn so víi thiÕt kÕ:
- PhÝa bªn ngoµi nhµ Kh«ng lín h¬n 5 cm
- PhÝa trong nhµ ë chç cöa ®i, 
cöa sæ, chç thu níc, m¸ng 
níc 

Kh«ng lín h¬n 20 mm

20 Chªnh lÖch cèt nÒn trong c¸c 
nhµ liÒn kÒ

Kh«ng lín h¬n 10mm

21 §é cao ®Êt lÊp khe mãng phÝa 
ngoµi nhµ

§Õn cèt ®¶m b¶o tho¸t ®îc 
níc mÆt

22 ChÊt lîng líp phñ lÊp ®êng 
èng níc vµ ®êng c¸p khi 
trong thiÕt kÕ  kh«ng cã nh÷ng 
chØ dÉn ®Æc biÖt

B»ng ®Êt mÒm : c¸t, c¸t sái 
kh«ng cã h¹t lín h¬n 50mm, 
gåm c¶ ®Êt sÐt, lo¹i trõ sÐt 
cøng.

23 BÒ dµy líp ®Êt lÊp ®êng èng 
níc vµ c¸p :



- PhÝa trªn ®êng c¸p Kh«ng nhá h¬n 10 cm
- PhÝa trªn èng sµnh, èng xi 
m¨ng ami¨ng, èng polietilen

Kh«ng nhá h¬n 50 cm

- PhÝa trªn c¸c èng kh¸c Kh«ng nhá h¬n 20 cm
24 §Êt lÊp l¹i cho c¸c hµo mãng:

- Khi kh«ng cã t¶i träng thªm 
(trõ träng lîng b¶n th©n ®Êt )

Cã thÓ kh«ng chÆt nhng ph¶i 
lÊy theo tuyÕn vµ dïng ru l« 
®Çm

- Trong trêng hîp cã t¶i träng 
thªm

§Çm tõng líp theo chØ dÉn cña 
thiÕt kÕ

- Trong c¸c khe hÑp, ë ®Êy 
kh«ng cã ph¬ng tiÖn ®Çm chÆt 
®Õn ®é chÆt yªu cÇu

ChØ lÊp b»ng ®Êt cã tÝnh nÐn 
thÊp (m« ®un biÕn d¹ng 20 
MPa vµ h¬n) ®¸ d¨m, hçn hîp 
c¸t sái, c¸t kh« vµ th« trung 
b×nh

25 NÒn ®¾p cã gia cêng cøng c¸c 
m¸i dèc hoÆc trong trêng hîp 
khi ®é chÆt cña ®Êt ë m¸i dèc 
b»ng ®é chÆt cña th©n nÒn ®¾p

TiÕn hµnh theo c«ng nghÖ do 
thiÕt kÕ qui ®Þnh

26 §¾p nÒn kh«ng cã ®Çm chÆt 
- Theo thiÕt kÕ ChØ víi chiÒu cao phßng lón;
- Khi kh«ng cã thiÕt kÕ Theo chØ dÉn ®Æc biÖt
- §¾p b»ng ®¸ Dù tr÷ chiÒu cao 6%
- §¾p b»ng ®Êt Dù tr÷ chiÒu cao 9%

27 §Çm chÆt tõng líp ®Êt ®¾p Líp sau chØ ®îc ®¾p khi líp 
tríc ®· ®îc ®Çm chÆt ®¹t yªu 
cÇu

28 Líp chËp phñ gi÷a c¸c vÖt ®Çm 
b»ng c¬ giíi

0,1 - 0,3m

29 Sai sè h×nh häc cña nÒn ®¾p :



- VÞ trÝ trôc nÒn ®êng s¾t + 10 cm
- Trôc ®êng « t« + 20 cm
- BÒ réng nÒn phÝa trªn vµ díi 
(ë mÆt vµ ë ch©n )

+ 15 cm

- Cèt cao mÆt nÒn + 5 cm
- §é nghiªng cña m¸i ®¾p Kh«ng cho phÐp t¨ng cao



Chương 2:    

KiÓm tra viÖc b¶o vÖ m«i trêng 
trong thi c«ng c«ng t¸c ®Êt

Nh÷ng th«ng tin cÇn biÕt vµ c«ng viÖc cÇn xö lý cã liªn quan :
- Líp ®Êt mµu dïng ®Ó trång trät ph¶i ®îc thu gom ®Ó t¸i sö 

dông cho viÖc canh t¸c sau nµy. Kh«ng cÇn bãc bá líp ®Êt mµu nÕu 
chiÒu dµy bÐ h¬n 10 cm;

- Khi thi c«ng ®µo ®Êt mµ ph¸t hiÖn c¸c di s¶n hoÆc cæ vËt th× 
ph¶i t¹m dõng viÖc ®µo ®Êt vµ b¸o ngay cho chÝnh quyÒn ®Þa 
ph¬ng biÕt ®Ó xö lý;

- §iÒu tra c«ng tr×nh ë gÇn mãng, ®Ò phßng sù cè khi ®µo (vì 
háng ®êng èng dÉn ®iÖn níc, c¸p th«ng tin, cèng r·nh tho¸t 
níc, nhµ ë gÇn ....);

- Nh÷ng h¹n chÕ vÒ tiÕng ån vµ chÊn ®éng (theo tiªu chuÈn 
chung vµ theo qui ®Þnh cña ®Þa ph¬ng);

- Thu dän, xö lý r¸c, bïn, thùc vËt môc n¸t;
- N¬i ®æ ®Êt th¶i ( khi ®Êt bÞ « nhiÔm );
- Níc th¶i tõ hè mãng ( phßng « nhiÔm nguån níc mÆt );
- Bôi bÈn / bïn ®Êt khi vËn chuyÓn.
Mét sè tiªu chuÈn cã liªn quan cÇn tham kh¶o :

 TCVN 5949 : 1998 ¢m häc. TiÕng ån khu vùc c«ng 
céng vµ d©n c. Møc ån tèi ®a cho phÐp.

 TCVN 5942, 5944, 5525-1995. ChÊt lîng níc. 
Nh÷ng yªu cÇu vÒ b¶o vÖ nguån níc.

 GOST 12.1.012.78; CH 245-71; N01304-75 ( Liªn X« 
cò) qui ®Þnh vÒ møc ®é giao ®éng cã h¹i ®Õn søc khoÎ 
con ngêi ( cã thÓ xem trong [2] ).



2.1.4. KiÓm tra viÖc thi c«ng hè mãng s©u 
TËp trung vµo c¸c viÖc chÝnh sau ®©y :
- KiÓm tra ph¬ng ¸n thi c«ng hè mãng tõ viÖc ®µo, ch¾n gi÷, 

chèng, neo;
- Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ ( cã khi do nhµ thÇu thùc hiÖn ) gåm kÕt 

cÊu ch¾n gi÷, hÖ thèng chèng bªn trong hoÆc neo bªn ngoµi;
- BiÖn ph¸p b¶o vÖ c«ng tr×nh ë gÇn vµ c«ng tr×nh ngÇm ( èng 

cÊp vµ tho¸t níc, ®êng d©y th«ng tin, c¸p ®iÖn vv....);
- H¹ níc ngÇm, hÖ thèng b¬m hót, hiÖn tîng c¸t ch¶y ....;
- Quan tr¾c hè ®µo vµ c«ng tr×nh l©n cËn lµ mét néi dung quan 

träng khi thi c«ng hè ®µo. Tuú theo tÇm quan träng vÒ kü thuËt 
kinh tÕ vµ m«i trêng mµ ngêi thiÕt kÕ chØ ®Þnh c¸c h¹ng môc cÇn 
quan tr¾c thÝch hîp. Cã thÓ tham kh¶o theo b¶ng 7.3.



B¶ng 6.3. Lùa chän h¹ng môc quan tr¾c hè mãng ( kinh 
nghiÖm níc ngoµi)

CÊp an toµn c«ng 
tr×nh hè mãng

TT H¹ng môc cÇn quan tr¾c ë hiÖn trêng
CÊp I

CÊp 
II

CÊp 
III

1. §iÒu kiÖn tù nhiªn ( níc ma, to, níc óng 
vv...)

  

2. ChuyÓn vÞ ngang ë ®Ønh cña m¸i ®Êt dèc   
3. ChuyÓn vÞ ®øng ë ®Ønh cña m¸i ®Êt dèc  O X

4. ChuyÓn vÞ ngang cña kÕt cÊu chèng ®ì   
5. ChuyÓn vÞ ®øng cña kÕt cÊu chèng ®ì  O X

6. Lón mÆt ®Êt xung quanh hè mãng  O X

7. Nøt mÆt ®Êt xung quanh hè mãng   O

8. øng suÊt biÕn d¹ng cña kÕt cÊu chèng ®ì  O X

9. Nøt kÕt cÊu chèng ®ì   O

10. øng suÊt vµ lùc trôc cña thanh chèng vµ  
neo

 O X

11. §¸y hè mãng lón xuèng vµ tråi lªn O X X

12. Mùc níc ngÇm  O O

13. ¸p lùc bªn cña ®Êt lªn lng têng O O X

14. ¸p lùc níc lç rçng cña ®Êt ë lng têng O X X

15. Lón cña c¸c c«ng tr×nh ë xung quanh   
16. ChuyÓn vÞ ngang c¸c c«ng tr×nh ë xung 

quanh
 X X

17. Nghiªng lÖch cña c¸c c«ng tr×nh ë xung
quanh

 O X

18. VÕt nøt c¸c c«ng tr×nh ë xung quanh   O



19. ChuyÓn vÞ vµ h h¹i c¸c thiÕt bÞ träng yÕu 
ë xung quanh

  

20. T×nh tr¹ng qu¸ t¶i cña mÆt ®Êt ë xung 
quanh hè mãng

  

21. T×nh h×nh thÊm, dß níc cña hè mãng   

Chó thÝch :

 - h¹ng môc b¾t buéc ph¶i quan tr¾c; O - h¹ng môc nªn quan 
tr¾c;

X - h¹ng môc cã thÓ kh«ng quan tr¾c.
Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña Trung Quèc :
- An toµn cÊp 1 : Khi hËu qu¶ ph¸ ho¹i  (ngêi, cña c¶i) lµ rÊt 

nghiªm träng;
- An toµn cÊp 2 : ... Nghiªm träng;
- An toµn cÊp 3 : ... HËu qu¶ kh«ng nghiªm träng.
Khi cÇn chi tiÕt h¬n cã thÓ tham kh¶o tµi liÖu [4].

2.1.5. KiÓm tra thi c«ng mãng.
- §Þnh vÞ trªn mÆt b»ng kÝch thíc vµ kho¶ng c¸ch, trôc mãng.
- KÝch thíc h×nh häc cña v¸n khu«n (®èi víi mãng BTCT);
- Lîng, lo¹i vµ vÞ trÝ cèt thÐp trong mãng;
- BÒ dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp trong mãng;
- C¸c lç chê kü thuËt (®Ó ®Æt ®êng èng ®iÖn, níc hoÆc thiÕt 

bÞ c«ng 
nghÖ ...) trong th©n mãng;

- C¸c b¶n thÐp chê ®Æt s½n ®Ó liªn kÕt víi phÇn kÕt cÊu kh¸c;
- Líp chèng thÊm, c¸ch thi c«ng vµ vËt liÖu chèng thÊm;
- BiÖn ph¸p chèng ¨n mßn kÕt cÊu mãng do níc ngÇm;
- LÊy mÉu thö, ph¬ng ph¸p b¶o dìng bª t«ng.
NÕu mãng BTCT ®óc s½n hoÆc mãng x©y b»ng g¹ch ®¸ ph¶i 

kiÓm tra theo tiªu chuÈn kÕt cÊu BTCT hoÆc kÕt cÊu g¹ch ®¸.
Mét sè sai sãt thêng x¶y ra trong giai ®o¹n ®µo hè mãng cã 

thÓ dÉn ®Õn lµm c«ng tr×nh bÞ lón lín hoÆc lón kh«ng ®Òu ®îc 
tr×nh bµy trong b¶ng 7.4 vµ cÇn gi¸m s¸t cÈn thËn.



B¶ng 6.4. Mét sè sai sãt thêng gÆp trong thi c«ng ®µo mãng n¬i trèng 
tr¶i vµ n¬i chËt hÑp.

TT
Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng 
tr¸nh khi ®µo n¬i trèng tr¶i

Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng 
tr¸nh khi ®µo gÇn c«ng tr×nh 

l©n cËn

1

§Êt ®¸y hè mãng bÞ nh·o do 
níc ma hoÆc níc trµn vµo 
®äng l©u. B¶o vÖ ®¸y hè mãng 
b»ng hÖ thèng thu vµ b¬m 
níc hoÆc cha nªn ®µo ®Õn 
cèt thiÕt kÕ khi cha chuÈn bÞ 
®ñ vËt liÖu lµm líp lãt hoÆc 
lµm mãng

BiÕn d¹ng nhµ do ®µo hè mãng 
hoÆc hµo ë gÇn:
Tråi ®Êt ë ®¸y hè mãng míi hay 
chuyÓn dÞch ngang mãng cò do 
®Êt ë ®¸y hè mãng cò bÞ trît. §Ó 
®Ò phßng thêng ph¶i ®Æt mãng 
míi cao h¬n mãng cò 0,5m hoÆc 
chèng ®ì cÈn thËn thµnh hè 
mãng b»ng cäc b¶n thÐp hay cäc 
®Êt xim¨ng.

2

§Êt ë ®¸y mãng bÞ kh« vµ nøt 
nÎ do n¾ng hanh sÏ lµm háng 
cÊu tróc tù nhiªn cña ®Êt, ®é 
bÒn cña ®Êt sÏ gi¶m vµ c«ng 
tr×nh sÏ bÞ lón.
CÇn che phñ hoÆc cha nªn 
®µo ®Õn cèt thiÕt kÕ, dõng ë 
líp ®Êt c¸ch ®¸y mãng 15-
20cm tuú theo lo¹i ®Êt.

BiÕn d¹ng nhµ ë gÇn do t¸c ®éng 
®éng lùc cña m¸y thi c«ng:

(a)Do m¸y ®µo;
(b) Do ®ãng cäc.

§Ó  ng¨n ngõa cã thÓ dïng biÖn 
ph¸p gi¶m chÊn ®éng hoÆc cäc 
Ðp hay cäc nhåi thay cho cäc 
®ãng.

3

BiÕn d¹ng líp ®Êt sÐt ë ®¸y 
mãng do ¸p lùc thuû tÜnh.
CÇn cã hÖ thèng b¬m ch©m 
kim ®Ó h¹ thÊp mùc níc 
ngÇm quanh mãng.

BiÕn d¹ng nhµ do hót níc ngÇm 
ë hè mãng c«ng tr×nh míi, sÏ xÈy 
ra hiÖn tîng röa tr«i ®Êt ë ®¸y 
mãng cò hoÆc lµm t¨ng ¸p lùc 
cña ®Êt tù nhiªn (do kh«ng cßn 
¸p lùc ®Èy næi cña níc) vµ dÉn 
®Õn lón thªm.
§Ó phßng tr¸nh, nªn dïng c¸c 
biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gradient thuû 
lùc i 0,6.



4

§¸y mãng bÞ bïng ë c¸c líp 
sÐt hoÆc ¸ sÐt do bÞ gi¶m ¸p 
lùc b¶n th©n cña ®Êt hoÆc do 
¸p lùc thuû tÜnh cña níc.
Ph¶i tÝnh to¸n ®Ó gi÷ l¹i líp 
®Êt cã chiÒu dµy g©y ra ¸p lùc 
lín h¬n ¸p lùc tr¬ng në. §èi 
víi níc th× phßng tr¸nh 
gièng nh nªu ë ®iÓm 3.

BiÕn d¹ng cña nhµ cò trªn cäc ma 
s¸t khi x©y dùng gÇn nã nhµ míi 
trªn mãng bÌ.
Vïng tiÕp gi¸p nhµ míi cäc chÞu 
ma s¸t ©m nÒn ®Êt bÞ lón vµ søc 
chÞu t¶i cña cäc ë ®ã bÞ gi¶m ®i. 
Nªn lµm hµng têng ng¨n c¸ch 
gi÷a hai c«ng tr×nh cò-míi.

5

Röa tr«i ®Êt trong nÒn nhÊt lµ 
nÒn c¸t mÞn hoÆc ®Êt yÕu.
C¸ch phßng tr¸nh: dïng 
têng v©y hoÆc cÇn b¬m h¹ 
mùc níc ngÇm, ph¶i x¸c 
®Þnh cÈn thËn tèc ®é b¬m hót 
cã kÓ ®Õn hiÖn tîng röa tr«i 
®Ó ®¶m b¶o an toµn nÒn cña 
c«ng tr×nh.

BiÕn d¹ng nhµ cña nhµ cò do ®æ 
vËt liÖu ë gÇn nhµ hoÆc san nÒn 
b»ng ®Êt ®¾p nh©n t¹o lµm háng 
cÊu tróc tù nhiªn cña ®Êt, nhÊt lµ 
khi gÆp ®Êt sÐt yÕu ë gÇn ®¸y 
mãng. §Ó tr¸nh ¶nh hëng xÊu 
ph¶i quy ®Þnh n¬i ®æ vËt liÖu vµ 
tiÕn ®é chÊt t¶i (thi c«ng nhµ míi 
theo ®é cè kÕt t¨ng dÇn víi thêi 
gian).

6

Bïng nÒn do t¨ng ¸p lùc thuû 
®éng trong ®Êt thÊm níc.
Gi¶m ®é dèc (gradient) thuû 
lùc (thêng i0,6) b»ng c¸ch 
kÐo s©u têng v©y hoÆc gia 
cêng ®¸y mãng b»ng b¬m Ðp 
xim¨ng tríc khi ®µo nh nãi 
ë ®iÓm 3.

H×nh thµnh phÔu lón cña mÆt ®Êt 
do ®µo ®êng hÇm trong lßng 
®Êt. Nh÷ng c«ng tr×nh ngay ë 
phÝa trªn hoÆc ë c¹nh ®êng hÇm 
sÏ bÞ biÕn d¹ng lón hoÆc nøt.
Phßng tr¸nh b»ng c¸ch Ðp ®Èy 
c¸c ®o¹n èng (thÐp/bª t«ng cèt 
thÐp) chÕ t¹o s½n hoÆc gia cêng 
vïng phÝa trªn nãc hÇm b»ng cäc 
rÔ c©y hoÆc b»ng trô xim¨ng ®Êt.



Chương 3:                kiểm tra nÒn gia cè

CÇn x¸c ®Þnh râ c¸c th«ng sè kiÓm tra sau:
1) §é s©u vµ ph¹m vi gia cè (®Çm nÖn bÒ mÆt hoÆc nÐn chÆt s©u 

b»ng cäc c¸t, cäc xi m¨ng ®Êt... hoÆc b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ 
häc);

2) ChØ sè ®é chÆt, ®é bÒn, m« ®un biÕn d¹ng ®é thÊm xuyªn 
níc so víi yªu cÇu thiÕt kÕ;

3) C«ng nghÖ dïng trong kiÓm tra chÊt lîng ®Êt nÒn sau khi c¶i 
t¹o/gia cè (lÊy mÉu, ®ång vÞ phãng x¹, nÐn tÜnh t¹i hiÖn 
trêng, xuyªn tÜnh/®éng vv...);

4) C«ng t¸c nghiÖm thu kÕt qu¶ c¶i t¹o ®Êt nÒn cÇn quy ®Þnh 
t¬ng øng víi c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ kÝch thíc khèi ®Êt 
vµ c¸c ®Æc trng cña ®Êt ®· gia cè  nh c¸c sè liÖu sau ®©y:

- MÆt b»ng vµ l¸t c¾t khèi ®Êt ®· c¶i t¹o;
- Lý lÞch kü thuËt cña vËt liÖu ®· dïng trong gia cè;
- Lîng vËt liÖu chÊt gia cè trong 1 m3 ®Êt gia cè ( 

kg/m3);
- NhËt ký kiÓm tra c«ng viÖc;
- C¸c sè liÖu vÒ cêng ®é, m« ®un biÕn d¹ng tÝnh thÊm 

níc, ®é æn ®Þnh níc cña ®Êt ®· c¶i t¹o.

2.2.1  BÊc thÊm, v¶i hoÆc líi ®Þa kü thuËt
HiÖn nay ë níc ta ®ang ¸p dông réng r·i ph¬ng ph¸p bÊc 

thÊm (b¨ng tho¸t níc) hoÆc v¶i /líi ®Þa kü thuËt ®Ó c¶i t¹o vµ æn 
®Þnh ®Êt yÕu. §©y lµ nh÷ng tiÕn bé kü thuËt trong x©y dùng ®êng 
vµ nhµ  Ýt tÇng. V× vËy cÇn n¾m v÷ng nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n sau 
®©y:
 Ph¹m vi ¸p dông cña ph¬ng ph¸p (b¶ng 7.5 vµ b¶ng 7.6);
 Lùa chän ®óng ph¬ng ph¸p;
 ThiÕt kÕ bè trÝ theo nh÷ng tiªu chuÈn t¬ng øng;



 N¾m ®îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña tõng ph¬ng ph¸p khi lùa 
chän c¸ch tho¸t níc;
 KiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu bÊc thÊm theo c¸c tiªu chuÈn;

- Thi c«ng bÊc thÊm (theo TCXD 245 : 2000);
- §é xèp mao dÉn (theo ASTM - D4751);
- §é thÊm cña líp läc (theo ASTM - D4491 hoÆc NEN 5167);
- Kh¶ n¨ng tho¸t níc (theo ASTM - D4716);
- §é bÒn kÐo (theo ASTM - D4595 vµ ASTM - D4632);
- KiÓm tra kÕt qu¶ xö lý: hÖ thèng quan tr¾c lón theo thêi gian 
vµ sù tiªu t¸n ¸p lùc níc lç rçng, chuyÓn vÞ ngang (xem h×nh 
7.1) ; (c¸c h×nh vÏ ®îc tr×nh bµy ë cuèi ch¬ng nµy);

 §èi víi v¶i ®Þa kü thuËt theo c¸c tiªu chuÈn :
- LÊy mÉu  vµ xö lý thèng kª (theo TCN-1);
- X¸c ®Þnh ®é dµy tiªu chuÈn (theo TCN-2);
- X¸c ®Þnh khèi lîng ®¬n vÞ diÖn tÝch (theo TCN-3);
- X¸c ®Þnh ®é bÒn chÞu lùc kÐo vµ d·n dµi (theo TCN-4);
- X¸c ®Þnh ®é bÒn chäc thñng (theo TCN-5);
- X¸c ®Þnh kÝch thíc lç v¶i (theo TCN-6);
- X¸c ®Þnh ®é thÊm xuyªn (theo TCN-7);
- X¸c ®Þnh ®é dÉn níc bÒ mÆt (theo TCN-8);
- X¸c ®Þnh ®é bÒn chÞu tia cùc tÝm (theo TCN-9).

B¶ng 6.5. Kh¶ n¨ng ¸p dông biÖn ph¸p kü thuËt c¶i t¹o nÒn cho c¸c 
lo¹i ®Êt kh¸c nhau
C¬ chÕ c¶it¹o Cèt Hçn hîp trén §Çm Tho ţ 



hay phôt v÷a chÆt níc

Thêi gian c¶i t¹o
Phô thuéc sù 
tån t¹i cña thÓ 
vïi

T¬ng ®èi 
ng¾n

L©u dµi L©u dµi

§Êt h÷u c¬
§Êt sÐt cã nguån gèc 
nói löa
§Êt sÐt ®é dÎo cao
§Êt sÐt ®é dÎo thÊp
§Êt bïn
§Êt c¸t
§Êt sái

T¬ng t¸c 
gi÷a ®Êt vµ 
thÓ vïi

Xi m¨ng 
ho¸

Dung träng cao 
do hÖ sè rçng 
gi¶m

Tr¹ng th¸i c¶i t¹o 
cña ®Êt

(Kh«ng thay 
®æi tr¹ng th¸i 
®Êt)

(Thay ®æi tr¹ng th¸i ®Êt)

B¶ng 6.6. LÜnh vùc øng dông vµ chøc n¨ng cña v¶i/líi ®Þa kü 
thuËt

Chøc n¨ng
LÜnh vùc ®iÓn h×nh Ph©n 

c¸ch
Tiªu Läc Gia 

cè
B¶o 
vÖ

§êng ®Êt vµ s©n kho
§êng ®Êt vµ b·i ®ç xe
§ª vµ c¸c c«ng tr×nh ng¨n 
níc
Gia cè têng vµ m¸i dèc
Tiªu ngÇm
Läc díi rä ®¸
Läc qua ®Ëp ®Êt
Läc qua kÌ s«ng, biÓn
C¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o ®Êt 





O
O

O


O
O
O

O
O


O
O
O
O 





O
O
*




b»ng thuû lîi
KhÐp kÝn c¸c vïng ®Êt chøa 
chÊt th¶i

O O 

Ng¨n chÆn c¸c vïng ®Êt chøa 
chÊt th¶i

O O 

§êng hÇm kh«ng thÊm níc O 
Ng¨n chÆn c¸c ho¸ chÊt tæng 
hîp

 

Tr¹m b¶o dìng ®êng s¾t 
S©n vËn ®éng vµ s©n gi¶i trÝ  O 
HÖ thèng c¸c s¶n phÈm cã 
hîp chÊt ho¸ häc

 

 - Chøc n¨ng chÝnh; O - Chøc n¨ng phô;  * - øng dông tuú 
thuéc lo¹i ®Êt

Kh¶ n¨ng chuyÓn níc cña bÊc thÊm hoÆc v¶i ®Þa kü thuËt lµ 
th«ng sè cÇn thiÕt dïng trong thiÕt kÕ, thêng kh«ng nhá h¬n 
100m3/n¨m ë ¸p suÊt kh«ng në h«ng lµ 276 KPa (40psi).

HÖ sè thÊm cña v¶i ®Þa kü thuËt thêng b¾t buéc lín h¬n hoÆc 
b»ng 10 lÇn hÖ sè thÊm cña ®Êt.

Ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ vËt liÖu läc, ph¬ng ph¸p nµy cßn 
ph¶i dïng ë nh÷ng ®Þa tÇng thÝch hîp cña líp ®Êt yÕu trong cÊu tróc 
®Þa tÇng nãi chung, trong ®ã quan träng lµ ¸p lùc gia t¶i tríc (®Ó 
t¹o ra sù tho¸t níc) ®îc truyÒn ®Çy ®ñ lªn líp ®Êt yÕu vµ kh«ng 
lín qu¸ ®Ó g©y mÊt æn ®Þnh nãi chung. Chi tiÕt vÒ vÊn ®Ò nµy cã thÓ 
t×m hiÓu trong tµi liÖu tham kh¶o [5] vµ [6].
2.2.2  B¬m Ðp v÷a

C«ng nghÖ b¬m Ðp v÷a (grouting technology), víi ¸p lùc 20-
40 MPa hiÖn ®ang dïng trong x©y dùng nÒn mãng vµ c«ng tr×nh 
ngÇm nh»m:

 Nhåi lÊp c¸c lç rçng;
 Lµm chuyÓn vÞ vµ dån chÆt ®Êt;
 Gi¶m ®é hót níc, t¨ng cêng ®é.

Víi nhiÒu môc tiªu sau:



1) R¾n ho¸ vµ æn ®Þnh ®Êt ®Ó truyÒn t¶i träng xuèng s©u trong 
thi c«ng ®êng tµu ®iÖn ngÇm, ®êng cao tèc vµ nÒn mãng;

2) C¸ch chÊn cho mãng m¸y;
3) Lµm hÖ thèng neo cã phun v÷a ®Ó gi÷ æn ®Þnh, chÞu lùc kÐo;
4) BÝt lÊp c¸c vÕt nøt trong c«ng tr×nh bª t«ng vµ thÓ x©y;
5) Lµm líp phñ mÆt kªnh ®µo;
6) Phun kh« bª t«ng lµm líp ¸o cho c«ng tr×nh ngÇm;
7) Lµm giÕng dÇu b»ng xim¨ng giÕng khoan;
8) Phun v÷a øng suÊt tríc trªn ®êng s«ng;
9) Phun v÷a t¹o cäc hoÆc b¶o vÖ vµ xö lý cäc bÞ khuyÕt tËt.
Trªn h×nh  7.2  tr×nh bµy c¸ch gia cè nÒn mãng, trªn h×nh 7.2b 

gia cè m¸i dèc vµ thi c«ng c«ng tr×nh ngÇm, vµ trªn h×nh 7.2c -
b¬m t¹o mµng chèng thÊm.
Trªn h×nh 7.3 tr×nh bµy c«ng nghÖ b¬m Ðp gia cè nÒn. Néi dung 
kiÓm tra nh ®· nªu tõ ®iÒm 1 ®Õn ®iÓm 4 cßn chi tiÕt h¬n xem ë 
b¶ng 7.7.
2.2.3  Gia cè nÒn b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc (xim¨ng, thuû tinh 
láng hoÆc c¸c chÊt tæng hîp kh¸c..)

ë níc ta ®· lµm thùc nghiÖm kh¸ l©u nhng dïng nhiÒu nhÊt 
lµ ph¬ng ph¸p b¬m v÷a xim¨ng.
Môc ®Ých cña ph¬ng ph¸p nµy thêng dïng ®Ó:

+ N©ng cao cêng ®é cña nÒn nhµ ®· sö dông;
+ Phßng ngõa nh÷ng biÕn d¹ng cã tÝnh ph¸ háng cña kÕt cÊu;
+ Thi c«ng söa ch÷a mãng hoÆc chèng thÊm c«ng tr×nh ngÇm.
Tuú theo c«ng nghÖ gia cè vµ c¸c qu¸ tr×nh xÈy ra trong ®Êt 

mµ chia ph¬ng ph¸p gia cè nÒn lµm 3 nhãm chÝnh: ho¸ häc, nhiÖt 
vµ ho¸ lý. ¦u viÖt cña ph¬ng ph¸p gia cè nµy lµ kh«ng lµm gi¸n 
®o¹n sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh, nhanh, tin cËy cao vµ trong nhiÒu 
trêng hîp lµ ph¬ng ph¸p duy nhÊt ®Ó t¨ng ®é bÒn cña ®Êt cã søc 
chÞu t¶i kh«ng ®ñ.

C¸c ph¬ng ph¸p thêng dïng lµ: silicat ho¸, ®iÖn - silicat 
ho¸, silicat khÝ, amoni¨c ho¸, thÊm nhËp nhùa... vµ cã thÓ t×m hiÓu 
chi tiÕt trong nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o kh¸c.



Ph¬ng ph¸p gia cè ho¸ häc còng dïng ®Ó gia cêng mãng 
vµ têng ch¾n, t¨ng søc chÞu t¶i cña cäc, b¶o vÖ mãng chèng c¸c t¸c 
nh©n ¨n mßn, gia cè m¸i hè ®µo vµ c«ng tr×nh ®Êt.

VËt liÖu c¬ b¶n ®Ó gia cè b»ng silicat lµ thuû tinh láng - dung 
dÞch keo cña silicat natri (Na2O. nSiO2 + mH2O). Tuú theo lo¹i, 
thµnh phÇn vµ tr¹ng th¸i cña ®Êt cÇn gia cè mµ dïng mét hay hai 
dung dÞch silicat ho¸.

Lo¹i mét dung dÞch ®îc dùa trªn dung dÞch t¹o keo b¬m vµo 
trong ®Êt gåm 2 hoÆc 3 cÊu tö. Phæ biÕn nhÊt lµ «xit phosphosilicat, 
oxit lu huúnh-nh«m-silicat, «xit lu huúnh-fluo-silicat, hydro-
fluo-silicat v..v.. Ph¬ng ph¸p mét dung dÞch thÝch hîp cho ®Êt c¸t 
cã hÖ sè thÊm 0,5-5m/ngµy ®ªm.

Ph¬ng ph¸p 2 dung dÞch dïng ®Ó gia cè ®Êt c¸t cã hÖ sè 
thÊm ®Õn 0,5m/ngµy ®ªm vµ gåm 2 lÇn b¬m lÇn lît vµo ®Êt 2 
dung dÞch silicat Na vµ clorua Ca. KÕt qu¶ cña ph¶n øng ho¸ häc lµ 
t¹o ra «xit keo silic lµm cho ®Êt t¨ng ®é bÒn (®Õn 2-6Mpa) vµ 
kh«ng thÊm níc.

Ph¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ silicat lµ dùa trªn sù t¸c ®éng tæ hîp 
lªn ®Êt cña hai ph¬ng ph¸p: silicat ho¸ vµ dßng ®iÖn 1 chiÒu nh»m 
gia cè c¸t h¹t mÞn qu¸ Èm vµ ¸ c¸t cã hÖ sè thÊm ®Òu 0,2 m/ngµy 
®ªm.

Ph¬ng ph¸p amoniac ho¸ lµ dùa trªn viÖc b¬m vµo trong ®Êt 
hoµng thæ (®Ó lo¹i trõ tÝnh lón sËp) khÝ amoniac díi ¸p lùc kh«ng 
lín l¾m.

Silicat ho¸ b»ng khÝ gas dïng ®Ó lµm cøng silicat Na. Ph¬ng 
ph¸p nµy dïng ®Ó gia cè ®Êt c¸t (kÓ c¶ ®Êt cacbonat) cã hÖ sè thÊm 
0,1-0,2 m/ngµy ®ªm còng nh ®Êt cã hµm lîng h÷u c¬ cao (®Õn 
0,2). §é bÒn cña ®Êt gia cè cã thÓ ®Õn 0,5-2MPa trong thêi gian ng¾n.

Ph¬ng ph¸p th©m nhËp nhùa dïng ®Ó gia cè ®Êt c¸t cã hÖ sè 
thÊm 0,5-5m/ngµy ®ªm b»ng c¸ch b¬m vµo trong ®Êt dung dÞch  
nhùa tæng hîp (cacbonic, phenol, epoxy..). T¸c dông cña nhùa ho¸ 
sÏ t¨ng lªn khi bæ sung vµo dung dÞch mét Ýt axit clohydric (®èi víi 
®Êt c¸t). Thêi gian keo tô rÊt dÔ ®iÒu chØnh b»ng lîng chÊt ®«ng 
cøng. §Êt ®îc gia cè b»ng nhùa ho¸ sÏ kh«ng thÊm níc víi 



cêng ®é chÞu nÐn 1-5Mpa. Ngoµi viÖc gia cè nÒn, ph¬ng ph¸p 
nµy cßn dïng ®Ó gia cè vïng sÏ ®µo xuyªn cña c«ng tr×nh ngÇm. 
Tuú theo c¸ch ®Æt èng b¬m, cã thÓ gia cè ®Êt ë c¸c vÞ trÝ kh¸c 
nhau: th¼ng ®øng, nghiªng, n»m ngang vµ kÕt hîp (h×nh 7.4) cßn s¬ 
®å trªn mÆt b»ng cã thÓ theo d¹ng b¨ng dµi, díi toµn bé mãng, gia 
cè côc bé kh«ng nèi kÕt hoÆc theo chu vi vµnh mãng. ViÖc chän 
ph¬ng ph¸p vµ s¬ ®å gia cè phô thuéc chñ yÕu vµo tÝnh chÊt cña 
nÒn, h×nh d¹ng vµ kÝch thíc cña mãng còng nh t¶i träng t¸c dông 
lªn mãng.

KiÓm tra chÊt lîng nÒn ®Êt gia cè cã thÓ tham kh¶o b¶ng 6.7.



B¶ng 6.7. KiÓm tra chÊt lîng nÒn ®Êt gia cè ( theo SNiP 
3.02.01.87)

Nh÷ng yªu cÇu kü 
thuËt

Sai lÖch giíi h¹n
KiÓm tra (ph¬ng ph¸p 
vµ khèi lîng)

1 2 3
1. KiÓm tra sù ®óng 
®¾n c¸c th«ng sè 
dïng trong thiÕt kÕ ( 
tÝnh to¸n) vµ ®iÒu 
kiÖn kü thuËt thi 
c«ng b»ng c¸ch gia 
cè thö nghiÖm.

ChÊt lîng cña khèi 
®Êt ®îc gia cè (nh 
sù toµn khèi, ®ång 
nhÊt, h×nh d¸ng vµ 
kÝch thíc khèi ®Êt, 
®Æc trng bÒn vµ biÕn 
d¹ng) ph¶i t¬ng øng 
víi yªu cÇu thiÕt kÕ. 
Sai lÖch c¸c ®¹i 
lîng ®o kh«ng ®îc 
lín h¬n - 10%.

KiÓm tra b»ng m¾t vµ 
b»ng dông cô theo chØ 
dÉn thiÕt kÕ. Khèi lîng 
vµ danh môc c¸c chØ tiªu 
kiÓm tra do thiÕt kÕ chØ 
®Þnh. Khi kh«ng cã chØ 
dÉn th× khoan lÊy mÉu 
3% sè lç khoan b¬m vµ 
01 lç ®µo ®Ó xem b»ng 
m¾t.

2. C¸c ®Æc trng cña 
vËt liÖu ®Çu vµo ( 
mËt ®é, nång ®é, 
nhiÖt ®é..., do thiÕt 
kÕ qui ®Þnh )

Theo chØ dÉn cña 
thiÕt kÕ. Khi kh«ng 
cã chØ dÉn th× sai 
lÖch kh«ng ®îc qu¸ 
3%.

§o lêng theo chØ dÉn 
cña thiÕt kÕ

3. ¸p lùc vµ lu 
lîng cña vËt liÖu 
khi b¬m Ðp còng nh 
c¸c th«ng sè c«ng 
nghÖ kh¸c ... ®îc 
kiÓm tra b»ng gia cè 
thö nghiÖm.

Nh trªn, kh«ng lín 
h¬n 5%

Nh trªn

4. C¸c chØ sè chÊt 
lîng cña ®Êt ®îc 
gia cè ( sù toµn khèi, 
®é ®ång nhÊt, h×nh 
d¸ng vµ kÝch thíc 

CÇn phï hîp víi thiÕt 
kÕ

Nh trªn. Khi kh«ng cã 
chØ dÉn th× khoan kiÓm 
tra víi 3% sè lç 
khoan/lç cäc lóc thi 
c«ng vµ 1 lç ®µo cho 3 



khèi ®Êt gia cè, c¸c 
®Æc trng bÒn vµ 
biÕn d¹ng cña ®Êt 
vv....)

ngµn m3 ®Êt gia cè 
nhng kh«ng Ýt h¬n 2 lç 
®µo cho 1 c«ng tr×nh; 
§èi víi c«ng tr×nh ®Æc 
biÖt quan träng vµ khèi 
lîng ®Êt gia cè h¬n 50 
ngµn m3 th× cßn ph¶i 
xuyªn tÜnh hoÆc ®éng vµ 
nghiªn cøu b»ng c¸c 
ph¬ng ph¸p ®Þa vËt lý. 
Khi gia cè nÒn mãng 
cña c«ng tr×nh hiÖn h÷u 
cÇn quan tr¾c lón vµ c¸c 
biÕn d¹ng kh¸c tríc vµ 
sau khi gia cè.

5. Sai lÖch cho phÐp 
theo chiÒu dµi khi bè 
trÝ c¸c èng ®Æt èng 
b¬m Ðp.

Theo chØ dÉn cña 
thiÕt kÕ. Khi kh«ng 
cã chØ dÉn th× kh«ng 
®îc lÖch h¬n 3% 
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
®iÓm ®Æt èng.

Nh trªn, kh«ng Ýt h¬n 
10 ®iÓm ®Æt èng kiÓm 
tra 1 èng.

6. Sai lÖch cho phÐp 
cña c¸c èng b¬m so 
víi híng thiÕt kÕ:
a) Khi ®é s©u lç ®Æt 
èng b¬m ®Õn 5m
b) Khi ®é s©u lín 
h¬n

1% ®é s©u 0,5% ®é 
s©u

§o ®é th¼ng ®øng cña lç 
cho tõng 5m mét

7. NhiÖt ®é cña chÊt 
gia cè khi b¬m

Kh«ng ®îc thÊp h¬n 
5oC

§o ®Þnh kú ( cho tõng ca 
lµm viÖc )

8. ChÕ ®é b¬m thiÕt 
kÕ 
( ¸p lùc vµ lu lîng 
)

CÇn phï hîp víi thiÕt
kÕ. Sù thay ®æi chÕ 
®é b¬m chØ ®îc 
phÐp nÕu thiÕt kÕ 

Nh trªn ( theo thiÕt kÕ 
). ¸p lùc b¬m nªn gi÷ 
kh«ng ®æi.



chÊp nhËn
9. Sai lÖch vÒ thêi 
gian t¹o keo ( t¹o 
gen ) ®èi víi lo¹i 1 
dung dÞch cã 2 thµnh 
phÇn lµ Silicat vµ keo

Kh«ng ®îc qu¸ 
20%.  Khi sai lÖch 
lín ph¶i ®iÒu chØnh 
tû lÖ c¸c chÊt hîp 
thµnh

§o tõng ngµy

10. ChØ tiªu chÊt 
lîng dung dÞch 
b¬m xi m¨ng

Theo thiÕt kÕ Nh trªn

11. ChØ tiªu chÊt 
lîng khi b¬m xi 
m¨ng vµo ®Êt ®¸

CÇn phï hîp chØ tiªu 
chÊt lîng thiÕt kÕ

§o vµ quan s¸t b»ng m¾t 
( theo chØ dÉn thiÕt kÕ )

12. Sù liªn tôc khi 
b¬m dung dÞch xi 
m¨ng

Theo yªu cÇu c«ng 
nghÖ

Ghi l¹i ë tÊt c¶ lç b¬m 
sù liÒn khèi

13. Thö tÜnh cäc xi 
m¨ng ®Êt vÒ søc chÞu 
t¶i

øng víi thiÕt kÕ Kh«ng sím h¬n 28 ngµy 
sau khi lµm xong cäc. 
1% sè lîng cäc nhng 
kh«ng Ýt h¬n 2 cäc, hoÆc 
khoan lÊy lâi ®Ó nÐn 
0,5% sè cäc nhng 
kh«ng Ýt h¬n 2 cho mét 
c«ng tr×nh, hoÆc theo 
ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ 
ho¹i víi sè lîng x¸c 
®Þnh bëi ®é chÝnh x¸c vµ 
®é tin cËy cña ph¬ng 
ph¸p.

14. ChÕ ®é c«ng 
nghÖ khi gia cè bïn 
b»ng ph¬ng ph¸p 
khoan trén (tÇn sè 
quay, tèc ®é dÞch 

CÇn theo thiÕt kÕ vµ 
theo kÕt qu¶ gia cè 
thö nghiÖm.

§o, quan s¸t b»ng m¾t, 
ghi chÐp



chuyÓn th¼ng, sè 
hµnh tr×nh cña c¬ 
cÊu c«ng t¸c, sù liªn 
tôc khi b¬m, tæng 
lu lîng cña dung 
dÞch xi m¨ng vµ mËt 
®é dung dÞch)

15. NhiÖt ®é vµ ¸p 
lùc khÝ ga trong lç 
khoan khi gia cè 
b»ng nhiÖt

Kh«ng ®îc thÊp h¬n 
qui ®Þnh cña thiÕt kÕ

§o liªn tôc

16. Cêng ®é, biÕn 
d¹ng vµ ®é bÒn níc 
cña ®Êt gia cè b»ng 
ph¬ng ph¸p nhiÖt

Kh«ng ®îc thÊp h¬n 
qui ®Þnh cña thiÕt kÕ

§o cho mçi khèi ®Êt gia 
cè



Chương 4:      

Lµm chÆt ®Êt b»ng ®Çm/lu lÌn trªn 
mÆt hoÆc chiÒu s©u

C¸c Tiªu chuÈn vµ tµi liÖu:
- TCXD 79:1980 Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c vÒ 

nÒn mãng
- TCVN 4447: 1987 C«ng t¸c ®Êt – Quy ph¹m thi c«ng vµ 

nghiÖm thu
- 14 TCVN 20:1985 Quy ph¹m kü thuËt thi c«ng ®Ëp ®Êt 

theo ph¬ng ph¸p ®Çm nÐn
Cã c¸c ph¬ng ph¸p sau:

-  Lu lÌn, ®Çm nÆng r¬i tõ cao xuèng;
- LÌn chÆt ®Êt qua lç khoan (cäc c¸t, cäc ®¸ d¨m, cäc ®Êt v«i 

xim¨ng, næ m×n..);
-  Cè kÕt ®éng (dynamic consolidation).

C¸c c«ng nghÖ thi c«ng nãi trªn hiÖn ®· ph¸t triÓn rÊt cao nhê 
thiÕt bÞ thi c«ng ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra 
ngµy cµng cã ®é tin cËy cao. Nh÷ng th«ng sè kiÓm tra chÝnh nh ®· 
tr×nh bµy ë ®Çu môc III vµ chi tiÕt th× theo nh÷ng tiªu chuÈn thi 
c«ng cô thÓ cña tõng ph¬ng ph¸p.

VÒ nguyªn t¾c :  ®èi víi c«ng tr×nh quan träng cÇn tiÕn hµnh 
thÝ nghiÖm nÐn vµ c¾t cho ®Êt ë ®é ®Çm chÆt kh¸c nhau, trªn c¬ së 
®ã  x©y dùng biÓu ®å quan hÖ gi÷a:

-    Lùc dÝnh vµ ®é chÆt (th«ng qua kh« hay hÖ sè ®Çm chÆt 
kc);

-    Gãc ma s¸t vµ ®é chÆt;
-    M« ®un biÕn d¹ng/cêng ®é vµ ®é chÆt.

Khi cha cã sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ dïng c¸c sè liÖu tham kh¶o ë 
c¸c b¶ng sau ®©y trong thiÕt kÕ s¬ bé ®Ó khèng chÕ chÊt lîng.



B¶ng 6.8. §é chÆt yªu cÇu cña ®Êt ®¾p
Chøc n¨ng cña ®Êt lÌn chÆt HÖ sè ®Çm chÆt kc

 Cho nÒn mãng cña nhµ vµ c«ng tr×nh hoÆc 
nÒn cña thiÕt bÞ nÆng còng nh nÒn cã t¶i 
träng ph©n bè ®Òu lín h¬n 0,15MPa.

 Nh trªn, thiªt bÞ nÆng võa, mÆt nÒn cã t¶i 
träng 0,05-0,15 MPa.

 Nh trªn, thiÕt bÞ nhÑ, mÆt nÒn cã t¶i träng 
nhá h¬n 0,05 MPa.

 Vïng kh«ng cã c«ng tr×nh

0,98-0,95

0,95-0,92

0,92-0,90
0,9-0,88



B¶ng 6.9. TrÞ tiªu chuÈn cña m«dun biÕn d¹ng E mét sè lo¹i ®Êt 
®Çm chÆt

E, MPa
ë ®é Èm ®Çm chÆt tèi 

u
ë tr¹ng th¸i b·o hoµ 

níc
§Êt

kc =0,92 kc =0,95 kc =0,92 kc =0,95
¸ c¸t hoµng thæ 
(lít)
¸ sÐt vµ sÐt lít
C¸t th«
C¸t trung
C¸t mÞn

20
25
30
25
15

25
30
40
30
20

15
20
-
-
-

20
25
-
-
-

B¶ng 6.10. Cêng ®é tÝnh to¸n Ro cña nÒn ®Êt ®Çm chÆt
Ro, MPa ë hÖ sè kc§Êt

0,92 0,95 0,97
¸ c¸t
¸ sÐt
SÐt
C¸t th«
C¸t trung
C¸t mÞn

0,2
0,25
0,3
0,3

0,25
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4
0,3

0,25

0,28
0,32
0,4
0,5
0,4
0,3

B¶ng 6.11. TrÞ khèng chÕ vÒ chÊt lîng tÇng ®Êt ®Çm chÆt (kinh nghiÖm 
Trung Quèc)

Lo¹i h×nh kÕt cÊu VÞ trÝ líp lÌn chÆt kc §é Èm 
Wop %

KÕt cÊu x©y, nÆng vµ Trong ph¹m vi tÇng chÞu 
lùc

 0,96

KÕt cÊu khung Díi ph¹m vi tÇng chÞu 
lùc

0,93-0,96

Wop  2



KÕt cÊu chèng ®ì vµ Trong ph¹m vi tÇng chÞu 
lùc

0,94-0,97

kh«ng ph¶i kÕt cÊu 
khung

Díi ph¹m vi tÇng chÞu 
lùc

0,91-0,93

B¶ng 6.12. TrÞ tham kh¶o vÒ ®é Èm tèi u vµ ®é chÆt (kh«) 
lín nhÊt

Lo¹i ®Êt §é Èm tèi u (%)
§é chÆt (kh«) lín nhÊt 

(g/cm3)
§Êt c¸t
§Êt sÐt
§Êt sÐt bôi
§Êt bôi

8-12
19-23
12-15
16-22

1,8-1,88
1,58-1,70
1,85-1,95
1,61-1,80



B¶ng 6.13. TrÞ tham kh¶o vÒ ®é Èm tèi u Wop %
ChØ sè dÎo cña ®Êt Ip §é chÆt kh« lín nhÊt dmax

(g/cm3)
§é Èm tèi u 

Wop (%)

0
0-14

14-17
17-20
20-22

1,85
1,75-1,85
1,70-1,75
1,65-1,70
1,60-1,75

13
13-15
15-17
17-19
19-21

Chó thÝch :
1) Khi dïng ph¬ng ph¸p ®éng ®Ó lÌn chÆt th× kh«ng chÕ sai 
kh¸c gi÷a ®é Èm vµ ®é Èm tèi u thay ®æi trong  2%;
2) Khi thi c«ng ®¾p ®Êt lªn vïng ®Êt rÊt yÕu ( cêng ®é bÐ 
h¬n 0,3 MPa) th× ph¶i lµm c¸c ®êng t¹m ®Ó m¸y mãc ®i l¹i. 
Lóc nµy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p æn ®Þnh ®êng ( ®¾p líp ®Êt 
tho¸t ®îc níc nh c¸t, ®¸ d¨m .... hoÆc vËt liÖu v¶i / líi 
®Þa kü thuËt );
3) ChÕ ®é ®¾p ( bÒ dµy vµ tèc ®é ®¾p .... ) do thiÕt kÕ qui ®Þnh 
®Ó tr¸nh nÒn mÊt æn ®Þnh do vît t¶i. Cã khi ph¶i ®Æt mèc 
quan tr¾c lón theo ®é s©u vµ trªn mÆt ®Êt yÕu ®Ó khèng chÕ 
tèc ®é gia t¶i lóc thi c«ng.



Chương 5:                     mãng cäc
    

Mãng cäc (cäc chÕ t¹o s½n råi h¹ vµo ®Êt b»ng ®ãng, rung Ðp, 
Ðp, khoan th¶ hoÆc cäc chÕ t¹o trong lç t¹o s½n b»ng c¸ch nhåi bª 
t«ng, thêng gäi chung lµ cäc nhåi) lµ gi¶i ph¸p a dïng trong x©y 
dùng c«ng tr×nh cã t¶i träng lín trªn nÒn ®Êt yÕu.

ViÖc lùa chän cäc chÕ t¹o s½n (cäc gç, bª t«ng cèt thÐp hoÆc 
thÐp) hay cäc nhåi lµ c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ chñ yÕu sau 
®©y ®Ó quyÕt ®Þnh:

 §Æc ®iÓm c«ng tr×nh;
 §é lín cña c¸c lo¹i t¶i träng;
 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n;
 Yªu cÇu cña m«i trêng (rung ®éng vµ tiÕng ån, ®Êt níc 

th¶i);
 ¶nh hëng ®Õn c«ng tr×nh l©n cËn vµ c«ng tr×nh ngÇm;
 Kh¶ n¨ng thi c«ng cña nhµ thÇu;
 TiÕn ®é thi c«ng vµ thêi gian hoµn thµnh cña chñ ®Çu t;
 Kh¶ n¨ng kinh tÕ cña chñ ®Çu t;
 V..v..

Cã thÓ tham kh¶o theo kinh nghiÖm tr×nh bµy ë b¶ng 6.14.



B¶ng 6.14. Lùa chän lo¹i cäc
Cäc ®ãng                                 Lo¹i cäc

T×nh h×nh
Cäc Ðp

Bª 
t«ng

ThÐp
Cäc 
nhåi

KÝch thíc 
cäc vµ t¶i 
träng cho 
phÐp

§êng kÝnh (cm)
§é s©u (m)
T¶i träng cho phÐp 
(tÊn)

20-30
15-20
20-40

30-55
20-40
50-120

50-80
25-150
100-
170

80-120
40-60
150-
700

Ph¬ng 
thøc chÞu 
lùc cña cäc

Chèng mòi
Mòi + ma s¸t

Ma s¸t

0
0
0

0
0


0
0


0
0
x

§é s©u líp 
®Êt chÞu 
lùc

§Õn 10 m
10-20 m
20-30 m
30-60 m

0
0

x

0
0
0




0
0


0
0
0

Líp ®Êt 
xen kÑp 
dµy h¬n 5 
m

SÐt N = 4-10
      N = 10-20
C¸t pha N = 15-30
     N = 30-50
     N  50
C¸t rêi
Cuéi sái:

d  10 cm
10-30 cm
d  30 cm


x
0

x
0

x
x
x

0
x
0

x
0


x
x

0
0
0
0

0

0

x

0
0
0
0
0
0

0



Níc ngÇm Kh«ng h¹ ®îc mùc 
níc
Tèc ®é  0,3m/s

0
0

0
0

0
0

0
x

¶nh hëng 
®Õn m«i 
trêng

ån vµ rung ®éng
X©y dùng trªn níc
GÇn c«ng tr×nh l©n 
cËn
DiÖn tÝch chËt hÑp

0
0
0
0

x
0

x

x
0




0





Chó thÝch: 
0 - ThÝch hîp trong sö dông;  - CÇn nghiªn cøu tríc khi sö 

dông;
x - Nãi chung lµ kh«ng thÝch hîp; N - ChØ sè xuyªn tiªu 
chuÈn.

3.1. Cäc chÕ t¹o s½n
     C¸c c«ng ®o¹n cÇn gi¸m s¸t kü ®èi víi cäc chÕ t¹o s½n (ë ®©y 
chñ yÕu nãi vÒ cäc BTCT) gåm cã:

 Giai ®o¹n  s¶n xuÊt cäc (vËt liÖu vµ kÝch thíc h×nh häc);
 Giai ®o¹n th¸o khu«n, xÕp kho, vËn chuyÓn;
 Chän bóa ®ãng cäc/h¹ cäc;
 Tr×nh tù ®ãng/h¹ cäc;
 Tiªu chuÈn dõng ®ãng/h¹;
 ChÊn ®éng vµ tiÕng ån;
 NghiÖm thu c«ng t¸c ®ãng/h¹ cäc.

Díi ®©y sÏ tr×nh bµy ng¾n gän mét sè yªu cÇu chÝnh trong c¸c giai 
®o¹n nãi trªn.

3.1.1. Giai ®o¹n s¶n xuÊt
- Trong s¶n xuÊt cäc BTCT, cÇn chó ý:
- Khèng chÕ ®êng kÝnh dmax cña cèt liÖu (dmax = 1:3 ®Õn 1: 

2,5 athÐp);
- Cèt liÖu (c¸t+sái) kh«ng cã tÝnh x©m thùc vµ ph¶n øng 

kiÒm silic;
- Lîng dïng xim¨ng  300kg/m3, nhng kh«ng vît qu¸ 

500kg/m3;
- §é sôt cña bª t«ng 8-18 cm (cè g¾ng dïng bª t«ng kh«);
- Dïng phô gia víi liÒu lîng thÝch hîp.

Chó thÝch :
1) Lîng dïng xi m¨ng ( theo tiªu chuÈn Mü ACI, 543, 1980)
- Trong m«i trêng b×nh thêng 335 kg/m3;



- Trong m«i trêng níc biÓn 390 kg/m3;
- §æ bª t«ng díi níc ( cäc nhåi ) 335 - 446 kg/m3;

2) §é sôt cña hçn hîp bª t«ng ( theo tiªu chuÈn võa nªu )
- §óc t¹i chç ( cäc nhåi ) kh«ng cã níc : 75 - 100mm;
- §óc s½n :  0 - 75 mm;
- §æ bª t«ng díi níc : 150 - 200 mm.

C¸c kiÓm tra cèt liÖu vµ xim¨ng theo nh tiªu chuÈn kÕt cÊu bª 
t«ng cèt thÐp.
Sai sè  vÒ träng lîng c¸c thµnh phÇn cña hçn hîp bª t«ng kh«ng 
vît qu¸ c¸c gi¸ trÞ sau ®©y:

 Xim¨ng : 2%;
 Cèt liÖu th« : 3%;
 Níc+dung dÞch phô gia : 2%;

Hå s¬ nghiÖm thu cho cäc BTCT gåm:
 B¶n vÏ kÕt cÊu cäc;
 PhiÕu kiÓm tra vËt liÖu cäc;
 PhiÕu nghiÖm thu cèt thÐp;
 Cêng ®é Ðp mÉu bª t«ng;
 Ph¬ng ph¸p dìng hé;
 PhiÕu kiÓm tra kÝch thíc cäc (tham kh¶o b¶ng 7.15).

ChÊt lîng mÆt ngoµi cäc ph¶i phï hîp yªu cÇu:
- MÆt cäc b»ng ph¼ng, ch¾c ®Æc, ®é s©u bÞ søt ë gãc kh«ng 

qu¸ 10 mm;
- §é s©u vÕt nøt cña bª t«ng do co ngãt kh«ng qu¸ 20mm, 

réng kh«ng qu¸ 0,5mm;
- Tæng diÖn tÝch mÊt m¸t do lÑm/søt gãc vµ rç tæ ong kh«ng 

®îc qu¸ 5% tæng diÖn tÝch bÒ mÆt cäc vµ kh«ng qu¸ tËp 
trung;

- §Çu vµ mòi cäc kh«ng ®îc rç, ghå ghÒ, nøt/søt.
ChÊt lîng cäc tríc khi ®ãng cÇn kiÓm tra gåm cã viÖc x¸c 

®Þnh ®é ®ång nhÊt vµ cêng ®é bª t«ng (siªu ©m + sóng bËt nÈy 
theo mét sè tiªu chuÈn hiÖn hµnh nh 20TCN: 87, TCXD171: 



1987, vµ TCXD 225: 1998), vÞ trÝ cèt thÐp trong cäc (c¶m øng ®iÖn 
tõ); kÝch thíc cäc ë ®Çu vµ mòi.
    Tû lÖ % sè cäc cÇn kiÓm tra do t vÊn gi¸m s¸t vµ thiÕt kÕ quyÕt 
®Þnh trªn c¬ së c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ tr×nh ®é thµnh th¹o nghÒ cña 
nhµ thÇu.

B¶ng 6.15   §é sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch thíc cäc (TCXD 
286:2003)

TT KÝch thíc cÊu t¹o §é sai lÖch cho 
phÐp

1 ChiÒu dµi ®o¹n cäc ≤ 10 m  30 mm
2 KÝch thíc c¹nh  5 mm
3 ChiÒu dµi mòi cäc 30 mm
4 §é cong cña cäc 10 mm
5 §é vâng cña ®o¹n cäc 1% chiÒu dµi ®èt 

cäc
6 §é lÖch mòi khái t©m 10 mm
7 Gãc nghiªng cña mÆt ®Çu cäc víi mÆt th¼ng 

gãc víi trôc cäc:
+ cäc tiÕt diÖn ®a gi¸c
+ cäc trßn

Nghiªng 1%
Nghiªng 0.5%

8 Kho¶ng c¸ch tõ t©m mãc treo ®Õn ®Çu ®o¹n 
cäc

 50 mm

9 §é lÖch cña mãc treo so víi trôc cäc 20 mm
10 ChiÒu dµy líp b¶o vÖ bª t«ng  5 mm
11 Bíc xo¾n thÐp ®ai  10 mm
12 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cèt thÐp chñ  10 mm
13 §êng kÝnh cäc rçng  5 mm
14 ChiÒu dµy thµnh lç  5 mm
15 KÝch thíc lç rçng so víi tim cäc  5 mm

3.1.2. - Giai ®o¹n th¸o khu«n, xÕp kho, vËn chuyÓn
    Nh÷ng h háng cã thÓ xÈy ra ë giai ®o¹n nµy thêng gÆp lµ:



- VËn chuyÓn, xÕp kho khi cêng ®é bª t«ng cha ®¹t 70% 
cêng ®é thiÕt kÕ;

- CÈu mãc kh«ng nhÑ nhµng, vÞ trÝ vµ sè lîng c¸c mãc thÐp 
®Ó cÈu lµm kh«ng ®óng theo thiÕt kÕ quy ®Þnh.

§Ó tr¸nh háng gÉy cäc, th«ng thêng dïng 2 mãc cho cäc dµi 
díi 20 m vµ 3 mãc cho cäc dµi 20 - 30m.

Tuú thuéc vµo c¸ch ®Æt mãc cÈu mµ néi lùc sÏ ®îc tÝnh to¸n 
t¬ng øng theo nguyªn t¾c sau: Khi sè mãc trªn cäc Ýt h¬n hoÆc 
b»ng 3 th× vÞ trÝ cña mãc x¸c ®Þnh theo sù c©n b»ng cña m« men ©m 
(h×nh 7.5) cßn nÕu sè mãc lín h¬n 3 th× vÞ trÝ cña mãc x¸c ®Þnh 
theo sù c©n b»ng ph¶n lùc (h×nh 7.6).
    Nh÷ng kiÓm to¸n nãi trªn ph¶i ®îc th«ng hiÓu gi÷a ngêi thiÕt 
kÕ vµ thi c«ng ®Ó tr¸nh nøt hoÆc gÉy cäc tríc khi ®ãng. §iÒu nµy 
cµng ®Æc biÖt quan träng khi chóng ta dïng cäc bª t«ng cèt thÐp 
dµi trªn 30 m hay cäc BTCT øng suÊt tríc.



Chương 6:                 Chän bóa ®ãng cäc

Mét sè nguyªn t¾c chung trong chän bóa:
-  B¶o ®¶m cäc xuyªn qua tÇng ®Êt dµy (kÓ c¶ tÇng cøng xen 

kÑp) cã mòi vµo ®îc líp chÞu lùc (cäc chèng), ®¹t ®Õn ®é 
s©u thiÕt kÕ;

- øng suÊt do va ®Ëp g©y ra trong cäc (øng suÊt xung kÝch) 
ph¶i nhá h¬n cêng ®é cña vËt liÖu cäc, øng suÊt kÐo do va 
®Ëp nhá h¬n cêng ®é chèng kÐo cña bª t«ng th«ng 
thêng, cßn trong cäc BTCT øng suÊt tríc – nhá h¬n 
tæng cêng ®é chèng kÐo cña bª t«ng vµ trÞ øng suÊt tríc;

- Khèng chÕ tho¶ ®¸ng tæng sè  nh¸t bóa + thêi gian ®ãng 
(chèng mái vµ gi¶m hiÖu qu¶ ®ãng);

- §é xuyªn vµo ®Êt cña mét nh¸t bóa kh«ng nªn qu¸ nhá: 
bóa diezen -12 mm/nh¸t vµ bóa h¬i 23 mm/nh¸t (®Ò 
phßng háng bóa + m¸y ®ãng).

C¨n cø ®Ó chän bóa ®ãng:
- Theo träng lîng cäc (träng lîng bóa  träng lîng cäc);
- Theo lùc xung kÝch cña bóa (lùc xung kÝch  lùc chèng 

xuyªn);
- Theo ph¬ng tr×nh truyÒn sãng øng suÊt;
- Theo c¸ch khèng chÕ ®é cøng (theo ph¬ng tr×nh viph©n 

bËc 3 vÒ truyÒn sãng øng suÊt);
- Theo ph¬ng ph¸p ®å gi¶i kinh nghiÖm ®Ó chän bóa thuû 

lùc cho thi c«ng cäc èng thÐp;
- Theo ph¬ng ph¸p kinh nghiÖm so s¸nh tæng hîp.

3.1.4. Mèi nèi cäc vµ mòi cäc
    Mèi nèi gi÷a c¸c ®o¹n cäc chÕ t¹o s½n (BTCT, gç, thÐp..) cã ý 
nghÜa rÊt quyÕt ®Þnh khi dïng cäc dµi. VÒ ph¬ng diÖn chÞu lùc, 



mèi nèi cã thÓ chÞu lùc nÐn vµ còng cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn lùc nhæ, 
m« men vµ lùc c¾t. Khi ®ãng th× mèi nèi võa chÞu lùc nÐn võa chÞu 
lùc nhæ.
    §èi víi cäc bª t«ng cèt thÐp th«ng thêng c¸c liªn kÕt gi÷a ®o¹n 
cäc ®îc thùc hiÖn b»ng:

 Hµn qua mÆt bÝch + thÐp gãc;
 Hµn qua thÐp b¶n phñ kÝn mÆt bÝch;
 Liªn kÕt b»ng chèt nªm ®ãng;
 Liªn kÕt b»ng chèt xá kiÓu ©m d¬ng + ®æ v÷a.

§èi víi cäc BTCT trßn, rçng cã thÓ liªn kÕt b»ng mèi nèi hµn 
hoÆc nèi b»ng bul«ng.

T¹i c¸c níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao ngêi ta dïng 
kiÓu mèi nèi chÕ t¹o c¬ khÝ kh¸ chÝnh x¸c, rót ng¾n viÖc ngõng chê 
lóc h¹ cäc vµ cã ®îc c©y cäc dµi víi mèi nèi ch¾c ch¾n lµm cho 
cäc chÞu t¶i víi ®é tin cËy cao.

Mét sè kiÓu mèi nèi võa nªu cã thÓ t×m thÊy trong nhiÒu tµi 
liÖu chuyªn kh¶o, ë ®©y chØ nªu mét sè lo¹i tiªu biÓu ( xem h×nh 
7.7 - h×nh 7.9).

VÒ mòi cäc (h×nh 7.10) tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh 
vµ ph¬ng thøc chÞu lùc cña cäc mµ mòi sÏ cã cÊu t¹o kh¸c nhau. 
Khi cäc ®ãng vµo nÒn ®Êt mÒm th× cã thÓ dïng ®Çu cäc b»ng 
ph¼ng; khi ®ãng vµo líp ®Êt cøng, vµo líp ®¸ phong ho¸ bë rêi 
hoÆc mòi cäc cã thÓ chèng vµo líp ®Êt ®¸ cã thÕ n»m nghiªng, cäc 
cña c¸c cÇu lín, ®Ó ®¶m b¶o søc chÞu t¶i còng nh æn ®Þnh cña cäc 
ph¶i cÊu t¹o mòi cäc mét c¸ch cÈn thËn, ®óng t©m ®Ó cäc kh«ng bÞ 
lÖch híng khi ®ãng/h¹ vµo trong ®Êt.
    Nh÷ng chi tiÕt cÊu t¹o vµ thiÕt kÕ mèi nèi vµ mòi cäc cã ý nghÜa 
kinh tÕ – kü thuËt trong c«ng tr×nh mãng cäc nãi chung vµ còng lµ 
nh÷ng ®iÒu kiÖn dÔ bÞ xem thêng cña ngßi thiÕt kÕ lÉn ngêi thi 
c«ng.

3.1.5. Tr×nh tù ®ãng cäc



    Tr×nh tù ®ãng/h¹ cäc trong c«ng nghÖ thi c«ng mãng cäc cÇn 
dùa vµo c¸c yÕu tè sau ®©y ®Ó quyÕt ®Þnh:

 §iÒu kiÖn hiÖn trêng vµ m«i trêng;

 VÞ trÝ vµ diÖn tÝch vïng ®ãng cäc;

 C«ng tr×nh l©n cËn vµ tuyÕn ®êng èng ngÇm;

 TÝnh chÊt ®Êt nÒn;

 KÝch thíc cäc, kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ, sè lîng, chiÒu dµi cäc;

 ThiÕt bÞ dïng ®Ó ®ãng/h¹ cäc;

 Sè lîng ®µi cäc vµ yªu cÇu sö dông.
ViÖc lùa chän c¸ch ®ãng nµo cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch tû mû 

trong tõng trêng hîp cô thÓ theo c¸c yÕu tè nªu trªn.
Th«ng thêng, nguyªn t¾c ®Ó x¸c ®Þnh tr×nh tù ®ãng cäc lµ:

(1)C¨n cø vµo mËt ®é cña cäc vµ ®iÒu kiÖn xung quanh:

 Chia khu ®Ó nghiªn cøu tr×nh tù ®ãng;

 Chia 2 híng ®èi xøng, tõ gi÷a ®ãng ra;

 Chia 4 híng tõ gi÷a ®ãng ra;

 §ãng theo 1 híng.
(2)C¨n cø ®é cao thiÕt kÕ cña mãng: Mãng s©u h¬n - ®ãng 

tríc, n«ng h¬n - ®ãng sau;
(3)C¨n cø quy c¸ch cäc: Cäc lín - ®ãng tríc, cäc nhá - ®ãng 

sau; cäc dµi - ®ãng tríc, cäc ng¾n  - ®ãng sau;
(4)C¨n cø t×nh h×nh ph©n bè cäc: Cäc trong nhãm - ®ãng 

tríc, cäc ®¬n  - ®ãng sau;
(5)C¨n cø yªu cÇu ®é chÝnh x¸c lóc ®ãng: §é chÝnh x¸c thÊp 

- ®ãng tríc, ®é chÝnh x¸c cao - ®ãng sau.

3.1.6. Tiªu chuÈn dõng ®ãng cäc
    X¸c ®Þnh tiªu chuÈn dõng ®ãng cäc theo yªu cÇu thiÕt kÕ lµ vÊn 
®Ò quan träng v× nã cã ý nghÜa rÊt lín vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt. Hai 



dÊu hiÖu ®Ó khèng chÕ dõng ®ãng lµ: theo ®é s©u mòi cäc quy ®Þnh 
trong thiÕt kÕ vµ theo ®é xuyªn cuèi cïng cña cäc vµo ®Êt (cã khi 
cßn gäi lµ theo ®é chèi). Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hai dÊu 
hiÖu nãi trªn vµ cã khi m©u thuÉn nhau.
    Tiªu chuÈn khèng chÕ viÖc dõng ®ãng cäc nªn quy ®Þnh nh sau:

(1)NÕu mòi cäc ®Æt vµo tÇng ®Êt th«ng thêng th× ®é s©u thiÕt 
kÕ lµm tiªu chuÈn chÝnh cßn ®é xuyªn th× dïng ®Ó tham 
kh¶o;

(2)NÕu mòi cäc ®Æt vµo líp ®Êt c¸t tõ chÆt võa trë lªn th× lÊy 
®é xuyªn s©u lµm tiªu chuÈn chÝnh cßn ®é s©u cäc - tham 
kh¶o;

(3)Khi ®é xuyªn ®· ®¹t yªu cÇu nhng cäc cha ®¹t ®Õn ®é 
s©u thiÕt kÕ th× nªn ®ãng tiÕp 3 ®ît, mçi ®ît 10 nh¸t víi ®é 
xuyªn cña 10 nh¸t nµy kh«ng ®îc lín h¬n ®é xuyªn quy 
®Þnh cña thiÕt kÕ;

(4)Khi cÇn thiÕt dïng c¸ch ®ãng thö ®Ó x¸c ®Þnh ®é xuyªn 
khèng chÕ. 
Tham kh¶o kinh nghiÖm cña Trung Quèc ë b¶ng 6.16.

B¶ng 6.16. KiÕn nghÞ vÒ tiªu chuÈn khèng chÕ dõng ®ãng cäc (kinh 
nghiÖm Trung Quèc)

Lo¹i cäc Cäc BTCT rçng Cäc BTCT ®Æc

KÝch thíc 
cäc (cm)

Mòi 
kÝn

Mòi 
hë

Mòi 
kÝn

Mòi 
hë

40x4
0

45x4
5

50x5
0

50x5
0

§Êt ë mòi 
cäc (trÞ sè 
N)

§Êt 
c¸t 
(30-
50)

§Êt 
sÐt 

cøng

(20-
25)

§Êt 
c¸t 
(30-
50)

§Êt 
sÐt 

cøng

(20-
25)

§Êt sÐt cøng

(20-25)

§Êt 
c¸t 
(30-
50)



§iªze
n

20-25 cÊp 30-40 cÊp 30 
cÊp

30-35 
cÊp

35-
45 
cÊp

40-
45 
cÊp

Lo¹i 
bóa

H¬i 4-7 T 7-10 T 7 T 7-10 
T

10 T 10 T

TrÞ sè
khèng chÕ 
tæng sè nh¸t 
®ãng

 2000 -2500  1500 -2000

Sè nh¸t 
®ãng khèng 
chÕ  ë 5 m 
cuèi cïng

 700 -800  500 -600

§ieze
n

2 - 3mm/nh¸t 2 - 3mm/nh¸tTrÞ 
sè ®é 
xuyª

n

cuèi 
cïng

H¬i 3 - 4mm/nh¸t 3 - 4mm/nh¸t

3.1.7. Cäc vµ mÆt nÒn bÞ ®Èy tråi.
ViÖc mÆt ®Êt bÞ n©ng lªn còng nh bÞ chuyÓn vÞ ngang khi h¹ 

cäc cã kho¶ng c¸ch gi÷a chóng qu¸ gÇn hoÆc bè trÝ qóa dµy lµ 
nguy c¬ thêng x¶y ra trong thi c«ng. §iÒu ®ã sÏ g©y ra nh÷ng h 
háng cho cäc nh lµ bÞ nøt hoÆc g·y do lùc kÐo vµ do ¸p lùc ngang 
cña ®Êt lªn cäc qu¸ lín; mòi cäc kh«ng tiÕp xóc tèt víi líp chÞu lùc 
do bÞ n©ng lªn khi h¹ nh÷ng cäc sau ®ã ë gÇn nã nªn søc chÞu t¶i 
kh«ng ®¸p øng víi thiÕt kÕ vµ ®é lón c«ng tr×nh sÏ lín.  HiÖn tîng 
nãi trªn trë nªn nghiªm träng h¬n khi h¹ cäc cã mËt ®é dµy trong 
®Êt yÕu no níc v× lo¹i ®Êt nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng bÞ Ðp chÆt.



§é n©ng cao mÆt ®Êt vµ chuyÓn vÞ ngang trong ®Êt sÐt no níc 
ch¼ng nh÷ng cã quan hÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc, ®êng kÝnh 
vµ ®é dµi cña cäc mµ cßn cã quan hÖ ®Õn mËt ®é bè trÝ cäc. Theo 
kÕt qu¶ theo dâi vµ thèng kª trong thi c«ng cho thÊy nÕu Ws < 5%  
th× ®é nguy hiÓm vÒ chÊt lîng cäc bÐ, víi Ws tÝnh b»ng c«ng thøc 
:

Ws =  
F

f

Trong ®ã :
   f - diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang (m2) cña cäc ®¬n;
f  - tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña c¸c cäc ®¬n;
  F - diÖn tÝch hiÖn trêng (m2) bao b»ng hµng cäc ngoµi cïng;
WS - mËt ®é diÖn tÝch cäc ®îc h¹ vµo ®Êt.
NÕu dïng mËt ®é thÓ tÝch cäc ®îc h¹ vµo ®Êt Wv ®Ó biÓu thÞ, 

khi Wv < 0,6 th× Ýt cã nguy hiÓm vÒ chÊt lîng cäc víi Wv tÝnh 
b»ng c«ng thøc :

Wv =   
F

Vi

Trong ®ã :
    Vi - thÓ tÝch cña phÇn cäc ®· h¹ vµo ®Êt cña cäc ®¬n;
Vi -  tæng thÓ tÝch cña phÇn ®· h¹ vµo ®Êt cña c¸c cäc;
     F -  nh trªn.
Khi mËt ®é bè trÝ cäc cã Ws > 5%, Wv > 0,6 th× kh¶ n¨ng g·y 

cäc t¬ng ®èi nhiÒu.
C¸ch xö lý khi gÆp hiÖn tîng nãi trªn lµ ph¶i thùc hiÖn viÖc 

kiÓm tra ®o ®¹c cÈn thËn, cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ l¹i cäc, ®ãng cäc qua 
lç khoan  måi ®Ó gi¶m thÓ tÝch bÞ ®Èy tråi, thùc hiÖn tr×nh tù ®ãng 
cäc hîp lÝ vµ ph¶i ®ãng vç l¹i nh÷ng cäc cha bÞ g·y, chØ bÞ n©ng 
lªn cho ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ yªu cÇu.

Qu¸ tr×nh ®ãng l¹i nµy cã thÓ tíi khi cäc ®¹t ®îc ®é chèi nh 
cò hoÆc theo ®é cao ®Çu cäc. ViÖc ®ãng l¹i cäc chØ nªn ®îc b¾t 
®Çu khi qu¸ tr×nh ®ãng cäc ®· vît ra ngoµi ph¹m vi ¶nh hëng ®Ó 
nã kh«ng g©y ra hiÖn tîng tråi nµo n÷a cho nh÷ng cäc ®· ®ãng.



VÊn ®Ò nµy còng xuÊt hiÖn ë líp c¸t mÞn chÆt b·o hoµ níc vµ 
líp phï sa v« c¬, khi qu¸ tr×nh h¹ cäc ngõng l¹i, ¸p lùc níc lç 
rçng ©m sÏ biÕn mÊt do ®ã lµm gi¶m ®é bÒn c¾t theo thêi gian nªn 
lµm gi¶m søc chÞu t¶i cña cäc theo thêi gian vµ gäi lµ hiÖn tîng 
chïng. Vç nhÑ lªn c¸c cäc ®· ®ãng còng ph¶i tiÕn hµnh trong c¸c 
®iÒu kiÖn ®Êt nh vËy. NÕu sau khi vç l¹i mµ ph¸t hiÖn thÊy søc 
kh¸ng cò ®· gi¶m th× nh÷ng cäc nµy cÇn ph¶i ®ãng thªm cho ®Õn 
khi ®¹t ®îc søc kh¸ng danh ®Þnh.

3.1.8. ChÊn ®éng vµ tiÕng ån.
    VÊn ®Ò ¶nh hëng cña chÊn ®éng còng nh tiÕng ån (xem h×nh 
7.11a) ®èi víi c«ng tr×nh vµ con ngêi do thi c«ng ®ãng cäc g©y ra 
cÇn ph¶i ®îc xem xÐt v× nã cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ ®¸ng 
tiÕc, nhÊt lµ khi thi c«ng ®ãng cäc gÇn c«ng tr×nh ®· x©y hoÆc gÇn 
khu d©n c.
    Tiªu chuÈn ®Ó khèng chÕ dao ®éng vµ tiÕng ån do chÊn ®éng g©y 
ra ®èi víi ngêi vµ c«ng tr×nh cã thÓ tham kh¶o:

 Tiªu chuÈn Liªn X« (cò):  Nr. 1304 – 75 hay CH 
2.2.4/2.1.8.562-96;

 Tiªu chuÈn CHLB §øc:     DIN 4150 – 1986;
 Tiªu chuÈn Thuþ SÜ :          SN 640312 – 1978;
 Tiªu chuÈn Anh   :              BS 5228, Part 4  - 1992a (b¶ng 

7.17).
 Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5949-1998 (b¶ng 7.18).

    VÒ  ®é ån thêng khèng chÕ 70 – 75 dB ®èi víi khu ë  vµ 70 –
85 dB ®èi víi khu th¬ng m¹i; Khi ån qu¸ giíi h¹n trªn ph¶i t×m 
c¸ch gi¶m ån. C¸ch phßng chèng ¶nh hëng chÊn ®éng vµ ån:

 X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch an toµn khi ®ãng (h×nh 7.11b);
 Chän c¸ch ®ãng (träng lîng + ®é cao r¬i bóa), lo¹i bóa 

hîp lý;
 Khoan dÉn, ®ãng vç, Ðp;
 Lµm hµo c¸ch chÊn;



 §Æt vËt liÖu têng tiªu ©m, gi¶m thanh, ®Öm lãt ®Çu mò 
cäc;

 V..v..
B¶ng 6.17. ¶nh hëng cña dao ®éng ®èi víi c¸c ®èi tîng kh¸c 
nhau
(theo tiªu chuÈn Anh BS 5228 Part 4   1992a)

Th«ng sè ®o vµ ph¹m vi ®é nh¹y
VÝ dô

§èi tîng quan 
t©m ChuyÓn vÞ 

(mm)
VËn tèc 
(mm/s)

Gia tèc (g)

Ph¬ng 
tiÖn thÝ 
nghiÖm

ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh

(0,25-1) 
x10-3

(0,1Hz-
30Hz)

(0,1-5) x10-3

(30Hz-
200Hz)

C¬ së vi 
®iÖn tö

ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh

(6-400) 
x10-3

(3Hz-
100Hz)

(0,5-8) x10-3

(5Hz-
200Hz)

M¸y mãc 
chÝnh x¸c

ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh

(0,1-1) x10-3

M¸y tÝnh ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh

(3-250) x10-

3

0,1- 0,25 sai sè 
trung ph¬ng 
(SSTP)
(tèi ®a 300Hz)

Vi xö lý ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh

0,1-1

BÖnh viÖn 
vµ n¬i c 
tró

Con ngêi

0,15-15 
(híng
®øng)
(8Hz-
80Hz)
0,4-40 
(híng 
ngang)
(2Hz-80Hz)

0,5-50 
(SSTP 
híng ®øng)
(4Hz-8Hz)

V¨n 
phßng

Con ngêi
0,5-20 
(híng 
®øng)
(8Hz-



80Hz)
1-50 (híng 
ngang)
(2Hz-80Hz)

Xëng 
m¸y

Con ngêi

1-20 
(híng 
®øng)
(8Hz-
80Hz)
3,2-52 
(híng 
ngang)
(2Hz-80Hz)

(4-650)x10-3 

(SSTP híng 
®øng)
(4Hz-8Hz)

Khu d©n c 
hoÆc 
th¬ng m¹i

C«ng tr×nh 1-50

èng dÉn 
khÝ hoÆc 
níc

DÞch vô ngÇm 
díi ®Êt

(10-400) 
x10-3

1-50

B¶ng 6.18. Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp tiÕng ån khu vùc c«ng 
céng vµ d©n c 
                      (tÝnh theo møc ©m t¬ng ®¬ng dBA TCVN 5949-
1998)

Thêi gian
Khu vùc tõ 6h-

18h
tõ 18h-

22h
tõ 22h-

6h
1. Khu vùc cÇn ®Æc biÖt yªn tÜnh: 

bÖnh viÖn, th viÖn, nhµ ®iÒu 
dìng, nhµ trÎ, trêng häc, nhµ 
thê, chïa chiÒn.

2. Khu d©n c, kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, 
c¬ quan hµnh chÝnh.

3. Khu d©n c xen kÏ trong khu vùc 
th¬ng m¹i, dÞch vô, s¶n xuÊt

50

60

75

45

55

70

40

50

50



Chương 7:            Mét sè sù cè thêng gÆp

 Khã xuyªn vµ kh«ng ®¹t ®îc ®é s©u thiÕt kÕ quy ®Þnh;

 Cäc bÞ xoay vµ nghiªng qu¸ lín;

 Cäc ®ãng ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ nhng søc chÞu t¶i kh«ng ®ñ;

 Sù kh¸c biÖt dÞ thêng vÒ tµi liÖu ®Þa chÊt lóc ®ãng so víi 
ban ®Çu;

 Th©n hoÆc mèi nèi cäc bÞ háng/gÉy ¶nh hëng ®Õn viÖc 
tiÕp tôc Ðp/®ãng;

 Cäc ®ãng tríc bÞ tråi lªn khi ®ãng c¸c cäc sau;

 Kh«ng ®ãng tiÕp ®îc n÷a do thêi gian ®ãng kÐo dµi hoÆc 
t¹m ngõng;

 BiÕn d¹ng nÒn lín dÉn ®Õn trît c¶ khèi ®Êt;

 Cäc bÞ lÖch hoÆc sai vÞ trÝ;

 V..v..
Nh÷ng nguyªn nh©n trªn ph¶i ®îc ph©n tÝch, t×m c¸ch kh¾c 

phôc, xö lý.. míi cã thÓ ®ãng tiÕp, cã khi ph¶i ®ãng thö ®Ó t×m ra 
c«ng nghÖ vµ tr×nh tù ®ãng cäc hîp lý.
    VÝ dô nguyªn nh©n g©y trît nÒn cã thÓ lµ:

(1)Tµi liÖu  ®iÒu tra §CCT kh«ng gièng thùc tÕ hoÆc sai, lµm 
ngêi thiÕt kÕ kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn sai trong kiÓm 
to¸n æn ®Þnh;

(2)Ph¬ng ph¸p vµ c«ng nghÖ thi c«ng kh«ng ®óng lµm t¨ng ¸p 
lùc níc lç rçng, díi t¸c dông cña Ðp chÆt + chÊn ®éng dÉn 
®Õn m¸i ®Êt bÞ trît;

(3)Kh«ng cã biÖn ph¸p khèng chÕ tèc ®é ®ãng cäc;
(4)XÕp cäc ë trªn m¸i dèc hoÆc bÞ ®µo ë ch©n dèc...,



(5)Trong thêi gian ®ãng cäc, mùc níc cña s«ng gÇn ®ã bÞ ®ét 
ngét h¹ thÊp.

C¸ch phßng ngõa vµ xö lý:
(1)§iÒu tra kü ®Êt nÒn, gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç khoan 

th¨m dß;
(2)CÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh trong thiÕt kÕ thi c«ng cäc ë vïng bê 

dèc;
(3)Gi¶m ¶nh hëng chÊn ®éng (khoan dÉn – Ðp – h¹ cäc);
(4)Dïng tr×nh tù ®ãng tõ gÇn ®Õn xa;
(5)TiÕn ®é thi c«ng chËm;
(6)Gi¶m thiÓu t¶i träng thi c«ng, ®×nh chØ gia t¨ng t¶i ë m¸i dèc;
(7)Theo dâi kü m«i trêng x©y dùng: ®iÒu kiÖn thuû v¨n sãng 

biÓn, chó ý sù thay ®æi mùc níc, phßng ngõa viÖc h¹ thÊp 
®ét ngét mùc níc;

(8)Nghiªn cøu viÖc ®µo hè mãng s©u trong khi ®ãng cäc, kiÓm 
to¸n æn ®Þnh cña ®Êt sau khi ®ãng cäc tríc khi ®µo mãng 
s©u;

(9)Theo dâi ®o ®¹c ¸p lùc níc lç rçng vµ chuyÓn vÞ ®Ó khèng 
chÕ tiÕn ®é ®ãng cäc.

3.1.10. NghiÖm thu c«ng t¸c ®ãng cäc
    ChÊt lîng h¹ cäc cÇn ph¶i ®îc thÓ hiÖn ë c¸c ®iÓm chÝnh sau:

(1)ChÊt lîng mèi nèi gi÷a c¸c ®o¹n cäc (nÕu cã);
(2)Sai lÖch vÞ trÝ cäc so víi quy ®Þnh cña thiÕt kÕ;
(3)Sai lÖch vÒ ®é cao ®Çu cäc: thêng kh«ng qu¸ 50 – 100mm;
(4)§é nghiªng cña cäc kh«ng vît qu¸ 1% ®èi víi cäc th¼ng 

®øng vµ kh«ng vît qu¸ 1,5% gãc nghiªng gi÷a trôc cäc vµ 
®êng nghiªng cña bóa;

(5)BÒ mÆt cäc: nøt, mÐo mã, kh«ng b»ng ph¼ng.
Tæng hîp nh÷ng ®iÒu trªn trong b¶ng 6.19 (hoÆc b¶ng 10 cña 
TCXD 79: 1980)



B¶ng 6.19. Sai lÖch cho phÐp vÒ vÞ trÝ cäc chÕ t¹o s½n trªn mÆt 
b»ng

(kinh nghiÖm cña Trung Quèc)
Lo¹i cäc H¹ng môc kiÓm tra Sai lÖch cho phÐp 

(mm)
Cäc BTCT 

®óc s½n, cäc 
èng thÐp, cäc 

gç

Cäc phÝa trªn cã dÇm mãng:
- Híng vu«ng gãc víi trôc 
dÇm
- Híng song song víi trôc 
dÇm
- Cäc trong nhãm 1-2 chiÕc 
hoÆc cäc trong hµng cäc
- Cäc trong mãng cã 3-20 cäc

Cäc trong mãng cã trªn 20 
cäc:
- Cäc ë mÐp ngoµi

- Cäc trung gian

100
150

100
1/2 ®êng kÝnh cäc 
(hoÆc c¹nh cäc)

1/2 ®êng kÝnh (hoÆc 
c¹nh cäc)
1 ®êng kÝnh (hoÆc 
c¹nh cäc)

Cäc b¶n 
(barette) 

b»ng BTCT

VÞ trÝ
§é th¼ng ®øng
Khe hë gi÷a c¸c cäc:
- §Ó chèng thÊm
- §Ó ch¾n ®Êt

100
1%

 20
 25

3.2 Cäc thÐp
Lo¹i cäc thÐp thêng dïng hiÖn nay lµ cäc èng trßn, cäc thÐp 

h×nh ch÷ I, 
      ch÷ H.
3.2.1. KiÓm tra chÊt lîng chÕ t¹o.

Theo chøng chØ cña nhµ chÕ t¹o, khi cÇn cã thÓ lÊy mÉu kiÓm 
tra. C¸c h¹ng môc chÝnh cÇn kiÓm tra, gåm :



- Chøng chØ vÒ cäc thÐp, thµnh phÇn kim lo¹i chÝnh;
- §é bÒn chèng ¨n mßn cña thÐp (mm/n¨m) trong c¸c m«i 

trêng ¨n mßn kh¸c nhau ( ¨n mßn yÕu, trung b×nh, m¹nh );
- Dung sai kÝch thíc cña cäc ( tham kh¶o b¶ng 7.20 vµ b¶ng 

7.21) do ngêi ®Æt hµng yªu cÇu.

B¶ng 6.20. Sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña cäc èng thÐp ( theo 
[7])

H¹ng môc Sai sè cho phÐp
PhÇn ®Çu èng  0,5%§êng kÝnh 

ngoµi PhÇn th©n èng  1%

< 
16mm

d ngoµi < 500mm
d ngoµi > 500mm
d ngoµi < 800mm
d ngoµi > 800mm

+ kh«ng quy ®Þnh - 0,6 mm

+ kh«ng quy ®Þnh - 0,7mm
+ kh«ng quy ®Þnh - 0,8 mm

§é 
dµy

> 
16mm

d ngoµi < 800mm
d ngoµi > 800mm

+ kh«ng quy ®Þnh - 0,8mm
+ kh«ng quy ®Þnh - 1,0mm

§é dµi + kh«ng quy ®Þnh - 0mm
§é cong vªnh < 0,1% ®é dµi
§é ph¼ng ®Çu nèi < 2mm
§é vu«ng gãc ®Çu nèi < 0,5 % � ngoµi, tèi ®a 

4mm



Cäc thÐp ch÷ H ®îc chÕ t¹o b»ng ph¬ng ph¸p c¸n thÐp mét 
lÇn t¹i nhµ m¸y thÐp, chÊt thÐp cã thÐp cacbon phæ th«ng, thÐp 
cêng ®é cao Mn16. Ngoµi ra trong nhµ m¸y thÐp cßn cã thÓ chÕ 
t¹o lo¹i thÐp ®Æc biÖt chèng rØ b»ng c¸ch cho thªm ®ång, kÒn, cali 
vµo khi luyÖn thÐp, cã thÓ dïng ë c¸c c«ng tr×nh trªn biÓn.

§é chÝnh x¸c chÕ t¹o cäc ch÷ H theo b¶ng 6.21.

B¶ng 6.21. Sai sè cho phÐp cña cäc thÐp ch÷ H ( theo [7])
H¹ng môc Sai sè cho phÐp C¸ch x¸c ®Þnh
§é cao (h) + 4mm - 3mm §o thíc thÐp
§é réng (b) + 6mm - 5mm §o thíc thÐp
§é dµi (l) + 100mm - 0mm §o thíc thÐp
§é cong vªnh < 0,1% ®é dµi C¨ng d©y
B¶n bông lÖch t©m (E) < 5mm §o thíc thÐp

h < 300 < 6mm (T+ T') T' -®é lÖch c¸nh 
trªn

§é vu«ng
mÆt ®Çu

h > 300 < 8mm (T+ T') T- ®é lÖch c¸nh 
díi

Cäc thÐp ngoµi viÖc kiÓm tra kÝch thíc ngo¹i h×nh ra cßn ph¶i 
cã :

1. ChÊt lîng hîp chuÈn chÊt lîng thÐp;
2. NÕu lµ thÐp nhËp khÈu ph¶i cã kiÓm nghiÖm hîp chuÈn cña 

c¬ quan th¬ng kiÓm ®Þa ph¬ng.
Ngoµi yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vÒ kÝch thíc h×nh häc nh trªn, 

trong thiÕt kÕ lóc x¸c ®Þnh diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu t¶i cña cäc thÐp 
cßn c¨n cø vµo ®é ¨n mßn vµ phßng chèng ¨n mßn.

Trong b¶ng 6.22 tr×nh bµy sè liÖu tham kh¶o vÒ tèc ®é ¨n mßn 
cña thÐp. Xö lý vµ phßng chèng ¨n mßn cã thÓ dïng c¸c ph¬ng 
ph¸p s¬n phñ hay b¶o vÖ b»ng cùc d¬ng, t¨ng thªm chÊt chèng ¨n 
mßn khi chÕ t¹o vv.... Cã thÓ tham kh¶o ë b¶ng 6.23 lÊy tõ tµi liÖu 
[8].



B¶ng 6.22. Tèc ®é ¨n mßn cäc thÐp trong 1 n¨m ( theo tiªu chuÈn 
JGJ-94, Trung Quèc )

M«i trêng cña cäc thÐp Tèc ®é ¨n mßn 
mm/n¨m

Trªn mÆt ®Êt Trong m«i trêng Ýt ¨n 
mßn

0,05 - 0,1

Díi mÆt ®Êt
Trªn møc níc ngÇm
Díi mùc níc ngÇm
Khu vùc cã sãng

0,05
0,03

0,1 - 0,3

B¶ng 6.23. Híng dÉn b¶o vÖ cäc chèng ¨n mßn (theo [8])

M«i trêng h¹ cäc Kh¶ n¨ng ¨n mßn KhuyÕn nghÞ c¸ch b¶o 
vÖ

Trong ®Êt kh«ng 
thÊm a)

RÊt Ýt Kh«ng yªu cÇu b¶o vÖ

Trong ®Êt dÔ thÊm a) Kho¶ng 0,5m  díi 
mÆt ®Êt

Vá bäc bÒ mÆt

Nh« ra ngoµi kh«ng 
khÝ

¡n mßn kh«ng khÝ S¬n phÝa trªn mÆt ®Êt 
nÒn

¡n mßn do ®Êt chung 
quanh

Bäc bª t«ng hoÆc h¾c Ýn 
0,5mm ë phÝa trªn vµ 
díi ®Êt

Trong níc ngät Kh«ng ¨n mon Kh«ng yªu cÇu b¶o vÖ
Trong níc biÓn ¡n mßn do kh«ng khÝ 

trªn mùc níc thuû 
triÒu

S¬n

BÞ ¨n mßn gi÷a mùc 
níc triÒu cao vµ mÆt 
bïn

Bäc bª t«ng hoÆc bét h¾c 
Ýn

a) QuyÕt ®Þnh cuèi cïng phô thuéc vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Êt 
t¹i chç.



NÕu ®Êt kh«ng thuéc lo¹i g©y ¨n mßn nh nh÷ng trêng hîp 
nªu ë ®©y th× ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp.



Chương 8:      ChÊt lîng hµn vµ cÊu t¹o 
mòi cäc

ChÊt lîng hµn lµ mét phÇn quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ 
tæng thÓ chÊt lîng thi c«ng cäc thÐp, khi thi c«ng ph¶i chän nh÷ng 
c«ng nh©n cã t chÊt tèt, kü thuËt thµnh th¹o, vµ cã nh÷ng kinh 
nghiÖm ®Ó thi c«ng hµn. ThiÕt bÞ hµn còng ph¶i cã tÝnh n¨ng tèt vµ 
t¨ng cêng qu¶n lý, b¶o ®¶m tiªu chuÈn nghiÖm thu chÊt lîng 
c«ng tr×nh, chÊt lîng mèi hµn ( xem b¶ng 6.24). Trong b¶ng tõ 
®iÓm 1 - 7 ®Òu kiÓm tra b»ng ngo¹i quan khi nèi b»ng c¸ch hµn do 
kiÓm tra viªn dïng c¸c dông cô ®o chuyªn dông ®Ó ®o thùc tÕ tõng 
®Çu mèi hµn, ®ång thêi ph¶i trung thùc ghi vµo biªn b¶n ( xem 
b¶ng 6.25)

B¶ng 6.24. Tiªu chuÈn nghiÖm thu chÊt lîng hµn cäc thÐp 
(theo [7])

TT H¹ng môc Tiªu 
chuÈn

Ghi chó

1

Khe hë gi÷a ®o¹n cäc trªn vµ díi 2-4mm

Mçi ®Çu nèi 
kiÓm tra 
kh«ng Ýt h¬n 4 
®iÓm

2 LÖch miÖng ®o¹n cäc trªn díi 
cäc èng thÐp � < 700mm

< 2mm nt



3 LÖch miÖng ®o¹n cäc trªn díi 
cäc èng thÐp � > 700mm

< 3mm nt

4 LÖch miÖng ®o¹n cäc trªn díi 
cäc thÐp ch÷ H

< 3mm nt

5 §é s©u ngo¹m vµo thÞt < 0,5mm
6 §é s©u m¹ch hµn chïm qua vËt liÖu 

gèc
< 3mm

7 Chång cao cña m¹ch hµn < 2-3mm

8 X quang dß khuyÕt tËt
cÊp III trë 
lªn hîp lÖ

Cø 20 cäc 
chôp 1 ¶nh rót 
mÉu kiÓm tra

B¶ng 6.25. KiÓm tra ngo¹i quan mèi hµn nèi cäc thÐp

Tªn c«ng tr×nh ..................................... Ngµy ....... th¸ng ........ n¨m 
..........

ChÊt lîng mèi hµn

Sè
 c

äc

L
o¹

i c
äc

Q
ui

 c
¸c

h

VÞ trÝ 
®Çu nèi

Khe hë gi÷a 
cäc trªn díi 
mm

LÖch miÖng 
®o¹n cäc mm

N
go

¹
m

 
th

Þt
 

m
m

C
hå

ng
 

ca
o 

m
m

§
é 

ré
ng

 
m

m
G

hi
 

ch
ó

§Çu nèi 
1
§Çu nèi 
2
§Çu nèi 
3
§Çu nèi 
4

Ngêi phô tr¸ch              Ngêi kiÓm tra          Thî hµn
...................... .......................
.....................



Ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng bªn trong cña mèi hµn cã dß 
khuyÕt tËt b»ng tia X, b»ng sãng siªu ©m, b»ng nhuém mµu .... 
Tiªu chuÈn xem xÐt phim chôp X quang xem b¶ng 6.26.

B¶ng 6.26. Tiªu chuÈn xem xÐt phim chôp X quang ( theo [7])
(A)   Ph©n cÊp khuyÕt tËt d¹ng ®iÓm                             §¬n vÞ : 

mm
10 x 10 10 x 20 10 x 30                   KhuyÕt 

tËt

            §é dµy vËt 
liÖu

CÊp lo¹i

< 10 10-25 25-50 50-100 > 100

CÊp 1 1 2 4 5 6
CÊp 2 3 6 12 15 18
CÊp 3 6 12 24 30 36
CÊp 4 Sè ®iÓm khuyÕt tËt nhiÒu h¬n cÊp 3

 (B) §é dµi khuyÕt tËt vµ tÝnh ®æi sè ®iÓm

§é dµi 
khuyÕt tËt 

mm
< 10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80 > 80

Sè ®iÓm 1 2 3 6 10 15 25

(C) Ph©n cÊp khuyÕt tËt d¹ng dµi



            §é dµy vËt 
liÖu mm

CÊp lo¹i

< 12 12 - 48 > 48

CÊp 1 < 3 nhá h¬n 1/4        ®é dµy vËt 
liÖu

< 12

CÊp 2 < 4 nhá h¬n 1/3        ®é dµy vËt 
liÖu

< 16

CÊp 3 < 6 nhá h¬n 1/2        ®é dµy vËt 
liÖu

< 24

CÊp 4 §é dµi khuyÕt tËt dµi h¬n cÊp 3
Gièng nh cäc bª t«ng cèt thÐp, tuú theo ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn mµ 

cäc thÐp cã cÊu t¹o mòi kh¸c nhau. ¦u ®iÓm næi bËt cña cäc thÐp 
trßn hë mòi hoÆc cäc thÐp h×nh ch÷ H lµ chóng cã thÓ ®ãng vµo c¸c 
líp ®Êt chÞu lùc cøng vµ ë ®é s©u kh¸ lín vµ Ýt bÞ Ðp ®Èy ®Êt, ®iÒu 
nµy cã lîi khi ®ãng gÇn c«ng tr×nh cò.

Trªn h×nh 6.12 tr×nh bµy mét sè h×nh thøc mòi cäc thÐp trßn vµ 
thÐp h×nh ch÷ H.

3.2.3. Tiªu chuÈn dõng ®ãng.
Cäc thÐp ph¶i ®îc ®ãng víi bóa nÆng thÝch ®¸ng, cã thÓ tham 

kh¶o c¸c khèng chÕ sau ®©y :
(1) §é xuyªn s©u vµo ®Êt ë nh÷ng mÐt cuèi cïng 3-4mm/nh¸t 

®Ëp, hoÆc 12-15 nh¸t bóa/in;
(2) Sè lÇn ®¸nh bóa ë mÐt cuèi cïng ph¶i lín h¬n 250 lÇn, ë 10 

m cuèi cïng díi 1500 lÇn, sè bóa ®¸nh khèng chÕ díi 3000 lÇn.
3.3. Cäc khoan nhåi
    Cäc khoan nhåi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®îc ¸p dông 
nhiÒu trong x©y dùng nhµ cao tÇng, cÇu lín vµ nhµ c«ng nghiÖp cã 
t¶i träng lín. So víi cäc chÕ t¹o s½n, viÖc thi c«ng cäc nhåi cã 
nhiÒu phøc t¹p h¬n, do ®ã ph¬ng ph¸p vµ c¸ch gi¸m s¸t, kiÓm tra 
chÊt lîng ph¶i lµm hÕt søc chu ®¸o, tû mû víi nh÷ng thiÕt bÞ kiÓm 
tra hiÖn ®¹i..



    Díi ®©y tr×nh bµy tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh mµ ngêi kü s 
gi¸m s¸t ph¶i n¾m v÷ng ®Ó n©ng cao h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm còng nh 
chÊt lîng gi¸m s¸t.

3.3.1. Yªu cÇu chung
     ViÖc gi¸m s¸t ph¶i dùa vµo c«ng nghÖ thi c«ng vµ ch¬ng tr×nh 
®¶m b¶o chÊt lîng ®· duyÖt. Trong ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt 
lîng thi c«ng cña nhµ thÇu cÇn thÓ hiÖn chi tiÕt ë 3 kh©u quan 
träng sau:

 C«ng nghÖ t¹o lç (®µo, ®ãng, khoan, Ðp), c¸ch gi÷ thµnh lç 
cäc (èng chèng suèt chiÒu dµi cäc hoÆc dung dÞch) vµ chÊt 
lîng lç (®óng vÞ trÝ, kh«ng nghiªng qu¸ trÞ sè cho phÐp, 
cÆn l¾ng ë ®¸y lç ®îc thæi röa s¹ch ®óng yªu cÇu);

 ChÕ t¹o, l¾p lång cèt thÐp vµ gi÷ lång thÐp æn ®Þnh trong 
qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng;

 Khèi lîng bª t«ng, chÊt lîng vµ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng.
    VÒ mÆt qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt lîng cäc th× chia lµm 2 giai 
®o¹n: tríc khi thµnh h×nh cäc vµ sau khi ®· thi c«ng xong cäc.
    ChØ tiªu cÇn ph¶i kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ gåm cã:

 ChÊt lîng lç cäc tríc khi ®æ bª t«ng;
 ChÊt lîng vµ khèi lîng bª t«ng ®æ vµo cäc;
 Lång cèt thÐp trong lç cäc (sù liªn tôc, nghiªng lÖch, 

tråi...);
 ChÊt lîng s¶n phÈm (t×nh tr¹ng, kÝch thíc th©n cäc vµ 

søc chÞu t¶i cña cäc)
    NÕu dïng dung dÞch sÐt (hoÆc ho¸ phÈm kh¸c) ®Ó æn ®Þnh thµnh 
lç cäc th× cÇn ph¶i qu¶n lý chÊt lîng dung dÞch nµy vÒ c¸c mÆt:

 ChÕ t¹o dung dÞch ®¹t tiªu chuÈn ®· ®Ò ra;
 §iÒu chØnh dung dÞch (mËt ®é vµ ®é nhít.. .) theo ®iÒu 

kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh - ®Þa chÊt thuû v¨n vµ c«ng nghÖ 
khoan cô thÓ;

 Thu håi, lµm giµu vµ sö dông l¹i dung dÞch;



 HÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra chÊt lîng dung dÞch t¹i hiÖn 
trêng.

3.3.2. Khèi lîng kiÓm tra vµ c¸ch xö lý
    VÒ nguyªn t¾c, c«ng tr×nh cµng quan träng (vÒ ý nghÜa kinh tÕ, 
lÞch sö, x· 
héi.. .), chÞu t¶i träng lín, thi c«ng trong ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt phøc 
t¹p, c«ng nghÖ thi c«ng cã ®é tin cËy thÊp, ngêi thi c«ng (vµ thiÕt 
kÕ) cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm Ýt th× cÇn tiÕn hµnh qu¶n lý vµ kiÓm 
tra chÊt lîng cã mËt ®é (tû lÖ %) cao h¬n, tøc lµ nÕu ®é rñi ro 
cµng nhiÒu th× møc ®é yªu cÇu vÒ qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng 
cÇn ph¶i nghiªm ngÆt víi mËt ®é dµy h¬n.
    MÆt kh¸c, nh sÏ ®îc tr×nh bµy chi tiÕt h¬n ë môc nµy, c¸ch 
kiÓm tra b»ng ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ háng (NDT) nhê nh÷ng 
thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i ®· cã ë níc ta, cho phÐp thùc hiÖn viÖc kiÓm 
tra chÊt lîng cäc hÕt søc nhanh chãng víi gi¸ c¶ chÊp nhËn ®îc. 
V× vËy trong tiªu chuÈn TCXD 206: 1998 “Cäc khoan nhåi - yªu 
cÇu vÒ chÊt lîng thi c«ng” ®· ®a ra khèi lîng kiÓm tra tèi thiÓu 
(b¶ng 6.27).

B¶ng 6.27. Khèi lîng kiÓm tra chÊt lîng bª t«ng th©n cäc 
(theo TCXD 206: 1998)

Th«ng sè 
kiÓm tra

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra Tû lÖ kiÓm tra tèi thiÓu, 
%

Sù nguyªn 
vÑn cña th©n 
cäc

-So s¸nh thÓ tÝch bª t«ng ®æ 
vµo lç cäc víi thÓ tÝch h×nh 
häc cña cäc
- Khoan lÊy lâi

- Siªu ©m, t¸n x¹ gama cã ®Æt 
èng tríc
- Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá 
(PIT, MIM), quan s¸t khuyÕt 
tËt qua èng lÊy lâi b»ng 
camera v« tuyÕn

100

1-2% + ph¬ng ph¸p 
kh¸c
10-25% + ph¬ng ph¸p 
kh¸c

 50

4% vµ kh«ng díi 5 
cäc



- Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín 
PDA

§é më réng 
hoÆc ®é 
ngµm cña 
mòi cäc vµo 
®¸

Khoan ®êng kÝnh nhá 
(36mm) ë vïng më réng ®¸y 
hoÆc xuyªn qua mòi cäc

2-3 cäc lóc lµm thö 
hoÆc theo b¶ng 7.28

Cêng ®é bª 
t«ng th©n cäc

-ThÝ nghiÖm mÉu lóc ®æ bª 
t«ng
- ThÝ nghiÖm trªn lâi bª t«ng 
lóc khoan
- Theo tèc ®é khoan (khoan 
thæi kh«ng lÊy lâi)
- Sóng bËt nÈy hoÆc siªu ©m 
®èi víi bª t«ng ë ®Çu cäc

Theo yªu cÇu cña 
gi¸m s¸t

35

Chó thÝch:
1) Th«ng thêng cÇn kÕt hîp tõ 2 ph¬ng ph¸p kh¸c nhau trë lªn ®Ó 

tiÕn hµnh so s¸nh cho mét th«ng sè kiÓm tra nªu ë b¶ng nµy. Khi 
cäc cã L/D30 th× ph¬ng ph¸p kiÓm tra qua èng ®Æt s½n sÏ lµ chñ 
yÕu (L-chiÒu dµi, D-®êng kÝnh);

2) Líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp cäc vµ h×nh d¹ng bÒ ngoµi cña cèt thÐp 
cã thÓ kiÓm tra ë chç ®Çu cäc, khi ®· lo¹i bá líp bª t«ng cÆn ë 
phÝa trªn cèt ®Çu cäc.

    §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã sè lîng cäc trong mçi mãng lµ Ýt 
vµ t¶i träng truyÒn lªn mãng lín, kÕt cÊu cã ®é nh¹y cao khi lón 
kh«ng ®Òu xÈy ra, ngêi ta yªu cÇu tû lÖ ®Æt èng ®Ó kiÓm tra kh¸ 
nhiÒu nh tr×nh bµy ë b¶ng  6.28 díi ®©y.

B¶ng 6.28. Quy ®Þnh tû lÖ % cäc cÇn ®Æt s½n èng vµ kiÓm tra ®èi víi 
c«ng tr×nh giao th«ng

(DTU 13.2, P1 - 212, 9-1992, Ph¸p)



(N - tæng sè cäc thi c«ng, n - sè cäc trong mét mãng trô)

n   4 n  4
Sè lîng 
èng 
®Æt s½n

Sè lîng 
cäc kiÓm 
tra

Sè lîng 
èng 
®Æt s½n

Sè lîng 
cäc kiÓm tra

C¸ch thøc 
tiÕp nhËn 
lùc
cña cäc

N
C¸c 
èng 
50/6
0

èng
102/
114

Th¨
m 
dß 
th©n 
cäc 
ND
T

Kho
an 
lÊy 
lâi 
t¹i 
mòi 
cäc

C¸c 
èng 
60/60

èng
102/1
14

Th¨m 
dß 
th©n 
cäc 
NDT

Khoa
n lÊy 
lâi t¹i 
mòi 
cäc

ChØ cã ma 
s¸t


50

100 0 100 0 100 0 50-
100

0

Côc bé 5
0

100 0 100 1 50-
100

0 50-
100

0

Ma s¸t côc 
bé


50

100  50 100 30 100  30 50-
100

 20

vµ mòi cäc 5
0

100  30 50-
100

20 50-
100

 20 50-
100

 10


50

100 100 100 50-
100

100 50-
100

50-
100

 30
ChØ cã mòi
cäc 5

0
100 50-

100
50-
100

 30 50-
100

 30 50-
100

 20

  

èng th¨m dß NDT ®Æt suèt chiÒu dµi cäc cßn èng khoan lÊy 
lâi ph¶i ®Æt c¸ch ®¸y cäc tõ 3  4m.
      Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c cäc cã ®Æt s½n èng. 
Th«ng thêng ngêi ta chØ tiÕn hµnh kiÓm tra theo mét tû lÖ nµo ®ã 
so víi c¸c cäc ®· ®Æt èng, nÕu thÊy chÊt lîng tèt vµ ®¹t kÕt qu¶ æn 
®Þnh th× cã thÓ dõng. NÕu cã nghi vÊn th× ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra cho 
hÕt sè cäc ®· ®Æt èng.



    Ngoµi ra còng cã thÓ dùa vµo s¬ ®å tr×nh bµy trªn h×nh 7.13 ®Ó 
thùc hiÖn tr×nh tù kiÓm tra tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p theo møc ®é 
khai th¸c øng suÊt cho phÐp vµ ®é rñi ro cã thÓ xÈy ra trong qu¸ 
tr×nh thi c«ng cäc.

§¸nh gi¸ xÕp 
h¹ng c¸c dù ¸n

øng suÊt nhá rñi ro 
thÊp KTCL th«ng 

thêng kh«ng  NDT

Rñi ro trung b×nh 
KTCL th«ng thêng 

lùa chän NDT

øng suÊt cao rñi ro 
cao KTCL vµ NDT 
tèi ®a (gåm viÖc ®Æt 

èng s½n )

KTCL tèt 
chÊp nhËn

KTCL cho thÊy th©n 
cäc nghi ngê dïng 
NDT kiÓm tra chi 

tiÕt

KTCL tèt 
chÊp nhËn

NDT cho thÊy nghi ngê ®¸nh 
gi¸ kü h¬n: xem c¸c ghi chÐp 

chÊt lîng , th¶o luËn víi 
thiÕt kÕ nÕu cßn nghi ngê



H×nh 6.13. S¬ ®å dïng ®Ó d¸nh gi¸ vµ xö lý cäc khoan nhåi ( 
Côc ®êng bé Liªn bang Mü, 1993)

Khoan lÊy 
mÉu

Thö t¶i ®éng xÕp h¹ng vµ 
bæ sung nÕu cÇn

Khoan thÊy tèt 
chÊp nhËn

Khoan thÊy kh«ng tèt
th×                                 hoÆc

Lo¹i bá vµ thay thÕ 
hoÆc söa ch÷a

Thö t¶i ®éng xÕp h¹ng vµ 
bæ sung nÕu cÇn thiÕt

Khoan lç röa s¹ch 
b»ng níc ¸p lùc 
cao vµ phun v÷a

Khoan vïng thÝch hîp 
quanh chç khuyÕt tËt vµ 
thay b»ng bª t«ng cêng 

®é cao hoÆc thÐp



Chương 9:         KiÓm tra chÊt lîng lç 
cäc

Yªu cÇu vÒ chÊt lîng
ChÊt lîng lç cäc lµ mét trong c¸c yÕu tè cã ý nghÜa quyÕt 

®Þnh chÊt lîng cäc. C«ng viÖc khoan vµ dän lç cäc, sau ®ã lµ c¸ch 
gi÷ thµnh v¸ch lç cäc lµ nh÷ng c«ng ®o¹n quan träng, ¶nh hëng 
®Õn chÊt lîng lç cäc tèt hay xÊu. C¸c chØ tiªu vÒ chÊt lîng lç cäc 
gåm vÞ trÝ, kÝch thíc h×nh häc, ®é nghiªng lÖch, t×nh tr¹ng thµnh 
v¸ch vµ líp cÆn l¾ng ë ®¸y lç. Trong b¶ng 7.29 tr×nh bµy c¸c th«ng 
sè ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra chóng.

B¶ng 6.29. C¸c th«ng sè cÇn kiÓm tra vÒ lç cäc (theo TCXD 206 : 
1998)

Th«ng sè kiÓm tra Ph¬ng ph¸p kiÓm tra

T×nh tr¹ng lç cäc - KiÓm tra b»ng m¾t cã thªm ®Ìn räi
- Dïng ph¬ng ph¸p siªu ©m hoÆc camera ghi 
chôp thµnh lç cäc

VÞ trÝ, ®é th¼ng 
®øng vµ ®é s©u

- §o ®¹c so víi mèc vµ tuyÕn chuÈn
- So s¸nh khèi lîng ®Êt lÊy lªn víi thÓ tÝch 
h×nh häc cña cäc
- Theo lîng dïng dung dÞch gi÷ thµnh
- Theo chiÒu dµi têi khoan
- Qu¶ däi
- M¸y ®o ®é nghiªng, ph¬ng ph¸p siªu ©m

KÝch thíc lç
- MÉu, calip, thíc xÕp më vµ tù ghi ®é lín 
nhá ®êng kÝnh
- Theo ®êng kÝnh, thíc xÕp më vµ tù ghi ®é 
lín nhá ®êng kÝnh



- Theo ®êng kÝnh èng gi÷ thµnh
- Theo ®é më cña c¸ch mòi khoan khi më réng 
®¸y

T×nh tr¹ng ®¸y lç vµ 
®é s©u cña mòi cäc 
trong ®Êt + ®¸, ®é 
dµy líp cÆn l¾ng

- LÊy mÉu vµ so s¸nh víi ®Êt vµ ®¸ lóc khoan, 
®o ®é s©u tríc vµ sau thêi gian gi÷ thµnh 
kh«ng Ýt h¬n 4 giê (tríc lóc ®æ bª t«ng)
- §é s¹ch cña níc thæi röa
- Ph¬ng ph¸p qu¶ t¹ r¬i hoÆc xuyªn ®éng
- Ph¬ng ph¸p ®iÖn (®iÖn trë, ®iÖn dung..)
- Ph¬ng ph¸p ©m.



B¶ng 6.30. Sai sè cho phÐp vÒ lç cäc
Tiªu chuÈn §é th¼ng ®øng VÞ trÝ ®Ønh cäc

ADSC 2% trªn suèt chiÒu dµi cäc 7,5 cm
FHWA 
(1998)

2% trªn suèt chiÒu dµi cäc 1/24 cña ®êng kÝnh 
cäc hoÆc 7,5 cm

FHWA 
(1990)

1/48 7,5 cm

ACI

+ §èi víi cäc kh«ng cã cèt 
thÐp 1,5% trªn suèt chiÒu dµi 
cäc.
+ §èi víi cäc cã cèt thÐp 2% 
trªn suèt chiÒu dµi cäc

4% cña ®êng kÝnh 
cäc hoÆc 7,5cm

ICE 1/75 7,5 cm

CGS 2% trªn suèt chiÒu dµi cäc
+ 7,5 cm
+ 15 cm ®èi víi c¸c 
c«ng tr×nh biÓn

Chó thÝch:
ADSC : HiÖp héi c¸c Nhµ thÇu cäc khoan nhåi Mü;
FHWA : Côc ®êng bé Liªn bang Mü;
ACI : ViÖn bª t«ng Mü;
ICE : ViÖn X©y dùng d©n dông Anh;
CGS : HiÖp héi §Þa kü thuËt Canada.

VÞ trÝ cña lç cäc trªn mÆt b»ng, ®é nghiªng còng nh kÝch 
thíc h×nh häc cña nã thêng kh«ng ®óng víi thiÕt kÕ quy ®Þnh, 
nhng kh«ng ®îc sai lÖch qu¸ giíi h¹n nµo ®ã. C¸c ph¹m vi sai sè 
nµy do thiÕt kÕ quy ®Þnh theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng cäc 
nhåi. Nhng ngay tiªu chuÈn cña c¸c níc kh¸c nhau còng cã 
nh÷ng quy ®Þnh cho phÐp sai sè kh¸c nhau (xem b¶ng 6.30).

Theo tiªu chuÈn cña Trung Quèc th× yªu cÇu sai sè vÒ ®é 
nghiªng cao h¬n nhiÒu so víi b¶ng 6.30 nh sau: Ph¶i nhá h¬n 



1/500 ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái cao vµ thÊp nhÊt lµ kh«ng 
qu¸ 1/100.

 Trªn c¬ së tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn nhiÒu níc vµ t×nh h×nh 
thi c«ng thùc tÕ ë ViÖt Nam, TCXD 206 : 1998 quy ®Þnh sai sè cho 
phÐp vÒ lç cäc nhåi nh trong b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nµy.
         Khi sö dông b¶ng trªn nªn chó ý r»ng: ®èi víi nh÷ng c«ng 
tr×nh ®ßi hái cao, sè lîng cäc Ýt hoÆc cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt 
kh¸c th× cÇn ph¶i thay ®æi c¸c trÞ sè cho phÐp nªu trªn, ®Æc biÖt lµ 
®é th¼ng ®øng. VÝ dô nh c«ng tr×nh cÇu khÈu ®é lín, nhÞp bª t«ng 
cèt thÐp øng suÊt tríc liªn tôc, sè lîng cäc lµ 10 cho mçi trô th× 
cã thÓ ph¶i quy ®Þnh ®é nghiªng cho lç cäc kh«ng ®îc qu¸ 1/200.
       Ngoµi kÝch thíc vµ vÞ trÝ h×nh häc nh ®· nãi ë trªn cßn ph¶i 
®¶m b¶o lîng cÆn l¾ng ë ®¸y lç kh«ng ®îc dµy qu¸ c¸c gi¸ trÞ 
sau:

- Cäc chèng  50mm;
- Cäc ma s¸t + chèng  100mm;
- Cäc ma s¸t  200mm.

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra:
1. KiÓm tra kÝch thíc vµ t×nh tr¹ng thµnh v¸ch lç cäc

 §o ®êng kÝnh lç cäc
ThiÕt bÞ ®o ®êng kÝnh lç cäc gåm 3 bé phËn cÊu thµnh: ®Çu ®o, 
bé phËn phãng ®¹i vµ bé phËn ghi (h×nh 7.14) cã thÓ ®o lç cäc 
®êng kÝnh lªn ®Õn 1,2m. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ lµ 
do c¬ cÊu co d·n ®µn håi cña  4 “¨ng ten” ë ®Çu ®o mµ lµm thay 
®iÖn trë, tõ ®ã lµm thay ®æi ®iÖn ¸p, kÕt qu¶ cña sù thay ®æi 
®îc hiÓn thÞ b»ng sè hoÆc m¸y ghi lu gi÷. TrÞ ®iÖn ¸p biÓu thÞ 
vµ ®êng kÝnh cäc cã quan hÖ:

  =  0 + 
I

V
k


     Trong ®ã:          - ®êng kÝnh lç cäc ®o ®îc, m;
                        0   - ®êng kÝnh lç cäc lóc ®Çu m;
                        V - biÕn ®æi ®iÖn ¸p, v«n;
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                        k    - hÖ sè m /;
                        I    - cêng ®é dßng ®iÖn, Ampe.
 §é nghiªng vµ t×nh tr¹ng thµnh v¸ch lç cäc

Khi thi c«ng cäc trong ®iÒu kiÖn cã níc ngÇm vµ cã dïng dung 
dÞch sÐt  ®Ó gi÷ thµnh th× t×nh tr¹ng thµnh v¸ch, ®é th¼ng ®øng vµ 
®é dµy líp cÆn l¾ng chØ cã m¸y mãc míi kiÓm tra ®îc.

Ph¬ng ph¸p sãng ©m: Nguyªn lý lµ dùa vµo hiÖu øng ®iÖn ¸p 
cña tinh thÓ mµ ph¸t sinh ra sãng siªu ©m, th«ng qua bé chuyÓn ®æi 
n¨ng lîng sãng ©m ®Æt ë ®Çu dß (ph¸t vµ thu), ta ®o ®îc c¸c ®¹i 
lîng:

t = L/C
Trong ®ã:

t   - thêi gian sãng ©m qua m«i trêng, gi©y;
L  - ®o¹n ®êng cña sãng truyÒn qua (©m tr×nh), m;
C - vËn tèc cña sãng ©m, m/gi©y.

Trªn h×nh 6.15  lµ thiÕt bÞ  ®o thµnh lç khoan DM - 686II cña 
NhËt theo nguyªn t¾c sãng ©m nãi trªn víi ®é s©u ®o ®Õn 100m vµ 
®êng kÝnh lç ®Õn 4m vµ trªn h×nh 7.16 lµ c¸ch l¾p ®Æt vµ kÕt qu¶ 
®o.

2. §o bÒ dµy líp cÆn l¾ng ë ®¸y lç cäc
Ph¬ng ph¸p chuú r¬i: Dïng chuú h×nh c«n b»ng ®ång nÆng 
kho¶ng 1kg, cã tai ®Ó buéc d©y vµ th¶ chÇm chËm vµo lç khoan. 
Ph¸n ®o¸n mÆt líp cÆn l¾ng b»ng c¶m gi¸c tay cÇm d©y, ®é dµy líp 
cÆn lµ hiÖu sè gi÷a ®é s©u ®o ®îc lóc khoan xong víi ®é s©u ®o 
®îc b»ng chuú nµy.
Ph¬ng ph¸p ®iÖn trë: Dùa vµo tÝnh chÊt dÉn ®iÖn kh¸c nhau cña 
m«i trêng kh«ng ®ång nhÊt (gåm níc +dung dÞch gi÷ thµnh vµ 
c¸c h¹t cÆn l¾ng) mµ ph¸n ®o¸n chiÒu dµy líp cÆn l¾ng nµy b»ng trÞ 
sè biÕn ®æi cña ®iÖn trë.

Theo ®Þnh luËt Ohm: 



Trong ®ã:      V1 - ®iÖn ¸p æn ®Þnh cña dßng xoay chiÒu (V);
           V2 - ®iÖn ¸p ®o ®îc (V);

   R - ®iÖn trë ®iÒu chØnh ();
    Rx - trÞ ®iÖn trë cña ®Êt ë ®¸y lç ().

Rx phô thuéc  vµo m«i trêng, Rx kh¸c nhau sÏ øng víi trÞ ®iÖn ¸p 
V2 kh¸c nhau, sÏ ®äc ®îc V2 ë m¸y phãng ®¹i. C¸ch ®o nh sau: 
Th¶ chËm ®Çu dß vµo lç khoan, theo dâi sù thay ®æi V2, khi kim chØ 
V2 biÕn ®æi ®ét ngét, ghi l¹i ®é s©u h1, tiÕp tôc th¶ ®Çu dß, kim chØ 
V2, ghi l¹i ®é s©u h2.., cho ®Õn khi ®Çu dß kh«ng ch×m ®îc n÷a, 
ghi l¹i ®é s©u h3. §é s©u cña cäc khoan ®· biÕt lµ H nªn cã thÓ tÝnh 
chiÒu dµy líp cÆn l¾ng lµ:

(H - h1) hoÆc (H - h2) hoÆc (H-h3)...
Trªn h×nh 6.17a tr×nh bµy nguyªn lý x¸c ®Þnh chiÒu dµy líp cÆn l¾ng 
b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn trë.

Ph¬ng ph¸p ®iÖn dung: Dùa vµo nguyªn lý kho¶ng c¸ch gi÷a hai 
cùc b¶n kim lo¹i vµ kÝch thíc gi÷a chóng kh«ng thay ®æi th× ®iÖn 
dung vµ suÊt ®iÖn gi¶i cña m«i trêng tû lÖ thuËn víi nhau, suÊt 
®iÖn gi¶i cña m«i trêng níc + dung dÞch gi÷ thµnh + cÆn l¾ng.. 
cã sù kh¸c biÖt, do ®ã tõ sù thay ®æi cña suÊt ®iÖn gi¶i ta suy ®îc 
chiÒu dµy líp cÆn l¾ng. Trªn h×nh 7.17b tr×nh bµy s¬ ®å bé ®o cÆn 
l¾ng b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn dung.
Ph¬ng ph¸p ©m (sonic): Dùa vµo nguyªn lý ph¶n x¹ cña sãng ©m 
khi gÆp c¸c giao diÖn kh¸c nhau trªn ®êng truyÒn sãng. §Çu ®o 
lµm hai chøc n¨ng ph¸t vµ thu.  Khi sãng gÆp mÆt líp cÆn l¾ng 
ph¶n x¹ l¹i, ghi ®îc thêi gian nµy lµ t1, khi gÆp ®¸y líp cÆn (®Êt ®¸ 
nguyªn d¹ng) ph¶n x¹ l¹i, ghi ®îc t2, chiÒu dµy líp cÆn l¾ng sÏ lµ :

C
tt

h 





 


2

21

Trong ®ã:  
h - ®é dµy líp cÆn l¾ng;



       t1 vµ t2 - thêi gian ph¸t vµ thu khi sãng gÆp mÆt vµ ®¸y líp cÆn 
l¾ng, gi©y;

C - tèc ®é sãng ©m trong cÆn l¾ng, m/gi©y.
ThËt ra cÆn l¾ng h×nh thµnh trong thêi gian tõ lóc t¹o lç ®Õn 

lóc ®æ bª t«ng, tr¹ng th¸i cña líp nµy tõ trªn xuèng ë thÓ láng 
®Æc h¹t. Do vËy, thÕ nµo lµ cÆn l¾ng còng kh«ng cã ®Þnh nghÜa râ 
rµng vµ còng kh«ng cã mét bÒ mÆt cÆn l¾ng x¸c ®Þnh cô thÓ mµ chñ 
yÕu dùa vµ kinh nghiÖm.

(3). §iÒu chÕ vµ qu¶n lý dung dÞch gi÷ thµnh
       Trõ trêng hîp líp ®Êt ë hiÖn trêng thi c«ng cäc khoan nhåi 
cã thÓ tù t¹o thµnh dung dÞch sÐt ra hoÆc t¹o lç  vµ gi÷  thµnh b»ng  
ph¬ng ph¸p  cã èng chèng ®Òu ph¶i dïng dung dÞch  chÕ t¹o s½n 
®Ó gi÷ thµnh lç cäc. ChÕ t¹o dung dÞch ph¶i ®îc thiÕt kÕ cÊp phèi 
tuú theo thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng, ph¬ng ph¸p khoan lç vµ ®iÒu 
kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng 
®Ó quyÕt ®Þnh.
       Trong b¶ng 6.31 tr×nh bµy c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng cña dung 
dÞch sÐt lóc chÕ t¹o ban ®Çu cßn khi sö dông cã thÓ tham kh¶o b¶ng 
6.32 ®Ó ®iÒu chÕ, qu¶n lý vµ kiÓm tra.

B¶ng 6.31. ChØ tiªu tÝnh n¨ng ban ®Çu cña dung dÞch sÐt (nÕu 
dïng)

H¹ng môc ChØ tiªu tÝnh n¨ng Ph¬ng ph¸p kiÓm tra

1. Khèi lîng 
riªng

1,05 - 1,15 Tû träng kÕ dung dÞch sÐt 
hoÆc Bomª kÕ

2. §é nhít 18 - 45 s Ph¬ng ph¸p phÔu 
500/700cc

3. Hµm lîng c¸t  6%

4. Tû lÖ chÊt keo  95% Ph¬ng ph¸p ®ong cèc

5. Lîng mÊt 
níc

 30ml/30 phót Dông cô ®o lîng mÊt 
níc

6. §é dµy cña ¸o 1- 3/mm/30 phót Dông cô ®o lîng mÊt 



sÐt níc

7. Lùc c¾t tÜnh 1 phót: 20-30 mg/cm2

10 phót: 50 - 100 
mg/cm2

Lùc kÕ c¾t tÜnh

8. TÝnh æn ®Þnh  0,03 g/cm2

9. TrÞ sè pH 7 - 9 GiÊy thö pH

B¶ng 6.32. ChØ tiªu kü thuËt cña dung dÞch sÐt bentonite trong sö 
dông

(kinh nghiÖm cña NhËt)
ChØ tiªu kü thuËt cña dung dÞch sÐtPh¬ng

ph¸p 
khoan

§Þa
tÇng

Khèi 
lîng 
riªng

§é 
nhít

(Pa.S)

Hµm 
lîng 

c ţ,  %

Tû lÖ 
chÊt 
keo, 
%

MÊt 
níc
(ml/30 
min.)

§é 
pH

§Êt sÐt 1,05-
1,20

16-22  8-4  90-
95

 25 8 - 10
TuÇn 
hoµn
thuËn, 
khoan 
dËp

§Êt c ţ
§Êt s¹n
Cuéi ®̧  

d̈ m

1,2-
1,45

19-28  8-4  90-
95

 15 8 - 10

§Êt sÐt 1,1-1,2 18-24  4  95  30 8-11Khoan 
®Èy,

khoan 
ngo¹m

§Êt c¸t 
sái s¹n

1,2-1,4 22-30  4  95  20 8-11

§Êt sÐt 1,02-
1,06

16-20  4  95  20 8-10

§Êt c¸t 1,0-
1,10

19-28  4  95  20 8-10
Khoan
tuÇn 
hoµn

nghÞch §Êt s¹n 1,1-
1,15

20-25  4  95  20 8-10





Chương 10:         KiÓm tra lång thÐp vµ 
l¾p ®Æt èng ®o

        Lång cèt thÐp ngoµi viÖc ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ 
nh quy c¸ch, chñng lo¹i, phÈm cÊp que hµn, quy c¸ch mèi hµn, ®é 
dµi ®êng hµn, ngo¹i quan vµ chÊt lîng ®êng hµn.. cßn ph¶i phï 
hîp yªu cÇu sau ®©y:

 Sai sè cho phÐp trong chÕ t¹o lång cèt thÐp:
- Cù ly gi÷a c¸c cèt chñ  10mm;
- Cù ly cèt ®ai hoÆc cèt lß xo  20mm;
- §êng kÝnh lång cèt thÐp  10mm;
- §é dµi lång cèt thÐp  50mm;
- §é th¼ng cña lång thÐp  1/100;

 Sai sè cho phÐp cña líp b¶o vÖ cèt thÐp chñ cña lång thÐp:
- Cäc ®æ bª t«ng díi níc  20mm;
- Cäc kh«ng ®æ bª t«ng díi níc  10mm.

      C¸c èng ®o ®îc lµm b»ng thÐp hoÆc nhùa PVC (cã kh¶ n¨ng 
gi÷ ®óng vÞ trÝ khi vËn chuyÓn vµ ®æ bª t«ng) ®îc nèi víi nhau 
b»ng m¨ng x«ng (kh«ng hµn) ®¶m b¶o kh«ng lät níc vµo trong 
èng vµ trong èng ®æ ®Çy níc s¹ch. C¸c èng nµy ph¶i ®Æt song 
song vµ ®a xuèng tíi ®¸y lång thÐp (h×nh 6.18b), ®îc cè ®Þnh 
cøng vµo lång thÐp vµ ®îc bÞt kÝn ë hai ®Çu. Nót díi võa ®¶m 
b¶o cho ®Çu díi kÝn níc tuy vÉn cho phÐp sau nµy khoan thñng 
®îc khi cÇn thiÕt. Dïng mét ®êng dìng kiÓm tra sù th«ng suèt 
cña èng ®o nh»m b¶o ®¶m viÖc di chuyÓn c¸c ®Çu dß trong èng sÏ 
dÔ dµng. §Çu èng phÝa trªn ®îc chuÈn bÞ sao cho cao h¬n mÆt bª 
t«ng cña ®Çu cäc Ýt nhÊt b»ng 0,2 m. §êng kÝnh trong tèi thiÓu 
cña èng ®o lµ 40mm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng ®o ®èi víi mäi cÊu 
kiÖn mãng n»m trong kho¶ng 0,30m - 1,50m (h×nh 7.18a).
   §èi víi cäc cã tiÕt diÖn ngang h×nh trßn, ®êng kÝnh D (h×nh 
6.18b) sè lîng èng dù tÝnh nh sau:



 Hai èng nÕu D  0,60m;
 Ba èng nÕu 0,60m  D  1,20m;
 Ýt nhÊt 4 èng nÕu D  1,20m.

3.3.5. KiÓm tra chÊt lîng bª t«ng vµ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng
    Thi c«ng bª t«ng cho cäc khoan nhåi trong ®Êt cã níc ngÇm 
ph¶i tu©n theo quy ®Þnh vÒ ®æ bª t«ng díi níc vµ ph¶i cã sù qu¶n 
lý chÊt lîng bª t«ng khi ®æ b»ng c¸c th«ng sè sau ®©y:

 §é sôt (cho tõng xe ®æ);
 Cèt liÖu th« trong bª t«ng kh«ng lín h¬n cì h¹t theo yªu 

cÇu cña c«ng nghÖ;
 ChÊt lîng xim¨ng;
 Møc hçn hîp bª t«ng trong hè khoan;
 §é s©u ngËp èng dÉn bª t«ng trong hçn hîp bª t«ng;
 Khèi lîng bª t«ng ®· ®æ trong lç cäc;
 Cêng ®é bª t«ng sau 7 vµ 28 ngµy.
CÇn thiÕt lËp cho tõng cäc mét ®êng cong ®æ bª t«ng quan 

hÖ gi÷a lîng thùc tÕ cña bª t«ng vµo cäc vµ thÓ tÝch h×nh häc (lý 
thuyÕt) cña cäc qua tõng ®é s©u kh¸c nhau. §êng cong nãi trªn 
ph¶i cã Ýt nhÊt 5 ®iÓm ph©n bè trªn toµn bé chiÒu dµi cäc. Trêng 
hîp bª t«ng sai lÖch kh«ng b×nh thêng so víi tÝnh to¸n (Ýt qu¸ 
hoÆc nhiÒu qu¸ 30%) th× ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó thÈm 
®Þnh t×m nguyªn nh©n vµ ph¬ng ph¸p ®æ thÝch hîp.

Ngoµi ®iÒu kiÖn vÒ cêng ®é, bª t«ng cho cäc khoan nhåi 
ph¶i cã ®é sôt lín ®Ó ®¶m b¶o sù liªn tôc cña cäc (b¶ng 7.33) vµ 
ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ tríc khi ®æ, vµ lîng xim¨ng thêng kh«ng 
nhá h¬n 350kg/m3 bª t«ng.

B¶ng 6.33. §é sôt cña bª t«ng cäc nhåi (theo TCXD 205-
1998)

§iÒu kiÖn sö dông §é sôt 
(mm)

§æ trong hè khoan kh«, cèt thÐp cã kho¶ng c¸ch lín cho 
phÐp bª t«ng dÞch chuyÓn dÔ dµng

7,5 – 12,5



Kho¶ng c¸ch cèt thÐp kh«ng ®ñ lín ®Ó cho phÐp bª t«ng 
dÞch chuyÓn dÔ dµng, khi cèt ®Çu cäc n»m trong vïng 
v¸ch t¹m. Khi ®êng kÝnh cäc nhá h¬n 600 mm

10 – 17,5

Khi bª t«ng ®îc ®æ díi níc hoÆc trong m«i trêng 
dung dÞch sÐt ben-to-nÝt qua èng ®æ (tremie) 
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    ViÖc thi c«ng ®æ bª t«ng cho cäc thêng tiÕn hµnh cïng lóc víi 
viÖc khoan t¹o lç cho c¸c cäc kh¸c. Nh÷ng chÊn ®éng rung sÏ cã 
¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn qu¸ tr×nh ®«ng cøng cña bª t«ng t¬i.
    Do vËy cÇn ph¶i h¹n chÕ t¸c h¹i chÊn ®éng trong m«i trêng ®Êt 
b»ng th«ng sè vËn tèc chuyÓn ®éng cùc ®¹i cña chÊt ®iÓm nh tr×nh 
bµy trong b¶ng 6.34.

B¶ng 6.34. Møc vËn tèc chÊn ®éng cho phÐp ®èi víi bª t«ng
Tuæi cña bª t«ng VËn tèc cùc ®¹i cña chÊt ®iÓm 

(mm/s)
0 - 4 giê
4 - 24 giê
1 - 7 ngµy

Kh«ng h¹n chÕ
5 - tèt nhÊt lµ kh«ng cã chÊn ®éng
50

3.6. KiÓm tra chÊt lîng th©n cäc
ChÊt lîng cña cäc sau khi ®æ xong bª t«ng thêng thÓ hiÖn 

b»ng c¸c chØ tiªu sau:
- §é nguyªn vÑn (sù toµn khèi cña cäc);
- Sù tiÕp xóc gi÷a mòi cäc vµ ®Êt nÒn;
- Søc chÞu t¶i cña cäc.

Mét sè ph¬ng ph¸p kiÓm tra thêng dïng gåm cã:
(1) Ph¬ng ph¸p siªu ©m truyÒn qua

    ViÖc th¨m dß b»ng siªu ©m mét cÊu kiÖn mãng b»ng bª t«ng cã 
®Æt tríc Ýt nhÊt hai èng ®o, song song, bao gåm c¸c bíc (h×nh 
6.19) nh sau:

- Cho mét ®Çu dß (®Çu ph¸t) vµo trong mét èng ®o ®· ®Çy 
níc s¹ch vµ ph¸t sãng siªu ©m truyÒn qua bª t«ng cña cÊu 
kiÖn mãng;



- Cho mét ®Çu dß thø hai (®Çu thu) vµo mét èng kh¸c còng 
®Çy níc vµ thu sãng siªu ©m nµy ë cïng møc ®é s©u cña 
®Çu ph¸t sãng; khi cÇn (vÝ dô lóc dß ®é lín lç hæng) cã thÓ 
hai ®Çu thu ph¸t kh«ng cïng ë mét møc ®é s©u nhng 
kho¶ng c¸ch chÐo nµy ph¶i ®îc x¸c ®Þnh.

- Trªn suèt däc chiÒu cao c¸c èng, ®o thêi gian truyÒn sãng 
siªu ©m gi÷a hai ®Çu dß;

- Ghi l¹i sù thay ®æi biªn ®é cña tÝn hiÖu nhËn ®îc.
Mét sè c¸ch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra

Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra do chuyªn gia t vÊn cã 
tr×nh ®é chuyªn m«n cao thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ngêi 
®Æt yªu cÇu.

§Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng cña cÊu kiÖn mãng thêng 
ph¶i dùa vµo c¸c ®Æc trng ©m ®o ®îc (nh vËn tèc, biªn ®é, n¨ng 
lîng, thêi gian truyÒn.. ) hoÆc vµo h×nh d¸ng cña sãng ©m ®îc 
ghi l¹i trªn mµn h×nh.
    Trong b¶ng 6.35 tr×nh bµy c¸ch ®¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng theo 
mét sè ®Æc trng sãng siªu ©m.

B¶ng 6.35. §¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng th©n cäc khoan nhåi theo 
®Æc trng sãng ©m

ChÊt lîng Thêi gian 
truyÒn

Biªn ®é H×nh d¹ng 
sãng

Tèt §Òu ®Æn kh«ng 
®ét biÕn

Kh«ng bÞ suy 
gi¶m lín

B×nh thêng

Ph©n tÇng T¨ng lín Cã suy gi¶m BiÕn ®æi l¹
Nøt gÉy T¨ng ®ét biÕn Suy gi¶m râ rÖt BiÕn ®æi l¹

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng bª t«ng b»ng siªu ©m kh«ng 
cho th«ng tin vÒ cêng ®é (hoÆc c¸c ®Æc trng c¬ häc kh¸c nh 
m«dun ®µn håi, hÖ sè Poisson). Muèn cã ®îc c¸c th«ng tin nµy, ë 
c¸c c«ng trêng lín (víi khèi lîng bª t«ng nhiÒu) ph¶i tiÕn hµnh 



x©y dùng c¸c t¬ng quan gi÷a ®Æc trng c¬ häc nµo ®ã (cÇn dïng 
nã trong kiÓm so¸t chÊt lîng) víi ®Æc trng ©m.

Trong trêng hîp muèn cã nh÷ng sè liÖu s¬ bé vÒ chÊt lîng 
hoÆc cêng ®é bª t«ng th«ng qua c¸c ®Æc trng sãng ©m cã thÓ 
tham kh¶o b¶ng 7.36 vµ 7.37.

B¶ng 6.36. §¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng th©n cäc b»ng vËn tèc 
xung

Tèc ®é xung §¸nh gi¸
ft/s m/s chÊt lîng

Trªn 15.000
12.000 - 15.000
10.000 - 12.000
7.000 - 10.000

Díi 7.000

Trªn 4570
3660 - 4570
3050 -3660
2135 - 3050
Díi 2135

RÊt tèt
Tèt

Nghi ngê
KÐm

RÊt kÐm

B¶ng 6.37. CÊp chÊt lîng bª t«ng th©n cäc theo vËn tèc siªu ©m
(kinh nghiÖm Trung Quèc)

VËn tèc 
©m (m/s)

 2000 2000-
3000

3000-
3500

3500-
4000

4000

ChÊt 
lîng bª 

t«ng

RÊt kÐm KÐm Trung 
b×nh

Tèt RÊt tèt

CÊp chÊt 
lîng 
cña cäc

V IV III II I



Chương 11:   

Ph¬ng ph¸p ®ång vÞ phãng x¹ 
(tia gamma)

    §Ó kiÓm tra chÊt lîng vµ ph¸t hiÖn khuyÕt tËt trong bª t«ng 
mãng, ngêi ta sö dông nguån ®ång vÞ Cs-137 (hoÆc Cr-60) ®Ó kh¶o 
s¸t ®Æc trng c¬ b¶n cña vËt liÖu.
    Khi truyÒn qua bª t«ng, cêng ®é bøc x¹ bÞ gi¶m yÕu do sù hÊp 
thô cña bª t«ng. VÒ lý thuyÕt ®· chøng minh ®îc: mËt ®é bª t«ng 
thay ®æi phô thuéc tuyÕn tÝnh víi logarit cña cêng ®é bøc x¹ I thu 
nhËn theo ph¬ng tr×nh:       

 = A + B ln I
Trong ®ã: A, B ®îc x¸c ®Þnh trªn mÉu chuÈn trong phßng thÝ 

nghiÖm phô thuéc vµo cêng ®é bøc x¹ ban ®Çu Io, chiÒu dµy cña 
mãng d, hÖ sè suy gi¶m  vµ mét sè tham sè kh¸c.

Khi chiÒu dµy d kh«ng ®æi th× viÖc x¸c ®Þnh  chØ hoµn toµn 
phô thuéc vµo sè lîng tia phãng x¹ ph¸t vµ thu.

Tõ mËt ®é  vµ sù ph©n bè cña nã sÏ x¸c ®Þnh ®îc c¸c khuyÕt 
tËt vµ ®é ®ång nhÊt cña bª t«ng cäc mãng.

(3) Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá (PIT)
    Ph¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng nhá dùa trªn nguyªn lý ph¶n x¹ khi 
trë kh¸ng thay ®æi, cña sãng øng suÊt truyÒn däc theo th©n cäc, g©y ra 
bëi t¸c ®éng cña lùc xung t¹i ®Çu cäc.
    Nguyªn lý c«ng t¸c cña thiÕt bÞ dïng trong ph¬ng ph¸p nµy 
®îc tr×nh bµy vÒ nguyªn t¾c ë h×nh 7.20 víi tr×nh tù thùc hiÖn chñ 
yÕu nh sau:

- Dïng bóa tay cã l¾p bé c¶m biÕn lùc, ®ãng lªn ®Çu cäc;
- Ghi l¹i h×nh sãng lùc xung lµm ®iÒu kiÖn biªn;



Lùc c¶n ë mÆt bªn cña cäc m« pháng theo luËt t¾t dÇn tuyÕn tÝnh, 
lùc c¶n ë mòi cäc m« pháng theo lß xo vµ bé phËn t¾t dÇn.
Dïng c¸c tham sè gi¶ ®Þnh cña ®Êt ®Ó tÝnh b»ng ph¬ng ph¸p lÆp 
vµ ®iÒu chØnh trë kh¸ng ®Ó sao cho h×nh sãng tÝnh to¸n t¬ng ®èi 
khíp víi h×nh sãng ®o ®îc tõ thùc tÕ, tõ ®ã ph¸n ®o¸n vÞ trÝ vµ ®é 
lín khuyÕt tËt.
    Ngoµi ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT theo trêng ph¸i cña Mü, 
ë ViÖn c¬ häc ViÖt Nam cã hÖ thèng thiÕt bÞ MIMP-15 kiÓm tra 
chÊt lîng cäc theo nguyªn lý trë kh¸ng c¬ häc (MIM) cña ngêi 
Ph¸p theo tiªu chuÈn Ph¸p NF 160-94.

(4). Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín (PDA)
Ph¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng lín (theo m« h×nh E.A. Smith 

hoÆc theo Case) lµ ph¬ng ph¸p ®o sãng cña lùc ë ®Çu cäc vµ sãng 
vËn tèc (tÝch ph©n gia tèc) råi tiÕn hµnh ph©n tÝch thêi gian thùc ®èi 
víi h×nh sãng (b»ng c¸c tÝnh lÆp) dùa trªn lý thuyÕt truyÒn sãng 
øng suÊt trong thanh cøng vµ liªn tôc do lùc va ch¹m däc trôc t¹i 
®Çu cäc g©y ra.
    Nguyªn lý cña ph¬ng ph¸p nh tr×nh bµy trªn h×nh 6.21.
    C¸c ®Çu ®o gia tèc vµ øng suÊt ®îc g¾n chÆt vµo cäc, c¸c tÝn 
hiÖu tõ ®Çu ®o ®îc truyÒn tõ cäc nh n¨ng lîng lín nhÊt cña bóa, 
øng suÊt kÐo nÐn lín nhÊt cña cäc, søc chÞu t¶i Case-Goble, hÖ sè 
®é nguyªn vÑn.. ®îc quan s¸t trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm trªn hÖ 
thèng m¸y ph©n tÝch vµ hiÓn thÞ.
    C¸c sè liÖu hiÖn trêng ®îc ph©n tÝch b»ng ch¬ng tr×nh 
CAPWAP (hoÆc Case) nh»m x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i tæng céng cña 
cäc, søc chèng ma s¸t cña ®Êt ë mÆt bªn vµ ë mòi cäc cïng mét sè 
th«ng tin kh¸c vÒ c«ng nghÖ ®ãng vµ chÊt lîng cäc.
    KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng cäc b»ng ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng 
lín ®îc xö lý b»ng phÇn mÒm chuyªn dông vµ cã d¹ng nh tr×nh 
bµy trªn h×nh 6.22.
    Cã thÓ ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt (cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh) cña 
cäc theo hÖ sè hoµn chØnh  (theo b¶ng 7.38).



B¶ng 6.38. Ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt cña th©n cäc

HÖ sè  1,0 0,8-1,0 0,6-0,8  0,6
Møc ®é khuyÕt tËt Hoµn chØnh Tæn thÊt Ýt Ph¸ háng Nøt gÉy

   Nh ®· lu ý trªn ®©y, c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ háng 
võa nªu cã nh÷ng h¹n chÕ cña nã. Do ®ã ®Ó cã ®é tin cËy cao h¬n 
trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt cña cäc thêng ph¶i dïng kh«ng 
Ýt h¬n hai ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó cïng kiÓm tra vµ x¸c nhËn, 
kh«ng véi tin vµo mét ph¬ng ph¸p nµo khi cã nhiÒu nghi ngê vÒ 
kÕt qu¶. Cã thÓ ®Ó kh¼ng ®Þnh, ph¶i dïng c¸c ph¬ng ph¸p trùc 
gi¸c tuy tèn kÐm vµ cång kÒnh nh khoan lÊy mÉu hoÆc ®µo khi 
®iÒu kiÖn cho phÐp.
    Trong b¶ng 7.39 vµ 7.40 tãm t¾t nªu mét sè u vµ nhîc ®iÓm 
còng nh ph¹m vi ¸p dông cña c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra nãi trªn.

B¶ng 6.39. C¸c ph¬ng ph¸p truyÒn qua trùc tiÕp (tia gamma hoÆc 
siªu ©m)

          P 
ph¸p
¦ khuyÕt

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra 
b»ng siªu ©m truyÒn qua

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng 
gamma truyÒn qua

Nguyªn t¾c 
vµ ®iÒu 

-§o sãng siªu ©m truyÒn 
qua c¸c èng ®Æt s½n 

-§o sè phãng x¹ gi÷a c¸c 
èng ®Æt s½n hoÆc c¸c lç 



kiÖn ¸p 
dông

hoÆc c¸c lç khoan lÊy 
mÉu.
-C¸c dao ®éng ®îc 
truyÒn tõ mét èng kh¸c 
cïng cao ®é ®Ó ®o thêi 
gian ®Õn vµ biªn ®é dao 
®éng

khoan lÊy mÉu.
-Nguån phãng x¹ vµ ®Çu thu 
®Ó trong c¸c èng gÇn nhau 
hoÆc ®èi diÖn nhau cã ®æ ®Çy 
níc. Vïng mËt ®é thÊp sÏ 
lµm t¨ng photon trªn ®Çu ®o.

¦u ®iÓm -T¬ng ®èi nhanh
-X¸c ®Þnh ®îc khuyÕt 
tËt gi÷a c¸c èng kh¸ 
chuÈn
-Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é 
s©u
-Xem kÕt qu¶ ngay trªn 
mµn h×nh

-T¬ng ®èi nhanh
-X¸c ®Þnh ®îc khuyÕt tËt 
gi÷a c¸c èng kh¸ chuÈn
-Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é s©u
-Xem kÕt qu¶ ngay trªn mµn 
h×nh

Nhîc 
®iÓm

-Ph¶i ®Æt tríc c¸c èng 
hoÆc ph¶i khoan lç
-Khã x¸c ®Þnh ®îc 
khuyÕt tËt ë gÇn mÆt bªn 
cña cäc

-Ph¶i ®Æt tríc c¸c èng hoÆc 
ph¶i khoan lç
-Cã thÓ g©y nhiÔm phãng x¹
-Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a 
c¸c èng lµ 80cm.

øng dông -KiÓm tra ®ång chÊt cña 
bª t«ng hoÆc x¸c ®Þnh 
bÊt kú khuyÕt tËt nµo 
trong cäc

-KiÓm tra ®ång chÊt cña bª 
t«ng hoÆc x¸c ®Þnh bÊt kú 
khuyÕt tËt nµo trong th©n cäc

B¶ng 6.40. C¸c ph¬ng ph¸p thö ®éng bÒ mÆt (PIT, MIM, PDA)
        
P.ph¸p

 ¦ khuyÕt

Ph¬ng ph¸p thö ®éng 
biÕn d¹ng nhá (gâ - PIT, 
MIM)

Ph¬ng ph¸p thö ®éng biÕn 
d¹ng lín (PDA)

Nguyªn 
t¾c vµ 

®iÒu kiÖn 
¸p dông

- §o thêi gian truyÒn 
sãng däc trong bª t«ng.
- Dïng bóa gâ vµo ®Çu 
cäc truyÒn sãng nÐn ®i 

- §o vËn tèc vµ biÕn d¹ng ®Çu 
cäc.
- Dïng bóa r¬i tù do trªn ®Çu 
cäc ®Ó g©y ra chuyÓn dÞch cäc 



xuèng gÆp mòi cäc hoÆc 
bÊt kú khuyÕt tËt nµo sÏ 
ph¶n x¹ l¹i bÒ mÆt.
- ViÖc ph©n tÝch sÏ tiÕn 
hµnh sau

vµo trong ®Êt
- Dïng lý thuyÕt ph¬ng tr×nh 
truyÒn sãng ®Ó ph©n tÝch

¦u ®iÓm - Kh«ng cÇn ch«n èng 
tríc
- ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch 
tay
- Nhanh

-Kh«ng cÇn ch«n èng tríc
-ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch tay
-Nhanh

Nhîc 
®iÓm

-Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 
®êng kÝnh cäc
-Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 
c¸c khuyÕt tËt trong ph¹m 
vi 30cm ë ®Çu cäc hoÆc 
chiÒu dµi lín h¬n 30 lÇn 
®êng kÝnh

-Ph¶i cã qu¶ bóa r¬i ®ñ nÆng 
vµ g©y va ®Ëp trªn ®Çu cäc 
khoan nhåi
-ViÖc chuÈn bÞ thö rÊt phøc 
t¹p vµ ®ßi hái sù cÈn thËn cao.

øng dông -KiÓm tra s¬ bé tÝnh ®ång 
nhÊt cña bª t«ng vµ x¸c 
®Þnh s¬ bé khuyÕt tËt 
trong th©n cäc

-X¸c ®Þnh kh¸ chÝnh x¸c vÞ trÝ 
vµ møc ®é khuyÕt tËt trªn th©n 
cäc.
-X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc 
(ph©n bè ma s¸t thµnh 
bªn+søc chèng ë mòi)
-X©y dùng ®îc biÓu ®å quan 
hÖ t¶i träng chuyÓn vÞ.



Chương 12:              KiÓm tra søc chÞu t¶i 
cña cäc

    Søc chÞu t¶i cña cäc lµ th«ng sè quan träng vµ cã ý nghÜa nhÊt 
ph¶n ¸nh chÊt lîng cña cäc ®· thi c«ng. ViÖc thö cäc ®Ó x¸c ®Þnh 
søc chÞu t¶i cña nã thêng lµ c«ng viÖc tèn kÐm vµ kh«ng ph¶i bao 
giê còng cã thÓ thùc hiÖn ®îc cho nhiÒu lo¹i cäc t¹i c«ng trêng.
    ThÝ nghiÖm b»ng ph¬ng ph¸p ®éng khi dïng c¸c c«ng thøc 
®éng quen biÕt cña Gerxevanov vµ Hiley lµ ®iÒu mµ nhµ thÇu 
thêng ¸p dông l©u nay, chØ cã ®iÒu lµ ®èi víi cäc nhåi ®êng kÝnh 
lín, ph¬ng ph¸p thö ®éng võa nãi tá ra kh«ng tin cËy.
    ThÝ nghiÖm b»ng biÕn d¹ng lín PDA tuy lµ mét c«ng cô kh¸ 
hiÖn ®¹i vµ ®îc dïng réng r·i ë c¸c níc ph¸t triÓn nhng còng 
chØ thÝch hîp cho cäc ®ãng hoÆc cäc nhåi ®êng kÝnh nhá.
(1) Ph¬ng ph¸p thö cäc b»ng nÐn tÜnh ®îc xem lµ ph¬ng 
ph¸p kinh ®iÓn vµ ®¸ng tin cËy tuy r»ng khi so s¸nh c¸c ph¬ng 
ph¸p nÐn tÜnh kh¸c nhau ®· chøng tá r»ng chóng thêng cho c¸c 
kÕt qu¶ kh«ng gièng nhau. §iÒu ®ã phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p gia 
t¶i, quy íc vÒ ®é lón øng víi t¶i träng giíi h¹n kh¸c nhau vµ c¸ch 
x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i giíi h¹n kh¸c nhau. VËy, ®Ó tr¸nh xÈy ra nghi 
ngê vµ tranh chÊp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh quy tr×nh thö tÜnh cäc trong 
ch¬ng tr×nh kiÓm tra chÊt lîng cña m×nh trªn c¬ së lùa chän mét 
trong c¸c tiªu chuÈn nh TCXD 88-82 (ViÖt Nam, s¾p so¸t xÐt l¹i), 
ASTM D1142-81 (Mü) hoÆc CP 2004 (Anh).

Dïng ®èi träng (qu¶ nÆng, vËt liÖu x©y dùng, bao c¸t) víi hÖ 
thèng kÝch thuû lùc hoÆc dïng ph¬ng ph¸p neo víi hÖ thèng kÝch 
thuû lùc lµ c¸ch thêng dïng hiÖn nay trong thö tÜnh. Trªn h×nh 
6.23 tr×nh bµy hÖ thèng thiÕt bÞ neo cña h·ng BAUER (CHLB) §øc 
®Ó thö tÜnh cäc nhåi ®êng kÝnh 1200mm, dµi 18,50m víi t¶i träng 
1700 tÊn ë ®é lón 12,1m t¹i A rËp Xªut.

(2) Ph¬ng ph¸p thö tÜnh cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o lùc vµ chuyÓn 
vÞ
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    Quanh th©n cäc theo chiÒu s©u, thèng tin thu ®îc gåm: Lùc Qi, 
chuyÓn vÞ i ë c¸c ®é s©u kh¸c nhau Li cña cäc. §©y lµ ph¬ng 
ph¸p do HiÖp héi thÝ nghiÖm vËt liÖu cña Mü (ASTM) ®Ò nghÞ. S¬ 
®å cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o nh tr×nh bµy trªn h×nh 6.24 vµ quan hÖ Qi

vµ i cã thÓ biÓu diÔn:

Trong ®ã:
A, E - lÇn lît lµ diÖn tÝch tiÖn diÖn vµ m«dun ®µn håi cña 
cäc;
    i - chuyÓn vÞ ®o ®îc cña cäc ë ®é s©u Li;
    Q - cÊp t¶i träng t¸c dông lªn ®Çu cäc.

    CÊp t¶i träng Q cã thÓ tiÕn hµnh nh thö tÜnh truyÒn thèng vµ kÕt 
qu¶ thu ®îc kh«ng chØ lµ chuyÓn vÞ vµ lùc t¸c dông ë ®Çu cäc mµ 
chñ yÕu lµ ph©n bè ma s¸t quanh th©n cäc theo chiÒu s©u vµ ph¶n 
lùc ë mòi cäc, ®iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng trong thùc tÕ tÝnh 
to¸n vµ kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc.
    §èi víi cäc ®ãng, thiÕt bÞ ®o ®îc g¾n trªn mÆt ngoµi cña cäc, 
cßn ®èi víi cäc nhåi, g¾n thiÕt bÞ tríc khi ®æ bª t«ng.
    Nhê kÕt qu¶ ®o cña ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp x¸c ®Þnh hîp lý 
chiÒu dµi cña cäc còng nh viÖc tÝnh lón (tõ ¸p lùc ë mòi cäc) sÏ 
chÝnh x¸c h¬n so víi c¸c ph¬ng ph¸p thö truyÒn thèng.
(3). Ph¬ng ph¸p thö hiÖn ®¹i
    Khi cäc nhåi cã ®êng kÝnh vµ chiÒu dµi lín víi søc chÞu t¶i 
hµng ngµn tÊn th× ph¬ng ph¸p thö tÜnh nãi trªn kh«ng thÓ thùc 
hiÖn ®îc. H¬n n÷a khi nh÷ng cäc nµy ë gi÷a s«ng hoÆc ngoµi biÓn 
th× viÖc chÊt t¶i hoÆc neo lµ ph¬ng ph¸p kh«ng cã tÝnh kh¶ thi. Do 
vËy ngêi ta ®· t×m ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó thö søc chÞu t¶i cña cäc.
 Ph¬ng ph¸p hép t¶i träng OSTERBERG
 Nguyªn lý: Dïng mét (hay nhiÒu) hép t¶i träng OSTERBERG 

(hép sÏ lµm viÖc nh kÝch thuû lùc) ®Æt ë mòi khoan cäc nhåi 
hoÆc ë 2 vÞ trÝ mòi vµ th©n cäc tríc khi ®æ bª t«ng th©n cäc 



(xem h×nh 6.25). Sau khi bª t«ng ®· ®ñ cêng ®é tiÕn hµnh thö 
t¶i b»ng b¬m dÇu ®Ó t¹o ¸p lùc trong hép kÝch.

    Theo nguyªn lý ph¶n lùc, lùc truyÒn xuèng ®Êt ë mòi cäc b»ng 
lùc truyÒn lªn th©n cäc, ngîc l¹i víi lùc nµy lµ träng lîng cäc vµ 
ma s¸t ®Êt chung quanh. ViÖc thö sÏ ®¹t ®Õn ph¸ ho¹i khi mét trong 
hai ph¸ ho¹i xÈy ra ë mòi vµ quanh th©n cäc. Dùa theo c¸c thiÕt bÞ 
®o chuyÓn vÞ vµ ®o lùc g¾n s½n trong hép OSTERBERG sÏ vÏ ®îc 
c¸c biÓu ®å quan hÖ gi÷a lùc t¸c dông vµ chuyÓn vÞ mòi cäc vµ 
chuyÓn vÞ th©n cäc. Tuú theo trêng hîp ph¸ ho¹i cã thÓ thu ®îc 
mét trong hai d¹ng biÓu ®å quan hÖ t¶i träng chuyÓn vÞ cã d¹ng 
gÇn gièng nh biÓu ®å P-S trong thö tÜnh truyÒn thèng. Ph¬ng 
ph¸p nµy phï hîp víi c¸c cäc cã søc chèng cho phÐp ë thµnh bªn 
vµ mòi t¬ng ®¬ng nhau, nÕu kh«ng, ph¶i íc tÝnh ®Ó ®Æt hép ¸p 
lùc t¹i nhiÒu tÇng trong th©n cäc.
 Ph¬ng ph¸p thö tÜnh ®éng STATNAMIC
Nguyªn lý: §Æt mét thiÕt bÞ d¹ng ®éng c¬ ph¶n lùc vµ ®èi träng lªn 
®Çu cäc. Th«ng qua viÖc ®èt nhiªn liÖu r¾n trong buång ¸p lùc cña 
®éng c¬ sÏ t¹o nªn mét ¸p suÊt ®Èy khèi ®èi träng lªn phÝa trªn 
®ång thêi sÏ g©y ra mét lùc t¸c dông lªn ®Çu cäc theo chiÒu ngîc 
l¹i. §o chuyÓn vÞ cña cäc díi t¸c dông cña lùc næ vµ c¸c th«ng sè 
biÕn d¹ng + gia tèc ®Çu cäc sÏ x¸c ®Þnh ®îc søc chÞu t¶i cña cäc 
(h×nh 7.26).

C¸c sè liÖu vÒ quan hÖ t¶i träng-chuyÓn vÞ cña cäc ®îc x¸c 
®Þnh b»ng hép t¶i träng vµ ®Çu ®o laser g¾n s½n trong thiÕt bÞ 
STATNAMIC. Trªn h×nh 7.27 tr×nh bµy cÊu t¹o cña thiÕt bÞ nµy.

Trong ph¬ng ph¸p STATNAMIC ngêi ta ®· x¸c ®Þnh ®îc 
gia tèc a cña khèi ph¶n lùc (F12 = ma) dÞch chuyÓn lªn phÝa trªn lín 
gÊp 20 lÇn gia tèc cña cäc dÞch chuyÓn xuèng phÝa díi (F21 = -F12). 
Nh vËy träng lîng cña khèi ph¶n lùc chØ cÇn b»ng 1/20 ®èi träng 
dù kiÕn trong thö tÜnh ®· t¹o nªn ®îc mét lùc lín gÊp 20 lÇn lùc 
truyÒn lªn ®Çu cäc. Nhê ®ã viÖc thö t¶i b»ng STATNAMIC sÏ gi¶m 
rÊt nhiÒu vÒ quy m« vµ chi phÝ so víi thö tÜnh nhng kÕt qu¶ ®¹t 
®îc rÊt gÇn víi ph¬ng ph¸p tÜnh.



STATNAMIC ®îc ph¸t triÓn tõ n¨m 1988 víi t¶i träng ®¹t 
®Õn 0,1MN. §Õn 1994 ®· cã thiÕt bÞ thÝ nghiÖm ®Õn 30MN. C¸c 
níc Mü, Canada, Hµ Lan, NhËt B¶n, §øc, Israel vµ Hµn Quèc ®· 
dïng ph¬ng ph¸p nµy. N¨m1995 t vÊn Anh ACER ®· ®Ò nghÞ 
dïng ph¬ng ph¸p nµy ®Ó thö cäc èng thÐp t¹i c¶ng c«ngten¬ T©n 
ThuËn (thµnh phè Hå ChÝ Minh) víi t¶i träng 3MN nhng cha 
®îc phÝa ViÖt Nam chÊp thuËn.

Tãm l¹i nh÷ng kiÓm tra chÝnh cña cäc cã thÓ tham kh¶o ë b¶ng 
7.41.

B¶ng 7.41. Nh÷ng h¹ng môc kiÓm tra chÊt lîng chÝnh cña 
cäc

( cäc chÕ t¹o s½n vµ cäc nhåi )  ( theo [1])

T
T

C¸c th«ng sè kiÓm tra vµ yªu 
cÇu cña tiªu chuÈn

Sai lÖch giíi h¹n so víi th«ng 
sè vµ yªu cÇu

1 2 3
1 §ãng cäc thö theo sè lîng vµ vÞ 

trÝ do thiÕt kÕ xem xÐt ®Ó chÝnh 
x¸c ho¸ søc chÞu t¶i

Kh«ng Ýt h¬n qui ®Þnh cña tiªu 
chuÈn TCXD 205 : 1998 vµ thö 
theo tiªu chuÈn thö tÜnh

2 Sai lÖch vÒ chiÒu s©u h¹ cäc:
- §èi víi cäc dµi ®Õn 10 m Kh«ng h¹ ®îc ph¶i nhá h¬n 

15% chiÒu dµi
- §èi víi cäc dµi h¬n 10 m NÕu kh«ng h¹ ®îc vît qu¸ 

10% chiÒu dµi th× ph¶i t×m 
nguyªn nh©n vµ cã kÕt luËn cña 
c¬ quan thiÕt kÕ vÒ kh¶ n¨ng sö 
dông cäc nµy mµ kh«ng cÇn 
®ãng cäc bæ sung

3 TrÞ sè chèi cña cäc vµ sù chÝnh 
x¸c cña nã khi :

§o ®é chèi víi ®é chÝnh x¸c 
kh«ng Ýt h¬n 0,1 cm b»ng 
ph¬ng ph¸p ®¶m b¶o sù chÝnh 
x¸c Êy

- Khi ®ãng b»ng bóa h¬i ®¬n TrÞ trung b×nh cña 10 nh¸t bóa 



®éng hoÆc bóa ®iezen cuèi cïng lÊy trong 3 lÇn ®ãng 
( tæng céng 30 nh¸t )

- Khi ®ãng cäc b»ng bóa song 
®éng

§o theo nh¸t ®Ëp cuèi cïng khi 
kÐo dµi trong thêi gian kh«ng Ýt 
h¬n 3 phót vµ x¸c ®Þnh b»ng trÞ 
trung b×nh vÒ ®é s©u h¹ cäc tõ 
mét nh¸t ®Ëp trong phót cuèi 
cïng
§é chèi kh«ng thÓ lín h¬n ®é 
chèi tÝnh to¸n x¸c ®Þnh theo 
tiªu chuÈn thö cäc.

4 §ãng cäc BTCT ph¶i dïng mò 
cäc vµ ®Öm ®Çu cäc

Kh«ng cho phÐp ph¸ ho¹i ®Çu 
cäc

5 §ãng cäc ph¶i tiÕn hµnh theo cèt 
®¸y hè mãng vµ kh«ng ®îc cao 
tråi qu¸ ®¸y hè

Khi kh«ng cã qui ®Þnh cèt ®¸y 
vµ bÞ tråi cao th× b¾t buéc ph¶i 
®iÒu chØnh ®é s©u h¹ cäc

6 Kh¼ng ®Þnh ®îc mòi cäc ®· vµo 
trong líp ®Êt chÆc theo ®é s©u 
thiÕt kÕ

KÕt luËn ch¾c ch¾n b»ng thö 
nghiÖm r»ng mòi cäc ®· vµo 
líp ®Êt chÆt nh thiÕt kÕ qui 
®Þnh

7 Kh«ng cho phÐp sai lÖch ®Çu cäc 
trªn mÆt b»ng so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ 
lín h¬n c¸c trÞ sè sau :

Cäc cã ®êng kÝnh hoÆc c¹nh 
cña tiÕt diÖn ®Õn 0,5m

- Khi  cäc bè trÝ 1 hµng Theo chiÒu ngang cña hµng -
0,2D
Theo chiÒu däc cña hµng -
0,3D

- Khi cäc bè trÝ thµnh nhãm vµ 
trong mãng b¨ng cã 2 - 3 hµng

ë ngoµi cïng theo chiÒu ngang 
- 0,2D
ë vÞ trÝ cßn l¹i vµ däc hµng -



0,3D
- Khi cäc bè trÝ thµnh " trêng 
cäc " díi toµn bé nhµ vµ c«ng 
tr×nh

Cäc ngoµi cïng - 0,2D
Cäc ë gi÷a  - 0,4 D

- Khi cäc ®¬n vµ cäc cét ( chØ cã 
1 cäc )

LÇn lît lµ 5 vµ 3 cm. " D " 
®êng kÝnh cäc trßn hoÆc c¹nh 
bÐ cña cäc tiÕt diÖn ch÷ nhËt.

- Cäc ®ãng, cäc khoan nhåi vµ 
cäc nhåi

Cäc cã " D " lín h¬n 0,5m
Theo chiÒu ngang - 10 cm
Theo chiÒu däc - 15 cm
Cäc ®¬n - 8 cm

8 Sai lÖch vÒ ®é cao ®Çu cäc:
- Trong ®µi ®æ bª t«ng toµn khèi Kh«ng lín h¬n 3 cm
- Trong ®µi l¾p ghÐp Kh«ng lín h¬n 1 cm
- Trong mãng kh«ng ®µi cã mò 
cäc l¾p ghÐp

Kh«ng lín h¬n 5 cm

- Trong cäc cét Kh«ng lín h¬n 3 cm
9 §é nghiªng cña cäc so víi trôc 

th¼ng ®øng ( kh«ng kÓ cäc cét )
Kh«ng vît qu¸ 1%

1
0

§é nghiªng cña lç khoan ( khi 
lµm cäc khoan nhåi )

Kh«ng ®îc qu¸ 1%

1
1

Sai lÖch ®èi víi cäc khoan nhåi 
cã më réng ®¸y:
- Cèt s©u cña phÇn më vµ ®¸y cäc Kh«ng ®îc qu¸ 10cm
- §êng kÝnh lç khoan Kh«ng ®îc qu¸ 5 cm
- §ßng kÝnh chç më réng Kh«ng ®îc qu¸ 10 cm

1
2

§é sai lÖch lç khoan cäc nhåi 
trªn mÆt b»ng

Theo ®iÓm 7

1
3

Sai lÖch so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ®µi 
cäc ®óc s½n cña mãng nhµ ë vµ 
nhµ c«ng céng:
- §èi víi c¸c trôc ®Þnh vÞ Kh«ng ®îc qu¸ 10 mm



- §èi víi ®é cao mÆt ®µi Kh«ng ®îc qu¸ 5mm
1
4

Sai lÖch so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ cña 
®µi cäc ®óc s½n cho mãng nhµ 
s¶n xuÊt:
- §èi víi trôc ®Þnh vÞ Kh«ng ®îc qu¸ 20 mm
- §èi víi ®é cao mÆt ®µi Kh«ng ®îc qu¸ 10 mm

1
5

Sai lÖch trôc mò cäc so víi trôc 
cäc

Kh«ng ®îc qu¸ 10mm

1
6

BÒ dµy líp v÷a ®Öm gi÷a ®µi vµ 
mò cäc

Kh«ng ®îc qu¸ 30mm

1
7

BÒ dµy líp v÷a ®Öm trong mãng 
cäc kh«ng ®µi:
- Gi÷a b¶n vµ mò cäc Kh«ng lín h¬n 30mm
- Gi÷a tÊm têng vµ mò cäc Kh«ng lín h¬n 20mm

1
8

C¾t ®Çu cäc sau khi ®ãng ë chç ®¶m b¶o ®îc sù ngµm 
cèt thÐp cña cäc vµ th©n cäc 
vµo ®µi theo qui ®Þnh cña thiÕt 
kÕ

1
9

Ngµm cäc BTCT øng suÊt tríc 
(thanh hoÆc sîi ) vµo ®µi cäc

Kh«ng ®îc c¾t ®Çu cäc hoÆc 
theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ

2
0

Lµm khe theo chu vi cäc b»ng 
c¸ch nhåi vËt liÖu ®µn håi trong 
mãng cäc ®µi cao

Kh«ng bÐ h¬n 8 cm

2
1

Sù ngõng gi÷a khi kÕt thóc khoan 
vµ ®æ bª t«ng trong cäc khoan 
nhåi 
- Trong ®Êt th«ng thêng Kh«ng ®îc qu¸ 24 giê
- Trong ®Êt lón sôt Kh«ng ®îc qu¸ 8 giê

(CÇn theo thÝ nghiÖm lóc khoan 
thö)

2
2

Lµm s¹ch ®¸y lç khoan vµ sù 
ngõng tíi lóc chê ®æ bª t«ng

Kh«ng qu¸ 15cm mïn khoan 
vµ kh«ng qu¸ 4 giê ( do thiÕt 



kÕ qui ®Þnh )
2
3

Gia cêng cäc BTCT khi cã vÕt 
nøt ngang vµ nghiªng víi bÒ réng 
h¬n 0,3mm

Dïng tÊm èp BTCT cã bÒ dµy 
kh«ng bÐ h¬n 10mm

2
4

Hå s¬ nghiÖm thu cña nhµ thÇu 
ph¶i ®Çy ®ñ víi c¸c th«ng tin tin 
cËy

NhËt ký ®ãng cäc, biªn b¶n 
®ãng thö, thö cäc, biªn b¶n ®µo 
®Êt, lý lÞch cäc.

Chó thÝch :
1) KiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c cäc cÇn theo qui ®Þnh cña 

thiÕt kÕ vµ cã thÓ dùa vµo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam nh :
 TCXD 205 : 1998 - Mãng cäc . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
 TCXD 206 : 1998 - Cäc khoan nhåi. Yªu cÇu vÒ chÊt 

lîng thi c«ng
 22  TCN - 257 : Cäc khoan nhåi . Quy ph¹m thi c«ng 

vµ nghiÖm thu
2) Chi tiÕt h¬n cã thÓ tham kh¶o tµi liÖu sè [9, 10].



Chương 13:   

Mét sè h háng thêng gÆp trong 
thi c«ng cäc khoan nhåi

    C¸c h háng thêng gÆp trong thi c«ng cäc khoan nhåi rÊt ®a 
d¹ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Trong b¶ng 7.42 tr×nh bµy 
nh÷ng d¹ng h háng chÝnh.
    ë ®©y cÇn lu ý ®Õn mét sè nguyªn nh©n chung g©y ra cäc kÐm 
chÊt lîng thêng xÈy ra ë kh©u khoan råi dän lç vµ kh©u ®æ bª 
t«ng.
    C¸c nguyªn nh©n bao qu¸t thêng lµ:

- Do kÐm am hiÓu mét phÇn hay toµn bé b¶n chÊt cña ®Êt nÒn 
vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng;
- Do kiÓm tra kh«ng ®Çy ®ñ trªn c«ng trêng cña chñ ®Çu t 
hay nhµ thÇu v× kh«ng cã hoÆc thiÕu t vÊn gi¸m s¸t cã tr×nh 
®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm vµ t chÊt cÇn thiÕt;
- Do hîp ®ång quy ®Þnh qu¸ eo hÑp hoÆc kÕ ho¹ch thi c«ng 
víi tiÕn ®é kh«ng thÝch hîp cho nh÷ng c«ng viÖc cÇn ph¶i cÈn 
thËn;
- Do thiÕu kh¶ n¨ng hoÆc tÝnh cÈu th¶ cña nhµ thÇu khi thi 
c«ng nh÷ng c«ng viÖc qu¸ phøc t¹p;
- Sau cïng lµ do viÖc hoµn thµnh mét cäc bao gåm mét sè 
thao t¸c ®¬n gi¶n hîp thµnh nhng nh÷ng ngßi thùc hiÖn 
thiÕu tinh tÕ vµ kh«ng cã nh÷ng kü x¶o cÇn thiÕt (v× Ýt kinh 
nghiÖm) mÆc dï hä ®· ®îc lùa chän kh¸ kü nhng vÉn 
kh«ng lµm chñ tèt.

B¶ng 7.42. C¸c h háng cã thÓ gÆp ë cäc khoan nhåi. Ph¬ng 
ph¸p x¸c ®Þnh
Mô Lo¹i h Nguyªn nh©n H háng mét H háng 



c háng cã thÓ chç nhiÒu chç
1 Sai vÞ trÝ 

lÖch t©m
§Þnh vÞ sai vµ 
th©n cäc kh«ng 
th¼ng

Quan s¸t vµ ®o 
®¹c

Quan s¸t vµ 
®o ®¹c

2
§øt gÉy ë 
ch©n

ThiÕt bÞ thi 
c«ng va ph¶i 
®Ønh cäc

Thö b»ng siªu 
©m hoÆc gâ b»ng 
ph¬ng ph¸p 
PIT...

KiÓm tra 
b»ng siªu ©m 
hoÆc gamma 
trong c¸c èng 
ch«n s½n 
hoÆc c¸c lç 
khoan n»m 
ngoµi lång 
thÐp

3 Th©n ph×nh 
ra hoÆc th¾t 
l¹i

§i qua vïng ®Êt 
xèp

Phèi hîp kiÓm 
tra chÊt lîng 
b»ng quan s¸t 
víi mét hoÆc tæ 
hîp c¸c ph¬ng 
ph¸p NDT 
thêng dïng

Nh môc 2

4 Cã hang hèc
Do khoan qua 
c¸t trong níc 
kh«ng cã èng 
v¸ch hoÆc dïng 
dung dÞch

Nh môc 3 Nh môc 2

5 Mòi cäc xèp 
Do v¸ch lë 
hoÆc kh«ng lµm 
s¹ch hoµn toµn 
®¸y

Phèi hîp kiÓm 
tra chÊt lîng 
b»ng quan s¸t 
víi kiÓm tra siªu 
©m hoÆc gamma 
trong c¸c èng 
qua ®¸y cäc



6 ThÊu kÝnh 
c¸t n»m 
ngang

Do èng bª t«ng 
bÞ rêi khái bª 
t«ng

Nh môc 3 Nh môc 2

7
H háng 

ngoµi lång 
thÐp

Do ®é sôt cña 
bª t«ng thÊp 
hoÆc cèt thÐp 
qu¸ dµy

Nh môc 3

KiÓm tra chÊt 
lîng b»ng 
quan s¸t kÕt 
hîp b»ng 
siªu ©m hoÆc 
gamma trong 
c¸c èng hoÆc 
c¸c lç khoan 
n»m ngoµi 
lång thÐp

8

Rç tæ ong 
hoÆc mÊt 
v÷a hoÆc t¹o 
thµnh hang 
trong bª 
t«ng

Do lîng níc 
kh«ng c©n b»ng 
hoÆc ®æ bª t«ng 
trùc tiÕp vµo 
níc

Nh môc 3 Nh môc 2

9 LÉn c¸c 
m¶nh vôn

Do kh«ng lµm 
s¹ch mïn 
khoan

§o cÈn thËn khèi 
lîng bª t«ng 
céng víi nh 
môc 3

§o cÈn thËn 
khèi lîng bª 
t«ng céng víi 
nh môc 2

ë c«ng ®o¹n t¹o lç, nh÷ng h háng cã thÓ lµ do hËu qu¶ cña:
- Kü thuËt thiÕt bÞ khoan hoÆc lo¹i cäc ®· lùa chän kh«ng 
thÝch hîp víi ®Êt nÒn;
- MÊt dung dÞch khoan ®ét ngét (khi gÆp hang c¸c-t¬ hoÆc 
th¹ch cao) hoÆc sù tråi lªn nhanh chãng cña ®Êt bÞ sôt lë vµo 
thµnh lç khoan, 2 sù cè nµy dÔ t¹o thµnh “ngoµi dù kiÕn thiÕt 
kÕ”;
- Sù qu¶n lý kÐm khi khoan t¹o lç do sö dông lo¹i dung dÞch 
cã thµnh phÇn kh«ng t¬ng øng víi ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ c«ng 



nghÖ khoan hoÆc kiÓm tra kh«ng tèt sù biÕn ®æi thµnh phÇn 
dung dÞch (nhÊt lµ mËt ®é vµ ®é nhít);
- Sù nghiªng lÖch, bÊp bªnh cña hÖ thèng m¸y khoan lç khi 
gÆp ®¸ må c«i hoÆc líp ®¸ nghiªng. Nh÷ng sai lÖch vÞ trÝ kiÓu 
nµy phô thuéc vµo hiÖu qu¶ vµ vµo sù kiÓm so¸t cña thiÕt bÞ 
dÉn híng, ®iÒu ®ã ¾t dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng t«n träng ®é 
th¼ng ®øng cña cäc vµ vît qu¸ ®é nghiªng dù kiÕn (cho 
phÐp) cña thiÕt kÕ;
- Lµm s¹ch mïn khoan trong lç cäc kh«ng tèt, ®¸y lç khoan 
cã líp cÆn dµy, sinh ra sù tiÕp xóc xÊu víi líp ®Êt chÞu lùc t¹i 
mòi cäc, lµm nhiÔm bÈn vµ gi¶m chÊt lîng bª t«ng;

 ë c«ng ®o¹n ®æ bª t«ng vµo cäc thêng gÆp nh÷ng sai sãt do 
mét sè nguyªn nh©n sau:

- ThiÕt bÞ ®æ bª t«ng kh«ng thÝch hîp hoÆc t×nh tr¹ng lµm 
viÖc xÊu;
- ChØ ®¹o c«ng nghÖ ®æ bª t«ng kÐm: sai sãt trong viÖc cung 
cÊp bª t«ng kh«ng liªn tôc, gi¸n ®o¹n trong khi ®æ, rót èng ®æ 
qu¸ nhanh;
- CÊp liÖu kh«ng ®Òu sÏ dÉn ®Õn lîng bª t«ng chiÕm chç ban 
®Çu kh«ng ®ñ do ®æ qu¸ nhanh;
- Sö dông bª t«ng cã thµnh phÇn kh«ng thÝch hîp, ®é sôt hoÆc 
tÝnh dÎo kh«ng ®ñ vµ dÔ bÞ ph©n tÇng.

Mét sè nguyªn nh©n kh¸c lµm háng cäc hoÆc lµm gi¶m søc chÞu t¶i 
cña cäc cã thÓ lµ:

- Sù lu th«ng m¹ch níc ngÇm lµm tr«i côc bé bª t«ng t¬i;
- Sù s¾p xÕp l¹i ®Êt nÒn do chÊn ®éng sÏ dÉn ®Õn sù suy gi¶m 
ma s¸t cña mÆt bªn hoÆc søc chèng ë mòi cäc;
- Thêi gian d·n c¸ch kÐo dµi qu¸ quy ®Þnh gi÷a kh©u khoan 
t¹o lç vµ ®æ bª t«ng vµo cäc g©y ra sù sôt lë ë v¸ch lç khoan 
vµ l¾ng ®äng cÆn qu¸ dµy ë ®¸y;
- Sö dông khoan ®Þa chÊt ®èi víi cäc cã ®êng kÝnh qu¸ bÐ, 
lóc ®ã bª t«ng kh«ng cã ®ñ thêi gian ®Ó chiÕm chç trong lç 
cäc sÏ g©y ra cho cäc bÞ gi¸n ®o¹n ë th©n hoÆc xèp ë mòi.



    Nh vËy, 3 nhãm nguyªn nh©n nãi trªn (qu¶n lý vµ tr×nh ®é, 
trong lóc t¹o lç vµ giai ®o¹n ®æ bª t«ng) thêng chiÕm tû träng 
®¸ng kÓ g©y ra sù cè chÊt lîng cho cäc khoan nhåi. Thêng ngêi 
thi c«ng ®· dù kiÕn tríc c¸c t×nh huèng, chuÈn bÞ s½n biÖn ph¸p 
xö lý hoÆc kh¾c phôc, nhng ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lóc nµo còng tiªn 
liÖu hÕt, nªn kinh nghiÖm trong vµ ngoµi níc ®Òu chØ ra r»ng ph¶i 
lÊy viÖc gi¸m s¸t chÆt chÏ vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ lµ c¸ch b¶o ®¶m chÊt 
lîng cäc tin cËy nhÊt.
3.9. NghiÖm thu cäc khoan nhåi vµ ®µi 

Theo TCXD 206: 1998 trong ®ã cÇn chó ý c¸c néi dung chÝnh 
sau ®©y:
              

PhÇn t¹o lç:
- Mùc níc ngÇm hoÆc mùc níc s«ng biÓn;
- Tèc ®é vµ qu¸ tr×nh thi c«ng t¹o lç;
- KÝch thíc vµ vÞ trÝ thùc cña lç cäc (møc lÖch t©m vµ ®é 
th¼ng ®øng);
- §êng kÝnh vµ ®é s©u lµm lç, ®êng kÝnh vµ ®é dµi cña èng 
chèng hoÆc èng ®Þnh vÞ ë tÇng mÆt; ®é dµi thùc tÕ cña cäc, ®é 
th¼ng ®øng cña cäc;
- Biªn b¶n kiÓm tra chÊt lîng, sù cè vµ c¸ch xö lý (nÕu cã).
PhÇn gi÷ thµnh vµ cè thÐp:
- Lo¹i dung dÞch gi÷ thµnh vµ biÖn ph¸p qu¶n lý dung dÞch;
- Thêi gian thi c«ng cho mçi c«ng ®o¹n;
- Bè trÝ cèt thÐp, ph¬ng ph¸p nèi ®Çu vµ ®é cao ®o¹n ®Çu 
phÇn  ®æ bª t«ng;
- Biªn b¶n kiÓm tra chÊt lîng cäc;
- Nh÷ng trôc trÆc vµ sù cè (nÕu cã) vµ c¸ch xö lý;
- Lo¹i thî vµ sè ngêi tham gia thi c«ng.
PhÇn kiÓm tra chÊt lîng cäc:
- B¸o c¸o kiÓm tra chÊt lîng cäc vµ søc chÞu t¶i cña cäc ®¬n;
- B¶n vÏ hoµn c«ng mãng cäc khi ®µo hè mãng ®Õn cèt thiÕt 
kÕ vµ b¶n vÏ cèt cao ®Çu cäc;



NghiÖm thu ®µi cäc gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y:
- Biªn b¶n thi c«ng vµ kiÓm tra cèt thÐp bª t«ng ®µi cäc;
- Biªn b¶n vÒ cèt neo gi÷a ®Çu cäc víi ®µi cäc, cù ly mÐp biªn 
cña cäc ë mÐp ®µi, líp b¶o vÖ cèt thÐp ®µi cäc;
- B¶n ghi vÒ ®é dµy, bÒ dµi vµ bÒ réng cña ®µi cäc vµ t×nh 
h×nh ngo¹i quan cña ®µi cäc.
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Chương 14:           X©y dùng ë vïng ®åi nói

§Ó c«ng tr×nh ( gåm c¶ phÇn nÒn mãng ) cã chÊt lîng x©y dùng 
tèt cÇn t vÊn gi¸m s¸t kü ë 4 kh©u :

 ChuÈn bÞ thiÕt kÕ : giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Êt nÒn;
 BiÖn ph¸p thiÕt kÕ ®Ó tr¸nh nguy c¬ h háng;
 Thi c«ng ®óng trong kh©u nÒn mãng;
 BiÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt nÒn cña c«ng tr×nh.
Díi ®©y xin tr×nh bµy nh÷ng yªu cÇu kü thuËt chñ yÕu liªn quan 

®Õn 4 vÊn ®Ò nãi trªn.
1. Yªu cÇu khi thiÕt kÕ nÒn ®Êt vïng ®åi nói

1) Trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn ë vïng x©y dùng cã hiÖn tîng trît lë 
dèc hay kh«ng ?

2) Lîng ®Þnh ¶nh hëng cã h¹i ®Õn æn ®Þnh cña dèc nói trong thi 
c«ng nh ®µo, lÊp, chÊt t¶i ë gÇn hè mãng ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa;

3) TÝnh kh«ng ®ång ®Òu cña nÒn ®Êt ( nguyªn thæ, san lÊp, lÉn ®¸ 
cuéi, ®¸ må c«i ) vµ thÕ n»m cña c¸c líp ®Êt ®¸  ( b»ng ph¼ng hay 
nghiªng ....);

4) Møc ®é h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c hang ®Êt vµ xãi lë ®Êt ®¸, sù 
nøt nÎ, phong ho¸ ®¸ ... t¹o thµnh dßng ch¶y m¹nh;

5) ¶nh hëng cña níc mÆt ( theo mïa kh« vµ mïa ma ) vµ níc 
ngÇm khi thi c«ng vµ sö dông c«ng tr×nh.

Minh ho¹ nh÷ng vÊn ®Ò nãi trªn b»ng 3 vÝ dô sau :
H×nh 7.28 : Nhµ x©y ë ®Çu dèc trªn líp ®Êt ®¾p ( sè 8), tuy cã lµm 

líp phñ mÆt ( sè 3) ®Ó ng¨n sù x©m nhËp cña níc th¶i nhng kh«ng cã 
hiÖu qu¶, cuèi dèc cã dßng s«ng/ suèi bÐ ( sè 7 ) lµm møc níc ngÇm 
thay ®æi nhiÒu ( sè 5 ) nªn nhµ bÞ háng, nøt ( sè 2).

Bµi häc :  sên dèc kh«ng æn ®Þnh, mãng ®Æt n«ng trªn ®Êt ®¾p 
cã chiÒu dµy kh«ng ®Òu.

H×nh 7.29 : Nhµ ®ang x©y dë dang n»m gi÷a m¸i dèc trªn líp ®Êt 
n»m nghiªng vµ yÕu cã t¸c dông nh líp " b«i tr¬n " lµm nhµ trît vÒ 
phÝa cuèi dèc.

Bµi häc : ®iÒu tra nÒn ®Êt kh«ng tèt, thÕ ®Êt n»m nghiªng qu¸ 
qui ®Þnh vµ thiÕt kÕ kh«ng cã gi¶i ph¸p gia cêng mãng.
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H×nh 7.30 : §é dèc lín, kh«ng cã biÖn ph¸p gi÷ æn ®Þnh ®Êt ngoµi 
ph¹m vÞ mãng, nhµ cuèi dèc bÞ ®Êt trît ®Ì lªn, kh«ng thÓ tiÕp tôc sö 
dông.

Bµi häc : CÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng trît cho ®Êt quanh 
nhµ theo híng dèc cña ®åi nói.
2. C¬ chÕ trît ®Êt vïng ®åi dèc

Cã 3 d¹ng mÊt æn ®Þnh ( h×nh 7.31) do trît chÝnh sau ®©y :
 C«ng tr×nh ®Æt trªn ®Çu dèc g©y trît lµm ®Êt díi mãng bÞ rêi 

ra;
 C«ng tr×nh ®Æt ë gi÷a dèc, mÆt trît h×nh thµnh díi toµn bé 

mãng;
 C«ng tr×nh ë cuèi dèc nhng do phÇn ®Êt ( vµ cã thÓ cã c¶ c«ng 

tr×nh ) n»m ë phÝa trªn bÞ trît vµ ®Êt ®Ì lªn nhµ ë cuèi dèc.
3. Gi¶i ph¸p quy ho¹ch ®Ó h¹n chÕ h háng

ViÖt Nam cha cã quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn qui ho¹ch x©y dùng nhµ 
ë vïng ®åi nói, ë ®©y tham kh¶o Tiªu chuÈn níc ngoµi ( ch¬ng 5 tiªu 
chuÈn TJ7-74 Trung Quèc ) :

 Kh«ng x©y dùng ë n¬i trît dèc lín, bïn ®¸ ch¶y, sôt lë m¹nh, 
hang ®Êt ph¸t triÓn, ®é nghiªng mÆt ®Êt ®¸ qu¸ giíi h¹n cho phÐp. Khi 
cã nhu cÇu ®Æc biÖt b¾t buéc ph¶i sö dông vïng ®Êt lo¹i nµy th× ph¶i cã 
biÖn ph¸p xö lý ®ñ tin cËy;

 Quy ho¹ch tæng thÓ ph¶i bè trÝ hîp lý tuú thuéc yªu cÇu sö dông 
víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Þa chÊt. C«ng tr×nh nÆng, chÝnh nªn bè trÝ ë chç 
cã nÒn ®Êt tèt h¬n, cè g¾ng t¹o sù phï hîp gi÷a ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn víi 
yªu cÇu kÕt cÊu bªn trªn, kh«ng t¹o ra sù chªnh lÖch lín t¶i träng cña 
mãng trªn ®Êt dèc;

 Ph¶i triÖt ®Ó b¶o vÖ vµ lîi dông hÖ thèng tho¸t níc tù nhiªn vµ 
th¶m thùc vËt ë vïng ®åi nói. Khi b¾t buéc ph¶i thay ®æi hÖ thèng tho¸t 
níc tù nhiªn th× ph¶i dÉn nguån níc ra khái ®Þa ®iÓm x©y dùng ë 
nh÷ng chç dÔ n¾n dßng hoÆc dÔ chÆn dßng vµo c¸c s«ng/suèi tù nhiªn 
hoÆc r·nh tho¸t t¹m thêi trong thêi gian ma to lóc thi c«ng;

 ë nh÷ng vïng ®Êt chÞu ¶nh hëng cña níc lò ph¶i cã c¸c biÖn 
ph¸p tho¸t lò thÝch hîp, kÌ gi÷ c¸c bê cña dßng ch¶y ®Ó tr¸nh xãi lë ( 
trång c©y, kÌ ®¸ / bª t«ng, têng ch¾n ....).

Minh ho¹ nh÷ng khuyÕn c¸o nãi trªn b»ng c¸c vÝ dù nªu ë c¸c h×nh 
sau ®©y :

H×nh 7.32 : Nguyªn t¾c ®Æt mãng trªn m¸i dèc theo tû lÖ ngang 3, 
®øng 2.
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H×nh 7.33 : C«ng tr×nh ë ®Çu vµ ch©n m¸i dèc.
a) Khi c«ng tr×nh ®Æt ë ®Çu m¸i dèc víi m¸i gnhiªng nhá h¬n 45o

vµ cao kh«ng qu¸ 8m th× kho¶ng c¸ch mÐp mãng ®Õn mÐp dèc S kh«ng 
®îc nhá h¬n 2,5m vµ tÝnh theo c¸c c«ng thøc ®· nªu. Trong trêng 
hîp � > 45o vµ H > 8m ph¶i kiÓm to¸n ®é æn ®Þnh cña m¸i dèc + c«ng 
tr×nh.

b) C¸ch bè trÝ c«ng tr×nh ë ®Ønh vµ ch©n dèc
H×nh 7.34 : Gi¶i ph¸p ®Æc biÖt khi cÇn ®Æt c«ng tr×nh trªn ®Ønh vµ 

gi÷a m¸i dèc : dïng cäc rÔ c©y hoÆc neo vµo ®Êt ®¸.
H×nh 7.35 : C¸ch chèng trît vµ lÊp b»ng têng èp vµ cäc.
H×nh 7.36 - H×nh 7.37 : Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m¸i dèc cho 

®êng giao th«ng vµ bê s«ng hoÆc suèi.
 Mét sè khuyÕn c¸o trong thiÕt kÕ
 Khi líp ®Êt phñ lµ máng, phÝa díi lµ mÆt ®¸ gèc theo b¶ng 7.43 

®Ó thiÕt kÕ. Khi san nÒn cÇn ®¾p ®Êt ®Ó lÊy mÆt b»ng x©y dùng th× viÖc 
thiÕt kÕ vµ kiÓm tra theo b¶ng 7.44 vµ 7.45.

B¶ng 7.43. TrÞ ®é dèc cho phÐp cña bÒ mÆt ®¸ gèc n»m díi líp 
®Êt ®¾p.

KÕt cÊu khung 1 tÇng th«ng thêng 
cã cÇu trôc 15T vµ díi 15 TLùc chÞu t¶i cho 

phÐp cña tÇng 
®Êt phñ trªn (R)

(T/m2)

KÕt cÊu g¹ch ®¸ 
chÞu lùc 4 tÇng 
vµ díi 4 tÇng, 
kÕt cÊu khung 3 
tÇng vµ díi 3 
tÇng

Cét biªn mang 
têng vµ têng 
håi

Cét gi÷a kh«ng 
têng

 15  15%  15%  30%

 20  25%  30%  50%

 30  40%  50%  70%
Chó thÝch : BiÓu nµy thÝch h¬p cho nÒn ®Êt x©y dùng ë tr¹ng th¸i 

æn ®Þnh, mÆt dèc cña ®¸ gèc chØ nghiªng vÒ 1 híng vµ bÒ mÆt cña ®¸ 
gèc víi mÆt ®¸y cña mãng n»m trªn líp ®Êt cã ®é dµy lín h¬n 30cm.

§èi víi nÒn ®Êt cã nhiÒu líp ®¸ vµ cã lé ra, nÕu ë gi÷a c¸c líp ®¸ 
cã xen kÑp líp ®Êt sÐt hång cøng dÎo hoÆc cøng r¾n, nÕu lµ nhµ kÕt cÊu 
g¹ch ®¸ chÞu lùc 4 tÇng vµ díi 4 tÇng, kÕt cÊu khung 3 tÇng vµ díi 3 
tÇng, hoÆc kÕt cÊu khung 1 tÇng cã cÇu trôc 15T vµ díi 15T, mµ ¸p lùc 
®¸y mãng nhá h¬n 20 T/m2 th× cã thÓ kh«ng cÇn xö lý nÒn ®Êt.

Khi kh«ng tho¶ m·n c¸c qui ®Þnh trªn cã thÓ dïng líp ®¸ ®Ó lµm 
mè ®ì mãng, khi líp ®¸ lé ra cã thÓ dïng lµm ®Öm kª, cÇn thiÕt th× ®én 
bª t«ng ®¸ héc cho nÒn æn ®Þnh h¬n. Khi líp ®Êt xen kÑp máng cã thÓ 
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moi ®µo bá ®i vµ nhåi vµo ®ã vËt liÖu ®¸ d¨m, ®Êt lÉn ®¸ hoÆc vËt liÖu Ýt 
co ngãt nhåi vµo víi hÖ sè ®Çm chÆt 0,87.

B¶ng 7.44. TrÞ khèng chÕ chÊt lîng nÒn ®Êt ®¾p.

Lo¹i h×nh kÕt 
cÊu

VÞ trÝ ®Êt lÊp
HÖ sè ®Çm 

chÆt kc

Hµm lîng 
níc khèng 

chÕ (%)
Trong ph¹m vi tÇng 
chÞu lùc chñ yÕu cña 
nÒn ®Êt

> 0,96
KÕt cÊu g¹ch ®¸ 
chÞu lùc vµ kÕt 
cÊu khung Díi ph¹m vi tÇng chÞu 

lùc chñ yÕu cña nÒn ®Êt
0,93  0,96

Trong ph¹m vi tÇng 
chÞu lùc chñ yÕu cña 
nÒn ®Êt

0,94  0,97
KÕt cÊu gèi ®¬n 
gi¶n vµ kÕt cÊu 
khung Díi ph¹m vi tÇng chÞu 

lùc chñ yÕu cña nÒn ®Êt
0,91  0,93

Wop   2

Chó thÝch : HÖ sè nÐn chÆt kc, lµ trÞ cña tØ sè gi÷a dung träng kh« 
khèng chÕ �d cña ®Êt víi dung träng kh« tèi ®a �dmax, Wop lµ hµm lîng 
níc tèi u, thÓ hiÖn b»ng %.

B¶ng 7.45.  Søc chÞu t¶i cho phÐp vµ ®é dèc biªn cho phÐp cña nÒn 
®Êt cÊp

TrÞ dé dèc biªn cho phÐp
( TØ sè cao : réng )

Lo¹i ®Êt lÊp HÖ sè nÐn 
chÆt kc

Lùc chÞu 
t¶i cho 
phÐp R 
T/m2

Dèc cao díi 
8m

Dèc cao 8 
15m

§¸ d¨m, ®¸ 
cuéi

20  30 1: 1,50  1: 
1,25

1: 1,75  1: 
1,50

C¸t lÉn ®¸ 
(trong ®ã ®¸ 
d¨m ®¸ cuéi 
chiÕm 30-50% 
toµn träng 
lîng )

0,94 
0,97

20  25 1: 1,50  1: 
1,25

1: 1,75  1: 
1,50
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§Êt lÉn ®¸ ( 
trong ®ã ®¸ 
d¨m ®¸ cuéi 
chiÕm 30-50% 
toµn träng 
lîng )

15  20 1: 1,50  1: 
1,25

1: 2,00  1: 
1,50

§Êt sÐt
( 8 < lp < 14)

13  18 1: 1,75  1: 
1,50

1: 2,25  1: 
1,75

TrÞ sè dèc cho phÐp cña sên dèc, ph¶i c¨n cø vµo kinh nghiÖm t¹i 
chç, x¸c ®Þnh theo trÞ sè ®é dèc æn ®Þnh cña c¸c lo¹i ®Êt ®¸ cïng lo¹i. 
Khi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt lµ tèt, chÊt ®Êt ®¸ t¬ng ®èi ®ång ®Òu, cã thÓ x¸c 
®Þnh theo b¶ng 7.46 vµ b¶ng 7.47

B¶ng 7.46. TrÞ ®é dèc cho phÐp cña sên dèc ®¸.
TrÞ ®é dèc cho phÐp (tØ sè cao : 
réng )

Lo¹i ®¸ nham §é phong ho¸
Dèc cao díi 
8m

Dèc cao 8  
15m

Phong ho¸ nhÑ 1: 1,10  1: 
0,20

1: 0,20  1: 
0,35

Phong ho¸ võa 1: 0,20  1: 
0,35

1: 0,35  1: 
0,50

§¸ cøng

Phong ho¸ m¹nh 1: 0,35  1: 
0,50

1: 0,50  1: 
0,75

Phong ho¸ nhÑ 1: 0,35  1: 
0,50

1: 0,50  1: 
0,75

Phong ho¸ võa 1: 0,50  1: 
0,75

1: 0,75  1: 
1,00

§¸ mÒm

Phong ho¸ m¹nh 1: 0,75  1: 
1,00

1: 1,00  1: 
1,25

B¶ng 7.47. TrÞ ®é dèc cho phÐp cña sên dèc ®Êt.
TrÞ ®é dèc cho phÐp (tØ sè cao : 
réng )

Lo¹i ®Êt
§é chÆt häc 
tr¹ng th¸i ®Êt sÐt Dèc cao díi 

8m
Dèc cao 8  
15m

§Êt ®¸ vôn
ThËt chÆt 1: 0,35  1: 

0,50
1: 0,50  1: 

0,75
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ChÆt võa 1: 0,50  1: 
0,75

1: 0,75  1: 
1,00

H¬i chÆt 1: 0,75  1: 
1,00

1: 1,00  1: 
1,25

Cøng r¾n 1: 0,33  1: 
0,50

1: 0,50  1: 
0,75

§Êt sÐt cøng
Cøng dÎo 1: 0,50  1: 

0,75
1: 0,75  1: 

1,00
Cøng r¾n 1: 0,75  1: 

1,00
1: 1,00  1: 

1,25
§Êt sÐt thêng

Cøng dÎo 1:1,00  1: 
1,25

1: 1,25  1: 
1,50

Chó thÝch :
1. Trong b¶ng, chÊt bæ sung vµo víi ®Êt ®¸ vôn lµ ®Êt tÝnh sÐt ë 

tr¹ng th¸i cøng r¾n hoÆc cøng dÎo.
2. Víi ®Êt ®¸ vôn mµ bæ sung b»ng ®Êt c¸t hoÆc lµ víi ®Êt c¸t th× 

trÞ sè dèc cho phÐp cña sên dèc ®Òu x¸c ®Þnh theo gãc dèc tù nhiªn.
Khi gÆp mét trong c¸c t×nh huèng sau ®©y, trÞ ®é dèc cho phÐp cña 

sên dèc ph¶i ®îc thiÕt kÕ riªng :
1. §é cao cña sên dèc lín h¬n qui ®Þnh trong b¶ng 7.46 vµ 7.47;
2. Níc ngÇm t¬ng ®èi ph¸t triÓn hoÆc cã tÇng ®Êt nghiªng víi bÒ 

mÆt yÕu 
( ®Ò phßng bÞ tr«i trît).

3. ChiÒu dèc nghiªng cña mÆt líp ®¸ hoÆc mÆt san nÒn chñ yÕu cã 
cïng ®é dèc nghiªng cña thµnh hè ®µo, nhng gãc kÑp gi÷a híng ®i 
cña 2 mÆt nµy l¹i nhá h¬n 45o.

§èi víi sên dèc b»ng ®Êt hoÆc sên dèc lµ ®¸ dÔ ho¸ mÒm khi 
®µo mãng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó tho¸t níc, b¶o vÖ ch©n 
dèc, b¶o vÖ mÆt dèc, kh«ng ®îc ®Ó níc ®äng trong ph¹m vi cã thÓ 
¶nh hëng ®Õn æn ®Þnh cña sên dèc.

Khi ®µo ®Êt ®¸ nªn ®µo tõ trªn xuèng díi. §µo, lÊp ®Êt ph¶i tÝnh 
®Õn viÖc cÇn b»ng. Cè g¾ng xö lý ph©n t¸n ®Êt th¶i. NÕu b¾t buéc ph¶i 
tËp trung mét lîng lín ®Êt th¶i ë ®Ønh dèc hoÆc ë sên dèc th× ph¶i 
thùc hiÖn nghiÖm to¸n æn ®Þnh cña th©n dèc.

Trong nhiÒu trêng hîp ph¶i dïng têng ch¾n ®Êt ®Ó gi÷ æn ®Þnh 
m¸i dèc. ViÖc thiÕt kÕ têng ch¾n ®Êt ( lo¹i träng lùc hoÆc lo¹i mÒm ) 
ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan.
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Môc lôc ch¬ng 7
Trang

I. Më ®Çu
1. §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng nÒn mãng
2. Khèi lîng kiÓm tra
3. Thùc hiÖn kiÓm tra

II. Mãng trªn nÒn ®Êt tù nhiªn
1.1. Tiªu chuÈn dïng ®Ó kiÓm tra thi c«ng nÒn mãng tù 
nhiÖn 
1.2. C¸c th«ng sè vµ tiªu chÝ kiÓm tra chÊt lîng hè 
mãng vµ 
        nÒn ®Êt ®¾p
1.3. KiÓm tra viÖc b¶o vÖ m«i trêng trong thi c«ng 
c«ng t¸c 
        ®Êt
1.4. KiÓm tra viÖc thi c«ng hè mãng s©u
1.5. KiÓm tra thi c«ng mãng

III. NÒn gia cè
1. BÊc thÊm, v¶i hoÆc líi ®Þa kü thuËt
2. B¬m Ðp v÷a
3. Gia cè nÒn b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc
4. Lµm chÆt ®Êt b»ng ®Çm/lu lÌn trªn mÆt hoÆc chiÒu s©u

IV. Thi c«ng mãng cäc
1. Cäc chÕ t¹o s½n

1.1. Giai ®o¹n s¶n xuÊt 
1.2. Giai ®o¹n th¸o khu«n, xÕp kho, vËn chuyÓn
1.3. Chän bóa ®ãng cäc
1.4. Mèi nèi cäc vµ mòi cäc
1.5. Tr×nh tù ®ãng cäc
1.6. Tiªu chuÈn dõng ®ãng cäc
1.7. Cäc vµ mÆt nÒn ®Êt bÞ ®Èy tråi
1.8. ChÊn ®éng vµ tiÕng ån
1.9. Mét sè sù cè thêng gÆp
1.10. NghiÖm thu c«ng t¸c ®ãng cäc

2. Cäc thÐp
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2.1.KiÓm tra chÊt lîng chÕ t¹o
2.2. ChÊt lîng hµn vµ cÊu t¹o mòi cäc
2.3. Tiªu chuÈn dõng ®ãng 

3. Cäc khoan nhåi
3.1. Yªu cÇu chung
3.2. Khèi lîng kiÓm tra vµ c¸ch xö lý
3.3. KiÓm tra chÊt lîng lç cäc
3.4. KiÓm tra lång thÐp vµ l¾p ®Æt èng ®o
3.5. KiÓm tra chÊt lîng bª t«ng vµ c«ng nghÖ ®æ bª 
t«ng
3.6. KiÓm tra chÊt lîng th©n cäc
3.7. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc
3.8. Mét sè h háng thêng gÆp trong thi c«ng cäc 
khoan nhåi
3.9. NghiÖm thu cäc khoan nhåi vµ ®µi

V. X©y dùng ë vïng ®åi nói
1. Yªu cÇu khi thiÕt kÕ nÒn ®Êt vïng ®åi nói 
2. C¬ chÕ truît ®Êt vïng ®åi nói
3. Gi¶i ph¸p quy ho¹ch ®Ó h¹n chÕ h háng 

H×nh vÏ vµ ¶nh
Tµi liÖu tham kh¶o
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Chương 15:       KiÓm tra lång thÐp vµ l¾p 
®Æt èng ®o

    Lång cèt thÐp ngoµi viÖc ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ 
nh quy c¸ch, chñng lo¹i, phÈm cÊp que hµn, quy c¸ch mèi hµn, ®é 
dµi ®êng hµn, ngo¹i quan vµ chÊt lîng ®êng hµn.. cßn ph¶i phï 
hîp yªu cÇu sau ®©y:

 Sai sè cho phÐp trong chÕ t¹o lång cèt thÐp:
- Cù ly gi÷a c¸c cèt chñ  10mm;
- Cù ly cèt ®ai hoÆc cèt lß xo  20mm;
- §êng kÝnh lång cèt thÐp  10mm;
- §é dµi lång cèt thÐp  50mm;
- §é th¼ng cña lång thÐp  1/100;

 Sai sè cho phÐp cña líp b¶o vÖ cèt thÐp chñ cña lång thÐp:
- Cäc ®æ bª t«ng díi níc  20mm;
- Cäc kh«ng ®æ bª t«ng díi níc  10mm.

      C¸c èng ®o ®îc lµm b»ng thÐp hoÆc nhùa PVC (cã kh¶ n¨ng 
gi÷ ®óng vÞ trÝ khi vËn chuyÓn vµ ®æ bª t«ng) ®îc nèi víi nhau 
b»ng m¨ng x«ng (kh«ng hµn) ®¶m b¶o kh«ng lät níc vµo trong 
èng vµ trong èng ®æ ®Çy níc s¹ch. C¸c èng nµy ph¶i ®Æt song 
song vµ ®a xuèng tíi ®¸y lång thÐp (h×nh 4.13b), ®îc cè ®Þnh 
cøng vµo lång thÐp vµ ®îc bÞt kÝn ë hai ®Çu. Nót díi võa ®¶m 
b¶o cho ®Çu díi kÝn níc tuy vÉn cho phÐp sau nµy khoan thñng 
®îc khi cÇn thiÕt. Dïng mét ®êng dìng kiÓm tra sù th«ng suèt 
cña èng ®o nh»m b¶o ®¶m viÖc di chuyÓn c¸c ®Çu dß trong èng sÏ 
dÔ dµng. §Çu èng phÝa trªn ®îc chuÈn bÞ sao cho cao h¬n mÆt bª 
t«ng cña ®Çu cäc Ýt nhÊt b»ng 0,2 m.



 §êng kÝnh trong tèi thiÓu cña èng ®o lµ 40mm, kho¶ng c¸ch gi÷a 
c¸c èng ®o ®èi víi mäi cÊu kiÖn mãng n»m trong kho¶ng 0,30m -
1,50m (h×nh 4.13a).
   §èi víi cäc cã tiÕt diÖn ngang h×nh trßn, ®êng kÝnh D (h×nh 
4.13b) sè lîng èng dù tÝnh nh sau:

 Hai èng nÕu D  0,60m;
 Ba èng nÕu 0,60m  D  1,20m;

 Ýt nhÊt 4 èng nÕu D  1,20m.

4.2.5. KiÓm tra chÊt lîng bª t«ng vµ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng
    Thi c«ng bª t«ng cho cäc khoan nhåi trong ®Êt cã níc ngÇm 
ph¶i tu©n theo quy ®Þnh vÒ ®æ bª t«ng díi níc vµ ph¶i cã sù qu¶n 
lý chÊt lîng bª t«ng khi ®æ b»ng c¸c th«ng sè sau ®©y:

 §é sôt (cho tõng xe ®æ);
 Cèt liÖu th« trong bª t«ng kh«ng lín h¬n cì h¹t theo yªu 

cÇu cña c«ng nghÖ;
 ChÊt lîng xim¨ng;
 Møc hçn hîp bª t«ng trong hè khoan;
 §é s©u ngËp èng dÉn bª t«ng trong hçn hîp bª t«ng;
 Khèi lîng bª t«ng ®· ®æ trong lç cäc;
 Cêng ®é bª t«ng sau 7 vµ 28 ngµy.

     CÇn thiÕt lËp cho tõng cäc mét ®êng cong ®æ bª t«ng quan hÖ 
gi÷a lîng thùc tÕ cña bª t«ng vµo cäc vµ thÓ tÝch h×nh häc (lý 
thuyÕt) cña cäc qua tõng ®é s©u kh¸c nhau. §êng cong nãi trªn 
ph¶i cã Ýt nhÊt 5 ®iÓm ph©n bè trªn toµn bé chiÒu dµi cäc. Trêng 
hîp bª t«ng sai lÖch kh«ng b×nh thêng so víi tÝnh to¸n (Ýt qu¸ 
hoÆc nhiÒu qu¸ 30%) th× ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó thÈm 
®Þnh t×m nguyªn nh©n vµ ph¬ng ph¸p ®æ thÝch hîp.

    Ngoµi ®iÒu kiÖn vÒ cêng ®é, bª t«ng cho cäc khoan nhåi ph¶i 
cã ®é sôt lín ®Ó ®¶m b¶o sù liªn tôc cña cäc (b¶ng 4.12)
 vµ ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ tríc khi ®æ, 



vµ lîng xim¨ng thêng kh«ng nhá h¬n 350kg/m3 bª t«ng.



B¶ng 4.12. §é sôt cña bª t«ng cäc nhåi (theo TCXD 205-1998)

§iÒu kiÖn sö dông §é sôt
§æ tù do trong níc, cèt thÐp cã kho¶ng c¸ch lín cho phÐp 
bª t«ng dÞch chuyÓn dÔ dµng

7,5 – 12,5

Kho¶ng c¸ch cèt thÐp kh«ng ®ñ lín, ®Ó cho phÐp bª t«ng 
dÞch chuyÓn dÔ dµng, khi cèt ®Çu cäc n»m trong vïng v¸ch 
t¹m. Khi ®êng kÝnh cäc nhá h¬n 600 mm

10 – 17,5

Khi bª t«ng ®îc ®æ díi níc hoÆc trong m«i trêng 
dung dÞch sÐt ben-to-nÝt qua èng ®æ (tremie) 
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    ViÖc thi c«ng ®æ bª t«ng cho cäc thêng tiÕn hµnh cïng lóc víi 
viÖc khoan t¹o lç cho c¸c cäc kh¸c. Nh÷ng chÊn ®éng rung sÏ cã 
¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn qu¸ tr×nh ®«ng cøng cña bª t«ng t¬i.

    Do vËy cÇn ph¶i h¹n chÕ t¸c h¹i chÊn ®éng trong m«i trêng ®Êt 
b»ng th«ng sè vËn tèc chuyÓn ®éng cùc ®¹i cña chÊt ®iÓm nh tr×nh 
bµy trong b¶ng 4.13.

B¶ng 4.13. Møc vËn tèc chÊn ®éng cho phÐp ®èi víi bª t«ng

Tuæi cña bª t«ng VËn tèc cùc ®¹i cña chÊt ®iÓm 
(mm/s)

0-4 giê
4 - 24 giê
1 - 7 ngµy

Kh«ng h¹n chÕ
5, tèt nhÊt lµ kh«ng cã chÊn 

®éng

50

4.2.6. KiÓm tra chÊt lîng th©n cäc

ChÊt lîng cña cäc sau khi ®æ xong bª t«ng thêng thÓ hiÖn b»ng 
c¸c chØ tiªu sau:

-§é nguyªn vÑn (sù toµn khèi cña cäc);

-Sù tiÕp xóc gi÷a mòi cäc vµ ®Êt nÒn;



-Søc chÞu t¶i cña cäc.
Mét sè ph¬ng ph¸p kiÓm tra thêng dïng gåm cã:

4.2.6.1. Ph¬ng ph¸p siªu ©m truyÒn qua

    ViÖc th¨m dß b»ng siªu ©m mét cÊu kiÖn mãng b»ng bª t«ng cã 
®Æt tríc Ýt nhÊt hai èng ®o, song song, bao gåm c¸c bíc (h×nh 

4.14) nh sau:
- Cho mét ®Çu dß (®Çu ph¸t) vµo trong mét èng ®o ®· ®Çy níc 

s¹ch vµ ph¸t sãng siªu ©m truyÒn qua bª t«ng cña cÊu kiÖn 

mãng;
- Cho mét ®Çu dß thø hai (®Çu thu) vµo mét èng kh¸c còng ®Çy 

níc vµ thu sãng siªu ©m nµy ë cïng møc ®é s©u cña ®Çu 

ph¸t sãng; khi cÇn (vÝ dô lóc dß ®é lín lç hæng) cã thÓ hai 
®Çu thu ph¸t kh«ng cïng ë mét møc ®é s©u nhng kho¶ng 
c¸ch chÐo nµy ph¶i ®îc x¸c ®Þnh.

- Trªn suèt däc chiÒu cao c¸c èng, ®o thêi gian truyÒn sãng 
siªu ©m gi÷a hai ®Çu dß;

- Ghi l¹i sù thay ®æi biªn ®é cña tÝn hiÖu nhËn ®îc.



Chương 16:      Mét sè c¸ch ®¸nh gi¸ kÕt 
qu¶ kiÓm tra

Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra do chuyªn gia t vÊn cã 
tr×nh ®é chuyªn m«n cao thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ngêi 
®Æt yªu cÇu.
§Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng cña cÊu kiÖn mãng thêng ph¶i dùa 
vµo c¸c ®Æc trng ©m ®o ®îc (nh vËn tèc, biªn ®é, n¨ng lîng, 
thêi gian truyÒn.. ) hoÆc vµo h×nh d¸ng cña sãng ©m ®îc ghi l¹i 
trªn mµn h×nh.
 Trong b¶ng 4.14 tr×nh bµy c¸ch ®¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng theo 
mét sè ®Æc trng sãng siªu ©m vµ trªn h×nh 4.15 tr×nh bµy vÝ dô 
h×nh d¸ng sãng ©m ®èi víi cäc cã khuyÕt tËt.

B¶ng 4.14. §¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng th©n cäc khoan nhåi theo 
®Æc trng sãng ©m

ChÊt lîng Thêi gian truyÒn Biªn ®é H×nh d¹ng sãng
Tèt §Òu ®Æn kh«ng 

®ét biÕn
Kh«ng bÞ suy 

gi¶m lín
B×nh thêng

Ph©n tÇng T¨ng lín Cã suy gi¶m BiÕn ®æi l¹
Nøt gÉy T¨ng ®ét biÕn Suy gi¶m râ rÖt BiÕn ®æi l¹

 Ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng bª t«ng b»ng siªu ©m kh«ng cho 
th«ng tin vÒ cêng ®é (hoÆc c¸c ®Æc trng c¬ häc kh¸c nh m«dun 
®µn håi, hÖ sè Poisson). Muèn cã ®îc c¸c th«ng tin nµy, ë c¸c 
c«ng trêng lín (víi khèi lîng bª t«ng nhiÒu) ph¶i tiÕn hµnh x©y 
dùng c¸c t¬ng quan gi÷a ®Æc trng c¬ häc nµo ®ã (cÇn dïng nã 
trong kiÓm so¸t chÊt lîng) víi ®Æc trng ©m.

    Trong trêng hîp muèn cã nh÷ng sè liÖu s¬ bé vÒ chÊt lîng 
hoÆc cêng ®é bª t«ng th«ng qua c¸c ®Æc trng sãng ©m cã thÓ 
tham kh¶o b¶ng 4.15 vµ 4.16.



B¶ng 4.15. §¸nh gi¸ chÊt lîng bª t«ng th©n cäc b»ng vËn tèc 
xung

Tèc ®é xung §¸nh gi¸
ft/s m/s chÊt lîng

Trªn 15.000
12.000 - 15.000
10.000 - 12.000
7.000 - 10.000

Díi 7.000

Trªn 4570
3660 - 4570
3050 -3660
2135 - 3050
Díi 2135

RÊt tèt
Tèt

Nghi ngê
KÐm

RÊt kÐm

B¶ng 4.16. CÊp chÊt lîng bª t«ng th©n cäc theo vËn tèc siªu ©m
(kinh nghiÖm Trung Quèc)

VËn tèc 
©m (m/s)

 2000 2000-3000 3000-3500 3500-4000 4000

ChÊt 
lîng bª 

t«ng

RÊt kÐm KÐm Trung b×nh Tèt RÊt tèt

CÊp chÊt 
lîng 

cña cäc

V IV III II I

4.2.6.2. Ph¬ng ph¸p ®ång vÞ phãng x¹ (tia gamma)
    §Ó kiÓm tra chÊt lîng vµ ph¸t hiÖn khuyÕt tËt trong bª t«ng 
mãng, ngêi ta sö dông nguån ®ång vÞ Cs-137 (hoÆc Cr-60) ®Ó kh¶o 

s¸t ®Æc trng c¬ b¶n cña vËt liÖu.
    Khi truyÒn qua bª t«ng, cêng ®é bøc x¹ bÞ gi¶m yÕu do sù hÊp 
thô cña bª t«ng. VÒ lý thuyÕt ®· chøng minh ®îc: mËt ®é bª t«ng 

thay ®æi phô thuéc tuyÕn tÝnh víi logarit cña cêng ®é bøc x¹ I thu 
nhËn theo ph¬ng tr×nh:       

 = A + B ln I



Trong ®ã: A, B ®îc x¸c ®Þnh trªn mÉu chuÈn trong phßng thÝ 
nghiÖm phô thuéc vµo cêng ®é bøc x¹ ban ®Çu Io, chiÒu dµy cña 
mãng d, hÖ sè suy gi¶m  vµ mét sè tham sè kh¸c.
   Khi chiÒu dµy d kh«ng ®æi th× viÖc x¸c ®Þnh  chØ hoµn toµn phô 
thuéc vµo viÖc ph¸t vµ thu phãng x¹.
    Tõ mËt ®é  vµ sù ph©n bè cña nã sÏ x¸c ®Þnh ®îc c¸c khuyÕt 
tËt vµ ®é ®ång nhÊt cña bª t«ng mãng.
4.2.6.3. Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá (P.I.T)
    Ph¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng nhá dùa trªn nguyªn lý ph¶n x¹ khi 
trë kh¸ng thay ®æi, cña sãng øng suÊt truyÒn däc theo th©n cäc, g©y ra 
bëi t¸c ®éng cña lùc xung t¹i ®Çu cäc.
 Nguyªn lý c«ng t¸c cña thiÕt bÞ dïng trong ph¬ng ph¸p nµy ®îc 
tr×nh bµy vÒ nguyªn t¾c ë h×nh 4.16 víi tr×nh tù thùc hiÖn chñ yÕu 
nh sau:

- Dïng bóa tay cã l¾p bé c¶m biÕn lùc, ®ãng lªn ®Çu cäc;
- Ghi l¹i h×nh sãng lùc xung lµm ®iÒu kiÖn biªn;

Lùc c¶n ë mÆt bªn cña cäc m« pháng theo luËt t¾t dÇn tuyÕn tÝnh, 
lùc c¶n ë mòi cäc m« pháng theo lß xo vµ bé phËn t¾t dÇn;
Dïng c¸c tham sè gi¶ ®Þnh cña ®Êt ®Ó tÝnh b»ng ph¬ng ph¸p lÆp 
vµ ®iÒu chØnh trë kh¸ng ®Ó sao cho h×nh sãng tÝnh to¸n t¬ng ®èi 
khíp víi h×nh sãng ®o ®îc tõ thùc tÕ, tõ ®ã ph¸n ®o¸n vÞ trÝ vµ ®é 
lín khuyÕt tËt.
    Ngoµi ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT theo trêng ph¸i cña Mü, 
ë ViÖn c¬ häc ViÖt Nam cã hÖ thèng thiÕt bÞ MIMP-15 kiÓm tra 
chÊt lîng cäc theo nguyªn lý trë kh¸ng c¬ häc (MIM) cña ngêi 
Ph¸p theo tiªu chuÈn Ph¸p NF 160-94.
4.2.6.4. Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín (PDA)
    Ph¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng lín (theo m« h×nh E.A. Smith 
hoÆc theo Case) lµ ph¬ng ph¸p ®o sãng cña lùc ë ®Çu cäc vµ sãng 
vËn tèc (tÝch ph©n gia tèc) råi tiÕn hµnh ph©n tÝch thêi gian thùc ®èi 
víi h×nh sãng (b»ng c¸c tÝnh lÆp) dùa trªn lý thuyÕt truyÒn sãng 



øng suÊt trong thanh cøng vµ liªn tôc do lùc va ch¹m däc trôc t¹i 
®Çu cäc g©y ra.

    Nguyªn lý cña ph¬ng ph¸p nh tr×nh bµy trªn h×nh 4.17.

    C¸c ®Çu ®o gia tèc vµ øng suÊt ®îc g¾n chÆt vµo cäc, c¸c tÝn 
hiÖu tõ ®Çu ®o ®îc truyÒn tõ cäc nh n¨ng lîng lín nhÊt cña bóa,
øng suÊt kÐo nÐn lín nhÊt cña cäc, søc chÞu t¶i Case-Goble, hÖ sè 
®é nguyªn vÑn.. ®îc quan s¸t trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm trªn hÖ 
thèng m¸y ph©n tÝch vµ hiÓn thÞ.
    C¸c sè liÖu hiÖn trêng ®îc ph©n tÝch b»ng ch¬ng tr×nh 
CAPWAP (hoÆc Case) nh»m x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i tæng céng cña 
cäc, søc chèng ma s¸t cña ®Êt ë mÆt bªn vµ ë mòi cäc cïng mét sè 
th«ng tin kh¸c vÒ c«ng nghÖ ®ãng vµ chÊt lîng cäc.
    KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt lîng cäc b»ng ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng 
lín ®îc xö lý b»ng phÇn mÒm chuyªn dông vµ cã d¹ng nh tr×nh 
bµy trªn h×nh 4.18.
    Cã thÓ ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt (cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh) cña 
cäc theo hÖ sè hoµn chØnh  (theo b¶ng 4.17).

B¶ng 4.17. Ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt cña th©n cäc

HÖ sè  1,0 0,8-1,0 0,6-0,8  0,6
Møc ®é khuyÕt 
tËt

Hoµn chØnh Tæn thÊt Ýt Ph¸ háng Nøt gÉy

   
Nh ®· lu ý trªn ®©y, c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ háng 
võa nªu cã nh÷ng h¹n chÕ cña nã. Do ®ã ®Ó cã ®é tin cËy cao h¬n 
trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt cña cäc thêng ph¶i dïng kh«ng 
Ýt h¬n hai ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó cïng kiÓm tra vµ x¸c nhËn, 



kh«ng véi tin vµo mét ph¬ng ph¸p nµo khi cã nhiÒu nghi ngê vÒ 
kÕt qu¶. Cã thÓ ®Ó kh¼ng ®Þnh, ph¶i dïng c¸c ph¬ng ph¸p trùc 
gi¸c tuy tèn kÐm vµ cång kÒnh nh khoan lÊy mÉu hoÆc ®µo khi 
®iÒu kiÖn cho phÐp.
    Trong b¶ng 4.18 vµ 4.19 tãm t¾t nªu mét sè u vµ nhîc ®iÓm 
còng nh ph¹m vi ¸p dông cña c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm tra nãi trªn.
 B¶ng 4.18. C¸c ph¬ng ph¸p truyÒn qua trùc tiÕp (tia gamma 
hoÆc siªu ©m)

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra 
b»ng siªu ©m truyÒn qua

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng 
gamma truyÒn qua

Nguyªn t¾c 
vµ ®iÒu 
kiÖn ¸p 
dông

-§o sãng siªu ©m truyÒn 
qua c¸c èng ®Æt s½n hoÆc 
c¸c lç khoan lÊy mÉu.
-C¸c dao ®éng ®îc 
truyÒn tõ mét èng kh¸c 
cïng cao ®é ®Ó ®o thêi 
gian ®Õn vµ biªn ®é dao 
®éng

-§o sè phãng x¹ gi÷a c¸c èng 
®Æt s½n hoÆc c¸c lç khoan lÊy 
mÉu.
-Nguån phãng x¹ vµ ®Çu thu ®Ó 
trong c¸c èng gÇn nhau hoÆc 
®èi diÖn nhau cã ®æ ®Çy níc. 
Vïng mËt ®é thÊp sÏ lµm t¨ng 
photon trªn ®Çu ®o.

¦u ®iÓm -T¬ng ®èi nhanh
-X¸c ®Þnh ®îc khuyÕt tËt 
gi÷a c¸c èng kh¸ chuÈn
-Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é s©u
-Xem kÕt qu¶ ngay trªn 
mµn h×nh

-T¬ng ®èi nhanh
-X¸c ®Þnh ®îc khuyÕt tËt gi÷a 
c¸c èng kh¸ chuÈn
-Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é s©u
-Xem kÕt qu¶ ngay trªn mµn 
h×nh

Nhîc 
®iÓm

-Ph¶i ®Æt tríc c¸c èng 
hoÆc ph¶i khoan lç
-Khã x¸c ®Þnh ®îc 
khuyÕt tËt ë gÇn mÆt bªn 
cña cäc

-Ph¶i ®Æt tríc c¸c èng hoÆc 
ph¶i khoan lç
-Cã thÓ g©y nhiÔm phãng x¹
-Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a 
c¸c èng lµ 80cm.

øng dông -KiÓm tra ®ång chÊt cña 
bª t«ng hoÆc x¸c ®Þnh bÊt 
kú khuyÕt tËt nµo trong 

-KiÓm tra ®ång chÊt cña bª 
t«ng hoÆc x¸c ®Þnh bÊt kú 
khuyÕt tËt nµo trong th©n cäc



cäc

  B¶ng 4.19. C¸c ph¬ng ph¸p thö ®éng bÒ mÆt (PIT, MIM, PDA)

Ph¬ng ph¸p thö ®éng biÕn 
d¹ng nhá (gâ - PIT, MIM)

Ph¬ng ph¸p thö ®éng biÕn 
d¹ng lín (PDA)

Nguyªn 
t¾c vµ 

®iÒu kiÖn 
¸p dông

- §o thêi gian truyÒn sãng 
däc trong bª t«ng.
- Dïng bóa gâ vµo ®Çu cäc 
truyÒn sãng nÐn ®i xuèng 
gÆp mòi cäc hoÆc bÊt kú 
khuyÕt tËt nµo sÏ ph¶n x¹ 
l¹i bÒ mÆt.
-ViÖc ph©n tÝch sÏ tiÕn hµnh 
sau

- §o vËn tèc vµ biÕn d¹ng ®Çu 
cäc.
- Dïng bóa r¬i tù do trªn ®Çu 
cäc ®Ó g©y ra chuyÓn dÞch cäc 
vµo trong ®Êt
- Dïng lý thuyÕt ph¬ng tr×nh 
truyÒn sãng ®Ó ph©n tÝch

¦u ®iÓm - Kh«ng cÇn ch«n èng tríc
- ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch tay
- Nhanh

- Kh«ng cÇn ch«n èng tríc
- ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch tay
- Nhanh

Nhîc 
®iÓm

- Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc 
®êng kÝnh cäc
- Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc c¸c 
khuyÕt tËt trong ph¹m vi 
30cm ë ®Çu cäc hoÆc chiÒu 
dµi lín h¬n 30 lÇn ®êng 
kÝnh

- Ph¶i cã qu¶ bóa r¬i ®ñ nÆng 
vµ g©y va ®Ëp trªn ®Çu cäc 
khoan nhåi
- ViÖc chuÈn bÞ thö rÊt phøc 
t¹p vµ ®ßi hái sù cÈn thËn cao.

øng dông - KiÓm tra s¬ bé tÝnh ®ång 
nhÊt cña bª t«ng vµ x¸c 
®Þnh s¬ bé khuyÕt tËt trong 
th©n cäc

- X¸c ®Þnh kh¸ chÝnh x¸c vÞ 
trÝ vµ møc ®é khuyÕt tËt trªn 
th©n cäc.
- X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña 
cäc (ph©n bè ma s¸t thµnh 
bªn+søc chèng ë mòi)
- X©y dùng ®îc biÓu ®å quan 



hÖ t¶i träng chuyÓn vÞ.

4.2.7. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc
    Søc chÞu t¶i cña cäc lµ th«ng sè quan träng vµ cã ý nghÜa nhÊt 
ph¶n ¸nh chÊt lîng cña cäc ®· thi c«ng. ViÖc thö cäc ®Ó x¸c ®Þnh 
søc chÞu t¶i cña nã thêng lµ c«ng viÖc tèn kÐm vµ kh«ng ph¶i bao 
giê còng cã thÓ thùc hiÖn ®îc cho nhiÒu lo¹i cäc t¹i c«ng trêng.
ThÝ nghiÖm b»ng ph¬ng ph¸p ®éng khi dïng c¸c c«ng thøc ®éng 
quen biÕt cña Gerxevanov vµ Hiley lµ ®iÒu mµ nhµ thÇu thêng ¸p 
dông l©u nay, chØ cã ®iÒu lµ ®èi víi cäc nhåi ®êng kÝnh lín, 
ph¬ng ph¸p thö ®éng võa nãi tá ra kh«ng tin cËy.
    ThÝ nghiÖm b»ng biÕn d¹ng lín PDA tuy lµ mét c«ng cô kh¸ 
hiÖn ®¹i vµ ®îc dïng réng r·i ë c¸c níc ph¸t triÓn nhng còng 
chØ thÝch hîp cho cäc ®ãng hoÆc cäc nhåi ®êng kÝnh nhá.



Q
L

AE
Q

i

i
i 




2

Chương 17:   Ph¬ng ph¸p thö cäc b»ng 
nÐn tÜnh

®îc xem lµ ph¬ng ph¸p kinh ®iÓn vµ ®¸ng tin cËy tuy r»ng khi so 
s¸nh c¸c ph¬ng ph¸p nÐn tÜnh kh¸c nhau ®· chøng tá r»ng chóng 
thêng cho c¸c kÕt qu¶ kh«ng gièng nhau. §iÒu ®ã phô thuéc vµo 
ph¬ng ph¸p gia t¶i, quy íc vÒ ®é lón øng víi t¶i träng giíi h¹n 
kh¸c nhau vµ c¸ch x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i giíi h¹n kh¸c nhau. VËy, 
®Ó tr¸nh xÈy ra nghi ngê vµ tranh chÊp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh quy tr×nh 
thö tÜnh cäc trong ch¬ng tr×nh kiÓm tra chÊt lîng cña m×nh trªn 
c¬ së lùa chän mét trong c¸c tiªu chuÈn nh TCXD 88-82 (ViÖt 
Nam, s¾p so¸t xÐt l¹i), ASTM D1142-81 (Mü) hoÆc CP 2004 
(Anh).

    Dïng ®èi träng (qu¶ nÆng, vËt liÖu x©y dùng, bao c¸t) víi hÖ 
thèng kÝch thuû lùc hoÆc dïng ph¬ng ph¸p neo víi hÖ thèng kÝch 
thuû lùc lµ c¸ch thêng dïng hiÖn nay trong thö tÜnh. Trªn h×nh 
4.19 tr×nh bµy hÖ thèng thiÕt bÞ neo cña h·ng BAUER (CHLB) §øc 
®Ó thö tÜnh cäc nhåi ®êng kÝnh 1200mm, dµi 18,50m víi t¶i träng 
1700 tÊn ë ®é lón 12,1m t¹i A rËp xªut.

2. Ph¬ng ph¸p thö tÜnh cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o lùc vµ chuyÓn vÞ
    Quanh th©n cäc theo chiÒu s©u, thèng tin thu ®îc gåm: Lùc Qi, 
chuyÓn vÞ i ë c¸c ®é s©u kh¸c nhau Li cña cäc. §©y lµ ph¬ng 
ph¸p do HiÖp héi thÝ nghiÖm vËt liÖu cña Mü (ASTM) ®Ò nghÞ. S¬ 
®å cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o nh tr×nh bµy trªn h×nh 24 vµ quan hÖ Qi

vµ i cã thÓ biÓu diÔn:

Trong ®ã:



A, E - lÇn lît lµ diÖn tÝch tiÖn diÖn vµ m«dun ®µn håi cña 
cäc;
i - chuyÓn vÞ ®o ®îc cña cäc ë ®é s©u Li;
Q - cÊp t¶i träng t¸c dông lªn ®Çu cäc.

    CÊp t¶i träng Q cã thÓ tiÕn hµnh nh thö tÜnh truyÒn thèng vµ kÕt 
qu¶ thu ®îc kh«ng chØ lµ chuyÓn vÞ vµ lùc t¸c dông ë ®Çu cäc mµ 
chñ yÕu lµ ph©n bè ma s¸t quanh th©n cäc theo chiÒu s©u vµ ph¶n 
lùc ë mòi cäc, ®iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng trong thùc tÕ tÝnh 
to¸n vµ kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc.
    §èi víi cäc ®ãng, thiÕt bÞ ®o ®îc g¾n trªn mÆt ngoµi cña cäc, 
cßn ®èi víi cäc nhåi, g¾n thiÕt bÞ tríc khi ®æ bª t«ng.
Nhê kÕt qu¶ ®o cña ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp x¸c ®Þnh hîp lý 
chiÒu dµi cña cäc còng nh viÖc tÝnh lón (tõ ¸p lùc ë mòi cäc) sÏ 
chÝnh x¸c h¬n so víi c¸c ph¬ng ph¸p thö truyÒn thèng.
3. Ph¬ng ph¸p thö hiÖn ®¹i
Khi cäc nhåi cã ®êng kÝnh vµ chiÒu dµi lín víi søc chÞu t¶i hµng 
ngµn tÊn th× ph¬ng ph¸p thö tÜnh nãi trªn kh«ng thÓ thùc hiÖn 
®îc. H¬n n÷a khi nh÷ng cäc nµy ë gi÷a s«ng hoÆc ngoµi biÓn th× 
viÖc chÊt t¶i hoÆc neo lµ ph¬ng ph¸p kh«ng cã tÝnh kh¶ thi. Do 
vËy ngêi ta ®· t×m ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó thö søc chÞu t¶i cña cäc.
 Ph¬ng ph¸p hép t¶i träng OSTERBERG
 Nguyªn lý: Dïng mét  (hay nhiÒu) hép t¶i träng OSTERBERG 

(hép sÏ lµm viÖc nh kÝch thuû lùc) ®Æt ë mòi khoan cäc nhåi 
hoÆc ë 2 vÞ trÝ mòi vµ th©n cäc tríc khi ®æ bª t«ng th©n cäc. 
Sau khi bª t«ng ®· ®ñ cêng ®é tiÕn hµnh thö t¶i b»ng b¬m dÇu 
®Ó t¹o ¸p lùc trong hép kÝch.

    Theo nguyªn lý ph¶n lùc, lùc truyÒn xuèng ®Êt ë mòi cäc b»ng 
lùc truyÒn lªn th©n cäc, ngîc l¹i víi lùc nµy lµ träng lîng cäc vµ 
ma s¸t ®Êt chung quanh. ViÖc thö sÏ ®¹t ®Õn ph¸ ho¹i khi mét trong 
hai ph¸ ho¹i xÈy ra ë mòi vµ quanh th©n cäc. Dùa theo c¸c thiÕt bÞ 
®o chuyÓn vÞ vµ ®o lùc g¾n s½n trong hép OSTERBERG sÏ vÏ ®îc 



c¸c biÓu ®å quan hÖ gi÷a lùc t¸c dông vµ chuyÓn vÞ mòi cäc vµ 
chuyÓn vÞ th©n cäc. Tuú theo trêng hîp ph¸ ho¹i cã thÓ thu ®îc 
mét trong hai d¹ng biÓu ®å quan hÖ t¶i träng chuyÓn vÞ cã d¹ng 
gÇn gièng nh biÓu ®å P-S trong thö tÜnh truyÒn thèng. Ph¬ng 
ph¸p nµy phï hîp víi c¸c cäc cã søc chèng cho phÐp ë thµnh bªn 
vµ mòi t¬ng ®¬ng nhau, nÕu kh«ng, ph¶i íc tÝnh ®Ó ®Æt hép ¸p 
lùc t¹i nhiÒu tÇng trong th©n cäc.
 Ph¬ng ph¸p thö tÜnh ®éng STATNAMIC

Nguyªn lý: §Æt mét thiÕt bÞ d¹ng ®éng c¬ ph¶n lùc vµ ®èi träng lªn 
®Çu cäc. Th«ng qua viÖc ®èt nhiªn liÖu r¾n trong buång ¸p lùc cña 
®éng c¬ sÏ t¹o nªn mét ¸p suÊt ®Èy khèi ®èi träng lªn phÝa trªn 
®ång thêi sÏ g©y ra mét lùc t¸c dông lªn ®Çu cäc theo chiÒu ngîc 
l¹i. §o chuyÓn vÞ cña cäc díi t¸c dông cña lùc næ vµ c¸c th«ng sè 
biÕn d¹ng + gia tèc ®Çu cäc sÏ x¸c ®Þnh ®îc søc chÞu t¶i cña cäc 
(h×nh 4.22).
    C¸c sè liÖu vÒ quan hÖ t¶i träng-chuyÓn vÞ cña cäc ®îc x¸c ®Þnh 
b»ng hép t¶i träng vµ ®Çu ®o laser g¾n s½n trong thiÕt bÞ 
STATNAMIC. Trªn h×nh 4.23 tr×nh bµy cÊu t¹o cña thiÕt bÞ nµy.

    Trong ph¬ng ph¸p STATNAMIC ngêi ta ®· x¸c ®Þnh ®îc gia 

tèc a cña khèi ph¶n lùc (F12 = ma) dÞch chuyÓn lªn phÝa trªn lín 

gÊp 20 lÇn gia tèc cña cäc dÞch chuyÓn xuèng phÝa díi (F21 = -F12). 

Nh vËy träng lîng cña khèi ph¶n lùc chØ cÇn b»ng 1/20 ®èi träng 

dù kiÕn trong thö tÜnh ®· t¹o nªn ®îc mét lùc lín gÊp 20 lÇn lùc 

truyÒn lªn ®Çu cäc. Nhê ®ã viÖc thö t¶i b»ng STATNAMIC sÏ gi¶m 

rÊt nhiÒu vÒ quy m« vµ chi phÝ so víi thö tÜnh nhng kÕt qu¶ ®¹t 

®îc rÊt gÇn víi ph¬ng ph¸p tÜnh.

   STATNAMIC ®îc ph¸t triÓn tõ n¨m 1988 víi t¶i träng ®¹t ®Õn 

0,1MN. §Õn 1994 ®· cã thiÕt bÞ thÝ nghiÖm ®Õn 30MN. C¸c níc 

Mü, Canada, Hµ Lan, NhËt B¶n, §øc, Israel vµ Hµn Quèc ®· dïng 

ph¬ng ph¸p nµy. N¨m1995 t vÊn Anh ACER ®· ®Ò nghÞ dïng 



ph¬ng ph¸p nµy ®Ó thö cäc èng thÐp t¹i c¶ng c«ngten¬ T©n ThuËn 

(thµnh phè Hå ChÝ Minh) víi t¶i träng 3MN nhng cha ®îc phÝa 

ViÖt Nam chÊp thuËn.

4.2.8. Mét sè h háng thêng gÆp trong thi c«ng cäc khoan nhåi

    C¸c h háng thêng gÆp trong thi c«ng cäc khoan nhåi rÊt ®a 

d¹ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Trong b¶ng 4.20 tr×nh bµy 

nh÷ng d¹ng h háng chÝnh.

    ë ®©y cÇn lu ý ®Õn mét sè nguyªn nh©n chung g©y ra cäc kÐm 

chÊt lîng thêng xÈy ra ë kh©u khoan råi dän lç vµ kh©u ®æ bª 

t«ng.

    C¸c nguyªn nh©n bao qu¸t thêng lµ:

- Do kÐm am hiÓu mét phÇn hay toµn bé b¶n chÊt cña ®Êt nÒn 

vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng;

- Do kiÓm tra kh«ng ®Çy ®ñ trªn c«ng trêng cña chñ ®Çu t 

hay nhµ thÇu v× kh«ng cã hoÆc thiÕu t vÊn gi¸m s¸t cã tr×nh 

®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm vµ t chÊt cÇn thiÕt;

- Do hîp ®ång quy ®Þnh qu¸ eo hÑp hoÆc kÕ ho¹ch thi c«ng 

víi tiÕn ®é kh«ng thÝch hîp cho nh÷ng c«ng viÖc cÇn ph¶i cÈn 

thËn;

- Do thiÕu kh¶ n¨ng hoÆc tÝnh cÈu th¶ cña nhµ thÇu khi thi 

c«ng nh÷ng c«ng viÖc qu¸ phøc t¹p;

- Sau cïng lµ do viÖc hoµn thµnh mét cäc bao gåm mét sè 

thao t¸c ®¬n gi¶n hîp thµnh nhng nh÷ng ngßi thùc hiÖn 

thiÕu tinh tÕ vµ kh«ng cã nh÷ng kü x¶o cÇn thiÕt (v× Ýt kinh 

nghiÖm) mÆc dï hä ®· ®îc lùa chän kh¸ kü nhng vÉn 

kh«ng lµm chñ tèt.



B¶ng 4.20. C¸c h háng cã thÓ gÆp ë cäc khoan nhåi. Ph¬ng 

ph¸p x¸c ®Þnh

Mô
c

Lo¹i h 
háng

Nguyªn nh©n cã 
thÓ

H háng mét 
chç

H háng nhiÒu 
chç

1 Sai vÞ trÝ 
lÖch t©m

§Þnh vÞ sai vµ 
th©n cäc kh«ng 
th¼ng

Quan s¸t vµ ®o 
®¹c

Quan s¸t vµ ®o 
®¹c

2
§øt gÉy ë 
ch©n

ThiÕt bÞ thi c«ng 
va ph¶i ®Ønh cäc

Thö b»ng siªu 
©m hoÆc gâ 
b»ng ph¬ng 
ph¸p PIT, 
MIN..

KiÓm tra b»ng 
siªu ©m hoÆc 
gamma trong c¸c 
èng ch«n s½n 
hoÆc c¸c lç khoan 
n»m ngoµi lång 
thÐp

3 Th©n ph×nh 
ra hoÆc th¾t 
l¹i

§i qua vïng ®Êt 
xèp

Phèi hîp kiÓm 
tra chÊt lîng 
b»ng quan s¸t 
víi mét hoÆc tæ 
hîp c¸c ph¬ng 
ph¸p NDT 
thêng dïng

Nh môc 2

4 Cã hang hèc
Do khoan qua 
c¸t trong níc 
kh«ng cã èng 
v¸ch hoÆc dïng 
dung dÞch

Nh môc 3 Nh môc 2

5 Mòi cäc xèp 
Do v¸ch lë hoÆc 
kh«ng lµm s¹ch 
hoµn toµn ®¸y

Phèi hîp kiÓm 
tra chÊt lîng 
b»ng quan s¸t 
víi kiÓm tra 
siªu ©m hoÆc 
gamma trong 
c¸c èng qua 
®¸y cäc

6 ThÊu kÝnh 
c¸t n»m 
ngang

Do èng bª t«ng 
bÞ rêi khái bª 
t«ng

Nh môc 3 Nh môc 2

7
H háng 
ngoµi lång 

Do ®é sôt cña bª
t«ng thÊp hoÆc Nh môc 3

KiÓm tra chÊt 
lîng b»ng quan 
s¸t kÕt hîp b»ng 
siªu ©m hoÆc 



thÐp cèt thÐp qu¸ dµy gamma trong c¸c 
èng hoÆc c¸c lç 
khoan n»m ngoµi 
lång thÐp

8

Rç tæ ong 
hoÆc mÊt 
v÷a hoÆc t¹o 
thµnh hang 
trong bª 
t«ng

Do lîng níc 
kh«ng c©n b»ng 
hoÆc ®æ bª t«ng 
trùc tiÕp vµo 
níc

Nh môc 3 Nh môc 2

9 LÉn c¸c 
m¶nh vôn

Do kh«ng lµm 
s¹ch mïn khoan

§o cÈn thËn 
khèi lîng bª 
t«ng céng víi 
nh môc 3

§o cÈn thËn khèi 
lîng bª t«ng 
céng víi nh môc 
2

ë c«ng ®o¹n t¹o lç, nh÷ng h háng cã thÓ lµ do hËu qu¶ cña:
-Kü thuËt thiÕt bÞ khoan hoÆc lo¹i cäc ®· lùa chän kh«ng 
thÝch hîp víi ®Êt nÒn;
-MÊt dung dÞch khoan ®ét ngét (khi gÆp hang c¸c-t¬ hoÆc 
th¹ch cao) hoÆc sù tråi lªn nhanh chãng cña ®Êt bÞ sôt lë vµo 
thµnh lç khoan, 2 sù cè nµy dÔ t¹o thµnh “ngoµi dù kiÕn thiÕt 
kÕ”;
-Sù qu¶n lý kÐm khi khoan t¹o lç do sö dông lo¹i dung dÞch 
cã thµnh phÇn kh«ng t¬ng øng víi ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ c«ng 
nghÖ khoan hoÆc kiÓm tra kh«ng tèt sù biÕn ®æi thµnh phÇn 
dung dÞch (nhÊt lµ mËt ®é vµ ®é nhít);
-Sù nghiªng lÖch, bÊp bªnh cña hÖ thèng m¸y khoan lç khi 
gÆp ®¸ må c«i hoÆc líp ®¸ nghiªng. Nh÷ng sai lÖch vÞ trÝ kiÓu 
nµy phô thuéc vµo hiÖu qu¶ vµ vµo sù kiÓm so¸t cña thiÕt bÞ 
dÉn híng, ®iÒu ®ã ¾t dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng t«n träng ®é 
th¼ng ®øng cña cäc vµ vît qu¸ ®é nghiªng dù kiÕn (cho 
phÐp) cña thiÕt kÕ;
-Lµm s¹ch mïn khoan trong lç cäc kh«ng tèt, ®¸y lç khoan 
cã líp cÆn dµy, sinh ra sù tiÕp xóc xÊu víi líp ®Êt chÞu lùc t¹i 
mòi cäc, lµm nhiÔm bÈn vµ gi¶m chÊt lîng bª t«ng;

 ë c«ng ®o¹n ®æ bª t«ng vµo cäc thêng gÆp nh÷ng sai sãt do 
mét sè nguyªn nh©n sau:



-ThiÕt bÞ ®æ bª t«ng kh«ng thÝch hîp hoÆc t×nh tr¹ng lµm viÖc 
xÊu;
-ChØ ®¹o c«ng nghÖ ®æ bª t«ng kÐm: sai sãt trong viÖc cung 
cÊp bª t«ng kh«ng liªn tôc, gi¸n ®o¹n trong khi ®æ, rót èng ®æ 
qu¸ nhanh;
-CÊp liÖu kh«ng ®Òu sÏ dÉn ®Õn lîng bª t«ng chiÕm chç ban 
®Çu kh«ng ®ñ do ®æ qu¸ nhanh;
-Sö dông bª t«ng cã thµnh phÇn kh«ng thÝch hîp, ®é sôt hoÆc 
tÝnh dÎo kh«ng ®ñ vµ dÔ bÞ ph©n tÇng.

Mét sè nguyªn nh©n kh¸c lµm háng cäc hoÆc lµm gi¶m søc chÞu 
t¶i cña cäc cã thÓ lµ:

-Sù lu th«ng m¹ch níc ngÇm lµm tr«i côc bé bª t«ng t¬i;
-Sù s¾p xÕp l¹i ®Êt nÒn do chÊn ®éng sÏ dÉn ®Õn sù suy gi¶m 
ma s¸t cña mÆt bªn hoÆc søc chèng ë mòi cäc;
-Thêi gian d·n c¸ch kÐo dµi qu¸ quy ®Þnh gi÷a kh©u khoan 
t¹o lç vµ ®æ bª t«ng vµo cäc g©y ra sù sôt lë ë v¸ch lç khoan 
vµ l¾ng ®äng cÆn qu¸ dµy ë ®¸y;
-Sö dông khoan ®Þa chÊt ®èi víi cäc cã ®êng kÝnh qu¸ bÐ, 
lóc ®ã bª t«ng kh«ng cã ®ñ thêi gian ®Ó chiÕm chç trong lç 
cäc sÏ g©y ra cho cäc bÞ gi¸n ®o¹n ë th©n hoÆc xèp ë mòi.

    Nh vËy, 3 nhãm nguyªn nh©n nãi trªn (qu¶n lý vµ tr×nh ®é, 
trong lóc t¹o lç vµ giai ®o¹n ®æ bª t«ng) thêng chiÕm tû träng 
®¸ng kÓ g©y ra sù cè chÊt lîng cho cäc khoan nhåi. Thêng ngêi 
thi c«ng ®· dù kiÕn tríc c¸c t×nh huèng, chuÈn bÞ s½n biÖn ph¸p 
xö lý hoÆc kh¾c phôc, nhng ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lóc nµo còng tiªn 
liÖu hÕt, nªn kinh nghiÖm trong vµ ngoµi níc ®Òu chØ ra r»ng ph¶i 
lÊy viÖc gi¸m s¸t chÆt chÏ vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ lµ c¸ch b¶o ®¶m chÊt 
lîng cäc tin cËy nhÊt.
4.2.9. NghiÖm thu cäc khoan nhåi vµ ®µi theo TCXD 206: 1998 
trong ®ã cÇn chó ý c¸c néi dung chÝnh sau ®©y:
                

PhÇn t¹o lç:

-Mùc níc ngÇm hoÆc mùc níc s«ng biÓn;
-Tèc ®é vµ qu¸ tr×nh thi c«ng t¹o lç;



-KÝch thíc vµ vÞ trÝ thùc cña lç cäc (møc lÖch t©m vµ ®é 
th¼ng ®øng);
-§êng kÝnh vµ ®é s©u lµm lç, ®êng kÝnh vµ ®é dµi cña èng 
chèng hoÆc èng ®Þnh vÞ ë tÇng mÆt; ®é dµi thùc tÕ cña cäc, ®é 
th¼ng ®øng cña cäc;
-Biªn b¶n kiÓm tra theo b¶ng 4.5, 4.6, 4.9,4.10, sù cè vµ c¸ch 
xö lý (nÕu cã).
PhÇn gi÷ thµnh vµ cè thÐp:

-Lo¹i dung dÞch gi÷ thµnh vµ biÖn ph¸p qu¶n lý dung dÞch;
-Thêi gian thi c«ng cho mçi c«ng ®o¹n;
-Bè trÝ cèt thÐp, ph¬ng ph¸p nèi ®Çu vµ ®é cao ®o¹n ®Çu 
phÇn  ®æ bª t«ng;
-Biªn b¶n kiÓm tra theo b¶ng 4.9 vµ 4.10;
-Nh÷ng trôc trÆc vµ sù cè (nÕu cã) vµ c¸ch xö lý;
-Lo¹i thî vµ sè ngêi tham gia thi c«ng.
PhÇn kiÓm tra chÊt lîng cäc:

-B¸o c¸o kiÓm tra chÊt lîng cäc vµ søc chÞu t¶i cña cäc ®¬n;
-B¶n vÏ hoµn c«ng mãng cäc khi ®µo hè mãng ®Õn cèt thiÕt 
kÕ vµ b¶n vÏ cèt cao ®Çu cäc;
NghiÖm thu ®µi cäc gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y:
-Biªn b¶n thi c«ng vµ kiÓm tra cèt thÐp bª t«ng ®µi cäc;
-Biªn b¶n vÒ cèt neo gi÷a ®Çu cäc víi ®µi cäc, cù ly mÐp biªn 
cña cäc ë mÐp ®µi, líp b¶o vÖ cè thÐp ®µi cäc;
-B¶n ghi vÒ ®é dµy, bÒ dµi vµ bÒ réng cña ®µi cäc vµ t×nh h×nh 
ngo¹i quan cña ®µi cäc.



Chương 18:                  Thi c«ng hè ®µo

Khi thiÕt kÕ vµ thi c«ng hã ®µo (s©u h¬n 2 mÐt) trong khu ®· x©y dùng 
(ë gÇn hoÆc phÝa díi c«ng tr×nh ®· cã) cÇn chó ý c¸c t×nh h×nh sau 
®©y:

 Lón vµ biÕn d¹ng cña nhµ ë gÇn hè ®µo;

 Sù sôt lë thµnh hè do kh«ng chèng ®ì hoÆc thiÕt kÕ biÖn ph¸p 
thi c«ng kh«ng ®óng;

C¸c gi¶i ph¸p thêng ¸p dông trong trêng hîp nãi trªn lµ:

 §ãng têng b»ng b¶n thÐp ®Ó ng¨n ngõa biÕn d¹ng nhµ bªn c¹nh 
hoÆc ®Ó b¶o vÖ thµnh hè ®µo hoÆc têng trong ®Êt.

 Gia cè nÒn ®Êt b»ng silicat hoÆc xim¨ng, hay cäc xim¨ng ®Êt, cäc 
bª t«ng;

 Dïng neo ®Ó gi÷ thµnh, b¶o vÖ hè mãng.

    ViÖc lùa chän biÖn ph¸p nµo trong sè nãi trªn lµ phô thuéc vµo ®iÒu 
kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®é s©u hè mãng vµ c¸c ®iÒu 
kiÖn ®Þa ph¬ng kh¸c.

Ngoµi c¸c biÖn ph¸p thi c«ng nãi trªn, khi nµo trong ®Êt yÕu cã mùc 
níc ngÇm cao ngêi thiÕt kÕ vµ thi c«ng cßn ph¶i chó ý ®Õn c«ng t¸c 
quan tr¾c ®Þa kü thuËt quanh hè ®µo vµ c¶ c«ng tr×nh l©n cËn, mµ ë ®©y 
chñ yÕu lµ:

 §Æt èng ®o theo dâi ®éng th¸i mùc níc ngÇm (cã hoÆc kh«ng cã 
biÖn ph¸p h¹ mùc níc ngÇm). §iÒu nµy nãi kü trong môc 4 cña 
TCXD 79:1980;

 §Æt èng ®o sù thay ®æi ¸p lùc níc lç rçng ®Ó phßng ngõa thµnh 
hè mãng bÞ trît;

 §Æt èng ®o chuyÓn vÞ ngang (inclinomet) ®Ó kiÓm so¸t sù biÕn 
d¹ng cña ®Êt quanh hè mãng vµ cña b¶n th©n thµnh cõ (cäc v¸n 
thÐp, cäc cõ, têng bª t«ng...); cã khi ph¶i ®o néi lùc trong c¸c 
thanh chèng;

 §Æt mèc ®o lón vµ nøt cña phÇn c«ng tr×nh bªn c¹nh tiÕp gi¸p víi 
hè mãng.

ViÖc quan tr¾c ®Þa kü thuËt nãi trªn (geotechnical instrumentation) 
thêng do ®¬n vÞ chuyªn m«n thùc hiÖn. Trªn c¬ së quan tr¾c ®ã sÏ chØ 



®¹o, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®µo hè mãng cho an toµn vµ kh«ng g©y sù cè. 
Nh÷ng sù cè thêng gÆp trong thi c«ng ®µo mãng ®îc tr×nh bµy trªn 
h×nh (5.1).

Tuú theo tÝnh chÊt ®Êt, ®é s©u cña hè mãng vµ vÞ trÝ mùc níc ngÇm mµ 
v¸ch hè mãng lµ nghiªng hay th¼ng ®øng. Trong ®Êt Ýt Èm cho phÐp hè 
®µo cã v¸ch th¼ng ®øng, kh«ng cÇn chèng ®ì nÕu thêi gian ®µo hë nµy 
kh«ng kÐo dµi vµ khi kh«ng cã c«ng tr×nh ë gÇn hoÆc kh«ng gÇn hè 
mãng t¬ng lai, theo qui ®Þnh sau:

 §Êt hßn lín, sái s¹n, ¸ c¸t dÎo...          kh«ng s©u qu¸ 1m;

 ¸ c¸t cøng, ¸ c¸t vµ sÐt dÎo mÒm... kh«ng s©u qu¸ 1,25m;

 ¸ sÐt vµ sÐt dÎo cøng... kh«ng s©u qu¸ 1,5m;

 ¸ sÐt vµ sÐt nöa cøng.. kh«ng s©u qu¸ 2m;

 ¸ sÐt vµ sÐt cøng.. kh«ng s©u qu¸ 3m.

Trong nh÷ng hè mãng cã ®é s©u bÐ h¬n 5m cã thÓ theo c¸c gi¶i ph¸p 
chèng ®ì tr×nh bµy ë h×nh 5.2 nÕu ®Þa ®iÓm kh«ng cho phÐp ®µo cã m¸i 
nghiªng, cßn khi cho phÐp ®µo cã m¸i nghiªng th× cã thÓ theo b¶ng 5.1 
díi ®©y:

B¶ng 5.1. §é dèc lín nhÊt cña v¸ch hè mãng

§é dèc lín nhÊt v¸ch hè mãng (cao/ngang) 
ë ®é s©u, mÐt ®Õn

§Êt

1,5 3 5

§Êt ®¾p

§Êt c¸t, sái, ®Êt Èm (kh«ng 
b·o hoµ)

§Êt sÐt:

- ¸ c¸t

- ¸ sÐt

- SÐt

1: 0,67

1: 0,5

1: 0,25

1: 0

1: 0

1:1

1:1

1: 0,67

1: 0,25

1: 0,5

1: 1,25

1:1

1: 0,85

1: 0,5

1: 0,5

Ngoµi ph¬ng ph¸p chèng gi÷ thµnh hè mãng b»ng cäc b¶n thÐp (hiÖn 
nay cã lo¹i b»ng nhùa cèt thuû tinh) nh nhiÒu ngêi biÕt, ngêi ta cßn 
dïng cäc xim¨ng ®Êt hoÆc cäc bª t«ng cèt cøng ®Ó chèng gi÷ thµnh hè 
mãng (h×nh 5.3) vµ ®Ó gi÷ æn ®Þnh cho hµng cäc cõ (1 hoÆc nhiÒu 
hµng)) ph¶i chèng ®ì b»ng c¸c thanh chèng bªn trong hoÆc neo gi÷ ra 
xung quanh theo tr×nh tù ®µo s©u dÇn vµo ®Êt. Neo cäc/têng cõ hay 



c¸c c«ng tr×nh chÞu nhæ/lËt kh¸c lµ mét c«ng nghÖ riªng, rÊt ®a d¹ng 
(thiÕt bÞ, cÊu t¹o) ®îc nhiÒu c«ng ty næi tiÕng trªn thÕ giíi thùc hiÖn 
(5.4).

Mét biÕn tíng kh¸c cña cäc xim¨ng/bª t«ng khi dïng ®Ó b¶o vÖ hè 
mãng s©u vµ lµm lu«n chøc n¨ng mãng cña c«ng tr×nh bªn trªn, hiÖn 
nay thêng dïng ph¬ng ph¸p têng trong ®Êt ®æ bª t«ng t¹i chç hoÆc 
l¾p vµo hµo ®µo b»ng c¸c m¶ng têng ®óc s½n (h×nh 5.5).

Yªu cÇu cña c«ng nghÖ ®µo vµ ph¬ng ph¸p gi÷ thµnh b»ng dung dÞch 
bentonite còng t¬ng tù nh ®· tr×nh bµy ë phÇn cäc khoan nhåi, khi 
cÇn ph¶i t×m hiÒu s©u h¬n vÒ c«ng nghÖ têng trong ®Êt nµy (mét sè 
c«ng ty níc ngoµi ®· thi c«ng tÇng hÇm nhµ cao tÇng ë thµnh phè Hå 
ChÝ Minh).

C¸c ph¬ng ph¸p chèng gi÷ thµnh hè mãng nãi trªn cã ph¹m vi ¸p 
dông cña nã (b¶ng 5.2).



B¶ng 5.2. Ph¹m vi ¸p dông cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ph¸p ®µo mãng 
s©u

(kinh nghiÖm cña Ucraine)

§é s©u (m) víi ph¬ng ph¸p x©y dùng 
®Ò nghÞ§iÒu kiÖn nÒn 

®Êt

DiÖn 
tÝch 
c«ng

tr×nh 
(m2)

Hè ®µo hë 
®Õn ®é s©u

GiÕng ch×m ë 
®é s©u h¬n

Têng 
trong ®Êt 
ë ®é s©u 

h¬n

C¸t, ®é Èm tù 
nhiªn

75

450

1250

5

6,5

11,5

5,5

8,5

16

5

6,5

11,5

¸ sÐt ë ®é Èm tù 
nhiªn

75

450

1250

5

6

13

6

10

8,5

5

6

13

C¸t b·o hoµ níc 75

450

1250

5

5

7

5

5

10

5

5

7

¸ sÐt b·o hoµ 
níc

75

450

1250

5,5

9

17

6

11,5

20

5,5

9

17

Còng nªn thÊy r»ng hiÖn nay, víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, trong ®Êt sÐt mÒm 
hoÆc nÒn ®ång nhÊt, ngêi ta ®· thi c«ng têng trong ®Êt s©u ®Õn 30-
40m hoÆc h¬n. Tuy vËy còng cÇn thÊy r»ng, ph¬ng ph¸p nµy kh«ng 
thÝch dông trong c¸c trêng hîp sau ®©y:

 §Êt hßn lín, cã nhiÒu hang hèc gi÷a c¸c t¶ng ®¸ kh«ng ®îc lÊp 
nhÐt b»ng ®Êt h¹t nhá, do ®ã dung dÞch sÐt sÏ ch¶y mÊt vµo trong 
®Êt vµ hè ®µo kh«ng thÓ thµnh c«ng ®îc;

 NÒn cac-t¬ cã nhiÒu hang hèc lín vµ dung dÞch sÐt bÞ ch¶y mÊt vµ 
do ®ã trªn ®¸y trªn hè kh«ng ë cïng ®é s©u cÇn thiÕt vµ ®iÒu ®ã 
dÉn ®Õn ph¸ ho¹i nhanh chãng thµnh hè mãng;



 Bïn nh·o, ®Æc biÖt lµ khi lo¹i bïn nµy n»m ngay trªn mÆt ®Êt;

 §Êt ®¾p trªn vïng míi san nÒn hay vïng ®Êt cò gåm nhiÒu vËt 
cøng b»ng thÐp nh ®êng ray, dÇm hoÆc lµ chç giao nhau cña 
c¸c lo¹i c«ng tr×nh ngÇm vµ líi kü thuËt mµ viÖc di chuyÓn 
chóng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc;

 §¸ t¶ng cøng nÕu chóng lín h¬n 150-200mm.

Cêng ®é nÐn cña bª t«ng dïng cho têng trong ®Êt ®æ t¹i chç (theo 
GOST 4798-68) lµ 250-300 cßn cho têng ®óc s½n: m¸c 300. §¸y b»ng 
bª t«ng cèt thÐp m¸c 200-250.

Khi têng trong ®Êt cã chøc n¨ng chèng thÊm th× tuú thuéc vµo
gradient thuû lùc (5-10, 10-12 vµ h¬n 12) mµ dïng bª t«ng cã m¸c 
chèng thÊm t¬ng øng B6, B8 vµ B12.

Khi kh«ng cã sè liÖu thÝ nghiÖm, trong thiÕt kÕ s¬ bé cã thÓ dïng m¸c 
bª t«ng chÕ t¹o tõ xim¨ng poocl¨ng nh ë b¶ng 5.3.

    B¶ng 5.3. M¸c bª t«ng dïng cho x©y dùng têng trong ®Êt

M¸c bª t«ng

Theo cêng ®é nÐn

M200

M350

M300

Theo chèng thÊm

B6

B8

B12

ViÖc kiÓm tra chÊt lîng bª t«ng cña têng thùc hiÖn theo nh÷ng 
ph¬ng ph¸p dïng trong thi c«ng cäc khoan nhåi, ë ®©y thªm chØ tiªu 
lµ tÝnh chèng thÊm níc, ®Æc biÖt lµ ë c¸c mèi nèi/m¹ch ngõng thi 
c«ng.



Chương 19:               Cäc khoan nhåi

    Cäc khoan nhåi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®îc ¸p dông 
nhiÒu trong x©y dùng nhµ cao tÇng, cÇu lín vµ nhµ c«ng nghiÖp cã 
t¶i träng lín. So víi cäc chÕ t¹o s½n, viÖc thi c«ng cäc nhåi cã 
nhiÒu phøc t¹p h¬n, do ®ã ph¬ng ph¸p vµ c¸ch gi¸m s¸t, kiÓm tra 
chÊt lîng ph¶i lµm hÕt søc chu ®¸o, tû mû víi nh÷ng thiÕt bÞ kiÓm 
tra hiÖn ®¹i..
    Díi ®©y tr×nh bµy tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh mµ ngêi kü s 
gi¸m s¸t ph¶i n¾m v÷ng ®Ó n©ng cao h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm còng nh 
chÊt lîng gi¸m s¸t.

4.2.1. Yªu cÇu chung

     ViÖc gi¸m s¸t ph¶i dùa vµo c«ng nghÖ thi c«ng vµ ch¬ng tr×nh 
®¶m b¶o chÊt lîng ®· duyÖt. Trong ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt 
lîng thi c«ng cña nhµ thÇu cÇn thÓ hiÖn chi tiÕt ë 3 kh©u quan 
träng sau:
 C«ng nghÖ t¹o lç (®µo, ®ãng, khoan, Ðp), c¸ch gi÷ thµnh lç 

cäc (èng chèng suèt chiÒu dµi cäc hoÆc dung dÞch) vµ chÊt 
lîng lç (®óng vÞ trÝ, kh«ng nghiªng qu¸ trÞ sè cho phÐp, cÆn 
l¾ng ë ®¸y lç ®îc thæi röa s¹ch ®óng yªu cÇu);

 ChÕ t¹o, l¾p lång cèt thÐp vµ gi÷ lång thÐp æn ®Þnh trong qu¸ 
tr×nh ®æ bª t«ng;

 Khèi lîng bª t«ng, chÊt lîng vµ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng.
    VÒ mÆt qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt lîng cäc th× chia lµm 2 giai 
®o¹n: tríc khi thµnh h×nh cäc vµ sau khi ®· thi c«ng xong cäc.
    ChØ tiªu cÇn ph¶i kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ gåm cã:
 ChÊt lîng lç cäc tríc khi ®æ bª t«ng;
 ChÊt lîng vµ khèi lîng bª t«ng ®æ vµo cäc;
 Lång cèt thÐp trong lç cäc (sù liªn tôc, nghiªng lÖch, tråi...);



 ChÊt lîng s¶n phÈm (t×nh tr¹ng, kÝch thíc th©n cäc vµ søc 
chÞu t¶i cña cäc).

    NÕu dïng dung dÞch sÐt (hoÆc ho¸ phÈm kh¸c) ®Ó æn ®Þnh thµnh 
lç cäc th× cÇn ph¶i qu¶n lý chÊt lîng dung dÞch nµy vÒ c¸c mÆt:
 ChÕ t¹o dung dÞch ®¹t tiªu chuÈn ®· ®Ò ra;
 §iÒu chØnh dung dÞch (mËt ®é vµ ®é nhít.. .) theo ®iÒu kiÖn 

®Þa chÊt c«ng tr×nh - ®Þa chÊt thuû v¨n vµ c«ng nghÖ khoan cô 
thÓ;

 Thu håi, lµm giµu vµ sö dông l¹i dung dÞch;
 HÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra chÊt lîng dung dÞch t¹i hiÖn 

trêng.

4.2.2. Khèi lîng kiÓm tra vµ c¸ch xö lý

  VÒ nguyªn t¾c, c«ng tr×nh cµng quan träng (vÒ ý nghÜa kinh tÕ, 
lÞch sö, x· héi.. ), chÞu t¶i träng lín, thi c«ng trong ®iÒu kiÖn ®Þa 
chÊt phøc t¹p, c«ng nghÖ thi c«ng cã ®é tin cËy thÊp, ngêi thi 
c«ng (vµ thiÕt kÕ) cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm Ýt th× cÇn tiÕn hµnh 
qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt lîng cã mËt ®é (tû lÖ %) cao h¬n, tøc lµ 
nÕu ®é rñi ro cµng nhiÒu th× møc ®é yªu cÇu vÒ qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ 
chÊt lîng cÇn ph¶i nghiªm ngÆt víi mËt ®é dµy h¬n.

MÆt kh¸c, nh sÏ ®îc tr×nh bµy chi tiÕt h¬n ë môc nµy, c¸ch kiÓm 
tra b»ng ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ háng (NDT) nhê nh÷ng thiÕt bÞ 
kh¸ hiÖn ®¹i ®· cã ë níc ta, cho phÐp thùc hiÖn viÖc kiÓm tra chÊt 
lîng cäc hÕt søc nhanh chãng víi gi¸ c¶ chÊp nhËn ®îc. V× vËy 
trong tiªu chuÈn TCXD 206: 1998 “Cäc khoan nhåi - yªu cÇu vÒ 
chÊt lîng thi c«ng” ®· ®· ®a ra khèi lîng kiÓm tra tèi thiÓu 
(b¶ng 4.6).

  B¶ng 4.6. Khèi lîng kiÓm tra chÊt lîng bª t«ng th©n cäc(theo 
TCXD 206: 1998)

Th«ng sè kiÓm Ph¬ng ph¸p kiÓm tra Tû lÖ kiÓm tra tèi thiÓu, 



tra %

Sù nguyªn 
vÑn cña th©n 
cäc

-So s¸nh thÓ tÝch bª t«ng ®æ vµo 
lç cäc víi thÓ tÝch h×nh häc cña
cäc
- Khoan lÊy lâi
- Siªu ©m, t¸n x¹ gama cã ®Æt èng 
tríc
- Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá 
(PIT, MIM), quan s¸t khuyÕt tËt 
qua èng lÊy lâi b»ng camera v« 
tuyÕn
- Ph¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín 
PDA

100

1-2% + ph¬ng ph¸p 
kh¸c

10-25% + ph¬ng 
ph¸p kh¸c

 50
4% vµ kh«ng díi 5 

cäc

§é më réng 
hoÆc ®é 
ngµm cña 
mòi cäc vµo 
®¸

Khoan ®êng kÝnh nhá (36mm) ë 
vïng më réng ®¸y hoÆc xuyªn 
qua mòi cäc

2-3 cäc lóc lµm thö 
hoÆc theo b¶ng 4.7

Cêng ®é bª 
t«ng th©n cäc

-ThÝ nghiÖm mÉu lóc ®æ bª t«ng
- ThÝ nghiÖm trªn lâi bª t«ng lóc 
khoan
- Theo tèc ®é khoan (khoan thæi 
kh«ng lÊy lâi)
- Sóng bËt nÈy hoÆc siªu ©m ®èi 
víi bª t«ng ë ®Çu cäc

Theo yªu cÇu cña 
gi¸m s¸t

35
Chó thÝch:
1) Th«ng thêng cÇn kÕt hîp tõ 2 ph¬ng ph¸p kh¸c nhau trë lªn ®Ó tiÕn 

hµnh so s¸nh cho mét th«ng sè kiÓm tra nªu ë b¶ng nµy. Khi cäc cã 
L/D30 th× ph¬ng ph¸p kiÓm tra qua èng ®Æt s½n sÏ lµ chñ yÕu (L-
chiÒu dµi, D-®êng kÝnh);

2) Líp bª t«ng b¶o vÖ ®êng kÝnh cäc vµ h×nh d¹ng bÒ ngoµi cña cèt 
thÐp cã thÓ kiÓm tra ë chç ®Çu cäc, khi ®· lo¹i bá líp bª t«ng cÆn ë 
phÝa trªn cèt ®Çu cäc.



    §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã sè lîng cäc trong mçi mãng lµ Ýt 
vµ t¶i träng truyÒn lªn mãng lín, kÕt cÊu cã ®é nh¹y cao khi lón 

kh«ng ®Òu xÈy ra, ngêi ta yªu cÇu tû lÖ ®Æt èng ®Ó kiÓm tra kh¸ 
nhiÒu nh tr×nh bµy ë b¶ng  4.7 díi ®©y.

B¶ng 4.7. Quy ®Þnh tû lÖ % cäc cÇn ®Æt s½n èng vµ kiÓm tra ®èi víi c«ng 
tr×nh giao th«ng

(DTU 13.2, P1 - 212, 9-1992, Ph¸p)
(N - tæng sè cäc thi c«ng, n - sè cäc trong mét mãng trô)

n   4 n  4
Sè lîng 

èng 
®Æt s½n

Sè lîng cäc 
kiÓm tra

Sè lîng 
èng 

®Æt s½n

Sè lîng 
cäc kiÓm tra

C¸ch thøc 
tiÕp nhËn 

lùc
cña cäc

N

C¸c 
èng 
50/6

0

èng
102/1

14

Th¨m 
dß 

th©n 
cäc 

NDT

Khoa
n lÊy 
lâi t¹i 
mòi 
cäc

C¸c 
èng 

60/60

èng
102/1

14

Th¨m 
dß 

th©n 
cäc 

NDT

Khoa
n lÊy 
lâi t¹i 
mòi 
cäc

ChØ cã ma 
s¸t

 50 100 0 100 0 100 0 50-
100

0

Côc bé 50 100 0 100 1 50-
100

0 50-
100

0

Ma s¸t côc 
bé

 50 100  50 100 30 100  30 50-
100

 20

vµ mòi 
cäc

50 100  30 50-
100

20 50-
100

 20 50-
100

 10

ChØ cã 
mòi

 50 100 100 100 50-
100

100 50-
100

50-
100

 30

cäc 50 100 50-
100

50-
100

 30 50-
100

 30 50-
100

 20

  

   Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c cäc cã ®Æt s½n èng. 
Th«ng thêng ngêi ta chØ tiÕn hµnh kiÓm tra theo mét tû lÖ nµo ®ã 



so víi c¸c cäc ®· ®Æt èng, nÕu thÊy chÊt lîng tèt vµ ®¹t kÕt qu¶ æn 
®Þnh th× cã thÓ dõng. NÕu cã nghi vÊn th× ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra cho 

hÕt sè cäc ®· ®Æt èng.
    Ngoµi ra còng cã thÓ dùa vµo s¬ ®å tr×nh bµy trªn h×nh 4.8 ®Ó 
thùc hiÖn tr×nh tù kiÓm tra tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p theo møc ®é 

khai th¸c øng suÊt cho phÐp vµ ®é rñi ro cã thÓ xÈy ra trong qu¸ 
tr×nh thi c«ng cäc.
4.2.3 KiÓm tra chÊt lîng lç cäc
Yªu cÇu vÒ chÊt lîng
    ChÊt lîng lç cäc lµ mét trong c¸c yÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh 
chÊt lîng cäc. C«ng viÖc khoan vµ dän lç cäc, sau ®ã lµ c¸ch gi÷ 
thµnh v¸ch lç cäc lµ nh÷ng c«ng ®o¹n quan träng, ¶nh hëng ®Õn 
chÊt lîng lç cäc tèt hay xÊu. C¸c chØ tiªu vÒ chÊt lîng lç cäc 
gåm vÞ trÝ, kÝch thíc h×nh häc, ®é nghiªng lÖch, t×nh tr¹ng thµnh 
v¸ch vµ líp cÆn l¾ng ë ®¸y lç. Trong b¶ng 4.8 tr×nh bµy c¸c th«ng 
sè ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng vµ ph¬ng ph¸p kiÓm tra chóng.
B¶ng 4.8. C¸c th«ng sè cÇn kiÓm tra vÒ lç cäc

Th«ng sè kiÓm tra Ph¬ng ph¸p kiÓm tra
T×nh tr¹ng lç cäc - KiÓm tra b»ng m¾t cã thªm ®Ìn räi

- Dïng ph¬ng ph¸p siªu ©m hoÆc camera ghi chôp 
thµnh lç cäc

VÞ trÝ, ®é th¼ng 
®øng vµ ®é s©u

- §o ®¹c so víi mèc vµ tuyÕn chuÈn
- So s¸nh khèi lîng ®Êt lÊy lªn víi thÓ tÝch h×nh 
häc cña cäc
- Theo lîng dïng dung dÞch gi÷ thµnh
- Theo chiÒu dµi têi khoan
- Qu¶ däi
- M¸y ®o ®é nghiªng, ph¬ng ph¸p siªu ©m

KÝch thíc lç
- MÉu, calip, thíc xÕp më vµ tù ghi ®é lín nhá 
®êng kÝnh
- Theo ®êng kÝnh, thíc xÕp më vµ tù ghi ®é lín 
nhá ®êng kÝnh



- Theo ®êng kÝnh èng gi÷ thµnh
- Theo ®é më cña c¸ch mòi khoan khi më réng ®¸y

T×nh tr¹ng ®¸y lç vµ 
®é s©u cña mòi cäc 
trong ®Êt+®¸, ®é 
dµy líp cÆn l¾ng

- LÊy mÉu vµ so s¸nh víi ®Êt vµ ®¸ lóc khoan, ®o 
®é s©u tríc vµ sau thêi gian gi÷ thµnh kh«ng Ýt 
h¬n 4 giê (tríc lóc ®æ bª t«ng)
- §é s¹ch cña níc thæi röa
- Ph¬ng ph¸p qu¶ t¹ r¬i hoÆc xuyªn ®éng
- Ph¬ng ph¸p ®iÖn (®iÖn trë, ®iÖn dung..)
- Ph¬ng ph¸p ©m.

B¶ng 4.9. Sai sè cho phÐp vÒ lç cäc

Tiªu chuÈn §é th¼ng ®øng VÞ trÝ ®Ønh cäc
ADSC 2% trªn suèt chiÒu dµi 

cäc
7,5 cm

FHWA (1998) 2% trªn suèt chiÒu dµi 
cäc

1/24 cña ®êng kÝnh cäc 
hoÆc 7,5 cm

FHWA (1990) 1/48 7,5 cm
ACI + §èi víi cäc kh«ng cã 

cèt thÐp 1,5% trªn suèt 
chiÒu dµi cäc.
+ §èi víi cäc cã cèt 
thÐp 2% trªn suèt chiÒu 
dµi cäc

4% cña ®êng kÝnh cäc 
hoÆc 7,5cm

ICE 1/75 7,5 cm
CGS

2% trªn suèt chiÒu dµi 
cäc

+ 7,5 cm
+ 15 cm ®èi víi c¸c c«ng 
tr×nh biÓn

Chó thÝch:
ADSC: HiÖp héi c¸c Nhµ thÇu cäc khoan nhåi Mü;
FHWA: Côc ®êng bé Liªn bang Mü;
ACI : ViÖn bª t«ng Mü;
ICE : ViÖn X©y dùng d©n dông Anh;
CGS : HiÖp héi §Þa kü thuËt Canada.



VÞ trÝ cña lç cäc trªn mÆt b»ng, ®é nghiªng còng nh kÝch thíc 
h×nh häc cña nã thêng kh«ng ®óng víi thiÕt kÕ quy ®Þnh, nhng 
kh«ng ®îc sai lÖch qu¸ giíi h¹n nµo ®ã. C¸c ph¹m vi sai sè nµy 
do thiÕt kÕ quy ®Þnh theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng cäc nhåi. 
Nhng ngay tiªu chuÈn cña c¸c níc kh¸c nhau còng cã nh÷ng quy 
®Þnh cho phÐp sai sè kh¸c nhau (xem b¶ng 4.9).
    Theo tiªu chuÈn cña Trung Quèc th× yªu cÇu sai sè vÒ ®é 
nghiªng cao h¬n nhiÒu so víi b¶ng 4.9 nh sau: Ph¶i nhá h¬n 
1/500 ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái cao vµ thÊp nhÊt lµ kh«ng 
qu¸ 1/100.
    Trªn c¬ së tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn nhiÒu níc vµ t×nh h×nh thi 
c«ng thùc tÕ ë ViÖt Nam, TCXD 206 : 1998 quy ®Þnh sai sè cho 
phÐp vÒ lç cäc nhåi nh trong b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nµy.
    Khi sö dông b¶ng trªn nªn chó ý r»ng: ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh 
®ßi hái cao, sè lîng cäc Ýt hoÆc cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c 
th× cÇn ph¶i gi¶m c¸c trÞ sè cho phÐp nªu trªn, ®Æc biÖt lµ ®é th¼ng 
®øng. VÝ dô nh c«ng tr×nh cÇu khÈu ®é lín, nhÞp bª t«ng cèt thÐp 
øng suÊt tríc liªn tôc, sè lîng cäc lµ 10 cho mçi trô th× cã thÓ 
ph¶i quy ®Þnh ®é nghiªng cho lç cäc kh«ng ®îc qu¸ 1/200.
    Ngoµi kÝch thíc vµ vÞ trÝ h×nh häc nh ®· nãi ë trªn cßn ph¶i 
®¶m b¶o lîng cÆn l¾ng ë ®¸y lçi kh«ng ®îc dµy qu¸ c¸c gi¸ trÞ 
sau:

- Cäc chèng  50mm;
- Cäc ma s¸t + chèng  100mm;
- Cäc ma s¸t  200mm.
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Chương 20:  

Ph¬ng ph¸p kiÓm tra

1. KiÓm tra kÝch thíc vµ t×nh tr¹ng thµnh v¸ch lç cäc
 §o ®êng kÝnh lç cäc

ThiÕt bÞ ®o ®êng kÝnh lç cäc gåm 3 bé phËn cÊu thµnh: ®Çu ®o, bé 
phËn phãng ®¹i vµ bé phËn ghi (h×nh 4.9) cã thÓ ®o lç cäc ®êng 
kÝnh lªn ®Õn 1,2m. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ lµ do c¬ cÊu co 
d·n ®µn håi cña  4 “¨ng ten” ë ®Çu ®o mµ lµm thay ®iÖn trë, tõ ®ã 
lµm thay ®æi ®iÖn ¸p, kÕt qu¶ cña sù thay ®æi ®îc hiÓn thÞ b»ng sè 
hoÆc m¸y ghi 
lu gi÷. TrÞ ®iÖn 
¸p biÓu thÞ vµ ®êng kÝnh cäc cã quan hÖ:

  =  0 + 
    
 Trong ®ã:      - §êng kÝnh lç cäc ®o ®îc, m; 0 - §êng kÝnh lç 
cäc lóc ®Çu;
V - BiÕn ®æi ®iÖn ¸p, v«n; k -  HÖ sè m /; I - Cêng ®é dßng ®iÖn, 
Ampe.
 §é nghiªng vµ t×nh tr¹ng thµnh v¸ch lç cäc

Khi thi c«ng cäc trong ®iÒu kiÖn cã níc ngÇm vµ cã dïng dung 
dÞch sÐt  ®Ó gi÷ thµnh th× t×nh tr¹ng thµnh v¸ch, ®é th¼ng ®øng vµ ®é 
dµy líp cÆn l¾ng chØ cã m¸y mãc míi kiÓm tra ®îc.

Ph¬ng ph¸p sãng ©m: Nguyªn lý lµ dùa vµo hiÖu øng ®iÖn ¸p cña 
tinh thÓ mµ ph¸t sinh ra sãng siªu ©m, th«ng qua bé chuyÓn ®æi n¨ng 
lîng sãng ©m ®Æt ë ®Çu dß (ph¸t vµ thu), ta ®o ®îc c¸c ®¹i lîng:

t = L/C
Trong ®ã:

t - thêi gian sãng ©m qua m«i trêng, gi©y;
L - §o¹n ®êng cña sãng truyÒn qua (©m tr×nh), m;
C - VËn tèc cña sãng ©m, m/gi©y.

Trªn h×nh 4.10  lµ thiÕt bÞ  ®o thµnh lç khoan DM - 686II cña NhËt 
theo nguyªn t¾c sãng ©m nãi trªn víi ®é s©u ®o ®Õn 100m vµ ®êng 
kÝnh lç ®Õn 4m vµ trªn h×nh 4.11 lµ c¸ch l¾p ®Æt vµ kÕt qu¶ ®o.

2. §o bÒ dµy líp cÆn l¾ng ë ®¸y lç cäc

Ph¬ng ph¸p chuú r¬i: Dïng chuú h×nh c«n b»ng ®ång nÆng kho¶ng 
1kg, cã tai ®Ó buéc d©y vµ th¶ chÇm chËm vµo lç khoan. Ph¸n ®o¸n mÆt 
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líp cÆn l¾ng b»ng c¶m gi¸c tay cÇm d©y, ®é dµy líp cÆn lµ hiÖu sè gi÷a 
®é s©u ®o ®îc lóc khoan xong víi ®é s©u ®o ®îc b»ng chuú nµy.
Ph¬ng ph¸p ®iÖn trë: Dùa vµo tÝnh chÊt dÉn ®iÖn kh¸c nhau cña m«i 
trêng kh«ng ®ång nhÊt (gåm níc +dung dÞch gi÷ thµnh vµ c¸c h¹t 
cÆn l¾ng) mµ ph¸n ®o¸n chiÒu dµy líp cÆn l¾ng nµy b»ng trÞ sè biÕn ®æi 
cña ®iÖn trë.
Theo ®Þnh luËt Ohm: 

Trong ®ã:      V1 - §iÖn ¸p æn ®Þnh cña dßng xoay chiÒu (V);
           V2 - §iÖn ¸p ®o ®îc (V);

R - §iÖn trë ®iÒu chØnh ();
Rx - TrÞ ®iÖn trë cña ®Êt ë ®¸y lç ().

Rx phô thuéc  vµo m«i trêng, Rx kh¸c nhau sÏ øng víi trÞ ®iÖn ¸p V2

kh¸c nhau, sÏ ®äc ®îc V2 ë m¸y phãng ®¹i. C¸ch ®o nh sau: Th¶ 
chËm ®Çu dß vµo lç khoan, theo dâi sù thay ®æi V2, khi kim chØ V2 biÕn 
®æi ®ét ngét, ghi l¹i ®é s©u h1, tiÕp tôc th¶ ®Çu dß, kim chØ V2, ghi l¹i ®é 
s©u h2.., cho ®Õn khi ®Çu dß kh«ng ch×m ®îc n÷a, ghi l¹i ®é s©u h3. §é 
s©u cña cäc khoan ®· biÕt lµ H nªn cã thÓ tÝnh chiÒu dµy líp cÆn l¾ng 
lµ:

(H - h1) hoÆc (H - h2) hoÆc (H-h3)...
Trªn h×nh 4.12 a tr×nh bµy nguyªn lý x¸c ®Þnh chiÒu dµy líp cÆn l¾ng b»ng 
ph¬ng ph¸p ®iÖn trë.

Ph¬ng ph¸p ®iÖn dung: Dùa vµo nguyªn lý kho¶ng c¸ch gi÷a hai cùc 
b¶n kim lo¹i vµ kÝch thíc gi÷a chóng kh«ng thay ®æi th× ®iÖn dung vµ 
suÊt ®iÖn gi¶i cña m«i trêng tû lÖ thuËn víi nhau, suÊt ®iÖn gi¶i cña 
m«i trêng níc + dung dÞch gi÷ thµnh + cÆn l¾ng.. cã sù kh¸c biÖt, do 
®ã tõ sù thay ®æi cña suÊt ®iÖn gi¶i ta suy ®îc chiÒu dµy líp cÆn l¾ng. 
Trªn h×nh 4.12b tr×nh bµy s¬ ®å bé ®o cÆn l¾ng b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn 
dung.
Ph¬ng ph¸p ©m (sonic): Dùa vµo nguyªn lý ph¶n x¹ cña sãng ©m khi 
gÆp c¸c giao diÖn kh¸c nhau trªn ®êng truyÒn sãng. §Çu ®o lµm hai 
chøc n¨ng ph¸t vµ thu. Khi sãng gÆp mÆt líp cÆn l¾ng ph¶n x¹ l¹i, ghi 
®îc thêi gian nµy lµ t1, khi gÆp ®¸y líp cÆn (®Êt ®¸ nguyªn d¹ng) ph¶n 
x¹ l¹i, ghi ®îc t2, chiÒu dµy líp cÆn l¾ng sÏ lµ:



Trong ®ã:   h - §é dµy líp cÆn l¾ng;
t1 vµ t2 - Thêi gian ph¸t vµ thu khi sãng gÆp mÆt vµ ®¸y líp líp cÆn 
l¾ng, gi©y;

   C - Tèc ®é sãng ©m trong cÆn l¾ng, m/gi©y.

ThËt ra cÆn l¾ng h×nh thµnh trong thêi gian tõ lóc t¹o lç ®Õn lóc ®æ bª 
t«ng, tr¹ng th¸i cña líp nµy tõ trªn xuèng ë thÓ láng  ®Æc h¹t. Do 
vËy, thÕ nµo lµ cÆn l¾ng còng kh«ng cã ®Þnh nghÜa râ rµng vµ còng 
kh«ng cã mét bÒ mÆt cÆn l¾ng x¸c ®Þnh cô thÓ mµ chñ yÕu dùa vµ kinh 
nghiÖm.

3. §iÒu chÕ vµ qu¶n lý dung dÞch gi÷ thµnh

    Trõ trêng hîp líp ®Êt ë hiÖn trêng thi c«ng cäc khoan nhåi cã thÓ 
tù t¹o thµnh dung dÞch sÐt ra hoÆc t¹o lç  vµ gi÷  thµnh b»ng  ph¬ng 
ph¸p  cã èng chèng ®Òu ph¶i dïng dung dÞch  chÕ t¹o s½n ®Ó gi÷ thµnh 
lç cäc. ChÕ t¹o dung dÞch ph¶i ®îc thiÕt kÕ cÊp phèi tuú theo thiÕt bÞ, 
c«ng nghÖ thi c«ng, ph¬ng ph¸p khoan lç vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng 
tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng ®Ó quyÕt ®Þnh.

    Trong b¶ng 4.10 tr×nh bµy c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng cña dung dÞch 
sÐt lóc chÕ t¹o ban ®Çu cßn khi sö dông cã thÓ tham kh¶o b¶ng 4.11 ®Ó 
®iÒu chÕ, qu¶n lý vµ kiÓm tra.

B¶ng 4.10. ChØ tiªu tÝnh n¨ng ban ®Çu cña dung dÞch sÐt (nÕu dïng)

H¹ng môc ChØ tiªu tÝnh n¨ng Ph¬ng ph¸p kiÓm tra
1. Khèi lîng riªng 1,05 – 1,15 Tû träng kÕ dung dÞch 

sÐt hoÆc Bomª kÕ
2. §é nhít 18 – 45 s Ph¬ng ph¸p phÔu 

500/700cc
3. Hµm lîng c¸t  6%
4. Tû lÖ chÊt keo  95% Ph¬ng ph¸p ®ong cèc
5. Lîng mÊt níc  30ml/30 phót Dông cô ®o lîng mÊt 

níc
6. §é dµy cña ¸o sÐt 1- 3/mm/30 phót Dông cô ®o lîng mÊt 

níc
7. Lùc c¾t tÜnh 1 phót: 20-30 mg/cm2

10 phót: 50 - 100 
mg/cm2

Lùc kÕ c¾t tÜnh

8. TÝnh æn ®Þnh  0,03 g/cm2

9. TrÞ sè pH 7 - 9 GiÊy thö pH
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B¶ng 4.11. ChØ tiªu kü thuËt cña dung dÞch sÐt bentonite trong sö dông (kinh 
nghiÖm cña NhËt)

ChØ tiªu kü thuËt cña dung dÞch sÐtPh¬n
g

ph¸p 
khoan

§Þa
tÇng Khèi 

lîng 
riªng

§é 
nhít

(Pa.S)

Hµm 
lîng 
c ţ,  %

Tû lÖ 
chÊt 
keo, 
%

MÊt 
níc
(ml/30 
min.)

§é 
pH

TuÇn 
hoµn

§Êt 
sÐt

1,05-
1,20

16-22  8-4  90-
95

 25 8 -
10

thuËn, 
khoan 
dËp

§Êt ç t
§Êt s¹n
Cuéi ®̧  
d̈ m

1,2-
1,45

19-28  8-4  90-
95

 15 8 -
10

Khoan 
®Èy,

§Êt 
sÐt

1,1-
1,2

18-24  4  95  30 8-
11

khoa
n 

ngo¹
m

§Êt 
c¸t sái 

s¹n

1,2-
1,4

22-30  4  95  20 8-
11

Khoa
n

§Êt 
sÐt

1,02-
1,06

16-20  4  95  20 8-
10

tuÇn 
hoµn

§Êt 
c¸t

1,0-
1,10

19-28  4  95  20 8-
10

nghÞc
h

§Êt 
s¹n

1,1-
1,15

20-25  4  95  20 8-
10



BaBaøøi Giai Giaûûngng
GiaGiaùùm Sam Saùùt Thi Coâng t Thi Coâng ÑöÑöôôøøng Bong Boää

GiaGiaûûng vieân trng vieân trìình banh baøøy: TRAy: TRAÀÀN THUN THUÙÙC TAC TAØØII

ÑÑAAÏÏI HOI HOÏÏC MÔC MÔÛÛ TP.HCMTP.HCM

KHOKHOÙÙA BOA BOÀÀI DI DÖÖÔÕNG NGHIEÔÕNG NGHIEÄÄP VUP VUÏÏ
GIAGIAÙÙM SAM SAÙÙT THI COÂNG XAÂY DT THI COÂNG XAÂY DÖÏÖÏNG COÂNG TRÌNHNG COÂNG TRÌNH

CHUYEÂN NGACHUYEÂN NGAØØNHNH

GIAGIAÙÙM SAM SAÙÙT THI COÂNG XAÂY DT THI COÂNG XAÂY DÖÏÖÏNG COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG NG COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG 



NONOÄÄI DUNG TRÌNH BAI DUNG TRÌNH BAØØYY

PHAÀN 1 :  GIAÙM SAÙT THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG

PHAÀN 2 :  GIAÙM SAÙT THI COÂNG AÙO ÑÖÔØNG

PHAÀN 3 :  GIAÙM SAÙT COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC 
THI COÂNG ÑÖÔØNG BOÄ



PHAPHAÀÀN 1N 1 :  GIA:  GIAÙÙM SAM SAÙÙT THI COÂNG NET THI COÂNG NEÀÀN N ÑÖÑÖÔÔØØNGNG

A – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAØO

B – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÉP

C – CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÖÔØNG    
TREÂN ÑAÁT YEÁU

D – KIEÅM TRA NGHIEÄM THU NEÀN ÑÖÔØNG



• NGUYEÂN TAÉC CHOÏN VAØ SÖÛ DUÏNG MAÙY THI COÂNG

• Phaûi phaân bieät khoái löôïng chính vaø khoái löôïng phuï:
• Khoái löôïng chính  =>  maùy chuû ñaïo
• Khoái löôïng phuï =>  maùy phuï

• - Khoái löôïng chính: ñaøo, ñaép laø khoái löôïng vöôït troäi so vôùi caùc     
khoái löôïng khaùc trong döï toaùn.

• - Khoái löôïng phuï: xôùi, san, ñaàm neùn…
•

• Nguyeân taéc laø choïn maùy chuû ñaïo tröôùc choïn maùy phuï
sau, khi choïn maùy phuï thì phaûi baûo ñaûm cho maùy chính laøm vieäc 
heát coâng suaát.

HieHieään nay coâng nghen nay coâng ngheää thi coâng thi coâng ññaaøøo o ññaaéép nep neààn n ñöñöôôøøng ng 
chuchuûû yeyeááu du döïöïa vaa vaøøo thi coâng cô giôo thi coâng cô giôùùii



A – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAØO

• Caùc Chuù YÙ Khi Ñaøo Ñaát:

• - Ñeå moät cao ñoä phoøng luùn.
• - Ñaøo rieâng töøng loaïi vaø ñaép rieâng töøng loaïi.
• - Luoân kieåm tra maùi doác.
• - Coù bieän phaùp thoaùt nöôùc trong suoát quaù

trình thi coâng.
• - Chuù yù coâng taùc an toaøn: khoâng ñaøo haøm 

eách, ta luy khoâng quaù doác, khoâng ñaøo 
quùa saâu              
(h < 5m)



Caùc Tieâu Chuaån Kieåm Tra Neàn Ñaøo

• Cao ñoä tim vaø vai ñöôøng: sai soá cho pheùp khoâng quaù
5cm vaø khoâng taïo ra ñoä doác 0,5%;

• Beà roäng sai soá cho pheùp +5cm treân ñoaïn 50 daøi nhöng 
toaøn chieàu roäng neàn ñöôøng khoâng huït quaù 5cm;

• Ñoä doác doïc sai soá khoâng quaù +0,005.
• Ñoä doác ngang, ñoä doác sieâu cao sai soá khoâng quaù 5% 

cuûa ñoä doác thieát keá.
• Maùi taluy, ñoä baèng phaúng cuûa maùi taluy: sai soá cho 

pheùp khoâng quaù (2, 4, 7)% ñoä doác thieát keá öùng vôùi chieàu cao 
(>6, 2-6, <2)m; khoâng quaù 15% vôùi neàn ñaù caáp I   IV 

• Kieåm tra ñoä chaët cuûa neàn ñöôøng: sai soá khoâng quaù
1%



B – THI COÂNG NEÀN ÑÖÔØNG ÑAÉP

• Xöû lyù neàn tröôùc khi ñaép:

• + Xöû lyù thoâng thöôøng:
• - Raãy coû, goác, reã caây
• - Caày xôùi, ñaùnh xôøm beà maët tröôùc khi ñaép
• - Khi ñaép treân neàn doác phaûi ñaùnh caáp
• + Xöû lyù khi ñaép ñaát treân neàn ñoïng nöôùc:
• - Thaùo khoâ
• - Ñaøo boû ñaát yeáu
• - Ñaép laán ra hai beân



• Choïn ñaát ñeå ñaép:

• + Ñaát toát neân duøng:
• - Ñaát laãn ñaù cuïc , ñaù daêm, ñaù soûi, ñaát laãn soûi        

ñoû, soûi ong.
• - Ñaát aù caùt, aù seùt.
• + Ñaát duøng ñöôïc: duøng ñaát coù ñieàu kieän nhaát ñònh.
• - Ñaát seùt: duøng nôi khoâ
• - Caùt vaøng, caùt ñen, ñaát caùt boät: coù bieän phaùp baûo veä taluy.
• - Ñaát öôùt thuøng ñaáu: neân phôi khoâ
• + Ñaát xaáu: khoâng neân duøng
• - Ñaát chöùa nhieàu muoái vaø thaïch cao (>5%)
• - Ñaát buøn.
• - Ñaát muøn (coù nhieàu reã, laù caây…)



• Caùch boá trí caùc lôùp ñaát khaùc nhau:
- Ñaát khaùc nhau ñaép thaønh töøng lôùp khaùc nhau treân suoát maët 
caét ngang, nguyeân taéc laø ñaép xen keõ caùc lôùp ñaát khoù thoaùt 
nöôùc vôùi caùc lôùp ñaát deã thoaùt nöôùc



Caùc Löu YÙ Khi Kieåm Tra Neàn Ñaép

• Ñaát ñaép phaûi ñaûm baûo ñoä aåm thích hôïp.
• Trong quaù trình ñaép thuû coâng cöù moãi 1m phaûi kieåm tra vaø

voã maùi ta luy ñöôøng.
• Caàn traùnh ñaép trong muøa möa.
• Chuù yù ñeán cao ñoä phoøng luùn:
• Tröôùc khi ñaép ñaát hoaëc raûi lôùp ñaát tieáp theo ñeå ñaàm beà

maët lôùp tröôùc phaûi ñöôïc ñaùnh xôøm. Khi duøng lu chaân cöøu thì
khoâng caàn ñaùnh xôøm.

• Khi raûi ñaát ñeå ñaép phaûi raûi töø meùp vaøo tim.
• Ñeå lu leøn chaët phaàn meùp thì phaûi ñaép roäng hôn so vôùi 

thieát keá töø 20→ 40cm.



C – CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ NEÀN ÑÖÔØNG 
TREÂN ÑAÁT YEÁU

• Ñaëc ñieåm cuûa ñaát yeáu:
– Ñaát meàm yeáu noùi chung laø loaïi ñaát coù khaû naêng chòu 

taûi nhoû (ñaát coù cöôøng ñoä khaùng neùn quy öôùc döôùi 
0,50daN/cm2 ), coù tính neùn luùn lôùn, heä soá roãng lôùn, coù
moâñun bieán daïng thaáp vaø coù söùc khaùng caét nhoû,…
Tuøy theo thaønh phaàn haït vaø ñieàu kieän hình thaønh maø
toàn taïi ñaát yeáu ôû daïng seùt meàm, seùt deûo chaûy, buøn, 
than buøn,… Khi xaây döïng coâng trình ñöôøng boä hoaëc 
caàu, coáng…treân ñaát yeáu maø thieáu caùc bieän phaùp xöû
lyù thích ñaùng vaø hôïp lyù thì seõ phaùt sinh bieán daïng, 
thaäm chí gaây hö hoûng coâng trình. 



• Caùc bieän phaùp xöû lyù khi thi coâng neàn ñöôøng treân 
ñaát yeáu:

• + Phöông phaùp ñaép beä phaûn aùp:
• - Ñaây laø coâng ngheä truyeàn thoáng ñaõ ñöôïc xöû duïng töø haøng 

traêm naêm nay nhöng phöông phaùp naøy vaãn coøn nguyeân gía 
trò cuûa noù vaø toû ra raát hieäu quûa trong vieäc choáng tröôït, troài 
neàn thieân nhieân vaø vaø choáng neàn ñaép bò luùn suït trong quùa 
trình ñaép neàn ñöôøng tröïc tieáp qua vuøng ñaát yeáu .

•



• + Phöông phaùp ñaép vaät lieäu gia taûi tröôùc:
• Phöông phaùp naøy laø duøng moät loaïi vaät lieäu coù

taûi troïng töông ñöông hoaëc lôùn hôn ñaát ñaép neàn, coù
ñaëc tính deã thoaùt nöôùc, deã thi coâng ñaép, dôõ, (nhö caùt 
hoaëc ñaát pha caùt…) ñeå gia taûi tröôùc cho neàn 
ñaát yeáu, sau moät thôøi gian gia taûi, neàn ñaát seõ ñöôïc 
coá keát laïi, luùc ñoù seõ tieán haønh dôõ taûi ñeå thi coâng caùc 
haïng muïc keá tieáp. Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm 
laø thi coâng ñôn giaûn vaø giaù thaønh reû nhöng thôøi 
gian thi coâng seõ phaûi keùo daøi do vieäc phaûi chôø ñôïi 
ñaát neàn coá keát.

•



• + Phöông phaùp söû duïng coïc caùt, gieáng caùt 
hoaëc baác thaám:

• Phöông phaùp naøy giuùp nöôùc coù ñieàu kieän 
thoaùt ra khoûi neàn ñaát yeáu, giuùp taêng nhanh toác 
ñoä luùn ñeå sôùm ñaït ñöôïc ñoä luùn toång coäng, taêng 
nhanh toác ñoä coá keát ñeå ñaït ñöôïc cöôøng ñoä chòu 
taûi yeâu caàu 

• + Phöông phaùp traûi vaûi ñòa kyõ thuaät:
• Phöông phaùp traûi vaûi ñòa kyõ thuaät coù taùc 

duïng phaân boá taûi troïng, haïn cheá ñaát neàn thieân 
nhieân troài ngang khi ñaép neàn ñöôøng treân ñaát yeáu 
vaø coù taùc duïng laøm giaûm ñoä luùn toång coäng, tuy 
nhieân ñoä luùn theo thôøi gian seõ keùo daøi hôn 



• + Phöông phaùp söû duïng coïc ñaát-ximaêng :
• Coïc ñaát troän xi maêng laø phöông phaùp xöû lyù

môùi ñeå gia coá neàn ñaát yeáu, vaät lieäu söû duïng laø xi 
maêng, voâi,…ñeå laøm chaát ñoùng raén, nhôø vaøo caàn 
khoan xoaén vaø thieát bò bôm phuït vöõa vaøo trong ñaát 
ñeå troän cöôõng böùc ñaát yeáu vôùi chaát hoaù raén(daïng 
boät hoaëïc dung dòch), lôïi duïng loaït phaûn öùng hoaù hoïc 
– vaät lyù xaûy ra giöõa chaát hoaù raén vôùi ñaát, laøm cho 
ñaát meàm yeáu hoaù raén thaønh moät heä khung cöùng coù
tính oån ñònh vaø cöôøng ñoä nhaát ñònh. Ñaây laø moät 
phöông phaùp môùi ñöôïc öùng duïng ôû Vieät Nam, coù öu 
ñieåm laø thi coâng nhanh choùng, khoâng gaây ñoä luùn thöù
caáp khoâng gaây dao ñoäng ñeán coâng trình laân caän, 
khoâng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh, thích 
hôïp vôùi ñaát coù ñoä aåm cao(>75%).



• + Phöông phaùp keát hôïp :
• Coù theå keát hôïp hai hoaëc ba phöông phaùp ñaõ neâu 

treân, ñeå haïn cheá nhöôïc ñieåm cuûa töøng phöông phaùp vaø
phaùt huy öu ñieåm cuûa phöông phaùp keát hôïp ví duï : Söû
duïng baác thaám keát hôïp vôùi traûi vaûi ñòa kyõ thuaät vaø ñaép caùt 
gia taûi…

• + Nhöõng ñieàu löu yù :
• Ñaát yeáu laø moät trong nhöõng ñoái töôïng nghieân cöùu  

xöû lyù raát phöùc taïp. Veà nguyeân taéc, moãi moät phöông phaùp 
xöû lyù ñaát yeáu ñeàu coù phaïm vi aùp duïng thích hôïp vaø ñeàu coù
nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm noùi rieâng, do ñoù tuyø ñieàu 
kieän ñòa hình, ñòa chaát thuûy vaên… cuï theå cuûa neàn ñaát yeáu, 
neân keát hôïp giöõa tay ngheà cuûa nhaø thieát keá, naêng löïc cuûa 
nhaø thaàu thi coâng vaø beà daøy kinh nghieäm cuûa tö vaán giaùm 
saùt ñeå choïn ra moät phöông phaùp hôïp lyù nhaát.



D – KIEÅM TRA NGHIEÄM THU NEÀN ÑÖÔØNG

Kieåm tra cöôøng ñoä neàn ñöôøng thoâng qua trò soá moduyn 
ñaøn hoài Eyc vaø ñoä chaët cuûa neàn ñöôøng thoâng qua heä soá
ñaàm neùn Kyc , vieäc xaùc ñònh caùc thoâng soá kyõ thuaät naøy 
phaûi do moät ñôn vò chuyeân nghieäp coù chöùc naêng kieåm ñònh 
tieán haønh cuøng vôùi söï chöùng kieán cuûa ñaïi dieän 3 beân : thieát 
keá, thi coâng, giaùm saùt.

Moduyn ñaøn hoài Eyc
• ( ño baèng caàn ño ñoä voõng Benkenman )
• Eneàn ñöôøng  > Eyc neàn ñöôøng

Heä soá ñaàm neùn Kyc
• ( xaùc ñònh theo thí nghieäm ñaàm neùn tieâu chuaån )
• Kneàn ñöôøng  > Kyc neàn ñöôøng



XaXaùùc c ññònh heònh heää sosoáá ññaaààm nem neùùn Kn K

nenduong
o

K δ
δ

=

Trong ñoù :
δ :  dung troïng khoâ cuûa ñaát neàn sau khi ñaàm neùn xong

δo :  dung troïng khoâ öùng vôùi ñoä chaët toái öu xaùc ñònh 
baèng thí nghieäm ñaàm neùn tieâu chuaån .

Taùc duïng cuûa coâng taùc ñaàm neùn :
- Naâng cao cöôøng ñoä neàn ñöôøng, taêng söùc khaùng caét cuûa 

ñaát, naâng cao ñoä oån ñònh, cuûng coá maùi taluy
- Giaûm thieåu tính thaám, giaûm chieàu cao mao daãn
- Baûo ñaûm söï laøm vieäc ñoàng ñeàu cuûa vaät lieäu





• Kieåm tra maùi doác taluy vaø caùc bieän phaùp oån ñònh maùi doác 
ta luy, 

• Kieåm tra ñoä doác doïc id , ñoä doác ngang in ,, treân toaøn boä
ñoaïn ñaõ thi coâng neàn

• Kieåm tra ñoä doác sieâu cao isc taïi caùc vò trí coù ñöôøng cong 
naèm

• Kieåm tra cao ñoä hoaøn thaønh taïi vò trí tim, vai, leà ñoàng thôøi 
vôùi vieäc kieåm tra kích thöôùc hình hoïc cuûa töøng traéc ngang 
theo ñuùng hoà sô thieát keá kyõ thuaät.

• Kieåm tra cao ñoä phoøng luùn theo ñuùng cao ñoä vaø vò trí ñaõ 
ghi trong hoà sô thieát keá kyõ thuaät

• * Sau khi ñaõ kieåm tra taát caû caùc haïng muïc coâng taùc thi coâng 
neàn theo ñuùng quy trình, quy phaïm, thì tieán haønh laäp bieân 
baûn nghieäm thu coâng taùc thi coâng neàn, cho pheùp tieán haønh 
thi coâng haïng muïc tieáp theo. 



PHAPHAÀÀN 2N 2 :  GIA:  GIAÙÙM SAM SAÙÙT THI COÂNG AT THI COÂNG AÙÙO O ÑÖÑÖÔÔØØNGNG

A – AÙO ÑÖÔØNG CÖÙNG

B – AÙO ÑÖÔØNG MEÀM



A – AÙO ÑÖÔØNG CÖÙNG
• + Khaùi nieäm:
• Aùo ñöôøng cöùng laø keát caáu aùo ñöôøng laøm baèng 

beâ toâng ximaêng laø loaïi vaät lieäu coù ñoä cöùng cao, 
ñöôïc thieát keá döïa theo lyù thuyeát “Taám treân neàn ñaøn 
hoài” ñoàng thôøi coù xeùt ñeán söï thay ñoåi cuûa nhieät ñoä
vaø cuûa caùc nhaân toá khaùc gaây ra ñoái vôùi taám beâ toâng.

• + Beâ toâng söû duïng laøm aùo ñöôøng : 



Trình töï thi coâng aùo ñöôøng BTXM ñoå taïi choã
• Laøm lôùp moùng
• Ñaët vaùn khuoân
• Boá trí caùc boä phaän cuûa khe noái
• Cheá taïo vaø vaän chuyeån hoãn hôïp BTXM
• Ñoå beâ toâng, ñaàm neùn, hoaøn thieän lôùp maët
• Xeû khe noái vaø khe co daõn, cheøn mastic vaøo khe
• Baûo döôõng ñuùng theo quy trình baûo döôõng BTXM
• Chæ ñöôïc thoâng xe khi coâng trình ñaõ ñöôïc nghieäm thu
•* Moät soá löu yù trong quaù trình baûo döôõng
•- Khoâng cho ngöôøi vaø xe coä ñi laïi
•- Khoâng ñeå beâ toâng bò co ruùt döôùi taùc duïng cuûa naéng vaø gioù
•- Khoâng cho möa rôi tröïc tieáp vaøo maët beâ toâng
•- Khi beâ toâng baét ñaàu quaù trình ñoâng cöùng, phaûi tuôùi nöôùc vaø coù

bieän phaùp giöõ aåm cho beâ toâng



A – AÙO ÑÖÔØNG MEÀM
• + Khaùi nieäm:
• Aùo ñöôøng meàm laø loaïi aùo ñöôøng coù ñoä cöùng nhoû do 

ñoù khaû naêng choáng bieán daïng khoâng lôùn, cöôøng ñoä chòu 
uoán thaáp…nhöng laïi coù öu ñieåm laø coù tính ñaøn hoài. Taát caû
caùc caùc aùo ñöôøng laøm baèng vaät lieäu hoãn hôïp   ñaù-nhöïa, 
baèng soûi ñaù hoaëc ñaát ñaù, ñaát gia coá chaát lieân keát voâ cô, 
hay chaát lieân keát höõu cô ñeàu ñöôïc xem laø aùo ñöôøng meàm.

• + Caùc loaïi aùo ñöôøng meàm thoâng duïng : 
• - Aùo ñöôøng baèng ñaát gia coá
• - Aùo ñöôøng baèng caáp phoái soûi cuoäi, soûi ñoû, hoaëc ñaù daêm
• - Aùo ñöôøng baèng ñaù daêm laùng nhöïa,hoaëc thaám nhaäp nhöïa
• - Aùo ñöôøng baèng beâ toâng nhöïa



Baøi giaûng ñaët troïng taâm vaøo keát caáu aùo ñöôøng beâ 
toâng nhöïa laø loaïi aùo ñöôøng thoâng duïng nhaát

• Phaân loaïi aùo ñöôøng beâ toâng nhöïa:
• - Caên cöù vaøo kích thöôùc haït lôùn nhaát phaân ra: beâ toâng 

nhöïa haït lôùn, beâ toâng nhöïa haït trung, beâ toâng nhöïa haït nhoû
…

• - Theo ñoä roãng coøn dö : chia ra thaønh beâ toâng nhöïa roãng, 
beâ toâng nhöïa chaët.

- Tuyø theo  chaát löôïng vaät lieäu  chia laøm  beâ toâng nhöïa  
loaïi I, beâ toâng nhöïa loaïi II. Beâ toâng nhöïa loaïi I duøng cho lôùp 
maët cuûa ñöôøng caáp III trôû leân, beâ toâng nhöïa loaïi II duøng cho 
lôùp maët cuûa ñöôøng caáp IV trôû xuoáng, hoaëc duøng cho lôùp döôùi 
cuûa maët BTN 2 lôùp

• - Tuyø theo nhieät ñoä luùc cheá taïo maø chia ra : beâ toâng nhöïa 
noùng, beâ toâng nhöïa aám, beâ toâng nhöïa nguoäi.



• - Beâ toâng nhöïa noùng cheá taïo taïi nhieät ñoä 140-160oC 
thöôøng duøng nhöïa coù ñoä kim luùn 40/60, 60/90, 90/130. Nhieät 
ñoä raûi khoâng nhoû hôn 100-120oC. Thôøi gian hình thaønh cöôøng 
ñoä raát nhanh, sau khi traûi phaûi tieán haønh lu leøn ngay, quaù
trình lu ñeán khi nhieät ñoä giaûm xuoáng baèng nhieät ñoä khoâng 
khí thì coi nhö hình thaønh cöôøng ñoä coù theå thoâng xe.

• - Beâ toâng nhöïa aám cheá taïo taïi nhieät ñoä 110-130oC 
thöôøng duøng nhöïa coù ñoä kim luùn 130/200, 200/300.Nhieät ñoä
raûi khoâng nhoû hôn 60-80oC. Thôøi gian hình thaønh cöôøng ñoä
töông ñoái nhanh, vaøo khoaûng 15-20 ngaøy tuyø theo cöôøng ñoä
lu leøn vaø ñieàu kieän thôøi tieát.

- Beâ toâng nhöïa nguoäi cheá taïo taïi nhieät ñoä 110-120oC 
thöôøng duøng nhöïa loûng coù toác ñoä ñoâng ñaëc chaäm, coù ñoä nhôùt 
C5

60= 70/130. Nhieät ñoä raûi baèng nhieät ñoä khoâng khí. Thôøi 
gian hình thaønh cöôøng ñoä raát chaäm 20-40 ngaøy, phaûi lu leøn 
nhieàu.



Trình töï thi coâng maët ñöôøng beâ toâng nhöïa

• Laøm lôùp moùng
• Saûn xuaát beâ toâng nhöïa töø traïm troän
• Vaän chuyeån beâ toâng nhöïa (chuù yù baûo quaûn nhieät ñoä)
• Raûi beâ toâng nhöïa baèng maùy chuyeân duïng (phaûi baûo 

ñaûm nhieät ñoä raûi theo quy ñònh)
• Lu leøn theo ñuùng quy trình kyõ thuaät
• Hoaøn thieän vaø baûo döôõng (cho ñeán khi ñöôïc nghieäm 

thu vaø phaùt leänh thoâng xe)
•



Moät soá vaán ñeà caàn löu yù trong quaù trình thi coâng

• - Trong quùa trình maùy raûi beâ toâng nhöïa laøm vieäc caàn boá trí
coâng nhaân raûi phuï hoãn hôïp BTN haït nhoû vaøo doïc theo choã 
moái noái, san ñeàu caùc choã loài loõm, xuùc boû nhöõng choã quaù
thöøa hoaëc raûi buø nhöõng choã thieáu nhöïa.

• - Neáu ñang raûi maø gaëp trôøi möa ñoät ngoät thì xöû lyù nhö sau:      
* Baùo ngöng cung caáp BTN
* Khi ñaõ lu ñöôïc 2/3 yeâu caàu thì tieáp tuïc lu cho xong
* Khi môùi chæ lu ñöôïc döôùi 2/3 yeâu caàu thì phaûi döøng lu, 
dôõ boû hoãn hôïp BTN chöa ñaït yeâu caàu ra khoûi maët ñöôøng

• - Neáu maùy raûi hö ñoät xuaát phaûi ngöng raûi thì duøng maùy san 
ñeå san phaàn dôû dang (khi h>4cm), hoaëc raûi thuû coâng (neáu 
h<4cm)



KIEÅM TRA NGHIEÄM THU

Kieåm tra kích thöôùc hình hoïc : sai soá veà kích thöôùc hình 
hoïc theo baûng 58 (22 TCN 016-79)



Kieåm tra ñoä baèng phaúng baèng thöôùc daøi 3m
theo baûng 59 (22 TCN 016-79)



Kieåm tra ñoä nhaùm cuûa maët ñöôøng
Kieåm tra moâñun ñaøn hoài yeâu caàu cuûa maët ñöôøng
Kieåm tra ñoä chaët lu leøn
Kieåm tra caùc tính chaát cô lyù vaø chaát löôïng cuûa vaät lieäu 
BTN

(Löu yù : Cöù 200mn ñöôøng hai laøn xe, hoaëc 1500m2 maët ñöôøng  
khoan laáy moät toå hôïp 3 maãu ñeå thí nghieäm ñoä chaët lu leøn 
vaø caùc chæ tieâu cô lyù cuõng nhö chaát löôïng cuûa BTN.)

Sau khi kieåm tra ñuùng quy trình kyõ thuaät thì tieán haønh 
coâng taùc nghieäm thu toång theå cho pheùp ñöa coâng trình 
vaøo söû duïng.



ToToåå chchöùöùc thi coâng coc thi coâng coùù nghnghóóa laa laøø tietieáán han haøønh monh moäät loat loaïït cat caùùc biec bieään n 
phaphaùùp top toåå hôhôïïp nhap nhaèèm bom boáá trtríí ññuuùùng lung luùùc vac vaøø ññuuùùng choã mong choã moïïi li löïöïc lc lööôôïïng ng 
lao lao ññooääng, mang, maùùy moy moùùc vac vaäät tt töö, ca, caùùc nguoc nguoààn naêng ln naêng lööôôïïngng…… cacaààn thien thieáát t 

cho viecho vieääc xaây dc xaây döïöïng ng ñöñöôôøøng, ng, ññooààng thông thôøøi xai xaùùc c ññònh roõ thònh roõ thöùöù ttöïöï ssöûöû
duduïïng vang vaøø quan hequan heää ttööông hoã giông hoã giööõa caõa caùùc loac loaïïi phi phööông tieông tieään n ññooùù trong trong 
suosuoáát thôt thôøøi gian thi coâng i gian thi coâng ññeeåå ññaaûûm bam baûûo hoao hoaøøn than thaøønh coâng trnh coâng trìình thi nh thi 
coâng coâng ññuuùùng thông thôøøi hai haïïn, gian, giaùù thathaøønh renh reûû, , ññaaïït chat chaáát lt lööôôïïng tong toáát vat vaøø babaûûn n 

thaân cathaân caùùc lc löïöïc lc lööôôïïng lao ng lao ññooääng cuõng nhng cuõng nhöö xe, maxe, maùùy coy coùù thetheåå cocoùù ññieieààu u 
kiekieään n ññaaïït naêng xuat naêng xuaáát vat vaøø chchææ tieâu stieâu söûöû duduïïng cao.ng cao.

MuoMuoáán ton toåå chchöùöùc thi coâng toc thi coâng toáát, t, ññaaïït hiet hieääu quau quaûû cao phacao phaûûi tiei tieáán han haøønh nh 
thiethieáát ket keáá totoåå chchöùöùc thi coâng treân cô sôc thi coâng treân cô sôûû momoäät pht phööông phaông phaùùp top toåå chchöùöùc c 

thi coâng tieân tiethi coâng tieân tieáán van vaøø ththíích hôch hôïïp vôp vôùùi cai caùùc c ññieieààu kieu kieään thn thöïöïc tec teáá. . 

PHAPHAÀÀN 3N 3 :  GIA:  GIAÙÙM SAM SAÙÙT COÂNG TAT COÂNG TAÙÙC TOC TOÅÅ CHCHÖÙÖÙC C 
THI COÂNG THI COÂNG ÑÖÑÖÔÔØØNG BONG BOÄÄ



GIÔGIÔÙÙI THIEI THIEÄÄU CAU CAÙÙC PHC PHÖÖÔNG PHAÔNG PHAÙÙP TOP TOÅÅ CHCHÖÙÖÙC THI C THI 
COÂNG CÔ BACOÂNG CÔ BAÛÛN :N :

CaCaùùc phc phööông phaông phaùùp top toåå chchöùöùc thi coâng coc thi coâng coùù thetheåå ñöñöôôïïc duc duøøng trong ng trong 
xaây dxaây döïöïng ng ñöñöôôøøng oâtoâ gong oâtoâ goààm 3 phm 3 phööông phaông phaùùp chp chíính : nh : 

11-- PhPhööông phaông phaùùp tuap tuaààn tn töïöï

22-- PhPhööông phaông phaùùp song songp song song

33-- PhPhööông phaông phaùùp daây chuyep daây chuyeàànn



11-- PhPhööông phaông phaùùp tuap tuaààn tn töïöï
(co(coøøn gon goïïi lai laøø phphööông phaông phaùùp cuop cuoáán chien chieááu)u)

• Chia tuyeán ñöôøng thaønh nhieàu ñoaïn, do moät ñôn 
vò xaây laép toång hôïp phuï traùch. Ñôn vò naøy hoaøn 
thaønh taát caû caùc coâng taùc, töø coâng vieäc chuaån bò 
thi coâng ñeán coâng taùc hoaøn thieän (töø A ñeán Z) 
cuûa moät ñoaïn, tuaàn töï heát ñoaïn naøy sang ñoaïn 
khaùc cho ñeán khi keát thuùc coâng trình. 

• Tieán ñoä thi coâng ôû moãi ñoaïn laø hoaøn toaøn ñoäc 
laäp, noù chæ phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuï theå cuûa 
töøng ñoaïn. 



ÖÖu u ÑÑieieååmm
• + Taäp chung nhaân vaät löïc treân moät ñoaïn neân tieän 

cho vieäc phaân caáp vaø quaûn lyù.
• + Coù theå ñöa töøng ñoaïn ñöôøng ñaõ laøm xong vaøo 

phuïc vuï thi coâng caùc ñoaïn khaùc. 

NhNhööôôïïc c ÑÑieieååmm
• + Ñôn vò thi coâng phaûi di chuyeån tuaàn töï töø ñoaïn 

naøy sang ñoaïn khaùc 
• + Thôøi gian thi coâng keùo daøi.
• + Xöû duïng xe maùy khoâng hôïp lyù vì khi chuyeån sang 

coâng taùc keá tieáp thì soá xe maùy phuïc vuï cho coâng taùc 
tröôùc seõ phaûi taïm ngöng hoaït ñoäng. 



PhaPhaïïm vi sm vi söûöû duduïïngng : : 
+ Coâng tr+ Coâng trìình conh coùù quy moâ nhoquy moâ nhoûû, kho, khoáái li lööôôïïng coâng tang coâng taùùc c 
khoâng nhiekhoâng nhieààu. u. 
+ Thi coâng ba+ Thi coâng baèèng thung thuûû coâng lacoâng laøø chchíính, nh, íít xt xöûöû duduïïng xe mang xe maùùyy..



22-- PhPhööông phaông phaùùp song songp song song
(co(coøøn gon goïïi lai laøø phphööông phaông phaùùp rap raûûi mai maøønh manh maøønh)nh)

• Chia tuyeán ra laøm nhieàu ñoaïn, moãi ñoaïn do moät 
ñôn vò phuï traùch rieâng vaø ñôn vò naøy laøm taát caû
moïi coâng vieäc trong ñoaïn ñoù. Taát caû caùc ñoaïn 
cuøng khôûi coâng moät löôït, thi coâng song song 
cuøng vôùi nhau cho ñeán khi hoaøn thaønh coâng 
trình.

• Taïi moät thôøi ñieåm baát kyø, do treân dieän thi coâng 
phaân taùn cuøng tieán haønh moät loaïi coâng vieäc neân 
nhu caàu veà maùy moùc, thieát bò, vaät tö kyõ thuaät 
cuøng loaïi seõ taêng cao, phaûi ñieàu phoái hôïp lyù ñeå
kyø voïng raèng giöõ ñöôïc nhòp thi coâng song song 
ñeå cuøng hoaøn thaønh moät löôït.   



ÖÖu u ÑÑieieååmm
• + Thôøi gian thi coâng nhanh, dieän thi coâng roäng.
• + Ñôn vò thi coâng khoâng phaûi di ñoäng, do ñoù deã toå chöùc toát 

ñieàu kieän sinh hoaït vaø laøm vieäc cho caùn boä, coâng nhaân cuõng 
nhö cho löïc löôïng xe maùy.

• + Tieän cho vieäc phaân caáp quaûn lyù : moãi ñôn vò phaûi chòu 
traùch nhieäm toaøn dieän veà vieäc hoaøn thaønh ñoaïn ñöôøng cuûa 
mình phuï traùch

NhNhööôôïïc c ÑÑieieååmm
• + Do löïc löôïng thi coâng phaûi phaân taùn treân moät dieän roäng 

neân coâng taùc chæ ñaïo thi coâng, kieåm tra chaát löôïng … töông 
ñoái phöùc taïp. 

• + Khoâng söû duïng ñöôïc caùc ñoaïn ñöôøng ñaõ laøm xong ñeå phuïc 
vuï thi coâng caùc ñoaïn khaùc.

• + Khoái löôïng cuõng nhö chaát löôïng thi coâng cuûa töøng ñoaïn 
khoâng ñoàng ñeàu, maët baèng thi coâng hoãn ñoän, caûn trôû laãn 
nhau deã gaây neân tình traïng phaùt sinh khoái löôïng.  



PhaPhaïïm vi sm vi söûöû duduïïngng : : 
+ Coâng tr+ Coâng trìình conh coùù quy moâ lôquy moâ lôùùn, can, caààn thi coâng nhanh. n thi coâng nhanh. 
+ + ÑÑôn vò thi coâng maôn vò thi coâng maïïnh, vônh, vôùùi i ññaaàày y ññuuûû nhaân vanhaân vaäät lt löïöïc.c.
+ Ma+ Maëët bat baèèng thi coâng thuang thi coâng thuaään lôn lôïïi.i.



22-- PhPhööông phaông phaùùp daây chuyep daây chuyeàànn

• Laø phöông phaùp tieân tieán nhaát. Toaøn boä vieäc 
xaây döïng ñöôøng ñöôïc chia thaønh nhieàu loaïi coâng 
vieäc theo trình töï coâng ngheä saûn suaát, moãicoâng 
vieäc hoaëc trình töï ñeàu do moät ñôn vò chuyeân 
nghieäp coù trang bò nhaân löïc vaø maùy moùc thích 
hôïp ñaûm nhaän. 

• Caùc ñôn vò chuyeân nghieäp naøy chæ laøm moät loaïi 
coâng vieäc hoaëc chæ phuï traùch moät coâng taùc 
chuyeân nghieäp trong suoát quaù trình thi coâng töø
luùc khôûi coâng cho ñeán luùc hoaøn thaønh.   



ÖÖu u ÑÑieieååmm

• + Sau thôøi kyø trieån khai daây chuyeàn, caùc ñoaïn ñöôøng laøm 
xong ñöôïc ñöa vaøo söû duïng moät caùch lieân tuïc, taïo thuaän lôïi 
ngay cho moïi maët thi coâng (vaän chuyeån phuïc vuï thi coâng) 
ñoàng thôøi hieäu quaû kinh teá cuûa ñöôøng ñöôïc phaùt huy ngay. 

• + Maùy moùc phöông tieän taäp chung trong caùc ñôn vò chuyeân 
nghieäp taïo ñieàu kieän söû duïng chuùng coù lôïi nhaát, deã baûo 
döôõng söûa chöõa, deã quaûn lyù kieåm tra, baûo ñaûm maùy moùc laøm 
vieäc coù naêng suaát vaø caùc chæ tieâu söû duïng khaùc cao. 

• + Coâng nhaân ñöôïc chuyeân nghieäp hoùa taïo ñieàu kieän naâng 
cao nghieäp vuï, taêng naêng suaát vaø taêng chaát löôïng coâng taùc. 

• + Coâng vieäc thi coâng haøng ngaøy chæ taäp chung trong moät 
phaïm vi chieàu daøi khai trieån daây chuyeàn do ñoù deã chæ ñaïo vaø
kieåm tra nhaát laø sau khi daây chuyeàn ñaõ ñi vaøo thôøi kyø oån 
ñònh. 

• + Phöông phaùp daây chuyeàn taïo ñieàu kieän naâng cao trình ñoä
thi coâng noùi chung (baét buoäc phaûi chæ ñaïo phoái hôïp caùc khaâu 
chaët cheõ, aên khôùp…), taïo ñieàu kieän aùp duïng tieán boä kyõ thuaät 
(do chuyeân moân hoùa). 



NhNhööôôïïc c ÑÑieieååmm
• + Phaûi trang bò cho moãi daây chuyeàn chuyeân nghieäp nhöõng 

maùy moùc, thieát bò ñoàng boä vaø caân ñoái ñuû khaû naêng baûo ñaûm 
tieán ñoä chung. 

• + Phaûi naâng cao trình ñoä cô giôùi hoùa. töï ñoäng hoùa, coâng nhaân 
trong moãi daây chuyeàn phaûi thaïo tay ngheà vaø coù tính toå chöùc 
cao.

• + Phaûi baûo ñaûm khaâu cung caáp vaät tö, nguyeân lieäu vaø vaän 
chuyeån kòp thôøi theo yeâu caàu cuûa caùc daây chuyeàn chuyeân 
nghieäp.

• + Phaûi coù caùc bieän phaùp giaûi quyeát tình traïng khoái löôïng 
coâng taùc khoâng ñoàng ñeàu doïc tuyeán.  

• + Coâng taùc ñieàu khieån, chæ ñaïo vaø kieåm tra thi coâng phaûi saùt 
sao, nhanh choùng, kòp thôøi nhaèm baûo ñaûm moãi khaâu coâng 
taùc, moãi ñôn vò chuyeân nghieäp hoaøn thaønh khoái löôïng ñuùng 
thôøi haïn quy ñònh. Chæ caàn moät khaâu coâng taùc bò truïc traëc 
trong moät ca laøm vieäc laø daây chuyeàn thi coâng chung coù theå bò 
phaù vôõ. Ngoaøi ra cuõng phaûi döï kieán tröôùc caùc tình huoáng trôû
ngaïi do thôøi tieát, do bieán ñoäng cuûa thò tröôøng cung caáp 
nguyeân vaät lieäu.  



PhaPhaïïm vi sm vi söûöû duduïïngng : : 
+ To+ Toåå chchöùöùc thi coâng daây chuyec thi coâng daây chuyeààn neân tien neân tieáán han haøønh trong nh trong 
hoahoaøøn can caûûnh phonh phoáái hôi hôïïp viep vieääc thi coâng nhiec thi coâng nhieààu tuyeu tuyeáán n ñöñöôôøøng ng 
cuõng bacuõng baèèng phng phööông phaông phaùùp daây chuyep daây chuyeààn. n. 



NeNeááu chu chææ cocoùù momoäät tuyet tuyeáán n ñöñöôôøøng xaây dng xaây döïöïng theo phng theo phööông ông 
phaphaùùp daây chuyep daây chuyeààn thn thìì sau khi hoasau khi hoaøøn than thaøønh coâng vienh coâng vieääc cuc cuûûa a 
mmìình canh caùùc c ññôn vò chuyeân nghieôn vò chuyeân nghieääp khoâng cop khoâng coùù ññooáái ti tööôôïïng thi ng thi 
coâng tiecoâng tieááp theo seõ phap theo seõ phaûûi chôi chôøø vievieääc gaây laõng phc gaây laõng phíí, v, vìì vavaääy y 
neneááu u ññaõ laaõ laääp ra cap ra caùùc c ññôn vò chuyeân nghieôn vò chuyeân nghieääp thp thìì phaphaûûi tai taïïo o 
ññieieààu kieu kieään n ññeeåå cacaùùc c ññôn vò naôn vò naøøy toy toààn tan taïïi laâu dai laâu daøøi. Thôi. Thôøøi gian i gian 
hoahoaïït t ññooääng cung cuûûa moa moäät daây chuyet daây chuyeààn chuyeân nghien chuyeân nghieääp cap caøøng ng 
dadaøøi thi thìì coâng viecoâng vieääc cac caøøng thuang thuaààn thun thuïïc, cac, caøøng phang phaùùt huy t huy ñöñöôôïïc c 
hiehieääu quau quaûû totoáát. Cht. Chíính vnh vìì thetheáá totoåå chchöùöùc thi coâng theo c thi coâng theo 
phphööông phaông phaùùp daây chuyep daây chuyeààn n ññaaëëc biec bieäät tht thíích hôch hôïïp vôp vôùùi nhi nhööõng õng 
tuyetuyeáán n ñöñöôôøøng dang daøøi, i, ñöñöôôøøng quong quoáác loc loää, , ñöñöôôøøng cang caááp cao, p cao, 
ñöñöôôøøng trung truïïc chc chíính nh ……



* * LLööu yu yùù ññaaëëc biec bieäätt : : 

• Ñeå taän duïng ñöôïc caùc tính öu vieät vaø caùc maët 
tieân tieán cuûa phöông phaùp toå chöùc thi coâng daây 
chuyeàn, ñoàng thôøi coù theå khaéc phuïc ñöôïc nhöõng 
toàn taïi khi söû duïng noù trong moät soá tröôøng hôïp 
baát lôïi ñaõ neâu treân, ta coù theå choïn :

• PHÖÔNG PHAÙP HOÃN HÔÏP  
• Laø keát hôïp giöõa caùc phöông phaùp phi daây 

chuyeàn vaø phöông phaùp daây chuyeàn taïo neân 
phöông phaùp thi coâng hoãn hôïp uyeån chuyeån linh 
hoaït tuøy theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng ñoaïn 
ñöôøng cuõng nhö ñaëc ñieåm rieâng cuûa töøng toå ñoäi 
thi coâng.



ÑÑaaëëc c ññieieååm cum cuûûa coâng taa coâng taùùc giac giaùùm sam saùùtt

• + Coâng trình xaây döïng ñöôøng thöôøng traûi daøi vaø coù
dieän thi coâng roäng, caùc coâng taùc thi coâng thöôøng 
dieãn ra ñoàng thôøi vaø lieân tuïc, neân ñoøi hoûi ngöôøi laøm 
coâng taùc giaùm saùt phaûi laø ngöôøi naêng ñoäng, phaûi 
naém vöõng kieán thöùc, quy trình, quy phaïm. naém vöõng 
caùc phöông phaùp toå chöùc thi coâng, cuõng nhö tieán ñoä
thi coâng, ñeå coù keá hoaïch ñoân ñoác, kieåm tra, giaùm saùt 
khoái löôïng cuõng nhö chaát löôïng cuûa töøng haïng muïc 
coâng taùc.

• + Ñoái vôùi nhöõng coâng trình coù quy moâ lôùn, phaûi 
thaønh laäp toå giaùm saùt, trong ñoù coù söï phaân coâng cuï
theå vaø roõ raøng ñoái vôùi töøng giaùm saùt vieân chuyeân 
traùch, laøm vieäc phaûi coù keá hoaïch hôïp lyù, phaûi phoái 
hôïp vôùi nhau chaët cheõ ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc. 



• + Coâng trình xaây döïng ñöôøng thöôøng haøm chöùa raát 
nhieàu coâng taùc aån daáu, khi coâng trình hoaøn thaønh thì
chæ coù phaàn maët laø quan saùt ñöôïc, coøn laïi ña soá laø
coâng taùc aån daáu nhö : lôùp neàn, lôùp moùng, caùc lôùp gia 
coá … Do ñoù ngöôøi laøm coâng taùc giaùm saùt phaûi luoân 
ghi cheùp caån thaän nhaät kyù coâng trình, phaûi xem 
troïng vieäc kieåm tra nghieäm thu coâng taùc aån daáu, 
bieân baûn nghieäm thu coâng taùc aån daáu phaûi laäp theo 
ñuùng maãu quy ñònh vôùi noäi dung roõ raøng. Phaûi tuaân 
thuû nguyeân taéc baát kyø moät haïng muïc coâng taùc aån 
daáu naøo cuõng phaûi ñöôïc kieåm tra vaø nghieäm thu 
ñuùng khoái löôïng vaø chaát löôïng thì môùi ñöôïc tieán 
haønh coâng taùc tieáp theo.



KEKEÁÁT LUAT LUAÄÄNN::

• + Hieäu quûa kinh teá mang laïi cho neàn kinh teá
quoác daân do ñöa tuyeán ñöôøng môùi vaøo söû
duïng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thôøi haïn xaây 
döïng, chi phí nhaân vaät löïc, taøi löïc, vaø caùch söû
duïng chuùng ñeå xaây döïng tuyeán ñöôøng ñoù. 
Neáu thieát keá toå chöùc thi coâng toát, chæ ñaïo taùc 
nghieäp thi coâng vaø giaùm saùt thi coâng toát thì
hieäu quûa kinh teá thu ñöôïc laø raát to lôùn, vaø raát 
ñaùng traân troïng ./. 

• ---o0o---



LôLôøøi ngoi ngoûû::

• Caùc baïn hoïc vieân thaân meán, vì thôøi löôïng cuûa chuyeân ñeà coù haïn, 
neân ngöôøi trình baøy baøi giaûng khoâng theå neâu heát ñöôïc noäi dung 
coâng taùc giaùm saùt thi coâng ñöôøng boä, raát mong caùc baïn hoïc vieân 
tham khaûo theâm töø nhöõng taøi lieäu ñaõ ñöôïc cung caáp keøm theo 
khoaù hoïc, ñaëc bieät laø quyeån taøi lieäu “GIAÙM SAÙT THI COÂNG 
ÑÖÔØNG BOÄ” cuûa thaày ThS. Phaïm Sanh 

• Neáu coù vaán ñeà gì khuùc maéc trong lónh vöïc chuyeân moân ngheà
nghieäp raát mong caùc baïn trao ñoåi tröïc tieáp vôùi giaûng vieân, hoaëc 
gôûi thö veà ñòa chæ Email cuûa Trung Taâm Boài Döôõng Nghieäp Vuï
CPA, giaûng vieân seõ coá gaéng phuùc ñaùp trong thôøi gian sôùm nhaát. 
Ngoaøi ra cuõng raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc baïn 
ñeå kyø voïng hoaøn thieän baøi giaûng ngaøy moät toát hôn.

• Xin chaân thaønh caûm ôn! 
• Ngöôøi vieát ! 

• GV. TRAÀN THUÙC TAØI



MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOÏA
VEÀ QUAÙ TRÌNH THI COÂNG 
XAÂY DÖÏNG ÑÖÔØNG OÂ TOÂ



Quang caûnh coâng tröôøng thi coâng xaây döïng



Khai thaùc vaø saûn xuaát caùc loaïi VL ñaù



Khai thaùc vaø saûn xuaát caáp phoái



Traïm saûn xuaát Beâ toâng nhöïa



Thi coâng ñaøo ñaép neàn ñöôøng baèng maùy uûi



Thi coâng neàn ñöôøng baèng maùy ñaøo töï
haønh



Thi coâng traûi, caùn caáp phoái soûi ñoû



Coâng taùc ño ñaïc kieåm tra coát neàn



VaVaään chuyen chuyeåån van vaäät liet lieääu bau baèèng oâ toâ tng oâ toâ töïöï ññooåå



Thi coâng moùng ñöôøng caáp phoái ñaù daêm



Thi coâng moùng ñöôøng caáp phoái ñaù daêm
Giai ñoaïn lu leøn



Daây chuyeàn thi coâng traûi caùn maët ñöôøng Beâ toâng nhöïa nguoäi



Xe töôùi nhöïa noùng, thi coâng lôùp nhöïa loùt



Maùy traûi Beâ toâng nhöïa



DaâyDaây chuyechuyeàànn tratraûûii cacaùùnn BeâBeâ toângtoâng nhnhöïöïaa nonoùùngng



Giai ñoaïn lu leøn maët ñöôøng Beâ toâng nhöïa haït thoâ



Giai ñoaïn lu leøn maët ñöôøng Beâ toâng nhöïa haït mòn



Coâng taùc giaùm saùt thi coâng



Ñoaøn kieåm tra khoái löôïng, tieán ñoä thi coâng



  1
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                      gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu 
       c¸c c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp  
          trong c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp 
 
       Ngêi so¹n bµi gi¶ng vµ tr×nh bµy: 
       PGs Lª KiÒu 
       Chñ nhiÖm Bé m«n 
       C«ng nghÖ X©y dùng 
       Trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi 
 
I. PhÇn më ®Çu  
 
  §iÒu 15 trong Ch¬ng ChÕ ®é Kinh tÕ cña b¶n HiÕn ph¸p níc Céng 
Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ghi râ: 
 
" Nhµ níc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ 
trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. " 
 
  Dù th¶o B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng 
CSVN kho¸ VIII tr×nh §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cã mét ®Ò môc : 
" TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè cña kinh tÕ thÞ trêng; t¨ng cêng vai 
trß qu¶n lý cña Nhµ níc". Trong ®Ò môc nµy ghi râ: " Thóc ®Èy sù h×nh 
thµnh , ph¸t triÓn vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ trêng theo ®Þnh 
híng x· héi chñ nghÜa. . . " 
 
  Trong t¸c phÈm " Kinh tÕ häc - ph©n tÝch kinh tÕ vi m« " t¸c gi¶ 
Rodrigue Tremblay, gi¸o s kinh tÕ - tµi chÝnh quèc tÕ, trêng §¹i häc 
MontrÐal , Canada , viÕt : " Quy luËt c¬ b¶n vµ phæ biÕn cña kinh tÕ ( thÞ 
trêng ) chØ râ lµ c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc x· héi bá tiÒn cña ra ®Ó mong 
®¹t mét lîi Ých hoÆc môc tiªu ®Þnh tríc víi chi phÝ Ýt nhÊt. §iÒu nµy cã 
nghÜa lµ khi ph¶i chän mét vËt, mét cña c¶i, mét kü thuËt s¶n xuÊt, hay lµ 
trong c¸c vËt cã cïng môc ®Ých sö dông, ngêi ta sÏ chän lùa thø nµo rÎ 
nhÊt". Nãi mét c¸ch to¸n häc th× mäi ngêi ho¹t ®éng trong kinh tÕ thÞ 
trêng ®Òu lµ nh÷ng ngêi gi¶i bµi to¸n mini/Max. Bµi to¸n nµy ph¸t biÓu 
nh sau: mäi ngêi ®Òu muèn bá ra chi phÝ Ýt nhÊt ( mini ) ®Ó thu vÒ l îi Ých 
cho m×nh nhiÒu nhÊt ( Max ). Ngêi mua muèn bá tiÒn ra Ýt nhÊt ®Ó ®em vÒ 
hµng ho¸ cho m×nh cã nhiÒu lîi Ých nhÊt, sö dông thuËn lîi nhÊt , chÊt lîng 
cao nhÊt. Ngêi b¸n l¹i muèn cho s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc b¸n víi chi phÝ 
chÕ t¹o , chi phÝ lu th«ng Ýt nhÊt nhng l¹i thu vÒ lîi nhuËn cao nhÊt             
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(Introduction µ l'analyse des problÌmes Ðconomiques de toute sociÐtÐ, 
Rodrigue Tramblay, Les Ðditions HRWLTEE - MontrÐal ).  
 Sù mua b¸n ®îc, hay nãi c¸ch kh¸c th× lêi gi¶i cña bµi to¸n mini /Max 
chÝn lµ viÖc c©n nh¾c trªn c¬ së dung hoµ lîi Ých cña hai bªn mua vµ b¸n. C¸i 
cÇu nèi gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n chÝnh lµ tiªu chuÈn chÊt lîng cña 
hµng ho¸. Trong c¸c hîp ®ång th¬ng m¹i , dÞch vô, th× tiªu chuÈn hµng ho¸,  
dÞch vô ®îc coi lµ ®iÒu kiÖn hîp ®ång hÕt søc quan träng. 
 Trong x©y dùng c¬ b¶n còng vËy , tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm lµ 
c¬ së cho nh÷ng hîp ®ång t vÊn vµ thiÕt kÕ , thi c«ng x©y l¾p, mua b¸n thiÕt 
bÞ. Nhng kh«ng ph¶i nhµ ®Çu t nµo còng am têng vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 
x©y dùng c¬ b¶n. C¬ quan t vÊn ®îc Nhµ níc giao cho nhiÖm vô gióp cho 
chñ ®Çu t trong viÖc kiÓm ®Þnh , gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu chÊt l îng 
c«ng tr×nh. 
 C«ng nghÖ gi¸m s¸t viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh tríc ®©y vai 
trß Kü thuËt A ®· thùc hiÖn nhng khi møc ®é phøc t¹p cña c«ng tr×nh ngµy 
mét lín, nÕu ph¶i tæ chøc bé m¸y kü thuËt A ®ñ ®¸p øng nhiÖm vô th× sÏ rÊt 
cång kÒnh mµ tèn kÐm nªn cÇn thiÕt ph¶i chuyªn nghiÖp ho¸ lùc lîng nµy. 
NhiÖm vô nµy ngµy nay ®îc giao cho c¸c kü s ë c¬ quan t vÊn vµ thiÕt kÕ 
hoÆc nh÷ng bé phËn chuyªn tr¸ch cña c¸c Tæng C«ng ty X©y dùng. 
 
 §Ó thuËn lîi cho viÖc gi¸m s¸t chÊt lîng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh, 
chóng ta ph¶i coi viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng lµ tæng thÓ trong toµn bé kh©u 
thùc hiÖn dù ¸n.  
 C¸c dù ¸n ®Çu t cã x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc tríc 
khi ®Êu thÇu x©y l¾p ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt thiÕt kÕ kü 
thuËt vµ tæng dù to¸n. Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh theo 
NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8-7-1999 quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc thÈm 
®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n. C¬ quan thÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt 
vµ tæng dù to¸n cã thÓ thuª chuyªn gia hoÆc tæ chøc t vÊn chuyªn ngµnh 
cïng tham gia thÈm ®Þnh, nhng ®¬n vÞ thiÕt kÕ kh«ng ®îc thÈm ®Þnh 
nh÷ng thiÕt kÕ lµ s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh lËp ra. 
 
 Néi dung thÈm ®Þnh ®îc ghi râ trong quyÕt ®Þnh sè 17 /2000/Q§-
BXD ngµy 02-8-2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng ( ®iÒu 10 ). 
 
 VÒ vÊn ®Ò phï hîp cña thiÕt kÕ kü thuËt víi Quy chuÈn x©y dùng ViÖt 
nam vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®îc ¸p dông, lu ý víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y 
dùng t¹i Lai Ch©u vµ S¬n La n»m trong khu vùc cã ®Þa chÊn Imax = 8 
(MSK-64) . Theo quan hÖ gi÷a c¸c thang cÊp ®éng ®Êt th× khu vùc Lai Ch©u 
vµ S¬n La lµ vïng cã ®éng ®Êt theo thang ®é JMA tõ 5 ®Õn 6 vµ theo thang 
MM lµ vïng cã cÊp ®éng ®Êt trong thang 8. 
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 HiÖn nay cha cã Tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ kh¸ng chÊn nhng khi thiÕt 
kÕ ®îc phÐp vËn dông trong sè c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña c¸c níc tiªn 
tiÕn vµ ®îc Bé X©y dùng chÊp thuËn. 
 Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh, nÕu thÊy cÇn thiÕt  chóng ta cã thÓ ph¸t biÓu 
b»ng v¨n b¶n vµ yªu cÇu cã sù tho¶ thuËn cña Bé X©y dùng. 
 Chóng t«i xin nªu mét sè kinh nghiÖm trong cÊu t¹o c¸c chi tiÕt nhµ 
cña lo¹i nhµ gièng nh ë ta hay lµm sau khi s¬ kÕt nh÷ng trËn ®éng ®Êt lín 
nh t¹i Osaka ( 17 th¸ng Giªng n¨m 1995; 7,2 ®é Richter ): 
(i) Nhµ khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc kh¸ng chÊn tèt h¬n nhµ têng g¹ch 
chÞu lùc. 
(ii) Nhµ khung bª t«ng cèt thÐp, t¹i nót khung nªn bè trÝ thÐp ®ai trong nót 
khung , ®ai ph©n bè theo chiÒu cét khung, viÖc tr¸nh ®îc nøt ë nót khung 
tèt. Kho¶ng c¸ch ®ai 50 mm , ®ai Φ8. 

 
 
(iii) Gi÷a têng chÌn vµ khung cÇn bè trÝ nh÷ng thanh thÐp r©u c¾m tõ trong 
cét khung ®Ó c©u víi têng mµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c r©u kh«ng lín qu¸ 5 
hµng g¹ch. Nèi gi÷a hai cèt r©u ë hai ®Çu têng lµ thanh thÐp ch¹y theo 
chiÒu dµi têng. §êng kÝnh thÐp r©u Φ8 . M¹ch chøa r©u thÐp ph¶i x©y 
b»ng v÷a xi m¨ng kh«ng cã v«i vµ #100. Nªn ®Æt r©u thÐp nµy khi ®Æt cèt 
thÐp cét, ®Ó Ðp vµo mÆt cèp-pha, sau khi rì cèp-pha sÏ cËy cho thÐp nµy 
bung ra ®Ó c¾m vµo c¸c líp têng x©y chÌn.. NÕu quªn cã thÓ khoan lç s©u 
100 mm vµo cét khung rèi nhÐt thÐp vµo sau nhng nhí lÊp lç chÌn b»ng v÷a 
cã xi m¨ng tr¬ng në ( sikagrout ). 
(iv) Víi nh÷ng nhµ têng g¹ch chÞu lùc ph¶i x©y b»ng v÷a cã xi m¨ng vµ 
chÊt lîng v÷a kh«ng nhá h¬n #25. CÇn ®¶m b¶o ®é c©u gi÷a nh÷ng hµng 
g¹ch. Kh«ng x©y qu¸ ba hµng däc míi ®Õn mét hµng ngang vµ nªn x©y theo 
kiÓu ch÷ c«ng. 
(v) Trong mét bøc têng nªn cã Ýt nhÊt hai hµng gi»ng t¹i cao tr×nh bËu cöa 
sæ, cao tr×nh lanh t« cöa. Gi»ng b»ng bª t«ng cèt thÐp #200 cã 2 cèt däc Φ8 
vµ ®ai nèi 2 thanh cèt däc nµy. Cèt thÐp ®Æt gi÷a gi»ng. 
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 NhiÒu c«ng tr×nh h háng do xuÊt hiÖn lùc c¾t lín trong dÇm vµ cét 
khung. Nh÷ng ph¸ ho¹i lo¹i nµy thêng x¶y ra t¹i phÇn cét s¸t ngay møc tr ªn 
sµn.  Lý do lµ c¸c chi tiÕt ë quanh nót khung cha ®ñ ®é cøng. Víi cét , ta 
thÊy cha cã cÊu t¹o chèng víi lùc c¾t ë vïng gÇn ch©n cét. CÇn thiÕt kÕ líi 
èp quanh ch©n cét. Nh÷ng thanh thÐp däc ©m qua gèi cét cña dÇm , nªn uèn  
mãc 135o. 
 §Ó kh¸ng chÊn tèt, nªn dïng cèt thÐp v»n ( thÐp gai, thÐp gê) v× ë 
Kobª cho thÊy nhiÒu nhµ mµ kÕt cÊu dïng thÐp tr¬n thêng bÞ ph¸ háng. 
 
 Trªn ®©y lµ mét sè khuyÕn nghÞ kh«ng lµm t¨ng chi phÝ x©y dùng lµ 
bao nhng ®¶m b¶o chèng kh¸ng chÊn ®Õn ®é 5,5 Richter tèt h¬n nÕu kh«ng 
chó ý c¸c cÊu t¹o gi¶n ®¬n nµy. 
 C¸c bé t vÊn gi¸m s¸t cã thÓ ®Ò nghÞ Së X©y dùng cho phÐp cÊu t¹o 
thªm chi tiÕt nh trªn vµ bªn  thiÕt kÕ ®a vµo trong b¶n vÏ ®Ó thi hµnh 
nh÷ng khuyÕn nghÞ nµy, nÕu bªn thiÕt kÕ cha ®a vµo b¶n vÏ, khi thÈm ®Þnh 
cã thÓ ®Ò nghÞ bæ sung. 
 

 
C«ng viÖc cña c¸n bé t vÊn gi¸m s¸t ®¶m b¶o chÊt lîng cña mét ®¬n 

vÞ x©y dùng cã thÓ ®îc kh¸i qu¸t nh sau: 
 
1. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt lîng nãi chung : 
  
 T vÊn gi¸m s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu t giao cho , th«ng qua hîp 
®ång kinh tÕ , thay mÆt chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng c«ng 
tr×nh. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t : 

 
(1) VÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng ph¶i chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña 

thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt , c¸c tiªu chuÈn 
kü thuËt , c¸c cam kÕt vÒ chÊt lîng theo hîp ®ång giao nhËn thÇu. NÕu 
c¸c c¬ quan t vÊn vµ thiÕt kÕ lµm tèt kh©u hå s¬ mêi thÇu th× c¸c ®iÒu kiÖn 
kü thuËt trong bé hå s¬ mêi thÇu lµ c¬ së ®Ó gi¸m s¸t kü thuËt. 

(2) Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ thi c«ng : c¸c bé t vÊn gi¸m s¸t ph¶i 
kiÓm tra vËt t , vËt liÖu ®em vÒ c«ng trêng . Mäi vËt t , vËt liÖu kh«ng 
®óng tÝnh n¨ng sö dông , ph¶i ®a khái ph¹m vi c«ng trêng mµ kh«ng 
®îc phÐp lu gi÷ trªn c«ng trêng . Nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng phï hîp víi 
c«ng nghÖ vµ cha qua kiÓm ®Þnh kh«ng ®îc ®a vµo sö dông hay l¾p ®Æt. 
Khi thÊy cÇn thiÕt , cã thÓ yªu cÇu lÊy mÉu kiÓm tra l¹i chÊt lîng vËt liÖu , 
cÊu kiÖn vµ chÕ phÈm x©y dùng . 

(3) Trong giai ®o¹n x©y l¾p : theo dâi , gi¸m s¸t thêng xuyªn c«ng 
t¸c thi c«ng x©y l¾p vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ . KiÓm tra hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt 
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lîng , kÕ ho¹ch chÊt lîng cña nhµ thÇu nh»m ®¶m b¶o viÖc thi c«ng x©y 
l¾p theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt. 

KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng , biÖn ph¸p an toµn lao 
®éng mµ nhµ thÇu ®Ò xuÊt . KiÓm tra x¸c nhËn khèi lîng hoµn thµnh , chÊt 
lîng c«ng t¸c ®¹t ®îc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c . LËp b¸o c¸o 
t×nh h×nh chÊt lîng vµ tiÕn ®é phôc vô giao ban thêng kú cña chñ ®Çu t . 
Phèi hîp c¸c bªn thi c«ng vµ c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh 
trong qu¸ tr×nh thi c«ng . Thùc hiÖn nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y l ¾p . LËp 
biªn b¶n nghiÖm thu theo b¶ng biÓu qui ®Þnh . 

Nh÷ng h¹ng môc , bé phËn c«ng tr×nh mµ khi thi c«ng cã nh ÷ng dÊu 
hiÖu chÊt lîng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt ®· ®Þnh trong tiªu chÝ 
chÊt lîng cña bé hå s¬ mêi thÇu hoÆc nh÷ng tiªu chÝ míi ph¸t sinh ngoµi 
dù kiÕn nh ®é lón qu¸ qui ®Þnh , tríc khi nghiÖm thu ph¶i lËp v¨n b¶n 
®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ sù cè ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ cña c¸c c¬ quan 
chuyªn m«n ®îc phÐp .  
 (4) Giai ®o¹n hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh : Tæ chøc gi¸m s¸t cña 
chñ ®Çu t ph¶i kiÓm tra , tËp hîp toµn bé hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liÖu vÒ qu¶n 
lý chÊt lîng . LËp danh môc hå s¬ , tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y 
dùng. Khi kiÓm tra thÊy c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt lîng , phï 
hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn vÒ nghiÖm thu c«ng tr×nh , chñ 
®Çu t tæ chøc tæng nghiÖm thu lËp thµnh biªn b¶n . Biªn b¶n tæng nghiÖm 
thu lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó lµm bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông 
vµ lµ c¬ së ®Ó quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 
 
2. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt lîng trong c«ng t¸c x©y l¾p, 
l¾p ®Æt trang bÞ tiÖn nghi vµ an toµn : 
 

(i)  Quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong c«ng trêng : Gi¸m s¸t b¶o ®¶m 
chÊt lîng trong c«ng t¸c x©y l¾p vµ l¾p ®Æt trang bÞ tiÖn nghi vµ an toµn 
cho c«ng tr×nh n»m trong nhiÖm vô chung cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt lîng 
c«ng tr×nh lµ nhiÖm vô cña bªn chñ ®Çu t. Díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña 
chñ nhiÖm dù ¸n ®¹i diÖn cho chñ ®Çu t cã c¸c c¸n bé gi¸m s¸t b¶o ®¶m 
chÊt lîng c«ng tr×nh . Nh÷ng ngêi nµy lµ c¸n bé cña C«ng ty T vÊn vµ 
ThiÕt kÕ ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t , gióp chñ ®Çu t thùc hiÖn nhiÖm vô 
nµy. Th«ng thêng chØ cã ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o chÊt lîng x©y 
l¾p nãi chung , cßn khi cÇn ®Õn chuyªn m«n nµo th× C«ng ty t vÊn ®iÒu 
®éng ngêi cã chuyªn m«n theo ngµnh hÑp ®Õn tham gia hç trî cho ngêi 
chÞu tr¸ch nhiÖm chung .  
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   S¬ ®å tæ chøc vµ quan hÖ ®iÓn h×nh mét c«ng trêng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     * * * * * * * 
 
 
 
(ii) Phèi hîp tiÕn ®é lµ nhiÖm vô tríc hÕt cña chñ nhiÖm dù ¸n mµ 

ngêi ®Ò xuÊt chÝnh lµ gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt lîng . Tríc khi b¾t ®Çu 
tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c x©y l¾p cÇn lËp tæng tiÕn ®é . Tæng tiÕn ®é chØ cÇn 
v¹ch ra nh÷ng viÖc thuéc bªn thi c«ng nµo vµo thêi ®iÓm nµo mµ møc chi 
tiÕt cã thÓ tÝnh theo tÇng nhµ . Tæng tiÕn ®é cho biÕt vµo thêi gian nµo c«ng 
t¸c nµo ph¶i b¾t ®Çu ®Ó c¸c thµnh viªn tham gia x©y dùng toµn bé c«ng 
tr×nh biÕt vµ phèi hîp . Tõ tæng tiÕn ®é mµ c¸c thµnh viªn tham gia x©y l¾p 
vµ cung øng lËp ra b¶ng tiÕn ®é thi c«ng cho ®¬n vÞ m×nh trong ®ã hÕt søc 
chó ý ®Õn sù phèi hîp ®ång bé t¹o diÖn thi c«ng cho ®¬n vÞ b¹n . 

 
 (iii) Chñ tr× th«ng qua biÖn ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o 
chÊt lîng. Tríc khi khëi c«ng , Chñ nhiÖm dù ¸n vµ t vÊn ®¶m b¶o 
chÊt lîng cÇn th«ng qua biÖn ph¸p x©y dùng tæng thÓ cña c«ng tr×nh  nh 
ph¬ng ph¸p ®µo ®Êt nãi chung , ph¬ng ph¸p x©y dùng phÇn th©n nãi 
chung , gi¶i ph¸p chung vÒ vËn chuyÓn theo ph¬ng ®øng , gi¶i ph¸p an 

Chñ ®Çu t 

Nhµ thÇu chÝnh

ThÇu phô 
HoÆc Nhµ m¸y 

*Chñ nhiÖm dù ¸n 
*T vÊn ®¶m b¶o 
chÊt lîng 
*C¸c t vÊn 
chuyªn m«n 
*KiÓm so¸t khèi 
lîng 

ChØ huy 
C«ng trêng 

Gi¸m s¸t chÊt lîng vµ
Phßng ban kü thuËt 

cña nhµ thÇu 

§éi 
thi c«ng  

§éi 
thi c«ng 

§éi 
thi c«ng 
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toµn lao ®éng chung , c¸c yªu cÇu phèi hîp vµ ®iÒu kiÖn phèi hîp chung . 
NÕu ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c theo ISO 9000 th× c¸n bé t vÊn sÏ 
gióp Chñ nhiÖm dù ¸n tham gia xÐt duyÖt chÝnh s¸ch ®¶m b¶o chÊt lîng 
cña Nhµ thÇu vµ duyÖt sæ tay chÊt lîng cña Nhµ thÇu vµ cña c¸c ®în vÞ thi 
c«ng cÊp ®éi . 
 (iv) Chñ tr× kiÓm tra chÊt lîng , xem xÐt c¸c c«ng viÖc x©y l¾p lµm 
tõng ngµy . Tríc khi thi c«ng bÊt kú c«ng t¸c nµo , nhµ thÇu cÇn th«ng 
b¸o ®Ó t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ . Qu¸ tr×nh thi 
c«ng ph¶i cã sù chøng kiÕn cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng . Khi thi c«ng 
xong cÇn tiÕn hµnh nghiÖm thu chÊt lîng vµ sè lîng c«ng t¸c x©y l¾p ®· 
hoµn thµnh. 
 
3.  Ph¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt lîng trªn c«ng trêng :  
 
 Thùc chÊt th× ngêi t vÊn kiÓm tra chÊt lîng lµ ngêi thay mÆt chñ 
®Çu t chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn trªn 
c«ng trêng mµ kiÓm tra chÊt lîng lµ mét biÖn ph¸p gióp cho sù kh¼ng 
®Þnh chÊp nhËn hay tõ chèi . 
 Mét quan ®iÓm hÕt søc cÇn lu t©m trong kinh tÕ thÞ trêng lµ : 
ngêi cã tiÒn bá ra mua s¶n phÈm ph¶i mua ®îc chÝnh phÈm , ®îc s¶n 
phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña m×nh. Do tÝnh chÊt cña c«ng t¸c x©y dùng khã 
kh¨n , phøc t¹p nªn chñ ®Çu t ph¶i thuª t vÊn ®¶m b¸o chÊt lîng. 
 C¬ së ®Ó nhËn biÕt vµ kiÓm tra chÊt  lîng s¶n phÈm lµ sù ®¸p øng 
c¸c Yªu cÇu chÊt lîng ghi trong bé Hå s¬ mêi thÇu . HiÖn nay chóng ta 
viÕt c¸c yªu cÇu chÊt lîng trong bé Hå s¬ mêi thÇu cßn chung chung v× 
c¸c c¬ quan t vÊn cha quen víi c¸ch lµm míi nµy cña kinh tÕ thÞ trêng .  
Nh÷ng ph¬ng ph¸p chñ yÕu cña kiÓm tra chÊt lîng trªn c«ng trêng lµ :  
 
3.1. Ngêi cung øng hµng ho¸ lµ ngêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt 
lîng s¶n phÈm tríc hÕt . 
  
 §©y lµ ®iÒu kiÖn ®îc ghi trong hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ 
nhµ thÇu . Tõ ®iÒu nµy mµ mäi hµng ho¸ cung øng ®a vµo c«ng tr×nh ph¶i 
cã c¸c chØ tiªu chÊt lîng ®¸p øng víi yªu cÇu cña c«ng t¸c. Tríc khi ®a 
vËt t , thiÕt bÞ vµo t¹o nªn s¶n phÈm x©y dùng nhµ thÇu ph¶i ®a mÉu vµ 
c¸c chØ tiªu cho Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt vµ mÉu còng nh c¸c chØ tiªu ph¶i 
lu tr÷ t¹i n¬i lµm viÖc cña Chñ ®Çu t ë c«ng trêng. ChØ tiªu kü thuËt   
(tÝnh n¨ng ) cÇn ®îc in thµnh v¨n b¶n nh lµ chøng chØ  xuÊt xëng cña 
nhµ cung øng vµ thêng yªu cÇu lµ b¶n in chÝnh thøc cña nhµ cung øng . 
Khi dïng b¶n sao th× ®¹i diÖn nhµ cung øng ph¶i ký x¸c nhËn vµ cã dÊu 
®ãng x¸c nhËn mµu ®á vµ cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t b»ng v¨n b¶n. 
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Mäi sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn ®îc Chñ ®Çu t duyÖt l¹i trªn 
c¬ së xem xÐt cña t vÊn b¶o ®¶m chÊt lîng nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®ång ý. 
Nhµ cung øng vµ nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sù 
t¬ng thÝch cña hµng ho¸ mµ m×nh cung cÊp víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu vµ 
ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ chÊt lîng vµ sù phï hîp cña s¶n 
phÈm nµy. 
 C¸n bé t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm duy nhÊt 
gióp Chñ nhiÖm dù ¸n kÕt luËn r»ng s¶n phÈm do nhµ thÇu cung øng lµ phï 
hîp víi c¸c chØ tiªu chÊt lîng cña c«ng tr×nh . C¸n bé t vÊn gi¸m s¸t b¶o 
®¶m chÊt lîng ®îc Chñ ®Çu t uû nhiÖm cho nhiÖm vô ®¶m b¶o chÊt 
lîng c«ng tr×nh vµ thay mÆt Chñ ®Çu t trong viÖc ®Ò xuÊt chÊp nhËn nµy . 
 
3.2. KiÓm tra cña t vÊn kü thuËt chñ yÕu b»ng m¾t vµ dông cô ®¬n gi¶n 
cã ngay t¹i hiÖn trêng : 
 Mét ph¬ng ph¸p luËn hiÖn ®¹i lµ mçi c«ng t¸c ®îc tiÕn hµnh th× 
øng víi nã cã mét ( hay nhiÒu ) ph¬ng ph¸p kiÓm tra t¬ng øng. Nhµ thÇu 
tiÕn hµnh thùc hiÖn mét c«ng t¸c th× yªu cÇu gi¶i tr×nh ®ång thêi lµ dïng 
ph¬ng ph¸p nµo ®Ó biÕt ®îc chØ tiªu chÊt lîng ®¹t bao nhiªu vµ dïng 
dông cô hay ph¬ng tiÖn g× cho biÕt chØ tiªu Êy . BiÖn ph¸p thi c«ng còng 
nh biÖn ph¸p kiÓm tra chÊt lîng Êy ®îc t vÊn tr×nh Chñ nhiÖm dù ¸n 
duyÖt tríc khi thi c«ng . Qu¸ tr×nh thi c«ng , kü s cña nhµ thÇu ph¶i kiÓm 
tra chÊt lîng cña s¶n phÈm mµ c«ng nh©n lµm ra . VËy trªn c«ng trêng 
ph¶i cã c¸c dông cô kiÓm tra ®Ó biÕt c¸c chØ tiªu ®· thùc hiÖn. ThÝ dô : 
ngêi cung cÊp bª t«ng th¬ng phÈm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra cêng 
®é chÞu nÐn mÉu khi mÉu ®¹t 7 ngµy tuæi . NÕu kÕt qu¶ b×nh thêng th× nhµ 
thÇu kiÓm tra nÐn mÉu 28 ngµy . NÕu kÕt qu¶ cña 7 ngµy cã nghi vÊn th× 
nhµ thÇu ph¶i thö cêng ®é nÐn ë 14 ngµy vµ 28 ngµy ®Ó x¸c ®Þnh chÊt 
lîng bª t«ng . NÕu ba lo¹i mÉu 7 , 14 , 28 cã kÕt qu¶ g©y ra nghi vÊn th× 
t vÊn kiÓm tra yªu cÇu lµm c¸c thÝ nghiÖm bæ sung ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt 
lîng cuèi cïng. Khi thi c«ng cäc nhåi, nhÊt thiÕt t¹i n¬i lµm viÖc ph¶i cã 
tû träng kÕ ®Ó biÕt dung träng cña bentonite , ph¶i cã phÔu March vµ ®ång 
hå bÊm gi©y ®Ó kiÓm tra ®é nhít cña dung dÞch khoan , ph¶i cã èng 
nghiÖm ®Ó ®o tèc ®é ph©n t¸ch níc cña dung dÞch . . . 
 Nãi chung th× t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng ph¶i chøng kiÕn qu¸ tr×nh 
thi c«ng vµ qu¸ tr×nh kiÓm tra cña ngêi thi c«ng vµ nhËn ®Þnh qua hiÓu 
biÕt cña m×nh th«ng qua quan s¸t b»ng m¾t víi s¶n phÈm lµm ra . Khi nµo 
qui tr×nh b¾t buéc hay cã nghi ngê th× t vÊn yªu cÇu nhµ thÇu thuª phßng 
thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ phßng thÝ nghiÖm cã nghÜa vô b¸o sè liÖu ®¹t ® îc 
qua kiÓm tra cho t vÊn ®Ó t vÊn kÕt luËn viÖc ®¹t hay kh«ng ®¹t y ªu cÇu 
chÊt lîng. §Ó tr¸nh tranh chÊp , t vÊn kh«ng nªn trùc tiÕp kiÓm tra mµ 
chØ nªn chøng kiÕn sù kiÓm tra cña nhµ thÇu vµ tiÕp nhËn sè liÖu ®Ó quyÕt 
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®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt lîng s¶n phÈm . Khi cã nghi 
ngê , t vÊn sÏ chØ ®Þnh ngêi kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu 
nµy . 
 
3.3. KiÓm tra b»ng dông cô t¹i chç : 
 
 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng , c¸n bé , kü s cña nhµ thÇu ph¶i thêng 
xuyªn kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng nh©n lµm ra sau mçi c«ng 
®o¹n hay gi÷a c«ng ®o¹n khi thÊy cÇn thiÕt . Nh÷ng lÇn kiÓm tra nµy cÇn 
cã sù chøng kiÕn cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng. Mäi viÖc kiÓm tra vµ thi 
c«ng kh«ng cã sù b¸o tríc vµ yªu cÇu t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng chøng 
kiÕn , ngêi t vÊn cã quyÒn tõ chèi viÖc thanh to¸n khèi l îng ®· hoµn 
thµnh nµy . KiÓm tra kÝch thíc c«ng tr×nh thêng d ïng c¸c lo¹i thíc nh 
thíc tÇm , thíc cuén 5 mÐt vµ thíc cuén dµi h¬n . KiÓm tra ®é cao , ®é 
th¼ng ®øng thêng sö dông m¸y ®o ®¹c nh m¸y thuû b×nh , m¸y kinh vÜ .  
Ngoµi ra , trªn c«ng trêng cßn nªn cã sóng bËt n¶y ®Ó kiÓm tra s¬ bé 
cêng ®é bª t«ng .  Nh÷ng dông cô nh qu¶ däi chuÈn , däi laze , èng 
nghiÖm , tû träng kÕ , c©n tiÓu ly , lß xÊy , viªn bi thÐp , . . . cÇn ®îc trang 
bÞ . Nãi chung trªn c«ng trêng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c dông cô kiÓm tra c¸c 
viÖc th«ng thêng .  
 Nh÷ng dông cô kiÓm tra trªn c«ng trêng ph¶i ®îc kiÓm chuÈn theo 
®óng ®Þnh kú . ViÖc kiÓm chuÈn ®Þnh kú lµ c¸ch lµm tiªn tiÕn ®Ó tr¸nh 
nh÷ng sai sè vµ nghi ngê x¶y ra qua qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt lîng.  
 Trong viÖc kiÓm tra th× néi bé nhµ thÇu kiÓm tra lµ chÝnh vµ t vÊn 
b¶o ®¶m chÊt lîng chØ chøng kiÕn nh÷ng phÐp kiÓm tra cña nhµ thÇu . Khi 
nµo nghi ngê kÕt qu¶ kiÓm tra th× nhµ thÇu cã quyÒn y ªu cÇu nhµ thÇu thuª 
®¬n vÞ kiÓm tra kh¸c . Khi thËt cÇn thiÕt , t vÊn b¶o ®¶m chÊt lîng cã 
quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i ®¸p øng yªu cÇu nµy . 
 
3.4.  KiÓm tra nhê c¸c phßng thÝ nghiÖm : 
 
 ViÖc thuª c¸c phßng thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra mét sè chØ 
tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng trªn c«ng trêng ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña 
tiªu chuÈn kü thuËt vµ khi t¹i c«ng trêng cã sù kh«ng nhÊt trÝ vÒ sù ®¸nh 
gi¸ chØ tiªu chÊt lîng mµ b¶n th©n nhµ thÇu tiÕn hµnh . 
 Nãi chung viÖc lùa chän ®¬n vÞ thÝ nghiÖm , nhµ thÇu chØ cÇn ®¶m 
b¶o r»ng ®¬n vÞ thÝ nghiÖm Êy cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tiÕn hµnh thö c¸c 
chØ tiªu cô thÓ ®îc chØ ®Þnh. Cßn khi nghi ngê hay cÇn ®¶m b¶o ®é tin cËy 
cÇn thiÕt th× t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng dµnh quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ thÝ 
nghiÖm . 
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 Nhµ thÇu lµ bªn ®Æt ra c¸c yªu cÇu thÝ nghiÖm vµ nh÷ng yªu cÇu nµy 
ph¶i ®îc Chñ nhiÖm dù ¸n dùa vµo tham mu cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt 
lîng kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ th«ng qua b»ng v¨n b¶n . §¬n vÞ thÝ nghiÖm ph¶i 
®¶m b¶o tÝnh bÝ mËt cña c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm vµ ngêi c«ng bè chÊp nhËn 
hay kh«ng chÊp nhËn chÊt lîng s¶n phÈm lµm ra ph¶i lµ chñ nhiÖm dù ¸n 
qua tham mu cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng . 
 CÇn lu ý vÒ t c¸ch ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ thÝ nghiÖm vµ tÝnh hîp 
ph¸p cña c«ng cô thÝ nghiÖm . §Ó tr¸nh sù cung cÊp sè liÖu sai lÖch do 
dông cô thÝ nghiÖm cha ®îc kiÓm chuÈn , yªu cÇu mäi c«ng cô thÝ 
nghiÖm sö dông ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña v¨n b¶n x¸c nhËn ®· 
kiÓm chuÈn . 
 §¬n vÞ thÝ nghiÖm chØ cã nhiÖm vô cung cÊp sè liÖu cña c¸c chØ ti ªu 
®îc yªu cÇu kiÓm ®Þnh cßn viÖc nh÷ng chØ tiªu Êy cã ®¹t yªu cÇu hay cã 
phï hîp víi chÊt lîng s¶n phÈm yªu cÇu ph¶i do t vÊn ®¶m b¶o chÊt 
lîng ph¸t biÓu vµ ghi thµnh v¨n b¶n trong tê nghiÖm thu khèi l îng vµ 
chÊt lîng hoµn thµnh. 
 
3.5. KÕt luËn vµ lËp hå s¬ chÊt lîng 
 
  (i) NhiÖm vô cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng lµ ph¶i kÕt luËn tõng 
c«ng t¸c , tõng kÕt cÊu , tõng bé phËn hoµn thµnh ® îc thùc hiÖn lµ cã chÊt 
lîng phï hîp víi yªu cÇu hay cha phï hîp víi yªu cÇu . 
 §Ýnh kÌm víi v¨n b¶n kÕt luËn cuèi cïng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm 
cho tõng kÕt cÊu , tõng tÇng nhµ , tõng h¹ng môc lµ c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn 
tõng chi tiÕt , tõng vËt liÖu cÊu thµnh s¶n phÈm vµ hå s¬ kiÓm tra chÊt 
lîng c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng. L©u nay c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn chÊt lîng vËt 
liÖu , chÊt lîng thi c«ng ghi rÊt chung chung . CÇn lu ý r»ng mçi b¶n x¸c 
nhËn ph¶i cã ®Þa chØ kÕt cÊu sö dông , kh«ng thÓ ghi chÊt lîng ®¶m b¶o 
chung chung. 
 TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy ®ãng thµnh tËp theo tr×nh tù thi c«ng ®Ó khi 
tra cøu thuËn tiÖn. 
 (ii) §i ®«i víi c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu , v¨n b¶n chÊp nhËn chÊt 
lîng kÕt cÊu lµ nhËt ký thi c«ng . NhËt ký thi c«ng ghi chÐp nh÷ng d÷ kiÖn 
c¬ b¶n x¶y ra trong tõng ngµy nh thêi tiÕt , diÔn biÕn c«ng t¸c ë tõng vÞ 
trÝ, nhËn xÐt qua sù chøng kiÕn c«ng t¸c vÒ tÝnh h×nh chÊt lîng c«ng tr×nh.   

ý  kiÕn cña nh÷ng ngêi liªn quan ®Õn c«ng t¸c thi c«ng khi hä 
chøng kiÕn viÖc thi c«ng , nh÷ng ý kiÕn ®Ò nghÞ , ®Ò xuÊt qua qu¸ tr×nh thi 
c«ng vµ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng vµ ý kiÕn cña 
gi¸m s¸t cña nhµ thÇu . . . 
 (iii) B¶n vÏ hoµn c«ng cho tõng kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh ®îc 
lËp theo ®óng qui ®Þnh. 
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 TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy dïng lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n khèi 
lîng hoµn thµnh vµ c¬ së ®Ó lËp biªn b¶n tæng nghiÖm thu , bµn giao c«ng 
tr×nh cho sö dông. 
 
II . Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh bª t«ng vµ bª t«ng cèt 
thÐp. 
 
2.1 Mét sè quan niÖm míi vÒ bª t«ng cèt thÐp : 
 
 BÅ táng v¡ vùa l¡ loi vºt liÎu xµy dúng ½õìc sø dòng ræng r¬i trÅn thÆ 
gièi. BÅ táng khŸ kinh tÆ , ½Ü l¡ nguyÅn liÎu ½õìc lúa chàn ½îng ½°n ½Ì l¡m 
c·u, l¡m nh¡ v¡ nh¡ cao t·ng, l¡m sµn bay, l¡m chå ½å xe, l¡m h·m. 
 
 Dõèi ½µy, chîng tái trÖnh b¡y nhùng quan ½iÌm hiÎn ½i vË bÅ táng. 
 

BÅ táng l¡ vºt liÎu hån hìp chð yÆu bao gãm cât liÎu ½Ì l¡m khung 
xõçng, xi m¯ng v¡ nõèc tháng qua tý lÎ nõèc/xim¯ng to th¡nh ½Ÿ xi m¯ng. 
Bµy gié khi xem x¾t vË ch¶t lõìng bÅ táng, ngõéi ta kháng ½çn thu·n ch× nÜi 
vË cõéng ½æ chÙu n¾n cða bÅ táng. V¶n ½Ë l¡ ½æ bËn hay tuäi thà cða bÅ táng 
m¡ cõéng ½æ chÙu n¾n cða bÅ táng ch× l¡ mæt ch× tiÅu ½¨m b¨o tuäi thà ¶y. 
 Tríc ®©y , theo suy nghÜ cò, ngêi ta ®· dïng chØ tiªu cêng ®é chÞu 
nÐn cña bª t«ng ®Ó ®Æc trng cho bª t«ng nªn gäi m¸c ( mark) bª t«ng. Thùc 
ra ®Ó nãi lªn tÝnh chÊt cña bª t«ng cßn nhiÒu chØ tiªu kh¸c nh cêng ®é chÞu 
nÐn khi uèn, cêng ®é chÞu c¾t cña bª t«ng, tÝnh ch¾c ®Æc vµ nhiÒu chØ tiªu 
kh¸c. B©y giê ngêi ta gäi phÈm cÊp cña bª t«ng ( grade). PhÈm cÊp cña bª 
t«ng ®îc qui íc lÊy chØ tiªu cêng ®é chÞu nÐn mÉu h×nh trô lµm ®¹i diÖn. 
Gi÷a mÉu h×nh trô ®Þnh ra phÈm cÊp cña bª t«ng vµ mÉu lËp ph¬ng 
150x150x150 mm ®Ó ®Þnh ra "m¸c" bª t«ng tríc ®©y cã sè liÖu chªnh lÖch 
nhau cïng víi lo¹i bª t«ng. HÖ sè chuyÓn ®æi khi sö dông mÉu kh¸c nhau 
nh b¶ng sau: 
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     H×nh d¸ng vµ kÝch thíc mÉu 
(mm) 
 

 
                    HÖ sè tÝnh ®æi 

 
MÉu lËp ph¬ng 

 
100x100x100 
150x150x150 
200x200x200 
300x300x300 

 

 
 
 

0.91 
1,00 
1,05 
1,10 

 
MÉu trô 

 
71,4x143 vµ 100x200 

150x300 
200x400 

 
 
 

1,16 
1,20 
1,24 

 
 Nguån :  TCVN 4453-1995 
 
 Trong trõéng hìp chung nh¶t cÜ thÌ ½Ùnh nghØa ½õìc tuäi thà cða bÅ 
táng l¡ kh¨ n¯ng cða vºt liÎu duy trÖ ½õìc tÏnh ch¶t cç, lû  trong cŸc ½iËu 
kiÎn thÞa m¬n sú an to¡n sø dòng trong suât ½éi phòc vò cða kÆt c¶u, trong 
½Ü cÜ v¶n ½Ë nõèc th¶m qua bÅ táng.   
  TŸc ½æng cða hÜa ch¶t ½çn thu·n bÅn ngo¡i v¡o bÅ táng quan hÎ mºt 
thiÆt vèi cŸc tŸc ½æng cç , lû , hÜa-lû cho nÅn v¶n ½Ë ½æ bËn cða bÅ táng l¡ 
v¶n ½Ë vá cïng phöc tp. 
 

Tý lÎ nõèc/xim¯ng l¡ nhµn tâ quyÆt ½Ùnh trong viÎc ½¨m b¨o tuäi thà 
cða bÅ táng.Täng lõìng nõèc dïng trong bÅ táng cæng vèi h¡m lõìng xi 
m¯ng v¡ bàt khÏ l¡ cŸc nhµn tâ to nÅn lå rång l¡ ½iËu sÁ quyÆt ½Ùnh cõéng 
½æ chÙu n¾n cða bÅ táng. ‡æ rång cða bÅ táng quan hÎ vèi h¡m lõìng 
nõèc/xim¯ng. 
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 Quan hÎ n¡y ½õìc thÌ hiÎn qua biÌu ½ã: 
 
    ‡æ rång %  

       40 
        

 
                30 
  
 
                20 
 
 
                10 
 
          0,3            0,4           0,5               0,6           0,7        0,8 
       Tý lÎ:  Nõèc/xim¯ng 
 
Xem thÆ, chîng ta cÜ thÌ nÜi: bÅ táng thúc ch¶t l¡ loi vºt liÎu rång, ½õìc 
½´c trõng bêi kÏch thõèc cða lå rång v¡ cŸch nâi giùa nhùng lå n¡y theo 
dng n¡o, bêi sú kháng liÅn tòc trong vi c¶u trîc nhõ cŸc liÅn kÆt  th¡nh cŸc 
ht, bêi sú kÆt tinh tú nhiÅn cða cŸc hydrate. Nhùng lå rång n¡y l¡m cho ½æ 
th¶m nõèc cða bÅ táng t¯ng d¹n ½Æn sú trõçng nê, sú nöt nÀ v¡ ½iËu ½Ü cñng 
l¡m cho cât th¾p bÙ g×. Tuäi thà cða bÅ táng chÙu ¨nh hõêng cða lõìng th¶m 
nõèc v¡ khÏ qua kÆt c¶u bÅ táng, cða tÏnh th¶m cða hã xim¯ng, v¡ cÜ thÌ cða 
ngay c¨ cât liÎu nùa. 
  
CŸc dng lå rång cða bÅ táng cÜ thÌ khŸi quŸt qua hÖnh vÁ: 
 
 
Rång vºt liÎu kháng th¶m 
 
 
 
 
Rång nhiËu, tÏnh th¶m th¶p 
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Rång nhiËu, vºt liÎu th¶m 
 
 
Rång Ït, tÏnh th¶m cao 
 
 
 KÆt c¶u sø dòng bÅ táng cÜ cõéng ½æ cao : l¡ cáng nghÎ c·n thiÆt ph¨i 
nghiÅn cöu v¡ thúc nghiÎm ½Ì cÜ thÌ sø dòng ræng r¬i trong nhùng n¯m tèi. 
BÅ táng composit triÌn vàng phä biÆn cÜ thÌ ph¨i sau n¯m 2010 nhõng bÅ 
táng dïng ch¶t kÆt dÏnh xim¯ng cÜ sâ hiÎu C40, C45 sÁ ½õìc sø dòng sèm 
hçn.  ‡¡i loan sÁ ½õa sø dòng ½i tr¡ loi bÅ táng n¡y trong hai ba n¯m tèi. 
 

Chîng ta ½Ëu biÆt, bÅ táng composit dïng ch¶t kÆt dÏnh l¡ nhúa hà 
ªpáxy. Hà Åpáxy kháng ph¨i ½¬ nhanh chÜng s¨n xu¶t ½õìc mæt lõìng to lèn 
½ð thay thÆ xi m¯ng. BÅn cnh sú phŸt triÌn d·n Åpáxy, trong hai chòc n¯m 
tèi, trong xµy dúng v¹n ph¨i l¶y ch¶t kÆt dÏnh xi m¯ng l¡ chð ½o. 

 
Trõèc ½µy g·n chòc n¯m khi ½´t v¶n ½Ë chÆ to bÅ táng cÜ mŸc cao 

hçn mŸc xi m¯ng l¡ r¶t khÜ kh¯n. Ngõéi ta ½¬ ph¨i nghiÅn cöu cŸch chÆ to 
bÅ táng dïng c¶p phâi giŸn ½on ½Ì nµng cao mŸc bÅ táng b±ng ho´c cao 
hçn mŸc xi m¯ng chît Ït. Nhõng qui trÖnh cáng nghÎ ½Ì to ½õìc bÅ táng 
mŸc cao theo c¶p phâi giŸn ½on kháng dÍ d¡ng nÅn kÆt qu¨ mèi n±m trong 
phÝng thÏ nghiÎm. 
 Nhùng n¯m g·n ½µy, do phŸt minh ra khÜi silic m¡ cáng nghÎ bÅ táng 
cÜ nhiËu thay ½äi rß rÎt.     
 Chîng ta nh°c li mæt sâ khŸi niÎm vË bÅ táng l¡m cç sê cho kiÆn 
thöc vË sú phŸt triÌn cáng nghÎ bÅ táng cÜ cõéng ½æ cao. 
 BÅ táng l¡ hån hìp t÷ cŸc th¡nh ph·n: cât liÎu (loi thá v¡ loi mÙn) 
dïng to khung cât chÙu lúc, xi m¯ng v¡ nõèc hÜa hìp vèi nhau biÆn th¡nh 
½Ÿ xi m¯ng. CŸc hÜa ch¶t ngoi lai tŸc ½æng v¡o bÅ táng liÅn quan ½Æn cŸc 
hot ½æng hÜa lû, vºt lû v¡ c¨ cç hàc. Cho nÅn ½æ bËn cða bÅ táng l¡ v¶n ½Ë 
hÆt söc phöc tp. Trõèc ½µy ngõéi ta nghØ vË bÅ táng, thõéng coi tràng v¶n 
½Ë cõéng ½æ. Théi hiÎn ½i nhÖn bÅ táng l¡ ½æ bËn cða bÅ táng trong kÆt c¶u. 
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NÆu nhÖn nhõ thÆ, trong ½æ bËn cÜ v¶n ½Ë cõéng ½æ, cÜ v¶n ½Ë bÅ táng ph¨i 
chÙu ½õìc mái trõéng phçi læ, cÜ v¶n ½Ë tŸc ½æng cða cŸc tŸc nhµn phöc tp 
trong quŸ trÖnh chÙu lúc cða kÆt c¶u. ‡æ bËn cða kÆt c¶u bÅ táng r¶t phò 
thuæc tý lÎ nõèc trÅn xi m¯ng. 
 Tháng thõéng lõìng nõèc c·n thiÆt cho thðy hÜa xi m¯ng, nghØa l¡ 
lõìng nõèc c·n biÆn xi m¯ng th¡nh ½Ÿ xi m¯ng r¶t Ït so vèi lõìng nõèc ½¬ 
cho v¡o trong bÅ táng ½Ì to ra bÅ táng cÜ thÌ ½ä, ½·m ½õìc th¡nh nÅn kÆt 
c¶u. NÆu ½æ sòt hÖnh cán l¡ 50mm cho bÅ táng tháng thõéng ta v ¹n th¶y thÖ 
lõìng nõèc ½¬ dõ th÷a t÷ 5 ½Æn 6 l·n so vèi yÅu c·u ½Ì thðy hÜa th¡nh ½Ÿ xi 
m¯ng. Nõèc dõ th÷a trong bÅ táng khi bâc hçi to nÅn cŸc lå rång l¡m cho 
bÅ táng bÙ xâp vèi nhùng lå xâp r¶t nhÞ, cÜ khi b ±ng m°t thõéng chîng ta 
kháng th¶y ½õìc. 

Chîng ta th¶y rß l¡ tÏnh ch¶t cða bÅ táng phò thuæc v¡o tý lÎ N/X. 
Tý lÎ N/X nhÞ thÖ tÏnh ch¶t bÅ táng tât, tý lÎ n¡y lèn thÖ ch¶t lõìng bÅ táng 
k¾m. ‡Ùnh luºt n¡y gài l¡ ½Ùnh luºt Abrams. 
T÷ ½Ùnh luºt n¡y, nhiËu ngõéi ½¬ nghØ hay l¡ l¡m bÅ táng khá ½i, cÜ thÌ sÁ 
thu ½õìc loi bÅ táng ch¶t lõìng tât hçn. 
 Mæt sú tÖnh cé ta th¶y  trong quŸ trÖnh chÆ to silicon v¡ ferrosilicon 
ta thu ½õìc khÜi silic : 

 
  2SiO2  +  C  →  Si  +  SiO2  +  CO2      

 
 KhÜi silic l¡ loi vºt liÎu hÆt söc mÙn, ht khÜi silic cÜ ½õéng kÏnh ~ 
0,15 Micon ( 0,00015 mm). Mæt gam khÜi silic  cÜ diÎn tÏch bË m´t kho¨ng 
20 m2 to nÅn hot tÏnh cao. Ht kháng kÆt tinh, chöa 85-98% Dioxyt Silic( 
SiO2). 
Ht khÜi silic tŸc ½æng nhõ loi siÅu puzálan, biÆn ½äi hydroxyt calxi cÜ Ïch 
tãn li th¡nh cŸc gel hydrat silic-calxi cÜ Ïch. HiÎu qu¨ cða tŸc ½æng n¡y l¡ 
gi¨m tÏnh th¶m nõèc, bŸm dÏnh t¯ng giùa cŸc ht cât liÎu v¡ cât th¾p, cho 
cõéng ½æ tât hçn v¡ t¯ng ½æ bËn cða bÅ táng.       
 
 Tý lÎ nõèc/xim¯ng cao l¡m gi¨m cõéng ½æ bÅ táng rß rÎt. BiÌu ½ã sau 
½µy cho th¶y quan hÎ giõa cõéng ½æ bÅ táng v¡ tý lÎ nõèc/xim¯ng: 
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100 
 
80 
 
60 
 
40 
 
30 
 
20 
 
10 
           0,3    0,4      0,5      0,6     0,7     0,8      0,9       1,1    1,2      1,3   
       
     
a :  Cõéng ½æ chÙu n¾n 
b:   Cõéng ½æ chÙu uân 
 

B¨ng sau ½µy so sŸnh giùa ht khÜi silic , tro bay v¡ xi m¯ng. 
 
 
 
 

 
     Xim¯ng 

 
      KhÜi silic 

 
     Tro bay 

 
Tý tràng kg/m3 
 
Tän th¶t do 
chŸy 
% 
 
BË m´t riÅng 
m2/g 
 

 
  1200 - 1400 
 
        < 0,5 
 
 
   0,2  -  0,5 

 
       200 - 300 
 
         2  -  4 
 
 
            20 

 
     900  -  1000 
 
        3  -  12 
 
 
      0,2  -  0,6 

 
KÆt qu¨ cða viÎc sø dòng hà phò gia cÜ khÜi silic c¨i thiÎn ch¶t lõìng 
bÅ táng r¶t nhiËu: 
L¶y R28 cða bÅ táng ½Ì quan sŸt thÖ: 
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BÅ táng kháng dïng phò gia khÜi silic , sau 28 ng¡y ½t 50 MPa 
BÅ táng cÜ 8% khÜi silic v¡ 0,8% ch¶t gi¨m nõèc, sau 28 ng¡y ½t  54 
MPa 
BÅ táng cÜ 16% khÜi silic v¡ 1,6% ch¶t gi¨m nõèc, sau 28 ng¡y ½t 
100  MPa 
Måi MÅga Pascan tõçng ½õçng x¶p x× 10 kG/cm2.  
‡iËu kiÎn l¡m nhùng thÏ nghiÎm n¡y l¡ dïng xi m¯ng PC40 
 
Trõèc ½µy ba n¯m trong ng¡nh xµy dúng nõèc ta sø dòng bÅ táng mŸc 
300 ½Ì l¡m càc bÅ táng ½îc s³n ½¬ khŸ khÜ kh¯n. Hai ba n¯m g·n ½µy 
viÎc sø dòng bÅ táng mŸc 400, 500 trong viÎc l¡m nh¡ cao t·ng khŸ 
phä biÆn. Chð yÆu sú nµng ch¶t lõìng cða bÅ táng l¡ nhé phò gia khÜi 
silic. 
 

Sú chuyÌn dÙch ch¶t lÞng v trong mái trõéng mao d¹n kháng b¬o hÝa ½õìc 
nÅu trong ½Ùnh luºt  Washburn :    
 
       r. γ 
   v  =   .  cos ϑ  
     4.d.η 
      Trong ½Ü :  r - bŸn kÏnh lå mao d¹n 
        γ- söc c¯ng m´t ngo¡i 
        ϑ- gÜc tiÆp xîc 
        d- chiËu sµu xµm nhºp 
        η- ½æ nhèt cða dÙch thÌ 
HÎ sâ th¶m k, qua tiÆt diÎn A, cho qua lõìng ch¶t lÞng Q , ch¶t lÞng ¶y cÜ ½æ 
nhèt η v¡ dõèi gradient Ÿp lúc dP/dZ r¡ng buæc vèi nhau qua ½Ùnh luºt 
Darcy, ½Ùnh luºt n¡y cÜ thÌ ½õìc trÖnh b¡y li theo dng sau ½µy :  
             A         dP 
    Q =  -k .    .    
              η         dZ    
 
TÏnh phöc tp cða sú dÙch chuyÌn ch¶t lÞng qua vºt liÎu rång l¡m cho nÜ 
kháng tuµn thð mæt cŸch ½çn gi¨n ½Ùnh luºt Darcy.  Thúc ra sú dÙch chuyÌn 
ch¶t lÞng qua vºt thÌ rång ½õìc coi l¡ mæt hiÎn tõìng khuyÆch tŸn theo ½Ùnh 
luºt Fick: 
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       dC   
     j  =  - D .  
       dL 
        
 Trong ½Ü   j - dÝng dÙch chuyÌn 
  
  dC/ dL -gradient nãng ½æ 
         
           D - hÎ sâ khuyÆch tŸn 
         
 T÷ nhùng û tõêng v÷a nÅu trÅn, lßi cât cða ch¶t lõìng bÅ táng theo 
quan ½iÌm cõéng ½æ , tÏnh châng th¶m, v¡ nhùng tÏnh ch¶t õu viÎt khŸc r¶t 
phò thuæc v¡o tý lÎ nõèc/xim¯ng. 
 
 C¡ng gi¨m ½õìc nõèc cÜ thÌ gi¨m ½õìc trong bÅ táng ch¶t lõìng c¡ng 
t¯ng.Gi¨m ½õìc lõìng nõèc trong bÅ táng, mài ch× tiÅu ch¶t lõìng ½Ëu t¯ng, 
trong ½Ü cÜ tÏnh ch¶t châng th¶m. Chî û: gi¨m nõèc nhõng v¹n ph¨i ½¨m 
b¨o tÏnh cáng tŸc cða bÅ táng. 
  
 Trõèc ½µy , n¯m 1968, ti ViÎt trÖ, Bæ Xµy dúng cÜ tä chöc Hæi nghÙ 
to¡n quâc vË BÅ táng khá nhõng kháng th¡nh cáng vÖ ch× gi¨m 10 lÏt nõèc 
trong 1 m3 bÅ táng m¡ muân bÅ táng ½·m ½ð ch°c ½¬ chŸy m¶t g·n hai tr¯m 
½·m rung cŸc loi. Khi bÅ táng kháng ch°c ½´c thÖ mài tÏnh ch¶t ½Ëu bÙ ¨nh 
hõêng gi¨m theo. 
 
 KÆt qu¨ ch¶t lõìng bÅ táng cða ½ìt thao diÍn bÅ táng khá ti ViÎt trÖ 
1968 kháng ½t yÅu c·u nhõ tháng thõéng. ‡iËu n¡y d¹n ½Æn kÆt luºn l¡ 
kháng thÌ gi¨m nõèc b±ng phõçng phŸp cç hàc tháng thõéng m¡ hõèng 
nghiÅn cöu l¡ ph¨i tÖm ch¶t liÎu gÖ ½Ü c¨i thiÎn ho¡n to¡n tÏnh ch¶t cða bÅ 
táng. 
 
 RÊt t×nh cê khi chÕ t¹o silicon vµ ferrosilicon trong lß ®èt hå quang 
®iÖn thÊy bèc ra lo¹i khãi tr¾ng dµy ®Æc mµ c¬ quan b¶o vÖ m«i trêng yªu 
cÇu thu håi, kh«ng cho lan to¶ ra khÝ quyÓn ®· thu ®îc chÊt khãi silic theo 
ph¶n øng: 
 
   2 SiO2  +  C                     Si  +  SiO2  +  CO2                 
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 S¶n phÈm khãi silic ra ®êi díi nhiÒu t ªn kh¸c nhau: Fluor Silic , Bôi 
Silic (Silica dust), Silic nhá mÞn ( Microsilica) , Silic khãi ( Fume Silica ) , 
Silic bay (Volatised Silica ), Silic lß hå quang ( Arc- Furnace Silica ), Silic 
nung ®èt ( Pyrogenic Silica ), khãi Silic ngng tô ( Condensed Silica 
Fume). 
 
 Khãi silic ®îc cho vµo bª t«ng nh mét phô gia lµm thay ®æi 
nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña bª t«ng. Nhê c¬ chÕ t¸c ®éng kiÓu vËt lý mµ 
khãi silic kh«ng g©y nh÷ng ph¶n øng tiªu cùc ®Õn chÊt lîng bª t«ng. 
 
 Ta thö lµm phÐp so s¸nh thµnh phÇn th¹ch häc trong xi m¨ng Poocl¨ng 
phæ th«ng, xØ lß cao, vµ tro bay , ta thÊy: 
 
 
 
 
 

 
Xim¨ng  
Poocl¨ng 
phæ th«ng 

 
 

XØ 

 
 

Khãi silic 

 
 

Tro bay 

 
CaO 

 
SiO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

 
MgO 

 
SO3 

 
Na2O 

 
K2O 

 

 
54 - 66 

 
18 - 24 

 
2 - 7 

 
0 - 6 

 
0,1 - 4,0 

 
1 - 4 

 
0,2 - 1,5 

 
0,2 - 1,5 

 
30 - 46 

 
30 - 40 

 
10 - 20 

 
4,0 

 
2 - 16 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
0,1 - 0,6 

 
85 - 98 

 
0,2 - 0,6 

 
0,3 - 1,0 

 
0,3 - 3,5 

 
- 
 

0,8 - 1,8 
 

1,5 - 3,5 

 
2 - 7 

 
40 - 55 

 
20 - 30 

 
5 - 10 

 
1 - 4 

 
0,4 - 2,0 

 
1 - 2 

 
1 - 5 

  
 Theo b¶ng nµy chñ yÕu thµnh phÇn cña khãi silic lµ oxyt silic mµ oxit 
silic nµy ë d¹ng tr¬ nªn kh«ng cã t¸c ®éng ho¸ lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña xi 
m¨ng mµ chØ cã t¸c ®éng vËt lý lµm cho xi m¨ng ph¸t huy hÕt t¸c dông cña 
m×nh. 
 
 TiÕp tôc lµm phÐp so s¸nh gi÷a xi m¨ng, khãi silic vµ tro bay th×: 
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Dung träng ( kg/m3 ) ta thÊy : 
   Xi m¨ng : 1200 - 1400 
   Khãi silic:   200 - 300 
   Tro bay:   900 - 1000 
M¾t m¸t do ch¸y (%) : 
   Xi m¨ng:  < 0,5 
   Khãi silic :      2 - 4 
   Tro bay:  3 - 12 
 
DiÖn tÝch riªng ( m2 / g ): 
   Xi m¨ng:  0,2 - 0,5 
   Khãi silic:       20 
   Tro bay:  0,2 - 0,6 
 
 Khãi silic cùc kú mÞn, h¹t khãi silic v« ®Þnh h×nh, kÝch thíc xÊp xØ 
0,15 Micromet ( 0, 00015 mm ). 
 
 Khi dïng khãi silic cho vµo bª t«ng qu¸ tr×nh thuû ho¸ t¨ng lªn nhiÒu, 
lîng níc sö dông gi¶m ®îc nªn chÊt lîng bª t«ng ®îc c¶i thiÖn râ 
rµng. Th«ng thêng, viÖc sö dông khãi silic kÕt hîp víi viÖc sö dông chÊt 
gi¶m níc. 

NÕu dïng khãi silic sÏ gi¶m ®îc lç rçng trong bª t«ng. NÕu kh«ng 
dïng phô gia cã khãi silic thêng lç rçng chiÕm kho¶ng 21,8% tæng thÓ tÝch. 
NÕu dïng 10% khãi silic so víi träng lîng xi m¨ng sö dông th× lç rçng 
gi¶m cßn 12,5%. NÕu dïng ®Õn 20% th× lç rçng chØ cßn 3,1%. 

 
ThÓ tÝch lç rçng (%) 
 
         21,8 
           20 
             
 
 
           10 
 
 
 
              0 
                        5            10            15         20% khãi silic  
 

              18 
         
 
                                12,5 
 
 
                     6,2 
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 LÊy R28 cña bª t«ng ®Ó quan s¸t th×: 
 Gi¶ thö bª t«ng cã phÈm cÊp C50 : 
 Bª t«ng kh«ng dïng phô gia khãi silic sau 28 ngµy ®¹t 50 MPa 
 Bª t«ng cã 8% khãi silic vµ 0,8% chÊt gi¶m níc, sau 28 ngµy ®¹t 54 
MPa 
 Bª t«ng cã 16% khãi silic vµ 1,6% chÊt gi¶m níc , sau 28 ngµy  ®¹t 
100 MPa. 
 
 Mçi MPa ( MªgaPatscan) t¬ng ®¬ng xÊp xØ 10 KG/cm2. 
  
 §iÒu kiÖn lµm nh÷ng thÝ nghiÖm nµy lµ dïng xi m¨ng PC 40. 
 
 Tríc ®©y n¨m s¸u n¨m, khi hái cã thÓ chÕ t¹o ®îc bª t«ng cã m¸c 
cao h¬n m¸c xi m¨ng kh«ng th× c©u tr¶ lêi rÊt dÌ dÆt. Khi ®ã cã thÓ dïng 
ph¬ng ph¸p cÊp phèi gi¸n ®o¹n ®Ó sö lý nhng kÕt qu¶ míi mang ý nghÜa 
trong phßng thÝ nghiÖm. 
 Còng tríc ®©y vµi n¨m, chóng ta sö dông bª t«ng m¸c 300 ®· lµ Ýt. 
GÇn ®©y viÖc sö dông bª t«ng m¸c 400,500 trong viÖc lµm nhµ cao tÇng kh¸ 
phæ biÕn. Chñ yÕu sù n©ng cao chÊt lîng bª t«ng lµ nhê phô gia khãi silic. 
 
 ViÖc sö dông bª t«ng cã phÈm cÊp cao kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých vÒ 
cêng ®é. Bª tång phÈm cÊp cao sÏ ch¾c ®Æc vµ nh thÕ sù b¶o vÖ bª t«ng 
trong nh÷ng m«i trêng x©m thùc sÏ c¶i thiÖn râ rÖt. 
 
 C¸c t¸c ®éng x©m thùc  vµo bª t«ng ph¶i qua h¬i níc Èm hoÆc m«i 
trêng níc. C¸c t¸c ®éng ho¸ häc thêng x¶y ra díi hai d¹ng: 
+ Sù hoµ tan chÊt thµnh phÇn cña bª t«ng do t¸c ®éng cña dung dÞch níc ¨n 
mßn. 
+  Sù tr¬ng në g©y ra do sù kÕt tinh cña chÊt thµnh phÇn míi g©y ra h háng 
kÕt cÊu. 
 
 §Ó h¹n chÕ t¸c ®éng ¨n mßn, ph¸ háng bª t«ng ®iÒu rÊt cÇn thiÕt lµ 
ng¨n kh«ng cho níc thÊm qua bª t«ng. BiÖn ph¸p che phñ cèt thÐp b»ng 
c¸ch sö dông thÐp cã gia c«ng chèng c¸c t¸c ®éng ho¸ chÊt bÒ mÆt tho¶ ®¸ng 
b»ng nh÷ng vËt liÖu míi ®îc tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò kh¸c. 
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 - C¸c t¸c ®éng ¨n mßn bª t«ng kh¶ dÜ 
 
 Nguån gèc           Qu¸ tr×nh             Ph¶n øng           T¸c ®éng 
 
 
         Axit         Hoµ tan                Tõ bªn ngoµi 
 
 
  
    Muèi xunphat                                            Tr¬ng në              Bªn ngoµi 
 
         Bªn trong 
 
 
    Ph¶n øng 
    kiÒm           Tr¬ng në              Bªn trong   
 
 
 
 
    §ãng b¨ng  
    níc         Tr¬ng në     Bªn trong 
 
 
 
 
 
    C¸cb«nat ho¸ 
    Clo                      Thay ®æi pH           Bªn ngoµi 
            ¡n mßn do Fe 
 
 
 - C¸c t¸c ®éng cña khÝ quyÓn : 
  + C¸cbon dioxyt ( CO2)   khi lín trªn 600 mg/m3 
  + Sulfure dioxyt ( SO2) khi tõ 0,1 - 4 mg/m3 
  + Nitrogen oxyt  (NOx)        khi tõ 0,1 - 1 mg/m3 
 - C¸c t¸c ®éng do c¸cbonat ho¸: 
  Ca ( OH )2   +   CO2     →   Ca CO3   +  H2O  
     
                    pH  ~  13                              pH ~ 7 
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  C¸c t¸c ®éng nµy phô thuéc : 
 
 + §é Èm t¬ng ®èi cña m«i trêng 
 + Sù tËp tô c¸cbon dioxyt 
 + ChÊt lîng cña bª t«ng cña kÕt cÊu. 
  
 Thêi gian c¸cbonat ho¸ tÝnh theo n¨m theo tµi liÖu cña TiÕn sÜ Theodor 
A. Burge, viªn chøc Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn cña TËp ®oµn SIKA, Thuþ sü, 
th× thêi gian nµy phô thuéc chiÒu dµy líp b¶o hé cña kÕt cÊu b ª t«ng cèt thÐp 
vµ tû lÖ níc/xim¨ng. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña TiÕn sÜ Burge th× sè liÖu nh 
b¶ng sau: 
 
    Thêi gian c¸cb«nat ho¸ ( n¨m) 
 
 
                              Líp b¶o hé  ( mm) 
 
TûlÖ 
N/X 
 

  
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 

 

 
19 
6 
3 

1,8 
1,5 
1,2 

 
75 
25 
12 
7 
6 
5 

 
100+ 

50 
27 
16 
13 
11 

 
100+ 
99 
49 
29 
23 
19 

 
100+ 
100+ 
76 
45 
36 
30 

 
100+ 
100+ 
100+ 
65 
52 
43 

    
 - T¸c ®éng ¨n mßn cèt thÐp: 
 
 Mäi vËt liÖu bÞ gi¶m cÊp theo thêi gian : g¹ch bÞ mñn, g ç bÞ môc, chÊt 
dÎo bÞ gißn, thÐp bÞ ¨n mßn, c¸c chç chÌn mèi nèi bÞ bong , lë, ngãi r¬i, 
chim chãc ®i l¹i lµm vì ngãi, s¬n bong vµ biÕn mµu ... 
 Bª t«ng ®æ vµ ®Çm tèt cã thÓ tån t¹i vµi thÕ kû. Mét bÖnh rÊt phæ biÕn 
lµ sù ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng. 
 §iÒu nµy cã thÓ do nh÷ng t¸c nh©n hÕt søc nghiÖp vô kü thuËt. §ã lµ: 
 + Kh«ng n¾m v÷ng qu¸ tr×nh t¸c ®éng còng nh c¬ chÕ ¨n mßn cña 
cèt thÐp trong bª t«ng. 
 + ThiÕu chØ dÉn cÈn thËn vÒ c¸c biÖn ph¸p phßng, tr¸nh khuyÕt tËt. 
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 M«i trêng dÔ bÞ hiÖn tîng ¨n mßn cèt thÐp lµ: 
* C«ng tr×nh ë biÓn vµ ven biÓn 
* C«ng tr×nh s¶n xuÊt sö dông c¸t cã hµm lîng muèi ®¸ng kÓ. 
* §êng vµ mÆt ®êng sö lý chèng ®ãng b¨ng dïng muèi 
* Nhµ s¶n xuÊt cã tÝch tô hµm lîng axit trong kh«ng khÝ ®ñ møc cÇn thiÕt 
cho t¸c ®éng ¨n mßn nh trong c¸c ph©n xëng accuy, c¸c phßng thÝ nghiÖm 
ho¸ . 
* Nhµ s¶n xuÊt cã tÝch tô hµm lîng chÊt kÝch ho¹t clo- ®ñ nguy hiÓm theo 
quan ®iÓm m«i trêng ¨n mßn. 
 
S¬ ®å ®¬n gi¶n vÒ sù ¨n mßn thÐp: 
 
           (V) 
                                    O2/H2O 
             +1 -          
    §iÖn thÕ         
  oxy ho¸ khö   ¡n mßn            Thô ®éng 
                0- 
                       H+/H2 
 
              -1-  
                ¡n mßn 
   MiÔn trõ   
    
                       0                    7                 14 
 
 §èi víi c¸c vïng ven biÓn níc ta, nÕu ®èi chiÕu víi tiªu chuÈn ®îc 
rÊt nhiÒu níc trªn thÕ giíi ¸p dông lµ BS 5328 PhÇn 1: 1991 lµ khu vùc cã 
®iÒu kiÖn ph¬i lé  lµ m«i trêng kh¾c nghiÖt vµ rÊt kh¾c nghiÖt.  C¸c tiªu 
chuÈn ViÖt nam vÒ bª t«ng cha ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò ¨n mßn cho kÕt 
cÊu bª t«ng cho vïng ven biÓn níc ta. 
 
 Theo BS 5328: PhÇn 1 : 1991 th× t¹i m«i trêng kh¾c nghiÖt vµ rÊt 
kh¾c nghiÖt, víi c¸c kÕt cÊu ®Ó trªn kh« ph¶i cã chÊt lîng bª t«ng: tû lÖ 
níc/xim¨ng tèi ®a lµ 0,55, hµm lîng xi m¨ng tèi thiÓu lµ 325 kg/m3 vµ 
phÈm cÊp bª t«ng tèi thiÓu lµ C 40. NÕu m«i trêng kh«, ít thêng xuyªn 
th× tû lÖ níc/xim¨ng tèi ®a lµ 0,45 vµ lîng xi m¨ng tèi thiÓu lµ  350 kg/m3 
vµ phÈm cÊp bª t«ng tèi thiÓu lµ C50. 
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2.2 Nh÷ng tiªu chuÈn liªn quan khi gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu kÕt cÊu bª 
t«ng cèt thÐp: 
 
 Khi gi¸m s¸t c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp, ngoµi tµi liÖu nµy nªn su 
tÇm c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh sau ®©y: 
TCVN  5574-91 :  Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp 
TCVN  2737-95 :  Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - T¶i träng vµ t¸c ®éng. 
TCVN  4033-85 :  Xi m¨ng Poocl¨ng puzolan. 
TCVN  4316-86 :  Xi m¨ng Poocl¨ng xØ lß cao. 
TCVN  2682-1992 :  Xi m¨ng Poocl¨ng. 
TCVN  1770-86 :   C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt. 
TCVN  1771-86 :  §¸ d¨m,sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng- 
    Yªu cÇu kü thuËt. 
TCVN  4506-87 :   Níc cho bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt. 
TCVN  5592-1991 :  Bª t«ng nÆng - Yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn. 
TCVN  3105-1993 :  Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o dìng 

mÉu thö. 
TCVN  3106-1993 :  Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p thö ®é sôt. 
TCVN  3118-1993 : Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é 

nÐn. 
TCVN  3119-1993 : Bª t«ng nÆng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cêng ®é 

kÐo khi uèn. 
TCVN  5718-1993 : M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng 

tr×nh x©y dùng - Yªu cÇu chèng thÊm níc. 
TCVN  6258-1997 :  ThÐp cèt bª t«ng- ThÐp thanh v»n. 
TCVN  6287-1997 :  ThÐp thanh cèt bª t«ng - Thö uèn vµ uèn l¹i 

kh«ng hoµn toµn. 
TCXD  224 : 1998 : ThÐp dïng trong bª t«ng cèt thÐp - Ph¬ng ph¸p 

thö uèn vµ uèn l¹i . 
   
 
 
2.3 Gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu c«ng t¸c c«p-pha : 
 
(i) Yªu cÇu cña c«ng t¸c : 
 

Yªu cÇu cña c«ng t¸c c«p-pha vµ ®µ gi¸o lµ ph¶i ®îc thiÕt kÕ vµ thi 
c«ng sao cho ®óng vÞ trÝ cña kÕt cÊu, ®óng kÝch thíc h×nh häc cña kÕt cÊu, 
®¶m b¶o ®é cøng , ®é æn ®Þnh , dÔ dùng l¾p vµ dÔ th¸o dì, ®ång thêi kh«ng 
c¶n trë ®Õn c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt cèt thÐp vµ ®æ , ®Çm bª t«ng. 
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Tríc khi bªn nhµ thÇu tiÕn hµnh l¾p dùng cèp-pha, kü s t vÊn 
®¶m b¶o chÊt lîng cÇn yªu cÇu nhµ thÇu tr×nh thiÕt kÕ cèp-pha víi chñng 
lo¹i vËt liÖu sö dông, ph¶i ®Ò cËp biÖn ph¸p dÉn to¹ ®é vµ cao ®é cña kÕt 
cÊu, cÇn cã thuyÕt minh tÝnh to¸n kiÓm tra ®é bÒn , ®é æn ®Þnh cña ®µ gi¸o, 
cèp-pha. Trong thiÕt kÕ cÇn v¹ch chi tiÕt tr×nh tù dùng l¾p còng nh tr×nh tù 
th¸o dì. 

Víi nh÷ng cèp-pha sö dông cho mãng, cÇn kiÓm tra c¸c trêng hîp 
t¶i träng t¸c ®éng kh¸c nhau : khi cha ®æ bª t«ng , khi ®æ bª t«ng.  
 Cèp-pha ph¶i ®îc ghÐp kÝn khÝt sao cho qu¸ tr×nh ®æ vµ ®Çm bª 
t«ng , níc xi m¨ng kh«ng bÞ ch¶y mÊt ra ngoµi kÕt cÊu vµ b¶o vÖ ®îcbª 
t«ng khi míi ®æ. Tríc khi l¾p cèt thÐp lªn cèp-pha cÇn kiÓm tra ®é kÝncña 
c¸c khe cèp-pha . NÕu cßn hë chót Ýt , cÇn nhÐt kÏ b»ng giÊy ng©m níc 
hoÆc b»ng d¨m gç cho thËt kÝn. 
 Cèp-pha vµ ®µ gi¸o cÇn gia c«ng , l¾p dùng ®óng vÞ trÝ trong thiÕt kÕ,  
h×nh d¸ng theo thiÕt kÕ , kÝch thíc ®¶m b¶o trong ph¹m vi dung sai. KiÓm 
tra sù ®óng vÞ trÝ ph¶i c¨n cø vµo hÖ mèc ®o ®¹c n»m ngoµi c«ng tr×nh mµ 
dÉn tíi vÞ trÝ c«ng tr×nh. NÕu dïng biÖn ph¸p dÉn xuÊt tõ chÝnh c«ng tr×nh 
ph¶i chøng minh ®îc sù ®¶m b¶o chÝnh x¸c vÞ trÝ mµ kh«ng m¾c sai luü 
kÕ. 
 KhuyÕn khÝch viÖc sö dông cèp-pha tiªu chuÈn ho¸b»ng kim lo¹i.  
Khi sö dông cèp-pha tiªu chuÈn ho¸ cÇn kiÓm tra theo catalogue cña nhµ 
chÕ t¹o. 
 
 Qu¸ tr×nh kiÓm tra c«ng t¸c c«p-pha gåm c¸c bíc sau: 
* KiÓm tra thiÕt kÕ cèp-pha 
* KiÓm tra vËt liÖu lµm cèp pha 
* KiÓm tra gia c«ng chi tiÕt c¸c tÊm cèp-pha thµnh phÇn t¹o nªn kÕt cÊu 
* KiÓm tra viÖc l¾p dùng khu«n hép cèp-pha 
* KiÓm tra sù chèng ®ì 
 
 Khi kiÓm tra cèp-pha ph¸i ®¶m b¶o cho cèp-pha cã ®ñ cêng ®é 
chÞu lùc , cã ®ñ ®é æn ®Þnh khi chÞu lùc. 
 
(ii) KiÓm tra thiÕt kÕ cèp-pha : 
 
 KiÓm tra thiÕt kÕ c«p-pha c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu nªu trong môc (i) 
trªn. T¶i träng t¸c ®éng lªn cèp pha bao gåm t¶i träng th¼ng ®øng vµ t¶i 
träng ngang.  

T¶i träng th¼ng ®øng t¸c ®éng lªn c«p-pha gåm t¶i träng b¶n th©n 
cèp-pha, ®µ gi¸o, thêng kho¶ng 600 kg/m3 ®Õn 490 kg/m3 gç, cßn nÕu 
b»ng thÐp theo thiÕt kÕ tiªu chuÈn th× c¨n cø theo catalogue cña nhµ s¶n 
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xuÊt , t¶i träng do khèi bª t«ng t¬i ®îc ®æ vµo trong c«p-pha , kho¶ng 
2500 kg/m3 bª t«ng,  t¶i träng do träng lîng cèt thÐp t¸c ®éng lªn cèp 
pha kho¶ng 100 kg thÐp trong 1 m3 bª t«ng vµ t¶i träng do ngêi vµ m¸y 
mãc, dông cô thi c«ng t¸c ®éng lªn c«p-pha, ®µ gi¸o, kho¶ng 250 daN/m2 
cßn nÕu dïng xe c¶i tiÕn th× thªm 350 daN/m2 sµn vµ t¶i träng do ®Çm 
rung t¸c ®éng lÊy b»ng 200 daN/m2. 

T¶i träng ngang lÊy 50% t¶i träng giã cho ë ®Þa ph¬ng. Ap lùc 
ngang do bª t«ng míi ®æ t¸c ®éng lªn thµnh ®øng c«p-pha cã thÓ tÝnh ®¬n 
gi¶n  theo  p = γH mµ γ lµ khèi lîng thÓ tÝch bª t«ng t¬i ®· ®Çm , thêng 
lÊy b»ng 2500 kg/m3. NÕu tÝnh chÝnh x¸c , ph¶i kÓ ®Õn c¸c t¸c ®éng cña sù 
®«ng cøng xi m¨ng theo thêi gian vµ thêi tiÕt ®îc ph¶n ¸nh qua c¸c c«ng 
thøc : 

  P = γ ( 0,27v + 0,78 ) k1.k2 
mµ H lµ chiÒu cao líp ®æ (m) , v lµ tèc ®é ®æ bª t«ng tÝnh theo chiÒu cao 
n©ng bª t«ng trong kÕt cÊu (m/h), k1 lµ hÖ sè tÝnh ®Õn ¶nh hëng cña ®é 
linh ®éng cña bª t«ng , lÊy tõ 0,8 ®Õn 1,2 , ®é sôt cµng lín th× k1 lÊy lín , k2 
lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña nhiÖt ®é , lÊy tõ 8,85 ®Õn 1,15 , nÕu nhiÖt ®é 
ngoµi trêi cµng cao , k2 lÊy cµng nhá. C«ng thøc nµy ghi râ trong phô lôc A 
cña TCVN 4453-95. 
 T¶i träng ®éng t¸c ®éng lªn c«p-pha ph¶i kÓ ®Õn lùc xung do ph¬ng 
ph¸p ®æ bª t«ng. NÕu ®æ bª t«ng b»ng b¬m, lùc xung lÊy b»ng 400 daN/m2 
vµ nÕu ®æ bª t«ng b»ng benne khi dïng cÇn cÈu ®a bª t«ng lªn , lÊy tõ 200 
daN/m2 ®Õn 600 daN/m2 tuú benne to hay bÐ. Benne bÐ lÊy lùc xung nhá, 
benne to lÊy lùc xung lín. 
 HÖ sè ®é tin cËy ( vît t¶i) khi tÝnh c«p-pha lµ 1,1 víi t¶i träng tÜnh 
vµ 1,3 víi c¸c t¶i träng ®éng. 
 CÇn kiÓm tra ®é vâng cña c¸c bé phËn c«p-pha. 
BÒ mÆt cèp pha lé ra ngoµi ®é vâng ph¶i nhá h¬n 1 /400 nhÞp. NÕu kÕt cÊu 
bÞ che, ®é vâng cã thÓ nhá h¬n 1/250. §é vâng ®µn håi hoÆc ®é lón cña c©y 
chèng c«p-pha ph¶i nhá h¬n 1/1000 nhÞp. 

CÇn dïng m¸y ®o ®¹c kiÓm tra cao ®é ®¸y kÕt cÊu nhÞp trªn 4 mÐt ®Ó 
kÕt cÊu cã ®é vång thi c«ng ®äc ®¶m b¶o : 

§é vång    f = 3L / 1000  mµ  L  lµ chiÒu réng cña nhÞp , tÝnh b»ng 
mÐt. 

 
(iii) KiÓm tra trong qu¸ tr×nh l¾p cèp-pha vµ khi l¾p xong: 

 
  CÇn kiÓm tra ph¬ng ph¸p dÉn trôc to¹ ®é vµ cao ®é ®Ó x¸c ®Þnh c¸c 
®êng t©m , ®êng trôc cña c¸c kÕt cÊu. PhÇn mãng ®· cã ( bµi gi¶ng tríc ), 
cÇn kiÓm tra , ®èi chiÕu b¶n vÏ hoµn c«ng cña kÕt cÊu mãng , råi ím ®êng 
t©m vµ trôc còng nh cao ®é cña kÕt cÊu , so s¸nh víi thiÕt kÕ ®Ó biÕt c¸c sai 
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lÖch thùc tÕ so víi thiÕt kÕ vµ nghiªn cøu ý kiÕn ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu vµ 
quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p xö lý.  

NÕu sai lÖch n»m trong dung sai ®îc phÐp, cÇn cã gi¶i ph¸p ®iÒu 
chØnh kÝch thíc cho phï hîp víi kÕt cÊu s¾p lµm. NÕu sai lÖch qu¸ dung sai 
®îc phÐp, ph¶i yªu cÇu bªn t vÊn thiÕt kÕ cho gi¶i ph¸p sö lý, ®iÒu chØnh  
vµ ghi nhËn ®iÓm xÊu cho bªn nhµ thÇu. NÕu sai lÖch kh«ng thÓ chÊp nhËn 
®îc th× quyÕt ®Þnh cho ®Ëp ph¸ ®Ó lµm l¹i phÇn ®· lµm sai. 

Nhµ thÇu kh«ng tù ý söa ch÷a sai lÖch vÒ tim , ®êng trôc kÕt cÊu còng 
nh cao tr×nh kÕt cÊu. Mäi quyÕt ®Þnh ph¶i th«ng qua gi¸m s¸t t¸c gi¶ thiÕt 
kÕ vµ t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng, ph¶i lËp hå s¬ ghi l¹i sai lÖch vµ biÖn ph¸p 
sö lý, th«ng qua chñ nhiÖm dù ¸n vµ chñ ®Çu t. 

Nh÷ng ®êng tim, ®êng trôc vµ cao ®é ®îc v¹ch trªn nh÷ng chç 
t¬ng øng ë c¸c bé phËn thÝch hîp cña  c«p-pha ®Ó tiÖn theo dâi vµ kiÓm tra 
khi l¾p dùng toµn bé hÖ thèng kÕt cÊu cèp-pha vµ ®µ gi¸o. 

B¶ng sau ®©y gióp trong kh©u kiÓm tra cèp-pha vµ ®µ gi¸o: 
 

Yªu cÇu kiÓm tra Ph¬ng ph¸p kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra 
1 2 3 

Cèp-pha ®· l¾p dùng 
H×nh d¹ng  

vµ kÝch thíc 
B»ng m¾t ,  

®o b»ng thíc  
cã chiÒu dµi thÝch hîp 

Phï hîp víi kÕt cÊu cña 
thiÕt kÕ 

KÕt cÊu c«p-pha B»ng m¾t §ñ chÞu lùc 
§é ph¼ng chç ghÐp 

nèi 
B»ng m¾t §é gå ghÒ  

≤ 3mm 
§é kÝn khÝt gi÷a c¸c 

tÊm ghÐp 
B»ng m¾t §¶m b¶o kÝn ®Ó kh«ng 

ch¶y níc xi m¨ng 
Chi tiÕt ch«n ngÇm  

vµ ®Æt s½n 
X¸c ®Þnh kÝch thíc, 

sè lîng b»ng ph¬ng 
ph¸p thÝch hîp 

§¶m b¶o kÝch thíc vµ 
vÞ trÝ còng nh sè lîng 

theo thiÕt kÕ 
Chèng dÝnh c«p-pha B»ng m¾t Phñ kÝn mÆt tiÕp xóc víi 

bª t«ng 
§é s¹ch trong lßng 

c«p-pha 
B»ng m¾t S¹ch sÏ 

KÝch thíc vµ cao 
tr×nh ®¸y c«p-pha 

B»ng m¾t, m¸y ®o ®¹c 
vµ thíc 

Trong ph¹m vi dung sai 

§é Èm cña c«p-pha gç B»ng m¾t Tíi níc tríc khi ®æ 
bª t«ng 1/2 giê 

§µ gi¸o ®· l¾p dùng 
KÕt cÊu ®µ gi¸o B»ng m¾t theo thiÕt kÕ 

®µ gi¸o 
§¶m b¶o theo thiÕt kÕ 
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C©y chèng ®µ gi¸o L¾c m¹nh c©y chèng, 
kiÓm tra nªm 

Kª, ®Öm ch¾c ch¾n 

§é cøng vµ æn ®Þnh B»ng m¾t vµ ®èi chiÕu 
víi thiÕt kÕ ®µ gi¸o 

§Çy ®ñ vµ cã gi»ng 
ch¾c ch¾n 

 
Khi kiÓm tra, chñ yÕu lµ c¸n bé kü s cña nhµ thÇu tiÕn hµnh cïng ®éi 

c«ng nh©n thi c«ng nhng c¸n bé t vÊn gi¸m s¸t ®¶m b¶o chÊt l îng cña 
Chñ ®Çu t chøng kiÕn vµ ®Ò ra yªu cÇu cho gi¸m s¸t kiÓm tra c«ng t¸c cña 
c«ng nh©n hoµn thµnh. 

Kinh nghiÖm cho thÊy, ngêi c«ng nh©n thi c«ng thêng ®Ó mét sè 
chç cha cè ®Þnh ngay, cha ghim ®inh ch¾c ch¾n, cha nªm , chèt ch¾c 
ch¾n v× lý do chê phèi hîp ®ång bé c¸c kh©u cña viÖc l¾p dùng c«p-pha . 
CÇn tinh m¾t vµ th«ng qua viÖc l¾c m¹nh c©y chèng ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng chè 
c«ng nh©n cha cè ®Þnh ®óng møc ®é cÇn thiÕt ®Ó yªu cÇu hoµn chØnh viÖc 
cè ®Þnh cho thËt ch¾c ch¾n. Khi c¸n bé kü thuËt cña nhµ thÇu kiÓm tra c«ng 
t¸c do c«ng nh©n thùc hiÖn , cÇn cã ngêi c«ng nh©n ®Çy ®ñ dông cô nh 
bóa ®inh, ®inh, ca , trµng, ®ôc, k×m , clª  mang theo , nÕu cÇn gia cè , söa 
ch÷a th× tiÕn hµnh ngay khi ph¸t hiÖn khiÕm khuyÕt. Kh«ng ®Ó cho khÊt , s öa 
sau råi quªn ®i. 

B¶ng sau ®©y cho dung sai trong c«ng t¸c l¾p ®Æt c«p-pha ( TCVN 
4453-95) 

Dung sai trong c«ng t¸c l¾p ®Æt cèp-pha , ®µ gi¸o 
 

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp, mm 
1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng 
c«p-pha 
+ Trªn mçi mÐt dµi 
+ Trªn toµn khÈu ®é 
 
2. Sai lÖch mÆt ph¼ng c«p-pha vµ c¸c 
®êng giao nhau cña chóng so víi 
chiÒu th¼ng ®øng hoÆc ®é nghiªng 
thiÕt kÕ 
+ Trªn mçi mÐt dµi 
+ Trªn toµn bé chiÒu cao kÕt cÊu 
   * Mãng 
   * Têng vµ c©y chèng sµn toµn 
khèi ≤ 5 mÐt 
   *   Têng vµ c©y chèng sµn toµn 
khèi  > 5 mÐt 
   * Cét khung cã liªn kÕt b»ng dÇm 

 
 

±25 
±75 

 
 
 
 
 
5 
 

20 
 

10 
 

15 
10 
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   * DÇm vµ vßm 
 
3.  Sai lÖch trôc 
  * Mãng 
  * Têng vµ cét 
  * DÇm vµ vßm 
  * Mãng kÕt cÊu thÐp 
 
4. Sai lÖch trôc cèp-pha trît, cèp-
pha leo vµ cèp-pha di ®éng so víi 
trôc c«ng tr×nh  

5 
 
 

15 
8 

10 
Theo chØ ®Þnh cña thiÕt kÕ 

 
 

10 

(iv) KiÓm tra khi th¸o dì cèp-pha: 
 Th¸o dì cèp-pha chØ ®îc tiÕn hµnh khi bª t«ng ®· ®ñ cêng ®é chÞu 
lùc. Kh«ng ®îc t¹o ra c¸c xung trong qu¸ tr×nh th¸o dì c«p-pha. Cèp-pha 
thµnh bªn kh«ng chÞu lùc th¼ng ®øng ®îc rì khi cêng ®é cña bª t«ng ®¹t 
50 daN/cm2 , nghÜa lµ trong ®iÒu kiÖn b×nh thêng, sö dông xi m¨ng 
Poocl¨ng PC 30, nhiÖt ®é ngoµi trêi trªn 25oC, th× sau 48 giê cã thÓ dì c«p-
pha thµnh bªn cña kÕt cÊu. 
 Cèp-pha chÞu lùc th¼ng ®øng cña kÕt cÊu bª t«ng chØ ®îc dì khi  bª 
t«ng ®¹t cêng ®é % so víi tuæi bª t«ng ë 28 ngµy: 
 
 
        Lo¹i kÕt cÊu 
 

 
Cêng ®é bª t«ng ®¹t 
®îc so víi R28 ( % ) 

Thêi gian ®Ó ®¹t ®îc 
cêng ®é theo TCVN 
5592-1991 , ngµy. 

B¶n, dÇm , vßm cã khÈu 
®é   < 2 mÐt 
 
B¶n, dÇm , vßm cã khÈu 
®é   b»ng 2 ~ 8  mÐt 
 
B¶n, dÇm , vßm cã khÈu 
®é   > 8 mÐt 

 
50 

 
 

70 
 
 

90 

 
7 
 
 

10 
 
 

23 
 
HÕt søc chó ý víi c¸c lo¹i kÕt cÊu hÉng nh « v¨ng vµ c«ngx«n, sªn« :  
Nh÷ng kÕt cÊu nµy chØ ®îc th¸o dì c«p-pha khi ®· cã ®èi träng chèng lËt . 
§iÒu 3.6.6 cña TCVN 4453-95 ghi râ: §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng trong 
khu vùc cã ®éng ®Êt vµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, trÞ sè cêng ®é bª 
t«ng cÇn ®¹t ®Ó th¸o dì cèp-pha chÞu lùc do thiÕt kÕ qui ®Þnh. 
 §iÒu nµy ®îc hiÓu lµ thiÕt kÕ qui ®Þnh kh«ng ®îc nhá h¬n c¸c sè trÞ 
cho ë b¶ng trªn. 
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 NÕu sö dông phô gia ®«ng kÕt nhanh cña bª t«ng , ph¶i cã ý kiÕn cña 
chuyªn gia míi ®îc dì cèp-pha. Chuyªn gia nµy ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm toµn 
diÖn vÒ chÊt lîng bª t«ng khi sö dông phô gia vµ thêi gian th¸o dì cèp-pha. 
 NÕu sö dông c¸c biÖn ph¸p vËt lý ®Ó thóc ®Èy sù ®«ng cøng nhanh cña 
xi m¨ng nh tíi b¶o dìng b»ng níc nãng ph¶i cã ngêi ®ñ chuyªn m«n 
chÞu tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i cã mÉu bª t«ng thÝ nghiÖm b¶o chøng kÌm vµ ®îc 
nÐn Ðp, cho kÕt qu¶ t¬ng thÝch míi ®îc quyÕt ®Þnh dì cèp-pha sím. 
 
 Khi lµm nhµ nhiÒu tÇng, ph¶i lu ý gi÷ cèp-pha vµ ®µ gi¸o 2 tÇng rìi 
lµ tèi thiÓu. NÕu tèc ®é thi c«ng nhanh , ph¶i gi÷ cèp-pha vµ ®µ gi¸o nhiÒu 
h¬n , tuú thuéc sù tÝnh to¸n cho bª t«ng c¸c tÇng ®îc dì ph¶i ®ñ søc chÞu 
t¶i bªn trªn. 
 
2.4 Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c cèt thÐp: 
 
 C«ng t¸c kiÓm tra cèt thÐp trong bª t«ng bao gåm c¸c viÖc sau ®©y: 
 
* KiÓm tra chÊt lîng thÐp vËt liÖu. 
* KiÓm tra ®é s¹ch cña thanh thÐp. 
* KiÓm tra sù gia c«ng cho thanh thÐp ®¶m b¶o kÝch thíc nh thiÕt kÕ. 
* KiÓm tra viÖc t¹o thµnh khung cèt thÐp cña kÕt cÊu. 
* KiÓm tra sù ®¶m b¶o cèt thÐp ®óng vÞ trÝ trong xuèt qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. 
* KiÓm tra c¸c lç ch«n trong kÕt cÊu dµnh cho viÖc luån d©y c¸p hoÆc c¸c 
chi tiÕt cña viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ sau nµy vµ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n b»ng thÐp hay 
vËt liÖu kh¸c sÏ ch«n trong bª t«ng vÒ sè lîng , vÒ vÞ trÝ víi ®é chÝnh x¸c 
theo tiªu chuÈn. Chç nµy lu ý, kh«ng ®îc cho c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i 
nh«m hay hîp kim cã nh«m tiÕp xóc víi bª t«ng. Lý do lµ ph©n tö nh«m sÏ 
t¸c ®éng vµo kiÒm xi m¨ng t¹o ra sù tr¬ng thÓ tÝch b ª t«ng lµm cho bª t«ng 
bÞ n¸t vôn trong néi t¹i kÕt cÊu. 
 
(i) KiÓm tra vËt liÖu lµm cèt thÐp: 
 
 CÇn n¾m v÷ng nguån gèc cèt thÐp : n¬i chÕ t¹o , nhµ b¸n hµng, tiªu 
chuÈn ®îc dùa vµo ®Ó s¶n xuÊt th«ng qua catalogue b¸n hµng. Víi thÐp 
kh«ng râ nguån gèc, kü s t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng yªu cÇu nhµ thÇu ®a 
vµo c¸c phßng thÝ nghiÖm cã t c¸ch hµnh nghÒ thÝ nghiÖm kiÓm tra c¸c chØ 
tiªu nh cêng ®é chÞu kÐo, kÕt qu¶ thö uèn vµ uèn l¹i kh«ng hoµn toµn , thö 
uèn vµ uèn l¹i. 
 HiÖn nay rÊt nhiÒu thÐp trªn thÞ trêng níc ta do c¸c hîp t¸c x· vµ t 
nh©n chÕ t¹o kh«ng tu©n theo tiªu chuÈn kü thuËt nghiªm tóc nªn viÖc thö 
nghiÖm lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 
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 ThÐp nhËp c¶nh nÕu kh«ng cã catalogue còng ph¶i thÝ nghiÖm ®Ó biÕt 
nh÷ng tÝnh n¨ng c¬ lý xem cã phï hîp víi thiÕt kÕ hay kh«ng.  

ThÐp dïng trong bª t«ng lµ thÐp chuyªn dïng trong x©y dùng. NÕu lµ 
thÐp ViÖt nam , theo TCVN 1651:1975, cã bèn nhãm thÐp c¸n nãng lµ cèt 
trßn tr¬n nhãm C I, cèt cã gê nhãm C II , C III vµ C IV. NÕu ký hiÖu theo 
Nga , ®ã lµ c¸c nhãm t¬ng ®¬ng øng víi A I , A II, A III , A IV. 

Cêng ®é tiªu chuÈn cña c¸c nhãm thÐp c¸n nãng ®Ó ®èi chiÕu víi c¸c 
lo¹i thÐp cÇn thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh cêng ®é cho trong b¶ng: 

 
         Nhãm cèt thÐp thanh     Cêng ®é tiªu chuÈn R a.c  

                 ( KG/cm2) 
C I 
C II 
C III 
C IV 

D©y thÐp c¸cbon thÊp kÐo nguéi 
 

2.200 
3.000 
4.000 
6.000 
5.200 

 
 Thö kÐo cèt thÐp theo tiªu chuÈn TCVN 197:1985 . 
 §Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu biÕn d¹ng dÎo cña cèt thÐp , cÇn thÝ 
nghiÖm uèn cèt thÐp. ThÝ nghiÖm uèn cèt thÐp theo TCVN 198:1985. 
 Víi nh÷ng c«ng tr×nh quan träng, khi cÇn thiÕt cÇn x¸c ®Þnh thµnh 
phÇn cña thÐp ®Ó suy ra c¸c tÝnh n¨ng c¬ häc cña thÐp. Khi ®ã, ngêi k ü s 
t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh yªu cÇu ngêi cung cÊp thÐp ®Ó sö 
dông trong c«ng tr×nh ph¶i cho biÕt hµm lîng c¸c thµnh phÇn sau ®©y chøa 
trong thÐp: hµm lîng c¸cbon, m¨nggan, phètpho, silic, sunfur, titan, 
vanadium. BiÕt ®îc hµm lîng dùa vµo tiªu chÝ cña hîp kim ®Ó biÕt tÝnh 
chÊt c¬ lý cña thÐp. 
 
 Víi c¸c c«ng tr×nh khung bª t«ng cèt thÐp, viÖc lùa chän cèt thÐp 
thêng chän thÐp trßn c¸n nãng nhãm C II , cã sè hiÖu CT 5 lµm thÐp chÞu 
lùc. 
 Lo¹i thÐp nµy , tríc ®©y gäi lµ thÐp gai , nay gäi lµ thÐp gê ho Æc thÐp 
thanh v»n. MÆt ngoµi thanh thÐp cã dËp næi nh÷ng gê lµm t¨ng ®é b¸m dÝnh 
gi÷a bª t«ng vµ thÐp. Tríc ®©y thÐp gê lµm theo tiªu chuÈn cña Liªn x«   
(cò), lo¹i CT5, gê ®æ cïng chiÒu ®Ó ph©n biÖt víi lo¹i 25 ΓC thuéc nhãm C 
III,   cã gê chôm ®Çu nhau lµm gê thµnh h×nh x¬ng c¸ . B©y giê, c¸c c¬ së 
s¶n xuÊt thÐp kh«ng tu©n theo tiªu chuÈn nµo ë trong níc ta b¾t chíc thÐp 
cña níc ngoµi , khi gia c«ng chÕ t¹o thÐp thêng lµm mäi lo¹i thÐp gê ®Òu  
cã bÒ ngoµi h×nh x¬ng c¸ nªn viÖc yªu cÇu thö nghiÖm thÐp cµng cÇn thiÕt. 
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 Khi cÇn kiÓm tra ®Ó biÕt bè trÝ cèt thÐp cã ®óng ®êng kÝnh danh 
nghÜa kh«ng , ta xem b¶ng sau: 
 

     Khèi lîng theo chiÒu dµi §êng kÝnh  
danh nghÜa (mm) 

DiÖn tÝch mÆt c¾t 
ngang dang nghÜa 

(mm2) 
   Yªu cÇu kg/m    Dung sai % 

6 
8 
10 
12 
16 
20 
25 
32 
40 

28,3 
50,3 
78,3 
113 
201 
314 
491 
804 
1256 

0,222 
0,395 
0,617 
0,888 
1,58 
2,47 
3,85 
6,31 
9,86 

±8 
±8 
±5 
±5 
±5 
±5 
±4 
±4 
±4 

 
 Cét ®Çu cho ta kÝch thíc danh nghÜa, ®iÒu nµy cã thÓ hgiÓu lµ khi 
chän tiÕt diÖn trong tÝnh to¸n , thÐp ®îc chän theo diÖn tÝch chÞu lùc ë cét 2 
vµ ®îc coi ®êng kÝnh thanh t¬ng øng víi cét 1. Nhng do bÒ ngoµi ®êng 
kÝnh cã gê nªn ®êng kÝnh thanh nµy chØ lµ danh nghÜa, kh«ng thÓ ®o ch ç 
lâm råi céng víi ®o chç låi cña gê mµ chia b×nh qu©n. C¸ch lµm tèt lµ chÆt 1 
hay 2 mÐt råi c©n, theo b¶ng nµy ta suy ®îc ®êng kÝnh danh nghÜa. 
 
 ThÐp v»n hay thÐp cã gê cã 5 nh·n m¸c lµ RB 300, RB 400, RB 500 
vµ RB 400W  vµ RB 500W. 
 Lo¹i RB 300 , RB 400 , RB 500 khã hµn. C¸c lo¹i RB 400W vµ RB 
500 W cã thÓ hµn b»ng ph¬ng ph¸p th«ng thêng. 
 
 C¸c chØ tiªu c¬ häc cña thÐp v»n nh trong b¶ng : 
 
      M¸c thÐp Giíi h¹n ch¶y 

trªn ReH N/mm2 
Giíi h¹n bÒn kÐo 
Rm , N/mm2 

§é d·n dµi 
     A 5,65 % 

RB 300 300 330 16 
RB 400 

RB 400W 
400 

 
440 14 

RB 500 
RB 500W 

500 550 14 

 
 NÕu ph¶i thö thµnh phÇn ho¸ häc cña thÐp th× nh÷ng thµnh phÇn c¸c 
chÊt trong thÐp ph¶i t¬ng øng víi: 
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M¸c 
thÐp 

C Si Mn P S N Cdl 

RB 300 
RB 400 
RB 500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,060 

(0,070) 

 
0,060 

(0,070) 

 
- 

 
- 

RB 
400W 
RB 
500W 

 
0,22 

 
(0,24) 

 
0,60 

 
(0,65) 

 
1,60 

 
(1,70) 

 
0,050 

 
(0,055) 

 
0,050 

 
(0,055) 

 
0,012 

 
(0,013) 

 
0,50 

 
(0,52) 

 
(ii) KiÓm tra ®é s¹ch cña cèt thÐp: 
 
 Víi thÐp sîi Φ6, Φ8, Φ10 thÊm than ®Ó b¶o vÖ chèng gØ, khi sö dông 
vµo kÕt cÊu cÇn têi ®Ó cho rông líp than. 
 CÇn chó ý sù bÈn do dÇu, mì lµm bÈn thÐp, ph¶i lau s¹ch. Nh÷ng 
thanh thÐp ®îc b«i dÇu hay mì chèng gØ , khi sö dông vµo kÕt cÊu ph¶i lau 
s¹ch. ThÐp gØ ph¶i chuèt , ®¸nh gØ cho s¹ch. Nh÷ng chè b¸m bïn, bÈn ph¶i 
lau cä s¹ch. 
 ThÐp cong, uèn gÊp, ph¶i duçi th¼ng. Thanh thÐp bÞ dËp, mãp qu¸ 2% 
®êng kÝnh ph¶i lo¹i bá, kh«ng ®a vµo kÕt cÊu. 
 
(iii) Gia c«ng theo kÝch thíc thiÕt kÕ cña thanh: 
 
 CÇn kiÓm tra ®Ó thÊy thÐp chØ ®îc c¾t uèn theo ph¬ng ph¸p c¬ häc. 
RÊt h¹n chÕ dïng nhiÖt ®Ó uèn vµ c¾t thÐp. NhiÖt ®é sÏ lµm biÕn ®æi tÝnh chÊt 
cña thÐp.  
 HiÖn nay nhiÒu b¶n vÏ ®îc tr×nh bµy theo c¸c nhµ kü thuËt ph¬ng 
T©y nªn kh«ng triÓn khai cèt thÐp trong b¶n vÏ nh tríc ®©y nªn kü s cña 
nhµ thÇu ph¶i triÓn khai cèt thÐp theo thùc tÕ vµ th«ng qua t vÊn ®¶m b¶o 
chÊt lîng, tr×nh chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt tríc khi thi c«ng. 
 Khi c¾t vµ uèn cèt thÐp theo l« th× cø 100 thanh thÐp ®· gia c«ng sÏ 
lÊy n¨m thanh bÊt kú ®Ó kiÓm tra. TrÞ sè sai lÖch kh«ng ®îc vît qu¸ sè 
liÖu cho trong b¶ng díi ®©y: 
 

C¸c sai lÖch Møc cho phÐp ( mm) 
1. Sai lÖch vÒ kÝch thíc theo chiÒu 
dµi cña cèt thÐp chÞu lùc: 
a) Mçi mÐt dµi 
b) Toµn bé chiÒu dµi 
 
2. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ ®iÓm uèn 

 
 

±5 
±20 

 
±20 
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3. Sai lÖch vÒ chiÒu dµi cèt thÐp trong 
kÕt cÊu bª t«ng khèi lín: 
a) Khi chiÒu dµi nhá h¬n 10 mÐt 
b) Khi chiÒu dµi lín h¬n 10 mÐt 
 
4. Sai lÖch vÒ gãc uèn cña cèt thÐp 
 
5. Sai lÖch vÒ kÝch thíc mãc uèn 
 

 
 
 

+d 
+(d+0,2a) 

 
3o 
 

+a 

trong ®ã :  d - ®êng kÝnh cèt thÐp 
  a - chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp. 
 
 ViÖc hµn cèt thÐp b»ng hå quang dïng trong c¸c trêng hîp: 
* Nèi dµi c¸c thanh thÐp c¸n nãng cã ®êng kÝnh lín h¬n 8 mm; 
* Hµn c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, c¸c bé phËn cÊu t¹o vµ liªn kÕt c¸c mèi nèi trong 
cèt thÐp. 
 Hµn lµm t¨ng nhiÖt ®é thanh thÐp lªn qu¸ lín , lµm thay ®æi tÝnh chÊt 
c¬ lý cña thÐp nªn bªn thiÕt kÕ ph¶i quyÕt ®Þnh chç nµo ®îc hµn, kh«ng nªn 
l¹m dông c«ng t¸c hµn. Hµn chØ ®îc tiÕn hµnh víi vËt liÖu thÐp mµ qu¸ 
tr×nh t¨ng nhiÖt kh«ng hay Ýt lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng vËt liÖu hµn. 
 Mèi hµn ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng vÒ ®é ®Çy cña ®êng hµn, ®é dµi 
®êng hµn, chiÒu cao ®êng hµn. CÇn chó ý ph¶i hµn ®èi xøng ®¶m b¶o cho 
thÐp thanh kh«ng bÞ biÕn d¹ng do chªnh nhiÖt. 
 KiÓm tra chÊt lîng ®êng hµn tiÕn hµnh nh sau: 
* LÊy trong 100 mèi hµn lÊy ra mét c¸ch bÊt kú 5 mÉu ®Ó kiÓm tra kÝch 
thíc, còng lÊy trong 100 mèi hµn Êy 3 mÉu ®Ó kiÓm tra thö kÐo vµ 3 mÉu 
kiÓm tra thö uèn. 
* Sai lÖch kh«ng ®îc vît qu¸ sè liÖu cho trong b¶ng: 
 

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp 
 
1. Sai sè vÒ kÝch thíc chung cña c¸c khung hµn 
ph¼ng vµ c¸c líi hµn còng nh theo ®é dµi cña 
c¸c thanh riªng lÎ: 
 
a) Khi ®êng kÝnh thanh thÐp kh«ng qu¸ 16mm: 
 
* Theo ®é dµi cña s¶n phÈm. 
* Theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao cña s¶n phÈm. 
* KÝch thíc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc 

 
 
 
 
 
 
 

±10 mm 
±5 mm 
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theo chiÒu cao kh«ng lín h¬n 1 mÐt. 
 
b) Khi ®êng kÝnh thanh cèt thÐp 18 mm~ 40 
mm: 
 
* Theo ®é dµi cña s¶n phÈm. 
* Theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao cña s¶n phÈm. 
* KÝch thíc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc 
theo chiÒu cao kh«ng lín h¬n 1 mÐt.  
 
c) Khi ®êng kÝnh thanh cèt thÐp tõ 40 mm trë 
lªn 
* Theo ®é dµi cña s¶n phÈm. 
* Theo chiÒu cao cña s¶n phÈm 
 
2. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ngang ( 
thanh nèi) cña c¸c khung hµn, sai sè vÒ kÝch 
thíc cña « líi hµn vµ vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
bé phËn cña khung kh«ng gi»ng 
 

±3 mm 
 
 
 
 

±10 mm 
±10 mm 

 
±5 mm 

 
 
 

±50 mm 
±20 mm 

 
 
 
 

±10 mm 
 

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp 
3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc 
riªng biÖt cña khung ph¼ng hoÆc khung kh«ng 
gian víi ®êng kÝnh cña thanh lµ: 
 
* Nhá h¬n 40 mm 
* B»ng vµ lín h¬n 40 mm 
 
4. Sai sè theo mÆt ph¼ng cña c¸c líi hµn hoÆc 
c¸c khung hµn ph¼ng khi ®êng kÝnh c¸c thanh: 
 
* Nhá h¬n 12 mm 
* Tõ 12 ~ 24 mm 
* Tõ 24 mm ~ 50 mm 
* Trªn 50 mm 
 
5. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ chç uèn cña thanh 
 
6. Sai lÖch tim c¸c khung cèt thÐp ( ®o theo tim 
xµ) 
 

 
 
 
 

±0,5 d 
±1 d 

 
 
 
 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
25 mm 

 
2 d 

 
15 mm 
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7. Sai lÖch ®é vâng c¸c khung cèt thÐp chÞu lùc 
so víi thiÕt kÕ 
 

5% 
 
 

 
d lµ ®êng kÝnh thanh thÐp. 
 
 Víi c¸c ®êng hµn còng cÇn kiÓm tra cÈn thËn, viÖc kiÓm tra ®êng 
hµn ph¶i ®¹t c¸c sai lÖch kh«ng ®îc vît qu¸ sè liÖu cho trong b¶ng sau 
®©y: 
 

Tªn vµ hiÖn tîng sai lÖch Møc cho phÐp 
 
1. Xª dÞch cña ®êng nèi t©m cña hai thanh nÑp trßn 
®èi víi trôc thanh ®îc nèi khi cã thanh nÑp vµ 
®êng hµn vÒ mét bªn 
 
2. Sai lÖch vÒ chiÒu dµi cña c¸c thanh ®Öm vµ thanh 
nÑp 
 
 
3. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hµn cã 
khu«n 
 
4. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hµn theo 
híng däc ( trõ c¸c mèi hµn cã thanh nÑp ®Æt lÖch) 
 
5. §é lÖch cña trôc c¸c thanh ë mèi hµn 
 
6. Xª dÞch tim cña c¸c thanh ë mèi nèi 
a) Khi hµn cã khu«n 
b) Khi hµn cã c¸c thanh nÑp trßn 
c) Khi hµn ®èi ®Çu 
 
7. Sai sè vÒ chiÒu dµi cña c¸c mèi hµn c¹nh  
 
8. Sai sè vÒ chiÒu réng cña c¸c mèi hµn c¹nh 
 
9. ChiÒu réng ch©n mèi hµn kh«ng b¸m vµo thÐp gãc 
khi hµn b»ng ph¬ng ph¸p hµn nhiÒu líp hoÆc khi 
hµn c¸c thanh ®êng kÝnh nhá h¬n 40 mm 
 

 
 

0,1 d vÒ bªn cña  
mèi hµn 

 
±0,5 d 

 
 
 

0,1 d 
 
 

0,5 d 
 
 
3o 
 
 

0,1 d 
0,1 d 
0,1 d 

 
0,5 d 

 
0,15 d 

 
 

0,1 d 
 
 



  39

10. ChiÒu s©u vÕt lâm cho tia hå quang ë thÐp tÊm vµ 
thÐp h×nh khi hµn víi thÐp trßn hoÆc thÐp v»n 
 
11. Sè lîng rçng bät vµ xØ ngËm vµo trong mèi hµn: 
* Trªn bÒ mÆt mèi hµn trong d¶i kho¶ng 2d 
* Trong tiÕt diÖn mèi hµn 
Khi d nhá h¬n hoÆc b»ng 16 mm 
Khi d lín h¬n 16 mm 
 
12. §êng kÝnh trung b×nh lç rçng vµ xØ ngËm vµo 
mèi hµn: 
* Trªn mÆt mèi hµn 
* Trong tiÕt diÖn mèi hµn 
Khi d nhá h¬n 16 mm 
Khi d lín trªn 16 mm 
 

 
2,5 mm 

 
 

3 chç 
 

2 chç 
3 chç 

 
 
 

1,5 mm 
 

1,0 mm 
1,5 mm 

 
 
d lµ ®êng kÝnh thanh thÐp. 
 
 
(iv) KiÓm tra sù t¹o thµnh khung cèt thÐp cña kÕt cÊu: 
 
 ViÖc t¹o thµnh khung cña kÕt cÊu gåm c¸c viÖc buéc cèt thÐp thµnh 
khung vµ l¾p dùng ®a khung ®óng vµo vÞ trÝ ®· cã c«p-pha hoÆc ®Ó bäc cèp-
pha cho khung cèt thÐp nµy. 
 
 ViÖc nèi buéc c¸c thanh thÐp chång lªn nhau ®èi víi c¸c lo¹i cèt thÐp 
do thiÕt kÕ qui ®Þnh. Kh«ng nèi t¹i nh÷ng n¬i mµ kÕt cÊu chÞu lùc lín vµ chç 
kÕt cÊu uèn cong. Trong mét tiÕt diÖn kÕt cÊu , kh«ng nèi qu¸ 25% diÖn tÝch 
tæng céng cña cèt thÐp chÞu lùc víi thÐp trßn tr¬n vµ kh«ng qu¸ 5 0% víi thÐp 
v»n.  

Tiªu chuÈn TCVN 4453-1995 qui ®Þnh ®o¹n buéc chång kh«ng nhá 
h¬n 250 mm cho vïng chÞu kÐo vµ 200 mm cho vïng chÞu nÐn. 
 Tuy vËy v× ngêi thi c«ng kh«ng ph¶i lµ ngêi thiÕt kÕ kÕt cÊu n ªn qui 
®Þnh vïng nÐn hay vïng kÐo cã thÓ dÉn ®Õn nhÇm lÉn mµ nªn qui ®Þnh réng 
r·i h¬n vÒ ®o¹n chång nµy. C¸c yªu cÇu cña nhiÒu níc ngoµi hay qui ®Þnh 
®o¹n chång nµy lµ 45 d. 
 Víi thÐp trßn tr¬n, ®Çu thanh nèi chËp ph¶i uèn mãc. ThÐp thanh v »n 
kh«ng cÇn uèn mãc. 
 D©y thÐp buéc lµ d©y thÐp mÒm cã ®êng kÝnh 1 mm. Mét ®o¹n chËp 
ph¶i ®îc buéc Ýt nhÊt 3 mèi, mét mèi gi÷a vµ hai mèi ë hai ®Çu chËp. 
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 CÇn kiÓm tra c¸c chi tiÕt ch«n s½n trong bª t«ng vµ c¸c vËt cÇn ch«n 
trong bª t«ng. Nh÷ng vËt nµy cÇn cè ®Þnh vµo khung cèt thÐp hay vµo cèp-
pha ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh t¹o thµnh khung cèt thÐp cña kÕt cÊu nµy. 
CÇn kiÓm tra vÒ vÞ trÝ vµ sè lîng cho chÝnh x¸c. 
 
 Khi cã chõa lç xuyªn qua kÕt cÊu bª t«ng nh sµn , dÇm , cét hoÆc khi 
kÕt cÊu uèn, gÊp khóc hay thay ®æi híng cÇn bè trÝ nh÷ng thanh thÐp cÊu 
t¹o chèng øng suÊt côc bé. §iÒu nµy ph¶i ®îc thÓ hiÖn qua b¶n vÏ cña bªn 
thiÕt kÕ lËp. NÕu v× lý do g× mµ bªn thiÕt kÕ cha thÓ hiÖn , kü s cña nhµ 
thÇu cÇn lËp thµnh b¶n vÏ bæ sung vµ th«ng qua kü s t vÊn ®¶m b¶o chÊt 
lîng ®Ó tr×nh chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt cho thi c«ng. §©y lµ ®iÒu hÕt søc quan 
träng nhng bªn thiÕt kÕ Ýt kinh nghiÖm thêng kh«ng chó ý. Muèn c«ng 
tr×nh kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt nøt nhá ë c¸c gãc lç trèng mµ thêng xuÊt 
hiÖn øng suÊt côc bé phøc t¹p, cÇn bè trÝ ®Çy ®ñ nh÷ng thanh thÐp cÊu t¹o 
lo¹i nµy. CÇn cã sù chó ý tho¶ ®¸ng khi kiÓm tra ®Õn nh÷ng thÐp ®ai ë nh÷ng 
®o¹n cña kÕt cÊu dÇm vµ cét cÇn thÐp ®ai dµy do ph¶i chÞu lùc tËp trung , lùc 
c¾t lín, cÇn treo kÕt cÊu kh¸c.  
 CÇn chó ý ®Õn c¸c cèt ®ai ë vïng kÕt cÊu chÞu xo¾n. Ph¶i uèn mãc 
®óng qui ®Þnh cho ®ai chÞu xo¾n.  
 Sau khi l¾p thµnh khung cèt thÐp ®Ó ®a vµo c«p-pha, cÇn treo vµ kª 
nh÷ng miÕng kª b»ng bª t«ng cèt thÐp hay b»ng c¸c vËt kª ®îc chÕ t¹o 
chuyªn dïng ®Ó kª b»ng thÐp hoÆc thÐp bäc nhùa ®Ó ®¶m b¶o chiÒu dµy lín 
b¶o vÖ. MËt ®é cña tÊm kª hoÆc vËt kª ph¶i sao cho khi cã xª dÞch, chiÒu 
dµy líp bª t«ng b¶o vÖ ®îc ®æ sau nµy còng kh«ng bÞ máng ®i.   
 ViÖc kiÓm tra khung cèt thÐp l¾p dùng tríc khi ®ãng trong hép cèp-
pha hoÆc tríc khi ®æ bª t«ng ph¶i lËp thµnh biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh 
kÝn sÏ ®îc lÊp phñ. Kh«ng thÓ lµm c«ng viÖc nµy mét c¸ch qua loa. Ph¶i hÕt 
søc cÈn thËn kiÓm tra c«ng ®o¹n nµy vµ lËp hå s¬ ®óng qui ®Þnh. 
 Sè liÖu khi kiÓm tra ph¶i nhá h¬n sè liÖu cung cÊp trong b¶ng sau ®©y. 
 

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp, mm 
1. Sai sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc ®Æt 
riªng biÖt 
a) Víi kÕt cÊu khèi lín 
b) Víi cét, dÇm vµ vßm 
c) Víi b¶n , têng , mãng díi khung 
 
2. Sai sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng cèt thÐp khi 
bè trÝ nhiÒu hµng theo chiÒu cao: 
a) C¸c kÕt cÊu cã chiÒu dµi h¬n 1 mÐt vµ mãng ®Æt 
díi c¸c kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kü thuËt 

 
 

±30 mm 
±10 mm 
±20 mm 

 
 
 

±20 mm 
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díi c¸c kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kü thuËt 
b) DÇm khung vµ b¶n cã chiÒu dµy lín h¬n 100 
mm 
c) B¶n cã chiÒu dµy ®Õn 100 mm vµ chiÒu dµy líp 
b¶o vÖ 10 mm. 
 
3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp ®ai cña 
dÇm, cét, khung , vµ dµn cèt thÐp 
 
4. Sai lÖch côc bé vÒ chiÒu dµy líp b¶o vÖ 
a) C¸c kÕt cÊu khèi lín 
b) Mãng n»m díi c¸c kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ kü thuËt 
c) Cét , dÇm vµ vßm 
d) Têng vµ b¶n chiÒu dµy trªn 100 mm 
e) Têng vµ b¶n chiÒu dµy ®Õn 100 mm víi chiÒu 
dµy líp b¶o vÖ lµ 10 mm. 
 
5. Sai lÖch vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ph©n bè 
trong mét hµng: 
a) §èi víi b¶n , têng vµ mãng díi kÕt cÊu 
khung 
b) §èi víi nh÷ng kÕt cÊu khèi lín.  
 
6. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ c¸c cèt thÐp ®ai so víi chiÒu 
®øng hoÆc chiÒu ngang ( kh«ng kÓ trêng hîp khi 
cèt ®ai bÞ ®Æt nghiªng so víi thiÕt kÕ) 
 
7. Sai lÖch vÞ trÝ tim cña c¸c thanh ®Æt ë ®Çu c¸c 
khung hµn nèi t¹i hiÖn trêng víi c¸c khung kh¸c 
khi ®êng kÝnh cña thanh: 
* Nhá h¬n 40 mm 
* Lín h¬n hoÆc b»ng 40 mm. 
 
8. Sai lÖch vÞ trÝ mèi hµn cña c¸c thanh theo chiÒu 
dµi cña cÊu kiÖn 
a) C¸c khung vµ kÕt cÊu têng mãng 
b) C¸c kÕt cÊu khèi lín 
 
9. Sai lÖch cña vÞ trÝ c¸c bé phËn cèt thÐp trong kÕt 
cÊu khèi lín ( khung, khèi , dµn ) so víi thiÕt kÕ: 
a) Trong mÆt b»ng 

 
±5 mm 

 
±3 mm 

 
 
 

±10 mm 
 

±20 mm 
±10 mm 
±5 mm 
±5 mm 

 
±3 mm 

 
 
 

±25 mm 
 

±40 mm 
 
 

±10 mm 
 
 
 
 
 

±5 mm 
±10 mm 

 
 
 

±25 mm 
±50 mm 

 
 

±50 mm 
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b) Theo chiÒu cao 
 

±30 mm 
 

 
(v) KiÓm tra cèt thÐp  ®¶m b¶o ®óng vÞ trÝ trong xuèt qu¸ tr×nh thi c«ng: 
 
 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cã nhiÒu t¸c ®éng lµm xª dÞch vÞ trÝ cèt thÐp 
®· ®îc nghiÖm thu tríc khi ®æ bª t«ng nh ®i l¹i trªn cèt thÐp, d½m bÑp 
cèt thÐp vai bß ë c¸c gèi tùa, sù ®Çm bª t«ng khi tú chµy ®Çm vµo cèt thÐp, 
sù va ®Ëp c¬ häc lµm mãp c¸c khung cèt thÐp, vì c¸c miÕng kª, lÖch c¸c 
miÕng kª. 
 Sù thêng trùc cña c«ng nh©n ®¶m b¶o söa nh÷ng lçi nµy lµ b¾t buéc. 
Kh«ng cã thî s¾t trùc khi ®æ bª t«ng sÏ dÉn ®Õn nh÷ng sai háng ®¸ng tr¸ch 
mµ thiÕu v¾ng ngêi n¾n chØnh. ThiÕu c«ng nh©n trùc cèp-pha vµ c«ng nh©n 
trùc söa cèt thÐp th× cha nªn tiÕn hµnh ®æ bª t«ng. 
 
 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ kÕt cÊu chÞu lùc quan träng ®¶m b¶o chøc 
n¨ng c«ng tr×nh vµ sù bÒn v÷ng cña kÕt cÊu nªn sù chøng kiÕn cña kü s t 
vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh víi c¸c viÖc lµm cña bªn nhµ thÇu lµ hÕt 
søc cÇn thiÕt. 
 C«ng t¸c kiÓm tra cã thÓ tham kh¶o b¶ng sau ®©y: 

C«ng t¸c cÇn 
kiÓm tra 

Ph¬ng ph¸p 
kiÓm tra 

Yªu cÇu cña  
kiÓm tra 

TÇn suÊt kiÓm tra 

1 2 3 4 
Theo phiÕu giao 
hµng, chøng chØ, 
catalogue,quan 
s¸t b»ng m¾t. 

Cã catalogue, cã 
chøng chØ vµ 
hµng giao ®óng 
catalogue. 

 
Mçi lÇn nhËn 
hµng 

§o kiÓm l¹i 
®êng kÝnh cèt 
thÐp hoÆc c©n ®Ó 
®Þnh ra ®êng 
kÝnh danh nghÜa 
cña cèt v»n 

§ång ®Òu vÒ kÝch 
thíc tiÕt diÖn, 
®óng ®êng kÝnh 
yªu cÇu 

 
 
Mçi lÇn nhËn 
hµng 

 
 
 
 
 
 VËt liÖu cèt thÐp      

Thö mÉu theo 
TCVN 197-85 , 
TCVN 198- 85 

§¶m b¶o theo 
yªu cÇu thiÕt kÕ 

Tríc khi gia 
c«ng 

Quan s¸t bªn 
ngoµi thanh thÐp 

B»ng m¾t thêng BÒ mÆt s¹ch, 
kh«ng bÞ mãp, 
bÑp 

Tríc khi gia 
c«ng 

Quan s¸t viÖc c¾t, 
uèn cèt thÐp 

B»ng m¾t thêng §¶m b¶o qui 
tr×nh kü thuËt 

Khi gia c«ng 
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Thanh thÐp ®· 
uèn 

§o b»ng thíc Sai lÖch ph¶i nhá 
h¬n sè liÖu ®· qui 

®Þnh 

Cø 100 thanh lÊy 
5 thanh ®Ó kiÓm 

tra 
ThiÕt bÞ hµn §¶m b¶o c¸c 

th«ng sè 
Tríc khi hµn vµ 
®Þnh kú 3 th¸ng 1 

lÇn 
BËc thî hµn ®¸p 
øng 
Hµn mÉu thö 

BËc thî ®óng qui 
®Þnh 

Tríc khi tiÕn 
hµnh hµn 

B»ng m¾t thêng 
vµ thíc ®o 

Mèi hµn ®¸p øng 
sè liÖu yªu cÇu 

Khi hµn xong vµ 
nghiÖm thu 

ThÝ nghiÖm mÉu §¶m b¶o c¸c chØ 
tiªu 
NÕu cã mÉu 
kh«ng ®¹t ph¶i 
kiÓm tra l¹i víi 
sè mÉu gÊp ®«i 

 
Cø 100 mèi hµn 
lÊy 3 mÉu ®Ó 
kiÓm tra cêng 
®é 

 
 
 
 
 
 
 

C«ng t¸c hµn cèt 
thÐp 

KiÓm tra siªu ©m 
TCVN 1548-85 

Ph¶i ®¶m b¶o 
chÊt lîng 

Khi cãp nghi ngê 
hoÆc khi cÇn thiÕt 

 
ThÐp chê vµ chi 
tiÕt ®Æt s½n 

 
X¸c ®Þnh vÞ trÝ, 
kÝch thíc vµ sè 
lîng b»ng biÖn 
ph¸p thÝch hîp 

 
 
§¹t c¸c yªu cÇu 
trong thiÕt kÕ 

 
Tríc khi ®æ bª 
t«ng 

Nèi buéc cèt 
thÐp 

Quan s¸t b»ng 
m¾t thêng, ®o 
b»ng thíc 

§¶m b¶o ®o¹n 
chång nèi  

Trong vµ sau khi 
t¹o khung cèt 
thÐp  

 
 
L¾p dùng cèt 
thÐp 

 
 
Quan s¸t b»ng 
m¾t thêng. §o 
b»ng thíc 

L¾p dùng ®óng 
kü thuËt. 
Chñng lo¹i, vÞ trÝ 
vµ kÝch thíc 
®óng thiÕt kÕ 
Sai lÖch trong 
ph¹m vi qui ®Þnh 

 
Qu¸ tr×nh tæ hîp 
cèt thÐp cña kÕt 
cÊu vµ khi 
nghiÖm thu 

   Con kª, vËt kª B»ng m¾t, ®o 
b»ng thíc 

§¶m b¶o ®óng 
qui ®Þnh 

Qu¸ tr×nh tæ hîp 
cèt thÐp 

ChiÒu dµy líp bª 
t«ng b¶o vÖ cèt 
thÐp 

KiÓm tra ®iÖn tõ  
theo TCXD 240-
2000 (*) 

Theo ®óng qui 
®Þnh cho tõng 
lo¹i kÕt cÊu 

Qu¸ tr×nh l¾p 
dùng vµ nghiÖm 
thu 

Thay ®æi cèt thÐp Theo tÝnh to¸n Khi gÆp khã 
kh¨n cÇn thay 

Tríc khi gia 
c«ng cèt thÐp 
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Chó thÝch: (*) 
 
Mét sè lo¹i m¸y ®o tõ ®Ó kiÓm tra chiÒu dµy líp b¶o vÖ bª t«ng vµ tÝnh n¨ng: 
 
+ M¸y IZC-3 ; IZC-10H  
Níc s¶n xuÊt : CHLB Nga , nguån 9 Volts , nÆng 4,5 Kg, chØ thÞ ®ång hå , 
®o ®îc tõ 0 ~ 50 mm vµ ®êng kÝnh thanh thÐp tõ 6 mm ®Õn 16 mm. 
 
+ M¸y PROFORMETER 4 
Níc s¶n xuÊt : Thuþ sÜ , nguån 9 Volts , nÆng 2 Kg, mµn h×nh tinh thÓ láng, 
hiÓn thÞ sè , ®o ®îc tõ 0 ~ 300 mm vµ ®êng kÝnh thanh thÐp tõ 2 mm ®Õn 
45 mm. 
 
+ M¸y PROFORMETER E0490 
Níc s¶n xuÊt : Ph¸p , nguån DC & AC , nÆng 4 Kg, chØ thÞ mµn h×nh hiÓn 
thÞ sè, ®o ®îc tõ 0 ~ 200 mm vµ ®êng kÝnh thanh thÐp tõ 4 mm ®Õn 40 
mm. 
 
 
2.5 KiÓm tra qu¸ tr×nh thi c«ng bª t«ng: 
 
2.5.1 KiÓm tra chÊt lîng hçn hîp bª t«ng: 
 
 Mét kh©u kiÓm tra hÕt søc quan träng víi c«ng t¸c b ª t«ng lµ kiÓm tra 
vËt liÖu bª t«ng. Kh©u nµy ®· cã chuyªn ®Ò riªng. 
  
 L©u nay chóng ta chØ cã yªu cÇu hçn hîp bª t«ng vÒ cêng ®é cuèi 
cïng. NÕu chØ yªu cÇu nh vËy cha ®ñ v× cßn nhiÒu ®Æc trng kh¸c ®îc sö 
dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng cha ®îc kÓ ®Õn ®Çy ®ñ. 
 
 Khi lùa chän hçn hîp bª t«ng sö dông cho c«ng tr×nh cã 4 ph¬ng ¸n 
lùa chän nh sau: 
 
(i) Hçn hîp theo thiÕt kÕ: 
 
 Hçn hîp ®îc qui ®Þnh b»ng viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ d¹ng phÈm 
cÊp cêng ®é, c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt cña vËt liÖu, hµm lîng xi m¨ng tèi ®a vµ 
tèi thiÓu, tû lÖ níc/xim¨ng tù do tèi thiÓu vµ mét sè yªu cÇu kh¸c. 
 Sù thÝ nghiÖm vÒ cêng ®é gióp thiÕt kÕ thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng. 
 



  45

(ii) Hçn hîp theo ®¬n ®Æt hµng: 
 
 Hçn hîp ®· ®îc qui ®Þnh vËt liÖu thµnh phÇn vµ c¸c tÝnh chÊt cña vËt 
liÖu thµnh phÇn nµy ®Ó s¶n xuÊt ®îc bª t«ng ®¸p øng yªu cÇu. Sù ®Þnh liÖu 
tríc tû lÖ hçn hîp t¹o thµnh mét phÇn thiÕt yÕu cña c¸c yªu cÇu ph¶i ®¸p 
øng. ThÝ nghiÖm cêng ®é kh«ng dïng ®Ó liÖu ®Þnh sù ®¸p øng c¸c yªu cÇu. 
 
(iii) Hçn hîp tiªu chuÈn: 
 
 Hçn hîp ®îc chän trong b¶ng tÝnh s½n cña Tiªu chuÈn Nhµ níc. ThÝ 
nghiÖm vÒ cêng ®é kh«ng dïng ®Ó ®Þnh liÖu sù ®¸p øng yªu cÇu. 
 
(iv) Hçn hîp chØ ®Þnh: 
 
 Ngêi mua bª t«ng ph¶i chØ ®Þnh lo¹i kÕt cÊu sö dông bª t«ng nh lµ 
bª t«ng khèi lín, bª t«ng cã hay kh«ng coa cèt thÐp, bª t«ng sö dông cho kÕt 
cÊu øng lùc tríc, ... 
 Ngêi chØ ®Þnh ph¶i nªu râ kÝch cì vËt liÖu theo danh ®Þnh. 
 Ngêi mua ph¶i qui ®Þnh tÝnh c«ng t¸c cña b ª t«ng, phui¬ng ph¸p thi 
c«ng vµ ph¬ng ph¸p hoµn thiÖn mÆt bª t«ng. 
 
 Khi chuÈn bÞ ®Ó chÕ t¹o bª t«ng, ngêi chÕ t¹o bª t«ng cÇn ®îc biÕt 
c¸c th«ng sè mµ kü s t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng ph¶i yªu cÇu: 
 * Cêng ®é nÐn mÉu theo yªu cÇu. 
 * §é sôt bª t«ng thuËn lîi cho c«ng t¸c. 
 * Thêi gian b¾t ®Çu ®ãng r¾n vµ thêi gian kÕt thóc ninh kÕt. 
 * C¸c yªu cÇu vÒ chèng x©m thùc cña m«i trêng. 
 * C¸c yªu cÇu vÒ cèt liÖu vÒ thµnh phÇn th¹ch häc, thµnh phÇn ho¸ 
chÊt, hµm lîng clo, kiÒm ... 
 * C¸c yªu cÇu vÒ xi m¨ng nh : chñng lo¹i , M¸c, phô gia, thêi h¹n cÊt 
gi÷, hµm lîng tèi ®a vµ tèi thiÓu, mµu s¾c. 
 * C¸c yªu cÇu vÒ níc vµ tû lÖ níc/xim¨ng tèi ®a. 
 * C¸c yªu cÇu vÒ phô gia kÝch ho¹t hoÆc gi¶m ho¹t. 
 * C¸c yªu cÇu kh¸c nh h¹ nhiÖt , co ngãt, chèng thÊm, . . . 
 * C¸c yªu cÇu vÒ thÝ nghiÖm vËt liÖu, chøng chØ cña vËt liÖu sö dông . 
 
 Khi cÇn thiÕt ph¶i lµm thÝ nghiÖm tríc ®Ó quyÕt ®Þnh thµnh phÇn h çn 
hîp bª t«ng. 
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 Trong vïng Lai Ch©u vµ S¬n La , nªn sö dông bª t«ng cho c¸c kÕt cÊu 
cã sè hiÖu C 25 trë lªn sÏ thÝch hîp cho sù chÞu c¸c lùc chÊn ®éng do ®éng 
®Êt. 
 
 Nªn sö dông c¸c hä phô gia khãi silic ®Ó t¨ng cêng ®é b ª t«ng , t¨ng 
tÝnh dÎo vµ gi¶m lîng níc trong bª t«ng. 
 
 ChÕ trén xong bª t«ng hay bª t«ng th¬ng phÈm vÒ ®Õn c«ng trêng 
ngêi kü s t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng cÇn ph¶i: 
 Quan s¸t b»ng m¾t xem mµu s¾c, ®é qu¸nh cña bª t«ng, s¬ bé nhËn 
®Þnh vÒ cèt liÖu.  

Yªu cÇu n¬i cung cÊp bª t«ng thö ®é sôt tríc khi bª t«ng ®îc ®a 
®Õn n¬i sö dông. 
 §óc mÉu ®Ó kiÓm ®Þnh chÊt lîng. Cø 50 m3 bª t«ng ph¶i lÊy mét tæ 
mÉu thö. Ghi nh·n ®Ó g¾n vµo mÉu võa ®óc. Nh·n cÇn ghi ngµy , giê cung 
cÊp bª t«ng, kÕt cÊu cÇn sö dông bª t«ng ®· lÊy mÉu nµy, n¬i cung cÊp, m· 
cung cÊp.  
 
2.5.2 KiÓm tra qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bª t«ng: 
 
 Kh©u nµy ph¶i kiÓm tra c¸c yÕu tè sau ®©y: 
 
* Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn : Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ph¶i kÝn , kh«ng lµm 
ch¶y níc xi m¨ng. Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nªn cã b¸nh h¬i ®Ó gi¶m chÊn 
®éng rung khi di chuyÓn. 
 
* §êng vËn chuyÓn : Kh«ng xa qu¸ 200m nÕu vËn chuyÓn thñ c«ng vµ 
®êng ®ñ nh½n vµ cøng ®Ó kh«ng g©y rung, xãc. NÕu kh«ng cã ®êng nhùa 
ph¶i lãt mÆt ®êng b»ng v¸n gç hay thÐp. 
 
* NÕu sö dông b¬m ph¶i theo c¸c tÝnh n¨ng cña m¸y b¬m, trong ®ã lu ý : 
®é sôt cña bª t«ng ®ñ ®Ó b¬m vËn hµnh tèt, ®êng kÝnh tèi ®a cña cèt liÖu 
lín ph¶i nhá h¬n 1/3 ®êng kÝnh chç nhá nhÊt cña èng dÉn bª t«ng, ®é nhít 
cña hçn hîp ®Ó bª t«ng chuyÓn dÞch trong èng tèt. 

VËn hµnh m¸y b¬m ph¶i theo catalogue cña m¸y b¬m. Khi cÇn nghØ 
b¬m qu¸ 10 phót , ph¶i b¬m theo chu kú kho¶ng 10 phót mét lÇn b¬m chót Ýt 
®Ó chèng ®ãng kÕt bª t«ng trong èng b¬m. 

VÒ lý thuyÕt cã thÓ chuyÓn bª t«ng b»ng b¨ng chuyÒn nhng thùc tÕ, 
b¨ng chuyÒn khã chuyÓn cù ly xa vµ níc xi m¨ng bÞ b¸m dÝnh vµo tÊm 
b¨ng nhiÒu nªn h¹n chÕ sö dông. NÕu sö dông b¨ng chuyÒn ph¶i kiÓm tra ®Ó 
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h¹n chÕ gãc dèc cña b¨ng chuyÒn khi chuyÓn l ªn kh«ng ®îc qu¸ 15o vµ khi 
xuèng kh«ng qu¸ 10o. 

 
Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn bª t«ng kh«ng ®îc lµm cho bª t«ng bÞ ph©n 

tÇng. NÕu trªn mÆt bª t«ng thÊy níc xi m¨ng næi lªn tøc lµ bª t«ng bÞ ph©n 
tÇng, ph¶i trén l¹i tríc khi ®æ bª t«ng vµo kÕt cÊu. 

 
2.5.3 KiÓm tra qu¸ tr×nh ®æ vµ ®Çm bª t«ng : 
 
 Qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng vµ ®Çm bª t«ng hÕt søc quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña 
bª t«ng nªn kü s t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng cÇn cã mÆt thêng trùc ®Ó 
chøng kiÕn c«ng viÖc cña bªn nhµ thÇu.  
  
 ChiÒu cao r¬i tù do cña bª t«ng kh«ng ®îc qu¸ 1,5 mÐt ®Ó tr¸nh hiÖn 
tîng ph©n tÇng. NÕu chiÒu cao r¬i tù do qu¸ 1,50 mÐt ph¶i cho bª t«ng trît 
qua m¸ng nghiªng hay èng b¹t, èng vßi voi. 
 
 Khi ®æ bª t«ng ph¶i cã ngêi trùc ®Ò phßng bÊt tr¾c, rñi ro. 
 Khi dïng c¸c ph¬ng tiÖn g©y øng suÊt côc bé lín lªn cèp-pha hay t¹o 
xung lùc m¹nh, bªn nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra tÝnh to¸n vµ kü s t vÊn ®¶m b¶o 
chÊt lîng cÇn kiÓm tra råi tr×nh cho chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt. 
 Qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ®Ò phßng trêi ma vµ chuÈn bÞ ph¬ng tiÖn che 
ch¾n nÕu cã ma. §ang thi c«ng gÆp ma kh«ng ®îc thi c«ng tiÕp mµ ph¶i 
®îi cho cêng ®é bª t«ng ®¹t ®Õn 25 daN/cm2 ( nÕu thêi tiÕt 25oC, kho¶ng 
24 giê ) míi ®îc thi c«ng tiÕp vµ coi chç ngõng do ma lµ khe ngõng thi 
c«ng vµ sö lý nh sö lý khe ngõng. V× lÏ nµy mµ khi ®æ bª t«ng , gi¶i ph©n 
c¸ch c¸c diÖn tÝch ®îc ®æ bª t«ng nªn lùa chän trïng víi m¹ch ngõng thi 
c«ng. Khi ®ñ cêng ®é ®Ó thi c«ng tiÕp, dän s¹ch mÆt tiÕp gi¸p, nÕu cÇn thiÕt 
ph¶i ®ôc xêm , lÊy hå xi m¨ng vµ sikagrout  ( 1 : 1 ) phÕt lªn chç gi¸p mèi 
khe ngõng víi chiÒu dµy kho¶ng 5 mm lµm vËt liÖu d¸n gi÷a líp bª t«ng ®· 
®æ vµ bª t«ng míi. Khi ®Çm cÇn chó ý kh«ng chäc ®Çm vµo chç bª t«ng ®· 
®æ vµ ph¶i quan s¸t cho bª t«ng míi ®æ ®ñ ch¶y lµm mÞn m¹ch nèi. 
 
 ChiÒu dµy mçi líp ®æ chØ nªn ®¹t 2/3 chiÒu s©u t¸c ®éng cña m¸y 
®Çm. Kh«ng ®îc tú ®Çm lªn cèt thÐp vµ kh«ng dïng t¸c ®éng cña ®Çm lµm 
cho bª t«ng dÞch chuyÓn ngang. 
 
 Kh«ng nªn ®Çm mét vÞ trÝ qu¸ l©u mµ chØ cÇn võa ®é chÆt, nghÜa lµ 
®Çm ®Õn khi trªn mÆt bª t«ng chím xuÊt hiÖn níc xi m¨ng. §Çm qu¸ l©u 
mét chç sÏ g©y ph©n tÇng bª t«ng. 
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 Khi ®æ bª t«ng khèi lín ( t¹m qui íc ®ã lµ kÕt cÊu cã diÖn tÝch ®¸y > 
10 m2, chiÒu cao kÕt cÊu > 0,80 mÐt ) mçi líp ®æ nªn lµ kho¶ng 30 cm vµ 
chê cho bª t«ng s¾p hÕt thêi gian t¬i míi nªn ®æ tiÕp ®Ó tr¸nh sù xuÊt hiÖn 
nh÷ng vÕt nøt do øng suÊt nhiÖt g©y ra. 
 
 MÆt trªn cïng cña kÕt cÊu bª t«ng võa ®æ cÇn ®îc söa sang b»ng c¸ch 
c¸n ph¼ng vµ xoa b»ng bµn xoa. NÕu cÇn sö lý ®Æc biÖt bªn thiÕt kÕ ph¶i cã 
chØ dÉn riªng. Víi bª t«ng mÆt ®êng hay bª t«ng mÆt s©n réng cã thÓ dïng 
biÖn ph¸p gia cêng bÒ mÆt b»ng c¸ch chÊn ®éng l¹i. BiÖn ph¸p nµy ph¶i 
®îc lËp biÖn ph¸p riªng theo chØ dÉn cña chuyªn gia.  
 
2.5.4 B¶o dìng bª t«ng: 
 
 B¶o dìng bª t«ng cÇn ®îc theo dâi vµ ®îc sù quan t©m ®óng møc. 
Qu¸ tr×nh gióp cho bª t«ng ph¸t triÓn tèt cêng ®é lµ qu¸ tr×nh b¶o dìng. 
 Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i b¾t ®Çu qu¸ tr×nh b¶o dìng b»ng c¸ch che kÝn 
bÒ mÆt bª t«ng b»ng bao t¶i , giÊy xi m¨ng råi 4 giê sau b¾t ®Çu tíi Èm. 
Kh«ng che, mÆt bª t«ng sÏ chÞu t¸c ®éng cña c¸c tia trong ¸nh s¸ng mÆt trêi 
lµm h¹i ®Õn chÊt lîng. Che l¹i gióp qu¸ tr×nh bèc h¬i níc chËm l¹i khiÕn 
cho chu kú tíi tha ra.  
 ViÖc b¶o dìng bª t«ng ph¶i tu©n theo TCVN 5592-1991. Theo tiªu 
chuÈn nµy th× Lai Ch©u vµ S¬n La n»m trong khu vùc A , thêi gian ph¶i tíi 
níc cho mÆt bª t«ng thêng xuyªn Èm c¶ ban ngµy lÉn ban ®ªm lµ 4 ngµy 
vµo mïa kh« vµ 3 ngµy vµo mïa ma. 
 
2.5.5  C¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra chÊt lîng bª t«ng: 
  

C¸c yªu cÇu kiÓm tra chÊt lîng c«ng t¸c bª t«ng ®îc tãm t¾t  nh 
b¶ng díi ®©y: 
 
 
§èi tîng kiÓm 

tra 
Ph¬ng ph¸p 

kiÓm tra 
Yªu cÇu ®¹t TÇn suÊt kiÓm tra 

1 2 3 4 
                                           1. VÒ vËt liÖu 

KiÓm tra phiÕu 
giao hµng 

Phï hîp víi ®¬n 
®Æt hµng 

Mçi lÇn giao 
hµng 

 
       Xi m¨ng 
 ThÝ nghiÖm x¸c 

®Þnh c¸c tÝnh chÊt 
c¬ lý theo TCVN 
4029~ 4032-85 

Phï hîp víi 
TCVN 2682-
1992 

Theo c¸ch kiÓm 
tra t¹i hiÖn 
trêng 
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       Cèt liÖu 

X¸c ®Þnh ®é bÒn 
thµnh phÇn h¹t vµ 
®é bÒn cña cèt 
liÖu theo tiªu 
chuÈn hiÖn hµnh 

Phï hîp víi 
TCVN 1771-86 
vÒ ®¸, sái vµ 
TCVN 1770-86 
vÒ c¸t. 

LÇn giao hµng 
®Çu tiªn. 
Khi cã nghi ngê 
Khi thay ®æi cèt 
liÖu. 

Xem phiÕu giao 
hµng 

Phï hîp víi ®¬n 
®Æt hµng 

Mçi lÇn giao 
hµng 

 
 

Phô gia vµ chÊt 
®én 

ThÝ nghiÖm mÉu 
bª t«ng cã phô 
gia hoÆc chÊt ®én 

Phï hîp víi yªu 
cÇu kü thuËt 

Khi cã nghi ngê 

 
         
         Níc 
 

 
ThÝ nghiÖm ph©n 
tÝch ho¸ häc 

 
Níc kh«ng cã 
chÊt ®éc h¹i theo 
TCVN 4506-87 

Khi kh«ng dïng 
níc sinh ho¹t 
c«ng céng 
Khi cã nghi ngê 
Khi thay ®æi 
nguån níc 

                                      2. ThiÕt bÞ thi c«ng 
M¸y trén ®¬n 
chiÕc 
HÖ thèng tr¹m 
trén 

 
C¸c th«ng sè kü 
thuËt 

 
Kh«ng cã sù cè 
khi vËn hµnh 

 
Tríc khi sö 
dông vµ sau ®ã 
theo ®Þnh kú 

ThiÕt bÞ c©n ®ong 
xi m¨ng 
ThiÕt bÞ c©n ®ong 
cèt liÖu 

 
 
Cã ®é chÝnh x¸c 
theo qui ®Þnh 

 
Tríc khi sö 
dông vµ sau ®ã 
theo ®Þnh kú 

ThiÕt bÞ c©n ®ong 
phô gia vµ chÊt 
®én 

 
C¸c th«ng sè kü 
thuËt 
 
C¸c th«ng sè kü 
thuËt 

 
Cã ®é chÝnh x¸c 
theo qui ®Þnh 

 
Tríc khi sö 
dông vµ sau ®ã 
theo ®Þnh kú 

 
ThiÕt bÞ vµ dông 
cô c©n ®ong níc 

 
C¸c th«ng sè kü 
thuËt 

 
Cã ®é chÝnh x¸c 
theo qui ®Þnh 

 
Tríc khi sö 
dông vµ sau ®ã 
theo ®Þnh kú 
 

ThiÕt bÞ vµ dông 
cô lÊy mÉu thÝ 
nghiÖm 
ThiÕt bÞ vµ dông 
cô thö ®é sôt 

 
B»ng c¸c ph¬ng 
tiÖn kiÓm tra 
thÝch hîp 

 
§¶m b¶o ®é 
chÝnh x¸c theo 
qui ®Þnh 

 
 
Mçi lÇn sö dông 

 
Trang bÞ vËn 

 
C¸c th«ng sè kü 

 
Kh«ng ®Ó sù cè 

 
Tríc khi sö 
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chuyÓn vµ m¸y 
®Çm bª t«ng 

thuËt khi sö dông dông sau ®ã theo 
®Þnh kú 
 

                 3. Hçn hîp bª t«ng trén trªn c«ng trêng 
§é sôt KiÓm tra theo 

TCVN 3106-
1993 

So víi ®é sôt qui 
®Þnh 

LÇn trén ®Çu tiªn 
vµ khi thÊy nghi 

ngê 
§é ®ång nhÊt cña 
bª t«ng 

So s¸nh tõ c¸c 
mÉu thö lÊy tõ 
c¸c mÎ trén kh¸c 
nhau 

§¸nh gi¸ ®é 
®ång ®Òu cña hèn 
hîp bª t«ng 

 
Khi cã nghi ngê 

 
§é chèng thÊm 
níc 

 
ThÝ nghiÖm theo 
TCVN 3116-
1993 

 
So s¸nh víi ®é 
chèng thÊm yªu 
cÇu 

 
Theo qui ®Þnh 
cña thiÕt kÕ 

 
   Cêng ®é nÐn 

 
Thö mÉu theo 
TCVN 3118-
1993 

 
So s¸nh víi ®é 
chèng thÊm yªu 
cÇu 

 
Theo qui ®Þnh 
cña kü thuËt 

Cêng ®é kÐo khi 
uèn 

Thö theo TCVN 
3119-1993 

So s¸nh víi 
cêng ®é kÐo qui 
®Þnh 

Khi cÇn thiÕt 
Khi hîp ®ång 
yªu cÇu. 

                           4. Bª t«ng chÕ trén s½n ( bª t«ng th¬ng phÈm ) 
Hçn hîp bª t«ng 
 

Xem phiÕu giao 
hµng 

ChÊt lîng theo 
®¬n ®Æt hµng 

Mçi lÇn giao 
hµng 

1 2 3 4 
 

§é sôt 
KiÓm tra ®é sôt 

theo TCVN 
3106-1993 

So víi ®é sôt qui 
®Þnh 

LÇn giao hµng 
®Çu tiªn sau ®ã 

theo tÇn suÊt thö 
§é ®ång nhÊt cña 
bª t«ng 

  B»ng m¾t 
thêng 

So s¸nh víi tr¹ng 
th¸i th«ng thêng 

Mçi lÇn giao 
hµng 

Cêng ®é nÐn Thö mÉu theo 
TCVN 3118-
1993 

 
So víi yªu cÇu 

Theo yªu cÇu kü 
thuËt 

Cêng ®é kÐo khi 
uèn 

Thö mÉu theo 
TCVN  3119-
1993 

 
So víi yªu cÇu 

Khi cÇn thiÕt 
Theo hîp ®ång 

                   5. Qu¸ tr×nh trén , t¹o h×nh vµ b¶o dìng bª t«ng 
Tû lÖ pha trén vËt 
liÖu 
Tû lÖ N/X 

 
B»ng trang bÞ t¹i 
hiÖn trêng 

§¶m b¶o tû lÖ 
trén 
§óng tû lÖ N/X 

 
LÇn trén ®Çu tiªn 
sau ®ã theo ®Þnh 
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yªu cÇu kú 
 
 
Qui tr×nh trén 

 
 
§o lêng vËt liÖu 
Thêi gian trén 

§¶m b¶o ®é 
chÝnh x¸c qui 
®Þnh  
§¶m b¶o thêi 
gian trén 

 
 
Mçi lÇn vËn 
chuyÓn 

VËn chuyÓn hçn 
hîp 

§¸nh gi¸ ®é sôt 
vµ ®é ®ång nhÊt 

Kh«ng bÞ ph©n 
tÇng 
§¶m b¶o ®é sôt 

 
Mçi lÇn vËn 
chuyÓn 

§æ bª t«ng B»ng m¾t thêng §óng kü thuËt Mçi lÇn ®æ bª 
t«ng 

B»ng m¾t thêng §Çm chÆt §Çm bª t«ng 
Thêi gian ®Çm §ñ thêi gian 

Mçi lÇn ®Çm 

B¶o dìng bª 
t«ng 

B»ng m¾t thêng Theo TCVN 
5592-1991 

Mçi kÕt cÊu 

Th¸o dì cèp-pha §ñ thêi gian lu 
gi÷ 

Phï hîp víi kü 
thuËt 

Mçi kÕt cÊu 

Ph¸t hiÖn khuyÕt 
tËt 

B»ng m¾t thêng Nªu gi¶i ph¸p 
söa ch÷a 

Mçi kÕt cÊu 

                                          6. Bª t«ng ®· cøng 
BÒ mÆt bª t«ng B»ng m¾t thêng Kh«ng cã khuyÕt 

tËt 
Mçi kÕt cÊu 

§é ®ång nhÊt Theo 20TCN 17-
89 

X¸c ®Þnh ®é 
®ång nhÊt thùc tÕ 

Mçi kÕt cÊu 

 
1 2 3 4 

Sóng bËt n¶y vµ 
siªu ©m 

So víi yªu cÇu  
Cêng ®é nÐn 

 
 
Khoan lÊy mÉu 

 
 
Cêng ®é thùc tÕ 

Khi cã nghi ngê 
Khi thö mÉu 
kh«ng ®¹t 
Sè lîng mÉu 
kh«ng ®ñ theo 
qui ®Þnh 
 

KÝch thíc h×nh 
häc 

Ph¬ng tiÖn ®o 
thÝch hîp 

§¶m b¶o trong 
dung sai 

Khi cã nghi ngê 

 
2.5.5 LËp hå s¬ 
 

Hå s¬ cÇn cã ®Ó ®a vµo ®¸nh gi¸ chÊt lîng vµ lµm c¬ së cho nghiÖm 
thu c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp : 
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1. NghiÖm thu chÊt lîng c«ng t¸c cèt thÐp ®· ®Æt vµo kÕt cÊu. 
2. ChÊt lîng bª t«ng qua thö mÉu vµ quan s¸t trùc tiÕp t¹i hiÖn 

trêng. KÌm c¸c chøng chØ vÒ nguån gèc vËt liÖu vµ chøng chØ chÊt lîng vËt 
liÖu ghi râ kÕt cÊu sö dông vËt liÖu Êy. 

3. KÝch thíc , h×nh d¸ng, vÞ trÝ kÕt cÊu. C¸c chi tiÕt ®Æt s½n vµ lç chê. 
4. Khe lón, khe nhiÖt. 
5. B¶n vÏ hoµn c«ng cho tõng kÕt cÊu. 
6. B¶n vÏ c¸c thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng cho tõng kÕt cÊu. 
7. Hå s¬, c«ng v¨n, v¨n b¶n tho¶ thuËn hay ®Ò nghÞ thay ®æi. 
8. C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm vËt liÖu, cêng ®é , kÕt qu¶ c¸c thö nghiÖm 

®· thùc hiÖn trong ®ã cã ghi râ c¸c kÕt luËn. 
9. C¸c biªn b¶n ®· lËp víi c«ng t¸c cÇn nghiÖm thu trung gian. 
10. C¸c biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c ®· lµm giai ®o¹n tríc nh 

nghiÖm thu tim trôc mãng , biªn b¶n dÉn ®é tim, trôc , cao tr×nh , nghiÖm thu 
nÒn, mãng. 

11. Sæ nhËt ký thi c«ng. 
 
 
B¶ng dung sai víi c«ng t¸c bª t«ng: 
 

Sai lÖch Dung sai ( mm) 
1. §é lÖch cña c¸c mÆt ph¼ng vµ c¸c ®êng c¾t 
nhau cña c¸c mÆt ph¼ng ®ã so víi ®êng th¼ng 
®øng hoÆc so víi ®é nghiªng thiÕt kÕ: 
a) Trªn 1m chiÒu cao kÕt cÊu; 
b) Trªn toµn bé chiÒu cao kÕt cÊu 
* Mãng 
* Têng ®æ trong cèp-pha cè ®Þnh vµ cét ®æ liÕn 
víi sµn 
* KÕt cÊu khung cét 
* C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng cèp-pha trît hoÆc 
cèp-pha leo 
 
2. §é lÖch cña mÆt bª t«ng so víi mÆt ph¼ng 
ngang 
a) TÝnh cho 1 m mÆt ph¼ng vÒ bÊt cø ph¬ng nµo 
b) Trªn toµn bé mÆt ph¼ng c«ng tr×nh 
 
3. Sai lÖch cña mÆt ph¼ng bª t«ng trªn cïng so víi 
thiÕt kÕ khi kiÓm tra b»ng thíc dµi 2 mÐt khi ¸p 
s¸t mÆt bª t«ng 

 
 
 

5 
 

20 
15 

 
10 

 
1/500 chiÒu cao c«ng 

tr×nh nh ph¶i < 100mm 
 
 

5 
20 

 
 

±8 
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4. Sai lÖch theo chiÒu dµi hoÆc nhÞp cña c¸c kÕt 
cÊu 
 
5. Sai lÖch tiÕt diÖn ngang cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 
 
6. Sai lÖch vÞ trÝ vµ cao ®é cña c¸c chi tiÕt lµm gèi 
tùa cho kÕt cÊu thÐp hoÆc kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 
l¾p ghÐp 
 

 
±20 

 
 

±8 
 
 

±5 

 
 

2.6 KiÓm tra chÊt lîng c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp øng lùc tríc: 
 
2.6.1 Nh÷ng viÖc kh«ng thuéc vÒ c«ng t¸c øng lùc tríc cÇn ®îc kiÓm tra 
®ång thêi víi c¸c c«ng t¸c øng lùc tríc nh sau: 
 
* Bª t«ng sö dông cho kÕt cÊu øng lùc tríc ph¶i cã hµm lîng Cl - hoÆc 
SO4

- - kh«ng ®îc vît qu¸ gi¸ trÞ 0,1 % so víi khèi lîng xi m¨ng. 
 
* Khi thi c«ng ®æ bª t«ng, ph¶i lÊy sè lîng mÉu thö chÊt lîng bª t«ng 
nhiÒu h¬n so víi thi c«ng bª t«ng b×nh thêng v× cãn mét sè mÉu sö dông 
cho kiÓm tra phôc vô c«ng t¸c øng lùc tríc. 
 
* §é bÒn vøng vµ æn ®Þnh cña cèppha ph¶i ®îc kÓ thªm c¸c t¸c ®éng do 
c«ng t¸c øng lùc tríc g©y ra. 
 
* NÕu cÇn thiÕt ®Ó khe ngõng thi c«ng th× yªu cÇu nhµ thÇu thuyÕt minh sù 
tÝnh to¸n cã kÓ ®Õn sù lµm viÖc cña kÕt cÊu øng lùc tríc. Mäi tÝnh to¸n vµ 
thuyÕt minh cÇn ®îc t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng th«ng qua ®Ó tr×nh chñ 
nhiÖm dù ¸n duyÖt. 
 
* NÕu muèn th¸o dì cèppha sím h¬n c¸c qui ®Þnh trong TCVN 4453-95 
ph¶i cã luËn cø b»ng v¨n b¶n vµ th«ng qua t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng tr×nh 
chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt. 
 
2.6.2 KiÓm tra vËt liÖu sö dông trong c«ng t¸c øng lùc tríc: 
 
* C¸c vËt liÖu sö dông cho c«ng t¸c øng lùc tríc ph¶i lµ nh÷ng vËt liÖu, 
dông cô chuyªn dïng, cã nh·n hiÖu phï hîp víi thiÕt kÕ vµ cã catalogue 
chÝnh thøc. 
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* Cèt thÐp sö dông lµm kÕt cÊu øng lùc tríc phï hîp víi TCVN 6284-1: 
1997 , TCVN 6284-2 : 1997, TCVN 6284-3 : 1997, TCVN 6284-4 : 1997 vµ 
TCVN 6284-5 : 1997. 
 
 ThÐp sö dông lµm øng lùc tríc ph¶i cã catalogue trong ®ã cã thuyÕt 
minh vÒ: 
- Thµnh phÇn ho¸ häc. Khi ph©n tÝch mÉu ®óc l¹i thÐp nµy, lîng lu huúnh 
vµ phètpho kh«ng vît qu¸ 0,04%. 
- §Æc tÝnh h×nh häc nh ®êng kÝnh, nªu kh«ng râ, ph¶i ®o kiÓm diÖn tÝch 
mÆt c¾t ngang ®Ó so s¸nh víi tiªu chuÈn. 
- TÝnh chÊt c¬ häc ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ : 
 Lùc lín nhÊt 
 Lùc ch¶y 
 §é d·n dµi t¬ng ®èi øng víi lùc lín nhÊt 
 §é dÎo 
 §é phôc håi ®¼ng nhiÖt. 
Sè trÞ c¸c chØ tiªu ghi râ trong TCVN 6284: 1997. 
 

Víi cèt thÐp øng lùc tríc cã vá bäc dïng trong c«ng nghÖ c¨ng sau 
kh«ng b¸m dÝnh, cèt ®îc ®Æt trong èng mÒm, cã líp b«i tr¬n gi¶m ma s¸t 
®ång thêi lµ líp chèng gØ. 

 Líp vá bäc ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu : 
§¶m b¶o tÝnh n¨ng c¬ häc trong kho¶ng nhiÖt ®é tõ -20oC ®Õn 70oC.  
Cã ®é bÒn ®Ó kh«ng h háng khi chuyªn chë. 
Kh«ng g©y ¨n mßn bª t«ng vµ thÐp vµ c¸c vËt liÖu chÌn kh¸c. 
Cã kh¶ n¨ng chèng thÊm tèt. 
 Cã thÓ dïng líp b«i tr¬n vµ chèng gØ b»ng mì chèng gØ hoÆc 

h¾c Ýn chèng gØ. 
 
Neo øng lùc tríc vµ bé nèi cèt thÐp øng lùc tríc: 
  

CÇn ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ ®Ó kiÓm tra xem nh÷ng neo vµ bé phËn nèi 
nµy cã phï hîp kh«ng. CÇn phï hîp vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt vµ chñng lo¹i víi 
nh÷ng ®iÒu ghi trong thiÕt kÐ. Lùc ph¸ ho¹i cña neo vµ c¸c bé phËn nèi ph¶i 
®îc ghi lín h¬n lùc ph¸ ho¹i cña bã cèt thÐp øng lùc tríc. Khi kh«ng thÓ 
kiÕm ®îc lo¹i ®¸p øng yªu cÇu nµy th× kh¶ n¨ng chÞu lùc cña nh÷ng bé nµy 
øng víi giíi h¹n ch¶y ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÐ h¬n 95% lùc ph¸ ho¹i cña bã 
cét thÐp øng lùc tríc.  
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 Víi èng t¹o lç ®Æt cèt thÐp øng lùc tríc dïng trong kÕt cÊu bª t«ng 
cèt thÐp c¨ng sau ph¶i lµ èng cã ®é bÒn kh«ng bÞ h h¹i trong khi thi c«ng, 
kÝn vµ kh«ng cã ph¶n øng víi thÐp, víi bª t«ng vµ c¸c vËt liÖu chÌn kh¸c. 
 èng dïng cho cèt thÐp ®¬n cã b¬m v÷a ph¶i cã ®êng kÝnh lín h¬n 
®êng kÝnh cèt thÐp Ýt nhÊt lµ 6 mm. Víi nh÷ng èng chøa bã cèt thÐp ph¶i cã 
tiÕt diÖn ngang lín h¬n tiÕt diÖn ngang cña bã thÐp lµ 2 lÇn. 
 
 V÷a ®Ó b¬m nhåi vµo èng ®· chøa thÐp øng lùc tríc cÇn kiÓm tra ®Ó 
®¶m b¶o: 
 
 Trong v÷a kh«ng chøa hµm lîng ion Cl - vµ c¸c chÊt kh¸c cã thÓ g©y 
h h¹i cho bª t«ng vµ cèt thÐp. CÇn kiÓm tra ®¶m b¶o: 
Tèi ®a hµm lîng Cl - lµ 0,1 % khèi lîng xi m¨ng. 
Tèi ®a hµm lîng SO4 lµ 0,1 % so víi khèi lîng xi m¨ng. 

 
CÇn tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra : 
 
Cêng ®é nÐn tiªu chuÈn cña v÷a kh«ng thÊp h¬n 30 MPa vµ cêng ®é 

kÐo uèn tiªu chuÈn kh«ng thÊp h¬n 4 MPa. 
§é t¸ch níc sau 2 giê kh«ng lín h¬n 0,02 vµ sau 24 giê th× hót hÕt. 
§é co ngãt kh«ng qu¸ 0,003. 
§é nhít kh«ng qu¸ 25 gi©y. 
 

2.6.3 KiÓm tra trong qu¸ tr×nh thi c«ng øng lùc tríc. 
 

(i) C¸n bé t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng ph¶i chøng kiÕn vµ kiÓm tra vËt liÖu s Ï 
dïng ®Ó thi c«ng øng lùc tríc. Ph¶i ®îc ®äc tÊt c¶ c¸c hå s¬ vÒ vËt liÖu vµ 
nhµ thÇu ph¶i giao nh÷ng tµi liÖu nµy cho chñ ®Çu t lµm lu tr÷. 
 Nhµ thÇu cÇn lËp biÖn ph¸p chèng gØ vµ b¶o qu¶n vËt liÖu s ö dông lµm 
øng lùc tríc th«ng qua c¸n bé t vÊn ®¶m b¶o chÊt lîng vµ tr×nh chñ 
nhiÖm dù ¸n duyÖt. 
 
(ii) ViÖc c¾t c¸c thanh hay bã thÐp øng lùc tríc , nhÊt thiÕt ph¶i mµi b »ng 
m¸y mµi cã tèc ®é cao. Kh«ng dïng c¸ch c¾t b»ng nhiÖt hå quang ®iÖn. NÕu 
®Ëp ®Çu thanh thÐp th× chØ ®îc ®Ëp b»ng ph¬ng ph¸p c¬ häc. 
 
(iii) Khi thÐp thêng vµ thÐp øng lùc tríc giao nhau, thÐp thêng cÇn 
nhêng chç cho thÐp øng lùc tríc b»ng c¸ch di chuyÓn chót Ýt thÐp thêng. 
 
(iv) §é sai lÖch cña líp b¶o hé cèt thÐp øng lùc tríc tèi ®a lµ 5 mm. 
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(v) ThiÕt bÞ kÐo c¨ng øng lùc tríc cÇn kiÓm tra ®Þnh kú vµ ®· ®îc kiÓm 
chuÈn. 
 
(vi) Tríc khi kÐo chÝnh thøc, cÇn kÐo thö 3 bã hoÆc 3 thanh ®Ó chØnh lý c¸c 
d÷ liÖu thi c«ng øng lùc tríc. Ph¬ng cña lùc kÐo ph¶i tr ïng víi ®êng t©m 
èng chøa c¸p øng lùc tríc trong trêng hîp èng th¼ng vµ trïng ph¬ng tiÕp 
tuyÕn nÕu èng chøa c¸p øng lùc tríc lµ cong.  

  
(vii) Sai sè cho phÐp khi kiÓm tra gi÷a gi¸ trÞ øng lùc tríc thùc tÕ víi gi¸ trÞ 
qui ®Þnh lµ 5%. Cèt thÐp bÞ ®øt hay bÞ tuét kh«ng ®îc qu¸ 3% tæng sè sîi 
cho mét tiÕt diÖn kÕt cÊu.  
 
(viii) §é tôt neo kh«ng ®îc vît qu¸ d÷ liÖu thiÕt kÕ cho phÐp. 
 
(ix) Qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i tu©n thñ c¸c chØ dÉn cña thiÕt kÕ. Ph¶i chó ý 
quan s¸t toµn khu vùc thi c«ng kÕt cÊu vµ c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt. Khi ph¸t hiÖn 
thÊy ®iÒu g× kh¸c l¹ ph¶i cã gi¶i ph¸p sö lý kÞp thêi. 
  
2.6.4 Nh÷ng ®Æc ®iÓm khi kiÓm tra c«ng nghÖ øng lùc tríc: 
 
(1) C«ng nghÖ c¨ng tríc: 
 
* CÇn quan s¸t ®Ó cã Ên tîng r»ng hÖ mè bÖ c¨ng ®¶m b¶o æn ®Þnh trong 
qu¸ tr×nh c¨ng.  Ph¶i thêng xuyªn quan s¸t kiÓm tra ®é biÕn d¹ng, dÞch 
chuyÓn cña nh÷ng bÖ nµy. Kh«ng ®îc cã dÞch chuyÓn bÖ c¨ng. 
 
* KiÓm tra ®é s¹ch cña thÐp, kh«ng cho chÊt bÈn lµm ng¨n trë ®é b¸m dÝnh 
gi÷a bª t«ng vµ cèt thÐp. 
 
* Thêng bè trÝ c¨ng nh÷ng sîi ®èi xøng ®ång thêi víi nhau. CÇn ®¶m b¶o 
øng lùc trong nh÷ng sîi nµy lµ ®ång ®Òu, kh«ng g©y m« men lÖch t©m cho 
kÕt cÊu. 
 
* Cêng ®é bª t«ng khi b¾t ®Çu truyÒn øng lùc tríc Ýt nhÊt ph¶i ®¹t 75% 
cêng ®é tiªu chuÈn cña bª t«ng theo thiÕt kÕ vµ kh«ng nhá h¬n 25MPa. 
 
* Khi th¶ cèt thÐp øng lùc tríc ph¶i theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ 
cha qui ®Þnh th× cã thÓ: 
 + Víi kÕt cÊu mµ øng lùc tríc g©y nÐn däc trôc th× tÊt c¶ c¸c cèt thÐp 
cÇn ®îc th¶ ®ång thêi. 
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 + Víi kÕt cÊu øng lùc tríc t¸c ®éng lÖch t©m th× cèt ë vïng chÞu nÐn 
Ýt h¬n ®îc bu«ng th¶ tríc råi míi ®Õn c¸c cèt thÐp øng lùc tríc ë vïng 
chÞu nÐn nhiÒu h¬n. 
 + V× lý do nµo ®Êy mµ kh«ng thùc hiÖn ®îc hai ®iÒu trªn th× nghiªn 
cøu ®Ó th¶ cèt thÐp theo tõng cÆp thanh ®èi xøng xen kÏ sao cho kh«ng g©y 
néi lùc bÊt lîi cho kÕt cÊu, ®¶m b¶o cho kÕt cÊu ®îc an toµn. 
 
(2) C«ng nghÖ c¨ng sau: 
 
* CÇn kiÓm tra thËt kü ®Ó ®¶m b¶o kÝch thíc vµ vÞ trÝ cña èng ®Æt cèt thÐp 
øng lùc tríc chê s½n. §êng èng ph¶i th«ng, ph¶i ®Òu. B¶n neo ch«n s½n ë 
hai ®Çu ph¶i vu«ng gãc víi trôc cña ®êng èng. CÇn kiÓm tra l¹i tríc khi thi 
c«ng c¨ng. 
 
* CÇn kiÓm tra viÖc bè trÝ c¸c gi¸ ®ì èng, ®¶m b¶o viÖc ®ì ®îc ch¾c ch¾n 
®Ó èng ®îc ®Þnh vÞ ®óng vÞ trÝ vµ kh«ng bÞ xª dÞch trong xuèt qu¸ tr×nh thi 
c«ng kÕt cÊu. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ ®Þnh vÞ kh«ng lín qu¸ 1 mÐt víi èng 
tr¬n , 0,80 mÐt víi èng gîn sãng vµ 0,50 mÐt víi èng cao su. 
 
* Kho¶ng c¸ch bè trÝ c¸c lç ®Ó b¬m v÷a kh«ng nªn qu¸ 30 mÐt víi èng cã 
gîn sãng vµ 12 mÐt víi c¸c lo¹i èng kh¸c. Ph¶i bè trÝ c¸c lç tho¸t h¬i vµ 
tho¸t níc t¹i c¸c ®Ønh cao vµ c¸c vÞ trÝ ®Çu , cuèi èng. 
 
* Khi èng cã ®Æt s½n cèt thÐp , ph¶i b¶o vÖ tr¸nh tia löa ®iÖn lµm tæn h¹i ®Õn 
cèt thÐp bªn trong èng. 
 
* ChØ ®îc kÐo c¨ng øng lùc khi cíng ®é bª t«ng ®· ®¹t theo yªu cÇu cña 
thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng yªu cÇu th× cêng ®é nµy ph¶i ®¹t 75% cêng ®é 
tiªu chuÈn cña kÕt cÊu khi lµm viÖc vµ kh«ng thÊp h¬n 25 MPa. 
 
* Tr×nh tù kÐo c¨ng ph¶i theo híng dÉn cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng cã 
chØ dÉn th× ph¶i tÝnh to¸n, c©n nh¾c trªn c¬ së sù kÐo c¨ng kh«ng g©y nguy 
hiÓm do ph¸t sinh nh÷ng lùc ngoµi ý muèn. CÇn chó ý ®Õn c¸c tæn hao øng 
lùc tríc do biÕn d¹ng cña kÕt cÊu øng víi tr×nh tù c¨ng ®îc ®Ò xuÊt. 
 
* ViÖc bè trÝ ®Çu kÐo c¨ng cèt thÐp øng lùc tríc ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ. 
NÕu thiÕt kÕ kh«ng cã chØ dÉn th× nhµ thÇu cÇn theo nh÷ng chØ dÉn sau ®©y: 
 
 + NÕu èng ®Æt cèt thÐp lµ èng kim lo¹i gîn sãng ch«n s½n th× víi cèt 
thÐp cã d¹ng cong hoÆc d¹ng th¼ng cã chiÒu dµi trªn 30 mÐt, th× ph¶i bè trÝ 
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kÐo c¨ng ë c¶ hai ®Çu. Khi chiÒu dµi nhá h¬n 30 mÐt th× chØ cÇn bè trÝ c¨ng 
t¹i mét ®Çu. 
  

+ NÕu èng kh«ng ph¶i lµ lo¹i gîn sãng th× víi cèt thÐp d¹ng cong hay 
th¼ng cã chiÒu dµi trªn 24 mÐt cÇn kÐo c¨ng ë hai ®Çu. NÕu ng¾n h¬n 24 mÐt 
th× chØ cÇn kÐo t¹i mét ®Çu. 

 
+ NÕu trong kÕt cÊu cã nhiÒu bã cèt thÐp øng lùc tríc ®îc kÐo c¨ng 

1 ®Çu, nªn bè trÝ ®Çu c¨ng cña c¸c thanh kh¸c nhau ®¶o ®Çu kÐo t¹i c¸c ®Çu 
cña kÕt cÊu. 

 
+ §é dµi cèt thÐp ngoµi neo sau khi c¾t cßn thõa kh«ng ng¾n h¬n 30 

mm. Ph¶i b¶o vÖ ®Çu neo nh chØ dÉn vµ h×nh vÏ trong thiÕt kÕ. Khi cÇn ®Ó lé 
®Çu neo ra kh«ng khÝ, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng gØ vµ chèng va ch¹m 
c¬ häc.  
 
* Khi ®· c¨ng thÐp ph¶i kÞp thêi b¬m v÷a vµo èng chøa thÐp øng lùc . Thêi 
gian kÓ tõ khi ®Æt thÐp trong èng ®Õn khi b¬m lÊp v÷a xong kh«ng ®îc qu¸ 
21 ngµy. NÕu ph¶i gi÷ l©u h¬n ph¶i cã biÖn ph¸p chèng gØ h÷u hiÖu cho cèt 
thÐp, cho neo vµ c¸c phô kiÖn øng lùc tríc kh¸c ®· thi c«ng trªn kÕt cÊu. 
 
* V÷a dïng ®Ó b¬m ®· ®îc kiÓm tra vµ cã chøng chØ ®¹t c¸c yªu cÇu vÒ chÊt 
lîng mong muèn. Khi thêi tiÕt l¹nh , nhiÖt ®é -5 oC th× kh«ng ®îc thi c«ng 
b¬m nhåi v÷a.  
 
 + ThÝ nghiÖm vÒ sù phï hîp cña v÷a ph¶i tiÕn hµnh tríc khi b¬m 24 
giê. 
 + ThÝ nghiÖm kiÓm tra ®é nhít ph¶i lµm 3 lÇn trong mçi ca b¬m. 
 + ThÝ nghiÖm ®é t¸ch níc ph¶i lµm mçi ca mét lÇn. 
 
* Qu¸ tr×nh c¨ng øng lùc tríc vµ b¬m nhåi v÷a, ngêi t vÊn ®¶m b¶o chÊt 
lîng ph¶i chøng kiÕn ®Çy ®ñ. CÇn lu ý nh÷ng ®Æc ®iÓm thi c«ng cÇn ®¸p 
øng nh sau ®©y: 
 
 + Tríc khi b¬m v÷a, dêng èng ph¶i s¹ch vµ Èm. 
 + B¬m v÷a theo qui tr×nh tõ èng b¬m díi thÊp lªn cao. 
 + Khi gÆp c¸c èng ®øng vµ èng xiªn th× ®iÓm b¬m v÷a lµ ®iÓm díi 
thÊp nhÊt cña ®êng èng. 
 + CÇn theo dâi ®¶m b¶o ¸p lùc b¬m kh«ng qu¸ 1,5 MPa. VËn tèc b¬m 
duy tr× ë møc 6 m/1 phót. C¸c lç tho¸t khÝ cÇn më ®Ó h¬i bªn trong èng tho¸t 
®îc hÕt ra ngoµi, ®¶m b¶o v÷a lÊp ®Çy. 
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 + Ph¶i b¬m liªn tôc cho ®Õn khi v÷a tho¸t ra ë c¸c lç bè trÝ cao nhÊt 
còng nh c¸c lç ë ®Çu vµ cuèi trªn ®êng èng. Sau ®ã nót c¸c lç tho¸t khÝ vµ 
duy tr× ¸p lùc b¬m 0,5 MPa trong 2 phót míi bÞt lç b¬m. 
 
* V÷a ph¶i ®îc lÊp ®Çy èng . NÕu nghi ngê v÷a kh«ng ®Çy hoÆc cã dÊu hiÖu 
kh«ng ®Çu èng , ph¶i phôt cho v÷a ra hÕt, b¬m níc thæi röa s¹ch , b¬m khÝ 
®uái hÕt níc vµ lµm l¹i tõ ®Çu qu¸ tr×nh b¬m. 
 
* ViÖc lËp hå s¬ ph¶i tiÕn hµnh ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ theo tõng 
bíc. Yªu cÇu cña hå s¬ lµ ®Çy ®ñ d÷ liÖu kü thuËt. 
 
(3) C«ng nghÖ kh«ng b¸m dÝnh: 
 
 C«ng nghÖ kh«ng b¸m dÝnh chñ yÕu lµ c«ng nghÖ c¨ng sau n ªn cÇn 
tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña c«ng nghÖ c¨ng sau. Tuy vËy cÇn nhÊn m¹nh: 
 
* Ph¶i kiÓm tra cèt thÐp øng lùc ®¶m b¶o cho h×nh thøc bªn ngoµi ®¸p øng 
tÝnh nguyªn vÑn cña thanh hoÆc bã thÐp. NÕu vá bäc bÞ h háng ph¶i cã biÖn 
ph¸p kh¾c phôc. NÕu vá r¸ch nhiÒu, kh«ng cho sö dông. 
 
* Khi ®Æt cèt thÐp kh«ng b¸m dÝnh ph¶i sö dông c¸c con kª b»ng thÐp ®Æt 
liªn kÕt chÆt chÏ víi cèt thÐp øng lùc ®Ó ®Þnh vÞ cao ®é cña cèt thÐp t¹i c¸c vÞ 
trÝ theo thiÕt kÕ. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con kª kh«ng xa qu¸ 1 mÐt hoÆc 60 
lÇn ®êng kÝnh bã hay thanh thÐp. 
 
* Neo vµ c¸c phô kiÖn ®Çu, phô kiÖn cuèi cÇn ®îc b¶o vÖ chèng gØ , chèng 
x©m thùc cña h¬i níc. 
 
     o 0 o 
 

KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp lµ x¬ng chÞu lùc chÝnh. CÇn ®îc thi c«ng 
vµ kiÓm tra hÕt søc chÆt chÏ vµ tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c qui tr×nh khi kiÓm 
tra. KiÓm tra tríc vµ trong khi thi c«ng lµ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l îng 
h÷u hiÖu. 

Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng./.  
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                      GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 

          CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH  

                            
       Ngƣời soạn bài giảng và trình bày: 

       PGs Lê Kiều 
       Chủ nhiệm Bộ môn 

       Công nghệ Xây dựng 

       Trường Đại học Kiến trúc Hà nội 

 

I. Phần mở đầu  

 

1.1 Nhiệm vụ chung của giám sát thi công và nghiệm thu các công tác 

hoàn thiện công trình 

  

Hoàn thiện công trình là công tác phải tiến hành nhằm tạo cho công trình 

đáp ứng đƣợc các mục tiêu sử dụng tiện nghi, mỹ quan. 

Hoàn thiện công trình bao gồm nhiều công tác khác nhau nhƣ trát hoặc bả bề 

mặt phủ ngoài kết cấu, láng hoặc lát mặt nền , ốp tƣờng, sơn hoặc quét vôi 

lên tƣờng, trần nhà, cắt và lắp kính, đánh bóng đồ gỗ và kim loại, chèn kẽ 

các khe , mạch, trải các lớp phủ thảm . . .  Hoàn thiện công trình là khâu cuối 

cùng của các công tác xây lắp nên chất lƣợng mỹ quan cũng nhƣ tiện nghi 

cuả công trình sẽ do chất lƣợng công tác hoàn thiện quyết định khá nhiều. 

Cũng nhƣ qui trình giám sát và nghiệm thu các công tác xây lắp khác, giám 

sát và nghiệm thu công tác hoàn thiện cần đƣợc giám sát nhƣ là một khâu 

trong tổng thể quá trình tạo ra sản phẩm xây dựng. Không thể tách rời riêng 

một khâu hoàn thiện mà cần thiết gắn kết khâu hoàn thiện với mọi khâu 

trong quá trình tạo sản phẩm xây dựng.  

 

Quá trình giám sát cần chú ý vào  các bƣớc sau đây: 

 Kiểm tra vật liệu sử dụng trong từng công tác hoàn thiện, đối chiếu 

giữa các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu với catalogues của vật 

liệu đƣợc cung ứng, đối chiếu giữa vật liệu đƣợc giới thiệu trong 

catalogues với hiện vật sẽ sử dụng. Nếu thấy khác biệt hay có điều gì 

nghi ngờ về chất lƣợng cần có giải trình của nhà thầu xây lắp và ngƣời 

cung ứng vật tƣ. 

  Vật tƣ sẽ sử dụng trong khâu hoàn thiện cần có nguồn gốc rõ ràng về 

nhà sản xuất, ngƣời bán hàng và các chỉ tiêu kỹ thuật ghi rõ trong 

catalogues. Chất lƣợng vật liệu phải phù hợp với catalogues và 

catalogues phải phù hợp với các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu. 
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 Vật tƣ sử dụng cho hoàn thiện cần đƣợc vận chuyển từ nguồn cung 

cấp đến công trình theo đúng chỉ dẫn về vận chuyển và bốc rỡ. Quá 

trình vận chuyển vật tƣ không đƣợc làm cho sản phẩm bị biến đổi tính 

chất , thay đổi hình dạng, kích thƣớc hình học cũng nhƣ các tác động 

khác làm biến đổi chất lƣợng của sản phẩm. Khi bốc xếp phải đảm 

bảo nhẹ nhàng, vật tƣ không bị các tác động va đập cơ học, các thay 

đổi tính chất hoá học, sinh học so với các tiêu chí chất lƣợng đã thoả 

thuận khi thƣơng lƣợng hợp đồng mua bán. 

 Vật tƣ cần lƣu giữ, cất chứa thì nơi cất chứa, lƣu giữ phải phù hợp với 

các yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu , các qui định về cất 

chứa trong catalogues. Không để lẫn lộn vật tƣ gây ra những thay đổi 

về tính chất của vật tƣ trong quá trình bảo quản và lƣu giữ. 

 Cần kiểm tra chất lƣợng các khâu công tác tạo ra kết cấu nền trƣớc khi 

hoàn thiện. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện mặt bằng để tiếp nhận các khâu 

hoàn thiện. Mặt tiếp nhận các công tác hoàn thiện phải đáp ứng các 

yêu cầu kỹ thuật của công tác hoàn thiện đề ra nhƣ mặt dán phải đủ 

nhám để bám chất dính kết, đảm bảo phẳng, không có gồ ghề làm 

giảm chất lƣợng bề mặt lớp hoàn thiện chẳng hạn. 

 Các công việc phải tiến hành trƣớc khi hoàn thiện phải đƣợc làm xong  

để sau khi tiếp nhận công tác hoàn thiện không đƣợc đục, phá làm 

hỏng các lớp hoàn thiện. Những việc này rất đa dạng và dễ quên nên 

ngƣời kỹ sƣ tƣ vấn giám sát chất lƣợng cần yêu cầu nhà thầu lập biện 

pháp thi công hoàn thiện trong đó chú ý đến việc chuẩn bị cho khâu 

hoàn thiện , qui trình hoàn thiện, các tiêu chí phải đạt, phƣơng pháp 

kiểm tra để nhận biết chất lƣợng hoàn thiện , công cụ kiểm tra cũng 

nhƣ qui trình kiểm tra. 

 

Những khâu cần lƣu ý cơ bản có thể đƣợc gợi ý trƣớc khi thi công 

hoàn thiện : 

* Chèn kín những khe do phần thiết kế kiến trúc tạo nên trong 

các kết cấu bằng vật liệu thích hợp và các yêu cầu về độ kín khít, độ 

chặt của vật liệu nhồi, vật liệu gắn kết. 

* Khe kẽ giữa những cấu kiện nhƣ khe giữa kết cấu nhà và 

khuôn cửa, sự chống ẩm, chống gỉ, chống mục, mọt của các loại vật 

liệu kim loại, gỗ, nhựa, độ gắn chắc của khuôn với công trình… 

* Kiểm tra các lớp chống thấm trƣớc khi lát, ốp hay tạo các lớp 

phủ. 

* Kiểm tra sự hoàn chỉnh các đƣờng ống phải đặt ngầm nhƣ 

ống dẫn dây điện, ống nƣớc, ống chứa dây dẫn chuyên dùng, các hốc 
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cần chừa cho công tác sau, các chi tiết đặt sẵn cho dạng công tác về 

sau… 

 Cần lƣu ý đến các yêu cầu về an toàn lao động trong công tác hoàn 

thiện nhƣ biện pháp dàn giáo, sàn công tác, biện pháp chống cháy nổ, 

biện pháp chống độc, chống tác hại của hoá chất … 

 Trƣớc khi tiến hành từng khâu hoàn thiện nhà thầu cũng phải lập biện 

pháp thi công và tƣ vấn giám sát chất lƣợng bên cạnh chủ đầu tƣ phải 

xem xét kỹ và trình cho chủ nhiệm dự án duyệt trƣớc khi thi công. 

Không tiến hành hoàn thiện khi chưa duyệt biện pháp thi công hoàn 

thiện. 

 

Công tác hoàn thiện cần gắn kết với đảm bảo an toàn lao động, phòng chống 

cháy và các qui định khác của Nhà nƣớc nhƣ bảo vệ môi trƣờng, hài hoà về 

màu sắc cũng nhƣ các yếu tố khác về truyền thống văn hoá, tính dân tộc. 

Quá trình thi công không gây phiền phức, mất an toàn cho nhà lân cận cũng 

nhƣ bảo đảm không toả hơi khó chịu, khói , bụi, nƣớc bẩn cho môi trƣờng và 

khu vực xây dựng.  

Sự tuân thủ các qui định của bộ hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn thi công 

hoàn thiện đồng thời phải tuân thủ các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc 

xây dựng và hoàn thiện công trình. 

 

1.2  Công việc của cán bộ tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng của một 

đơn vị xây dựng  

 

1.2.1  Nhiệm vụ của giám sát bảo đảm chất lượng nói chung : 

  

 Tƣ vấn giám sát xây dựng đƣợc chủ đầu tƣ giao cho , thông qua hợp 

đồng kinh tế , thay mặt chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về chất lƣợng công 

trình. Nhiệm vụ của giám sát thi công của chủ đầu tƣ : 

 

(1) Về công tác giám sát thi công phải chấp hành các qui định của 

thiết kế công trình đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt , các tiêu chuẩn 

kỹ thuật , các cam kết về chất lƣợng theo hợp đồng giao nhận thầu. Nếu 

các cơ quan tƣ vấn và thiết kế làm tốt khâu hồ sơ mời thầu thì các điều 

kiện kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu là cơ sở để giám sát kỹ thuật. 

(2) Trong giai đoạn chuẩn bị thi công : các bộ tƣ vấn giám sát phải 

kiểm tra vật tƣ , vật liệu đem về công trƣờng . Mọi vật tƣ , vật liệu không 

đúng tính năng sử dụng , phải đƣa khỏi phạm vi công trƣờng mà không 

đƣợc phép lƣu giữ trên công trƣờng . Những thiết bị không phù hợp với 

công nghệ và chƣa qua kiểm định không đƣợc đƣa vào sử dụng hay lắp 
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đặt. Khi thấy cần thiết , có thể yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại chất lƣợng vật 

liệu , cấu kiện và chế phẩm xây dựng . 

(3) Trong giai đoạn xây lắp : theo dõi , giám sát thƣờng xuyên công 

tác thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị . Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất 

lƣợng , kế hoạch chất lƣợng của nhà thầu nhằm đảm bảo việc thi công xây 

lắp theo đúng hồ sơ thiết kế đã đƣợc duyệt. 

Kiểm tra biện pháp thi công , tiến độ thi công , biện pháp an toàn lao 

động mà nhà thầu đề xuất . Kiểm tra xác nhận khối lƣợng hoàn thành , chất 

lƣợng công tác đạt đƣợc và tiến độ thực hiện các công tác . Lập báo cáo 

tình hình chất lƣợng và tiến độ phục vụ giao ban thƣờng kỳ của chủ đầu tƣ 

. Phối hợp các bên thi công và các bên liên quan giải quyết những phát 

sinh trong quá trình thi công . Thực hiện nghiệm thu các công tác xây lắp . 

Lập biên bản nghiệm thu theo bảng biểu qui định . 

Những hạng mục , bộ phận công trình mà khi thi công có những dấu 

hiệu chất lƣợng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đã định trong tiêu chí 

chất lƣợng của bộ hồ sơ mời thầu hoặc những tiêu chí mới phát sinh ngoài 

dự kiến nhƣ độ lún quá qui định , trƣớc khi nghiệm thu phải lập văn bản 

đánh giá tổng thể về sự cố đề xuất của đơn vị thiết kế và của các cơ quan 

chuyên môn đƣợc phép .  

 (4) Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình : Tổ chức giám sát 

của chủ đầu tƣ phải kiểm tra , tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về 

quản lý chất lƣợng . Lập danh mục hồ sơ , tài liệu hoàn thành công trình 

xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lƣợng , 

phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình , 

chủ đầu tƣ tổ chức tổng nghiệm thu lập thành biên bản . Biên bản tổng 

nghiệm thu là cơ sở pháp lý để làm bàn giao đƣa công trình vào khai thác 

sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình. 

 

1.2.2. Nhiệm vụ của giám sát bảo đảm chất lượng trong công tác hoàn 

thiện công trình  và an toàn : 

 

(i) Quan hệ giữa các bên trong công trường : Giám sát bảo 

đảm chất lƣợng trong công tác hoàn thiện và an toàn cho 

công trình nằm trong nhiệm vụ chung của giám sát bảo 

đảm chất lƣợng công trình là nhiệm vụ của bên chủ đầu 

tƣ. Dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ nhiệm dự án đại diện 

cho chủ đầu tƣ có các cán bộ giám sát bảo đảm chất lƣợng 

công trình . Những ngƣời này là cán bộ của Công ty Tƣ 

vấn và Thiết kế ký hợp đồng với chủ đầu tƣ , giúp chủ đầu 

tƣ thực hiện nhiệm vụ này. Thông thƣờng chỉ có ngƣời 
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chịu trách nhiệm đảm bảo chất lƣợng xây lắp nói chung , 

còn khi cần đến chuyên môn nào thì Công ty tƣ vấn điều 

động ngƣời có chuyên môn theo ngành hẹp đến tham gia 

hỗ trợ cho ngƣời chịu trách nhiệm chung. 

  

 

 

 

   SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ QUAN HỆ ĐIỂN HÌNH MỘT CÔNG 

TRƢỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * * * * * * * 

 

 

 

(ii) Phối hợp tiến độ là nhiệm vụ trƣớc hết của chủ nhiệm dự án mà 

ngƣời đề xuất chính là giám sát bảo đảm chất lƣợng . Trƣớc khi bắt đầu 

tiến hành các công tác xây lắp cần lập tổng tiến độ . Tổng tiến độ chỉ cần 

vạch ra những việc thuộc bên thi công nào vào thời điểm nào mà mức chi 

tiết có thể tính theo tầng nhà . Tổng tiến độ cho biết vào thời gian nào công 

Chủ đầu tư 

Nhà thầu chính 

Thầu phụ 

Hoặc Nhà máy 

*Chủ nhiệm dự án 

*Tư vấn đảm bảo chất 

lượng 

*Các tư vấn chuyên 

môn 

*Kiểm soát khối lượng 

Chỉ huy 

Công trường 

Giám sát chất lượng và 

Phòng ban kỹ thuật 

của nhà thầu 

Đội 

thi công  

Đội 

thi công 

Đội 

thi công 
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tác nào phải bắt đầu để các thành viên tham gia xây dựng toàn bộ công 

trình biết và phối hợp . Từ tổng tiến độ mà các thành viên tham gia xây lắp 

và cung ứng lập ra bảng tiến độ thi công cho đơn vị mình trong đó hết sức 

chú ý đến sự phối hợp đồng bộ tạo diện thi công cho đơn vị bạn . 

 

  (iii) Chủ trì thông qua biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo 

chất lượng.  

Trƣớc khi khởi công , Chủ nhiệm dự án và tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng cần 

thông qua biện pháp xây dựng tổng thể của công trình  nhƣ phƣơng pháp 

đào đất nói chung , phƣơng pháp xây dựng phần thân nói chung , giải pháp 

chung về vận chuyển theo phƣơng đứng , giải pháp an toàn lao động 

chung, biện pháp thi công các công tác hoàn thiện, công tác lắp đặt trang 

thiết bị,   các yêu cầu phối hợp và điều kiện phối hợp chung . Nếu đơn vị 

thi công thực hiện công tác theo ISO 9000 thì cán bộ tƣ vấn sẽ giúp Chủ 

nhiệm dự án tham gia xét duyệt chính sách đảm bảo chất lƣợng của Nhà 

thầu và duyệt sổ tay chất lƣợng của Nhà thầu và của các đợn vị thi công 

cấp đội . 

 (iv) Chủ trì kiểm tra chất lượng , xem xét các công việc xây lắp 

làm từng ngày . Trƣớc khi thi công bất kỳ công tác nào , nhà thầu cần 

thông báo để tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng kiểm tra việc chuẩn bị . Quá trình 

thi công phải có sự chứng kiến của tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng . Khi thi 

công xong cần tiến hành nghiệm thu chất lƣợng và số lƣợng công tác xây 

lắp đã hoàn thành. 

 

1.3.  Phương pháp kiểm tra chất lượng trên công trường :  

 

 Thực chất thì ngƣời tƣ vấn kiểm tra chất lƣợng là ngƣời thay mặt 

chủ đầu tƣ chấp nhận hay không chấp nhận sản phẩm xây lắp thực hiện 

trên công trƣờng mà kiểm tra chất lƣợng là một biện pháp giúp cho sự 

khẳng định chấp nhận hay từ chối . 

 Một quan điểm hết sức cần lƣu tâm trong kinh tế thị trƣờng là : 

ngƣời có tiền bỏ ra mua sản phẩm phải mua đƣợc chính phẩm , đƣợc sản 

phẩm đáp ứng yêu cầu của mình. Do tính chất của công tác xây dựng khó 

khăn , phức tạp nên chủ đầu tƣ phải thuê tƣ vấn đảm báo chất lƣợng. 

 Cơ sở để nhận biết và kiểm tra chất  lƣợng sản phẩm là sự đáp ứng 

các Yêu cầu chất lượng ghi trong bộ Hồ sơ mời thầu . Hiện nay chúng ta 

viết các yêu cầu chất lƣợng trong bộ Hồ sơ mời thầu còn chung chung vì 

các cơ quan tƣ vấn chƣa quen với cách làm mới này của kinh tế thị trƣờng 

.  

Những phƣơng pháp chủ yếu của kiểm tra chất lƣợng trên công trƣờng là :  
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1.3.1. Người cung ứng hàng hoá là người phải chịu trách nhiệm về chất 

lượng sản phẩm trước hết . 

  

 Đây là điều kiện đƣợc ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tƣ và 

nhà thầu . Từ điều này mà mọi hàng hoá cung ứng đƣa vào công trình phải 

có các chỉ tiêu chất lƣợng đáp ứng với yêu cầu của công tác. Trƣớc khi đƣa 

vật tƣ , thiết bị vào tạo nên sản phẩm xây dựng nhà thầu phải đƣa mẫu và 

các chỉ tiêu cho Chủ nhiệm dự án duyệt và mẫu cũng nhƣ các chỉ tiêu phải 

lƣu trữ tại nơi làm việc của Chủ đầu tƣ ở công trƣờng. Chỉ tiêu kỹ thuật   

(tính năng ) cần đƣợc in thành văn bản nhƣ là chứng chỉ  xuất xƣởng của 

nhà cung ứng và thƣờng yêu cầu là bản in chính thức của nhà cung ứng . 

Khi dùng bản sao thì đại diện nhà cung ứng phải ký xác nhận và có dấu 

đóng xác nhận màu đỏ và có sự chấp thuận của Chủ đầu tƣ bằng văn bản. 

Mọi sự thay đổi trong quá trình thi công cần đƣợc Chủ đầu tƣ duyệt lại trên 

cơ sở xem xét của tƣ vấn bảo đảm chất lƣợng nghiên cứu đề xuất đồng ý. 

Nhà cung ứng và nhà thầu phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về sự 

tƣơng thích của hàng hoá mà mình cung cấp với các chỉ tiêu yêu cầu và 

phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về chất lƣợng và sự phù hợp của sản 

phẩm này. 

 Cán bộ tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng là ngƣời có trách nhiệm duy nhất 

giúp Chủ nhiệm dự án kết luận rằng sản phẩm do nhà thầu cung ứng là phù 

hợp với các chỉ tiêu chất lƣợng của công trình . Cán bộ tƣ vấn giám sát bảo 

đảm chất lƣợng đƣợc Chủ đầu tƣ uỷ nhiệm cho nhiệm vụ đảm bảo chất 

lƣợng công trình và thay mặt Chủ đầu tƣ trong việc đề xuất chấp nhận này 

. 

 

1.3.2. Kiểm tra của tư vấn kỹ thuật chủ yếu bằng mắt và dụng cụ đơn giản 

có ngay tại hiện trường : 

 Một phƣơng pháp luận hiện đại là mỗi công tác đƣợc tiến hành thì 

ứng với nó có một ( hay nhiều ) phƣơng pháp kiểm tra tƣơng ứng. Nhà 

thầu tiến hành thực hiện một công tác thì yêu cầu giải trình đồng thời là 

dùng phƣơng pháp nào để biết đƣợc chỉ tiêu chất lƣợng đạt bao nhiêu và 

dùng dụng cụ hay phƣơng tiện gì cho biết chỉ tiêu ấy . Biện pháp thi công 

cũng nhƣ biện pháp kiểm tra chất lƣợng ấy đƣợc tƣ vấn trình Chủ nhiệm 

dự án duyệt trƣớc khi thi công . Quá trình thi công , kỹ sƣ của nhà thầu 

phải kiểm tra chất lƣợng của sản phẩm mà công nhân làm ra . Vậy trên 

công trƣờng phải có các dụng cụ kiểm tra để biết các chỉ tiêu đã thực hiện. 

Thí dụ : ngƣời cung cấp bê tông hoặc vữa  thƣơng phẩm phải chịu trách 

nhiệm kiểm tra cƣờng độ chịu nén mẫu khi mẫu đạt 7 ngày tuổi . Nếu kết 
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quả bình thƣờng thì nhà thầu kiểm tra nén mẫu 28 ngày . Nếu kết quả của 

7 ngày có nghi vấn thì nhà thầu phải thử cƣờng độ nén ở 14 ngày và 28 

ngày để xác định chất lƣợng bê tông . Nếu ba loại mẫu 7 , 14 , 28 có kết 

quả gây ra nghi vấn thì tƣ vấn kiểm tra yêu cầu làm các thí nghiệm bổ sung 

để khẳng định chất lƣợng cuối cùng. Khi thi công cọc nhồi, nhất thiết tại 

nơi làm việc phải có tỷ trọng kế để biết dung trọng của bentonite , phải có 

phễu March và đồng hồ bấm giây để kiểm tra độ nhớt của dung dịch khoan 

, phải có ống nghiệm để đo tốc độ phân tách nƣớc của dung dịch . . . 

 Nói chung thì tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng phải chứng kiến quá trình 

thi công và quá trình kiểm tra của ngƣời thi công và nhận định qua hiểu 

biết của mình thông qua quan sát bằng mắt với sản phẩm làm ra . Khi nào 

qui trình bắt buộc hay có nghi ngờ thì tƣ vấn yêu cầu nhà thầu thuê phòng 

thí nghiệm kiểm tra và phòng thí nghiệm có nghĩa vụ báo số liệu đạt đƣợc 

qua kiểm tra cho tƣ vấn để tƣ vấn kết luận việc đạt hay không đạt yêu cầu 

chất lƣợng. Để tránh tranh chấp , tƣ vấn không nên trực tiếp kiểm tra mà 

chỉ nên chứng kiến sự kiểm tra của nhà thầu và tiếp nhận số liệu để quyết 

định chấp nhận hay không chấp nhận chất lƣợng sản phẩm . Khi có nghi 

ngờ , tƣ vấn sẽ chỉ định ngƣời kiểm tra và nhà thầu phải thực hiện yêu cầu 

này . 

 

1.3.3. Kiểm tra bằng dụng cụ tại chỗ : 

 

 Trong quá trình thi công , cán bộ , kỹ sƣ của nhà thầu phải thƣờng 

xuyên kiểm tra chất lƣợng sản phẩm của công nhân làm ra sau mỗi công 

đoạn hay giữa công đoạn khi thấy cần thiết . Những lần kiểm tra này cần 

có sự chứng kiến của tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng. Mọi việc kiểm tra và thi 

công không có sự báo trƣớc và yêu cầu tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng chứng 

kiến , ngƣời tƣ vấn có quyền từ chối việc thanh toán khối lƣợng đã hoàn 

thành này . Kiểm tra kích thƣớc công trình thƣờng dùng các loại thƣớc nhƣ 

thƣớc tầm , thƣớc cuộn 5 mét và thƣớc cuộn dài hơn . Kiểm tra độ cao , độ 

thẳng đứng thƣờng sử dụng máy đo đạc nhƣ máy thuỷ bình , máy kinh vĩ .  

Ngoài ra , trên công trƣờng còn nên có súng bật nảy để kiểm tra sơ bộ 

cƣờng độ bê tông .  Những dụng cụ nhƣ quả dọi chuẩn , dọi laze , ống 

nghiệm , tỷ trọng kế , cân tiểu ly , lò xấy , viên bi thép , . . . cần đƣợc trang 

bị . Nói chung trên công trƣờng phải có đầy đủ các dụng cụ kiểm tra các 

việc thông thƣờng .  

 Những dụng cụ kiểm tra trên công trƣờng phải đƣợc kiểm chuẩn 

theo đúng định kỳ . Việc kiểm chuẩn định kỳ là cách làm tiên tiến để tránh 

những sai số và nghi ngờ xảy ra qua quá trình đánh giá chất lƣợng.  
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 Trong việc kiểm tra thì nội bộ nhà thầu kiểm tra là chính và tƣ vấn 

bảo đảm chất lƣợng chỉ chứng kiến những phép kiểm tra của nhà thầu . 

Khi nào nghi ngờ kết quả kiểm tra thì nhà thầu có quyền yêu cầu nhà thầu 

thuê đơn vị kiểm tra khác . Khi thật cần thiết , tƣ vấn bảo đảm chất lƣợng 

có quyền chỉ định đơn vị kiểm tra và nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu này . 

 

1.3.4.  Kiểm tra nhờ các phòng thí nghiệm : 

 

 Việc thuê các phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm tra một số chỉ 

tiêu đánh giá chất lƣợng trên công trƣờng đƣợc thực hiện theo qui định của 

tiêu chuẩn kỹ thuật và khi tại công trƣờng có sự không nhất trí về sự đánh 

giá chỉ tiêu chất lƣợng mà bản thân nhà thầu tiến hành . 

 Nói chung việc lựa chọn đơn vị thí nghiệm , nhà thầu chỉ cần đảm 

bảo rằng đơn vị thí nghiệm ấy có tƣ cách pháp nhân để tiến hành thử các 

chỉ tiêu cụ thể đƣợc chỉ định. Còn khi nghi ngờ hay cần đảm bảo độ tin cậy 

cần thiết thì tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng dành quyền chỉ định đơn vị thí 

nghiệm . 

 Nhà thầu là bên đặt ra các yêu cầu thí nghiệm và những yêu cầu này 

phải đƣợc Chủ nhiệm dự án dựa vào tham mƣu của tƣ vấn đảm bảo chất 

lƣợng kiểm tra và đề nghị thông qua bằng văn bản . Đơn vị thí nghiệm 

phải đảm bảo tính bí mật của các số liệu thí nghiệm và ngƣời công bố chấp 

nhận hay không chấp nhận chất lƣợng sản phẩm làm ra phải là chủ nhiệm 

dự án qua tham mƣu của tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng . 

 Cần lƣu ý về tƣ cách pháp nhân của đơn vị thí nghiệm và tính hợp 

pháp của công cụ thí nghiệm . Để tránh sự cung cấp số liệu sai lệch do 

dụng cụ thí nghiệm chƣa đƣợc kiểm chuẩn , yêu cầu mọi công cụ thí 

nghiệm sử dụng phải nằm trong phạm vi cho phép của văn bản xác nhận 

đã kiểm chuẩn . 

 Đơn vị thí nghiệm chỉ có nhiệm vụ cung cấp số liệu của các chỉ tiêu 

đƣợc yêu cầu kiểm định còn việc những chỉ tiêu ấy có đạt yêu cầu hay có 

phù hợp với chất lƣợng sản phẩm yêu cầu phải do tƣ vấn đảm bảo chất 

lƣợng phát biểu và ghi thành văn bản trong tờ nghiệm thu khối lƣợng và 

chất lƣợng hoàn thành. 

 

1.3.5. Kết luận và lập hồ sơ chất lượng 

 

  (i) Nhiệm vụ của tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng là phải kết luận từng 

công tác , từng kết cấu , từng bộ phận hoàn thành đƣợc thực hiện là có chất 

lƣợng phù hợp với yêu cầu hay chƣa phù hợp với yêu cầu . 
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 Đính kèm với văn bản kết luận cuối cùng về chất lƣợng sản phẩm 

cho từng kết cấu , từng tầng nhà , từng hạng mục là các văn bản xác nhận 

từng chi tiết , từng vật liệu cấu thành sản phẩm và hồ sơ kiểm tra chất 

lƣợng các quá trình thi công. Lâu nay các văn bản xác nhận chất lƣợng vật 

liệu , chất lƣợng thi công ghi rất chung chung . Cần lƣu ý rằng mỗi bản xác 

nhận phải có địa chỉ kết cấu sử dụng , không thể ghi chất lƣợng đảm bảo 

chung chung. 

 Tất cả những hồ sơ này đóng thành tập theo trình tự thi công để khi 

tra cứu thuận tiện. 

 (ii) Đi đôi với các văn bản nghiệm thu , văn bản chấp nhận chất 

lƣợng kết cấu là nhật ký thi công . Nhật ký thi công ghi chép những dữ 

kiện cơ bản xảy ra trong từng ngày nhƣ thời tiết , diễn biến công tác ở từng 

vị trí, nhận xét qua sự chứng kiến công tác về tính hình chất lƣợng công 

trình.   

Ý  kiến của những ngƣời liên quan đến công tác thi công khi họ 

chứng kiến việc thi công , những ý kiến đề nghị , đề xuất qua quá trình thi 

công và ý kiến giải quyết của tƣ vấn đảm bảo chất lƣợng và ý kiến của 

giám sát của nhà thầu . . . 

 (iii) Bản vẽ hoàn công cho từng kết cấu và bộ phận công trình đƣợc 

lập theo đúng qui định. 

 

 Tất cả những hồ sơ này dùng làm cơ sở cho việc thanh toán khối 

lƣợng hoàn thành và cơ sở để lập biên bản tổng nghiệm thu , bàn giao công 

trình cho sử dụng. 

 

1.3.6. Phối hợp trình tự thi công các công tác hoàn thiện: 

 

Công tác hoàn thiện là công tác cuối cùng của một công đoạn, một khu vực 

thi công của ngôi nhà nên trình tự thi công công tác hoàn thiện cần cân nhắc, 

tính toán sao cho quá trình thi công toàn nhà, không còn bất kỳ công tác nào 

khác gây ra sự hƣ hỏng nơi đã đƣợc hoàn thiện. Quá trình thực hiện các công 

tác thi công thƣờng đan xen nên xảy ra hiện tƣợng việc sau làm hƣ hỏng 

hoặc cản trở lẫn nhau nên ngƣời tƣ vấn giám sát chất lƣợng bên cạnh chủ 

đầu tƣ là ngƣời phải tổ chức phối hợp các thành viên tham gia thi công cho 

nhịp nhàng, ăn ý, không để đục đẽo, làm ảnh hƣởng công việc của nhau 

trong những đơn vị phải  thi công trên một mặt bằng. Muốn đạt đƣợc sự ăn 

ý, nhịp nhàng trong quá trình thi công hoàn thiện, ngƣời tƣ vấn giám sát chất 

lƣợng bên cạnh chủ đầu tƣ phải đƣa ra phƣơng án phối hợp trong tiến độ 

phối hợp ( master schedule ) và bàn bạc với các bên hữu quan để cùng thực 
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hiện, tránh kéo dài thời gian thi công, lãng phí công đục đẽo cũng nhƣ làm 

đi, làm lại do sự thiếu phối hợp gây ra. 

 

Một số qui trình khá kinh điển có thể tham khảo nhƣ sau: 

 Nhà có số tầng dƣới 6 , thi công phần thô nên tiến hành từ tầng dƣới 

lên tầng trên mà thi công hoàn thiện lại nên làm từ tầng trên xuống 

thấp với lý do là khi đã hoàn thiện thì không phải đi qua lại nơi đã làm 

hoàn thiện rồi. 

 Đối với nhà nhiều tầng thì trình tự sẽ đƣợc cân nhắc cẩn trọng hơn, có 

thể phân một số tầng, có thể là ba hay bốn tầng thành một phân đoạn 

để thi công hoàn thiện. Có thể tiến hành hoàn thiện từ dƣới lên vì thi 

công nhà cao tầng, việc di chuyển cao thƣờng dùng thang máy ngoài 

trời, không phải thƣờng xuyên qua lại các tầng từ dƣới lên. 

 Cần kiểm tra các điều kiện để bắt đầu tiến hành đƣợc công tác hoàn 

thiện. Sự nóng vội hay sự thiếu thận trọng là nguyên nhân gây ra lãng 

phí trong quá trình phối hợp trình tự thi công hoàn thiện. Các khâu 

chuẩn bị cho công tác hoàn thiện nhƣ vạch tim, trục, vạch dấu cao độ 

phải tiến hành xong, việc tạo độ phẳng của các lớp nền cho trát, bả, 

láng, lát, ốp cũng nhƣ chuẩn bị cho mặt để quét vôi, lắp kính, sơn phủ 

phải đƣợc kiểm tra trƣớc khi cho phép tiến hành hoàn thiện.  

 Trên một mặt bằng thi công chỉ đƣợc tiến hành một công tác hoàn 

thiện, tránh chồng chéo công việc lên nhau gây lộn xộn và mất an toàn 

lao động. Theo phƣơng thẳng đứng không tiến hành nhiều công tác 

hoàn thiện, tránh tai nạn do ngƣời thi công bên trên gây ra cho ngƣời 

thi công dƣới thấp . 

 Thi công hoàn thiện với những việc phát toả ra hơi khí khó chịu nhƣ 

mùi sơn , mùi các dung môi của sơn, của nhựa , hơi cacbua hydro 

nồng độ vƣợt qui định, công nhân phải đƣợc trang bị khẩu trang, đôi 

khi cần thiết , công nhân cần đƣợc trang bị mặt nạ phòng độc có bộ 

phận lọc khí. 

 Quá trình thi công có hiệu ứng toả nhiệt hay thu nhiệt làm cho môi 

trƣờng lao động có nhiệt độ không thích nghi cho ngƣời lao động, 

công nhân cần đƣợc trang bị quần áo thích hợp với điều kiện lao động. 

Nếu cần thiết đảm bảo môi trƣờng lao động thích hợp, phải tổ chức 

thông gió, điều hoà không khí. 
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II. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác trát, bả và láng : 

 

2.1 Khái niệm : 

 

(i) Thuật ngữ : 

 

Lớp trát, lớp bả, lớp láng bao phủ bên ngoài kết cấu, bảo vệ cho kết cấu 

nhằm chống các tác động của sự va đập cơ học, sự ăn mòn hoá học và sinh 

học, làm chậm tác hại của nhiệt độ cao do ngọn lửa  cháy  đồng thời tạo ra 

vẻ đẹp  cho công trình.  

Lớp trát là lớp phủ kết cấu nằm trên độ cao nền nhà hoặc nền buồng nhƣ lớp 

trát tƣờng, trát cột, trát dầm, trát trần nhà. 

Trát có bề mặt phẳng, nhƣng cũng có bề mặt trên đó gắn những gờ chỉ theo 

mỹ quan tạo ra phân vị khi nhìn. Có nhiều mặt trát trên đó gắn  những đƣờng 

gờ, đƣờng viền hoặc hoa văn hoặc hình phù điêu, nhất là các lớp trát trần của 

các gian buồng.   

Lớp bả là lớp phủ bên ngoài lớp trát hoặc ngay chính kết cấu cần bảo vệ và 

có độ dày nhỏ hơn chiều dày lớp trát khá nhiều. 
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Lớp láng là lớp phủ nằm trên mặt phẳng nằm ngang, đó chính là lớp mặt trên 

của kết cấu nền nhà, nền lối đi lại. Lớp láng thƣờng nằm ở chân của tƣ thế 

đứng của ngƣời ta. 

Trát, bả, láng là các công tác đƣợc thi công theo quá trình ƣớt . Sau khi thi 

công cần có thời gian để vật liệu đóng rắn , đạt độ cứng và sự ổn định theo 

yêu cầu. 

 

Tuỳ thuộc vào vật liệu tạo nên lớp trát, bả, láng và biện pháp thi công mà 

những lớp này có tên gọi: 

Lớp trát vữa vôi, trát vữa xi măng cát, trát thạch cao. 

Lớp trát granito còn gọi là trát đá mài, trát đá rửa hay còn gọi là trát lộ đá, 

trát granitine còn gọi là trát đá mài hạt nhỏ mịn, trát đá băm. 

Bả lớp vữa hạt mịn. 

Láng nền nhà, láng lối đi, láng lòng rãnh . . . 

 

Tuỳ thuộc vào vị trí và hình dạng của lớp trát mà lớp trát có tên : trát tƣờng, 

trát trần, trát phào, trát gờ chỉ. 

 

(ii) Vật liệu làm lớp trát: 

 

Vật liệu chứa trong vữa dùng để trát có : 

 

Vữa vôi, cát : trong thành phần vữa chỉ có cát và vôi  

Vữa tam hợp : có cát , vôi, xi măng 

Vữa xi măng cát: có cát và xi măng 

Vữa thạch cao có thạch cao, bột đá hoặc chỉ đơn thuần thạch cao. 

Vữa để bả : xi măng trắng, bột đá hạt mịn và chất tạo màu 

Vữa granito, vữa trát đá rửa, vữa trát đá băm, vữa trát granitine : xi măng 

trắng, bột đá, đá hạt và chất tạo màu. 

Vữa trát chống phóng xạ : xi măng, bột ôxyt bôric và cát thạch anh. 

Vữa trát chịu lửa : xi măng, bột chịu lửa nhƣ bột samốt, bột ôxyt manhê . . . 

Vữa trát chịu axit : thuỷ tinh lỏng, chất đóng rắn cho thuỷ tinh lỏng, cát 

thạch anh. 

 Vữa thƣờng đƣợc chế tạo tại chỗ. Trên thị trƣờng hiện nay đã có các loại 

vữa trộn sẵn, khi dùng chỉ thêm lƣợng nƣớc theo hƣớng dẫn. 

Vật liệu để bả có tên gọi là mát tít nhƣng nhiều ngƣời vẫn gọi chung là vữa 

để trát bả. 

 

2.2 Các yêu cầu kỹ thuật của lớp trát, bả, láng : 
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Lớp che phủ trát, bả, láng phải gắn chặt với lớp nằm dƣới đƣợc gọi là lớp 

nền. Từ yêu cầu này, lớp nền phải sạch sẽ để có thể bám dính với vật liệu 

dán lớp trát, bả , láng . 

Mặt hoàn thiện của các lớp che phủ kết cấu phải phẳng. Nếu có độ dốc thì 

mặt hoàn thiện phải đổ dốc đúng theo yêu cầu. Từ yêu cầu này mà lớp nền 

phải đƣợc chuẩn bị trƣớc khi tiến hành công việc chính là trát, bả hay láng. 

Cần tạo cho lớp nền đủ phẳng hoặc đạt độ dốc theo yêu cầu bằng cách phụ 

thêm vữa xi măng cát có thành phần 1:3 vào những chỗ bị thấp , lõm hơn 

mặt nền chung. Khi những chỗ vữa phụ  thêm này đủ cứng mới thi công lớp 

hoàn thiện bên ngoài. Nếu lớp nền bị cao quá để lớp vữa hoặc keo gắn kết 

lớp hoàn thiện bị quá mỏng, phải tẩy bỏ chiều dày của lớp nền đảm bảo cho 

lớp vữa hoặc keo dán, dính kết đủ chiều dày quy định. 

Mặt hoàn thiện của lớp che phủ phải đạt các yêu cầu mỹ quan nhƣ mạch nối, 

gờ chỉ phải thẳng, đều đặn,  vuông vức hoặc đƣợc vê tròn theo yêu cầu thiết 

kế, có độ rộng khe mạch hoặc đƣờng gờ nhƣ thiết kế quy định, màu sắc hài 

hoà đúng nhƣ bản vẽ hoàn thiện đã ghi.   

 

2.3 Kiểm tra khâu chuẩn bị thi công: 

 

(i) Chuẩn bị lớp nền : 

 

- Kiểm tra độ sạch sẽ của lớp nền. Phải lấy bỏ hết vật liệu hữu cơ nhƣ 

vải, gỗ, phoi bào, vết dầu, mỡ. 

- Mặt nền đủ nhám để đạt độ gắn kết tốt với các lớp trên.  

- Kiểm tra vật chôn ngầm nhƣ đƣờng điện,  ống nối, hộp nối, ổ vít, ống 

dẫn nƣớc đặt chìm, …đặt dƣới lớp hoàn thiện về vị trí , số lƣợng và 

chất lƣợng mà vật chôn ngầm sẽ bị lớp hoàn thiện trát, bả, láng che 

khuất khi thi công xong. 

- Kiểm tra các công việc đã làm trƣớc có liên quan đến chất lƣợng lớp 

trát, bả, láng làm về sau thí dụ nhƣ việc chèn khuôn cửa, việc gắn bật, 

gắn bản lề chờ, lớp chống thấm, khe chèn chỗ nối của các đƣờng ống 

sẽ nằm trong lớp che phủ này. 

- Kiểm tra độ cứng của lớp nền. 

- Kiểm tra cao trình , sự vạch mốc tim, trục cho lớp hoàn thiện. 

- Khi sử dụng lớp gắn kết nền có xi măng, nên tƣới ẩm mặt nền trƣớc 

khi thi công để lớp nền không hút nhanh nƣớc của lớp vữa có xi 

măng. 

- Ký biên bản cho phép tiến hành công tác hoàn thiện cho khu vực yêu 

cầu thi công. 
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(ii) Kiểm tra vật liệu sắp thi công: 

 

- Kiểm tra chất lƣợng các vật liệu thành phần nhƣ cát, vôi, đá hạt, bột 

đá và nƣớc. Với các vật liệu hạt cần chú ý đến thành phần hạt, các tiêu 

chí thạch học. Nếu thi công ở vùng ven biển, cần chú ý đến độ nhiễm 

muối của cát. Với các loại chất dính kết, cần chú ý đến điều kiện bảo 

trì. Hạt cát trát không nên quá to, cũng không nên quá mịn. Kích 

thƣớc hạt cát trát nên từ 0,3 ~ 1,2 mm.  Cần có kết quả thí nghiệm 

chất lƣợng xi măng.  

- Kiểm tra mặt bằng nơi chế trộn vữa. Yêu cầu không đƣợc trộn vữa 

ngay trên mặt bằng sắp láng mà phải trộn tại vị trí bằng phẳng khác 

rồi chuyển vữa đền nơi thi công. 

- Nền để trộn vữa phải phẳng , không hút nƣớc khi nhào trộn vữa. Nên 

đƣợc lát dƣới là tấm tôn phẳng. 

- Vữa phải đƣợc trộn thật đều.Trộn các vật liệu khô trƣớc, khi thật đều 

mới cho nƣớc để trộn. Tại nhiều thành phố lớn hiện nay đang bán loại 

vữa đã trộn khô và đóng bao. Các bao vữa trộn khô phải chứa trong  

vỏ bao chống ẩm giống nhƣ bao xi măng, phải đƣợc bảo quản theo 

chế độ chống ẩm . Thời hạn sử dụng trên bao còn có giá trị. Lƣu ý là 

xi măng giảm chất lƣợng theo thời gian và điều kiện lƣu giữ . 

- Vật liệu sử dụng phải phù hợp với thiết kế và đƣợc chủ đầu tƣ thông 

qua trƣớc khi thi công. Mẫu của vật liệu sử dụng vào công trình phải 

đƣợc lƣu giữ tại phòng kỹ thuật thi công của nhà thầu. Nếu là vật liệu 

có màu phải có mẫu màu đƣợc tạo khi khô và khi nền chứa các độ ẩm 

khác nhau để khi cần thiết, có thể đối chứng với vật liệu tại hiện 

trƣờng vào bất kỳ thời gian nào. 

- Nƣớc dùng cho thi công phải sạch, không nhiễm mặn. Nhiều nơi tại 

vùng ven biển nƣớc ta, nếu nƣớc thi công bị nhiễm mặn , không đƣợc 

dùng.  

- Cần có phƣơng tiện kiểm tra chất lƣợng vật liệu và chất lƣợng thi 

công để tại phòng kỹ thuật thi công của nhà thầu . Việc kiểm tra vật 

liệu đƣợc tiến hành tại chỗ khi có nghi ngờ về chất lƣợng. Nếu nhà 

thầu không có phòng thí nghiệm nhỏ bên cạnh phòng kỹ thuật thi 

công thì phải có những dụng cụ kiểm tra giản đơn để tại phòng kỹ 

thuật. Không có dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra vật liệu và thi 

công phổ biến, không đƣợc bắt đầu công tác thi công. 

 

2.4 Kiểm tra quá trình thi công: 
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Ngƣời công nhân phải thƣờng xuyên kiểm tra chất lƣợng công việc đã làm 

trong xuốt quá trình thi công. Phải tạo dựng cữ, mốc, dây lèo làm chuẩn mực 

cho công tác. Cần kiểm tra chính ngay cữ, mốc, dây lèo định kỳ không ít 

hơn vài ba lần trong một buổi thi công. 

Ngƣời tổ trƣởng, đội trƣởng, kỹ sƣ giám sát của nhà thầu phải thƣờng xuyên 

theo dõi chất lƣợng thi công của công nhân dƣới quyền và uốn chỉnh, rút 

kinh nghiệm thƣờng xuyên về chất lƣợng trong quá trình thi công. Không để 

quá lâu mới kiểm tra hoặc để đến khi xong công tác mới kiểm tra. Nếu chất 

lƣợng sản phẩm, bán thành phẩm làm ra chƣa đạt yêu cầu, phải phá bỏ và 

làm lại. Vật liệu đã dùng tại những nơi  phải phá do công tác chƣa đạt yêu 

cầu không đƣợc dùng lại. Những vật liệu này phải dọn sạch sẽ ngay và 

chuyển khỏi khu vực thi công.  

 

Công nhân tiến hành từng công tác trên từng công đoạn phải đƣợc phổ biến 

các yêu cầu kỹ thuật cần tuân thủ, qui trình thi công và kiểm tra chất lƣợng 

trong quá trình thi công cũng nhƣ khi hoàn thành. 

 

Bản thân ngƣời công nhân thi công phải kiểm tra chất lƣợng lớp nền trát, bả, 

láng về các yêu cầu độ phẳng, độ cứng và độ bám dính. Với mặt nhẵn phải 

có giải pháp tạo nhám và làm nhám trƣớc khi trát, láng, bả. Khi cần thiết, 

phải trát, láng thử để kiểm tra độ bám của vữa lên mặt trát, bả, láng. 

 

Tại những vị trí tiếp giáp giữa hai kết cấu nền cho trát, bả, láng bằng vật liệu 

khác nhau cần đặt một băng lƣới thép nối khe mạch nền trong lớp vữa để 

tránh vết nứt khi vữa đã khô và nền biến dạng do sự hấp phụ nhiệt khác nhau 

của nền. Sợi tạo lƣới này thƣờng là 1 mm, đan mắt lƣới không quá 40~50 

mm. Bề rộng băng lƣới này phủ về mỗi bên của khe là 150~200 mm. 

 

 

Nên dùng loại lƣới mắt cáo dùng phổ biến bán ở thị trƣờng để làm rào ngăn 

trong nơi nuôi gia cầm, nuôi chim cảnh. 

 

Lớp vữa trát, láng thi công trong một lần không nên dày quá 12 mm. Nếu 

cần trát hay láng lớp vữa trên 12 mm cần chia việc thi công thành hai hay 

nhiều lớp mà mỗi lớp khoảng 8 ~ 12 mm. Từng lớp này đã se mặt , lấy mũi 

bay vạch thành các ô trám tạo bám dính cho lớp sau rồi mới trát tiếp cho đủ 

chiều dày qui định. Lý do là để lớp nằm dƣới đã bay bớt nƣớc, tránh cho lớp 

vữa bị co, gây hiện tƣợng nứt nẻ bề mặt lớp trát, láng và hiện tƣợng lớp vữa 

trát, láng bị bong khi khô dần. 
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Trát vữa xi măng lớp trát mỗi lớp cần mỏng hơn 8 mm vì vữa xi măng mau 

bị khô hơn vữa có vôi nên co nhanh hơn. Trát vữa có đá nhƣ trát granito , 

mỗi lớp trát có thể đến 12 mm nhƣ thông thƣờng. 

 

Trát vảy là biện pháp thi công trát, lấy tay cầm bay hắt vữa cho bám vào mặt 

tƣờng. Lớp vữa vảy lên mặt tƣờng cần đều và có độ dày theo qui định. Lớp 

vảy lót se mặt mới trát lớp mạng cán phẳng. 

 

Trát đá rửa hay lộ sỏi chú ý thời gian rửa không sớm hơn 4 giờ từ khi cho 

nƣớc vào xi măng của vữa. Chổi rửa phải có lông mềm, mịn tránh làm bong 

hạt đá. Nếu trời ẩm và nhiệt độ không khí dƣới 25oC, thời gian đƣợc rửa 

phải trên 5 giờ từ khi cho nƣớc vào trộn vữa. 

 

Trát mài ( granito ) theo trình tự : trát lót bằng vữa xi măng cát tạo độ bám 

và độ phẳng theo yêu cầu. Trát lớp vữa có đá hạt, bột đá , xi măng và chất 

tạo màu. Khi trát phải miết mạnh bằng bàn xoa sắt và vỗ nhẹ cho lớp vữa 

dàn đều và bám vào mặt lớp nền. Nên làm cữ độ dày bằng các thanh nẹp có 

chiều dày theo qui định. 

Phải mài tối thiểu hai lần : lần mài thô và lần mài tinh. Mài thô sau khi trát 

mạng đựoc 24 giờ. Nếu chậm hơn 24 giờ sẽ khó mài vì xi măng đã quá 

cứng. 

Mài tinh tiến hành 5~6 ngày sau khi mài thô. Trƣớc khi mài tinh phải lấy bột 

đá trộn xi măng trắng và chất tạo màu xoa đều mặt đã mài tinh để lấp những 

chỗ bị khuyết do động tác mài thô gây ra. Khi trộn vữa có hạt để làm lớp 

mạng nên bớt lại một số bột đá trộn xi măng và chất tạo màu dùng xoa mặt 

sau mài thô thì những nốt đƣợc lấp khuyết sau mài thô sẽ có màu sắc đồng 

đều với lớp trát chung.     

Trong khi mài thô cũng nhƣ mài tinh phải dùng nƣớc sạch xối nhẹ lên mặt 

mài để rửa trôi bột đá do mài chỗ vừa mài thải ra. 

Sau khi mài tinh, đợi mặt trát khô , lấy miếng dạ hay nỉ xốp mài kỹ tạo độ 

bóng. Dùng xi không màu xoa xát để cho xi thấm sâu trong lớp ngoài, nhằm 

giữ bóng và chống nƣớc xâm nhập, duy trì vẻ đẹp cho mặt trát.    

 

Trát rửa cần lƣu ý chọn thời gian bắt đầu rửa thích hợp. Nên làm thí điểm để 

xác định thời gian bắt đầu rửa. Thông thƣờng thời gian này là từ 2 giờ đến 4 

giờ, tuỳ theo độ ẩm và nhiệt độ môi trƣờng. Rửa muộn thì độ lộ đá kém, rửa 

sớm đá lại bị trôi.  

 

Lớp bả có chiều dày từ 1mm đến 3 mm. Vật liệu bả thƣờng là loại vữa, mát 

tít có hạt nhỏ nhƣ xi măng, bột đá, không có cát. Vữa để bả dẻo nhƣng 
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không nhão. Dụng cụ để bả là dao bả có lƣỡi rộng 8 ~ 12 mm. Dao bả nên 

làm bằng thép cứng có đàn tính cao hoặc làm bằng thép silic. Khi bả phải 

miết đủ mạnh để tạo độ bám và độ phẳng. Khi miết phải chọn chiều miết 

thích hợp và các vết miết theo cùng một chiều, tránh bị gợn. Miết đều tay 

trong lúc vữa còn dẻo. Khi vữa bị khô mà vẫn miết, mặt bả sẽ vết đen nhạt 

do dao bị mòn vạch nên. 

 

Các thao tác láng và lát cần dùng thƣớc tầm cán và ƣớm độ phẳng thƣờng 

xuyên. Khi xoa tạo độ phẳng và độ nhẵn cho mặt trát, mặt láng phải xoa nhẹ 

tay và đều . Mặt vữa đã quá khô phải dùng chổi mềm bổ sung nƣớc để xoa. 

Xoa khi mặt vữa khô, cát bong ra gọi là mặt trát bị cháy, cần tránh. 

Láng trên mặt đƣờng, trên diện dài cần ngắt lớp láng bằng các mạch co dãn 

nhiệt. Chiều rộng của mạch co dãn nhỏ nhất là 20 mm rộng nhất là 30 mm. 

Theo chiều dài lớp láng, cứ 4 mét ~ 5 mét lại chia thành khe co dãn. Nếu lớp 

láng phơi trực tiếp dƣới mặt trời thì khoảng cách giữa khe co dãn nên ngắn 

lại, nhƣng không ngắn quá 3 mét. Khi vữa láng đủ cứng, trong khe co dãn 

nên lấp đầy bằng bitum nấu chảy trộn sợi đay ngắn để nhồi lấp kín. 

 

Láng đánh màu là sử dụng xi măng nguyên chất rắc trên mặt láng rồi xoa tạo 

độ nhẵn mặt láng. Nên rắc xi măng nguyên chất khô lên mặt vữa láng khi 

mặt vữa còn ƣớt nhƣng không sũng nƣớc rồi dùng bay miết nhẹ. Mặt hoàn 

thiện của lớp trát khô quá dễ bị xƣớc do bay quệt tạo nên, không đạt yêu cầu. 

Xoa mặt khi lớp xi măng trên mặt sũng nƣớc , mặt hoàn thiện sẽ có vết bay, 

cũng không đạt yêu cầu. Tránh đánh màu khi mặt vữa đã cứng vì lớp màu sẽ 

bị bong. Việc kẻ vạch tạo ô trên mặt láng tiến hành ngay sau khi đánh màu. 

 

2.5 Nghiệm thu công tác trát, bả, láng:  

 

-  Mặt trát, bả, láng không đƣợc có vết nứt nhỏ do hiện tƣợng co ngót vữa 

sinh ra . 

-  Gõ nhẹ lên mặt trát, bả, láng không đƣợc có tiếng bộp chứng tỏ lớp vữa bị 

bong, không bám dính mặt nền. Chỗ bộp phải cậy bỏ. 

-  Mặt trát phải phẳng, nhẵn. Không có vết lồi, lõm cục bộ. 

-  Gờ chỉ, cạnh phải đều về chiều dày, thẳng hàng liền dãy, sắc nét. 

- Mặt láng phải đảm bảo độ dốc theo yêu cầu thiết kế. Nếu thiết kế không 

chỉ rõ thì độ dốc phải đổ ra lối thoát, để trƣờng hợp có nƣớc thì nƣớc không 

chảy vào trong buồng hoặc gây đọng ứ .  

Cần dùng mắt thƣờng kiểm tra tổng thể. Khi có nghi ngờ, dùng dụng cụ nhƣ 

thƣớc tầm, dây căng, quả dọi, máy kinh vĩ, máy thuỷ bình để kiểm tra lại. 

Kiểm tra hƣớng dốc có thể dùng viên bi sắt. 
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Độ lệch so với các yêu cầu theo bảng sau: 

 

                 Bảng cho độ sai lệch được phép của mặt trát, bả, láng  

    ( trích TCVN 5674 : 1992 ) 
Tên mặt trát hay các    

chi tiết 

Trị số sai lệch mặt trát ( mm ) 

Trát đơn giản Trát kĩ Trát chất lượng cao 

Độ không bằng phẳng 

kiểm tra bằng thƣớc dài 

2 mét 

Số chỗ lồi lõm 

không quá 3, độ 

sâu vết lồi lõm 

< 5 

Số chỗ lồi lõm 

không quá 2, độ sâu 

vết lồi lõm < 3 

Số chỗ lồi lõm 

không quá 2, độ sâu 

vết lồi lõm < 2 

Độ sai lệch theo phƣơng 

thẳng đứng của mặt 

tƣờng và trần nhà 

< 15 suốt chiều 

dài hay chiều 

rộng phòng 

< 2 trên 1 mét dài 

chiều cao và chiều 

rộng và 10 mm trên 

toàn chiều cao và 

chiều rộng phòng 

< 1 chiều cao hay 

chiều dàI và < 5 trên 

suốt chiều cao hay 

chiều dài  phòng 

Đƣờng nghiêng của 

đƣờng gờ , mép tƣờng 

cột 

< 10 trên suốt 

chiều cao kết 

cấu 

< 2 trên 1 mét chiều 

cao và 5 mm trên 

toàn bộ chiều cao 

kết cấu 

< 1 trên 1 mét chiều 

cao và 3 mm trên 

toàn bộ chiều cao kết 

cấu 

Độ sai lệch bán kính của 

các phòng lƣợn cong 

 

10 

 

7 

 

5 

 

 

III. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác đắp nổi : 

 

3.1 Khái niệm : 

 

Đắp nổi tạo cho mặt tƣờng hay mặt trần những hình trang trí nhƣ dây nho, 

cành lá, hoa văn mỹ thuật, hình mặt trời, ngũ phúc , đám mây... 

Trong nghề điêu khắc gọi là tạc phù điêu. 

Công tác đắp nổi có thể làm tại chỗ nhờ những khuôn đúc hay cắt gọt tại chỗ 

nhƣng phƣơng pháp này chậm mà độ đều đặn không đảm bảo, ít đƣợc sử 

dụng. Những ngƣời thi công tại chỗ phải có trình độ tay nghề cao của ngƣời 

chuyên làm tƣợng và đắp phù điêu. 

Biện pháp hiện sử dụng nhiều là dùng các thanh hoặc tấm đắp nổi đúc sẵn 

bằng thạch cao, vữa xi măng rồi gắn lên mặt tƣờng, mặt trần.  

 

3.2  Kiểm tra vật liệu dùng trong công tác đắp nổi :  

 

Sản phẩm và chi tiết để tạo hình đắp nổi đƣợc nhà sản xuất chế tạo và bán 

nhƣ sản phẩm hàng hoá. Hàng hoá giao đến công trƣờng phải đúng hoa văn, 
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đúng vật liệu sử dụng và có catalogues ghi rõ hình dạng các chi tiết, số 

lƣợng, các tính năng kỹ thuật, phụ kiện kèm theo và chỉ dẫn thi công. 

Những dạng thanh, tấm sản phẩm và chi tiết đắp nổi thƣờng dùng vật liệu 

chính là vữa xi măng, thạch cao hoặc bột giấy nghiền. Loại chế tạo bằng vữa 

thạch cao hay bột giấy dùng trang trí bên trong nhà. Những nơi bị ƣớt khi 

mƣa không dùng những loại này mà chỉ nên dùng thanh, tấm chế tạo từ tấm 

bằng vữa xi măng.  

Thanh, tấm đắp nổi chuyển đến nơi thi công phải ở trạng thái hoàn chỉnh, 

không cần gia công thêm. 

Sản phẩm và chi tiết chuyển đến công trƣờng phải đƣợc bao gói cẩn thận, 

chống va đập khi vận chuyển, chống các tác động nƣớc mƣa, hoá chất và 

nhiệt độ làm hƣ hỏng. 

Nếu phải cất chứa, lƣu giữ , phải bảo quản cẩn thận chống mọi nguyên nhân 

làm hƣ hỏng, mất mát. 

Vữa xi măng hay vữa thạch cao để gắn đƣợc chuẩn bị ở dạng vữa khô chứa 

trong bao gói chống ẩm  cũng nhƣ các phụ tùng gắn nhƣ đinh vít, bu lông, 

móc, vít nở , cần đƣợc nhà cung ứng sản phẩm giao cùng với sản phẩm cho 

đồng bộ. Tránh hết sức sự chế tạo tại chỗ do đơn vị thi công của nhà thầu 

tiến hành, vì nhƣ thế sẽ thiếu đồng bộ. 

 

Những thanh, tấm trang trí đắp nổi hƣ hỏng hay không đạt yêu cầu phải đƣa 

khỏi nơi thi công. 

 

3.3  Kiểm tra công tác chuẩn bị và nền gắn tấm đắp nổi: 

 

Mặt tƣờng, mặt trần gắn tấm đắp nổi phải thi công trát , bả xong và đã cứng. 

Vạch dấu vị trí sẽ gắn thanh, tấm bằng phấn hay bút chì màu để dễ nhận biết. 

Khoan lỗ bắt vít nở để gắn giữ thanh hoặc tấm. Số lƣợng và vị trí các vít gắn 

phải đủ giữ chắc chắn đƣợc thanh tấm do thiết kế chỉ định. Khi khoan bắt vít 

nở phải đặt thanh, tấm đúng vị trí để cùng khoan cho khớp lỗ đinh sau này. 

Khi đã khẳng định vị trí lắp thanh, tấm, chuẩn bị xong lỗ bắt vít nở, nồi chân 

vít vào lỗ khoan mới trộn vữa gắn. 

Thời gian sử dụng vữa gắn cần trƣớc khi vữa bắt đầu đông cứng. 

Chuẩn bị tốt khâu đà giáo và dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động để có thể thi 

công an toàn. 

 

3.4 Kiểm tra quá trình thi công: 

 

 Cần ƣớm, khớp chính xác vị trí mới đƣợc gắn đinh giữ. Phải có ngƣời phụ 

giúp, nâng và giữ đúng vị trí trong khi ngƣời thợ chính gắn kết. 



 22 

Phải đảm bảo độ dày giữa hai đoạn nối bằng nhau, không tạo ra chênh lệch 

bề mặt. 

Khe nối phải thật khít, không để hình thành vết nối. 

Sử dụng vữa gắn cần trải cho lớp vữa đảm bảo chiều dày và gắn kết tốt.  

Khi thi công phải cẩn thận, không để vữa gắn làm bẩn mặt tƣờng, mặt trần 

những chỗ không có thanh, tấm phủ kín. 

Lỗ đinh vít nở sau khi bắt đinh đƣợc che lấp bằng mát tít và gọt sửa cho 

không có vết để nhận biết đƣợc vị trí. 

 

Việc gắn thanh và tấm trang trí thƣờng tiến hành ở vị trí cao nên hết sức chú 

ý đến các điều kiện an toàn lao động nhƣ kiểm tra độ chắc chắn của đà giáo, 

sàn đứng công tác, tránh rơi vật liệu và dụng cụ trên cao xuống dƣới. 

Công nhân di chuyển phải chú ý, tránh bƣớc hụt hoặc lùi ra ngoài sàn đứng. 

Công nhân phải buộc dây an toàn và đầu dây không buộc vào ngƣời phải cố 

định vào vị trí chắc chắn và thích hợp, sao cho công nhân đƣợc treo mà 

không bị va đập nếu xảy ra rơi. 

Không gian dƣới phạm vi thi công đắp nổi không đƣợc có ngƣời làm việc 

hay đi lại. 

 

3.5 Nghiệm thu công tác đắp nổi: 

 

 Độ lệch vị trí không quá 1 mm so với vị trí thiết ké. 

 Sai lệch vị trí trục các chi tiết đứng riêng biệt không quá 10 mm. 

 Những chi tiết của một hình phải cùng nằm trên một mặt phẳng. 

Những hình cùng tạo nên mặt phẳng nhiều hình phải nằm trong cùng 

một mặt phẳng. Sai lệch độ cao giữa các hình trong một bộ nhiều 

hình không quá 0,5 mm. 

 Mạch ghép phải kín khít để không thể nhận biết đƣợc vị trí đã ghép. 

 Hoa văn đúng theo thiết kế. 

 Hình hoa văn không đƣợc sứt, mẻ, gãy. Thanh hoặc tấm bị sứt, mẻ, 

gãy phải thay thế. Không đƣợc gắn sửa bằng mát tít. 

 Việc tạo màu sau tiến hành bằng chổi sơn mềm hoặc phun màu. Màu 

sắc phải đúng thiết kế và đồng đều theo qui định. 

 

 

IV. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lát, ốp : 

 

4.1. Khái niệm : 

 

(i) Thuật ngữ : 



 23 

 

Công tác lát là sự tạo ra lớp che phủ cho kết cấu trong mặt phẳng nằm 

ngang bằng gạch lát và tấm lát. 

Công tác ốp là sự tạo ra lớp che phủ cho kết cấu nằm trong mặt phẳng đứng  

bằng gạch lát và tấm lát. 

 

Nếu lát sử dụng gạch lát và tấm lát thì không cần đề cập đến khái niệm trải 

phủ và dán nữa. Nếu lát sử dụng nghĩa hẹp chỉ nói về sự gắn các viên gạch 

lát để tạo thành lớp che phủ bề mặt kết cấu nằm ngang thì phải đƣa thêm hai 

khái niệm là trải hoặc phủ và dán để dùng cho khi tạo ra lớp phủ bằng tấm 

lát. 

 

Phân biệt tấm lát hay tấm ốp khác với dạng viên vì tấm lát, tấm ốp có kích 

thƣớc rộng dạng tấm hoặc có khi ở dạng cuộn nhƣ thảm cao su, thảm nhựa, 

thảm len, dạ. 

 

Các dạng lát, ốp :  gạch viên ,  sàn gỗ păckê, thanh , tấm gỗ mỏng , viên đá, 

các dạng tấm trải hữu cơ hoặc kim loại. 

 

4.2 Kiểm tra khâu chuẩn bị: 

 

(i)  Chuẩn bị lớp nền : 

 

Lớp nền cho công tác ốp đƣợc chuẩn bị nhƣ công tác trát, bả, láng đã nêu 

trên. 

Cần lƣu tâm kiểm tra các chi tiết cần đặt dƣới lớp lát , ốp, tránh phải đục, rỡ 

mặt lát khi đã lát, ốp xong. 

Kiểm tra độ vuông vức của phòng đƣợc lát bằng cách so sánh giữa độ dài 

hai đƣờng chéo của phòng. Nếu phòng có kích thƣớc bình hành hay hình 

thang, lựa chọn giải pháp khắc phục bằng cách giữ cho hai trục song song 

với cạnh tƣờng vuông góc ở tâm phòng, thừa thiếu dồn vào mép. 

Công tác lát, ốp chỉ tiến hành khi mọi việc thuộc phần trát tƣờng, trát trần, 

lắp cửa, sơn cửa, quét vôi đã xong.  

   

    (ii) Kiểm tra vật liệu lát, ốp: 

  

 Gạch và tấm dùng lát, ốp phải theo đúng chủng loại, số lƣợng và chất 

lƣợng theo đúng các yêu cầu của bộ hồ sơ mời thầu và văn bản duyệt , 

chấp nhận cho sử dụng của chủ nhiệm dự án . 
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 Vật liệu phải có catalogues giao kèm với hàng hoá. Trong catalogues 

phải có các tính năng kỹ thuật và hƣớng dẫn sử dụng. 

 Vật liệu phải đƣợc cất chứa theo đúng yêu cầu về độ cao chất hàng, độ 

chống thấm, chống nƣớc, bao bì . Những hộp chứa gạch lát, gỗ lát hay 

bao ngoài cuộn thảm phải phù hợp với vật liệu chứa bên trong. Đặc 

biệt những bao chứa vữa khô, bột đá, cần bảo quản chống ẩm theo chế 

độ bảo quản xi măng.  

 Vật liệu không phù hợp, không đƣợc lƣu giữ ở nơi thi công.  

 Quá trình vận chuyển từ kho ra nơi thi công cần hết sức cẩn thận, 

tránh va đập hoặc bị ƣớt.  

 Cần kiểm tra hoa văn và màu sắc các viên lát cho cả gian phòng hay 

khu vực lát ốp cho phù hợp trƣớc khi tiến hành công tác. 

 Phần chuẩn bị vật liệu hồ, vữa giống nhƣ chuẩn bị cho công tác trát, 

láng, đã nói trên và cũng đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt. 

 Các vật liệu nhựa, keo dán cần đựng trong những hộp, chai, lọ kín để 

không bị biến tính khi bảo quản. Lọ keo, nhựa hoặc có các chất bay 

hơi đã mở , sau khi lấy ra, phải đóng lại cho chặt trong quá trình sử 

dụng, tránh bị bay hơi, thay đổi chất lƣợng. 

 Những vật liệu dễ cháy nhƣ nhựa dán, xăng và các dung môi tẩy rửa 

nhƣ diluăng, axêtôn cũng nhƣ vật liệu thảm len, dạ , gỗ cần chú ý 

chống gần ngọn lửa ( nhất là khi hút thuốc lá, thuốc lào ) . 

 

4.3  Các yêu cầu kỹ thuật của công tác lát, ốp: 

 

(i) Mặt lát, ốp phải phẳng. Kiểm tra bằng thƣớc tầm 2 mét, khe hở 

giữa mặt lát và cạnh thƣớc không quá 3 mm. 

(ii) Mặt lát có thể ngang bằng thuỷ chuẩn nhƣng khi thiết kế yêu cầu 

phải tạo độ dốc theo yêu cầu. 

(iii) Vữa lót dƣới viên gạch lát , ốp bằng vữa phải đầy kín mặt dƣới của 

viên gạch. 

(iv) Mạch lát phải theo đúng yêu cầu thiết kế về đƣờng mạch, hình 

dáng , chiều rộng khe. 

(v) Sau khi lát, ốp, mạch giữa viên gạch phải đƣợc lấp đầy bằng xi 

măng nguyên chất trộn nƣớc đủ dẻo thành dạng hồ. 

(vi) Mạch dán các loại tấm phải theo đúng các yêu cầu của thiết kế. 

Nếu thiết kế không có yêu cầu cụ thể thì mạch dán thảm phải thật 

khít , không có gờ, không nổi cộm. 

(vii) Mạch lát đá phải khít, màu sắc hai viên đá liền nhau hài hoà về vân 

đá cũng nhƣ màu sắc.  
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(viii) Hoa văn trong lát, ốp, phải đúng theo thiết kế về ghép hình kỷ hà 

hoặc màu sắc.  

(ix) Mặt lát, ốp phải liên kết chặt với lớp nền. Phải tạo độ bám dính 

giữa nền và lớp lát, ốp. Lớp lát, ốp, không đƣợc bong, rộp. 

(x) Mặt lát , ốp phải sạch sẽ, không bị dây bẩn xi măng hay các chất 

làm bẩn khác. 

(xi) Mặt lát, ốp phải đƣợc bảo dƣỡng , bảo quản ngay sau khi thi công 

xong để đạt chất lƣợng yêu cầu. 

 

4.4  Kiểm tra trong quá trình thi công: 

 

Kiểm tra tình trạng mặt nền để lát, ốp. Cần tƣới nƣớc để mặt nền đủ ẩm với 

các lớp lát dùng vữa có xi măng, để nền không hút nhanh nƣớc trong vữa lót.  

Kiểm tra độ bằng phẳng của nền.  

Kiểm tra cao trình lớp nền và vạch cữ để kiểm tra cao trình hoàn chỉnh. Cữ 

này vạch trên cao trình hoàn chỉnh khoảng 20 cm để khi lát , cữ, mốc này 

không bị che khuất. 

Với nền lát thảm, lát tấm lớn, cần tạo nhám bằng cách băm những lỗ nhỏ. 

Làm sạch bằng cách quét bằng chổi quét mềm. Mặt lát các loại tấm cần khô 

ráo, sạch sẽ giúp cho nhựa dán bám chắc. 

Mặt nền không đƣợc dây dầu mỡ, cát, bụi. 

 

Không đƣợc trộn vữa ngay trên nền sắp lát. 

Xếp thử gạch để chọn hoa văn và áng chừng cách lát hoa văn, nhất là khi có 

đƣờng hoa văn viền. 

Lát trƣớc những viên góc đƣờng viền làm cữ khống chế chiều rộng của  

mạch. Không lát những viên cữ, mạch sẽ đuổi nhau và sẽ có hiện tƣợng nhai 

mạch ( mạch của hai hàng lát liền nhau không thẳng hàng). 

   

Tạo độ bắt dính cho lớp ốp cũng bằng cách băm mặt nền hình thành những 

lỗ nhỏ lấm tấm do đánh búa. Khi ốp trên nền gỗ phải đóng đinh bằng đồng 

tạo độ bám cho vữa. Đinh cách nhau không quá 50 mm. Nếu cần thiết, dùng 

dây đồng đƣờng kính 1,5 mm buộc nối các dầu đinh để giữ vữa. Chiều cao 

đầu đinh bằng 2/3 chiều dày lớp vữa ốp. 

Khi ốp đá cần xếp các viên đá để lựa chọn cho khớp màu sắc, khe mạch. Lát 

những viên đá có kích thƣớc lớn và nặng trên 5 kg, viên đá cần gắn vào mặt 

nền bằng móc kim loại hoặc hệ đinh vít, bulông. Khoảng trống giữa mặt sau 

viên lát và mặt nền phải nhồi đầy vữa xi măng cát. Mạch cũng phải nhồi lấp 

kín bằng hồ xi măng nguyên chất.    

 



 26 

Chiều dày vữa lót dƣới viên gạch lát, ốp không quá mỏng nhƣng cũng không 

đƣợc quá dày. Chiều dày vữa lát nên là 15 mm, chiều dày lớp ốp nên là 10 

mm. Mạch lát và ốp phải nhồi đầy hồ xi măng nguyên chất và khi nhồi xong, 

phải dùng vải mềm lau sạch ngay mặt gạch, tránh để mặt gạch bị bẩn, có 

màu nhƣ mốc do xi măng bám tạo nên. 

 

Lát tấm có kích thƣớc lớn, chú ý để lớp keo đủ dính theo yêu cầu của thiết 

kế và đáp ứng các yêu cầu ghi trong bộ hồ sơ mời thầu.  

 

Phải bảo quản bề mặt vừa lát , ốp xong cho đến khi lấp kín mạch bằng vữa 

xi măng. Không va chạm mạnh lên mặt lát, ốp trong những ngày vừa hoàn 

thành công tác lát ốp để xi măng đóng rắn , đủ sức chịu lực. 

  

4.5 Nghiệm thu công tác lát, ốp: 

 

Tổng thể nhìn bằng mắt không phát hiện đƣợc khuyết tật về hình dạng, khe, 

mạch, hoa văn, màu sắc. 

 

Mạch gạch đầy vữa nhƣng không để ố bề mặt. 

 

Gõ nhẹ bằng búa nhỏ 100 gam lên mặt gạch, tiếng kêu phải chắc, không có 

tiếng bộp, rỗng bên dƣới viên gạch. Nếu bị rỗng, phải cậy viên lát lên và lát 

viên khác thay thế. 

 

Mặt lát có độ dốc, kiểm tra độ dốc bằng cách đặt ngang thƣớc tầm theo ni vô 

và đo độ cao chênh giữa mặt lát và cạnh dƣới của thƣớc tầm. 

Mặt lát không có độ dốc, để viên bi sắt giữa viên gạch, viên bi không đƣợc 

lăn. 

Ôp thƣớc tầm lên mặt lát, khe giữa mặt lát và cạnh thƣớc tầm phải đáp ứng 

bảng qui định về chất lƣợng trong tiêu chuẩn TCVN 5674 – 1992.  
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                   Sai số cho phép của mặt phẳng ốp ( Trích TCVN 5674-1992) 

 

 

Tên bề mặt ốp và 

phạm vi tính sai 

số 

     Mặt ốp ngoài công trình      Mặt ốp trong công trình 

Vật liệu đá 

tự nhiên 

 

Vật 

liệu 

gốm 

sứ 

Vật liệu đá 

tự nhiên 

 

Vật 

liệu 

gốm 

sứ 

 

Tấm 

nhựa 

tổng 

hợp 

 

Phẳng 

nhẵn 

Lượn 

cong 

cục 

bộ 

Mảng 

hình 

khối 

 

Phẳng 

nhẵn 

Lượn 

cong 

cục bộ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sai lệch mặt ốp 

theo phƣơng 

thẳng đứng trên 1 

mét 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

 

1 

Sai lệch mặt ốp 

trên 1 tầng nhà 

 

5 

 

10 

  

5 

 

4 

 

8 

 

4 

 

1 

Sai lệch vị trí  mặt 

ốp theo phƣơng 

ngang và phƣơng 

thẳng đứng 

 

 

1,5 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

 

3 

 

 

1,5 

 

 

2 

Sai lệch vị trí  mặt 

ốp theo phƣơng 

ngang và phƣơng 

thẳng đứng trên 

suốt chiều dài của 

mạch ốp trong 

giới hạn phân 

đoạn kiến trúc 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

 

Độ không trùng 

khít của mạch nối 

ghép kiến trúc và 

chi tiết trang trí 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Độ không bằng 

phẳng theo hai 

phƣơng 

 

2 

 

4 

  

3 

 

2 

 

4 

 

2 

 

Độ dày mạch ốp 1,5±0,5 33±1 10±2 25±0,5 1,5±0,5 2,5±0,5 2±0,5  
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V. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp kính: 

 

 Kiểm tra công tác chuẩn bị lắp kính: 

 

(i) Kiểm tra công tác chuẩn bị : 

 

Khung cửa sổ, cửa đi và các vị trí gắn kính khác phải sơn lót xong và lớp 

sơn này phải đã khô.  

Mọi khuyết tật của khung đỡ kính phải khắc phục xong nhƣ là đã trám bả 

mát tít những lỗ mọt gỗ, vết nứt nhỏ, những lồi lõm cục bộ đã sử lý xong. 

Đƣờng xoi rãnh để lắp kính cần đánh cho sạch sơn và đã sấy khô. 

Những chi tiết cần gắn, lắp vào khung đỡ kính cần thi công xong nhƣ bản lề, 

phụ tùng cửa nhƣ clê-môn, ke, chốt phải đã gắn xong. 

 

(ii) Kiểm tra vật liệu: 

 

Loại kính sử dụng, các phụ kiện nhƣ nẹp kính, đinh nhỏ, mát tít phải phù 

hợp với các yêu cầu trong bộ hồ sơ mời thầu hoặc nếu hồ sơ mời thầu không 

qui định thì bên thiết kế phải qui định. Cần đối chiếu với catalogues giao 

hàng để kiểm tra vật liệu cho công tác lắp kính về số lƣợng, chất lƣợng. 

Những chi tiết bằng thép phải sơn chống rỉ. Những chi tiết bắt vào khung lắp 

kính nhƣ bản lề, chốt, then không đƣợc tỳ lên kính và lên kết cấu khung lắp 

kính. 

Mát tít phải đủ dẻo. Độ dẻo của mát tít đƣợc kiểm tra bằng cách miết một 

lớp mát tít dày 0,5 mm dàn trên miếng sắt tây, miếng mát tít đƣợc liền và 

phải dài trên 20 mm.  Các sợi thanh nẹp kính phải nguyên lành, không bị sứt 

, rách. 

Mát tít bị khô, có thể cho thêm dầu để trộn, đánh cho đều và dẻo lại. Loại 

dầu sử dụng cần phù hợp với mát tít. Khi cần thiết phải kiểm tra trong phòng 

thí nghiệm. 

Mát tít phải bao gói cẩn thận trong gói kín, chống bốc hơi, chống các chất 

bên ngoài xâm nhập. 

Kính phải đƣợc cắt ở nơi gia công chuyên môn. Khi đã đƣa đến công trƣờng 

để lắp phải đúng kích thƣớc theo yêu cầu đặt hàng hoặc theo chỉ định của 

thiết kế. 

Kèm với kính phải có đầy đủ nẹp, đệm và đinh định vị, mát tít đầy đủ. 

 

 

 

 



 29 

  Kiểm tra quá trình lắp đặt kính: 

 

Khung cửa gắn kính bằng gỗ, kính đƣợc định vị bằng ghim. Khoảng cách 

giữa hai đinh ghim cách nhau không quá 300 mm. Trên mỗi cạnh của tấm 

kính phải ghim ít nhất 2 đinh. Nếu gắn kính trên khung gỗ nhƣng dùng nẹp 

thép, giữa kính và nẹp phải có nẹp đệm bằng cao su và dùng đinh định vị với 

góc xiên 45
o
 so với mặt phẳng kính. 

Khung kim loại nhƣ khung thép hay khung hợp kim nhôm, kính đƣợc định 

vị bằng nẹp đệm cao su có tạo cứng bằng nẹp thép mạ kẽm .   Liên kết giữa 

nẹp và khung nhờ bắt định vít vào lỗ đã gia công trƣớc. 

Khung bằng nhựa dẻo sử dụng nẹp cũng bằng chất dẻo và liên kết nhờ vít. 

Cần gắn mát tít ở hai phía của tấm kính để làm kín khe kẽ. 

Khung gắn kính bằng bê tông cốt thép thì kính đƣợc định vị nhờ các chi tiết 

gờ thép chôn ngàm trong bê tông và nẹp thép bắt liền với nẹp đệm cao su. 

 

Không lắp hai miếng kính ghép nhau trong cùng một khuôn khung. Khi thiết 

kế cho phép mới đƣợc lắp hai miếng kính trong cùng khung của khuôn 

nhƣng hai miếng kính phải chập chồng lên nhau, đoạn chấp không ít hơn 20 

mm. 

Khi lắp kính phải đảm bảo nƣớc hắt từ bên ngoài vào nhà phải trôi đi, không 

chảy ngƣợc vào trong nhà. 

Các chi tiết kim loại sau khi gắn cố định phải đƣợc sơn phủ bảo vệ, chống 

phong hoá.  

Khung kính phơi ra môi trƣờng nhiệt độ thay đổi nhiều trong ngày phải gắn 

nẹp sao để miếng kính có thể co và dãn tự do mà không ảnh hƣởng đến sự 

gắn kết giữa kính và khuôn. 

 

Cạnh , mép kính và góc tấm kính rất sắc, dễ va quệt làm rách da, rách quần 

áo. Ngay sau khi cắt một nhát kính, cần dùng đá mài vuốt cho cạnh mép 

kính không còn những nét sắc gây rách da, rách quần áo trong quá trình thi 

công. 

Tránh đè mạnh lên mặt kính làm vỡ kính và gây tai nạn. 

Không dùng tay trần, không đi găng vuốt trên mặt kính hay vuốt gờ, cạnh, 

mép tấm kính. 

Khi cần chỉnh đƣờng cắt kính dùng kìm bóp vụ kính, chỗ bóp vụn phải dùng 

đá mài mài phẳng không để có nét sắc gây đứt tay, rách da hay quần áo.  

Công nhân phải mang kính bảo hộ mắt, găng tay, đội mũ và mặc quần áo 

bảo hộ, đi giày trong quá trình lắp kính. 
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 Nghiệm thu công tác lắp kính: 

 

Nhìn bằng mắt quanh mép ô kính để có thể nhận biết đƣợc kích thƣớc rãnh 

lắp kính đã thi công đúng thiết kế. Kính phải đƣợc đặt êm trong rãnh, khít, 

chặt, có nẹp, đệm ngay ngắn. Lấy tay ấn nhẹ những chỗ nghi ngờ để kiểm 

tra độ chặt, độ khít. 

Chất lƣợng mạch gắn mát tít phẳng, nhẵn, mịn mặt, không cớ vết nứt, vết 

rịa, vết long khỏi kính và không có khe hở. Mạch gắn mát tít phải đặc, 

không có khuyết tật. 

Đƣờng viền xáp của mạch mát tít tiếp giáp với kính phải phẳng,song song 

với gờ rãnh. Trên mặt kính giáp mạch gắn không có phoi mát tít vụn long lở. 

Mũ đinh vít, đinh ghim đóng sát mặt kính và đƣợc mát tít che phủ kín, 

không nhô ra ngoài mạch mát tít. Đinh vít phải đƣợc bắt chặt, không chấp 

nhận ren neo giữ bị cháy. Nẹp cao su hay chất dẻo phải bép sát với kính và 

liên kết chặt vào gờ của khung cửa. 

Mặt kính phải nguyên lành, không có vết rạn, vết nứt, vảy trai hay các 

khuyết tật khác. 

Trên kết cấu cũng nhƣ trên mặt kính sau khi làm sạch không có vết dính sơn, 

vôi, vữa, bùn, bẩn hay vết dầu mỡ. 

 

VI. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác sơn, vôi, véc ni: 

 

 Khái niệm và yêu cầu chất lượng: 

 

Công tác sơn, quét vôi hay véc ni là sự phủ lên mặt kết cấu , lên chi tiết xây 

dựng  lớp màng để che kết cấu hoặc chi tiết. 

Lớp màng này bảo vệ kết cấu bên trong chống lại các tác động tiêu cực của 

môi trƣờng đồng thời có màu sắc tạo vẻ mỹ quan cũng nhƣ là tín hiệu để 

phân biệt vật đƣợc che phủ. 

 

Lớp sơn, vôi hay véc ni cần : 

Bám chắc vào mặt kết cấu, mặt chi tiết đƣợc bảo vệ. 

Bề mặt phải tạo đƣợc vẻ mỹ quan. 

Màu sắc theo đúng chỉ dẫn và yêu cầu của bên thiết kế hoặc của các yêu cầu 

ghi trong bộ hồ sơ mời thầu. 

Không biến màu theo thời gian. 

Không bị bong, phồng rộp, gợn hay biến đổi hình dạng trong quá trình sử 

dụng công trình. 
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Chịu đƣợc mọi tác động của thời tiết và các điều kiện phơi lộ của môi 

trƣờng. 

 

 

 

Những dạng công tác sơn vôi chính đƣợc đề cập trong nội dung này: 

Công tác quét vôi 

Công tác sơn 

Công tác véc ni 

 

 Chuẩn bị thi công : 
 

(i) Chuẩn bị nền : 

 

Mặt nền sẽ phủ lớp vôi quét, lớp sơn hay véc ni cần sạch, không có vết bẩn, 

không có vết dầu, mỡ. 

Mặt lớp nền phẳng, không bị gồ ghề hay bị những vật không mong muốn 

nhƣ  cục vữa bám. Những chỗ lõm do khuyết tật phải bù đắp và xoa , trét 

cho phẳng với mặt chung. 

Nếu nền là vữa trát, khi quét vôi cần khô. Nền ẩm sẽ có vết ố, loang lổ khi 

quét vôi. 

Nền là mặt gỗ cần đánh giấy nhám cho nhẵn, bả mát tít lấp những khe, lỗ 

mọt rồi lại xoa giấy nhám . Nếu nền là mặt bả lớp mát tít mỏng phải đánh 

giấy nhám cho nhẵn. 

 

(ii) Chuẩn bị vật liệu : 

 

   Tạo sữa vôi để quét mặt tƣờng :  
Vôi cần dùng là loại vôi tốt, 1 kg vôi có thể tôi đƣợc 2,2 lít vôi nhuyễn. Nếu 

dùng vôi chỉ tôi đƣợc dƣới 2 lít vôi nhuyễn thì hạt vôi tôi không mịn. 

Vôi nhuyễn hoà trộn với nƣớc xong phải lọc qua sàng , hoặc giá vo gạo để 

không có hạt lớn trên 0,1 mm. 

Trộn màu xong phải quét một mảng không nhỏ hơn 1/2 m
2
 lên tƣờng bên 

cạnh mẫu, để khô, so sánh với mẫu để quyết định lƣợng màu trộn.  

Lƣợng vôi hoà trộn tính cho đủ quét lên cả mảng tƣờng có đƣờng biên rõ rệt. 

Tránh khi đang quét vôi trên một mảng tƣờng mà thiếu vôi. Sự pha hai lần 

vôi cho một mảng tƣờng thƣờng ít khi đồng màu. 

Trong sữa vôi cần cho thêm chất tạo màng, chống hiện tƣợng lớp vôi bị thôi, 

dính bám vào các vật chạm phải mặt tƣờng. Chất tạo màng thƣờng dùng là 

phèn chua.  
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Phèn chua đâm nhỏ, hoà cho tan vào nƣớc rồi đổ vào thùng hoà vôi, khuấy 

đều. Liều lƣợng do định mức qui định. 

 

 

 

    Các loại sơn : 

 

Có hai loại sơn phổ biến là sơn dầu và sơn nƣớc. Sơn nƣớc là nhũ tƣơng sơn 

trong môi trƣờng nƣớc. 

Loại sơn sử dụng phải phù hợp với yêu cầu ghi trong bộ hồ sơ mời thầu hoặc 

do thiết kế chỉ định. 

Sơn dầu chỉ đƣợc sơn lên mặt nền thật khô ráo. Sơn nƣớc có thể sơn lên mặt 

nền ẩm nhƣng càng khô, càng tốt. 

Màu sắc của sơn do thiết kế lựa chọn hoặc chọn theo mẫu do hồ sơ mời thầu 

qui định trƣớc. Cần sơn thử lên mẫu thử để quyết định màu cuối cùng. 

Dung môi để tan sơn hoặc pha loãng sơn khi cần thiết phải đƣợc chuẩn bị 

trƣớc khi tiến hành sơn. Dung môi tan sơn thƣờng là axêtôn, diluăng , 

benzen, xăng công nghiệp rất dễ bay hơi và dễ cháy nên hết sức lƣu ý về an 

toàn lao động và phòng cháy. Mùi dung môi tan sơn có thể làm cho công 

nhân bị nhiễm độc nên cần bảo quản kín và khu vực thi công cần thông 

thoáng.  

  

     Véc ni: 

 

Véc ni đƣợc ngâm từ nhựa cánh kiến sạch với cồn công nghiệp cho tan đều. 

Sự cho thêm phụ gia ( axit sulphuric ) để tan hết cánh kiến do ngƣời bán 

thực hiện và đƣợc sự chấp thuận về tỷ lệ. Véc ni phải trong suốt màu hổ 

phách, không có vết gợn bẩn hay ngả màu nâu.   

  

 Kiểm tra quá trình thi công sơn, vôi : 

 

Việc quét vôi hay sơn đều phải tuân theo số lớp sơn hoặc quét vôi qui định 

trong hồ sơ mời thầu hay chỉ dẫn của thiết kế.  

Thông thƣờng phải sơn hay quét vôi làm ba lớp. Lớp đầu là lớp để lót và hai 

lớp sau ngoài nhiệm vụ bảo vệ công trình còn tạo màu cho công trình hoặc 

kết cấu. 

Thời gian gián cách giữa lúc sơn hoặc quét vôi các lớp phải đủ cho lớp dƣới 

phải khô mới thi công đè lớp trên. Nếu yêu cầu cao, sau mỗi lớp sơn lại lấy 

giấy nhám đánh cho mặt lớp sơn nhẵn mới sơn tiếp lớp sau. 
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Vết chổi sơn lớp trƣớc đƣợc vạch thẳng, vết chổi sau phải đè lên một phần 

của vết chổi trƣớc cho kín mặt sơn, vôi. Đến lớp sau, vết chổi lại quét vuông 

góc với lớp đã sơn hoặc quét vôi để các lớp sơn, vôi phủ kín khắp mặt tƣờng 

hay mặt gỗ, mặt kim loại cần phủ.   

Nếu đánh véc ni, thƣờng xoa (đánh) trên ba lớp. Cách đƣa véc ni lên mặt gỗ 

là thấm véc ni vào một bùi nhùi bằng giẻ mềm và bôi theo vòng xoắn lò xo 

di chuyển. Sau mỗi lần bôi véc ni lại phải dùng bông hay bùi nhùi giẻ thấm 

cồn xoa ( đánh ) kỹ nhiều lần để véc ni tan và thấm sâu xuống gỗ. Bùi nhùi 

giẻ phải có độ cồn đủ ẩm, nếu khô vết xoa sẽ vạch trên mặt gỗ tạo thành gợn 

và mặt hoàn thiện không bóng. Nếu bùi nhùi quá xũng cồn khi xoa ( đánh ) 

trên mặt gỗ cũng tạo thành vết gợn. Xoa nhẹ tay theo vòng xoắn lò xo đủ 

cho cồn thấm đều khắp mặt gỗ.  

Nếu thấy trên mặt gỗ còn lỗ bọt nƣớc hay khe nứt, sau khi bôi véc ni phải 

đập bột đá ngay cho bột đá bám vào véc ni lấp đầy khe hoặc lỗ. Trƣớc khi 

xoa cồn phải dùng giấy nhám hạt mịn xoa lại mặt cho mất các bột đá bám 

nổi trên mặt gỗ, chỉ còn bột đá trong các khe và lỗ. Nếu khe hoặc lỗ khá lớn 

phải dùng mát tít trám kín, sau đó đánh giấy nhám cho phẳng mặt mới bôi 

véc ni. 

 

 Nghiệm thu công tác sơn , vôi , véc ni : 

 

Bề mặt lớp sơn, vôi và véc ni phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, 

vết chổi sơn. 

Bề mặt phải phẳng, nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn hoặc vết cháy véc ni. 

Mặt lớp sơn và véc ni phải bóng. 

Không để lộ màu của lớp sơn, vôi, véc ni nằm dƣới lớp phủ trên cùng. 

Bề mặt lớp sơn không đƣợc có bọt bong bóng khí. Không đƣợc có hạt bột 

sơn vón cục. Không đƣợc có vết rạn nứt bề mặt lớp sơn. 

Nếu mặt sơn có hoa văn, hoa văn phải theo đúng thiết kế về hình dạng, kích 

thƣớc, độ đồng đều và nhất là màu sắc. 
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& 
NGHIEÄM THU VEÀ

 
COÂNG TAÙC CUÛA ÑAÁT-NÖÔÙC-KEÁT CAÁU 

HAÏ
 

TAÀNG/THÖÔÏNG TAÀNG-LAÉP ÑAËT THIEÁT BÒ VAØ
 

MOÂI 
TRÖÔØNG SOÂNG/BIEÅN CUÛA MOÄT ÑAÏI COÂNG TRÖÔØNG !

CAÀN COÙ
 

HIEÅU BIEÁT VEÀ
 

QUI ÑÒNH NGAØNH HAØNG HAÛI

CAÀN COÙ
 

HIEÅU BIEÁT VEÀ
 

QUI ÑÒNH NGAØNH GIAO 
THOÂNG THUÛY, BOÄ



Phaàn ÑAÁT ÑAÙ: coâng trình ñaát, khoái ñaù
ñaùy soâng/bieån nôi taøu beø löu vaøo;

Phaàn NÖÔÙC: Heä thoáng thoaùt nöôùc thaân
keø, trong quaù trình thi coâng vaø

khai thaùc Taøi nguyeân nöôùc veà sau

Nhö
 

vaäy, giaùm
 

saùt
 

thi
 

coâng
 

caûng
 

:



Phaàn KEÁT CAÁU: thaân, maët beán, coïc, taàng
loïc, ñeâ chaén soùng, CT chænh trò, tieâu naêng.. 
Phaàn LAÉP ÑAËT (bích neo, ñeäm töïa taøu,

Chi Tieát ñaët Saün)
Phaàn COÂNG TRÌNH PHUÏ TRÔÏ ngoaïi vi

(ñöôøng baõi, heä thoáng thoaùt nöôùc, traïm
choáng aên moøn cho keát caáu kim loaïi…)

giaùm
 

saùt
 

thi
 

coâng
 

caûng
 

(t.theo)



DANH MUÏC GIAÙM SAÙT KIEÅM TRA:
 

* TAØI LIEÄU ÑCCT, ÑC THUÛY VAÊN
 * BP THI COÂNG KHOÂNG TAÙC ÑOÄNG XAÁU ÑEÁN MT

 * SAÛN PHAÅM ÑANG THI COÂNG HOAËC THI COÂNG XONG 
KHOÂNG BÒ THIEÂN NHIEÂN MOÂI TRÖÔØNG TAÙC ÑOÄNG COÙ

 
HAÏI 

(XAÂM THÖÏC, XOÙI, LOÏC RÖÛA, LÔÛ, SAÏT)
 * KHOÂNG XAÛY RA BIEÁN ÑOÅI ÑK LAØM VIEÄC ÑAÕ THIEÁT DÖÏ

KIEÅM TRA KYÕ HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ THI COÂNG

LIEÂN HEÄ
 

TÔÙI ÑOÁI TÖÔÏNG ÑAÁT CUÛA HOÀ
 SÔ TK THI COÂNG CUÛA NHAØ

 
THAÀU



GIAÙM SAÙT TAÀNG LOÏC NGÖÔÏC



CAÉT NGANG CAÙC LOAÏI BEÁN, CAÀU TAØU



CAÊN CÖÙ
 

ÑEÅ
 

GIAÙM SAÙT & NGHIEÄM THU 

-
 

22TCN 69-87 (qui trình
 

KTTC vaø
 

nghieäm
 

thu)
 -

 
22TCN 289-02

 -
 

QUI ÑÒNH VEÀ
 

QLCL CTXD
 -

 
TCVN 4447-87  veà

 
Coâng

 
taùc

 
ñaát

 -
 

TCVN 4253-86  veà
 

Neàn
 

caùc
 

coâng
 

trình
 

Thuûy
 

coâng
 -QÑ

 
924/KT4-1975 (Qui trình

 
thi

 
coâng

 
vaø

 
nghieäm

 
thu

 
naïo

 
veùt

 
& 

boài
 

ñaát
 

coâng
 

trình
 

soâng
 

baèng
 

cô
 

giôùi)

ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA VEÀ
 

THI COÂNG 
ÑAÁT



NAÏO VEÙT TRÖÔÙC BEÁN: 
* Tuaân

 
thuû

 
TKTC+ TCVN 4447-87 (ctaùc

 
ñaát) + QÑ

 
924/KT4-1975   

(qui trình
 

thi
 

coâng
 

vaø
 

nghieäm
 

thu
 

naïo
 

veùt
 

& boài
 

ñaát)
 * Thôøi

 
ñieåm

 
thi

 
coâng

 * Ñaày
 

ñuû
 

ñieàu
 

kieän
 

ñeå
 

thi
 

coâng
 * Phaân

 
khoái

 
110m ñeå

 
ñaøo

 
baèng

 
taøu

 
neo caùp, ñaøo

 
theo

 
veät

 
(tuøy

 naêng
 

löïc
 

cô
 

giôùi
 

thi
 

coâng); traùnh
 

choáng
 

suït
 

lôû
 

(caùch
 

meùp
 

3-5 laàn
 hñaøo)  

* Txuyeân
 

kieåm
 

tra: Tieâu
 

ñònh
 

vò, ñaát, ñoä
 

saâu/chieàu
 

roäng
 

luoàng
 

ñaøo,

ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA VEÀ
 

THI COÂNG 
ÑAÁT



SAN NEÀN ñaát, ñaù
 

& BAÕI SAU BEÁN: 
* Tuaân

 
thuû

 
TKTC+ TCVN 4447-87 (ctaùc

 
ñaát) + QÑ

 
924/KT4-1975   

(qui trình
 

thi
 

coâng
 

vaø
 

nghieäm
 

thu
 

naïo
 

veùt
 

& boài
 

ñaát)
 * Ñöôøng

 
coâng

 
vuï

 
(nhö

 
ñöôøng

 
chính

 
thöùc)

 * Ñieàu
 

kieän
 

thi
 

coâng
 * Tieán

 
ñoä

 
san neàn, quan

 
traéc

 
luùn

 
dieän

 
roäng

 * Txuyeân
 

kieåm
 

tra: toån
 

thaát
 

cao
 

ñoä, chuyeån
 

vò
 

vaø
 

khoái
 

löôïng

ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA VEÀ
 

THI COÂNG
 ÑAÁT (t.theo)



CAÊN CÖÙ
 

ÑEÅ
 

GIAÙM SAÙT & NGHIEÄM THU 

-
 

22TCN 69-87 (qui trình
 

KTTC vaø
 

nghieäm
 

thu)
 -

 
22TCN 289-02

 -
 

QUI ÑÒNH VEÀ
 

QLCL CTXD
 -

 
TCVN 5937, 5939, 5942, 5943, 5949 –

 
1995 veà

 
ñaùnh

 
giaù

 
taùc

 ñoäng
 

moâi
 

tröôøng
 

ñoái
 

vôùi
 

coâng
 

taùc
 

naïo
 

veùt
 

luøoâng
 

taøu
 -Caùc

 
tieâu

 
chuaån

 
veà

 
coâng

 
trình

 
treân

 
nöôùc(Coâng

 
taùc

 
caém

 
tuyeán, coïc, 

phao
 

tieâu
 

noåi, coïc
 

moác, bích, coïc
 

hoa
 

tieâu

ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA VEÀ
 

NÖÔÙC



Ñaép ñaù

Neàn ñaù

Möùc nöôùc cao 

Möùc 
nöôùc 
thaáp

Töôøng ñaù

 
hoäc 

Möùc nöôùc cao 



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA VEÀ
 

KEÁT CAÁU

CHECKLIST 1:
 

KHOÁI ÑUÙC
-

 
KHOÂNG CHO PHEÙP GIAÙN ÑOAÏN THI COÂNG

-
 

BB XAÙC NHAÄN MAÙC, NGAØY CHEÁ
 

ÑUÙC KHOÁI

-
 

DUNG SAI GIA COÂNG (BAÛNG 5 TRANG 421-425 GIAÙO TRÌNH)
SAI SOÁ

 

VEÀ

 

MOÏI LOAÏI KÍCH THÖÔÙC SO VÔÙI THIEÁT KEÁ

 

: 10mm
CHOÃ BÒ ROÃ SAÂU NHAÁT : 10mm

CHIEÀU ROÄNG/SAÂU CUÛA VEÁT NÖÙT :0,25mm/20mm

-
 

COÁPPHA KHOÁI ÑÖÔÏC KIEÅM TRA KYÕ, BOÂI TRÔN, KT 
XONG GHI VAØO NHAÄT KYÙ

 
ÑUÙC GIA COÂNG KHOÁI, GHI 

CAÙCH ÑOÅ
 

(
 

ÑOÅ

 

THAØNH TÖØNG LÔÙP NAÈM  NGANG < 1,25 BOÄ

 

PHAÄN COÂNG TAÙC CUÛA ÑAÀM RUNG, KEÁT 
DÍNH TOAØN KHOÁI)

-
 

COÏC VAØ
 

NEÀN COÏC K TRA THEO TCVN 79-80



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA VEÀ
 

KEÁT CAÁU 
(t.theo)

CHECKLIST 2:
 

XEÁP CAÙC KHOÁI
-

 
KT NEÀN DÖÔÙI NÖÔÙC

-
 

TRÌNH TÖÏ
 

XEÁP: 
KHOÁI ÑAÀU HAØNG PHÍA TRÖÔÙC ÑAÀU CT, ÑUÙNG RANH MEÙP GIÔÙI HAÏN 
VAØ ÑUÙNG THEO THIEÁT KEÁ, KIEÅM TRA BAÈNG MAÙY TRAÉC ÑAÏC KYÕ CAØNG

-
 

KT CÖÔØNG ÑOÄ
 

> 70% VAÄN CHUYEÅN, THAÙO
VK ÑÖÔÏC

-
 

TRÌNH TÖÏ
 

XEÁP: 
KHOÁI ÑAÀU HAØNG PHÍA TRÖÔÙC ÑAÀU CT, ÑUÙNG RANH MEÙP GIÔÙI HAÏN 
VAØ ÑUÙNG THEO THIEÁT KEÁ, KIEÅM TRA BAÈNG MAÙY TRAÉC ÑAÏC KYÕ CAØNG



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA VEÀ
 

THI COÂNG 
KEÁT CAÁU

CHECKLIST 3:
 

NGHIEÄM THU
-

 

SAI SOÁ

 

< DUNG SAI:
LOÀI LOÕM SO VÔÙI MAËT CHÍNH, LEÄCH TUYEÁN CHÍNH: 20 (goùc, khoâng

 

thaúng

 

) (ñoaïn

 

thaúng

 

30)
SAI SOÁ

 

CUÛA MAÏCH SO VÔÙI THIEÁT KEÁ: 150mm; SAI SOÁ

 

THEO CHIEÀU CAO: 4mm (ñoaïn

 

thaúng

 

20)

-
 

KEÁT QUAÛ

 

XEÁP KHOÁI NGOAØI THÖÏC ÑÒA: 
KHOÁI NAØO NHOÂ/TUÏT KHOÛI ÑÖÔØNG MEÙP,SOÁ

 

LIEÄU VEÀ

 

TP BEÂTOÂNG, PP ÑOÅ

 

VÖÕA BT,KEÁT QUAÛ

 

QUAN SAÙT BEÂN 
NGOAØI CUÛA CAÙC KHOÁI XEÁP, ÑUÙNG THEO THIEÁT KEÁ, KIEÅM TRA BAÈNG MAÙY TRAÉC ÑAÏC KYÕ CAØNG, THÔØI GIAN 
DÔÕ VAÙN KHUOÂN, NGAØY THAÙNG CAÀU XEÁP, BB THÖÛ

 

MAÃU BT, KEÁT LUAÄN VEÀ

 

CL KHOÁI VAØ

 

CHO PHEÙP ÑÖA VAØO 
SÖÛ

 

DUÏNG TRONG COÂNG TRÌNH

-

 

GHI NHAÄT KYÙ

 

CHEÁ

 

TAÏO: KQ HÌNH DAÙNG BEÂN NGOAØI,CHEÂNH LEÄCH 
THÖÏC TEÁ

 

VÔÙI THIEÁT KEÁ, SAI LEÄCH VÒ TRÍ, ÑAÙNH GIAÙ

 

CHAÁTLÖÔÏNG CAÙC KHOÁI

-

 

TRÌNH TÖÏ

 

XEÁP:
KHOÁI ÑAÀU HAØNG PHÍA TRÖÔÙC ÑAÀU CT, ÑUÙNG RANH MEÙP GIÔÙI HAÏN VAØ ÑUÙNG THEO 

THIEÁT KEÁ, KIEÅM TRA BAÈNG MAÙY TRAÉC ÑAÏC KYÕ CAØNG



ÑOÁI TÖÔÏNG THUOÄC 
HAÏ

 
TAÀNG KEÁT CAÁU

CHECKLIST 4:
 

Neùn
 

Tónh
-

 

SÔ ÑOÀ

 

MAËT BAÈNG GHI ROÕ KIEÅU NEÙN TÓNH: XUAÁT TRÌNH BB
-

 

KIEÅM TRA SÖÏ

 

TOAØN VEÏN, NGUYEÂN TAÏI VÒ

 

TRÍ

 

XUAÁT

 

TRÌNH BB

-
 

TUAÂN THUÛ

 

DUNG SAI: GHI RA BB
-

 

ÑÒNH VÒ: XUAÁT TRÌNH BB 

-

 

KT TÌNH TRAÏNG CÔ VAØ

 

MAÙI DOÁC CUÛA LÔÙP ÑEÄM: XUAÁT TRÌNH BB
-

 

KHI KEÁT THUÙC, PHAÛI LAËN KHAÛO SAÙT TÌNH TRAÏNG KHOÁI

-

 

NHAÄT KYÙ

 

THAO TAÙC & TRÌNH TÖÏ

 

XEÁP CAÙC KHOÁI: XUAÁT TRÌNH

 

BB

CHECKLIST 5 :
 

BIEÂN BAÛN NGHIEÄM THU

-
 

QUAN TRAÉC LUÙN TRONG QT THI COÂNG
-

 

VÒ TRÍ

 

KHE LUÙN, KÍCH THÖÔÙC MAÏCH, ÑOÄ

 

LUÙN CAÙC KHOÁI



CAÊN CÖÙ
 

ÑEÅ
 

GIAÙM SAÙT & NGHIEÄM THU 

-
 

CAÛNG BIEÅN 22TCN 207-92 (TÖØ ÑIEÀU 7.1 ÑEÁN 
7.24)

- 22TCN 69-87 (qui trình Kyõ Thuaät TC vaø nghieäm thu)
- 22TCN 289-02

- QUI ÑÒNH VEÀ QLCL CTXD

ÑOÁI TÖÔÏNG: KEÁT CAÁU TAÀNG TREÂN



CAÊN CÖÙ
 

ÑEÅ
 

GIAÙM SAÙT & NGHIEÄM THU

ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁT CAÁU TAÀNG TREÂN 
(t.theo)

BAÛN VEÕ THI COÂNG 
•

 

MAËT BAÈNG, MAËT CAÉT, 
•

 

CHÆ

 

DAÃN HOÙA LYÙ

 

(CHOÁNG AÊN MOØN)
•

 

GIAÛI PHAÙP KC ÑEÅ

 

TAÊNG LÖÏC LIEÂN KEÁT 
•

 

THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ
•

 

CHI TIEÁT ÑAËT SAÜN
•

 

THIEÁT KEÁ

 

COÁPPHA
•

 

BAÛNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG VAÄT LIEÄU

SÔ ÑOÀ

 

TIEÁN ÑOÄ

DUNG SAI 
•

 

SO VÔÙI KT THIEÁT KEÁ: 10
•

 

THEO CHIEÀU DAØY

 

5
•

 

ÑOÄ

 

VEÂNH     5‰

 

CHIEÀU DAØI

•

 

VEÁT NÖÙT CHAÂN CHIM
–

 

ÑEÁN 200MM
–

 

PHÍA SAU BAÛN: Khoâng

 

qui ñònh



CHÆ
 

CHO PHEÙP KÍCH THÖÔÙC LEÄCH < 20mm

Hoà
 

sô
 

Nghieäm
 

thu

ÑOÁI TÖÔÏNG: KEÁT CAÁU TAÀNG TREÂN

1. BAÛN VEÕ HOAØN COÂNG
2. BB CAO ÑOÄ

 

, MOÁC ÑAÕ ÑAËT
3. TAØI LIEÄU VEÀ

 

CL VAÄT LIEÄU
4. BB THÍ

 

NGHIEÄM MAÃU
5. NHAÄT KYÙ

 

KHI THI COÂNG
6. NHAÄT KYÙ

 

KIEÅM TRA ÑOÄ

 

ÑUÙNG ÑAÉN   THEO TUYEÁN CUÛA KCTT
7. THIEÁT KEÁ

 

COÁPPHA, CHI TIEÁT ÑAËT SAÜN ÑÖÔÏC LAØM THEO THÖÏC 
TEÁ

8. BAÛNG KEÂ KHOÁI LÖÔÏNG VAÄT LIEÄU
9. BAÛNG LIEÄT KEÂ THIEÁU SOÙT SO VÔÙI TKEÁ
10. SOÁ

 

LIEÄU TÌNH TRAÏNG COÂNG TRÌNH
11. DANH MUÏC MOÁC CAO ÑOÄ, NHAÄT KYÙ

 

CAO ÑAÏC >10 NGAØY TRÖÔÙC 
BAØN GIAO



CHECKLIST 1:
 

ÑÖÔØNG BAÕI, VUÕNG NEO ÑAÄU 
TAØU, PHAO NEO…

 
XUNG QUANH BEÁN

-
 

NHIEÀU SÖÏ
 

COÁ
 

BEÁN DO KHOÂNG ÑÖÔÏC NAÏO VEÙT KYÕ, 
ÑAËC BIEÄT KHU VÖÏC TRÖÔÙC BEÁN !
-

 
TUAÂN THUÛ

 
THEO CAÙC TIEÂU CHUAÅN TÖÔNG ÖÙNG (SAN 

LAÁP, XÖÛ
 

LYÙ
 

NEÀN…)
 

22TCN 207-92; 22TCN 219-94
-

 
COÂNG TAÙC COÏC (TÖØ

 
GIA COÂNG ÑEÁN ÑOÙNG HAÏ)

-
 

KIEÅM TRA MAÙI DOÁC GAÀN BEÁN v/s
 

CUNG TRÖÔÏT

VEÀ
 

LOAÏI KEÁT CAÁU TAÁM TREÂN COÏC



CHECKLIST 2:  SAØN MAËT BEÁN

-KEÁT CAÁU ÑAØI COÏC, TAÁM BEÁN TREÂN COÏC
LÔÙP BAÛO VEÄ

 

COÁT THEÙP
VAÙN KHUOÂN BAÛO ÑAÛM VEÄ

 

SINH TRONG VUØNG AÛH CUÛA TRIEÀU
THÔØI GIAN ÑOÅ

 

BT COÙ

 

BÒ THUYÛ

 

TRIEÀU NGAÄP VAØO GAÂY RAÕ ?
COÙ

 

CHAÁN ÑOÄNG AÛH ÑEÁN BT ÑANG ÑOÂNG CÖÙNG

VEÀ
 

KEÁT CAÁU TAÁM TREÂN COÏC

-YEÁU TOÁ
 

TÖÏ
 

NHIEÂN GAÂY BAÁT LÔÏI CHO VIEÄC ÑOÙNG COÏC
(NHAÄT KYÙ

 

ÑOÙNG COÏC)
XÖÛ

 

LYÙ

 

COÏC VÔÕ, NOÁI COÏC

-CHUÙ
 

YÙ
 

CHI TIEÁT ÑAËT SAÜN (BULOÂNG BÍCH NEO, RAY, HOÄP THOAÙT 
NÖÔÙC, OÁNG ÑIEÄN, CAÙP XUYEÂN QUA)

(TAÄP HÔÏP ÑAÀY ÑUÛ

 

GCN ÑAÛM BAÛO ÑAÕ QUA KCS, XUAÁT XÖÙ

 

ÑAÀY ÑUÛ)



CHECKLIST 1:  VAÁN ÑEÀ
 

CHUNG

VEÀ
 

KEÁT CAÁU BEÁN TÖÔØNG CÖØ

TAÁT CAÛ

 

NHÖ

 

CAÙC DANH MUÏC KIEÅM TRA 
(CHECKLIST) ÑAÕ NEÂU TÖØ

 

TRÖÔÙC
NHAØ

 

THAÀU PHAÛI TRÌNH BAØY BAÛN THUYEÁT MINH 
TÍNH TOAÙN TRONG TÖØNG GIAI ÑOAÏN THI 
COÂNG (ANTOAØN_ S)

COÙ

 

BB KIEÅM TRA CAÙC BÖÔÙC TRÖÔÙCMÔÙI CHO 
PHEÙP THI COÂNG CAÙC BÖÔÙC SAU

GIAÙM SAÙT CHAËT CHEÕ CAÙC BP HOÃ TRÔÏ

 

(GIAÙ

 
ÑÔÕ TAÏM CHO THANH NEO, ÑO LUÙN…)

GHI CHEÙP NHAÄT KYÙ

 

ÑOÄ

 

CAO, ÑOÄ

 

NGHIEÂNG, 
COÏC NEÂM (XÖÛ

 

LYÙ

 

ÑOÄ

 

NGHIEÂNG KHI REÕ 
QUAÏT)

COÙ

 

HAY KHOÂNG CAÙC HIEÄU ÖÙNG BOÀI LAÉNG 
CUÛA CAÙT

XEM QUI TAÉC ÑOÙNG CÖØ

 

THEÙP COÙ

 

KHUNG 
DAÃN HÖÔÙNG VAØ

 

KHOÁI CHÆNH EÙP SAÙT CÖØ



CHECKLIST 2:  TÖÔØNG BEÁN MAËT BEÁN & HEÄ
 

THOÁNG NEO

VEÀ
 

KEÁT CAÁU BEÁN TÖÔØNG CÖØ

KIEÅM TRA LAÊNG THEÅ

 

ÑAÙ

KIEÅM TRA DAÀM LIEÂN KEÁT VAØ

 

THANH NEO (SÔN 
CHOÁNG RÆ

 

)

ÑOÅ

 

ÑAÙ

 

VAÄT LIEÄU LAÁP LOØNG BEÁN
GHI CHEÙP ÑOÄ

 

LUÙN CUÛA ÑAÙ

 

VAØO NEÀN

KIEÅM TRA DAÀM MUÕ BTCT TÖÔØNG CÖØ

KIEÅM TRA HEÄ

 

THOÁNG LAÉP ÑAËT KYÕ THUAÄT

THI COÂNG KC MAËT BEÁN

LAÉP ÑAËT BÍCH NEO, MOÙNG TRUÏ, RAY, ÑIEÄN 
NÖÔÙC, HEÄ

 

THOÁNG CHOÁNG AÊN MOØN

KIEÅM TRA ÑOÄ

 THAÚNG CUÛA CÖØ

 BAÛN = ñoaïn

 

2m 
cöø

 

aêö’lameÙ

 

cho

 tröôït

 

doïc

 

theo

 

cöø

 (ÑIEÀU 4-35 ÑEÁN 
4-37 QT 166 QÑ) 
;ÑOÙNG VAØO 
KHUNG DAÃN 
HÖÔÙNG töøng

 ñoaïn;
Khoâng

 

taø

 

teùt

 

ñaàu

 CBT; [TAÛI vert

 

], 
VA ÑAÂM CUÛA 
TAØU BEØ

 

… LEÂN 
CÖØ



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA: CHI TIEÁT ÑAËT 
SAÜN, CAÁU KIEÄN LAÉP ÑAËT

1.
 

Caáu
 

kieän
 

laép
 

ñaët
 

cuûa
 

khoái
 

phuû
 

beà
 

maët
 

(baûo
 

veä
 maët

 
ñeâ):chæ

 
sau

 
khi

 
ñaõ

 
luùn

 
heát.

2. Chuù
 

yù
 

laäp
 

keá
 

hoaïch
 

thi
 

coâng
 

coù
 

döï
 

kieán
 

nhöõng
 ngaøy

 
möa

 
baõo

 
(laøm

 
ñieåm

 
döøng

 
thi

 
coâng)

XEM XEÙT CAÙC KHUYEÁN NGHÒ ÑOAÏN CUOÁI TRANG 446

3. Ñeäm
 

töïa
 

taøu: giaáy
 

xuaát
 

xöôûng
 

vaø
 

chöùng
 

nhaän
 ñaëc

 
tröng

 
kyõ

 
thuaät

 
cuûa

 
ñeäm, do PTN chuaån

 caáp
4. Yeâu

 
caàu

 
choáng

 
aên

 
moøn



CAÊN CÖÙ
 

ÑEÅ
 

GIAÙM SAÙT & NGHIEÄM THU 

-
 

22TCN 69-87 (qui trình
 

KTTC vaø
 

nghieäm
 

thu)
 -

 
22TCN 289-02

 -
 

QUI ÑÒNH VEÀ
 

QLCL CTXD
 -

 
CHÆ

 
DAÃN KYÕ THUAÄT (SPECIFICATIONS) KHAÙC.

LIEÂN HEÄ
 

TÔÙI ÑOÁI TÖÔÏNG CHI TIEÁT ÑAËT 
SAÜN, CAÁU KIEÄN LAÉP ÑAËT

 
CUÛA HOÀ

 
SÔ 

TK THI COÂNG



LIEÂN HEÄ
 

TÔÙI ÑOÁI TÖÔÏNG COÂNG TRÌNH 
TAÏM

 
CUÛA HOÀ

 
SÔ TK THI COÂNG CUÛA 

NHAØ
 

THAÀU

DANH MUÏC GIAÙM SAÙT KIEÅM TRA:



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA 1: ÑOÀ
 AÙN THIEÁT KEÁ

 
THI COÂNG CUÛA 

NHAØ
 

THAÀU
•* NHAØ

 

THAÀU PHAÛI LAÄP BAÛN VEÕ THI COÂNG CHI TIEÁT: 
PP XAÂY DÖÏNG, MAÙY THIEÁT BÒ, NHAÂN COÂNG, TIEÁN ÑOÄ, PP ÑAÛM 
BAÛO AT GIAO THOÂNG THUÛY, COÂNG TRÌNH CHE CHAÉN PHUÏ

 

TRÔÏ

 BP PHOØNG BAÕO LUÕ, ÑAÊNG KIEÅM PT NOÅI, ÑK THI COÂNG DÖÔÙI 
NÖÔÙC, MÖÙC ÑOÄ

 

CHIEÁM HÖÕU LUOÀNG & THÔØI GIAN PHONG TOÛA 
GT THUÛY (NEÁU COÙ) ÑEÅ

 

TC, LÒCH THUÛY TRIEÅU, THUÛY VAÊN, CAÁP VAØ

 HÖÔÙNG GIOÙ, MOÁC VÒ TRÍ

 

VAØ

 

CAO ÑOÄ

 

THAM CHIEÁU

 *  TUAÂN THUÛ

 

THIEÁT KEÁ

 

THI COÂNG ÑÖÔÏC DUYEÄT

 * KEÁ

 

HOAÏCH ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG KYÕ THUAÄT CUÛA CHI 
TIEÁT, BOÄ

 

PHAÄN HAY HAÏNG MUÏC KHI NHAÄP VL VEÀ, 
TRÖÔÙC/TRONG/SAU KHI THI COÂNG

KYÕ SÖ
 

TVGS PHAÛI ÑOÏC, DUYEÄT, GHI CHUÙ
 

ÑAËC BIEÄT



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA 1: ÑOÀ
 AÙN THIEÁT KEÁ

 
THI COÂNG CUÛA 

NHAØ
 

THAÀU (tieáp
 

theo)
•

 * TUAÂN THUÛ

 

TIEÁN ÑOÄ

 

THI COÂNG ÑAÕ ÑEÀ

 

RA (GS THEO MOÁC)

 * GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG XAÁU ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG

 KHOÂNG TRÔÛ

 

NGAÏI 
* KEÁ

 

HOAÏCH BIEÅN BAÙO BAÈNG PHTIEÄN NOÅI (THEO QUI ÑÒNH 
CUÛA NGAØNH HAØNG HAÛI VAØ

 

CUÏC ÑAÊNG KIEÅM), BIEÅN BAÙO 
NÔI ÑOÅ

 

ÑAÙ

 

DÖÔÙI NÖÔÙC (KHUAÁT) 
*AN TOAØN CHO NGÖÔØI, THIEÁT BÒ, CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM

 (CHÍNH SAÙCH VEÀ

 

Q + S + E)

 * COÙ

 

CAÙC GIAÛI PHAÙP DÖÏ

 

PHOØNG THIEÂN NHIEÂN BAÁT LÔÏI 
TRONG QT THI COÂNG, THOÂNG TIN LL KÒP THÔØI KHI COÙ

 THIEÂN TAI AÄP ÑEÁN

 * BIEÄN PHAÙP THI COÂNG KHOÂNG QUAÙ

 

CHI PHÍ

 

CHUNG

KYÕ SÖ
 

TVGS PHAÛI ÑOÏC, DUYEÄT, GHI CHUÙ
 

ÑAËC BIEÄT



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA 2: 
VEÀ

 
MOÁC ÑO ÑAÏC, VÒ TRÍ

•* KÍCH THÖÔÙC CAÁU KIEÄN, KEÁT 
CAÁU

•* COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ MB
 BIEÂN BAÛN NGHIEÄM THU CT CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG

* HÌNH HOÏC KHU VÖÏC VÒ TRÍ, CAO 
ÑOÄ, BÌNH ÑOÀ, CAÙC TÓNH KHOÂNG, TUYEÁN  CHÍNH/PHUÏ, 

TUYEÁN CÔ SÔÛ

 

ÑAÁU NOÁI VÔÙI MAÏNG       ÑAÏC+ MOÁC QUOÁC 
GIA (TREÂN BÔØ

 

NGOAØI KV XAÂY DÖÏNG), TIM COÏC, TIM CÖØ

 BAÛN, ÑOÄ

 

NGHIEÂNG, ÑOÄ

 

CHÍNH XAÙC CT 



ÑÒNH VÒ : THEO “TUYEÁN”

-

 

TUYEÁN CHÍNH: LAØ

 

TUYEÁN ÑÖÔÏC BOÁ

 

TRÍ

 
DOÏC DAÛI BÔØ

 

NAÈM TIEÁP GIAÙP VÔÙI VÒ TRÍ

 

XD 
COÂNG TRÌNH

-

 

TUYEÁN CÔ SÔÛ: ÑÒNH VÒ TAÏI THÖÏC ÑÒA XD 
COÂNG TRÌNH BAÈNG MOÁC TRÖÔÙC KHI THCOÂNG: 
TRUÏC QUA TROÏNG TAÂM CT (SYMM.), MEÙP CT 
(UNSYMM.), HOAËC CHAÏY DOÏC THEO ÑEÂ BIEÅN, 
MEÙP NGOAØI CUÛA MAËT CHÍNH DIEÄ

 

N CT (BEÀN 
LIEÀN BÔØ)

-

 

TUYEÁN ÑÒNH VÒ : PHAÛI ÑAÁU VÔÙI TUYEÁN 
ÑÒNH VÒ CAÁP CAO HÔN (TD: CAÁU KIEÄN ÑAÁU 
VAØO BOÄ

 

PHAÄN; TÖØNG BOÄ

 

PHAÄN ÑAÁU VAØO 
TUYEÁN CÔ SÔÛ

 

)

•

 

COÏC LAØM BAÈNG BEÂTOÂNG COÙ

 

TIM VAØ

 

COÏC 
TIEÂU, COÏC PHAO TIEÂU NOÅI, THAM CHIEÁU 
ÑÖÔÏC VÔÙI BÔØ; NEÁU CAÀN CAÉM SAØO ÑÒNH VÒ 
PHUÏOÂ(LAÄP THAØNH BB, CAÙC BEÂN XAÙC 
NHAÄN, DUØNG HEÄ

 

CAO ÑOÄ

 

HAÛI ÑOÀ; SAU 
NAØY BAØN GIAO LAÏI CHO CÔ QUAN KHAI 
THAÙC

NHAÁT THIEÁT PHAÛI ÑÒNH
VÒ :
-

 

GÑ

 

THI COÂNG HOÁ

 

MOÙNG: TRUÏC TIM 
MOÙNG, RANH CUÛA MAËT CAÉT HOÁ

 

ÑAØO;

-

 

GÑ

 

THI COÂNG LÔÙP ÑEÄM: TRUÏC LÔÙP 
ÑEÄM TREÂN VAØ

 

DÖÔÙI

-

 

NEÁU COÙ

 

CAÙC KHOÁI XEÁP:

 

TUYEÁN/TRUÏC 
DÖÔÙI

 

CUÛA KHOÁI XEÁP THÖÙ

 

1; VAØ

 

TUYEÁN/TRUÏC 
TREÂN CUÛA KHOÁI XEÁP THÖÙ

 

TREÂN CUØNG (MAËT 
CHÍNH DIEÄN)

-

 

THI COÂNG TREÂN MN: MEÙP TREÂN CUÛA 
ÑÖÔØNG MEÙP BEÁN;

-

 

LAÉP ÑAËT BÍCH NEO: TUYEÁN THEO TIM 
BÍCH NEO

-

 

TRUÏ

 

ÑÔN VAØ

 

MUÕ CUÛA COÂNG TRÌNH 
BAÛO VEÄ: TRUÏC ÑOÁI XÖÙNG CUÛA TRUÏ



ÑOÁI TÖÔÏNG KIEÅM TRA 3:
 VEÀ

 
VAÄT LIEÄU, CAÁU KIEÄN, KEÁT 

CAÁU (BOÄ

 

PHAÄN HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH)
•

 
MOÙNG COÏC COÏC BTCT, GOÃ, THEÙP, OÁNG, KHOAN 

NHOÀI

 Dung sai: ñoä

 

cao caét coïc ôû

 

döôùi nöôùc -30mm & leäch/MB: <200mm 
(Max 25% soá

 

coïc bò leäch ôû

 

sai soá

 

toái ña)

* VL ÑAÉP (RÔØI):ÑEÂ CHAÉN SOÙNG, ÑEÂ BIEÅN, KEØ

 

DAÃN 
DOØNG, KEØ

 
MOÛ

 

HAØN, KEØ

 

HOAØN LÖU, 

•* KEÁT CAÁU DUØNG TROÏNG LÖÏC
 GAÏCH ÑAÙ, BEÂTOÂNG THÖÔØNG



CAÙC KIEÅU HÖ
 

HOÛNG CUÛA 
TÖÔØNG BEÁN

DUØ
 

THIEÁTKEÁ
 

TOÁT, CUÕNG COÙ
 

THEÅ
 

THÖÔØNG XAÛY 
RA CHUYEÅN VÒ  ÑÆNH TÖÔØNG RA NGOAØI VAØ

 
LUÙN 

ÔÛ
 

MUÕI TÖÔØNG
 XÖÛ

 
LYÙ= COÏC NAÏNG VAØ

 
SAØN CHUYEÅN TIEÁP

SAU NAÏO VEÙT, TAÊNG KHAI THAÙC ÑÖA PHÖÔNG 
TIEÄN VÖÔÏT THIEÁT DÖÏ

 
BAN ÑAÀU CAÄP VAØO BEÁN

 XÖÛ
 

LYÙ
 

= CÖØ
 

MÔÙI// CÖØ
 

CUÕ, KEÏP ÑAÙ, NEO THEÂM



KIEÅM TRA THI COÂNG LÔÙP ÑAÙ
 ÑEÄM ÑOÅ

 
TRONG NÖÔÙC

LAËN KHAÛO SAÙT, NAÏO VEÙT BUØN TREÂN MAËT HOÁ

 

MOÙNG

 ÑO SAÂU ÑOÅ

 

ÑAÙ

 

(BUØ

 

LUÙN & CHÌM VAØO ÑAÁT): SOÙNG < CAÁP 2 

XÑ

 

CHAÁT LÖÔÏNG ÑAÙ

 

TRÖÔÙC KHI THI COÂNG (QP 31-68)

 
(50.000 M3): KHOÂNG PHONG HOÙA, CÖÔØNG ÑOÄ

 

CUÛA ÑAÙ

 

>=300 KG/CM2

 

MÖÙC ÑOÄ

 

SAN

 

TÖØ

 

THOÂ

 

 ( ±

 

200 ) ÑEÁN KYÕ (±

 

80~30 TOAØN 100% BEÀ

 

MAËT): 
BEÀ

 

MAË

 

T LAÊNG THEÅ

 

DÖÔÙI LÔÙP LOÏC –

 

MAÙI DOÁ

 

C LÔÙP ÑEÄM—LÔÙP ÑEÄM COÙ

 

BAÛO VEÄ-

 

LÔÙP 
ÑEÄM DÖÔÙI TÖÔØNG ÑAËT CHÍNH XAÙC CAÙC KHOÁI XEÁP

 NEÀN KHOÂNG PHAÛI ÑAÙ

 

GOÂC, LÔÙP ÑEÄM QUAÙ

 

DAØY (>3M) NEÙN TÓNH (TKEÁ ÑEÀ XUAÁT 
QUI TRÌNH CHÆ DAÃN KYÕ THUAÄT)

NGHIEÂM CAÁM DUØNG ÑAÙ DAÊM, SOÛI KHI SAN LÔÙP ÑEÄM DÖÔÙI CAÙC KC ÑOØI HOÛI SAN 
THOÂ VAØ CÖÙ 25MD ÑAÉP ÑUÙNG THEO THIEÁT KEÁ THÌ MÔÙI NEÂN BAÉT ÑAÀU SAN

ÑOÄ CHÍNH XAÙC SAN MAÙI DOÁC VAØ CÔ CUÛA MAÙI DOÁC TRÖÔÙC KHI LAØM TAÀNG LOÏC 
NGÖÔÏC: ±200mm

SAI SOÁ HH, KÍCH THÖÔÙC, ÑOÄ LUÙN CUÛA KHOÁI ÑAÙ VÖØA ÑOÅ XONG: < 5 % + BAÛO ÑAÛM 
ÑÆNH CUÛA KHOÁI ÑAÙ ÑOÅ

ÑAÀM CHAÁN ÑOÄNG ÑÖÔÏC TRIEÅN KHAI TÖØNG LÔÙP DAØY 2-4M
ÑOAÏN ÑANG KHU VÖÏC SAN PHAÚNG VÔÙI CAÙC KHU ÑANG ÑOÅ ÑAÙ > 25M 

ÑO BAÈNG PP ÑO CAO LÖÔÙI 2X2m



NGHIEÄM THU THI COÂNG LÔÙP 
ÑAÙ

 
ÑEÄM ÑOÅ

 
TRONG NÖÔÙC

TAØI LIEÄU PHAÛI ÑU,Û
 

GOÀM: 

BÌNH ÑOÀ

 

HOAØN COÂNG KHU VÖÏC THI COÂNG 
MC NGANG , DOÏC CUÛA COÂNG TRÌNH 

KEÁT QUAÛ

 

ÑO LUÙN

 
BAÛNG SOÁ

 

LIEÄU KÍCH THÖÔÙC VAØ

 

HÌNH DAÙNG KHOÁI LÖÔÏNG KHOÁI 
ÑAÙ

 

ÑOÅ

 KIEÅU SAN, BB NEÙN TÓNH NEÀN, 
KÍCH THÖÔÙC HOAØN COÂNG THEO MAËT BAÈNG CT ÑAÙ

 

ÑOÅ, THEO 
CÖÔØNG ÑOÄ

 
KEÁT QUAÛ

 

THÖÛ

 

NGHIEÄM CHAÁT LÖÔÏNG ÑAÙ

 
BB NGHIEÄM THU CHUYEÅN GIAI ÑOAÏN (TD: TRÖÔÙC KHI XEÁP KHOÁI)

 NHAÄT KYÙ

 

THEO DOÕI LUÙN

 NHAÄT KYÙ

 

COÂNG TAÙC

ÑO BAÈNG PP ÑO CAO LÖÔÙI 2X2m



KIEÅM TRA THI COÂNG LÔÙP ÑAÙ
 ÑEÄM ÑOÅ

 
TRONG NÖÔÙC

LAËN KHAÛO SAÙT, NAÏO VEÙT BUØN TREÂN MAËT HOÁ
 MOÙNG

 ÑO SAÂU ÑOÅ
 

ÑAÙ
 

(BUØ

 

LUÙN & CHÌM VAØO ÑAÁT): SOÙNG < CAÁP 2 

XÑ

 

CHAÁT LÖÔÏNG ÑAÙ

 

TRÖÔÙC KHI THI COÂNG 
(50.000 M3): KHOÂNG PHONG HOÙA, CÖÔØNG ÑOÄ

 

CUÛA ÑAÙ

 

>=300 KG/CM2

 
MÖÙC ÑOÄ

 

SAN

 

TÖØ

 

THOÂ ( ±

 

200 ) ÑEÁN KYÕ (±

 

80~30 TOAØN 100% BEÀ

 

MAËT): 
BEÀ

 

MAË

 

T LAÊNG THEÅ

 

DÖÔÙI LÔÙP LOÏC –

 

MAÙI DOÁC LÔÙP ÑEÄM—LÔÙP ÑEÄM COÙ

 
BAÛO VEÄ-

 

LÔÙP ÑEÄM DÖÔÙI TÖÔØNG ÑAËT CHÍNH XAÙC CAÙC KHOÁI XEÁP

 NEÀN KHOÂNG PHAÛI ÑAÙ

 

GOÂC, LÔÙP ÑEÄM QUAÙ

 

DAØY (>3M) NEÙN TÓNH (TKEÁ
ÑEÀ XUAÁT QUI TRÌNH CHÆ DAÃN KYÕ THUAÄT)

NGHIEÂM CAÁM DUØNG ÑAÙ DAÊM, SOÛI KHI SAN LÔÙP ÑEÄM DÖÔÙI CAÙC KC ÑOØI 
HOÛI SAN THOÂ VAØ CÖÙ 25MD ÑAÉP ÑUÙNG THEO THIEÁT KEÁ THÌ MÔÙI NEÂN BAÉT 

ÑAÀU SAN

SAI SOÁ HH, KÍCH THÖÔÙC, ÑOÄ LUÙN CUÛA KHOÁI ÑAÙ VÖØA ÑOÅ XONG: < 5 % + 
BAÛO ÑAÛM ÑÆNH CUÛA KHOÁI ÑAÙ ÑOÅ

ÑO BAÈNG PP ÑO CAO LÖÔÙI 2X2m



LIEÂN HEÄ
 

TÔÙI ÑOÁI TÖÔÏNG NÖÔÙC CUÛA 
HOÀ

 
SÔ TK THI COÂNG

CHIEÀU CAO SOÙNG < TRÒ SOÁ

 

BAÛNG TRANG 414  SAÙCH TAØI LIEÄU IN

CHECKLIST 1: 
NAÏO VEÙT LUOÀNG TAØU ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI 
MOÂI TRÖÔØNG NÖÔÙC  

THÖÛ
 

NGHIEÄM NÖÔÙC TRONG PHOØNG THÍ
 

NGHIEÄM

THAM KHAÛO BAÛNG GIÔÙI HAÏN CHO 
PHEÙP VEÀ

 
NOÀNG ÑOÄ

 
CHAÁT GAÂY OÂ 

NHIEÃM NÖÔÙC (BAÛNG 16 TRANG 452)



KIEÅM TRA TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN MOÂI 
TRÖÔØNG

CHECKLIST 2: 
TIEÁNG OÀN

THEO GIÔØ
 

TRONG NGAØY, ÑOÄ
 

OÀN 
ÑÖÔÏC KIEÅM TRA ÑOÁI CHIEÁU THEO 
ÑOÄ

 
OÀN CHO PHEÙP :

 
TÖØ

 
50 dB ñeán

 
70 

dB

Baûng
 

19 trang
 

454 taøi
 

lieäu
 

BDNV GSTC CTGT



Chuùc
 

söùc
 

khoûe, haïnh
 

phuùc
 

vaø
 thaønh

 
ñaït

 
!



LLóónh vnh vöïöïc cuc cuûû
 

a Khoaa Khoaùù
 

hohoïï
 

cc
 GIAGIAÙÙ

 
MM

 
SASAÙÙ

 
T THI COÂNG T THI COÂNG XD XD 

COÂNGCOÂNG
 

TRÌNH DAÂN DUTRÌNH DAÂN DUÏÏ
 

NG, NG, 
COÂNG NGHIECOÂNG NGHIEÄÄ

 
P VAP VAØØ

 
HAHAÏÏ

 
TATAÀÀ

 
NG NG 

KYÕ THUAKYÕ THUAÄÄ
 

T T 

BOBOÄÄ
 

GIAGIAÙÙ
 

O DUO DUÏÏ
 

C VAC VAØØ
 

ÑÑAAØØ
 

O TAO TAÏÏ
 

OO
ÑÑAAÏÏ

 
I HOI HOÏÏ

 
C MÔC MÔÛÛ

 
TP. HOTP. HOÀÀ

 
CHCHÍÍ

 
MINHMINH



GIAGIAÙÙ  M SAM SAÙÙ  T THI COÂNG T THI COÂNG 
KEKEÁÁ  T CAT CAÁÁ  U GAU GAÏÏ  CH CH ÑÑAAÙÙ  VAVAØØ  GAGAÏÏ  CH CH ÑÑAAÙÙ  COCOÁÁ  T THET THEÙÙ  PP

CHUYEÂN ÑEÀ
 

VEÀ
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DUDUÏÏ
 

NG CUNG CUÏÏ
 

GIAGIAÙÙ
 

M SAM SAÙÙ
 

T THI COÂNG T THI COÂNG 
KC GAKC GAÏÏ

 
CH CH ÑÑAAÙÙ

•

 

THÖÔÙC RUÙT 7.5M
•

 

THÖÔÙC THAÊNG BAÈNG (NIVEAU)
•

 

THÖÔÙC THAÚNG ÑÖÙNG
•

 

SOÅ

 

GHI HAØNG NGAØY (BOÛ

 

TUÙI)
•

 

CAÅM NANG VEÀ

 

KEÁT CAÁU GAÏCH ÑAÙ

 

& GAÏCH ÑAÙ

 

COÁT THEÙP
•

 

SOÅ

 

TAY NGHIEÄM THU COÂNG TAÙC GAÏCH ÑAÙ
•

 

NHAÄT KYÙ

 

COÂNG TRÖÔØNG
•

 

VP LAØM VIEÄC & DUÏNG CUÏ

 

KHAÙC 
•

 

(NHÖ

 

ÑAÕ NEÂU ÔÛ

 

PHAÀN DUÏNG CUÏ

 

GIAÙM SAÙT THI COÂNG NEÀN 
MOÙNG COÂNG TRÌNH)



GIAGIAÙÙ
 

M SAM SAÙÙ
 

T THI COÂNG CAT THI COÂNG CAÙÙ
 

C KEC KEÁÁ
 

T CAT CAÁÁ
 

U U 
GAGAÏÏ

 
CH CH ÑÑAAÙÙ

VAVAÄÄ
 

T LIET LIEÄÄ
 

U GAU GAÏÏ
 

CHCH
CCÖÖÔÔØØNG NG ÑÑOOÄÄ
PHAPHAÏÏM VI SM VI SÖÛÖÛ DUDUÏÏNGNG

BAO CHE, CHEBAO CHE, CHEØØ

 

NN
TTÖÖÔÔØØ

 

NG CHÒU LNG CHÒU LÖÏÖÏC, TC, TÖÖÔÔØØ

 

NG NG 
CHACHAÉÉ

 

NN
LOLOØØ

 

, O, OÁÁ

 

NG KHONG KHOÙÙ

 

II
TAÊNG CTAÊNG CÖÙÖÙNG TNG TÖÖÔÔØØ

 

NGNG
BAO CHEBAO CHE
VL THAY THEVL THAY THEÁÁ

 

FILLBACKFILLBACK
NGUYEÂN LYNGUYEÂN LYÙÙ CACAÁÁU TAU TAÏÏO TRONG O TRONG 
KHOKHOÁÁI XAÂYI XAÂY

NGANG BANGANG BAÈÈ

 

NG (NI VOÂ)NG (NI VOÂ)
ÑÖÙÑÖÙNG THANG THAÚÚ

 

NG (FIL DNG (FIL D’’PLOMB)PLOMB)
PHAPHAÚÚ

 

NG MANG MAËË

 

T T 
KHOÂNG MAKHOÂNG MAÏÏ

 

CH TRUCH TRUØØ

 

NGNG
NONOÄÄI DUNG KIEI DUNG KIEÅÅM TRA GAM TRA GAÏÏCHCH

CHCHÖÙÖÙNG CHNG CHÆÆ

 

XUAXUAÁÁ

 

T XT XÖÙÖÙ
LALAØØ VL CHEVL CHEÁÁ TATAÏÏO MAÃU THO MAÃU THÖÛÖÛ
LALAØØ VL LAVL LAØØM KHOM KHOÁÁI XAÂYI XAÂY

VAVAÄÄ
 

T LIET LIEÄÄ
 

U U ÑÑAAÙÙ
CCÖÖÔNG ÔNG ÑÑOOÄÄ
PHAPHAÏÏM VI SM VI SÖÛÖÛ DUDUÏÏNGNG

TTÖÖÔÔØØ

 

NG BAO, BONG BAO, BOÙÙ

 

NENEÀÀ

 

NN
TTÖÖÔÔØØ

 

NG CHÒU LNG CHÒU LÖÏÖÏC, CAC, CAÀÀ

 

U THANG, U THANG, 
VOVOØØ

 

M CM CÖÛÖÛA, TA, TÖÖÔÔØØ

 

NG CHANG CHAÉÉ

 

N TRON TROÏÏ

 

NG NG 
LLÖÏÖÏCC
OOÁÁ

 

P LAP LAÙÙ

 

TT
ÑÑOOÁÁ

 

I TROI TROÏÏ

 

NG CHONG CHOÁÁ

 

NG NHONG NHOÅÅ
GIA COGIA COÁÁ

 

TRIETRIEÀÀ

 

N, BÔN, BÔØØ

 

KEKEØØ

 

, MA, MAÙÙ

 

NG NNG NÖÖÔÔÙÙ

 

C C 
V/S XOV/S XOÙÙ

 

I LÔI LÔÛÛ
KIEKIEÁÁ

 

N TRUN TRUÙÙ

 

C, TAC, TAÏÏ

 

O HÌNHO HÌNH
ÑÑOOÄÄ

 

N TRONG BT KHON TRONG BT KHOÁÁ

 

I LÔI LÔÙÙ

 

N (CT N (CT 
KHOÂNG QUAN TROKHOÂNG QUAN TROÏÏ

 

NG)NG)
NGUYEÂN LYNGUYEÂN LYÙÙ CACAÁÁU TAU TAÏÏO TRONG KHOO TRONG KHOÁÁI I 
XAÂYXAÂY

TUTUØØ

 

Y COÂNG NAÊNG Y COÂNG NAÊNG CACAÁÁU TAU TAÏÏO KHOO KHOÁÁI I 
XAÂYXAÂY
TUTUØØ

 

Y VL THIEY VL THIEÁÁ

 

T KET KEÁÁ

 

QUI QUI ÑÑÒNHÒNH
(RIP RAP, GROVESTONE, ASHLAR)(RIP RAP, GROVESTONE, ASHLAR)

NONOÄÄI DUNG KIEI DUNG KIEÅÅM TRA (NHM TRA (NHÖÖ GAGAÏÏCH)CH)



TTÍÍNH NAÊNG KYÕ THUANH NAÊNG KYÕ THUAÄÄ
 

T CUT CUÛÛ
 

A VAA VAÄÄ
 

T LIET LIEÄÄ
 

U KHOU KHOÁÁ
 

I I 
XAÂY GAXAÂY GAÏÏ

 
CH CH ÑÑAAÙÙ

VAVAÄÄ
 

T LIET LIEÄÄ
 

U GAU GAÏÏ
 

CHCH
CHÒU NECHÒU NEÙÙN: N: 5050~75 kG/cm~75 kG/cm22

GAGAÏÏ

 

CH BLOC:CH BLOC:

 

3 3 ~75 kG/cm~75 kG/cm22

DUNG TRODUNG TROÏÏNG: 1,25~1,4 T/mNG: 1,25~1,4 T/m33
((GAGAÏÏ

 

CH THECH THEÛÛ

 

, , ÑÑINH ~ 1,7 T/mINH ~ 1,7 T/m33))
GAGAÏÏ

 

CH BLOC: 1,1~1,9T/mCH BLOC: 1,1~1,9T/m33

SOSOÁÁ HIEHIEÄÄU GAU GAÏÏCH : CH : 
XAÂY DXAÂY DÖÖÔÔÙÙ

 

I HAI HAÀÀ

 

M, AM, AÅÅ

 

M: > 75M: > 75
VVÖÖÕA XAÂY: > 50ÕA XAÂY: > 50

VAVAÄÄ
 

T LIET LIEÄÄ
 

U U ÑÑAAÙÙ
 

TRONG TRONG 
KHOKHOÁÁ

 
I XAÂYI XAÂY

CCÖÖÔNG ÔNG ÑÑOOÄÄ: 2,5 ~ 7 kG/ cm: 2,5 ~ 7 kG/ cm22

ÑÑEEÁÁ

 

N 18 kG/ cmN 18 kG/ cm22

VVÖÖÕA XM (PORTLAND)ÕA XM (PORTLAND)
CCÖÖÔNG ÔNG ÑÑOOÄÄ

RRZZ

 

= R= R28. 28. az/ [(28(aaz/ [(28(a--1)+z]1)+z]
a =1.5 (va =1.5 (vööõa XM, võa XM, vööõa XM+voâi)õa XM+voâi)
Z = thôZ = thôøø

 

i gian khoâ ci gian khoâ cöùöùngng
3 nga3 ngaøø

 

y y 25%25%
7 nga7 ngaøø

 

y y 50%50%
28 nga28 ngaøø

 

y y 100 %100 %

CCÑÑ CHÒU NECHÒU NEÙÙN: 0.5 (BLOC: 0.4)N: 0.5 (BLOC: 0.4)
CCÑÑ KEKEÙÙO DOO DOÏÏC TRUC TRUÏÏC, CAC, CAÉÉT: 0.45: T: 0.45: 

Trò Trò ““TTÍÍNH TOANH TOAÙÙNN””: x 0.5~0.8: x 0.5~0.8

CACAÙÙ
 

TT
LOALOAÏÏI CAI CAÙÙT T CACAÁÁP PHOP PHOÁÁI TRUNG I TRUNG 
BÌNHBÌNH: : DD5050 = 0.3 ~ 0.4 MM= 0.3 ~ 0.4 MM



1.

 

VL CAÙT VAØNG, XM, NÖÔÙC
2.

 

MAÙC VÖÕA (MAÃU 50X50X50)
3.

 

KÍCH THÖÙÔC MAÏCH VÖÕA
4.

 

VAØI BIEÄN PHAÙP NAÂNG CAO 
KHAÛ

 

NAÊNG LAØM VIEÄC CUÛA 
KHOÁI XAÂY

NOÄI DUNG KIEÅM TRA KHOÁI XAÂY SÖÛ
 

DUÏNG VL 
LAØ

 
GAÏCH HOAËC ÑAÙ

 
ÑÔN THUAÀN

1.
 

CÖÔNG ÑOÄ
 

(ASTM E 447-80)
2.

 
DIEÄN MAÏO 

3.
 

DUNG SAI CHO PHEÙP (trang 115~117)

1.

 

PP CÖÔØNG ÑOÄ

2.

 

PP MAÛNG ÑOÁI CHIEÁU 
(MOCK-UP)

PHÖÔNG PHAÙP
KT

NOÄI DUNG KT

VÖÕA XAÂY 
LAØ

 QUAN 
TROÏNG !

-NÔI RIEÂNG ÑÖÔÏC BAÛO 
QUAÛN, DEÃ THAM CHIEÁU

-DT>=1M2

-VIEÂN GAÏCH COÙ

 

CL TIEÂU 
BIEÅU, TRUNG BÌNH

≥
1≥
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TYÛ
 

LEÄ
 

PHA TROÄN CHAÁT BAÙM DÍNH 
TRONG KHOÁI XAÂY (MAÙC XM 300)

•
 

VÖÕA ÑEÅ
 

XAÂY
– MAÙC VÖÕA 50 :

•
 

VÖÕA ÑEÅ
 

TRAÙT
– MAÙC VÖÕA 50  :
– MAÙC VÖÕA 100: 355 KG XM/1M3 VÖÕA + 1.01M3 CAÙT

 

+   
ÑUÛ

 

ÑOÄ

 

DEÛO  NÖÔÙC

 

(SEÕ MAÁT ÑI KHI NINH KEÁT)

1 THEÅ

 

TÍCH XM

 

+ 1.5 THEÅ

 

TÍCH CAÙT

 

+   
HAY :
808 KG XM/ 1M3

 

VÖÕA + 1.01 M3

 

CAÙT
ÑUÛ

 

ÑOÄ

 

DEÛO  NÖÔÙC

 

(SEÕ MAÁT ÑI KHI NINH KEÁT)

245 KG XM/1M3 VÖÕA + 1.01M3 CAÙT

 

+  
ÑUÛ

 

ÑOÄ

 

DEÛO  NÖÔÙC

 

(SEÕ MAÁT ÑI KHI NINH KEÁT)

1BAO XM ~35 LÍT
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TYÛ
 

LEÄ
 

PHA TROÄN VÖÕA (MAÙC XM BAÁT 
KYØ)

XAÂY DÖÔÙI MOÙNG: 1XM

 

: 3 CAÙT

 XAÂY BEÂN TRONG NHAØ, ÍT QUAN TROÏNG: VÖÕA VOÂI: 1VOÂI : 3 CAÙT

XAÂY NÔI CHÒU NHIEÀU TAÙC ÑOÄNG: 1XM

 

: 1 VOÂI: 6 CAÙT

 XAÂY PHOÅ

 

BIEÁN KHOÂNG CHÒU NHIEÀU TAÙC ÑOÄNG

 

:

 

1XM: 2VOÂI :9 CAÙT

 XAÂY BEÂN TRONG NHAØ: 1XM: 3 VOÂI: 12 CAÙT
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•
 

THÍ
 

NGHIEÄM MAÃU KHOÁI XAÂY

–

 

MAÃU BAÛO DÖÔÕNG 28 NGAØY
–

 

COÙ

 

THEÅ

 

DUØNG MAÃU 3 NGAØY, 7 NGAØY (TRÖÔÙC KHI KHÔÛI)
–

 

TRÖÔÙC KHI KHÔÛI XAÂY, GIAÙM SAÙT CHEÁ

 

TAÏO 1 TOÅ

 

5 MAÃU
–

 

LUAÄT 3MAÃU/500M2

–

 

KHUYEÂN : LAØM ROÕ VÔÙI THIEÁT KEÁ

 

ÑIEÀU NAØY: “TKEÁ

 

SÖÛ

 DUÏNG 50% HAY 100% KHAÛ

 

NAÊNG CHÒU LÖÏC CUÛA KHOÁI 
XAÂY?”

 

(ÑEÅ

 

ÑÒNH HÖÔÙNG LAÄP ÑEÀ

 

CÖÔNG THÍ

 

NGHIEÄM)
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•
 

CÖÔØNG ÑOÄ
 

KHOÂI XAÂY MAÛNG TÖÔØNG:
• TRÖÔÙC, TRONG KHI XAÂY
•

 

-

 

KT CÖÔØNG ÑOÄ: GAÏCH: THEO ASTM C67 HOAËC TCVN 246-86
VÖÕA:  LAÁY, ÑEM ÑI NEÙN

 

1 MAÃU /500M2 TÖÔØNG
MAÛNG TÖÔØNG: THÖÛ

 

1 TOÅ

 

3 MAÃ

 

U/500M2

 

TÖÔØNG
-

 

KT BAÛN THIEÁT KEÁ

 

CAÁP PHOÁI:
KHI ÑAÕ XAÂY XONG (CQ COÙ THAÅM QUYEÀN CHÆ ÑÒNH):

TOÅ

 

3 MAÃU/500M2

 

TÖÔØNG

•
 

NGHIEÄM THU
•

 
CÖÔØNG ÑOÄ

 
VÖÕA:

• TRÖÔÙC KHI XAÂY (KHI COÙ YEÂU CAÀU)
•

 

-

 

THÍ

 

NGHIEÄM THEO TCVN 3121-

 

VÖÕA ROÙT (ASTM C1019)

• TRONG KHI XAÂY:
-

 

PHOØNG MÖA –

 

CHOÁNG NOÙNG –

 

CHOÁNG AÅM –

 

CHAÁT TAÛI, CHO CHÒU 
TAÛI SÔÙM -



THAÛO LUAÄN 1 VAÁN ÑEÀ
 

RIEÂNG:
 KHOÁI XAÂY COÙ

 
CHEØN BEÂTOÂNG

1.
 

PHAÏM VI AÙP DUÏNGÏ
 

–
2.

 
QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ

 
THI COÂNG: 

THEO GAÏCH HAY THEO BT?
3.

 
GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG KHOÁI XAÂY HOÃN 
HÔÏP, BT HAY GAÏCH ÑAÙ?

4.
 

QUYEÁT TOAÙN THEO ÑÒNH MÖÙC CHUNG 
HAY TAÙCH RIEÂNG REÕ ? COÙ

 
ÑÔN GIAÙ

 
0 ?

5.  LIEÂN KEÁT THEO CHIEÀU CAO, CHIEÀU 
NGANG
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SAI SOÁ
 

CHO PHEÙP
•

 

TÖÔØNG
–

 

THAÚNG ÑÖÙNG 6.5 MM / 3M

 

HAY 9.5MM / 6 M

 

(MAX ±
 

13MM)
–

 

LEÄCH COÄT LEÄCH CHAÂN:

 

±

 

1.3 CM

 

(CHÒU LÖÏC)  

±
 

2 CM  (BAO CHE)
•

 

CAÁU KIEÄN

–

 

LEÄCH TREÂN MAËT BAÈNG: ±1/500
–

 

LEÄCH THEO CHIEÀU CAO: ±
 

6.4mm/ 1 taàng

 

(MAX ±
 

19MM)

CHUÙ YÙ BAÛNG 5,6,7



MOÄT SOÁ
 

KIEÅU THÖÙC ÑIEÅN HÌNH 
CUÛA KHOÁI XAÂY GAÏCH, ÑAÙ

•
 

HÌNH TÖØ
 

TRANG 120 
ÑEÁN 131

•
 

HÌNH TÖØ
 

TRANG 132 
ÑEÁN 134

•
 

ÑAÙ•
 

GAÏCH

NEÁU VÖÕA COÙ
 

CÑ
 

< HÔN KHOÁI XAÂY NÖÙT DO CO 
NGOÙT XAÛY RA ÔÛ DOÏC MAÏCH VÖÕA NGANG

NEÁU VÖÕA COÙ CÑ > HÔN KHOÁI XAÂY NÖÙT DO CO 
NGOÙT XAÛY RA THEO CHIEÀU THAÚNG ÑÖÙNG

•

 

HEÄ

 

SOÁ

 

NÔÛ

 DAØI: 5. 10-6

•

 

HEÄ

 

SOÁ

 

NÔÛ

 DAØI: 8. 10-6



MOÄT SOÁ
 

NGUYEÂN NHAÂN GAÂY PHAÙ
 

HOAÏI 
KHOÁI XAÂY

1.

 

THIEÂN NHIEÂN: REÃ CAÂY, MUÏC DO AÅM ÑOÄ, GIOÙ, ÑAÁT TRÖÔNG NÔÛ, 
CO DAÕN NHIEÄT ÑOÄ, MUOÁI XAÂM THÖÏC 

2.

 

TAÙC ÑOÄNG BEÂN NGOAØI:RUNG ÑOÄNG, NOÅ

 

PHAÙ, COÂNG TRÌNH 
XUNG QUANH BÒ PHAÙ

 

HOAÏI, CHAÙY
3.

 

COÂNG TRÌNH/ CTXQ  LUÙN, VOÕNG, BIEÁN DAÏNG GAÂY NÖÙT
4.

 

AÙP LÖÏC NGANG

 

DO VAÄT LIEÄU KHAÙC (DOØNG THAÁM, ÑAÁT, NÖÔÙC, 
VL KHAÙC…), UOÁN NÖÙT DO PHAÙT SINH ÖÙNG SUAÂT KEÙO > RK

5.

 

CHAÁT LÖÔÏNG VÖÕA XAÂY KHOÂNG TOÁT: VÖÕA LAÃN TAÏP CHAÁT, XI 
MAÊNG KEÙM CL, XM TRONG VÖÕA KHOÂNG THUÛY HOÙA HEÁT, COÁT 
LIEÄU CAÙT MÒN QUAÙ, TK CAÁP PHOÁI SAI…

6.

 

THI COÂNG XAÂY KHOÂNG ÑUÙNG CAÙCH, SAI QUI TRÌNH: THIEÁU CAÂU 
NEO, CAÂU QUAØNG SAI, DÖØNG KHOÂNG ÑUÙNG CHOÃ, XAÂY QUAÙ

 
NHANH, AÅU, DÖØNG THI COÂNG QUAÙ

 

LAÂU, VÖÕA CUÕ /MÔÙI THIEÁU 
LIEÂN KEÁT…

7.

 

“LAÕO HOÙA”

 

KHOÁI XAÂY
8.

 

ÑOÄ

 

CÖÙNG CHEÂNH LEÄCH CUÛA KHOÁI XAÂY VÔÙI CAÁU TRUÙC
9.

 

MAÁT BAÙM VÔÙI VAÄT LIEÄU KHAÙC (BAÅN, RÖÛA TROÂI MAÏCH HOÀ

 

DO 
MÖA, RÆ

 

THEÙP, LAÃN HOÙA CHAÁT VÖÔÏT NGÖÔÕNG [%], LÔÛ

 

BONG 
CUÏC BOÄ, CÑOÄ

 

MAÏCH HOÀ

 

KEÙM)



Center for Professional 
Accounting

a) Suy thoaùi 20~40%
c) Quaù

 

taûi phaàn töôøng 
lieàn, hö

 

hoûng ñeán 40%

e)

 

Suy thoaùi lôùp traùt

b) Suy thoaùi 40~60% d) Quaù

 

taûi naëng neà
Moät soá

 
daáu 

hieäu chæ
 

möùc 
hö

 
hoûng vaø

 nguyeân nhaân
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SÖÛA CHÖÕA 
BAÈNG CAÙCH 
XAÂY MÔÙI LAÏI:
-

 
CAÂU QUAØNG;

-HOÀ
 

MÔÙI,CUÕ

-PHAÚNG MAËT

-MAÏCH VÖÕA
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Nöùt thaúng ñöùng giöõa nhòp

Nöùt ngang döôùi chaân 
töôøng : Ñaø

 

kieàng bò voõng

Nöùt ngang giöõa chieàu cao

Nöùt thaúng ñöùbg do luùn voõng

Nöùt nghieân do 2 moùng luùn khoâng ñeàu

CAÙC VEÁT NÖÙT CHAÂN CHIM: DO 
VAÄT LYÙ: NHIEÄT ÑOÄ

 
THAY ÑOÅI, HOÀ

 GIAØ, DIEÄN LÔÙN

COÄTCOÄT ÑAØ

ÑAØ

H>>2B

H<<2B

H~1.5B
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GAÏCH ÑAÙ
 

COÙ
 

COÁT THEÙP

•
 

*TÖÔØNG GAÏCH
–

 

XEM CHI TIEÁT CAÁU TAÏO 
ÔÛ

 

HÌNH 3.5 TRANG 124
–

 

XOÛ

 

THEÙP QUA GAÏCH 
BLOC, NHOÀI BT

–

 

XOÛ

 

THEÙP QUA KHOAÛNG 
HÔÛ

 

TÖÔØNG ÑOÂI, NHOÀI 
TIM TÖÔØNG BAÈNG BT

•
 

* COÄT GAÏCH:
–

 

VÆ

 

THEÙP TRONG MAÏCH 
HOÀ

 

ÑAÀY, DAØY
–

 

VIEÂN GAÏCH ÑÖÔÏC TÖÔÙI 
AÅM KYÕ

–

 

XAÂY GOÕ ÍT
–

 

KHOAÛNG CAÙCH VÆ

 

THEÙP 

Moñuyn bieán daïng E=α.Rx, ct

 Rx,

 

ct

 

= Ra

 

+ (1.1~2)Ra
100
μ μ

 

Tính theo theå

 

tích 
löôùi theùp so vôùi TT 
khoái xaây



COÂNG TACOÂNG TAÙÙ
 

C TRAC TRAÙÙ
 

T, MIET, MIEÁÁ
 

T/VET/VEÙÙ
 

T T 
MAMAÏÏ

 
CH, KHOCH, KHOÛÛ

 
A LÔA LÔÙÙ

 
P CHOP CHOÁÁ

 
NG ANG AÅÅ

 
MM

--

 

MOMOÙÙ

 

C RAÕNH MAC RAÕNH MAÏÏ

 

CH CACH CAÀÀ

 

N TREN TREÙÙ

 

T VT VÖÖÕA : 10 ÕA : 10 ÑÑEEÁÁ

 

N 15MM (QUEN 15MM (QUEÙÙ

 

T SAT SAÏÏ

 

CH, TCH, TÖÖÔÔÙÙ

 

II

 NNÖÖÔÔÙÙ

 

C SAC SAÏÏ

 

CH KYÕ)CH KYÕ)

 HOM HOHOM HOÀÀ

 

KHAKHAÙÙ

 

CHACHAËË

 

T TAY (TRET TAY (TREÙÙ

 

T CHAT CHAËË

 

T)T)

 --

 

MIEMIEÁÁ

 

T/VET/VEÙÙ

 

T MAT MAÏÏ

 

CH VCH VÖÖÕA: ÕA: KHOÂNG QUAKHOÂNG QUAÙÙ

 

5MM (T5MM (TÖÖÔÔØØ

 

NG 200); 1/3 BÔNG 200); 1/3 BÔØØ

 

LOÃ VIEÂNLOÃ VIEÂN

 GAGAÏÏ

 

CHCH

 --

 

LELEØØ

 

N CHAN CHAËË

 

T MAT MAÏÏ

 

CH HOCH HOÀÀ

 

(NÔI V(NÔI VÖØÖØA XAÂY VA XAÂY VÖØÖØA MIEA MIEÁÁ

 

T MAT MAÏÏ

 

CH)CH)

TRAÙT & VEÙT MAÏCH

CHOÁNG AÅM CHAÂN TÖÔØNG (dpc)
--

 

KKÍÍN CHIEN CHIEÀÀ

 

U DAU DAØØ

 

Y TY TÖÖÔÔØØ

 

NG, DANG, DAØØ

 

I: SUOI: SUOÁÁ

 

T MAT MAÛÛ

 

NG TNG TÖÖÔÔØØ

 

NG;NG;

 TATAÏÏ

 

I NÔI MAI NÔI MAÏÏ

 

CH NGCH NGÖØÖØNG: LÔNG: LÔÙÙ

 

P CHOP CHOÁÁ

 

NG ANG AÅÅ

 

M LÔM LÔÏÏ

 

P NHAU 150MMP NHAU 150MM



MOMOÄÄ
 

T SOT SOÁÁ
 

JOINT VEJOINT VEÙÙ
 

T MAT MAÏÏ
 

CH VACH VAØØ
 

QUI CAQUI CAÙÙ
 

CHCH



CACAÙÙ
 

C KHOC KHOÁÁ
 

I I ÑÑAAÙÙ
 

ÑÑOOÄÄ
 

N VAN VAØØ
 

O BEÂTOÂNGO BEÂTOÂNG

ROROÏÏ
 

ÑÑAAÙÙ

--

 

TUAÂN THEO QUI PHATUAÂN THEO QUI PHAÏÏ

 

MM

 

: : QUI QUI ÑÑÒNH VEÒNH VEÀÀ

 

TTÆÆ

 

LELEÄÄ

 

% VE% VEÀÀ

 

THETHEÅÅ

 

TTÍÍCH CH ÑÑAAÙÙ

 

HOHOÄÄ

 

C SO C SO 
VÔVÔÙÙ

 

I THEI THEÅÅ

 

TTÍÍCH BEÂTOÂNG, QUI CACH BEÂTOÂNG, QUI CAÙÙ

 

CH CH ÑÑAAÙÙ

 

HOHOÄÄ

 

C, TRÌNH TC, TRÌNH TÖÏÖÏ

 

RARAÛÛ

 

I TI TÖØÖØNG NG 
LÔLÔÙÙ

 

P RA SAO, MAP RA SAO, MAÙÙ

 

C BT RA SAO, THÔC BT RA SAO, THÔØØ

 

I GIAN NINH KEI GIAN NINH KEÁÁ

 

TT……

 --

 

PHAPHAÏÏ

 

M VI AM VI AÙÙ

 

P DUP DUÏÏ

 

NGNG::

 

KHOKHOÁÁ

 

I BEI BEÄÄ

 

NEO, TANEO, TAÛÛ

 

NGNG

--

 

GIA COGIA COÁÁ

 

CHOCHOÁÁ

 

NG XONG XOÙÙ

 

I LÔI LÔÛÛ

 

; KE; KEØØ

 ØØ

 

--

 

LALAØØ

 

M PALEM PALEÙÙ

 

KEÂ KKEÂ KÍÍCH ( SC CACH ( SC CAÀÀ

 

U U ÑÖÑÖÔÔØØ

 

NG)NG)

 --

 

LALAØØ

 

M M ÑÑOOÁÁ

 

I TROI TROÏÏ

 

NG CHONG CHOÁÁ

 

NG LANG LAÄÄ

 

T (MOT (MOÙÙ

 

NG TNG TÖÖÔÔØØ

 

NG RANG RAØØ

 

O O ––

 

KCN H.P )  KCN H.P )  

SSÖÛÖÛ
 

DUDUÏÏ
 

NG TRONG TROÏÏ
 

NG LNG LÖÖÔÔÏÏ
 

NG RIEÂNG TNG RIEÂNG TÖØÖØ
 

1.4 ~ 1.6 TA1.4 ~ 1.6 TAÁÁ
 

N/MN/M33



TTÖÖÔÔØØ
 

NG CHANG CHAÉÉ
 

N XAÂYN XAÂYÑÑAAÙÙ
 

HOHOÄÄ
 

CC
CHUÙ

 
YÙ: 

* CAÙC HEÄ
 

THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC SAU TÖÔØNG
 * GIA COÁ

 
PHÍA MEÙP

 
TÖÔØNG XOAY QUANH 

* KT XAÂY KHOÁI ÑAÙ

150~225

MÖÔNG THOAÙT 
NÖÔÙC

LOÃ THOAÙT NÖÔÙC

Φ75MM, 900 TIM 
TIM



CAÁU TAÏO LÔÙP CHOÁNG 
AÅM CHO TAÀNG HAÀM



 
 
 
 

Giám sát thi công và nghiệm 
thu lắp đặt đường dây và Thiết 

bị trong công trình điện 
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             Bé x©y dùng 
 

Ch−¬ng tr×nh båi d−ìng kü s− 
t− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng 

 
 
 
 
 
 
 

Bμi gi¶ng 
M«n Häc 

 
Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu  

l¾p ®Æt ®−êng d©y vµ ThiÕt bÞ  
Trong c«ng tr×nh ®iÖn 

 
 
      Ng−êi so¹n : 

PGs L£ KIÒu 
Tr−êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hµ néi, 4-2005 
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Ch−¬ng I 
    

        Nh÷ng vÊn ®Ò chung 
 
1. Trang bÞ tiÖn nghi trong c«ng tr×nh d©n dông ngµy cµng chiÕm vai trß quan 
träng trong viÖc ®Çu t− vµ x©y dùng c«ng tr×nh. 
 
1.1 Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ nh÷ng øng dông c«ng nghÖ phôc vô ®êi sèng con 
ng−êi. 
 
 Tr−íc ®©y chõng h¬n mét thÕ kû , hÇu hÕt d©n c− n−íc ta ®Òu th¾p ®Ìn dÇu , 
ch−a biÕt ®iÖn lµ g× . Ngay c¸ch ®©y hai m−¬i nh¨m n¨m cã c©u chuyÖn chóng ta m¬ -
−íc cã thÞt lîn NghÖ TÜnh cÊt trong tñ l¹nh Nam Hµ vµ ngµy nay , thÞt lîn cña chóng ta 
tiªu dïng ph¶i lµ thÞt n¹c. HÇu nh− mäi nhµ ë thµnh phè ®Òu  cã TV. VidÐo ®· dÇn dÇn 
kh«ng ®−îc chuéng n÷a mµ ph¶i dïng ®Çu ®Üa compact ,VCD, DCD . Sù ph¸t triÓn c«ng 
nghÖ vµ øng dông c«ng nghÖ míi phôc vô con ng−êi ®· lµm cho kiÕn tróc s− vµ kü s− 
x©y dùng ph¶i cã th¸i ®é nghiªm tóc khi thiÕt kÕ vµ trang bÞ nhµ ë vµ nhµ d©n dông. 
 
1.2  Ng«i nhµ th«ng minh , ph¶n ¸nh su thÕ thêi ®¹i. 
 
 §Çu nh÷ng n¨m 1980 trªn thÕ giíi b¾t ®Çu nãi ®Õn kh¸i niÖm " ng«i nhµ th«ng 
minh ". NhiÒu nhµ lý luËn kiÕn tróc ®−a ra nh÷ng ®Þnh nghÜa vÒ " ng«i nhµ th«ng minh " 
tõ chç ch−a tho¶ ®¸ng ®Õn ®óng dÇn . Lóc ®Çu cã ng−êi nªu r»ng " ng«i nhµ th«ng minh 
lµ ng«i nhµ mµ mäi thø ®Òu thuª hÕt". Héi th¶o quèc tÕ vÒ " ng«i nhµ th«ng minh " tæ 
chøc vµo hai ngµy 28 vµ 29 th¸ng N¨m n¨m 1985 ë Toronto ( Cana®a ) ®−a ra kh¸i 
niÖm " ng«i nhµ th«ng minh kÕt hîp sù ®æi míi theo c«ng nghÖ víi sù qu¶n lý khÐo lÐo 
khiÕn cho thu håi ®Õn tèi ®a ®−îc vèn ®Çu t− bá ra".  Ng«i nhµ ë kh«ng chØ lµ n¬i nghØ 
ng¬i sau giê lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng mµ ng−êi hiÖn ®¹i ph¶i lu«n lu«n tiÕp 
cËn ®−îc víi mäi ng−êi , víi c«ng viÖc , víi thÕ giíi vµo bÊt kú lóc nµo vµ ë bÊt kú vÞ trÝ 
nµo trong ng«i nhµ. Ng«i nhµ lµ sù kÕt hîp ®Ó tèi −u  ho¸ 4 nh©n tè c¬ b¶n lµ : kÕt cÊu 
tèi −u , hÖ thèng tèi −u , dÞch vô tèi −u , vµ qu¶n lý ®−îc tèi −u vµ quan hÖ chÆt chÏ gi÷a 
c¸c nh©n tè nµy. Ng«i nhµ th«ng minh ph¶i lµ n¬i hç trî ®−îc cho chñ doanh nghiÖp , 
nhµ qu¶n lý tµi s¶n , nh÷ng ng−êi sö dông nhµ thùc hiÖn ®−îc môc tiªu cña hä trong 
lÜnh vùc chi phÝ , tiÖn nghi , thÝch hîp , an toµn , mÒm dÎo l©u dµi vµ cã tÝnh chÊt thÞ 
tr−êng .  
 Ng«i nhµ th«ng minh lµ ng«i nhµ g¾n liÒn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. YÕu tè thÓ 
hiÖn sù hiÖn ®¹i lµ ®iÖn tö. Quan niÖm theo ®iÖn tö vÒ sù vËt thÓ hiÖn qua 4 nhãm : (i) sö 
dông n¨ng l−îng hiÖu qu¶ , (ii) hÖ thèng an toµn cho con ng−êi , (iii) hÖ thèng liªn l¹c 
viÔn th«ng vµ (iv) tù ®éng ho¸ n¬i lµm viÖc. Cã thÓ hoµ trén 4 nhãm nµy thµnh 2 lµ 
nhãm lín lµ ph−¬ng tiÖn  ®iÒu hµnh ( n¨ng l−îng vµ an toµn ) vµ hÖ thèng th«ng tin       
( th«ng tin vµ tù ®éng ho¸ n¬i lµm viÖc ). Ph−¬ng tiÖn ®iÒu hµnh nãi chung lµ vÊn ®Ò kÕt 
cÊu vËt chÊt vµ c¸ch ®iÒu hµnh kÕt cÊu vËt chÊt ra sao. HÖ thèng th«ng tin liªn quan ®Õn 
sù ®iÒu khiÓn cô thÓ bªn trong ng«i nhµ . Ng−êi NhËt khi nh×n nhËn vÒ ng«i nhµ th«ng 
minh cho r»ng cã 5 vÊn ®Ò chÝnh lµ : (i) m¹ng l−íi kh«ng gian t¹i chç , ( ii) sè tÇng nhµ 
n©ng cao dÇn , (iii) ph−¬ng ngang co l¹i ph−¬ng ®øng t¨ng lªn , (iv) hÖ thèng nghe nh×n 
vµ (v) thÎ th«ng minh . 
 Tãm l¹i vÊn ®Ò ë ®©y lµ cuéc sèng cµng lªn cao, sù phôc vô con ng−êi b»ng 
nh÷ng thµnh qu¶ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cµng ®−îc g¾n bã víi c«ng tr×nh. §iÒu n÷a lµ thêi 
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hiÖn ®¹i , giê giÊc lao ®éng kh«ng chØ bã hÑp trong khu«n giê hµnh chÝnh v× h×nh th¸i 
lao ®éng kiÓu míi còng thay ®æi vµ ®Þa ®iÓm lao ®éng kh«ng bã gän trong c¬ quan mµ 
nhµ ë , n¬i ®i ch¬i gi¶i trÝ còng lµ n¬i lao ®éng v× nh÷ng ph−¬ng tiÖn liªn l¹c , ph−¬ng 
tiÖn cÊt chøa th«ng tin kh«ng h¹n chÕ chØ trong c¬ quan. 
 
2.  Vai trß cña ng−êi kü s− t− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng trong viÖc l¾p ®Æt trang thiÕt 
bÞ tiÖn nghi sö dông c«ng tr×nh. 
 
2.1 NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng nãi chung : 
  
 T− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng ®−îc chñ ®Çu t− giao cho , th«ng qua hîp ®ång kinh 
tÕ , thay mÆt chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh. NhiÖm vô cña gi¸m 
s¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t− : 

(1) VÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng ph¶i chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng 
tr×nh ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt , c¸c tiªu chuÈn kü thuËt , c¸c cam kÕt vÒ 
chÊt l−îng theo hîp ®ång giao nhËn thÇu. NÕu c¸c c¬ quan t− vÊn vµ thiÕt kÕ lµm tèt 
kh©u hå s¬ mêi thÇu th× c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt trong bé hå s¬ mêi thÇu lµ c¬ së ®Ó gi¸m 
s¸t kü thuËt. 

(2) Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ thi c«ng : c¸n bé t− vÊn gi¸m s¸t ph¶i kiÓm tra vËt 
t− , vËt liÖu ®em vÒ c«ng tr−êng . Mäi vËt t− , vËt liÖu kh«ng ®óng tÝnh n¨ng sö dông , 
ph¶i ®−a khái ph¹m vi c«ng tr−êng mµ kh«ng ®−îc phÐp l−u gi÷ trªn c«ng tr−êng . 
Nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ vµ ch−a qua kiÓm ®Þnh kh«ng ®−îc ®−a 
vµo sö dông hay l¾p ®Æt. Khi thÊy cÇn thiÕt , cã thÓ yªu cÇu lÊy mÉu kiÓm tra l¹i chÊt 
l−îng vËt liÖu , cÊu kiÖn vµ chÕ phÈm x©y dùng . 

(3) Trong giai ®o¹n x©y l¾p : theo dâi , gi¸m s¸t th−êng xuyªn c«ng t¸c thi c«ng 
x©y l¾p vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ . KiÓm tra hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng , kÕ ho¹ch chÊt l−îng 
cña nhµ thÇu nh»m ®¶m b¶o viÖc thi c«ng x©y l¾p theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®−îc 
duyÖt. 

KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng , biÖn ph¸p an toµn lao ®éng mµ 
nhµ thÇu ®Ò xuÊt . KiÓm tra x¸c nhËn khèi l−îng hoµn thµnh , chÊt l−îng c«ng t¸c ®¹t 
®−îc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c . LËp b¸o c¸o t×nh h×nh chÊt l−îng vµ tiÕn ®é 
phôc vô giao ban th−êng kú cña chñ ®Çu t− . Phèi hîp c¸c bªn thi c«ng vµ c¸c bªn liªn 
quan gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng . Thùc hiÖn nghiÖm thu c¸c 
c«ng t¸c x©y l¾p . LËp biªn b¶n nghiÖm thu theo b¶ng biÓu qui ®Þnh . 

Nh÷ng h¹ng môc , bé phËn c«ng tr×nh mµ khi thi c«ng cã nh÷ng dÊu hiÖu chÊt 
l−îng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt ®· ®Þnh trong tiªu chÝ chÊt l−îng cña bé hå 
s¬ mêi thÇu hoÆc nh÷ng tiªu chÝ míi ph¸t sinh ngoµi dù kiÕn nh− ®é lón qu¸ qui ®Þnh , 
tr−íc khi nghiÖm thu ph¶i lËp v¨n b¶n ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ sù cè ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ 
thiÕt kÕ vµ cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n ®−îc phÐp .  
 (4) Giai ®o¹n hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh : Tæ chøc gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t− 
ph¶i kiÓm tra , tËp hîp toµn bé hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liÖu vÒ qu¶n lý chÊt l−îng . LËp 
danh môc hå s¬ , tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. Khi kiÓm tra thÊy c«ng tr×nh 
hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt l−îng , phï hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn vÒ 
nghiÖm thu c«ng tr×nh , chñ ®Çu t− tæ chøc tæng nghiÖm thu lËp thµnh biªn b¶n . Biªn 
b¶n tæng nghiÖm thu lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó lµm bµn giao ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö 
dông vµ lµ c¬ së ®Ó quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 
 



 

 4

2.2 NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng trong c«ng t¸c l¾p ®Æt trang bÞ tiÖn 
nghi vµ an toµn : 
 

(i)  Quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong c«ng tr−êng : Gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng 
trong c«ng t¸c l¾p ®Æt trang bÞ tiÖn nghi vµ an toµn cho c«ng tr×nh n»m trong nhiÖm vô 
chung cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt lîng c«ng tr×nh lµ nhiÖm vô cña bªn chñ ®Çu t−. D−íi 
sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña chñ nhiÖm dù ¸n ®¹i diÖn cho chñ ®Çu t− cã c¸c c¸n bé gi¸m s¸t 
b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh . Nh÷ng ng−êi nµy lµ c¸n bé cña C«ng ty T− vÊn vµ 
ThiÕt kÕ ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t− , gióp chñ ®Çu t− thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Th«ng 
th−êng chØ cã ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o chÊt l−îng x©y l¾p nãi chung , cßn khi 
cÇn ®Õn chuyªn m«n nµo th× C«ng ty t− vÊn ®iÒu ®éng ng−êi cã chuyªn m«n theo ngµnh 
hÑp ®Õn tham gia hç trî cho ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung .  
 
 S¬ ®å tæ chøc vµ quan hÖ ®iÓn h×nh mét c«ng tr−êng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     * * * * * * * 
 
 
 
(ii) Phèi hîp tiÕn ®é lµ nhiÖm vô tr−íc hÕt cña chñ nhiÖm dù ¸n mµ ng−êi ®Ò 

xuÊt chÝnh lµ gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng . Tr−íc khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c 
x©y l¾p cÇn lËp tæng tiÕn ®é . Tæng tiÕn ®é chØ cÇn v¹ch ra nh÷ng viÖc thuéc bªn thi 
c«ng nµo vµo thêi ®iÓm nµo mµ møc chi tiÕt cã thÓ tÝnh theo tÇng nhµ . Tæng tiÕn ®é cho 

Chñ ®Çu t−

Nhµ thÇu chÝnh

ThÇu phô 
HoÆc Nhµ m¸y 

*Chñ nhiÖm dù ¸n 
*T− vÊn ®¶m b¶o 
chÊt l−îng 
*C¸c t− vÊn chuyªn 
m«n 
*KiÓm so¸t khèi 
l−îng 

ChØ huy
C«ng tr−êng

Gi¸m s¸t chÊt l−îng vµ
Phßng ban kü thuËt 

cña nhµ thÇu 

§éi 
thi c«ng  

§éi
thi c«ng

§éi 
thi c«ng 
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biÕt vµo thêi gian nµo c«ng t¸c nµo ph¶i b¾t ®Çu ®Ó c¸c thµnh viªn tham gia x©y dùng 
toµn bé c«ng tr×nh biÕt vµ phèi hîp . Tõ tæng tiÕn ®é mµ c¸c thµnh viªn tham gia x©y l¾p 
vµ cung øng lËp ra b¶ng tiÕn ®é thi c«ng cho ®¬n vÞ m×nh trong ®ã hÕt søc chó ý ®Õn sù 
phèi hîp ®ång bé t¹o diÖn thi c«ng cho ®¬n vÞ b¹n . 
 
 (iii) Chñ tr× th«ng qua biÖn ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l−îng.
  

Tr−íc khi khëi c«ng , Chñ nhiÖm dù ¸n vµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng cÇn th«ng 
qua biÖn ph¸p x©y dùng tæng thÓ cña c«ng tr×nh  nh− ph−¬ng ph¸p ®µo ®Êt nãi chung , 
ph−¬ng ph¸p x©y dùng phÇn th©n nãi chung , gi¶i ph¸p chung vÒ vËn chuyÓn theo 
ph−¬ng ®øng , gi¶i ph¸p an toµn lao ®éng chung , c¸c yªu cÇu phèi hîp vµ ®iÒu kiÖn 
phèi hîp chung . NÕu ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c theo ISO 9000 th× c¸n bé t− 
vÊn sÏ gióp Chñ nhiÖm dù ¸n tham gia xÐt duyÖt chÝnh s¸ch ®¶m b¶o chÊt l−îng cña 
Nhµ thÇu vµ duyÖt sæ tay chÊt l−îng cña Nhµ thÇu vµ cña c¸c ®în vÞ thi c«ng cÊp ®éi . 
 (iv) Chñ tr× kiÓm tra chÊt l−îng , xem xÐt c¸c c«ng viÖc x©y l¾p lµm tõng ngµy 
. Tr−íc khi thi c«ng bÊt kú c«ng t¸c nµo , nhµ thÇu cÇn th«ng b¸o ®Ó t− vÊn ®¶m b¶o 
chÊt l−îng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ . Qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i cã sù chøng kiÕn cña t− vÊn 
®¶m b¶o chÊt l−îng . Khi thi c«ng xong cÇn tiÕn hµnh nghiÖm thu chÊt l−îng vµ sè 
l−îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh. 
 
3.  Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng :  
 
 Thùc chÊt th× ng−êi t− vÊn kiÓm tra chÊt l−îng lµ ngêi thay mÆt chñ ®Çu t− chÊp 
nhËn hay kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn trªn c«ng tr−êng mµ kiÓm tra 
chÊt l−îng lµ mét biÖn ph¸p gióp cho sù kh¼ng ®Þnh chÊp nhËn hay tõ chèi . 
 Mét quan ®iÓm hÕt søc cÇn l−u t©m trong kinh tÕ thÞ tr−êng lµ : ng−êi cã tiÒn bá 
ra mua s¶n phÈm ph¶i mua ®−îc chÝnh phÈm , ®−îc s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña 
m×nh. Do tÝnh chÊt cña c«ng t¸c x©y dùng khã kh¨n , phøc t¹p nªn chñ ®Çu t− ph¶i thuª 
t− vÊn ®¶m b¸o chÊt l−îng. 
 C¬ së ®Ó nhËn biÕt vµ kiÓm tra chÊt  l−îng s¶n phÈm lµ sù ®¸p øng c¸c Yªu cÇu 
chÊt l−îng ghi trong bé Hå s¬ mêi thÇu . HiÖn nay chóng ta viÕt c¸c yªu cÇu chÊt l−îng 
trong bé Hå s¬ mêi thÇu cßn chung chung v× c¸c c¬ quan t− vÊn cha quen víi c¸ch lµm 
míi nµy cña kinh tÕ thÞ tr−êng .  
Nh÷ng ph−¬ng ph¸p chñ yÕu cña kiÓm tra chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng lµ :  
 
3.1 Ng−êi cung øng hµng ho¸ lµ ng−êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng s¶n 
phÈm tr−íc hÕt . 
  
 §©y lµ ®iÒu kiÖn ®−îc ghi trong hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t− vµ nhµ thÇu . 
Tõ ®iÒu nµy mµ mäi hµng ho¸ cung øng ®−a vµo c«ng tr×nh ph¶i cã c¸c chØ tiªu chÊt 
l−îng ®¸p øng víi yªu cÇu cña c«ng t¸c. Tr−íc khi ®−a vËt t− , thiÕt bÞ vµo t¹o nªn s¶n 
phÈm x©y dùng nhµ thÇu ph¶i ®−a mÉu vµ c¸c chØ tiªu cho Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt vµ 
mÉu còng nh− c¸c chØ tiªu ph¶i l−u tr÷ t¹i n¬i lµm viÖc cña Chñ ®Çu t− ë c«ng tr−êng. 
ChØ tiªu kü thuËt (tÝnh n¨ng ) cÇn ®−îc in thµnh v¨n b¶n nh− lµ chøng chØ  xuÊt x−ëng 
cña nhµ cung øng vµ th−êng yªu cÇu lµ b¶n in chÝnh thøc cña nhµ cung øng . Khi dïng 
b¶n sao th× ®¹i diÖn nhµ cung øng ph¶i ký x¸c nhËn vµ cã dÊu ®ãng x¸c nhËn mµu ®á vµ 
cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− b»ng v¨n b¶n. Mäi sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng 
cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− duyÖt l¹i trªn c¬ së xem xÐt cña t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng nghiªn 
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cøu ®Ò xuÊt ®ång ý. Nhµ cung øng vµ nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ 
sù t−¬ng thÝch cña hµng ho¸ mµ m×nh cung cÊp víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu vµ ph¶i chÞu 
tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ chÊt l−îng vµ sù phï hîp cña s¶n phÈm nµy. 
 C¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ ng−êi cã tr¸ch nhiÖm duy nhÊt gióp Chñ 
nhiÖm dù ¸n kÕt luËn r»ng s¶n phÈm do nhµ thÇu cung øng lµ phï hîp víi c¸c chØ tiªu 
chÊt l−îng cña c«ng tr×nh . C¸n bé t− vÊn gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng ®−îc Chñ ®Çu t− 
uû nhiÖm cho nhiÖm vô ®¶m b¶o chÊt l−îng c«ng tr×nh vµ thay mÆt Chñ ®Çu t− trong 
viÖc ®Ò xuÊt chÊp nhËn nµy . 
 
3.2 KiÓm tra cña t− vÊn kü thuËt chñ yÕu b»ng m¾t vµ dông cô ®¬n gi¶n cã ngay t¹i 
hiÖn tr−êng : 
  

Mét ph−¬ng ph¸p luËn hiÖn ®¹i lµ mçi c«ng t¸c ®−îc tiÕn hµnh th× øng víi nã cã 
mét ( hay nhiÒu ) ph−¬ng ph¸p kiÓm tra t−¬ng øng. Nhµ thÇu tiÕn hµnh thùc hiÖn mét 
c«ng t¸c th× yªu cÇu gi¶i tr×nh ®ång thêi lµ dïng ph−¬ng ph¸p nµo ®Ó biÕt ®−îc chØ tiªu 
chÊt l−îng ®¹t bao nhiªu vµ dïng dông cô hay ph−¬ng tiÖn g× cho biÕt chØ tiªu Êy . BiÖn 
ph¸p thi c«ng còng nh− biÖn ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng Êy ®−îc t− vÊn tr×nh Chñ nhiÖm 
dù ¸n duyÖt tr−íc khi thi c«ng . Qu¸ tr×nh thi c«ng , kü s− cña nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra 
chÊt l−îng cña s¶n phÈm mµ c«ng nh©n lµm ra . VËy trªn c«ng tr−êng ph¶i cã c¸c dông 
cô kiÓm tra ®Ó biÕt c¸c chØ tiªu ®· thùc hiÖn. ThÝ dô : ng−êi cung cÊp bª t«ng th−¬ng 
phÈm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c−êng ®é chÞu nÐn mÉu khi mÉu ®¹t 7 ngµy tuæi . 
NÕu kÕt qu¶ b×nh th−êng th× nhµ thÇu kiÓm tra nÐn mÉu 28 ngµy . NÕu kÕt qu¶ cña 7 
ngµy cã nghi vÊn th× nhµ thÇu ph¶i thö c−êng ®é nÐn ë 14 ngµy vµ 28 ngµy ®Ó x¸c ®Þnh 
chÊt l−îng bª t«ng . NÕu ba lo¹i mÉu 7 , 14 , 28 cã kÕt qu¶ g©y ra nghi vÊn th× t− vÊn 
kiÓm tra yªu cÇu lµm c¸c thÝ nghiÖm bæ sung ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt l−îng cuèi cïng. Khi 
thi c«ng cäc nhåi, nhÊt thiÕt t¹i n¬i lµm viÖc ph¶i cã tû träng kÕ ®Ó biÕt dung träng cña 
bentonite , ph¶i cã phÔu March vµ ®ång hå bÊm gi©y ®Ó kiÓm tra ®é nhít cña dung dÞch 
khoan , ph¶i cã èng nghiÖm ®Ó ®o tèc ®é ph©n t¸ch n−íc cña dung dÞch . . . 
 Nãi chung th× t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¶i chøng kiÕn qu¸ tr×nh thi c«ng vµ 
qu¸ tr×nh kiÓm tra cña ng−êi thi c«ng vµ nhËn ®Þnh qua hiÓu biÕt cña m×nh th«ng qua 
quan s¸t b»ng m¾t víi s¶n phÈm lµm ra . Khi nµo qui tr×nh b¾t buéc hay cã nghi ngê th× 
t− vÊn yªu cÇu nhµ thÇu thuª phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ phßng thÝ nghiÖm cã nghÜa 
vô b¸o sè liÖu ®¹t ®−îc qua kiÓm tra cho t− vÊn ®Ó t− vÊn kÕt luËn viÖc ®¹t hay kh«ng 
®¹t yªu cÇu chÊt l−îng. §Ó tr¸nh tranh chÊp , t− vÊn kh«ng nªn trùc tiÕp kiÓm tra mµ chØ 
nªn chøng kiÕn sù kiÓm tra cña nhµ thÇu vµ tiÕp nhËn sè liÖu ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn 
hay kh«ng chÊp nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm . Khi cã nghi ngê , t− vÊn sÏ chØ ®Þnh ng−êi 
kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu nµy . 
 
3.3 KiÓm tra b»ng dông cô t¹i chç : 
 
 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng , c¸n bé , kü s− cña nhµ thÇu ph¶i th−êng xuyªn kiÓm 
tra chÊt l−îng s¶n phÈm cña c«ng nh©n lµm ra sau mçi c«ng ®o¹n hay gi÷a c«ng ®o¹n 
khi thÊy cÇn thiÕt . Nh÷ng lÇn kiÓm tra nµy cÇn cã sù chøng kiÕn cña t− vÊn ®¶m b¶o 
chÊt l−îng. Mäi viÖc kiÓm tra vµ thi c«ng kh«ng cã sù b¸o tr−íc vµ yªu cÇu t− vÊn ®¶m 
b¶o chÊt l−îng chøng kiÕn , ng−êi t− vÊn cã quyÒn tõ chèi viÖc thanh to¸n khèi l−îng 
®· hoµn thµnh nµy . KiÓm tra kÝch th−íc c«ng tr×nh th−êng dïng c¸c lo¹i th−íc nh− 
th−íc tÇm , th−íc cuén 5 mÐt vµ th−íc cuén dµi h¬n . KiÓm tra ®é cao , ®é th¼ng ®øng 
th−êng sö dông m¸y ®o ®¹c nh− m¸y thuû b×nh , m¸y kinh vÜ .  
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Ngoµi ra , trªn c«ng tr−êng cßn nªn cã sóng bËt n¶y ®Ó kiÓm tra s¬ bé c−êng ®é bª t«ng 
.  Nh÷ng dông cô nh− qu¶ däi chuÈn , däi laze , èng nghiÖm , tû träng kÕ , c©n tiÓu ly , 
lß xÊy , viªn bi thÐp , . . . cÇn ®−îc trang bÞ . Nãi chung trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®Çy ®ñ 
c¸c dông cô kiÓm tra c¸c viÖc th«ng th−êng .  
 Nh÷ng dông cô kiÓm tra trªn c«ng tr−êng ph¶i ®−îc kiÓm chuÈn theo ®óng ®Þnh 
kú . ViÖc kiÓm chuÈn ®Þnh kú lµ c¸ch lµm tiªn tiÕn ®Ó tr¸nh nh÷ng sai sè vµ nghi ngê 
x¶y ra qua qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l−îng.  
 Trong viÖc kiÓm tra th× néi bé nhµ thÇu kiÓm tra lµ chÝnh vµ t− vÊn b¶o ®¶m chÊt 
l−îng chØ chøng kiÕn nh÷ng phÐp kiÓm tra cña nhµ thÇu . Khi nµo nghi ngê kÕt qu¶ 
kiÓm tra th× nhµ thÇu cã quyÒn yªu cÇu nhµ thÇu thuª ®¬n vÞ kiÓm tra kh¸c . Khi thËt 
cÇn thiÕt , t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng cã quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i 
®¸p øng yªu cÇu nµy . 
 
3.4 KiÓm tra nhê c¸c phßng thÝ nghiÖm : 
 
 ViÖc thuª c¸c phßng thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ 
chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng ®−îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn kü thuËt vµ khi 
t¹i c«ng tr−êng cã sù kh«ng nhÊt trÝ vÒ sù ®¸nh gi¸ chØ tiªu chÊt l−îng mµ b¶n th©n nhµ 
thÇu tiÕn hµnh . 
 Nãi chung viÖc lùa chän ®¬n vÞ thÝ nghiÖm , nhµ thÇu chØ cÇn ®¶m b¶o r»ng ®¬n 
vÞ thÝ nghiÖm Êy cã t− c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tiÕn hµnh thö c¸c chØ tiªu cô thÓ ®−îc chØ 
®Þnh. Cßn khi nghi ngê hay cÇn ®¶m b¶o ®é tin cËy cÇn thiÕt th× t− vÊn ®¶m b¶o chÊt 
l−îng dµnh quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ thÝ nghiÖm . 
 Nhµ thÇu lµ bªn ®Æt ra c¸c yªu cÇu thÝ nghiÖm vµ nh÷ng yªu cÇu nµy ph¶i ®−îc 
Chñ nhiÖm dù ¸n dùa vµo tham m−u cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ 
th«ng qua b»ng v¨n b¶n . §¬n vÞ thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o tÝnh bÝ mËt cña c¸c sè liÖu thÝ 
nghiÖm vµ ng−êi c«ng bè chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm lµm ra 
ph¶i lµ chñ nhiÖm dù ¸n qua tham m−u cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng . 
 CÇn l−u ý vÒ t− c¸ch ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ thÝ nghiÖm vµ tÝnh hîp ph¸p cña c«ng 
cô thÝ nghiÖm . §Ó tr¸nh sù cung cÊp sè liÖu sai lÖch do dông cô thÝ nghiÖm ch−a ®−îc 
kiÓm chuÈn , yªu cÇu mäi c«ng cô thÝ nghiÖm sö dông ph¶i n»m trong ph¹m vi cho 
phÐp cña v¨n b¶n x¸c nhËn ®· kiÓm chuÈn . 
 §¬n vÞ thÝ nghiÖm chØ cã nhiÖm vô cung cÊp sè liÖu cña c¸c chØ tiªu ®−îc yªu 
cÇu kiÓm ®Þnh cßn viÖc nh÷ng chØ tiªu Êy cã ®¹t yªu cÇu hay cã phï hîp víi chÊt l−îng 
s¶n phÈm yªu cÇu ph¶i do t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¸t biÓu vµ ghi thµnh v¨n b¶n 
trong tê nghiÖm thu khèi l−îng vµ chÊt l−îng hoµn thµnh. 
 
3.5  KÕt luËn vµ lËp hå s¬ chÊt l−îng 
 
  (i) NhiÖm vô cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ ph¶i kÕt luËn tõng c«ng t¸c , tõng 
kÕt cÊu , tõng bé phËn hoµn thµnh ®−îc thùc hiÖn lµ cã chÊt l−îng phï hîp víi yªu cÇu 
hay ch−a phï hîp víi yªu cÇu . 
 §Ýnh kÌm víi v¨n b¶n kÕt luËn cuèi cïng vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm cho tõng kÕt 
cÊu , tõng tÇng nhµ , tõng h¹ng môc lµ c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn tõng chi tiÕt , tõng vËt liÖu 
cÊu thµnh s¶n phÈm vµ hå s¬ kiÓm tra chÊt l−îng c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng. L©u nay c¸c 
v¨n b¶n x¸c nhËn chÊt l−îng vËt liÖu , chÊt l−îng thi c«ng ghi rÊt chung chung . CÇn l−u 
ý r»ng mçi b¶n x¸c nhËn ph¶i cã ®Þa chØ kÕt cÊu sö dông , kh«ng thÓ ghi chÊt l−îng ®¶m 
b¶o chung chung. 
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 TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy ®ãng thµnh tËp theo tr×nh tù thi c«ng ®Ó khi tra cøu 
thuËn tiÖn. 
 (ii) §i ®«i víi c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu , v¨n b¶n chÊp nhËn chÊt l−îng kÕt cÊu lµ 
nhËt ký thi c«ng . NhËt ký thi c«ng ghi chÐp nh÷ng d÷ kiÖn c¬ b¶n x¶y ra trong tõng 
ngµy nh− thêi tiÕt , diÔn biÕn c«ng t¸c ë tõng vÞ trÝ, nhËn xÐt qua sù chøng kiÕn c«ng t¸c 
vÒ tÝnh h×nh chÊt l−îng c«ng tr×nh.   

ý  kiÕn cña nh÷ng ng−êi liªn quan ®Õn c«ng t¸c thi c«ng khi hä chøng kiÕn viÖc 
thi c«ng , nh÷ng ý kiÕn ®Ò nghÞ , ®Ò xuÊt qua qu¸ tr×nh thi c«ng vµ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña 
t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ ý kiÕn cña gi¸m s¸t cña nhµ thÇu . . . 
  

(iii) B¶n vÏ hoµn c«ng cho tõng kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh ®−îc lËp theo 
®óng qui ®Þnh. 
 
 TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy dïng lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n khèi l−îng hoµn 
thµnh vµ c¬ së ®Ó lËp biªn b¶n tæng nghiÖm thu , bµn giao c«ng tr×nh cho sö dông. 
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     Ch−¬ng II 
 
           Nh÷ng vÊn ®Ò chung 
        cho c«ng t¸c t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng  

  c«ng tr×nh ®iÖn 
 
2.1. Néi dung c«ng t¸c cÇn gi¸m s¸t trong c«ng t¸c x©y l¾p ®iÖn : 
 

C¸c c«ng viÖc cÇn ®−îc tæ chøc gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh x©y l¾p ®iÖn bao gåm : 
* C¸c thiÕt bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p trong nhµ , ngoµi trêi ®iÖn ¸p ®Õn 220 

KV. 
* C¸c bé chØnh l−u 
* C¸c m¸y ®iÖn , thiÕt bÞ khëi ®éng , ®iÒu chØnh vµ b¶o vÖ 
* ThiÕt bÞ ®iÖn cña m¸y trôc 
* C¸c hÖ thèng thanh c¸i 
* C¸c thiÕt trÝ ®iÖn ph©n 
* C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng 
* §−êng d©y ®iÖn 1 chiÒu vµ xoay chiÒu ®iÖn ¸p ®Õn 1000V 
* §−êng c¸p  ®iÖn lùc ®Õn 35 KV 
* §−êng d©y dÉn ®iÖn trªn kh«ng. 

 
 Bµi gi¶ng nµy ®i vµo chuyªn m«n kh¸ s©u nªn ph¶i nghiªn cøu thËt tû mû qua qu¸ 
tr×nh kiÓm tra. 
 
2.2 . C¸c c¨n cø vÒ ph¸p lý khi kiÓm tra chÊt l−îng c«ng t¸c x©y l¾p ®iÖn: 
 * C¸c  yªu cÇu chÊt l−îng kü thuËt nhµ thÇu ph¶i ®¸p øng trong Bé Hå s¬ mêi 
thÇu. 
 * NÕu chç nµo ch−a ghi trong bé hå s¬ mêi thÇu cã thÓ c¨n cø vµo nh÷ng chØ dÉn 
trong tµi liÖu nµy ®Ó yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i ®¸p øng. 
 * C¸c tiªu chuÈn x©y dùng hiÖn hµnh liªn quan ®Õn c¸c c«ng t¸c ®−îc ghi trong 
hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y l¾p ®iÖn mµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng cã nhiÖm vô ph¶i 
thùc hiÖn kiÓm tra . 
 * C¸c tiªu chuÈn vÒ An toµn lao ®éng , phßng chèng ch¸y , næ , b¶o vÖ m«i tr−êng 
, nh÷ng qui ®Þnh trong Qui chuÈn X©y dùng ViÖt nam . 
 * C¸c yªu cÇu kü thuËt ghi trong c¸c b¶n vÔ thiÕt kÕ ®· ®−îc thÈm ®Þnh vµ ®−îc 
cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 
 * C¸c chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ , nhµ cung øng vËt t− ghi thµnh v¨n b¶n 
trong catalogue in chÝnh thøc. 
 
 Khi sö dông thiÕt bÞ ngo¹i nhËp cã ®Æc tÝnh kü thuËt cña thiÕt bÞ cã ®iÒu g× kh«ng 
thèng nhÊt víi chØ dÉn ë tµi liÖu nµy , ph¶i c¨n cø vµo catalogue cña nhµ chÕ t¹o , lËp 
ph−¬ng ¸n kiÓm tra vµ th«ng qua t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng tr×nh Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt 
. ThÝ dô nh− khe hë trong c¸c æ trôc , ®é kh«ng ®ång ®Òu cña c¸c khe hë kh«ng khÝ trong 
c¸c m¸y ®iÖn , c¸c trÞ sè lùc nÐn cña c¸c tiÕp ®iÓm v.v. . . 
 Tr−íc khi khëi c«ng c¸c c«ng t¸c x©y l¾p ®iÖn ph¶i kiÓm tra  : 
* C¸c tµi liÖu kü thuËt , hå s¬ thiÕt kÕ , dù to¸n . ThiÕt kÕ , dù to¸n ®· ®−îc kiÓm ®Þnh 
ch−a ? C¬ quan kiÓm ®Þnh cã kh¸ng nghÞ ®iÒu g× kh«ng vµ bªn thiÕt kÕ ®· söa ch÷a nh÷ng 
chç kh¸ng nghÞ ch−a ? NÕu cã nh÷ng ®iÒu kh«ng tho¶ thuËn ®−îc gi÷a c¬ quan kiÓm ®Þnh 
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vµ c¬ quan thiÕt kÕ  , c¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng cÇn xin ý kiÕn cña chñ nhiÖm dù 
¸n vµ gióp chñ ®Çu t− tæ chøc nh÷ng cuéc häp cÇn thiÕt ®Ó t− vÊn cho chñ ®Çu t− quyÕt 
®Þnh cuèi cïng . 
* Nhµ thÇu ®· tr×nh b¶n vÏ c«ng nghÖ l¾p r¸p , ®· cã hå s¬ gi¶i tr×nh biÖn ph¸p thi c«ng 
ch−a vµ c¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ®· xem xÐt vµ t− vÊn cho chñ nhiÖm dù ¸n 
duyÖt ch−a . NÕu biÖn ph¸p thi c«ng ch−a ®−îc chñ nhiÖm dù ¸n phª duyÖt th× ch−a ®−îc 
khëi c«ng c«ng t¸c . 
* §èi víi c¸c lo¹i c«ng viÖc nh− : L¾p ®Æt c¸c chØnh l−u thuû ng©n , c¸c b×nh acquy , c«ng 
t¸c hµn . c«ng t¸c neo buéc , ch»ng buéc , c«ng t¸c x©y l¾p cã sö dông bóa h¬i , bóa sóng 
hoÆc c¸c dông cô l¾p ®Æt kh¸c , c¸c c«ng t¸c ®o kiÓm b»ng m¸y tr¾c ®¹c , nh÷ng c¸n bé , 
c«ng nh©n thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òu ph¶i qua líp huÊn luyÖn vµ ®−îc cÊp chøng chØ , v¨n 
b»ng hîp ph¸p . Tr−íc khi thi c«ng , nhµ thÇu mét lÇn n÷a ph¶i phæ biÕn qui tr×nh thao t¸c 
, tr×nh tù thao t¸c , c¸c yªu cÇu kü thuËt , c¸c chØ dÉn cña qui ph¹m , cña bªn thiÕt kÕ vµ 
cña c¸c tiªu chuÈn liªn quan . Mäi viÖc huÊn luyÖn ph¶i cã sù chøng kiÕn cña t− vÊn ®¶m 
b¶o chÊt l−îng chøng kiÕn . 
* Tr−íc khi thi c«ng cÇn cã b¶n qui chÕ an toµn lao ®éng ®−îc nhµ thÇu so¹n th¶o cho 
c«ng t¸c ph¶i tiÕn hµnh vµ qui chÕ nµy ph¶i ®−îc phæ biÕn ®Õn tõng c«ng nh©n vµ cã sù 
x¸c nhËn cña chÝnh tõng ng−êi c«ng nh©n. 
*  NÕu nhµ thÇu thùc hiÖn viÖc x©y l¾p ®iÖn theo ph−¬ng thøc c«ng nghiÖp ho¸ , sö dông 
c¸c thiÕt bÞ ®iÖn hîp khèi thµnh tõng côm th× cÇn kiÓm tra kü vµ cã biªn b¶n x¸c nhËn 
chÊt l−îng cña tõng côm . Khi giao ®Õn c«ng tr−êng ph¶i cã x¸c nhËn chÊt l−îng vµ hå s¬ 
®Çy ®ñ cña côm ®· hîp khèi .  Khi tu©n theo ph−¬ng ph¸p nµy th× ngay b¶n vÏ còng ph¶i 
t¸ch thµnh tõng côm vµ chuyÓn giao cïng víi hiÖn vËt ®· ®−îc kiÓm tra chÊt l−îng . 
* Nh÷ng c«ng t¸c x©y dùng cÇn hoµn thµnh tr−íc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ . Ph¶i kiÓm tra vµ lËp 
biªn b¶n nghiÖm thu , chøng nhËn phÇn x©y liªn quan ®· ®¶m b¶o chÊt l−îng míi ®−îc 
l¾p thiÕt bÞ . 
* Khi x©y dùng kiÓu l¾p ghÐp th× trong kÕt cÊu l¾p ghÐp ph¶i chuÈn bÞ tr−íc c¸c khe r·nh , 
hèc ®Ó b¾t c¸c hép ®Çu d©y vµ r·nh , khe ®Ó ®Æt d©y phï hîp víi thiÕt kÕ . 
* Trong viÖc l¾p ®Æt d©y dÉn ®iÖn thµnh bã , thµnh côm , cÇn kiÓm tra vÒ sè l−îng sîi , tiÕt 
diÖn tõng lo¹i sîi , sù th«ng m¹ch cña tõng sîi . Qu¸ tr×nh lùa chän d©y, cÇn chó ý lùa 
chän mµu s¾c vá d©y ®Ó khi nèi dÔ dµng kiÓm tra sù th«ng m¹ch cho tõng d©y ®· nèi 
nhiÒu ®o¹n . 
* Nh÷ng thiÕt bÞ ®o ®Õm l¾p trong m¹ng ®iÖn cÇn ®−îc kiÓm tra , kiÓm ®Þnh vµ hiÖu chØnh 
tr−íc khi ®−a vµo l¾p ®Æt .  
* C¸c cäc còng nh− phô kiÖn nèi ®Êt nªn chÕ s½n t¹i x−ëng vµ ®Õn hiÖn tr−êng chØ thùc 
hiÖn kh©u liªn kÕt .  
 
2.3 C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng c«ng t¸c x©y l¾p ®iÖn : 
 
2.3.1 KiÓm tra hå s¬ vµ tµi liÖu : 
 
* ThiÕt kÕ ph¶i phï hîp víi qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ lËp thiÕt kÕ vµ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh 
x©y dùng c«ng nghiÖp . B¶n vÏ thi c«ng ph¶i tr×nh chñ ®Çu t− phª duyÖt . ThiÕt kÕ ph¶i 
®−îc c¬ quan thiÕt kÕ kh¸c thÈm ®Þnh . Ph¶i sö lý xong c¸c kiÕn nghÞ cña c¬ quan thÈm 
®Þnh . 
* Hå s¬ kü thuËt bªn chñ dù ¸n ph¶i giao cho nhµ thÇu ph¶i bao gåm : 
 
 # Lý lÞch , hé chiÕu thiÕt bÞ ph¶i l¾p vµ c¸c ®ång hå thuéc thiÕt bÞ trän bé . 
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 # B¶n vÏ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ thiÕt bÞ trän bé , c¸c s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å 
l¾p. 
 # Toµn bé c¸c b¶n liÖt kª göi kÌm theo hµng. 
 # S¬ ®å ®¸nh dÊu nh÷ng côm vµ chi tiÕt ®−îc chuyÓn ®Õn theo h×nh thøc th¸o rêi. 
 # ChØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ trong ®ã ghi râ c¸ch l¾p ®Æt vµ khëi ®éng c¸c 
thiÕt bÞ . 
 # C¸c biªn b¶n thö nghiÖm xuÊt x−ëng cña nhµ chÕ t¹o , nhÊt lµ vÒ l¾p r¸p , kiÓm 
tra c©n b»ng , ch¹y rµ tr¬n thÝ nghiÖm vµ biªn b¶n kiÓm nhËn cña bªn chñ ®Çu t− víi nhµ 
cung cÊp. NÕu nhµ thÇu ®−îc giao c¶ phÇn mua s¾m th× ®ã lµ biªn b¶n mµ nhµ thÇu 
nghiÖm thu víi bªn b¸n thiÐet bÞ , cã sù chøng kiÕn cña chñ ®Çu t− . 
 # KiÓm tra viÖc ghi c¸c dung sai thùc tÕ vµ dung sai chÕ t¹o ®¹t ®−îc khi nhµ chÕ 
t¹o l¾p r¸p kiÓm tra vµ thö nghiÖm trªn bµn thö . 
 # Tµi liÖu b»ng tiÕng n−íc ngoµi  ph¶i ®−îc dÞch ra tiÕng ViÖt . B¶n dÞch nµy ph¶i 
®−îc c¬ quan chuyªn m«n thÈm ®Þnh ®é chÝnh x¸c vÒ thuËt ng÷ vµ néi dung . 
 
2.3.2 VÒ c¸c yªu cÇu ®èi víi sù cung øng thiÕt bÞ : 
 
* ThiÕt bÞ ®iÖn cã kÝch th−íc phæ th«ng cã thÓ ®−îc giao hµng d−íi h×nh thøc ®· l¾p hoµn 
chØnh cßn thiÕt bÞ cã kÝch th−íc lín ph¶i giao hµng d−íi h×nh thøc th¸o rêi thµnh nhiÒu 
khèi . KÝch cì c¸c khèi rêi ®−îc nªu trong Bé Hå s¬ mêi thÇu víi ®iÒu kiÖn khi l¾p r¸p 
hîp khèi kh«ng ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh c¸c ®éng t¸c tu chØnh kh¸c . 
* Mäi thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i kÌm theo sè liÖu ch¹y thö , thÝ nghiÖm cña nhµ chÕ t¹o . 
* ThiÕt bÞ giao nhËn ph¶i trong t×nh tr¹ng bao gãi cÈn thËn , cã thïng chøa ch¾c ch¾n , 
chèng Èm , bao nhá chøa trong thïng lín ph¶i bäc nylon vµ miÖng ®−îc hµn kÝn , kh«ng 
cã dÊu hiÖu bÞ më tr−íc khi ®Õn c«ng tr−êng . 
* Nh·n m¸c hµng ho¸ ph¶i ®Çy ®ñ , bªn ngoµi bao b× cßn nguyªn tiªu ®Ò , sè ®¸nh dÊu , 
Logo vµ b¶ng ghi cña nhµ s¶n xuÊt , ng−êi giao hµng ph¶i cßn nguyªn . C¸c dÊu hiÖu 
chèng m−a , chç ®¸nh dÊu vÞ trÝ mãc c¸p ph¶i cßn nguyªn vµ thïng hµng kh«ng ®−îc lËt 
ng−îc víi chiÒu ®Æt b¾t buéc vµ ph¶i ®−îc che m−a, n¾ng . C¸c gãi tµi liÖu ®i theo hµng 
ph¶i cã bao riªng vµ cßn ®ang trong t×nh tr¹ng tèt , kh«ng cã biÓu hiÖn bÞ th¸o më vµ bÞ 
tr¸o phÇn chøa bªn trong.  
 
2.3.3 KiÓm tra trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn thiÕt bÞ ®iÖn 
 
*     Tr×nh tù tiÕp nhËn thiÕt bÞ , ®iÒu kiÖn tiÕp nhËn vµ ph−¬ng ph¸p b¶o qu¶n  c¸c thiÕt bÞ 
®iÖn , c¸c phô kiÖn vÒ c¸p vµ vËt t− cÇn chøa cÊt trong kho ,   ph¶i theo chØ dÉn cña nhµ 
chÕ t¹o . 
 L−u ý r»ng thiÕt bÞ ®iÖn cã thÓ chia ra thµnh 4 nhãm víi nh÷ng møc ®é yªu cÇu 
b¶o qu¶n kh¸c nhau . 
 
Nhãm 1: ThiÕt bÞ kh«ng ®ßi hái ph¶i che m−a n¾ng , ®−îc phÐp ®Ó ngoµi trêi nh−ng ph¶i 
®Æt trªn gi¸ kª , bÖ kª. Nh−ng nÕu thËt tèt, nªn cã nh÷ng tÊm t«n di ®éng ®Ó phñ chèng 
m−a n¾ng. 
 
Nhãm 2 : ThiÕt bÞ chÞu ®−îc sù thay ®æi nhiÖt ®é nh−ng ph¶i chèng m−a , chèng n¾ng 
tr¸nh c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp cña bøc x¹ mÆt trêi . 
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Nhãm 3 : ThiÕt bÞ ®ßi hái chèng m−a n¾ng vµ chèng Èm , Ýt chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é 
nh−ng ®ßi hái cÊt gi÷ b¶o qu¶n trong kho kÝn , chñ yÕu chèng va ®Ëp c¬ häc vµ mÊt m¸t . 
 
Nhãm 4 : C¸c ®ång hé , trang bÞ vµ c¬ cÊu quan träng kh«ng chÞu ®−îc t¸c ®éng cña nhiÖt 
®é , bøc x¹ , m−a n¾ng nªn b¶o qu¶n trong kho kÝn vµ cã trang bÞ xÊy kh« chèng c¸c t¸c 
®éng cña h¬i n−íc . 
 
 Tr−íc khi cÊt chøa thiÕt bÞ vµo kho , chÊt ë b·i , cÇn kiÓm tra hÖ ®ì , r·nh tho¸t 
n−íc , hÖ cöa , ®é ch¾c ch¾n cña m¸i , vµ hÖ th«ng giã , hÖ thèng xÊy hay hót Èm , thËm 
chÝ hÖ ®iÒu hoµ khÝ hËu nÕu cã yªu cÇu . 
 
 C¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng cÇn chøng kiÕn qu¸ tr×nh giao nhËn thiÕt bÞ ®iÖn 
, nh¾c nhë thñ tôc vµ chøng kiÕn c¸c qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ chó ý ®Ó ®¶m b¶o : 
 * Sù ®ång bé cña thiÕt bÞ ®iÖn : 
 * M· hiÖu cña c¸c thiÕt bÞ ph¶i phï hîp víi phiÕu giao hµng cña nhµ chÕ t¹o , b¶n 
kª ®i liÒn víi hßm hµng ho¸ , thiÕt bÞ , vµ nhÊt lµ ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn kü thuËt khi giao 
hµng. 
 * T×nh tr¹ng cña thiÕt bÞ , hµng ho¸ : ®é míi , ®é nguyªn vÑn kh«ng g·y , kh«ng 
h− háng , tÝnh tr¹ng khuyÕt tËt , t×nh tr¹ng n−íc s¬n bªn ngoµi , ®é bao phñ cña dÇu , mì 
chèng gØ . 
 * ChÊt l−îng tõng côm chi tiÕt nh×n mÆt ngoµi vµ ph¶i xem xÐt kü b»ng m¾t 
th−êng hoÆc ®«i khi dïng kÝnh lóp ®Ó kiÓm tra . 
 Qua kiÓm tra , nÕu thÊy sai sãt hoÆc kh«ng ®óng víi hå s¬ giao th× khiÕu n¹i víi 
bªn giao hµng ®Ó ®iÒu chØnh cho ®óng sù cam kÕt trong hîp ®ång vµ phô lôc hîp ®ång 
mua b¸n vµ giao nhËn thÇu mua s¾m thiÕt bÞ . Khi kiÓm tra xong l¹i ph¶i bao gãi cÈn thËn 
vµ niªm phong , cã sù chøng kiÕn cña c¸c bªn . 
 ThiÕt bÞ ®iÖn cÊt chøa trong kho ph¶i ®−îc s¾p xÕp theo khoa häc , dÔ t×m , dÔ 
kiÓm tra vµ dÔ giao nhËn khi lÊy ra l¾p ®Æt . CÇn cã b¶ng kª , b¶ng hiÖu ®Ó t¹i vÞ trÝ tõng 
mãn hµng nh»m dÔ theo dâi . ThiÕt bÞ nÆng cÇn ghi thªm träng l−îng ®Ó tiÖn ®iÒu ®éng 
ph−¬ng tiÖn n©ng cÊt , di chuyÓn . Kho ngoµi trêi còng cã b¶ng treo tªn vËt liÖu , chi tiÕt .  
 Mäi thiÕt bÞ ®Ó ngoµi trêi ®Òu ph¶i cã bÖ ®ì , gi¸ kª . Kh«ng ®−îc ®Ó trùc tiÕp lªn 
®Êt . NÕu thÊy cã hiÖn t−îng tô ®äng n−íc cÇn kh¬i tho¸t n−íc t¹i n¬i cÊt chøa thiÕt bÞ 
ngoµi trêi .  C¸ch s¾p xÕp sao cho chi tiÕt vµ bé phËn thiÕt bÞ kh«ng bÞ cong vªnh hoÆc vËt 
nÆng ®Ì lªn lµm biÕn d¹ng. C¸c ®iÓm kª ph¶i ch¾c ch¾n , kh«ng bËp bªnh hay cã su 
h−íng nhµo ®æ g©y nguy hiÓm cho b¶n th©n thiÕt bÞ vµ ng−êi ®i l¹i kiÓm tra , b¶o qu¶n.  
 ThiÕt bÞ , chi tiÕt cÊt chøa trong nhµ ph¶i ®−îc b¶o qu¶n s¹ch sÏ , kh« r¸o vµ th«ng 
tho¸ng giã . HÕt søc tr¸nh ®Ó bôi phñ tÇng tÇng , líp líp . Nh÷ng cæ trôc , s¾t thÐp kh«ng 
s¬n ®Ó lé ®Òu ph¶i b«i mì b¶o qu¶n hoÆc b«i vad¬lin c«ng nghiÖp . B«i phñ b¶o vÖ b»ng 
lo¹i mì hay vad¬lin nµo ph¶i theo chØ dÉn cña catalogue , tuyÖt ®èi kh«ng b«i phñ tuú tiÖn 
. NÕu catalogue kh«ng cã chØ ®Þnh ®Æc biÖt , ph¶i tra trong sæ tay sö dông dÇu , mì mµ 
quyÕt ®Þnh b«i phñ lo¹i dÇu mì nµo. QuyÕt ®Þnh lo¹i dÇu , mì b«i phñ ph¶i do kü s− chÞu 
tr¸ch nhiÖm cña kho b·i cÊt chøa ra lÖnh b»ng v¨n b¶n . 
 
 Nh÷ng chi tiÕt cña m¸y ®iÖn ®−îc giao d−íi h×nh thøc th¸o rêi nh− lâi thÐp tõ , 
cuén d©y , cæ trôc , cæ gãp hay vµnh ®ì chæi than , b¹c ë æ trôc ph¶i cã c¸ch b¶o qu¶n 
riªng , kh«ng ®Ó han gØ , h− háng do va ch¹m . M¸y mãc mµ nhµ chÕ t¹o hoÆc nhµ cung 
øng göi ®Õn d−íi d¹ng l¾p r¸p trän bé , tuyÖt ®èi kh«ng th¸o rêi trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n , 
cÊt chøa . Khi nghi ngê cã sù h− háng bªn trong hay chi tiÕt trong khèi ®· l¾p r¸p tæng thÓ 
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thµnh côm th× ®¸nh dÊu b»ng v¨n b¶n g¾n kÌm ®Ó l−u ý kiÓm tra trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p . 
V¨n b¶n nµy cã sù chøng kiÕn cña bªn giao hµng vµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng. 
 Khi thËt cÇn thiÕt ph¶i th¸o m¸y ®Ó kiÓm tra th× ph¶i lËp biªn b¶n cã sù chøng kiÕn 
cña bªn giao hµng , nhµ thÇu vµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng sau khi chñ nhiÖm dù ¸n cho 
phÐp , ph¶i theo ®óng chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o , vµ nhÊt thiÕt ph¶i lËp v¨n b¶n .  
 
 ChØnh l−u thuû ng©n vµ c¸c chi tiÕt ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong nhµ . Chç cÊt chøa 
ph¶i kh« r¸o , th«ng tho¸ng . Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn , chuyÓn dÞch vÞ trÝ cña nh÷ng chØnh 
l−u thuû ng©n vµ c¸c bé phËn trao ®æi nhiÖt ph¶i hÕt søc cÈn thËn.. Ph¶i gi÷ nguyªn bao 
gãi . ChØ ®−îc th¸o bao gãi khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt . ChØnh l−u GÐcmani vµ Silic ph¶i b¶o 
qu¶n trong phßng cã th«ng giã c−ìng bøc vµ ph¶i ®Æt trong m«i tr−êng Êm do sÊy , s−ëi . 
 
 M¸y biÕn ¸p vËn chuyÓn ®−a ®Õn hiÖn tr−êng ph¶i tu©n theo " Qui tr×nh vËn 
chuyÓn vµ l¾p ®Æt m¸y biÕn ¸p " hoÆc theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o . C¸ch ®iÖn cã dÇu 
ph¶i th¸o khái bao gãi vµ ®Æt ®øng trªn c¸c gi¸ ®ì chuyªn dïng vµ b¶o qu¶n t¹i n¬i kh« 
r¸o . HÖ thèng dµn lµm m¸t ph¶i cÊt chøa t¹i nhµ cã m¸i che , c¸c lç vµ mÆt bÝch ph¶i nót 
kÝn ®Ó tr¸nh han gØ , èng phßng næ còng cÇn bÞt kÝn trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n . Nót trªn 
b×nh d·n në ph¶i kÝn vµ ®−îc vÆn chÆt . Tr−íc khi l¾p ®Æt m¸y biÕn ¸p , nh÷ng chi tiÕt h− 
háng ph¶i ®−îc thay thÕ hoÆc söa ch÷a , xö lý cho thËt tèt míi ®−îc l¾p ®Æt. 
 C¸c lo¹i thiÕt bÞ lo¹i trong nhµ ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh« r¸o , kh«ng cã h¬i 
Èm vµ bôi . C¸c lo¹i ®ång hå vµ thiÕt bÞ t−¬ng tù còng cÇn ®−îc b¶o vÖ hÕt søc cÈn thËn vµ 
ph¶i cã sÊy . C¸c tñ ph©n phèi vµ b¶ng ®iÖn ph¶i phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ l¾p trong nh÷ng 
tñ ®ã . 
 
 C¸c tô ®iÖn tÜnh vµ tô ®iÖn giÊy tÈm dÇu ph¶i b¶o qu¶n trong nhµ kh« r¸o , nhiÖt 
®é kh«ng qu¸ +35oC . Kh«ng ®−îc b¶o qu¶n tô ®iÖn trong c¸c gian buång chøa chÞu chÊn 
®éng  nh− gÇn c¸c m¸y mãc ®ang ch¹y . B¶o qu¶n tô ®iÖn trong nhµ cã sÊy ph¶i tr¸nh 
viÖc ®Ó chóng gÇn nguån ph¸t nhiÖt vµ kh«ng ®Ó cho ¸nh s¸ng , dï lµ ¸nh s¸ng ®Ìn räi vµo 
tô ®iÖn trùc tiÕp . C¸c tô ®iÖn ®Æt ®øng , sø c¸ch ®iÖn ph¶i quay lªn trªn vµ kh«ng ®−îc 
xÕp chång c¸i nä lªn c¸i kia . 
 
 C¸c b¶n cùc cña acquy ch× ph¶i b¶o qu¶n trong bao gãi , ®Æt trong nhµ kh« r¸o . 
C¸c acquy kiÒm ph¶i b¶o qu¶n trong nhµ kh« r¸o vµ th«ng giã tèt , kh«ng nªn ®Ó trong 
nhµ cã sù thay ®æi  nhiÖt ®é qu¸ nhiÒu trong thêi gian cña mét ngµy ®ªm. CÊm ®Ó acquy 
ch× chung víi acquy kiÒm . 
 
 Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch hµng ®iÖn nÕu thÊy mì b¶o qu¶n bÞ kh« , bÞ mÊt m¸t ph¶i 
bæ sung hoÆc thay líp mì míi . 
 
 Khi cÇn cÊt chøa kh¸ l©u , ph¶i ®Þnh kú kiÓm tra xem xÐt , b«i l¹i mì b¶o qu¶n . 
NÕu kh«ng cã chØ ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o th× tèi ®a 9 th¸ng ph¶i kiÓm tra mét lÇn . Khi kiÓm 
tra , kh«ng ®Ó bôi vµ Èm lµm ¶nh h−ëng chÊt l−îng hµng ®ang b¶o qu¶n . NÕu thÊy trªn 
mÆt bao b× hoÆc trªn mÆt thiÕt bÞ bÞ Èm , cã ®äng s−¬ng th× ph¶i kiÓm tra bÊt th−êng . 
 
 CÇn hÕt søc chó ý kh©u thñ tôc kiÓm tra . Kh«ng ®Ó thñ kho kiÓm tra tù tiÖn mµ 
ph¶i cã nhãm kiÓm tra ®Çy ®ñ c¸c bªn h÷u quan vµ lËp hå s¬ , biªn b¶n cÈn thËn cña tõng 
lÇn kiÓm tra . Khi hµng ho¸ giao kh«ng trän bé vµ h− háng ph¸t hiÖn ®−îc , bªn giao hµng 
cÇn sö lý nghiªm tóc theo ®óng tr¸ch nhiÖm cña m×nh . 



 

 14

 
 C¸c rul« cuèn d©y c¸p ph¶i b¶o qu¶n cÈn thËn chèng bÞ va ®Ëp , ®Çu c¸p ph¶i hµn 
kÝn . Khi cÇn b¶o qu¶n rul« trªn 1 n¨m , c¸c rul« ®ang cuèn c¸p ph¶i b¶o qu¶n trong nhµ 
cã m¸i che . Ph¶i gi÷ cho v¸n gç bäc c¸c rul« c¸p nguyªn vÑn . MÆt rul« ph¶i ghi m· hiÖu 
, qui c¸ch . Kh«ng ®Ó cho rul« mÊt kh¶ n¨ng quay . 
 C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña cét ®ì d©y ®iÖn ®i trªn kh«ng khÝ , cét thÐp , cét bª t«ng 
ph¶i ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp thµnh khu riªng , kª trªn gèi ®ì , tr¸nh Èm −ít . 
 Cét gç vµ cét bª t«ng kh«ng xÕp ®èng cao trªn 2 mÐt , ph¶i cã thanh chèng kÑp 
gi÷ nh÷ng chång cét , cét chèng c¸ch nhau xa nhÊt lµ 3 mÐt. Gi÷a c¸c ®èng ph¶i cã khe ®i 
l¹i ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n . Gi¸ kª , nÕu cét ng¾n h¬n 22 mÐt , kª 
hai mè ®ì , cét dµi trªn 22 mÐt sÏ cã 3 gèi ®ì . VÞ trÝ tÝnh sao cho kh«ng g©y m«men qu¸ 
lín lµm nøt cét . 
 
 Mäi chi tiÕt kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¶i ®−a ra khái c«ng tr−êng ®Ó tr¸nh cÊp 
ph¸t cho l¾p ®Æt bÞ nhÇm lÉn . 
 
 D©y ®iÖn cÇn b¶o qu¶n trong nhµ vµ ph©n lo¹i theo ®−êng kÝnh d©y , chñng lo¹i 
d©y vµ cã biÓn hiÖu , ghi râ chÊt l−îng . 
 
 Víi nh÷ng vËt liÖu x©y dùng kh¸c nh− xi m¨ng , v«i th× b¶o qu¶n theo c¸c qui 
®Þnh cña vËt liÖu x©y dùng . VËt liÖu næ nh− thuèc næ , ®¹n dïng cho sóng thi c«ng th× b¶o 
qu¶n theo c¸ch b¶o qu¶n vËt liÖu næ . 
 
2.3.4 C¸c yªu cÇu cña c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn : 
 
 Tr−íc khi b¾t ®Çu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn trªn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i tiÕn hµnh 
c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ trªn tæng mÆt b»ng nh− sau: 
 
(i) Lµm ®−êng thi c«ng ®ñ ®¶m b¶o vËn chuyÓn thiÕt bÞ ®iÖn ( kÓ c¶ thiÕt bÞ qu¸ khæ ). 
 
(ii) X©y dùng xong c¸c c«ng tr×nh , l¸n tr¹i cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®iÖn . 
 
(iii) §Æt hÖ thèng ®iÖn n−íc , khÝ nÐn cè ®Þnh hay t¹m thêi cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®iÖn kÓ 
c¶ thiÕt bÞ dïng ®Ó ®Êu nèi víi m¸y mãc thi c«ng . 
 
(iv) §Æt ®iÖn chiÕu s¸ng cho c¸c khu vùc cã c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i l¾p ®Æt ®iÖn. 
 
(v) Lµm ®−êng cho xe ch÷a ch¸y , ®Æt ®−êng n−íc ch÷a ch¸y vµ ®Æt c¸c ph−¬ng tiÖn 
phßng chèng ch¸y cÇn thiÕt . 
 
(vi) Lµm thang vµ dµn gi¸o ë nh÷ng chç m¸y trôc kh«ng ho¹t ®éng ®−îc . 
 
(vii) §¶m b¶o trang bÞ b¶o hé cho c«ng nh©n , ®¶m b¶o n−íc uèng cho c«ng nh©n. 
 
 VÒ tr×nh tù x©y dùng , c¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng cÇn ®Ò xuÊt víi chñ 
nhiÖm dù ¸n , yªu cÇu c¸c c«ng tr×nh cung cÊp ®iÖn nh− tr¹m biÕn ¸p , hÇm c¸p vµ c¸c 
m¸y trôc ph¶i thi c«ng tr−íc khi lµm c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 
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 Nh÷ng c«ng tr×nh phôc vô cho viÖc l¾p ®iÖn ph¶i ®−îc nghiÖm thu ®¶m b¶o sù phï 
hîp víi c¸c tiªt chuÈn ®Ò xuÊt trong bé Hå s¬ mêi thÇu vµ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng vµ c¸c 
yªu cÇu phôc vô l¾p thiÕt bÞ ®iÖn. 
  
 Nh÷ng tiªu chÝ sau ®©y ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu phÇn 
x©y ®Ó phôc vô tèt cho phÇn l¾p : 
 
* Ph¶i ®èi chiÕu víi b¶n thiÕt kÕ ®¶m b¶o tu©n thñ ®óng thiÕt kÕ. 
 
* Mäi chç thay ®æi kh¸c víi thiÕt kÕ , cÇn lËp hå s¬ vµ b¶n vÏ söa ®æi kÌm theo ®óng qui 
®Þnh vÒ thñ tôc chØnh söa b¶n thiÕt kÕ cho phï hîp víi thùc tÕ . Bªn thiÕt kÕ ph¶i lËp b¶n 
vÏ söa ®æi vµ tu©n thñ c¸ch ghi sè vµ ®¸nh dÊu chç söa ch÷a ®óng qui ®Þnh míi cña ISO. 
Hå s¬ khi hoµn thµnh ph¶i lËp Dessin de recollement ( b¶n vÏ hoµn c«ng ) theo ®óng qui 
®Þnh . 
 
* CÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c«ng cô sö dông trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nh− th−íc ®o, th−íc lµ , 
thanh kiÓm chiÒu dµy , c¸c lo¹i ®ång hå ®o vµ nh÷ng dông cô ®o kh¸c. Nh÷ng dông cô ®o 
nµy ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ hiÖu chØnh cÈn thËn. C¬ quan kiÓm tra vµ hiÖu chØnh nh÷ng 
dông cô nµy ph¶i lµ c¬ quan chuyªn tr¸ch ®−îc cÊp phÐp hµnh nghÒ hîp ph¸p. 
 
* HÕt søc l−u ý kiÓm tra kÝch th−íc h×nh häc v× kÝch th−íc h×nh häc sÏ ¶nh h−ëng lín ®Õn 
viÖc cã l¾p ®Æt ®−îc hay khã kh¨n ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Chó ý c¸c kÝch th−íc cña 
mãng ®Æt m¸y , vÞ trÝ bul«ng neo cho c¸c bul«ng neo thiÕt bÞ xuèng mãng m¸y. 
 
* Chó ý gabarit cña gian l¾p m¸y , ®¶m b¶o tho¶ m·n kh«ng gian l¾p m¸y . Chó ý cù ly tõ 
m¸y ®Õn c¸c r·nh c¸p , ®Õn c¸c vÞ trÝ cè ®Þnh d©y c¸p , thanh quÑt dÉn ®iÖn. 
 
* Chó ý chÊt l−îng c¸c cÊu kiÖn vµ kÕt cÊu phÇn x©y nh− hå s¬ kiÓm tra chÊt l−îng vËt 
liÖu x©y , hå s¬ kiÓm tra , thö nghiÖm bª t«ng , thÐp . . . Tr−íc hÕt ph¶i nh×n tæng thÓ b»ng 
m¾t , sau ®ã cÇn ®èi chiÕu hå s¬ thö nghiÖm ®Ó ®èi chøng . Khi thÊy nghi ngê vÒ chÊt 
l−îng c«ng tr×nh cÇn bæ cøu kÞp thêi tr−íc khi l¾p ®Æt. 
 
* C«ng t¸c x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o gi¶i phãng ®−îc ®Þa bµn c«ng t¸c giao cho bªn l¾p. 
Kh«ng ®−îc tiÕn hµnh xen kÏ võa x©y , võa l¾p trªn cung mét ®Þa bµn thi c«ng. 
 
* ThiÕt bÞ cÇn l¾p mang ®Õn hiÖn tr−êng cÇn ®−îc s¾p xÕp gän theo thø tù l¾p , ph¶i che 
®Ëy tr¸nh m−a n¾ng lµm háng , tr¸nh va ®Ëp vµ g©y c¸c t¸c ®éng h− háng do c¬ häc , do 
nguyªn nh©n vËt lý còng nh− nguyªn nh©n ho¸ häc . CÇn chó ý ®¶m b¶o m«i tr−êng cÊt 
chøa t¹m thiÕt bÞ chê l¾p , kh«ng ®Ó cho bôi vµ Èm g©y mèc , rªu vµ c¸c t¸c nh©n sinh häc 
lµm gi¶m chÊt l−îng hoÆc h− háng . 
 
* Chó ý kiÓm tra kÝch th−íc cöa bè trÝ trong c¸c gian sÏ l¾p ®Æt m¸y mãc vÒ ®iÖn. 
 
* Trong gian nhµ l¾p thiÕt bÞ ®iÖn cã l¾p c¸c m¸y mãc kh¸c cÇn phèi hîp ®Ó tiÕn ®é l¾p 
®Æt phï hîp nhÊt , kh«ng ®Ó c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt chång chÐo nhau , c¶n trë nhau trong 
qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p m¸y. 
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* Ph¶i kiÓm tra c¸c hép ®Æt èng , c¸c hè , hèc chõa s½n ®Ó sau nµy l¾p ®Æt c¸c æ , c¸c b¶ng 
®iÒu khiÓn , c¸c m¸y th«ng tin liªn l¹c thËm chÝ c¶ camera , ®Çu ®äc hiÖn sè hay v« tuyÕn 
truyÒn h×nh nÕu cã trong thiÕt kÕ th× bªn x©y ph¶i chuÈn bÞ xong. 
 
* NÕu ®−êng d©y dÉn ®iÖn chiÕu s¸ng ®i næi th× c¸c viÖc vÒ phÇn x©y nh»m hoµn chØnh 
c«ng tr×nh nh− c«ng t¸c tr¸t , l¸ng , l¸t , èp còng ph¶i xong hoµn chØnh .  
 
* NÕu nh÷ng ®−êng d©y ®i ngÇm , ph¶i l¾p ®Æt xong c¸c ®−êng d©y råi bªn x©y tiÕp tôc 
hoµn thiÖn mÆt ngoµi tr−íc khi bµn giao cu«Ý cïng. 
 
* CÇn kiÓm tra c¸c lç chui vµo hÇm c¸p , giÕng c¸p vÒ kÝch th−íc , b¶n lÒ n¾p ®Ëy vµ ph¶i 
cã kho¸ . Khi lao ®éng chØ ng−êi cã tr¸ch nhiÖm míi ®−îc gi÷ ch×a kho¸ vµ ®ãng më 
®óng theo qui ®Þnh vÒ an toµn vµ vÒ b¶o qu¶n. 
 
* Ph¶i kiÓm tra lèi lªn , xuèng hÇm c¸p , giÕng c¸p , ®é s¸ng chiÕu vµo n¬i lªn xuèng . 
Ph¶i l−u ý ®Õn tay vÞn cho ng−êi lªn xuèng ®ñ ®¶m b¶o tiÖn dông , ch¾c ch¾n , s¹ch sÏ . 
BËc lªn xuèng ph¶i s¹ch sÏ , kh«ng tr¬n , kh«ng d©y dÇu mì . NÕu b»ng g¹ch , ®¸ ph¶i cã 
mÆt chèng tr−ît , chèng tr¬n . NÕu b»ng kim lo¹i , tÊm l¸t bËc ph¶i lµ thÐp dËp cã mÆt 
chèng tr¬n næi gê .  
 
* §¸y hÇm , ®¸y giÕng ph¶i cã lèi tho¸t hÕt n−íc khi cã n−íc. 
 
* Tr−íc khi l¾p c¸c thiÕt bÞ ®iÖn , bªn giao thÇu ph¶i giao cho nhµ thÇu c¸c biªn b¶n 
nghiÖm thu cña c¸c phÇn viÖc ®· tiÕn hµnh tr−íc nh− biªn b¶n nghiÖm thu viÖc l¾p ®Æt 
èng , biªn b¶n nghiÖm thu c¸ch nèi èng , biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c chèng thÊm . 
C¸c m−¬ng ®Æt èng c¸p ph¶i kh« r¸o vµ s¹ch sÏ.  
 
* NÕu tiÕn hµnh ®Æt c¸c cÊu kiÖn cña tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi ph¶i th¸o gì cèp pha mãng 
vµ m−¬ng c¸p , san xong mÆt b»ng , lµm hµng rµo qu©y quanh khu vùc dµnh riªng cho 
tr¹m . Khi mäi viÖc ®· xong vµ æn ®Þnh míi tiÕn hµnh l¾p. 
 
* NÕu cã cæng trôc ®Ó rót ruét m¸y biÕn ¸p , c¸c thïng dÇu , hÖ thèng dÉn dÇu cña tr¹m 
biÕn ¸p ph¶i hoµn thµnh x©y l¾p hoµn chØnh tr−íc khi kiÓm tra m¸y biÕn ¸p vµ l¾p m¸y c¾t 
®iÖn. 
 
* ThiÕt bÞ ®iÖn sÏ l¾p trong ph©n x−ëng , khu vùc sÏ l¾p m¸y ph¶i che ch¾n chèng m−a , 
bôi . C¸c bé phËn phô nh− thang cña m¸y trôc , sµn thao t¸c , ph¶i l¾p ®Æt xong tr−íc khi 
l¾p m¸y ®iÖn . 
 
* Mäi c«ng viÖc vÒ phÇn x©y ë gian acqui kÓ c¶ hÖ th«ng giã vµ s−ëi Êm cïng víi c¸c viÖc 
kiÓm tra nh÷ng phÇn viÖc nµy ph¶i lµm xong tr−íc khi l¾p acqui. Riªng viÖc s¬n phñ líp 
s¬n chèng axit hay chÞu kiÒm ë t−êng , ë trÇn vµ nÒn nhµ ph¶i lµm sau khi ®· ®Æt xong c¸c 
kÕt cÊu cè ®Þnh thanh dÉn vµ d©y ®iÖn chiÕu s¸ng. Khi thi c«ng trong gian acqui cÇn cã 
m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ cho ch¹y m¸y nµy ®Ó ®¶m b¶o nhiÖt ®é t¹i gian ®Æt acqui 
kh«ng d−íi 15oC. 
 
* Mäi c«ng viÖc x©y l¾p gian chØnh l−u thuû ng©n ph¶i hoµn chØnh tr−íc khi l¾p chØnh l−u. 
NhiÖt ®é trong gian ®Æt chØnh l−u kh«ng thÊp h¬n 15oC. 
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 Mãng m¸y ®Æt c¸c bé chØnh l−u ph¶i rì cèp pha xong , söa sang hÕt c¸c vÕt rç , th¸o hÕt 
c¸c nót ë c¸c lç , tÈy cho mÆt bª t«ng hÕt gå ghÒ .  
MÆt trªn cña mo¸ng m¸y ph¶i ph¼ng vµ th¨ng b»ng. Mãng c¸c m¸y lín vµ trung b×nh ph¶i 
cã b¶n vÏ vµ c¸c ®−êng t©m , cao tr×nh ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh vÞ trÝ trªn b¶n vÏ vµ ®−îc bµn 
giao ghi thµnh v¨n b¶n do c¸n bé ®o ®¹c lËp thµnh phô lôc trong bé hå s¬ bµn giao sau 
nµy. 
Mäi sai lÖch vÒ mÆt b»ng mãng m¸y ph¶i ®−îc ghi chÐp ®Çy ®ñ . ChØ chÊp nhËn khi ®é gå 
ghÒ nhá h¬n 10 mm vµ sai sè vÒ ®é nghiªng nhá h¬n 1/100 . 
 
* Tr−íc khi s©ý m¸y ®iÖn chuÈn bÞ cho l¾p ®Æt , mäi viÖc chuÈn bÞ ph¶i lµm xong . M¸y 
ph¶i ®−îc vÖ sinh s¹ch sÏ. HÖ thèng th«ng giã ph¶i ®−îc kiÓm tra kü cµng , ph¶i s¬n vµ 
chê kh« s¬n . Cöa hÖ thèng th«ng giã l¾p ®Çy ®ñ vµ vËn hµnh nhÑ nhµng . 
 
* Nh÷ng mãng ®· kiÓm tra , ®¹t tiªu chuÈn ®−a vµo l¾p ®Æt ph¶i lËp hå s¬ nghiÖm thu gi÷a 
bªn thi c«ng vµ chñ ®Çu t− , cã sù cã mÆt cña bªn l¾p m¸y vµ coi nh− tiÕn hµnh nghiÖm 
thu , bµn giao tay ba cho bªn l¾p. 
 
* Mäi c«ng cô phôc vô cho c«ng t¸c l¾p ph¶i ®−a tíi hiÖn tr−êng vµ chuÈn bÞ ë t− thÕ thi 
c«ng ®−îc theo ph−¬ng ¸n l¾p nhµ thÇu l¾p ®· tr×nh víi chñ ®Çu t− xem xÐt vµ duyÖt .  
 
* LÖnh khëi c«ng l¾p ph¶i do chñ ®Çu t− giao cho bªn l¾p b»ng v¨n b¶n sau khi ®· kiÓm 
tra c¸c ®iªï kiÖn chuÈn bÞ nh− phÇn trªn. 
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     Ch−¬ng III 
 
    kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt trÝ ph©n phèi 
    vμ tr¹m biÕn ¸p 
 
 
3.1 C¸c thiÕt trÝ ph©n phèi . 
 
3.1.1. Yªu cÇu chung trong l¾p ®Æt. 
 
 Ph¶i quan s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó c¸c thiÕt trÝ ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo 
vÞ trÝ . Khi c¸c thiÕt trÝ chÞu rung hay chÊn ®éng trong qu¸ tr×nh khai th¸c ph¶i sö dông ®ai 
èc hµn hay vßng ®Öm vªnh , vßng ®Öm h·m. Ren bul«ng cña c¸c thiÕt trÝ cña tr¹m biÕn ¸p 
ngoµi trêi ph¶i b«i mì x«lid«n . 
 
 DÇu chøa trong thiÕt bÞ cã dÇu ph¶i ®æ ®Õn møc chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. Kh«ng ®Ó 
dÇu rß rØ qua mèi hµn , qua mÆt bÝch , èng nèi van , vßi , gio¨ng , èng chØ b¸o møc dÇu . 
 
 Nh÷ng bé phËn kh«ng dÉn ®iÖn vµ c¸c lß xo ph¶i b«i mì vad¬lin c«ng nghiÖp theo 
chØ dÉn cña nhµ chÐe t¹o thiÕt bÞ . 
 
 CÇn kiÓm tra c¸c vÞ trÝ ®Æt nèi ®Êt di ®éng , ®−îc gäi lµ nèi ®Êt an toµn , trªn c¸c 
bé phËn mang ®iÖn cña 3 pha . CÇn b¶o ®¶m sao cho c¸c phÇn ®· ®−îc c¾t dÔ söa ch÷a , 
®Òu n»m ë phÝa cã nèi ®Êt di ®éng ( ®èi víi nguån cung cÊp ®iÖn ) hay n»m gi÷a c¸c n«i 
®Êt di ®éng . Nh÷ng vÞ trÝ ®Æt nèi ®Êt di ®éng trªn c¸c thiÕt bÞ ®Òu ®−îc c¹o s¹ch , b«i 
vad¬lin c¶ hai mÆt tiÕp xóc , ph¶i kÎ 2 v¹ch s¬n ®en ë phÝa ngoµi . B¶ng sau sÏ h−íng dÉn 
c¸c vÞ trÝ ®Æt nèi ®Êt di ®éng : 
 
 
     C¸c phÇn ®−îc c¾t ra ®Ó söa ch÷a                   VÞ trÝ ®Æt nèi ®Êt 
 
- Tñ thiÕt bÞ ph©n phèi 
 
 
 
 
- C¸c m¸y ®iÖn trªn 1000V 
 
- C¸c m¸y biÕn ¸p 
 
 
- Ph©n ®o¹n hay mét trong c¸c hÖ thèng 
thanh c¸i 
 
- ThiÕt trÝ ph©n phèi kiÓu nhiÒu tÇng 
 

 
- D−íi dao c¸ch ly thanh c¸i, ë dao c¸ch ly 
c¸p hay ®−êng d©y . T¹i thiÕt bÞ ph©n phèi 
kiÓu nhiÒu tÇng th× ®Æt ë tñ m¸y c¾t ®iÖn 
kiÓu cã dÇu. 
 
- T¹i c¸c ®Çu ra. 
 
- T¹i thanh c¸i hay c¸p phÝa ®iÖn ¸p cao vµ 
®iÖn ¸p thÊp 
 
-Trªn c¸c thanh c¸i cña ph©n ®o¹n hay cña 
hÖ thèng 
 
- C¶ hai phÝa cña thiÕt bÞ ë mçi tÇng 
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3.1.2 L¾p thanh c¸i c¸c thiÕt trÝ ph©n phèi trong nhµ : 
 
* C¸c thanh c¸i ®−îc n¾n th¼ng t¾p , kh«ng ®−îc cã chç cong vªnh .  Víi c¸c thanh c¸i cã 
tiÕt diÖn ch÷ nhËt th× b¸n kÝnh cong ë chç uèn kh«ng ®−îng nhá h¬n hai lÇn chiÒu dµy 
thanh nÕu uèn theo ph−¬ng mÆt : 
 
    R ≥ 2 δ 
 
mµ δ = chiÒu dµy thanh c¸i . 
 
 NÕu uèn theo c¹nh th×  
 
    R ≥ 2 b 
 
mµ b = chiÒu réng cña c¹nh. 
 
 Nh÷ng chç uèn thanh c¸i kh«ng ®−îc cã vÕt rÞa , nøt . ChiÒu dµi chç uèn thanh c¸i 
kh«ng bÐ h¬n 2 lÇn chiÒu réng cña nã . Chç thanh c¸i bÞ uèn ph¶i xa chç thanh c¸i bÞ nèi ( 
nÕu cã ) Ýt nhÊt lµ 10 mm kÓ tõ mÐp mÆt tiÕp xóc . HÕt søc l−u ý r»ng khi thay ®æi nhiÖt ®é 
, thanh c¸i sÏ co d·n theo chiÒu däc nªn chi ®−îc cè ®Þnh thanh c¸i vµo vËt c¸ch ®iÖn ë 
®iÓm gi÷a thanh c¸i . Khi thanh c¸i cã nh÷ng bé phËn bï d·n në th× vÞ trÝ cè ®Þnh thanh 
c¸i nªn cè ®Þnh thanh c¸i n»m gi÷a hai c¸i bï . Khi nèi thanh c¸i vµo thiÕt bÞ ph¶i ®o , uèn 
chÝnh x¸c , kh«ng ®Ó ph¸t sinh øng suÊt  c¨ng vµ ph¶i ®Æt cho c¸c mÆt nèi ¸p s¸t vµo nhau. 
 
* Thanh c¸i ®−îc nèi b»ng bul«ng ph¶i kiÓm tra vÞ trÝ nèi vµ ®é chÆt xiÕt nèi . VÞ trÝ nèi 
ph¶i c¸ch xa c¸c ®Çu vËt c¸ch ®iÖn , chç ®Çu ph©n nh¸nh Ýt nhÊt 50 mm.  
 
* Sau khi l¾p xong thanh c¸i , c¸c lç cña vËt c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc bÝt b»ng c¸c b¶n ®Æc biÖt 
. Thanh c¸i ghÐp hë ë chç vµo vµ ra khái vËt c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc kÑp chÆt l¹i víi nhau. 
 
* Khi dßng ®iÖn lín h¬n 5000A th× trªn nh÷ng kÕt cÊu b»ng thÐp ®Ó cè ®Þnh c¸c vËt c¸ch 
®iÖn ®ì thanh c¸i ®Æt hë , ph¶i ®Æt c¸c vßng nèi t¾t b»ng kim lo¹i dÉn ®iÖn ®Ó gi¶m bít sù 
ph¸t nãng c¸c kÕt cÊu do ¶nh h−ëng cña tõ tr−êng. §iÒu nµy ph¶i t×m kü trong chØ dÉn cña 
thiÕt kÕ. NÕu trong chØ dÉn cña thiÕt kÕ thÊy sãt, kh«ng ghi , yªu cÇu thiÕt kÕ ghi bæ sung. 
 
* Khi dßng ®iÖn lín h¬n 600 A th× c¸c vËt cè ®Þnh thanh c¸i vµ c¸c bé phËn kÑp thanh c¸i 
kh«ng ®−îc t¹o nªn m¹ch tõ khÐp kÝn chung quanh thanh c¸i. Muèn ®¹t ®−îc ®iÒu nµy , 1 
trong c¸c tÊm èp hay tÊt c¶ c¸c bul«ng bè trÝ ë cïng mét phÝa cña thanh c¸i ph¶i lµm b»ng 
vËt liÖu kh«ng nhiÔm tõ nh− ®ång thau , nh«m vµ c¸c hîp kim cña nã. Cã thÓ ¸p dông 
kiÓu kÕt cÊu cè ®Þnh thanh c¸i kh«ng t¹o nªn m¹ch tõ kÝn. 
 
* Nãi chung nh÷ng chç nèi cè ®Þnh cña thanh c¸i cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt ®Òu nªn hµn ®iÖn 
hay hµn h¬i , vµ nÕu cã ®iÒu kiÖn nªn hµn ¸p lùc . Nh÷ng chè nèi cã yªu cÇu th¸o khi cÇn 
thiÕt th× nèi b»ng bul«ng hay b»ng tÊm kÑp. 
 
* Ph¶i kiÓm tra rÊt kü nh÷ng ®Çu thanh c¸i nh«m nèi vµo ®Çu cùc ®ång cña c¸c m¸y mãc , 
thiÕt bÞ , ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh d−íi ®©y: 
 



 

 20

 + NÕu ®Çu cùc nèi lo¹i dÑt , ®−îc nèi trùc tiÕp , kh«ng kÓ trÞ sè dßng ®iÖn lµ bao 
nhiªu. 
 + NÕu ®Çu cùc trßn cho phÐp nèi trùc tiÕp khi dßng ®iÖn d−íi 400 A. 
 + Víi dßng ®iÖn trªn 400 A vµ nh÷ng thiÕt bÞ ®Ó ngoµi trêi th× nèi ph¶i qua tÊm 
tiÕp xóc ®ång - nh«m. 
 
 Khi dßng ®iÖn d−íi 200A , thanh c¸i b»ng thÐp cã thÓ nèi trùc tiÕp vµo ®Çu cùc 
®ång cña thiÕt bÞ . Trong nhµ kh« r¸o , mÆt tiÕp xóc cña thanh c¸i b»ng thÐp ph¶i ®¸nh 
s¹ch vµ b«i vad¬lin. Trong nhµ Èm −ít hoÆc cã khÝ ¨n mßn , mÆt tiÕp xóc ph¶i m¹ kÏm , 
m¹ cadmi , m¹ ®ång hay tr¸ng thiÕc. MÆt tiÕp xóc cña thanh c¸i dÑp ph¶i ph¼ng khi nèi 
b»ng bul«ng , b»ng tÊm Ðp hay nèi vµo ®Çu cùc bÒ mÆt cña thanh c¸i nh«m , hay thÐp ph¶i 
b«i mét líp máng vad¬lin c«ng nghiÖp. 
 C¸c chç nèi tiÕp xóc b»ng bul«ng cã thÓ th¸o më ®−îc ë c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi 
trong nhµ ph¶i dïng bul«ng vµ ®ai èc m¹ kÏm. C¸c bul«ng vµ ®ai èc bè trÝ sao cho khi 
khai th¸c dÔ kiÓm tra. Khi nèi c¸c thanh c¸i b»ng ®ång vµ b»ng thÐp th× bul«ng ph¶i cã 
vßng ®Öm b»ng thÐp. 
 
 Khi ®Êu nèi c¸c thanh c¸i vµ c¸c ®Çu cèt b»ng nh«m vµo c¸c ®Çu cèt thiÕt bÞ cÇn 
kiÓm tra ®¶m b¶o viÖc sö dông ®óng vßng ®Öm theo b¶ng d−íi ®©y: 
 
§¬n vÞ : mm 
 

Bul«ng cã 
ren 

§−êng kÝnh trong cña vßng 
®Öm 

§−êng kÝnh ngoµi cña vßng 
®Öm 

ChiÒu dµy 
vßng ®Öm 

M8 8,5 18 3 
 

24+ 
 

 
M10 

 

 
10,5 

28 

 
 
4 

28+ 4  
M12 

 

 
12,5  

32 
 

 
6 

M16 16,5 40 6 
M20 21 46 6 

 
 Ghi chó : DÊu + dïng cho nh÷ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç bul«ng ®· bÞ gi¶m nhá 
®i. 
 
 §èi víi c¸c cùc thanh trßn ph¶i dïng ®ai èc ®Æc biÖt do nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ cung 
cÊp ®ång bé víi thiÕt bÞ. §−êng kÝnh ngoµi cña vßng ®Öm lß xo kiÓu ®Üa ë t×nh tr¹ng Ðp 
kh«ng ®−îc lín h¬n ®−êng kÝnh ngoµi cña vßng ®Öm n»m d−íi lß xo cho ë b¶ng trªn. 
 
 Nªn dïng vßng ®Öm vªnh ®Ó h·m c¸c chç nèi b»ng bul«ng cña thanh c¸i ®ång vµ 
thÐp cßn thanh c¸i nh«m th× kh«ng nªn dïng vßng ®Öm nµy. 
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 Trõ mÆt tiÕp xóc , chç nèi thanh c¸i trong c¸c gian nhµ ®Æt thiÕt bÞ Èm −ít ph¶i 
quÐt 2-3 líp s¬n. Trong m«i tr−êng cã khÝ ¨n mßn , ph¶i quÐt 3 líp s¬n chèng ¨n mßn , 
trõ ngay t¹i mÆt tiÕp xóc.  
 C¸c chç nèi thanh c¸i bÞ hµn th× vÕt hµn kh«ng ®−îc cã sÑo , rç hay nøt r¹n , vªnh 
vµ ch¸y . Sau khi hµn ph¶i tÈy hÕt xØ hµn vµ thuèc hµn. 
 
 Tr−íc khi tiÕn hµnh hµn thanh c¸i cÇn kiÓm tra tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña thî hµn . 
Ng−êi ®−îc phÐp hµn thanh c¸i ph¶i qua s¸t h¹ch vµ ®−îc Gi¸m ®èc C«ng ty X©y l¾p 
§iÖn cÊp chøng chØ ®· kiÓm tra tay nghÒ vµ cho phÐp ®−îc hµn thanh c¸i. 
 
 §−îc hµn ¸p lùc nh÷ng thanh c¸i cã kÝch th−íc d−íi 100 x 10 mm ë nh÷ng thiÕt bÞ 
tõ 1000 V trë lªn  ®Æt ë m«i tr−êng kh« r¸o trõ m¸y ph¸t ®iÖn , thiÕt bÞ ®iÖn tù dïng cña 
c¸c nhµ m¸y ®iÖn m¸y biÕn ¸p tõ 20.000 KVA trë lªn vµ c¸c thiÕt bÞ chÞu rung ®éng. ViÖc 
nèi thanh c¸i ®ång víi nh«m b»ng ph−¬ng ph¸p hµn ¸p lùc chØ ®−îc tiÕn hµnh víi c¸c 
thiÕt bÞ ®¼ng cÊp III. Tr−íc khi nèi , c¸c mÆt tiÕp xóc thanh c¸i ph¶i ®¸nh s¹ch c¸c líp 
«xyt vµ lau röa s¹ch dÇu mì . Sè l−îng vµ c¸ch bè trÝ c¸c mòi ®ét ë d−ìng ph¶i chän lùa 
cho thÝch hîp víi kÝch th−íc vµ vËt liÖu thanh c¸i. C«ng nh©n tiÕn hµnh c¸c thao t¸c nµy 
ph¶i qua huÊn luyÖn chuyªn m«n míi ®−îc thi c«ng. ViÖc kiÓm tra sè l−îng chç nèi ph¶i 
tiÕn hµnh ngÉu nhiªn víi sè l−îng trªn 10% chç nèi. C¸ch kiÓm tra lµ ®o víi sai sè nhá 
h¬n 0,01 mm  th«ng sè  chiÒu dµy líp kim lo¹i bÞ Ðp hoÆc cã thÓ ®o ®iÖn trë tiÕp xóc cña 
®o¹n nèi , ®iÖn trë nµy kh«ng ®−îc lín h¬n ®iÖn trë cña mét ®o¹n thanh c¸i nguyªn cã 
cïng ®é dµi. Chç nèi thanh c¸i s¬n cïng mµu víi thanh c¸i. C¸c tÊm tiÕp xóc ®ång-nh«m 
ph¶i ®−îc nhµ chÕ t¹o kiÓm tra vµ cÊp chøng chØ ®· kiÓm tra. 
 
3.1.3 L¾p thanh c¸i cña thiÕt trÝ ph©n phèi ngoµi trêi : 
 
  KiÓm tra sai sè ®é vâng cña thanh c¸i mÒm , so víi sai sè cho phÐp cña thiÕt kÕ 
®−îc xª dÞch trong ph¹m vi 5 %. Trªn toµn bé chiÒu dµi cña thanh c¸i mÒm , kh«ng ®−îc 
cã chç vÆn , chç xo¾n hoÆc të ra hay cã mét sè sîi riªng bÞ háng. 
 
 Ph¶i bè trÝ ®Ó hÖ thèng thanh c¸i cã chç rÏ nh¸nh vµ sè mèi nèi lµ Ýt nhÊt. CÇn hÕt 
søc l−u t©m ®Õn sù d·n në nhiÖt khi nèi thanh c¸i vµo ®Çu thiÕt bÞ ®Ó kh«ng g©y ra lùc t¸c 
®éng thªm vµo ®Çu cùc ngoµi träng l−îng b¶n th©n thanh c¸i vµ ¸p lùc giã. 
 Khi nèi thanh c¸i nh«m víi thanh c¸i ®ång ngoµi trêi ph¶i dïng c¸c tÊm tiÕp xóc 
®ång nh«m. Chç nèi thanh c¸i ë thiÕt bÞ ngopµi trêi ph¶i quÐt s¬n chèng rØ. Bul«ng , ®ai 
èc vµ vßng ®Öm ph¶i m¹ kÏm. 
 C¸c thiÕt bÞ ®Æt trong nhµ, vËt liÖu c¸ch ®iÖn ®ì vµ xuyªn ®Æt trªn cïng mét mÆt 
ph¼ng ph¶i ®−îc cè ®Þnh sao cho bÒ mÆt c¸c mò chôp cña chóng kh«ng nghiªng qu¸ 2 
mm. §−êng tim cña c¸c vËt c¸ch ®iÖn xuyªn hoÆc ®Æt trong cïng mét d·y kh«ng ®−îc 
lÖch qu¸ 5 mm vÒ m«Ü phÝa. Khi cè ®Þnh c¸c vËt c¸ch ®iÖn ®ì ph¶i ®¶m b¶o ®Ó cã thÓ thay 
thÕ mµ kh«ng cÇn c−a c¾t thanh c¸i. §Öm lãt d−íi mÆt bÝch cña vËt c¸ch ®iÖn kh«ng ®−îc 
lßi ra ngoµi mÆt bÝch. §−êng kÝnh cña lç trªn tÊm ®ì hay v¸ch ng¨n ®Ó luèn vËt c¸ch ®iÖn 
xuyªn qua ph¶i lín h¬n ®−êng kÝnh ch©n vËt c¸ch ®iÖn 5 ~ 10 mm. §èi víi vËt c¸ch ®iÖn 
xuyªn tõ 1000V trë lªn ph¶i cã biÖn ph¸p lo¹i trõ kh¶ n¨ng t¹o nªn c¸c machj vßng dÉn tõ 
kÝn trong tÊm ®ì b»ng thÐp. C¸c tÊm nµy ph¶i lµm b»ng hai nöa ghÐp vµ kh«ng ®−îc nèi 
víi nhau qua vËt nèi b»ng thÐp. Cèt thÐp cña tÊm ®ì vµ cña v¸ch ng¨n b»ng bª t«ng cèt 
thÐp kh«ng ®−îc t¹o nªn m¹ch vßng kÝn xung quanh 1 pha. 
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 ViÖc l¾p ®Æt c¸c chuçi c¸ch ®iÖn ë thiÕt bÞ ph©n phèi ngoµi trêi ph¶i ®¸p øng c¸c 
yªu cÇu : 
 Phô kiÖn cña chuçi nh− tói , mãc , kÑp ph¶i phï hîp víi kÝch th−íc cña vËt c¸ch 
®iÖn vµ d©y dÉn. C¸c tai mãc vµ kh©u trung gian ®Òu ph¶i cã chèt chÎ b»ng thÐp. 
 Khi treo c¸c chuçi c¸ch ®iÖn lªn vËt treo b»ng gç ë thiÕt bÞ ph©n phèi ngoµi trêi 
ph¶i l−u t©m kiÓm tra ®¶m b¶o : 
 §ai èc cña mãc treo ph¶i ®−îc h·m l¹i. KÝch th−íc c¸c vßng ®Öm ®Æt d−íi c¸c ®Çu 
bul«ng vµ c¸c ®ai èc kh«ng ®−îc bÐ h¬n 70x70 mm vµ chiªï dµy kh«ng d−íi 5 mm. 
Kh«ng ®−îc khoan , ®Ïo xµ gç sau khi ®· xö lý chèng môc. 
 
3.1.4 C¸c m¸y c¾t ®iÖn trªn 1000V vµ c¸c bé phËn truyÒn ®éng cña m¸y c¾t nµy: 
 
 Còng nh− qui tr×nh chung, viÖc l¾p r¸p vµ hiÖu chØnh nh÷ng m¸y nµy ph¶i c¨n cø 
vµo tµi liÖu h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o , nhµ cung øng m¸y vµ qui tr×nh l¾p m¸y. 
 CÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cÇn l¾p ®Æt b»ng c¸ch ®èi chiÕu vÞ trÝ trong b¶n vÏ víi thùc ®Þa 
c¨n cø vµo c¸c ®−êng trôc ®· qui ®Þnh. Sö dông m¸y kinh vÜ vµ Ýt ra lµ sö dông d©y däi ®Ó 
c¨n chØnh ®é nghiªm chØnh vÒ kÝch th−íc h×nh häc vµ ®é th¨ng b»ng. Víi c¸c m¸y c¾t dÇu 
cã ba b×nh , ph¶i chó ý hÕt søc ®Õn c¸c ®−êng trôc. C¸c m¸y ph¸t ®iÖn ph¶i cè ®Þnh vµo bÖ 
®ñ chÞu søc rung khi vËn hµnh. Ch©n thïng chøa dÇu hay c¸c vÞ trÝ cÇn cè ®Þnh vµo bÖ víi 
c¸c thiÕt bÞ bè trÝ ngoµi trêi , kh«ng ®−îc tr¸t phñ v÷a xi m¨ng bay bª t«ng. 
 C¸c bé phËn truyÒn ®éng cña m¸y c¾t ®iÖn vµ c¸c c¬ cÊu bÞ truyÒn ®éng ph¶i thö 
®Ó thÊy sù vËn hµnh nhÑ nhµng, kh«ng v−íng hay bÞ c−ìng bøc do m¾c kÑt v× sai lÖch khi 
l¾p. Khi m¸y  c¾t ®iÖn ë vÞ trÝ ®· ®ãng hoµn toµn th× bé truyÒn ®éng còng ë vÞ trÝ t−¬ng 
øng. 
 
 C¸c liªn kÕt bul«ng cña bé truyÒn ®éng , c¬ cÊu truyÒn ®éng cña c¸c tiÕp ®iÓm 
®éng vµ tÜnh ph¶i ®−îc xiÕt ch¾t ®¶m b¶o h·m ch¾c ch¾n. Khi ®ãng c¸c bé phËn truyÒn 
®éng ph¶i trong t×nh tr¹ng lµm viÖc, ch¾c ch¾n dï víi ®iÖn ¸p lµm viÖc gi¶m thÊp hoÆc 
t¨ng cao. C¸c bé phËn lµm viÖc b»ng khÝ nÐn còng lµm viÖc tèt. C¸c tiÕp ®iÓm cña m¸y 
c¾t ®iÖn vµ bé phËn dËp hå quang ph¶i hiÖu chØnh thËt chÝnh x¸c vµ kiÓm tra chÆt chÏ. 
Qu¸ tr×nh kiÓm tra bé phËn nµy ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y: 
 * ¸p lùc tiÕp xóc , hµnh tr×nh cña hÖ tiÕp ®iÓm ®éng, sù ®ång trôc cña c¸c tiÕp 
®iÓm ®éng hay tÜnh còng ph¶i phï hîp víi chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 
 * BÒ mÆt tiÕp xóc cña hÖ tiÕp ®iÓm ®éng kiÓu nªm, c¸c tiÕp ®iÓm chæi hay chèt 
kh«ng ®−îc bÐ h¬n 70% toµn bé bÒ mÆt tiÕp xóc. C«ng cô ®Ó kiÓm tra lµ sö dông l¸ c¨n 
0,5 mm lïa kiÓm tra. Nh÷ng mÆt tiÕp xóc nµy ph¶i nh½n vµ s¹ch tr−íc khi l¾p r¸p. 
 * C¸c tiÕp ®iÓm dËp hå quang vµ c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o 
tÝnh ®ång thêi khi ®ãng vµ më.  
 * Khi ®ãng, më c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh, tiÕp ®iÓm dËp hå quang, tiÕp ®iÓm ®éng, tiÕp 
®iÓm trung gian vµ tiÕp ®iÓm tÜnh ph¶i lµm viÖc ®óng tr×nh tù. 
 * Khi ®ãng, tiÕp ®iÓm ®éng kh«ng ®−îc ngËp s©u qu¸ møc qui ®Þnh do nhµ chÕ t¹o 
qui ®Þnh ®Ó tr¸nh sù dËp m¹nh vµo ®¸y hoa thÞ. 
 * C¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng ph¶i ®−îc kiÓm tra khi m¸y c¾t ®iÖn ë vÞ trÝ ®ãng vµ c¾t. 
 
 Víi c¸c m¸y c¾t kh«ng khÝ , khi kiÓm tra ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y: 
 * MÆt trong , tiÕp xóc víi khÝ nÐn ph¶i lµm vÖ sinh s¹ch sÏ tr−íc khi l¾p r¸p. 
 * Khi xiÕt c¸c bul«ng ë mÆt bÝch nèi c¸c tÇng c¸ch ®iÖn ph¶i sö dông clª m«men 
®Ó xiÕt ®Òu , kh«ng nªn xiÕt qu¸ g¨ng hay cßn láng. 
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 * L¾p ®−êng èng chÝnh dÉn khÝ nÐn ph¶i dÆt dèc 2/1000 vÒ phi¸ häng gãp n−íc 
®äng. 
 
 C¸c chi tiÕt c¸ch ®iÖn trong c¸c b×nh cña m¸y c¾t ®iÖn bÞ Èm , nhÊt lµ trong ®iÒu 
kiÖn thêi tiÕt n−íc ta, nhÊt thiÕt ph¶i sÊy. §¸nh gi¸ møc Èm b»ng c¸ch kiÓm tra ®iÖn trë 
c¸ch ®iÖn , ph¶i ®¶m b¶o tÝnh phï hîp víi qui ph¹m trang bÞ ®iÖn. 
 C¸c n¾p ®Ëy c¸c ®o¹n èng x¶ ph¶i chÆt. 
 
3.1.5 Dao c¸ch ly vµ bé phËn truyÒn ®éng cña chóng: 
 
 Bé truyÒn ®éng cña dao c¸ch ly vµ toµn bé hÖ thèng truyÒn dÉn cÇn ho¹t ®éng nhÑ 
nhµng chÝng x¸c. C¸c gèi ®ì ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo ®Õ, tay cÇm ph¶i l¾p ®Æt 
ch¾c ch¾n vµo trôc, c¸c ch¹c khuûu ph¶i l¾p chÆt vµo cÇn kÐo. Mäi sai lÖch hay khe hë vµ 
biÕn d¹ng ®µn håi cña hÖ thèng truyÒn dÉn kÓ tõ tay quay cña bé truyªnf ®éng ®Õn l−ìi 
dao kh«ng ®−îc lµm cho hµnh tr×nh kh«ng t¶i cña trô quay v−ît qu¸ 5o. CÇn ®−a tay quay 
lïi tiÕn nhÑ nhµng b»ng tay ®Ó quan s¸t l−ìi dao khi tiÕp xóc víi hµm cÇu dao. Gèi ®ì 
kh«ng ®−îc phÐp rung l¾c khi ®ãng c¾t dao c¸ch ly. 
 
 CÇn kÐo cña dao c¸ch ly lo¹i dïng ë trong nhµ ph¶i luån qua vßng b¶o hiÓm ®Ó 
cÇn kh«ng bÞ ch¹m vµo c¸c bé phËn cña m¹ng ®iÖn. Khi ®¸ng dao c¸ch ly , c¸c l−ìi dao 
ph¶i c¸ch hµm dao kho¶ng 3 ~ 5 mm vµ l−ìi dao ph¶i r¬i vµo gi÷a hµm tiÕp xóc cè ®Þnh 
vµ kh«ng ®Ëp m¹nh vµo hµm lµm cho hµm bÞ vªnh. 
 §é më cña dao c¸ch ly vµ gãc quay cña l−ìi dao khi c¾t ph¶i trong giíi h¹n ®−îc 
nhµ chÕ t¹o qui ®Þnh. Møc kh«ng ®ång thêi cña c¸c l−ìi dao khi ®ãng dao c¸ch ly 2 pha 
vµ 3 pha , kho¶ng c¸ch gi÷a l−ìi dao vµ hµm tiÕp xóc cè ®Þnh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3 mm. 
 
 C¸c tiÕp ®iÓm kiÓu tiÕp xóc mÆt ph¶i cã Ýt nhÊt 3 ®iÓm tiÕp xóc kh«ng cïng n»m 
trªn mét ®−êng th¼ng . NÕu chØ lµ c¸c ®iÓm tiÕp xóc ®iÓm th× Ýt nhÊt ph¶i cã hai ®iÓm tiÕp 
xóc. Dïng c¨n dÇy 0,05 mm , réng 10 mm ®Ó kiÓm tra c¸c ®iÓm tiÕp xóc nµy. L¸ c¨n 
kh«ng lät s©u 5 mm bªn trong mÆt tiÕp xóc hay däc theo ®−êng tiÕp xóc. 
 MÆt tiÕp xóc gi÷a l−ìi dao vµ hµm tiÕp xóc cè ®Þnh ph¶i lµm s¹ch b»ng bµn ch¶i 
s¾t hay dòa cä s¹ch vµ b«i mét líp vad¬lin c«ng nghiÖp. NÕu mÆt tiÕp xóc b»ng b¹c th× 
kh«ng cÇn mµi , dòa. 
 
 Kh«ng ®−îc Ðp cøng lß xo tiÕp xóc cña c¸c m¸ dao c¸ch ly. C¸c vßng lß xo ph¶i 
cã ®é hë tèi thiÓu lµ 0,5 mm khi l−ìi dao ë t− thÕ ®ãng. Gãc côm tiÕp ®iÓm cña bé truyÒn 
®éng dïng ®Ó b¸o tÝn hiÖu vµ kho¸ liªn ®éng, vÞ trÝ dao c¸ch ly, ph¶i ®¶m b¶o tÝn hiÖu 
"c¾t"  khi l−ìi dao ®· ®i ®−îc 75% hµnh tr×nh vµ chØ ph¸t tÝn hiÖu "®ãng" khi l−ìi dao 
ch¹m vµo hµm tiÕp xóc cè ®Þnh. 
 Dao c¸ch ly ngoµi trêi, sõng di ®éng chØ ®−îc tr−ît trªn mÆt sõng cè ®Þnh víi lùc 
ma s¸t nhá.  
 
  CÇn kiÓm tra c¸c chi tiÕt kho¸ liªn ®éng c¬ khÝ gi÷a m¸y c¾t ®iÖn vµo dao c¸ch ly, 
c¸c chi tiÕt nµy ph¶i ®−îc hiÖu chØnh thËt khíp víi c¸c thiÕt bÞ. Sù liªn ®éng gi÷a dao c¸ch 
ly víi m¸y c¾t ®iÖn còng nh− gi÷a l−ìi chÝnh víi l−ìi tiÕp ®Êt cña dao c¸ch ly ph¶i ho¹t 
®éng chÝnh x¸c. Khoa liªn ®éng kh«ng cho phÐp quay ®−îc cÇn truyÒn ®éng dao c¸h ly 
khi m¸y c¾t ®iÖn ®ang ë vÞ trÝ ®ãng. 
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3.1.6 C¸c m¸y biÕn ®iÖn ®o l−êng: 
 
 Nh÷ng ®Çu d©y ch−a sö dông cña c¸c cuén d©y thø cÊp ë m¸y biÕn dßng ®iÖn ph¶i 
®−îc ®Êu t¾t. Trong mäi tr−êng hîp, trõ ra nh÷ng tr−êng hîp ghi tr−íc trong thiÕt kÕ,, mét 
trong c¸c ®Çu cuén d©y thø cÊp m¸y biÕn ®éng ®iÖn ®Æt trong m¹ch cã ®iÖn ¸p tõ 500 V 
trë lªn vµ cña m¸y biÕn ®iÖn ¸p ®Òu ph¶i ®−îc tiÕp ®Êt. 
 CÇn kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c kÕt cÊu thÐp ®Ó ®Æt m¸y biÕn dßng ®iÖn kiÓu 
xuyªn tõ 1000A trë lªn kh«ng ®−îc t¹o nªn c¸c m¹ch tõ kÝn chung quanh 1 hay 2 pha. 
 
 CÇn kiÓm tra sao cho c¸c m¸y biÕn ¸p ®−îc bè trÝ ®Ó khi khai th¸c, dÇu cã thÓ ®Õn 
®−îc nót x¶ dÇu. C¸c nót x¶ dÇu ph¶i th«ng c¸c lç th«ng h¬i. Tr−íc khi m¸y ®−a vµo khai 
th¸c, cÇn kiÓm tra xem miÕng ®Öm b¶o qu¶n cña nhµ chÕ t¹o ®· ®−îc lÊy ®i ch−a. NÕu 
ch−a, cÇn lÊy ®i. 
 
3.1.7 C¸c kh¸ng ®iÖn: 
 
 CÇn kiÓm tra ®Ó c¸c cuén kh¸ng bª t«ng kh«ng ®−îc cã vÕt r¹n nøt hay vì c¹nh vµ 
bong s¬n trªn c¸c trô bª t«ng. Kh«ng ®−îc cã chç háng trªn c¸c c¸ch ®iÖn vµ trªn c¸ch 
®iÖn c¸c vßng d©y. Tr−êng hîp c¸c pha cuén kh¸ng ®Æt chång lªn nhau ph¶i tu©n theo 
®óng ký hiÖu. NÕu ký hiÖu theo tiÕng Nga th× ch÷ H (íèç ) lµ pha d−íi, C (ñðåäíèé)  lµ 
pha gi÷a, B (âåðx ) lµ pha trªn ®ång thêi chiÒu cña cuén d©y pha gi÷a ph¶i ng−îc víi 
chiÒu cña c¸c cuén trªn vµ d−íi. 
 Mçi pha cuén kh¸ng ph¶i tùa lªn ®Õ qua toµn bé c¸c sø. D−íi c¸c ®Çu c¸ch ®iÖn vµ 
c¸c mÆt bÝch cña chóng ph¶i ®Æt ®Öm. C¸c cuén kh¸ng bª t«ng ph¶i cuèn b»ng d©y bäc 
c¸ch ®iÖn nÕu ®Ó l©u ngoµi trêi hoÆc líp s¬n trªn mÆt bª t«ng bÞ háng nÆng. Khi söa trô bª 
t«ng ph¶i sÊy nh÷ng cuén kh¸ng nµy. ViÖc sÊy coi nh− ®¹t nÕu ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña 
cuén kh¸ng ®¹t 1 MΩ. 
 
3.2  C¸c m¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc. 

3.2.1. KiÓm tra m¸y: 
 

CÇn kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh trong môc nµy khi l¾p ®Æt c¸c m¸y biÕn ¸p 
( kÓ c¶ m¸y biÕn ¸p tù ngÉu vµ cuén kh¸ng cã dÇu ) ®iÖn ¸p ®Õn 220 KV. 

CÇn kiÓm tra ruét m¸y biÕn ¸p nÕu tµi liÖu h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. 
Trong khi vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n nÕu thÊy hiÖn t−îng cã kh¶ n¨ng g©y ra h− háng bªn 
trong m¸y th× ph¶i kiÓm tra ruét m¸y. 
ViÖc kiÓm tra ruét m¸y vµ t×nh tr¹ng tr−íc khi l¾p ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña nhµ 
chÕ t¹o. 

Sau khi kiÓm tra nÕu thÊy ruét m¸y biªn ¸p bÞ bÈn th× ph¶i dïng dÇu s¹ch vµ kh« 
®Ó röa víi ¸p suÊt nhá ( kh«ng qu¸ 1,15 kg/cm2 ). 

§Ó kiÓm tra c¸c bé phËn trªn cao cña m¸y biÕn ¸p tõ cì IV trë lªn ph¶i l¾p c¸c 
thanh cè ®Þnh. 

Khi kiÓm tra, nÕu thÊy gio¨ng ë n¾p m¸y bÞ háng, cho phÐp thay c¸c gio¨ng ë n¾p 
m¸y vµ bé chuyÓn ®éng cña bé ®æi nÊc ®iÖn ¸p bÞ háng, b»ng nh÷ng gio¨ng cã cïng chiÒu 
dÇy víi gio¨ng cña nhµ chÕ t¹o. 

ViÖc cã ph¶i sÊy m¸y hay kh«ng, ph¶i c¨n cø vµo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o vµ tiªu 
chuÈn c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p vµ ph¶i lËp thµnh biªn b¶n cã ®¹i diÖn c¬ quan l¾p vµ 
giao thÇu tham gia. 
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C¸c chç nèi mÆt bÝch cña m¸y biÕn ¸p ph¶i ®Öm b»ng gio¨ng chÞu dÇu hoÆc b»ng 
lie ( ®iÓn ®iÓn ). Tr−êng hîp kh«ng cã th× cho phÐp dïng gio¨ng lµm b»ng vËt liÖu chÞu 
dÇu kh¸c nh− paraphÝp tÈm s¬n bakªlit. 

C¸c bé phËn lµm m¸t ph¶i dïng dÇu biÕn ¸p röa s¹ch vµ ph¶i thö nghiÖm theo tµi 
liÖu h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o, kÕt qu¶ ph¶i ghi vµo biªn b¶n. 

Riªng c¸c c¸ch ®iÖn tr−íc khi l¾p vµo m¸y biÕn ¸p, ph¶i ®−îc thö nghiÖm theo tµi 
liÖu h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o, hoÆc theo quy tr×nh kü thuËt hiÖn hµnh. 

C¸c c¸ch ®iÖn cã dÇu kh«ng ®−îc ®Ó h− háng, vì c¸ch ®iÖn vµ b×nh d·n në b»ng 
thuû tinh, kh«ng ®−îc rß rØ dÇu. C¸c c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc ®æ dÇu vµo ®Õn gi÷a b×nh gi·n 
në øng víi nhiÖt ®é 15-20 0C. C¸c bÇu gi·n në b»ng thuû tinh cña c¸c c¸ch ®iÖn ph¶i s¬n 
tr¾ng vµ ph¶i ®Ó chõa l¹i mét v¹ch kh«ng s¬n réng 15 -20 mm ®Ó quan s¸t møc dÇu. 

Tr−íc khi ®Æt b×nh gi·n në lªn m¸y biÕn ¸p ph¶i röa b»ng dÇu biÕn ¸p s¹ch. èng 
dÉn dÇu nèi thïng biÕn ¸p víi b×nh d·n në ph¶i cã ®é dèc Ýt nhÊt 2% vÒ phÝa m¸y biÕn ¸p, 
kh«ng ®−îc ®Ó dèc ng−îc l¹i. èng thuû tinh chØ møc dÇu b×nh d·n në ®Æt vÒ phÝa dÔ quan 
s¸t vµ ph¶i cã 2 v¹ch ®¸nh dÊu møc dÇu t−¬ng øng víi nhiÖt ®é + 35 0  vµ  + 15 0 cña m«i 
tr−êng. 
 
3.2.2 KiÓm tra bé phËn ®iÒu khiÓn : 
 

R¬ le h¬i ph¶i ®−îc kiÓm tra ë phßng thÝ nghiÖm tr−íc khi l¾p ®Æt. R¬ le h¬i ph¶i 
®Æt ngang cña (lç ) quan s¸t ph¶i ®Æt vÒ phÝa dÔ nh×n. Th©n r¬le h¬i hÖ thèng phao vµ n¾p 
r¬le h¬i ph¶i ®Æt trªn m¸y biÕn ¸p sao cho mòi tªn chØ vÒ phÝa b×nh d·n në. 

èng phßng në cña m¸y biÕn ¸p ph¶i ®−îc lau s¹ch bôi bÈn vµ röa b»ng dÇu biÕn 
¸p s¹ch. MiÕng kÝnh ë mÆt bªn trªn cña èng phßng në vµ hót x¶ kh«ng khÝ, ph¶i cã ®Öm 
gio¨ng cao su chÞu dÇu hay b»ng li-e ( ®iÓn ®iÓn ). 
Ph¶i ®Æt èng phßng në sao cho c¸c ®Çu c¸p, thanh dÉn vµ c¸c thiÕt bÞ ë gÇn, kh«ng bÞ 
phun vµo khi sù cè dÇu phôt ra. 

 
Khi l¾p c¶m biÕn nhiÖt ®é cña c¸c nhiÖt kÕ kiÓu ¸p kÕ thuû ng©n hay nhiÖt kÕ ®o 

xa, ph¶i dïng chÌn kÝn. C¸c ®Öm nµy lµ nh÷ng vßng ®Öm ch×, hoÆc d©y ami¨ng tÈm s¬n 
bakªlÝt hay s¬n g¬liptan. C¸c ®ui ®Ó l¾p nhiÖt kÕ thuû ng©n hay nhiÖt kÕ tiÕp ®iÓm thuû 
ng©n ph¶i ®æ ®Çy dÇu m¸y biÕn ¸p vµ ph¶i ®Ëy kÝn ®Ó tr¸nh h¬i Èm lät vµo. NhiÖt kÕ ph¶i 
bè trÝ ë chç dÔ quan s¸t vµ an toµn. C¸c nhiÖt kÕ ( thuû ng©n, kiÓu tiÕp ®iÓm thuû ng©n, 
kiÓu ¸p kÕ vµ kiÓu ®o xa ) ph¶i ®−îc kiÓm tra ë phßng thÝ nghiÖm, tr−íc khi l¾p vµo m¸y 
biÕn ¸p vµ ph¶i cã biªn b¶n thö nghiÖm. 

DÇu ®æ vµo m¸y biÕn ¸p ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. §iÖn ¸p 
®¸nh thñng vµ mÉu dÇu kh«ng ®−îc thÊp h¬n c¸ trÞ sè  ghi trong b¶ng sau ®©y: 
 

TrÞ sè ®iÖn ¸p xuyªn thñng nhá nhÊt cho phÐp  
cña c¸c mÉu dÇu m¸y biÕn ¸p. 
 

CÊp ®iÖn ¸p cuén d©y cao ¸p §iÖn ¸p xuyªn thñng cña dÇu trong khe hë 
phãng ®iÖn tiªu chuÈn ( KV ) 

§Õn 15 KV 25 
Tõ 15 - 35 KV 30 
Tõ 60 - 220 KV 40 
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NhiÖt ®é cña dÇu bæ sung kh«ng ®−îc kh¸c víi dÇu trong m¸y biÕn ¸p qu¸ 50C. 
Khi bá xuèng ph¶i bæ sung lo¹i cã mÉu dÇu phï hîp. 

HÖ thèng lµm m¸t ( bé lµm m¸t dÇu, c¸c èng dÇu ph¶i ®−îc thö nghiÖm theo 
h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o ). 

CÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra ®é c¸ch ®iÖn ë cÇu ch× ®¸nh thñng cña m¸y biÕn ¸p cã 
trung tÝnh c¸ch ®iÖn khi ®iÖn ¸p ®Þnh møc phÝa h¹ ¸p ®Õn 660V. 
 

C¸c m¸y biÕn ¸p cã r¬ le h¬i, ph¶i ®Æt cao sao cho n¾p m¸y cã ®é dèc cao h¬n Ýt 
nhÊt 1=2,5% vÒ phÝa r¬ le h¬i. §o¹n èng dÉn dÇu gi÷a b×nh gi·n në cña m¸y biÕn ¸p vµ r¬ 
le h¬i ph¶i ®Æt van. 
 

C¸c b¸nh xe cña  m¸y biÕn ¸p ph¶i ®−îc chÌn ch¾c vÒ mäi phÝa. 
 
 

Trªn c¸c thïng m¸y biÕn ¸p mét pha ph¶i s¬n mÇu ph©n biÖt pha. 
Trªn thïng m¸y biÕn ¸p 3 pha vµ trªn thïng pha gi÷a cña tæ m¸y biÕn ¸p 1  pha, 

ph¶i ghi râ sè hiÖu m¸yvµ ghi c¶ sè hiÖu theo quy ®Þnh cña ®iÒu ®é. 
Trªn cöa tr¹m vµ buång m¸y biÕn ¸p ph¶i ghi râ sè hiÖu m¸y vµ ph¶i treo biÓn b¸o 

nh− ®· nªu ë trªn . Cöa tr¹m vµ buång m¸y biÕn ¸p ph¶i cã kho¸. 
C¸c m¸y biÕn ¸p ngoµi trêi ph¶i s¬n mÇu x¸m s¸ng. 

 
3.3. C¸c thiÕt bÞ chØnh l−u. 
 

C¸c ®iÒu quy ®Þnh vÒ kiÓm tra , gi¸m s¸t vµ ph¶i tu©n thñ trong môc nµy ¸p dông 
®Ó l¾p r¸p c¸c tr¹m ®æi ®iÖn ¸p cã c¸c chØnh l−u ®iÖn lùc lo¹i kim lo¹i, thuû ng©n, c¬ häc 
vµ b¸n dÉn. 

 
3.3.1 C¸c chØnh l−u thuû ng©n kh«ng hµn liÒn ( kiÓu th¸o rêi ). 
 

C¸c chØnh l−u thuû ng©n kiÓu kÕt cÊu th¸o rêi ph¶i ®−îc l¾p r¸p l¹i. ViÖc më ra vµ 
l¾p r¸p l¹i c¸c chØnh l−u thuû ng©n ph¶i tiÕn hµnh trong c¸c gian nhµ riªng c¸ch ly víi c¸c 
gian nhµ kh¸c. Ph¶i  th«ng b¸o cho mäi ng−êi nhËn ra ®Þa bµn tiÕn hµnh c«ng t¸c nµy. 
ViÖc th¸o l¾p ph¶i tu©n theo c¸c tµi liÖu h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o vµ ph¶i tu©n theo c¸c 
®iÒu quy ®Þnh d−íi ®©y: 
 
(i). ChØ tiÕn hµnh l¾p r¸p l¹i sau khi ®· l¾p vµ thö nghiÖm hÖ thèng lµm m¸t vµ hÖ thèng 
hót giã. 
 
(ii). Khi l¾p r¸p l¹i ph¶i dïng c¸c dông cô chuyªn dïng ®· ®−îc lau röa s¹ch dÇu mì b»ng 
x¨ng. 
 
(iii). TÊt c¶ chi tiÕt sau khi rót ra khái vá ch©n kh«ng ph¶i lÊy giÊy bäc l¹i vµ ®Ó vµo tñ 
®−îc hót giã. 
 
(iv). Nh÷ng chi tiÕt th−êng xuyªn lµm viÖc trong ch©n kh«ng cÇn ph¶i ®−îcl¾p r¸p l¹i víi 
thêi gian ng¾n nhÊt. 
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(v). Nh÷ng ng−êi lµm c«ng viÖc l¾p r¸p l¹i chØnh l−u ph¶i mÆc ¸o kho¸c ngoµi, ®éi mò 
chôp vµ mang g¨ng tay sîi tr¾ng. 
 
(vi). Khi më c¸c van cña chØnh l−u lo¹i axÝt sau khi l¾p r¸p l¹i ph¶i rót ngay ch©n kh«ng. 
Rót ch©n kh«ng tíi trÞ sè chØnh l−u lµm viÖc l©u dµi. 

Khi tiÕn hµnh c«ng viÖc, nhiÖt ®é trong gian nhµ kiÓm tra vµ l¾p r¸p l¹i chØnh l−u 
thuû ng©n ph¶i ®¹t 250C . 

 
B¬m ®Ó hót ch©n kh«ng th« ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 

 
(1). Thïng b¬m ph¶i ®æ ®Çy dÇu, tuèc bin lo¹i thÝch hîp dÇu ph¶i kh« vµ s¹ch ®Õn møc 
v¹ch dÊu trªn kÝnh quan s¸t thÊy c¸c bé phËn lµm viÖc cña bl«c b¬m vµ van hót n»m hoµn 
toµn trong dÇu. 
 
(2). DÇu kh«ng ®−îc ch¶y hoÆc dß qua vßng ch¾n dÇu cña thïng b¬m. 
 
(3). ChiÒu quay cña trôc b¬m ph¶i phï hîp víi chiÒu quay quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. CÊm 
®Ó cho trôc quay ng−îc. 
 
(4). N¾p van ph¶i ®−îc rµ chÝnh x¸c vµ hoµn toµn ¸p khÝt vµo van. 
 
(5). Van tù ®éng ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó thêi gian ®ãng vµ më kh«ng qu¸ 30 gi©y. 
 
(6). Trong thêi gian kh«ng qu¸ 40 phót, b¬m ph¶i t¹o ®−îc mét ¸p suÊt 40 mmHg trung 
b×nh ch©n kh«ng th« trong dung tÝch kho¶ng 5 lÝt. 
 
(7). ¸p suÊt  trong hÖ thèng " ch©n kh«ng th« " kh«ng ®−îc qu¸ 40 mm Hg. 
 

B¬m thuû ng©n ®Ó hót " ch©n kh«ng cao " ph¶i ®−îc kiÓm tra c¸c phÇn sau: 
 
(i). L−îng thuû ng©n chøa trong bÇu chøa thuû ng©n. 
 
(ii). T×nh tr¹ng vßi phun. 
 
(iii). Sù nguyªn vÑn cña má ®èt. 
 
(iv). Giíi h¹n hót ( ¸p suÊt dù kh«ng ®−îc qu¸ 0,1 mm Hg ) ch©n kh«ng kÕ thuû ng©n 
ph¶i ®−îc kiÓm tra c¸c phÇn sau: 
 

(a). Sù nguyªn vÑn cña bé phËn b»ng thuû tinh. 
 

(b). Thanh ®o ph¶i thËt ®óng. 
 

(c). L−îng thuû ng©n cÇn thiÕt. 
Khi vËn chuyÓn vµ l¾p kh«ng ®−îc lµm h− ®o¹n èng nhµ m¸y chÕ t¹o ®· hµn s½n 

®Ó hót ch©n kh«ng. 
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Tr−íc khi l¾p r¸p c¸c chØnh l−u ph¶i ®−îc ®Ó th¼ng ®øng trong nhµ kÝn. Tr−íc khi 
®Æt van vµo tñ thiÕt bÞ chØnh l−u chän bé phËn kiÓm tra t×nh tr¹ng thiÕt bÞ vµ viÖc l¾p ®Æt 
tñ, viÖc vÆn chÆt c¸c bu l«ng vµ lau s¹ch líp mì chèng rØ b»ng v¶i tÈm x¨ng. 
 

Tr−êng hîp c¸c van ®· ®−îc b¶o qu¶n l©u, tr−íc khi l¾p ®Æt vµo tñ thiÕt bÞ trän bé 
ph¶i ®−îc kiÓm tra b¶o d−ìng l¹i. 
 
3.3.2. HÖ thèng lµm m¸t b»ng n−íc. 
 

Khi c¸c chØnh l−u thuû ng©n ®−îc lµm m¸t b»ng n−íc trùc l−u hay tuÇn hoµn, th× 
c¸c èng dÉn n−íc ®Òu ph¶i c¸ch ®iÖn víi hÖ thèng ®−îc lµm m¸t cña chØnh l−u mang ®iÖn 
¸p cña chØnh l−u. 
 

Th«ng th−êng ®Ó c¸ch ®iÖn, ph¶i nèi vµo nh÷ng ®o¹n èng c¸ch ®iÖn. §o¹n èng 
c¸ch ®iÖn gi÷a chØnh l−u vµ bé trao ®æi nhiÖt ph¶i dµi Ýt nhÊt lµ 4 mÐt vµ cã ®−êng kÝnh 50 
mm, cßn ®o¹n èng c¸ch ®iÖn ®Ó lµm m¸t b¬m thuû ng©n ph¶i dµi 2,5 m vµ ®−êng kÝnh 18 
mm. 
 

Mäi chç nèi èng ®Òu ph¶i hµn, chØ dïng mÆt bÝch ®Ó nèi èngvµo thiÕt bÞ vµ phô 
kiÖn. C¸c van n−íc ®Ó ®iÒu chØnh dßng n−íc lµm m¸t ph¶i ®Æt trªn cét bªn c¹nh chØnh l−u 
thuû ng©n, cét ph¶i ®Ó trong tñ gç cã cöa ®èi diÖn víi van. MÆt trong vµ ngoµi tñ ph¶i quÐt 
s¬n dÇu. 
 

C¸c èng dÉn n−íc ph¶i c¸ch xa vá chØnh l−u thuû ng©n 1,5m hay ph¶i bäc c¸ch 
®iÖn ( cao su hay v¶i nhùa ). 

 
HÖ thèng lµm m¸t b»ng n−íc cña chØnh l−u thuû ng©n 1 Anèt ph¶i theo ®óng 

h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o khi kh«ng cã h−íng dÉn ph¶i thùc hiÖn c¸c ®iÒu sau: 
 

(i) §èi víi chu tr×nh lµm m¸t kÝn cña chØnh l−u thuû ng©n cã bé trao ®æi nhiÖt chØ ®−îc 
dïng c¸i kh«ng cho phÐp lµm m¸t b»ng n−íc trùc l−u ( ®ñ trong thêi gian ng¾n ). 
 
(ii) NhiÖt ®é n−íc lµm m¸t ®i vµo chØnh l−u ®−îc lµm m¸t theo chu kú tr×nh kÝn ph¶i tõ 
350C- 47 oC. §é chªnh nhiÖt ®é gi÷a n−íc vµo vµ n−íc ra khái vá chØnh l−u cña chu tr×nh 
kÝn kh«ng ®−îc qu¸ 5oC. L−u l−îng n−íc cña chu tr×nh kÝn ph¶i lu«n lu«n gi÷ kh«ng ®æi. 
Kh«ng cho phÐp ®iÒu chØnh l−u l−îng trong chu tr×nh kÝn. 
 
(iii) N−íc trùc l−u ®Ó lµm m¸t bé trao ®æi nhiÖt vµ b¬m thuû ng©n ph¶i lµ n−íc s¹ch 
kh«ng cã t¹p chÊt c¬ häc. 
 
(iv) NhiÖt ®é n−íc lµm m¸t b¬m thñy ng©n kh«ng ®−îc qu¸ 25oC giíi h¹n  kh«ng d−íi 
møc quy ®Þnh. 
 

N−íc cña hÖ thèng lµm m¸t kiÓu trùc l−u cña chØnh l−u thñy ng©n nhiÒu Anèt, 
ph¶i theo ®óng h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. NÕu kh«ng cã h−íng dÉn riªng ph¶i theo c¸c 
yªu cÇu sau: 
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(1). §é cøng kh«ng qu¸ 10o theo thang ®é cøng,  ®iÖn trë kh«ng ®−îc d−íi 2000 Ω cm , 
c¸c cÆn kh«ng hoµ tan kh«ng ®−îc lín h¬n 0,5 mg/lit. 
 
(2). ¸p suÊt n−íc ®−êng dÉn n−íc ph¶i n»m trong quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. 
 
(3). NhiÖt ®é n−íc lµm m¸t ®i vµo chØnh l−u ph¶i n»m trong giíi h¹n 15-55oC. §é chªnh 
nhiÖt ®é gi÷a n−íc vµo vµ n−íc ra khái chØnh l−u kh«ng ®−îc qu¸ 15oC. 
 
3.3.3. T¹o h×nh c¸c chØnh l−u thuû ng©n. 
 

C¸c chØnh l−u thuû ng©n kiÓu kÕt cÊu th¸o rêi sau khi ®· l¾p l¹i xong ph¶i t¹o 
®−îc h×nh d¸ng thÝch hîp. ViÖc t¹o h×nh ph¶i ®−îc tiÕn hµnh víi ®iÖn ¸p thÊp, víi dßng 
®iÖn t¹o h×nh ®Õn 120% dßng ®iÖn ®Þnh møc cña chØnh l−u thuû ng©n vµ b¾t buéc dßng 
®iÖn ph¶i ph©n bè ®Òu gi÷a c¸c Anèt. 
 

ViÖc t¹o h×nh chØnh l−u thuû ng©n kiÓu kÕt cÊu th¸o rêi ph¶i tiÕn hµnh theo h−íng 
dÉn cña nhµ chÕ t¹o víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: 
 
(i). Ph¶i kiÓm tra khi ®iÒu chØnh b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p chÝnh cho thÝch hîp víi c¸c dßng 
®iÖn ng¾n m¹ch cña chÕ ®é t¹o h×nh. 
 
(ii). Trong qu¸ tr×nh t¹o h×nh ph¶i duy tr× ®é ch©n kh«ng trong giíi h¹n 3 - 4 micr« cét 
thuû ng©n. Khi t¹o h×nh tù ®éng, cho phÐp n©ng ¸p suÊt d− ®Õn 15 micr« cét thuû ng©n. 
 
(iii). ViÖc t¹o h×nh xem nh− kÕt thóc nÕu øng víi phô t¶i cùc ®¹i vµ b¬m hót ch©n kh«ng 
th« ®· c¾t, trong vßng 3 giê, ¸p suÊt trong vá chØnh l−u thuû ng©n tõ 0,1 micr« cét thuû 
ng©n ®−îc n©ng lªn kh«ng qu¸ ¸p suÊt cho phÐp khi khai th¸c lµ 0,5 micr« cét thuû ng©n . 
 

ViÖc t¹o h×nh bæ sung c¸c van cña chØnh l−u thuû ng©n kiÓu hµn s½n: Trong tr−êng 
hîp chóng ®· b¶o qu¶n tõ l©u th× tiÕn hµnh nh− sau: ®ãng ®iÖn vµo chØnh l−u trong 2 giê 
vµ cho mang t¶i b»ng 50% dßng ®iÖn ®Þnh møc víi ®iÖn ¸p Anèt ®· ®−îc gi¶m xuèng tõ 
50 - 100 V. 
 

C¸c chi tiÕt c¬ khÝ cña m¸y ®iÖn tù ®éng t¸c ®éng nhanh ph¶i ®−îc lau chïi hÕt 
bôi bÈn, ph¶i ®−îc thö theo h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 
 

BÒ mÆt cña c¸c tiÕp ®iÓm ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch gØ, bôi bÈn b»ng bµn ch¶i. Kh«ng 
®−îc phÐp dïng dòa, hoÆc dïng giÊy nh¸p ®Ó ®¸nh c¸c mÆt m¹ b¹c. C¸c mÆt th−êng 
xuyªn tiÕp xóc nhau trong qu¸ tr×nh ®ãng c¾t cña c¸c lâi nam ch©m ®iÖn ( cuén ®iÖn tõ ) 
bªn trong m¸y c¾t ph¶i ®−îc lau b»ng rÎ tÈm x¨ng s¹ch. 
 

Ph¶i dïng ¸p kÕ kiÓm tra ¸p lùc cña c¸c tiÕp ®iÓm. 
 
C¸c thanh dÉn khi bÞ nãng kh«ng ®−îc g©y ra øng lùc c¬ häc lªn c¸c bé phËn cña 

m¸y c¾t ®iÖn. 
 
Víi c¸c chØnh l−u b¸n dÉn: 
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C¸c chØnh l−u giÐc-ma-ni vµ xi-lÝc ph¶i hoµn toµn kÝn khi l¾p, mäi bé phËn kim 
lo¹i bªn ngoµi chØnh l−u ph¶i ®−îc b«i mét líp máng vad¬lin c«ng nghiÖp. 
 
C¸ch s¬n vµ ghi ký hiÖu: 
 

C¸c thiÕt bÞ trong thiÕt chÕ chØnh l−u thuû ng©n vµ bé trao ®æi nhiÖt ph¶i s¬n b»ng 
men hay s¬n dÇu mµu s¸ng. Trªn c¸c c¸nh t¶n nhiÖt Anèt nªn s¬n mµu ®en cã kÎ v¹ch ®á. 
C¸c kÕt cÊu ®ã cè ®Þnh trªn thiÕt bÞ s¬n mÇu ®en. 
 

Trªn vá chØnh l−u thuû ng©n ph¶i vÏ mòi tªn vµ ghi c¸c ch÷ chØ râ trÞ sè ®iÖn ¸p 
chØnh l−u lín nhÊt. Trªn c¸c thiÕt bÞ ph¶i ghi ch÷ nh− trong thiÕt kÕ ®· quy ®Þnh. 
 
3.4. C¸c b¶ng vµ tñ ®iÖn. 
 

C¸c quy ®Þnh trong môc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó kiÓm tra khi l¾p c¸c tñ vµ b¶ng ®iÖn 
còng nh− c¸c chi tiÕt kÌm theo. 
 
3.4.1. L¾p c¸c kÕt cÊu, ®ång hå, thiÕt bÞ vµ hÖ thèng thanh c¸i. 
 

C¸c tñ ®iÖn vµ b¶ng ®iÖn ph¶i ®−îc c¨n chØnh cho cã cïng ®−êng t©m vµ ph¶i ®−îc 
cè ®Þnh ch¾c ch¾n. 
 

Mäi chi tiÕt kim lo¹i kh«ng c¾t ®iÖn víi tñ ( b¶ng ) dïng ®Ó cè ®Þnh c¸c thiÕt bÞ vµ 
thanh c¸i ®Òu ph¶i b¾t cho dÉn ®iÖn víi vá tñ. 
 

C¸c ¸pt«m¸t, c¸c ®ång hå tù ghi vµ c¸c r¬ le cã ®é nh¹y cao nªn ®Æt trªn c¸c ®Öm 
®µn håi nh− cao su dµy 3 - 4mm. 
 

Ph¶i kiÓm tra ®Ó bé truyÒn ®éng cña c¸c thiÕt bÞ ph¶i lµm viÖc nhÑ nhµng, kh«ng 
bÞ kÑt vµ kh«ng ®−îc tuú tiÖn c¾t. C¸c thiÕt bÞ bé phËn b¸o vÞ trÝ lµm viÖc cña c¸c bé 
truyÒn ®éng ph¶i ho¹t ®éng chÝnh x¸c, chiÒu quay cña bé truyÒn ®éng cÇu dao, ¸pt«m¸t 
cÇn ®Æt bªn c¹nh cÇu dao t−¬ng øng víi quy ®Þnh sau: 
 
- Khi quay lªn øng víi vÞ trÝ ®éng cña thiÕt bÞ. 
 
- Khi quay xuèng øng víi vÞ trÝ c¾t cña thiÕt bÞ, vÞ trÝ ®Æt cÇu dao ¸pt«m¸t ph¶i ®Æt sao cho 
hå quang ph¸t sinh khi c¾t kh«ng thÓ lµm h− háng c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c ®ång hå kh¸c. 
 

C¸c hµm cÇu dao vµ cÇu ch¶y èng ph¶i ®Æt sao cho c¸c l−ìi dao c¾m vµo ®−îc nhÑ 
nhµng vµ khÝt chÆt, kh«ng cã c¸c khe hë, kh«ng bÞ vªnh bÞ kÑt.  L¾p c¸c thiÕt 
bÞ cã tiÕp ®iÓm tr−ît ( c¸c kho¸ chuyÓn m¹ch biÕn trë v.v... ) ph¶i b¶o ®¶m cho c¸c tiÕp 
®iÓm ®éng ¸p chÆt lªn c¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. 
 

Khi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c kÑp ®Çu d©y vµ c¸c d©y dÉn ®iÖn ®iÖn ¸p 380/220V ®−îc 
bè trÝ trªn c¸c ng¨n gÇn c¸c trang thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p d−íi 220 V th× c¸c bé phËn mang 
®iÖn ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh tr−êng hîp  ng−êi vËn hµnh hay thao t¸c v« ý ch¹m ph¶i 
mµ g©y tai n¹n. Nh÷ng n¬i ®ã ph¶i cã biÓn b¸o vµ ph¶i s¬n mÇu kh¸c nhau. 
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ViÖc l¾p ®Æt c¸c c«ng t¾c, c¸c trang bÞ khëi ®éng, tõ thanh dÉn cña m¹ch nhÞ thø 
vµ nèi ®Êt ë c¸c tñ, b¶ng ®iÖn ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. 

C¸c cÇu ch× ®Æt trªn c¸c tñ ®iÖn ph¶i cã èng kÝn. 
ViÖc nèi c¸c thiÕt bÞ víi thanh c¸i cña tñ ph¶i dïng bul«ng hay chèt. 
ViÖc nèi thanh ghÐp chÝnh víi thanh dÉn rÏ nh¸nh còng nh− gi÷a chóng víi nhau 

trong mét b¶ng ®iÖn ph¶i hµn hay Ðp ( trõ nh÷ng chç nèi cã lóc cÇn th¸o ra ) th× nèi b»ng 
bul«ng. 
 

C¸c bul«ng, ®ai èc vµ vßng ®Öm b»ng thÐp dïng ®Ó nèi c¸c thanh c¸i víi nhau hay 
nèi thanh c¸i víi c¸c thiÕt bÞ ®Òu ph¶i m¹ kÏm. 
 

Chç tiÕp xóc cña thiÕt bÞ, chç nèi thanh gãp b»ng bul«ng vµ c¸c kÑp ®Çu d©y ë 
m¹ch ®o l−êng, tÝn hiÖu ®Òu ph¶i bè trÝ ë chç dÔ ®Õn gÇn ®Ó kiÓm tra. 
           C¸c bul«ng vµ chèt chÎ ®Ó cè ®Þnh c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t ë c¸c ng¨n tñ ®Òu ph¶i cã 
biÖn ph¸p ng¨n ngõa tù níi láng. 
            

Kho¶ng c¸ch dß ®iÖn theo bÒ mÆt kh«ng ®−îc bÐ h¬n 20mm, c¸c khe hë ®iÖn 
kh«ng ®−îc bÐ h¬n 12mm. 
 
3.4 2. C¸ch s¬n vµ ghi ký hiÖu. 
 

MÆt trong vµ mÆt ngoµi cña tñ vµ c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i dïng ®Ó cè ®Þnh c¸c 
thiÕt bÞ, ®ång hå, thanh c¸i, d©y dÉn vµ c¸p kh«ng m¹ kÏm hay m¹ b»ng kim lo¹i, th× ph¶i 
s¬n mét líp s¬n lãt sau ®ã ph¶i s¬n phñ lªn mét líp s¬n dÇu, s¬n men mit¬r« mµu x¸m ( 
s¬n kh«ng cã vÕt ®Ëm hay ch¶y ) muèn s¬n mÇu kh¸c ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña c¬ quan 
giao thÇu. 
 

T¹i c¸c bé phËn truyÒn ®éng cña thiÕt bÞ ph¶i cã biÓn nhá ë phÝa chÝnh diÖn, biÓn 
nµy cã ghi ký hiÖu chØ râ tªn ®−êng d©y. MÆt sau cña tñ ®iÖn còng ph¶i ghi ký hiÖu t−¬ng 
øng. 

PhÝa sau tñ cã ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, mçi m¹ch ®Òu ph¶i cã biÓn nhá cã ghi ký 
hiÖu chØ râ tªn m¹ch dÉn. 
 

C¸c kho¸, nót Ên vµ cÇn ®iÒu chØnh ph¶i ghi ký hiÖu chØ râ tªn gäi theo s¬ ®å vµ 
néi dung thao t¸c chóng. VÝ dô: " §ãng ", " C¾t ", " T¨ng ", " Gi¶m" v.v... biÓn b¸o hiÖu 
vµ c¸c dông cô b¸o hiÖu kh¸c ®Òu ph¶i ghi râ ®Æc tÝnh cña tÝn hiÖu. VÝ dô:" møc dÇu thÊp 
", " qu¸ nãng " v.v... c¸c bé truyÒn ®éng cña thiÕt bÞ ®ãng c¾t cã hép bäc kÝn, hoÆc ®Æt 
phÇn sau tñ nh−ng ®−îc ®iÒu khiÓn ë phÝa tr−íc tñ, ®Òu ph¶i ghi râ vÞ trÝ ®ãng, c¾t vµ trªn 
c¸c cÇu ch× ph¶i cã ghi dßng ®iÖn thuéc lo¹i ®iÖn ¸p kh¸c nhau, hay lo¹i ®iÖn kh¸c nhau 
®Òu ph¶i ghi ký hiÖu t−¬ng øng vÝ dô " Tñ ®iÖn 380 ", " b¶ng ®iÖn cña bé ¾c quy". 
3.5. C¸c m¹ch thø cÊp. 
 

C¸c quy ®Þnh trong môc nµy ¸p dông réng r·i ®Ó kiÓm tra vµ h−íng dÉn l¾p ®Æt 
c¸c d©y dÉn cña m¹ch ®iÒu khiÓn, ®o l−êng, b¶o vÖ, liªn ®éng vµ tÝn hiÖu, nghÜa lµ cho tÊt 
c¶ c¸c m¹ch thø cÊp ®Æt trong c¸c ng¨n thiÕt bÞ ph©n phèi, c¸c tñ, b¶ng ®iÒu khiÓn, vµ c¸c 
tñ, b¶ng ®iÒu khiÓn truyÒn ®éng c¸c tñ, b¶ng ®iÒu khiÓn vµ c¸c tñ, b¶ng ®iÒu khiÓn truyÒn 
®éng c¸c tæ m¸y c«ng nghÖ. 
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3.5.1. C¸c d©y dÉn ®iÖn. 
 

Khi ®Æt d©n dÉn ®iÖn cña c¸c m¹ch thø cÊp trong c¸c ng¨n thiÕt trÝ ph©n phèi, tñ 
vµ b¶ng ®iÖn th× cho phÐp: 
 
(i). §Æt trùc tiÕp lªn mÆt kim lo¹i hay c¸ch ®iÖn hoÆc lªn tÊm ®ì hay c«ng x«n. Trong 
ph¹m vi tõng ng¨n, tñ ®iÖn ë c¸c gian nhµ kh« r¸o cho phÐp ®Æt trùc tiÕp c¸c d©y dÉn lªn 
bÒ mÆt kim lo¹i ®· ®−îc chèng gØ vµ c¸c d©y dÉn nµy cã thÓ ®Æt s¸t nhau. 
 
(ii). Khi xÕp thµnh nhiÒu chïm hay bã theo ph−¬ng ®øng hoÆc ngang kh«ng cÇn cè ®Þnh 
chÆt d©y dÉn vµo c¸c ng¨n trªn suèt toµn bé chiÒu dµi cña d©y      ( biÖn ph¸p nµy kh«ng 
¸p dông cho c¸c tñ ®iÖn trªn 1000 V ). C¸c chïm vµ bã d©y ph¶i ®−îc kÑp gi÷ b»ng c¸c 
®ai c¸ch ®iÖn vµ c¸ch nhau 150 - 200 mm. Ph¶i ghÐp chung c¸c sîi thuéc 1 m¹ch d©y, 
mét tæ m¸y thµnh tõng chïm. 
 
(iii). §Æt kÝn trong c¸c hép hoÆc trong c¸c èng cã líp m¹ hay líp s¬n chèng gØ. Tr−êng 
hîp nµy kh«ng ph¶i lãt thªm c¸ch ®iÖn cho hép vµ kh«ng cÇn cè ®Þnh d©y dÉn trong hép. 
 
(iv). Khi ®Æt d©y dÉn ë phÝa sau tñ, bãng ®iÖn, cho phÐp kÐo d©y theo ®−êng ng¾n nhÊt tõ 
®Çu kÑp nµy ®Õn ®Çu kÑp kia, kh«ng cÇn cè ®Þnh d©y dÉn vµo mÆt cña b¶ng ®iÖn vµ ghi ký 
hiÖu c¸c ®Çu d©y theo c¸ch th«ng th−êng. 
 

C¸c d©y dÉn nèi víi c¸c thiÕt bÞ vµ ®ång hå ®Æt trong mét ng¨n tñ, cã thÓ nèi qua 
hµng kÑp ®Çu d©y hoÆc nèi trùc tiÕp tõ thiÕt bÞ nµy sang mét thiÕt bÞ kh¸c. 
 

ChØ cho phÐp nèi ®Çu d©y dÉn ë c¸c kÑp ®Çu d©y hay ë ®Çu cùc dÉn cña ®ång hå 
vµ thiÕt bÞ. §o¹n d©y gi÷a c¸c kÑp ®Çu d©y kh«ng ®−îc nèi b»ng c¸ch hµn. ChØ cho phÐp 
nèi ruét c¸p kiÓm tra, nÕu chiÒu dµi chÕ t¹o cña c¸p ng¾n h¬n chiÒu dµi thiÕt kÕ. 

 
C¸c d©y ®iÖn tho¹i trªn c¸c b¶ng ®iÖn kÕ, ®iÒu khiÓn tõ xa vµ th«ng tin liªn l¹c 

ph¶i ®Æt thµnh chïm, viÖc nèi d©y ®iÖn tho¹i vµ nèi chóng vµo thiÕt bÞ cho phÐp nèi b»ng 
c¸ch hµn. 

 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh c¸p vµ d©y dÉn ®Æt hë cã c¸c kiÓu kÑp còng 

ph¶i thùc hiÖn ®óng víi c¸c sè liÖu quy ®Þnh trong b¶ng sau ®©y: 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh c¸p vµ d©y dÉn. 
 
 

Kho¶ng c¸ch ( cm ) M· hiÖu c¸p vµ d©y dÉn 
Theo h−íng ®øng Theo h−íng ngang 

- C¸c c¸p cã c¸ch ®iÖn b»ng cao su cã vá 
bäc b»ng ch×, b»ng cao su hay b»ng vinyl vµ 
kh«ng cã vá gai. 
- D©y dÉn c¸ch ®iÖn cao su, ngoµi bäc v¶i 
hay bäc nhùa vinyl 

 
300 - 400 
 
250 - 300 

 
250 - 300 
 
175 - 200 

 
 

Khi ®Æt c¸c d©y dÉn vµ c¸p xuyªn quy ®Þnh nh− sau: 
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(i). Khi xuyªn qua t−êng bª t«ng vµ t−êng ®¸ ph¶i luån trong èng thÐp hay èng c¸ch ®iÖn 
hoÆc qua c¸c lç cã hép s¾t. 
 
(ii). C¸c ng¨n tñ b»ng kim lo¹i ph¶i ®Æt trong c¸c èng c¸ch ®iÖn hoÆc qua c¸c lç cã hép 
s¾t. 
 
(iii). C¸c ng¨n tñ b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn th× cho phÐp ®Æt trùc tiÕp. 
 

C¸c d©y dÉn nèi vµo thiÕt bÞ cã dÇu ( nh− ®Õn r¬ le h¬i ) ph¶i cã líp c¸ch ®iÖn chÞu 
dÇu vµ cã sù b¶o vÖ ®Ó tr¸nh c¸c h− háng vÒ c¬ häc. 
 

C¸c d©y dÉn vµ c¸p ruét ®ång nhiÒu sîi nèi vµo c¸c hµng kÑp ®Çu d©y vµ thiÕt bÞ 
®Òu ph¶i cã c¸c ®Çu cèt hay c¸c vßng khuyªn ®−îc Ðp chÆt. Cho phÐp uèn c¸c ®Çu c¸p 
thµnh h×nh vßng khuyªn vµ hµn l¹i. 
 

C¸c ruét d©y dÉn vµ c¸p nèi vµo c¸c kÑp ®Çu d©y ph¶i cã mét ®é dµi dù tr÷ cÇn 
thiÕt ®Ó khi bÞ ®øt cã thÓ nèi l¹i vµo c¸c ®Çu kÑp d©y ®ã. 

C¸c d©y dÉn, c¸p nhiÒu ruét cã c¸ch ®iÖn b»ng cao su ®· ®−îc t¸ch ra nªn b¶o vÖ 
cho líp c¸ch ®iÖn b»ng cao su khái bÞ l·o ho¸ b»ng c¸ch luån chóng vµo c¸c èng nhùa 
p«lyvinyl chÞu nhiÖt, chÞu ¸nh s¸ng. 

C¸c d©y dÉn cña m¹ch thø cÊp ®−îc sö dông c¸c èng nhùa b»ng nhùa p«lyclovinyl 
chÞu nhiÖt, chÞu ¸nh s¸ng hoÆc b»ng sîi v¶i quÐt s¬n c¸ch ®iÖn. trong c¸c gian nhµ Èm −ít 
th× quÐt s¬n chèng Èm. 
 

C¸c ruét cña c¸p nhiÒu ruét ë chç ra khái vá bäc ph¶i dïng b¨ng nhùa 
p«liclovinyl, sau ®ã b¨ng b»ng sîi v¶i, hay quÊn b»ng sîi bÖn råi quÐt s¬n c¸ch ®iÖn. 
 

ViÖc uèn c¸c d©y dÉn b»ng nh«m ph¶i dïng c¸c d−ìng chuyªn dïng cÇn chó ý: 
b¸n kÝnh uèn gÊp 3 lÇn ®−êng kÝnh ngoµi cña d©y dÉn. Ph¶i dïng k×m cã má b»ng ®Ó uèn 
c¸c d©y dÉn vµ ruét ra b»ng nh«m, kh«ng cho phÐp uèn ®i uèn l¹i nhiÒu lÇn. 
 

Khi ph¶i kÐo d©y dÉn qua c¸nh cöa hay c¸c bé phËn th−êng ph¶i ®ãng më ( cöa tñ 
b¶ng ®iÖn... ) ph¶i lµ lo¹i d©y cã ruét ®ång mÒm. Tr−êng hîp nµy chØ ®−îc nèi ruét ®ång 
víi ruét nh«m b»ng c¸c kÑp ®Êu d©y, nh−ng ph¶i nèi qua b»ng hai vËt riªng. 
 

§èi víi d©y dÉn ( hay ruét c¸p ) cã mÆt c¾t 2,5 ®Õn 4 mm2 nªn dïng dông cô 
chuyªn dïng ®Ó bãc vá c¸ch ®iÖn, cho phÐp dïng dao ®Ó bãc líp c¸ch ®iÖn. Nªn dïng c¸c 
dông cô chuyªn dïng ®Ó uèn ruét mét sîi d©y cña d©y dÉn ®ång vµ nh«m thµnh vµnh 
khuyªn kh«ng cho phÐp uèn b»ng k×m lo¹i cã má b»ng. 
 

Khi ®¸nh s¹ch ruét d©y nh«m ph¶i dïng giÊy nh¸p ®¸nh nhÑ mét líp sau ®ã ®¸nh 
s¹ch b»ng bét vad¬lin th¹ch anh hay vad¬lin c«ng nghiÖp. CÊm dïng dao ®Ó c¹o ruét 
nh«m. Sau khi ®¸nh s¹ch vµ lau s¹ch ph¶i b«i mét líp bét nh·o vad¬lin th¹ch anh hay 
vad¬lin ch× nguyªn chÊt råi uèn thµnh vßng khuyªn. 
 

Khi nèi d©y dÉn ( hay c¸p ) ruét nh«m 1 sîi vµo c¸c kÑp ®Êu d©y cña ®ång hå vµ 
thiÕt bÞ, hoÆc vµo c¸c hµng kÑp ®Êu d©y v.v... ph¶i lµm nh− sau: 
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(i). §Æt thªm vßng ®Öm r¨ng c−a hoÆc vßng ®Öm vªnh lªn c¸c ®Çu d©y ®· uèn thµnh vßng 
khuyªn. 
(ii). Ðp ruét d©y ®· ®−îc ®¸nh s¹ch vµ ®−îc b«i bét nh·o vad¬lin th¹ch anh hay vad¬lin 
c«ng nghiÖp vµo ®Çu cèt vµ ®Æt thªm vßng ®Öm vªnh lªn c¸c ®Çu cèt. 
Ph−¬ng ph¸p "(i)" nªn dïng cho tr−êng hîp kÑp ®Êu d©y cña thiÕt bÞ hay cña chi tiÕt víi 
bÒ mÆt ph¼ng cã líp m¹ vµ cã vÝt tiÕp xóc ( c¸c r¬ le trung gian, m¸y biÕn dßng, hµng kÑp 
®Êu d©y v.v... ). 
Ph−¬ng ph¸p "(ii)" nªn dïng ®Ó nèi vµo c¸c ®ång hå vµ thiÕt bÞ cã kÑp ®Êu d©y kiÓu 
gugi«ng vÆn ®ai èc (  c¸c ®ång hå ®o l−êng ®Æt ë b¶ng, c¸c r¬ le vµ thiÕt bÞ kiÓu ®Æt ë mÆt 
sau tñ, b¶ng ®iÖn ) 
 

C¸c vßng ®Öm vªnh, lç cña c¸c vßng ®Öm r¨ng c−a ph¶i phï hîp víi ®−êng kÝnh 
cña vÝt ë kÑp ®Êu d©y. 
 

§Ó Ðp ruét d©y nh«m vµo ®Çu cèt, nªn dïng k×m chuyªn dïng kÌm theo bé khu«n 
dËp t−¬ng tù nh− bé khu«n dïng cho ruét ®ång nh−ng cã kÝch th−íc phï hîp víi mÆt c¾t 
ruét nh«m vµ ®−êng kÝnh cña vÝt tiÕp xóc. 
 
3.5.2. C¸c hµng kÑp ®Êu d©y. 
 

KiÓu hµng kÑp ®Êu d©y ph¶i phï hîp víi ®iÖn ¸p cña m¹ch ®iÖn. C¸c kÑp ®Êu d©y 
thuéc nh÷ng ®èi t−îng kh¸c nhau ph¶i chia thµnh tõng nhãm riªng. Khi ®Æt chung c¸c kÑp 
®Êu d©y cã ®iÖn ¸p kh¸c nhau th× c¸c kÑp ®Êu d©y cña m¹ch ®iÖn tõ 380/220V trë lªn ph¶i 
®−îc t¸ch riªng, ph¶i cã n¾p ®Ëy vµ ph¶i cã ch÷ chØ râ sè trÞ ®iÖn ¸p. 

 
C¸c kÑp ®Êu d©y cña m¹ch c¾t hay mÆt r¬le t¸c ®éng c¾t ®i qua kh«ng ®−îc ®Æt 

gÇn nh÷ng kÑp ®Êu d©y cã cùc tÝnh hay pha kh¸c tªn cña nguån ®iÖn thao t¸c Gi÷a c¸c 
kÑp ®Êu d©y cã cùc tÝnh hay tªn pha kh¸c nhau nªn ®Ó 1 sè kÑp trèng ( kh«ng ®Êu d©y vµo 
). 
 

C¸c kÑp ®Êu d©y trong thiÕt trÝ ph©n phèi trªn 1000V, c¸c côm tiÕp ®iÓm cña m¸y 
c¾t ®iÖn vµ dao c¸ch ly ph¶i bè trÝ ®Ó khi kiÓm tra hoÆc xö lý chóng, vÉn kh«ng ph¶i c¾t 
®iÖn m¹ch s¬ cÊp. 
 

C¸c kÑp ®Êu d©y kh«ng ®−îc h− háng, c¸u bÈn vµ ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n. 
C¸c hµng kÑp ®Êu d©y ®Æt trªn c¸c ng¨n tñ  thiÕt trÝ ph©n phèi ph¶i cã c¸c hép che ®Ëy 
ch¾c ch¾n. Kho¶ng c¸ch gi÷a thµnh hép dÉn c¸c kÑp ®Êu d©y kh«ng ®−îc nhá h¬n 40mm. 
C¸c mÐp hép ph¶i c¸ch c¸c d©y dÉn Ýt nhÊt 15mm. 
 

C¸c hµng kÑp ®Êu d©y cã thÓ ®Æt ®øng hoÆc ®Æt ngang, cho phÐp ®Æt ngiªng c¸c 
kÑp ®Êu d©y ( so víi mÆt tñ hoÆc b¶ng ). Khi ®Æt ngang th× hµng kÑp ®Êu d©y d−íi cïng 
nªn ®Æt cao h¬n nÒn Ýt nhÊt lµ 30mm. 

Khi ®Æt tõ hai hµng kÑp ®Çu d©y trë lªn th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng kh«ng ®−îc 
nhá h¬n 150mm. 
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Cho phÐp ®Æt hai vßng khuyªn cña c¸c ruét ®ång vµo mét vÝt cña kÑp ®Êu d©y. 
Kh«ng cho phÐp ®Æt hai ruét nh«m vµo mét vÝt nÕu chç nèi kh«ng cã nh÷ng kÑp ®Êu d©y 
cã cÊu t¹o ®Æc biÖt. 
 

§èi víi c¸c kÑp ®Êu d©y cã kiÓu c¾m chØ cho phÐp ®Æt vµo mét ruét ®ång hay mét 
ruét nh«m vÒ mét phÝa. 
 
3.5.3. C¸c ký hiÖu. 
 

C¸c d©y dÉn cña m¹ch thø cÊp ®−îc nèi vµo hµng kÑp ®Êu d©y, c¸c tiÕp ®iÓm cña 
®ång hå, thiÕt bÞ vµ b¶n th©n c¸c hµng kÑp ®Êu d©y ®Òu ph¶i cã ký hiÖu bÒn ch¾c vµ râ 
rµng ( b»ng s¬n, b»ng mùc s¬n... ) theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 
 

C¸c biÓn nhá cuèi ®Çu d©y ®Ó ghi ký hiÖu vµ c¸c èng ghen bäc c¸c ®Çu d©y ph¶i 
lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn. ChØ cho phÐp lµm b»ng kim lo¹i nÕu nh− chóng kh«ng ch¹m 
vµo ruét m¹ng ®iÖn c¸c ®Çu cèt. C¸c biÓn nhá nµy kh«ng cho phÐp l¾p vµo ®Çu d©y hoÆc 
ruét c¸p d−íi h×nh thøc treo. 
 

§Ó cho c¸c ký hiÖu trªn c¸c biÓu nhá vµ trªn c¸c kÑp d©y kh«ng bÞ mê, bÞ b¸m 
bÈn. Ph¶i dïng lo¹i vËt liÖu trong suèt ®Ó b¶o vÖ chóng, hoÆc quÐt lªn ®ã mét líp s¬n 
trong suèt. 
 
3.6.  HÖ thèng ¾c qui ®Æt cè ®Þnh. 
 

C¸c quy ®Þnh trong môc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó kiÓm tra vµ h−íng dÉn l¾p c¸c tæ ¸c 
quy axÝt vµ kiÒm ®Æt cè ®Þnh. 
 
3.6.1. HÖ thèng thanh dÉn. 
 

Nªn dïng c¸c thanh dÉn trÇn b»ng thÐp, ®ång, nh«m. 
 

C¸c Puli hay c¸ch ®iÖn ®Ó cè ®Þnh thanh dÉn ph¶i ®−îc l¾p ch¾c ch¾n vµo c¸c ch©n 
c¸ch ®iÖn hay mãc c¸ch ®iÖn cã trÌn thªm d©y gai hay d©y ®ay tÈm dÇu s¬n. 

NÕu buéc thanh dÉn trªn vµo Puli ph¶i dïng: 
 
- D©y thÐp m¹ kÏm d−êng kÝnh 2 - 3 mm ( dïng cho thanh d©y b»ng thÐp ). 
- D©y ®ång ®−êng kÝnh nhá nhÊt lµ φ 2,5mm ( dïng cho thanh dÉn b»ng ®ång ). 
 

ViÖc nèi thanh dÉn vµ ®Çu rÏ nh¸nh ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch hµn. Nèi thanh dÉn 
víi c¸c gugi«ng cña tÊm xuyªn ph¶i thùc hiÖn b»ng ren èc. 
 

C¸c ®Çu thanh dÉn nèi vµo ¾c qui axÝt ph¶i m¹ thiÕc vµ ph¶i hµn vµo ®Çu cèt ch× 
trªn c¸c b¶n nèi cña ¾c qui. 

C¸c ®Çu thanh dÉn nèi vµo ¾c qui kiÒm ph¶i cã ®Çu cèt ®· hµn s½n vµ ®−îc cè ®Þnh 
vµo c¸c ®Çu kÑp d©y b»ng ®ai èc. 
 

C¸c chç nèi thanh dÉn th−êng ph¶i th¸o ph¶i b«i mét líp vad¬lin máng. 
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TÊm xuyªn ph¶i ®−îc l¾p theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
 
(i). TÊm ph¶i lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn kh«ng ch¸y, kh«ng thÊm n−íc, chÞu ®−îc t¸c 
®éng cña chÊt ®iËn ph©n bèc h¬i ( ami¨ng, xi m¨ng tÈm nhùa, chÊt dÎo vinyl, «b«xÝt ) 
kh«ng cho phÐp lµm b»ng gç d¸n, ®¸ cÈm th¹ch, hoÆc c¸c vËt liÖu ch−a biÕt ®−îc tÝnh chÊt 
chÞu chÊt ®iÖn ph©n bèc h¬i dÔ ch¸y, dÔ thÊm n−íc v.v... ). 
 
(ii). C¸c gugi«ng xuyªn hay c¸c ®Çu cã ren cña thanh dÉn trßn ë mçi phÝa cña b¶n, ph¶i 
cã 2 vßng ®Öm ch× vµ thÐp lµ accu axÝt vµ b»ng cao su vµ thÐp nÕu lµ accu kiÒm c¸c bu 
l«ng ®©m xuyªn còng ph¶i ®Öm chÆt theo c¸c c¸ch nãi trªn. 
(iii) Kho¶ng c¸ch gi÷a thanh dÉn d−¬ng vµ thanh c¸i ©m ë gÇn nhÊt ph¶i gÊp ®«i kho¶ng 
c¸ch gi÷a c¸c thanh dÉn ©m. Trong tr−êng hîp kho¶ng c¸ch trªn kh«ng ®¶m b¶o th× dÉn 
ra c¸c thanh c¸i d−¬ng ph¶i t¨ng c−êng thªm c¸ch ®iÖn (dïng èng lãt c¸ch ®iÖn hay sø 
nguyªn). 
 

C¸c kÕt cÊu vµ thanh dÉn b»ng thÐp kh«ng nªn ®Æt phÝa trªn c¸c b×nh accu ®Ó tr¸nh 
c¸c h¬i ®äng vµ n−íc rß vµo accu. 
 
3.6.2. L¾p c¸c bé accu. 
 

C¸c gi¸ ®ì ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: 
 
- C¸c gi¸ ®ì nªn lµm b»ng gç th«ng xÎ lo¹i I, kh«, ®é Èm kh«ng qu¸ 15% vµ ph¶i dïng 
matÝt tr¸t ph¼ng, c¸ch hai líp dÇu s¬n sèng vµ sau ®ã ph¶i s¬n chÝn axit (víi lo¹i accu 
axit) hay s¬n chÝn kiÒm (víi accu kiÒm). 

Cho phÐp sö dông c¸c gi¸ ®ì b»ng bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp cho c¶ accu axÝt vµ 
accu kiÒm. 
 

Mçi gi¸ ®ì kh«ng ®−îc dµi qu¸ 6m. BÒ mÆt cña c¸c phiÕn gç ph¶i gia c«ng tinh, 
cho phÐp dung sai vÒ chiÒu dµy vµ chiÒu réng lµ ± 2mm vµ dung sai vÒ chiÒu dµi lµ  
±30mm. C¸c phiÕn däc cña gi¸ ®ì ®−îc nèi víi nhau b»ng méng c¸ hai chèt gê, mçi 
méng nèi ®−îc ®Æt trªn trôc ®ì c¸c gi¸ ®ì ph¶i ®Æt cho thËt b»ng ph¼ng. 
 

C¸c accu ph¶i ®Æt lªn vËt, c¸ch ®iÖn h×nh cßn cßn c¸c ®Öm c©n b»ng ®Æt gi÷a c¸c 
vËt c¸ch ®iÖn vµ ®¸y b×nh accu b»ng chÊt dÎo, b»ng ch×. §¸y lín cña vËt c¸ch ®iÖn ph¶i 
quay vÒ phÝa trong, nèi tiÕp gi¸p ®¸y b×nh accu c¸c vËt c¸ch ®iÖn ®Æt ë trong kho¶ng 2 
trôc ®ì vµ cè g¾ng ®Æt gÇn thanh ®øng cña c¸c b×nh accu. Ph¶i dïng niv« vµ qu¶ däi ®Ó 
kiÓm tra viÖc ®Æt accu cho ngang b»ng th¼ng ®øng. 
 

C¸c b×nh thuû tinh cña accu axÝt kh«ng ®−îc døt r¹n. C¸c b×nh ph¶i cã kÝnh ®Ëy, 
kÝch th−íc cña tÊm kÝnh ®Ëy ph¶i lín h¬n kÝch th−íc trong cña miÖng b×nh 5,7 mm. 
 

Khi l¾p accu axÝt ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
 
(i) C¸c b¶n cùc ph¶i ®Æt song song víi nhau vµ kh«ng ®−îc cã c¸c vÕt nøt r¹n. 
 
(ii) Kh«ng cho phÐp côm b¶n cùc ®Æt nghiªng ë trong b×nh vµ kh«ng nèi b¶n cùc trong 
côm bi cong. 
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(iii) Chç hµn ®u«i b¶n cùc vµo tÊm nèi kh«ng ®−îc bÞ vì, bÞ bavia vµ kh«ng ®−îc ®Ó cho 
ch× ch¶y theo b¶n cùc. 
 
(iv) Mçi b×nh thuû tinh ph¶i cã 2 lß xo b»ng chÊt nhùa clo vinhin ®Ó Ðp c¸c b¶n cùc cßn 
phÝa ®èi diÖn víi b¶n cùc ph¶i ®Öm ®òa cao su ®Ó t¹o nªn khe hë gi÷a b¶n cùc vµ thanh 
b×nh. 
 

Khi l¾p accu kiÒm ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
(i) Accu ph¶i cã thÓ ®Æt trªn c¸c vËt c¸ch ®iÖn hay c¸c èng thuû tinh. Tr−êng hîp nµy trªn 
phiÕm gç cña gi¸ ®ì xÎ r·nh ®Ó ®Æt èng, r·nh ph¶i s¬n b»ng lo¹i s¬n chÞu kiÒm. 
 
(ii) Gi÷a ®¸y mçi b×nh accu vµ vËt c¸ch ®iÖn hay èng thuû tinh ph¶i cã ®Öm lãt b»ng chÊt 
dÎo. Cho phÐp dïng tÊm lãt b»ng t«n cã s¬n nhùa ®−êng. §èi víi accu nhá kh«ng nhÊt 
nhiÕt ph¶i cã ®Öm lãt. 
 
(iii) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b×nh accu ph¶i b»ng 50 mm. NÕu cã ®Öm lãt gi÷a c¸c b×nh th× 
vÉn ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trªn. 
 
(iv) Khi nèi c¸c b×nh accu ph¶i vÆn chÆt c¸c ®ai èc. 
 

Khi rãt chÊt ®iÖn ph©n vµo accu axÝt ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 
 
(i) Dung dÞch n−íc cÊt vµ axitsunfua - rÝc dïng lµm chÊt ®iÖn ph©n ph¶i ®¶m b¶o theo tiªu 
chuÈn hiÖn hµnh. 
 
(ii) Møc cña chÊt ®iÖn ph©n ph¶i cao h¬n mÐp trªn cña c¸c b¶n cùc Ýt nhÊt lµ 10 mm. 
 

Khi rãt chÊt ®iÖn ph©n vµo accu kiÒm ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 
 
(i) ChÊt ®iÖn ph©n ph¶i lµ dung dÞch hy®r«xyt kali hau hy®r«xyt natri cã pha thªm 
m«n«hy®rat hy®roxÝtliti, dïng n−íc cÊt ®Ó ®iÒu chÕ dung dÞch ®iÖn ph©n. 
 
(ii) Khi rãt chÊt ®iÖn ph©n vµo accu møc ®æ chÊt ®iÖn ph©n theo b¶ng II- 6. 
Ph¶i ®æ mét líp dÇu vad¬lin lªn trªn mÆt chÊt ®iÖn ph©n cña accu, nÕu kh«ng cã vad¬lin 
th× dïng dÇu ho¶ víi sè l−îng qui ®Þnh theo b¶ng sau ®©y: 
Møc ®é chÊt ®iÖn ph©n trªn c¸c b¸n cùc accu kiÒm. 
 

KiÒm accu Møc ®é chÊt ®iÖn ph©n ph¶i cao h¬n b¶n 
cùc (mm) 

 10-12 
12-15 

40 
25 
30 
30 
60 
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L−îng dÇu vad¬lin ph¶i ®æ lªn trªn mÆt chÊt ®iÖn ph©n cña accu kiÒm. 
 

KiÒm accu L−îng dÇu vad¬lin (cm3) 

 5 
8 
10 
15 
18 
20 

 
C¸c b×nh accu axÝt sau 2 ®Õn 4 giê kÓ tõ khi ®æ xong chÊt ®iÖn ph©n vµo accu, míi 

®−îc n¹p ®iÖn. Ph¶i n¹p ®óng qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o, sau lÇn n¹p ®Çu tiªn ph¶i ®¹t ®−îc 
dung l−îng Ýt nhÊt b»ng dung l−îng cña chÕ ®é phãng 10 giê. 
 

ViÖc n¹p ®iÖn ®−îc xem nh−u kÕt thóc khi: 
 
(i) §iÖn ¸p cña mçi b×nh accu trong lóc n¹p ®iÖn gi÷ nguyªn kh«ng ®æi ë møc 2,75 V 
trong 1 giê liÒn. 
 
(ii) Nång ®é chÊt ®iÖn ph©n ngõng t¨ng trong 1 giê liÒn. 
 
(iii) ChÊt ®iÖn ph©n s«i m¹nh thµnh nh÷ng bät khÝ lín. 
 
(iv) §iÖn ¸p cña mçi b×nh accu sau khi ngõng n¹p lµ 2,05 - 2,1V. 
 
(v) Khi  phãng ®iÖn trong 10 giê liªn tôc dßng ®iÖn phãng qui ®Þnh, ®iÖn ¸p cña mçi b×nh 
accu cuèi thêi kú phãng kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,8V vµ ®iÖn ¸p chªnh lÖch gi÷a c¸c b×nh 
kh«ng ®−îc qu¸ 0,1V. 
 
ViÖc n¹p accu kiÒm ®−îc xem nh− kÕt thóc khi:  
 
(i) §iÖn ¸p cña mçi b×nh accu trong lóc n¹p ®iÖn gi÷ nguyªn kh«ng ®æi ë møc 1,8 - 2V 
trong 1 giê liÒn. 
 
(ii) Khi phãng ®iÖn trong 8 giê liªn tôc víi dßng ®iÖn phãng qui ®Þnh ®iÖn ¸p trªn mäi 
b×nh accu kh«ng ®−îc gi¶m xuèng d−íi 1 v«n. 
 
3.6.3. ThiÕt bÞ phô. 
 

ViÖc l¾p bé chuyÓn m¹nh ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
(i) C¸c chæi ®iÖn ph¶i tr−ît theo c¸c phÇn tiÕp xóc vµ ¸p chÆt vµo chóng khi chuyÓn tiÕp tõ 
phiÕn nµy sang phiÕn kh¸c, chæi kh«ng ®−îc g©y gi¸n ®o¹n m¹ch ®iÖn. 
 
(ii) C¬ cÊu cña bé chuyÓn m¹nh ph¶i lµm viÖc mét c¸ch nhÑ nhµng, ®Òu ®Æn vµ døt kho¸t. 
 
(iii) Sè l−îng b×nh accu phãng ®iÖn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ sè l−îng b×nh accu ®−îc n¹p 
®iÖn ®ång thêi. 
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(iv) Sè l−îng b×nh accu ®−îc phãng hoÆc ®−îc n¹p ph¶i t¨ng dÇn lªn, ®èi víi bé chuyÓn 
m¹ch truyÒn ®éng b»ng tay th× t¨ng sè l−îng b×nh b»ng c¸ch quay tay quay phãng hoÆc 
tay quay n¹p, theo chiÒu kim ®ång hå, cßn ®èi víi bé chuyÓn m¹nh  kiÓu ph¼ng cã xec-
v«-mèt-t¬ th× khi t¨ng sè b×nh th× thanh ngang di chuyÓn lªn trªn. 
 
3.6.4. C¸ch s¬n vµ ký hiÖu: 
 

C¸c kÕt cÊu ®ì ®Ó cè ®Þnh c¸c Pu-li hay vËt c¸ch ®iÖn vµ thanh dÉn ph¶i s¬n thËt 
cÈn thËn b»ng s¬n chÞu axÝt hoÆc chÞu kiÒm. Cã thÓ dïng s¬n men mÇu x¸m s¸ng lo¹i chÞu 
axÝt. 
 

C¸c accu axÝt hay accu kiÒm ®Æt trong c¸c tû hót, mÆt trong cña tñ ph¶i s¬n b»ng 
s¬n chÞu axÝt hay chÞu kiÒm cho tõng lo¹i accu. 

 
C¸c b×nh accu ph¶i ®−îc ®¸nh sè thø tù, sè thø tù ®ã ph¶i ghi tªn c¸c biÓn nhá 

b»ng nhùa vµ g¾n vµo phªn gi¸ ®ì accu. 
§èi víi accu axÝt cho phÐp dïng biÓn chi cßn víi accu kiÒm cho phÐp dïng biÓn 

thÐp ®−îc s¬n b»ng s¬n chÞu kiÒm. 
 
3.7- C¸c thiÕt trÝ tù nhiªn ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt. 
 
 

C¸c qui ®Þnh trong môc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó l¾p c¸c bé tô ®iÖn hoÆc tõng b×nh tô 
®iÖn lo¹i c¸ch ®iÖn giÊy tÈm dÇu ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cña thiÕt trÝ ®iÖn xoay chiÒu 
tÇn sè 50 Hz vµ ®iÖn ¸p ®Õn 10 KV. 
 
3.7.1.C¸c tô ®iÖn. 
 

Khi l¾p c¸c tô ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh: 
(i). C¸c tô ®iÖn mét pha ph¶i bè trÝ trªn khung ®Ó mçi pha cña bé tô hoÆc mçi nh¸nh trong 
mçi pha ®Òu cã dao c¸ch ly riªng. Tæng dung l−îng danh ®Þnh kh«ng ®−îc sai kh¸c víi 
dung l−îng trung b×nh cña 1 pha cña bé tô ®iÖn, hay dung l−îng trung b×nh cña 1 nh¸nh 
t−¬ng øng qu¸ ± 5%. 
 
(ii) §Ó ®iÒu chØnh c¸c tô ®iÖn ®Æt theo h−íng ®øng vµ h−íng ngang, cho phÐp dïng c¸c 
®Öm c¨n chØnh b»ng thÐp, c¸c ®Öm nµy ph¶i hµn liÒn vµo khung. 
 
(iii) C¸c tô ®iÖn ph¶i ®Æt sao cho c¸c nh·n ghi th«ng sè cña chóng ph¶i quay vÒ phÝa hµnh 
lang phôc vô. 
 
(iv) Khe hë gi÷a ®¸y cña c¸c tô ®iÖn ë hµng d−íi cïng víi nÒn  nhµ hay víi ®¸y hè gom 
dÇu, kh«ng ®−îc bÐ h¬n 100mm. 
 

ViÖc bè trÝ c¸c thanh dÉn vµ ph−¬ng ph¸p nèi chóng vµo tô ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o viÖc 
thanh tô ®iÖn ®−îc thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh khai th¸c, muèn vËy c¸c tô ®iÖn ph¶i ®−îc 
nèi vµo thanh c¸i chung cña bé tô theo kiÓu ph©n nh¸nh b»ng c¸c ®Çu nèi kiÓu chèt c¾m. 
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HÖ thèng thanh dÉn kh«ng ®−îc t¹o nªn lùc uèn trªn c¸c c¸ch ®iÖn ®Çu ra cña tô 
®iÖn. 
 

ViÖc nèi ®Êt tô ®iÖn ph¶i lµm theo c¸c yªu cÇu trong môc “ nèi ®Êt”.       §Æc biÖt 
mçi vá b×nh tô ph¶i ®−îc nèi b»ng c¸ch: nèi vá víi khung ®Æt bé tô ®iÖn hoÆc víi ®−êng 
trôc nèi ®Êt. 

D©y dÉn nèi ®Êt ph¶i ®ùoc bè trÝ ®Ó kh«ng c¶n trë viÖc thay c¸c tô ®iÖn trong khi 
khai th¸c. 
 
3.7.2. C¸ch s¬n vµ ký hiÖu. 
 

Sè thø tù cña c¸c b×nh tô ®iÖn ph¶i kÎ b¼ng s¬n chÞu dÇu lªn thµnh b×nh cña mçi tô 
®iÖn, vµ quay vÒ phÝa hµnh lang. 
 

C¸c c¸ch ®iÖn ®Çu ra cña c¸c tô ®iÖn ph¶i ®¸nh sè (1 vµ 2 ®èi víi c¸c tô ®iÖn 1 pha 
vµ 1,2,3, ®èi víi c¸c tô ®iÖn 3 pha) b»ng s¬n chÞu dÇu lªn n¾p b×nh, c¹nh nh÷ng c¸ch ®iÖn 
®Çu ra t−¬ng øng. 
 

Thø tù c¸c sè ph¶i gièng nhau ®èi víi tÊt c¶ mäi b×nh tô ®iÖn (vÝ dô b¾t ®Çu tõ 
c¸ch ®iÖn tÊm nh·n ghi th«ng sè cña nhµ chÕ t¹o). 
Sè hiÖu cña mçi nh¸nh ph¶i ghi: 
 
(1). ë c¹nh bé truyÒn ®éng dao c¸ch ly cña nh¸nh. 
 
(2). Trªn khung cña bé tô ®iÖn hay trªn t−êng ë gÇn nh¸nh. 
 
(3). Trªn c¸c cöa trong tr−êng hîp nh¸nh ®−îc bè trÝ trong tõng thêi gian. 
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Ch−¬ng IV 

 
C¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc 

 
4.1 - C¸c m¸y ®iÖn. 
 

Nh÷ng qui ®Þnh trong môc nµy ¸p dông ®Ó kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt c¸c m¸y ®iÖn 
thuéc ®ñ lo¹i c«ng suÊt vµ ®iÖn ¸p dïng ®Ó truyÒn ®éng c¸c m¸y mãc (c¬ cÊu) vµ ®Ó biÕn 
®æi ®iÖn n¨ng. Khi ®−a ®Õn n¬i l¾p ®Æt m¸y ®iÖn, cã thÓ ®−îc l¾p ®Æt trän bé hoÆc gåm 
nhiÒu bé phËn th¸o rêi. 

 
Nh÷ng qui ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®Ó l¾p ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn tua bin h¬i, m¸y ph¸t 

®iÖn tua bin n−íc, tua bin khÝ, ®iªzen, m¸y bï ®ång bé, ®éng c¬ ®iÖn cña ®Çu kÐo, tÇu 
thuû vµ c¸c m¸y ®iÖn chuyÓn dïng kh¸c. 

 
ViÖc ®ãng ®iÖn, c¸c m¸y ®iÖn xoay chiÒu kh«ng cÇn sÊy ph¶i c¨n cø vµo c¸c kÕt 

qu¶ kiÓm tra s¬ bé c¸ch ®iÖn c¸c cuén d©y, kiÓm tra ph¶i tiÕn hµnh theo qui tr×nh x¸c ®Þnh 
kh¶ n¨ng ®ãng ®iÖn vµo c¸c m¸y ®iÖn xoay chiÒu kh«ng cÇn sÊy. 

Khi c¸ch ®iÖn cña c¸c cuén d©y m¸y ®iÖn kh«ng ®¶m b¶o, nhÊt thiÕt ph¶i sÊy vµ 
xö lý tr−íc khi ®ãng ®iÖn. 
 
4.1.1. C¸c ®Õ mãng, gi¸ tr−ît vµ bul«ng. 
 

BÒ mÆt cña c¸c mãng ch−a cã c¨n chØnh, chØ ®−îc phÐp cã c¸c chç 
lâm nhá h¬n 10 mm, vµ ®é nghiªng nhá h¬n 1/100. 

C¸c ®Öm c¨n chØnh ®Õ  m¸y lµm b»ng thÐp dÑt dµy 10 - 20mm. Tr−êng hîp ®Õ 
m¸y hay khung m¸y ®Æt cao h¬n mÆt mãng 50 mm th× c¸c miÕng ®Öm ®Õ c¨n chØnh ®ù¬c 
lµm b»ng gang hay b»ng thÐp vu«ng. 

ChiÒu dµi cña miÕng ®Öm c¨n chØnh ph¶i lín h¬n chiÒu réng mÆt ®ì cña ®Õ m¸y tõ 
50 - 75 mm vµ ph¶i lßi ra ngoµi mÐp ®Õ m¸y ë c¶ mäi phÝa. ChiÒu réng cña ®Öm c¨n 
chØnh ph¶i b»ng 1/ 4 chiÒu dµi cña nã nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 50 mm. 

Khi c¨n chØnh lÇn cuèi cïng ®Ó ®¹t ®−îc ®é ngang cña ®Õ m¸y, cã thÓ dïng c¸c 
®Öm c¨n phô b»ng thÐp máng cã ®é dµy cÇn thiÕt. C¸c ®Öm c¨n phô nµy cã chiÒu réng, 
chiÒu dµi nh− c¸c ®Öm c¨n chØnh chÝnh, c¸c ®Öm c¨n chØnh ph¶i th¼ng ®Òu vµ c¸c mÆt 
ph¶i ¸p khÝt víi nhau vµ ¸p khÝt vµo mÆt mãng vµ ®Õ mãng. 

CÊm dïng c¸c ®Öm c¨n chØnh cã h×nh d¹ng tuú tiÖn vµ víi sè l−îng qu¸ 5 (kh«ng 
kÓ c¸c ®Öm c¨n chØnh phô). Khi ®Õ m¸y lµ ®Õ hép th× c¸c ®Öm c¨n chØnh ph¶i ®Æt ë mäi 
phÝa bul«ng mãng vµ ë nh÷ng chç t¶i träng tËp trung (tøc d−íi c¸c trô ®ì ë trôc, d−íi c¸c 
ch©n bÖ m¸y v.v...) khi ®Õ m¸y kh«ng cã ch©n ph¶i ®Æt c¸c ®Öm c¨n chØnh d−íi tÊt c¶ mäi 
c¹nh ngang cøng. 
 

§èi víi c¸c m¸y ®−îc ®−a ®Õn n¬i l¾p ®Æt d−íi h×nh thøc th¸o rêi, khi ®Æt c¨n 
chØnh ph¶i theo c¸c trôc chÝnh vµ c¸c cèt chuÈn ®Õ m¸y. 

§Õ m¸y ph¶i n©ng cao h¬n mÆt mãng Ýt nhÊt lµ 30 - 40 mm ®Ó chÌn v÷a bª t«ng. 
Khi c¨n chØnh ®é cao ®Æt c¸c trô ®ì ë trôc (Pu-li) vµ c¸c stato cña m¸y, nªn dïng c¸c ®Öm 
c¨n chØnh cã chiÒu dµy trong giíi h¹n lµ 3 - 7 mm. 
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C¸c ®ai èc ®−îc vÆn b»ng tay vµo bul«ng mãng, nh−ng kh«ng ®−îc láng. Bul«ng 
mãng ph¶i nh« lªn khái ®ai èc hay ®ai èc h·m Ýt nhÊt lµ 21/2 ren. D−íi c¸c ®Õ m¸y ( 
kho¶ng gi÷a cña ®Õ m¸y vµ mÆt mãng) ph¶i ®æ bª t«ng ®óng m¸c thiÕt kÕ. Tr−íc khi ®æ 
bª t«ng ph¶i lµm sêm mÆt mãng, quÐt hÕt r¸c bÈn vµ dïng n−íc röa s¹ch mÆt mãng ®Ó cã 
®é tiÕp sóc ®−îc tèt. 

 
ChiÒu dµy líp bª t«ng ®æ d−íi ®Õ m¸y ph¶i theo ®óng qui ®Þnh cña thiÕt kÕ, tr−êng 

hîp thiÕt kÕ kh«ng qui ®Þnh th× líp bª t«ng nµy ®æ ®Õn møc thÊp h¬n mÆt trªn  cña ®Õ m¸y 
lµ 2 - 3 cm. Riªng phÇn trong lßng cña ®Õ m¸y, th× líp bª t«ng nµy ph¶i ®æ ®Õn møc 
ngang mÆt trªn cña ®Õ m¸y, trõ nh÷ng chç chõa ra ®Ó siÕt chÆt bul«ng. 
NÕu líp bª t«ng nµy cã chiÒu dÇy lín h¬n 100 mm th× ph¶i cã cèt thÐp vµ cèt thÐp nµy 
ph¶i ®−îc liªn kÕt víi cèt thÐp chÝnh cña mãng. 

 
Khi mÆt mãng qu¸ thÊp so víi cèt thÐp thiÕt kÕ cho phÐp ®Æt ®Õ m¸y khi m¸y hoÆc 

tæ m¸y cã träng l−îng ®Õn 20 tÊn trªn c¸c dÇm ch÷ I cã chiÒu cao kh«ng qu¸ 160 mm th× 
khi ®ã cÊm dïng c¸c ®Öm c¨n chØnh chÝnh vµ phô (chØ ®−îc ®Öm c¸c miÕng c¨n chØnh 
máng ®Ó ®iÒu chØnh th¨ng b»ng). 

 
Khi l¾p ®Æt c¸c æ trô ®ì cña c¸c m¸y mµ c¸c m¸y ®ã ®−îc ®−a ®Õn d−íi h×nh thøc 

th¸o rêi, th× ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu sau: 
 
(i) Khi ®Æt c¸c trô ®ì th¼ng ®øng ph¶i ®¶m b¶o cho trôc tæ m¸y ngang b»ng. Tr−êng hîp 
nµy cho phÐp ®Æt ®Öm c¨n chØnh d−íi trô ®ì. 
 
(ii) C¸c trô ®ì cña æ tr−ît ph¶i ®Æt ®Ó trÞ sè khe hë cña r«to (phÇn øng) phï hîp víi sè liÖu 
cña nhµ m¸y chÕ t¹o. Tr−êng hîp kh«ng cã chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o th×: 
- Khe hë cña r«to lµ 2 - 4 mm víi ®−êng kÝnh trô nhá h¬n 200 mm. 
- Khe hë cña r«to b»ng 2% ®−êng kÝnh trôc víi ®−êng kÝnh trªn 200 mm. 
Khi quay r«to trôc kh«ng ®−îc va ®Ëp vµo c¸c æ trôc. 
(iii) Mçi trô ®ì ph¶i ®−îc cè ®Þnh lªn bÖ mãng b»ng 2 chèt kiÓm tra. 
(iii). MÆt c¸c hè dÇu cña c¸c tæ m¸y ph¶i ®¶m b¶o s¹ch sÏ (kh«ng rØ, kh«ng b¸m ®Êt bÈn). 

 
Khi ®Æt c¸c æ, ®ì lªn c¸c tÊm ®Öm c¸ch ®iÖn (do nhµ chÕ t¹o quy  

®Þnh) cã c¸c quy ®Þnh sau: 
(1) C¸c bu l«ng cè ®Þnh, c¸c chèt kiÓm tra, c¸c ®−êng èng dÇu, c¸c ®−êng èng n−íc vµ vá 
kim lo¹i cña c¸p ph¶i ®−îc c¸ch ®iÖn ch¾c ch¾n víi c¸c trô ®ì ë c¸c æ trôc. 
(2) C¸c tÊm c¸ch ®iÖn ph¶i lµm b»ng tªcxtolÝt, fibr«lÝt hay c¸c vËt liÖu Ðp t−¬ng tù. C¸c 
tÊm ®Öm c¸ch ®iÖn ph¶i nh« ra ngoµi ®Õ cña c¸c trô ®ì Ýt nhÊt lµ 5mm ®èi víi c¸c èng c¸c 
vßng ®Öm, vµ c¸c chèt th× c¸c tÊm ®Öm c¸ch ®iÖn cã chiÒu dÇy kh«ng nhá h¬n 2 - 3mm. 
(3) Tr−íc khi ®Æt c¸c trôc vµo c¸c æ ®ì, ph¶i dïng Mªgomet 1000V ®Ó ®o ®iÖn trë c¸ch 
®iÖn cña trô ®ã ë trôc víi ®Õ m¸y. TrÞ sè ®iÖn trë c¸ch ®iÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,5 MQ 
®èi víi ®éng c¬ ®iÖn, vµ 1,0 MQ ®èi víi c¸c m¸y ph¸t ®iÖn. Khi ®· xiÕt chÆt c¸c bu l«ng 
cè ®Þnh trô vµ ®Õ m¸y. C¸c kÕt qu¶ ®o l−êng ph¶i ghi vµo biªn b¶n hay hå s¬ l¾p ®Æt m¸y. 

 
Ph¶i chØnh l¾p c¸c b¹c, æ trôc kiÓu tr−ît theo ®óng h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 

NÕu kh«ng cã c¸c tµi liÖu h−íng dÉn th× tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
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(i) L¾p ghÐp trôc vµo æ tr−ît b«i tr¬n b»ng vßng ®Çu theo kiÓu l¾p láng cÊp 4 (C4) cho c¸c 
m¸y d−¬Ý 1000 vßng / phót vµ theo kiÓu l¾p láng cÊp 5 (L5) cho c¸c m¸y tõ 1000 vßng / 
phót trë lªn. 
Khe hë gi÷a cæ trôc vµ b¹c æ trôc, ph¶i t−¬ng øng víi c¸c sè liÖu ë b¶ng sau ®©y: 
 
Khe hë gi÷a cæ trôc vµ b¹c æ trôc. 
 

Khe hë gi÷a cæ trôc vµ b¹c æ trôc cã b«i tr¬n b»ng vµnh dÇu (mm)
Khi n¾p ghÐp kiÓu l¾p láng cÊp 
4 (L4) cho c¸c m¸y d−íi 1000 
vßng / phót 

Khi l¾p ghÐp kiÓu l¾p láng cÊp 
5 (L5) cho c¸c m¸y tõ 1000 
vßng / phót trë lªn 

§−êng kÝnh danh 
®Þnh cña trôc 
(mm) 

nhá nhÊt lín nhÊt nhá nhÊt lín nhÊt 
Tõ 80 ®Õn 120 
120 - 180 
180 - 200 
260 - 360 
360 - 500 
 

0,08 
0,1 
0,12 
0,14 
0,17 

0,12 
0,15 
0,18 
0,21 
0,24 

0,12 
0,15 
0,18 
0,21 
0,25 
 

0,17 
0,21 
0,25 
0,29 
0,34 

(ii) C¸c b¹c cña c¸c æ trôc ph¶i ¸p khÝt vµo nhÇn gi÷a c¸c cæ trôc theo 
mét cung tõ 60o ®Õn 120o, th«ng th−êng chØ chØnh l¾p c¸c bé phËn lµm viÖc cña c¸c b¹c 
d−íi, c¸c b¹c trªn chØ ®−îc chØnh khi truyÒn ®éng b»ng d©y curoa, d©y curoa h×nh nªm vµ 
b¸nh xe r¨ng khÝa. 
(iii) C¸c gãc cña c¸c r·nh trong b¹c ph¶i ®−îc rµ thËt b»ng vµ kh«ng ®−îc lßi ra ngoµi mÆt 
®Çu. 
(iv) Khi ë c¸c mÐp b¹c cã c¸c vµnh chÌn kÝn, th× khi chØnh l¾p c¸c b¹c vµo trôc kh«ng 
®−îc cã qu¸ 2 vËt (®Öm) trªn 1 cm2 bÒ mÆt b¹c vµ hoµn toµn kh«ng ®−îc cã vÕt x−íc, vÕt 
rç hay c¸c khuyÕt tËt kh¸c. 
(v) M¸y lµm viÖc kh«ng ®−îc sinh ra ma s¸t gi÷a c¸c mÆt mót cña b¹c víi gê s¾c cña cæ 
trôc, khi x¸c ®Þnh c¸c khe hë ph¶i lµm sao ®Ó khi trôc quay th× cæ trôc kh«ng ch¹m vµo 
phÇn trªn cña ¸o lãt b¹c. 
(vi) C¸c b¹c ë trôc ph¶i ¸p khÝt mét c¸ch chÝnh x¸c vµ c¸c hèc (æ) vµ c¸c n¾p æ ph¶i ®ùoc 
xiÕt (vÆn) ch¾c b»ng c¸c bu l«ng vµo c¸c ¸o lãt b¹c cè ®Þnh (kh«ng cÇn ph¶i th¸o mì) th× 
ph¶i dïng ®inh vÝt h·m mµ ®Þnh vÞ (cè ®Þnh) vµo tÊm n¾p. 
 

ViÖc l¾p ®Æt c¸c vßng (vµnh) trong cña æ h·m lªn trôc vµ viÖc l¾p ®Æt c¸c vßng 
ngoµi vµo æ (hèc cña th©n m¸y) ph¶i ®¶m b¶o cã khe hë h−íng t©m gi÷a c¸c vßng vµ c¸c 
bi (bi trßn hay bi ®òa) trong giíi h¹n c¸c trÞ sè cho phÐp ®èi víi c¸c æ tr−ît khi ®ã c¸c 
vßng kh«ng ®−îc quay trªn trôc vµ trong æ. 
 

Vßng chÌn kÝn c¸c æ l¨n (c¸c r·nh dÇu, c¸c vßng phít, c¸c vßng chÌn h×nh r¨ng 
l−îc) kh«ng ®−îc phÐp ®Ó lä dÇu vµo phÇn trong cña m¸y hay ®Ó rß b¾n dÇu ra ngoµi. 

 
MÆt cæ trôc cña m¸y cã æ tr−ît ph¶i thËt nh½n (kh«ng cã vÕt x−íc, vÕt rç v.v...) 

dung sai vÒ ®é chÝnh x¸c kÝch th−íc h×nh häc x¸c ®Þnh b»ng micromÐt hay Indicateur 
(dông cô chØ thÞ) kh«ng v−ît qu¸ 0,02 mm ®èi víi cæ trôc cã ®−êng kÝnh ch−a ®Õn 200 
mm vµ ®èi víi c¸c cæ trôc cã ®−êng kÝnh trªn 200 mm th× kh«ng qu¸ 0,03 mm. 

 
NhiÖt ®é cña c¸c æ khi m¸y lµm viÖc kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè sau: 
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- §èi víi c¸c æ trôc tr−ît lµ 80oC 
- §èi víi c¸c æ trôc l¨n lµ 95oC. 
Roto (phÇn øng) vµ Stato (phÇn l¨n). 
 

Khi l¾p r¸p m¸y ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o sù bè trÝ ®èi víi c¸c tõ tr−êng cña (stato 
varªto). C¸c m¸y ®iÖn cã stato lo¹i rêi th× nh÷ng chç th¸o më ph¶i l¾p ghÐp cho thËt khÝt 
chÆt viÖc nèi c¸c nh¸nh cuén d©y vµ bäc c¸nh ®iÖn ph¶i lµm ®óng theo dÉn cña nhµ m¸y 
chÕ t¹o. 

 
Ch©n cña stato ph¶i ®−îc l¾p khÝt, chÆt vµo bÖ m¸y. Sau khi c¨n chØnh lÇn cuèi 

ph¶i dïng c¸c chèt kiÓm tra (chèt cè ®Þnh vÞ) ®Ó cè ®Þnh stato lªn bÖ m¸y. 
TrÞ sè c¸c khe hë kh«ng khÝ gi÷a roto vµ stato gi÷a roto vµ c¸c cùc chÝnh ph¶i ®o ë 

c¶ hai phÝa cña r«to. T¹i c¸c ®iÓm ®èi xøng theo ®−êng kÝnh kh«ng ®−îc chªnh lÖnh qu¸ 
10% trÞ sè trung b×nh cña c¸c khe hë. 

 
§èi víi m¸y cùc ©m cã ®−êng kÝnh r«to 500 600 mm ph¶i ®o khe hë t¹i 4 ®iÓm 

®èi xøng cña ®−êng kinhs (theo trôc ®øng vµ trôc ngang). §èi víi nh÷ng m¸y r«to 600 
mm th× ®o 8 ®iÓm riªng c¸c m¸y cùc låi ®o ë d−íi mçi cùc. 
 
4.1.2. C¸ch nèi trôc. 
 

 
ViÖc nèi trôc cña m¸y ®iÖn víi trôc cña c¬ cÊu hoÆc víi m¸y ®iÖn kh¸c b»ng d©y 

curoa nhá hoÆc d©y curoa h×nh thang ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
 
(i). PhÇn d−íi cña d©y curoa ph¶i lµ phÇn dÉn ®éng. 
 
(ii). PhÇn dÇy thªm cña mèi nèi ph¶i ®Æt quay ra phÝa ngoµi cña d©y cu  roa. 
 
(iii). §−êng tim cña trôc m¸y ®iÖn vµ cña trôc c¬ cÊu ghÐp nèi víi nã ph¶i song song. C¸c 
rßng räc (Pu-li) ph¶i cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. 
 
(iv). C¸c gi¸ tr−ît ph¶i cã ®é dµi dù tr÷ ®Ó c¨ng thªm d©y cu roa khi cÇn. 

 
ViÖc nèi trôc m¸y ®iÖn víi trôc c¬ cÊu hay víi trôc m¸y ®iÖn kh¸c b»ng khíp nèi, 

ph¶i thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 
 
(1) §−êng trªn (®−êng trôc) cña c¸c trôc ®ù¬c nèi trùc tiÕp víi nhau ph¶i th¼ng ®Òu 
kh«ng ®−îc gÉy khóc. §−êng tim cña c¸c trôc nèi víi nhau ph¶i trïng nhau, kh«ng phô 
thuéc vµo c¸c nèi chÆt, cøng hay ®µn håi. 
 
(2) C¸c mÆt ®Çu cña trôc nèi víi nhau theo kiÓu nèi chÆt song song víi nhau. Ph¶i kiÓm 
tra b»ng c¸ch ®o khe hë gi÷a c¸c mÆt ®Çu trôc. Khi ®o ph¶i th¸o c¸c bu l«ng nèi trôc vµ 
c¸c nöa khíp ra trong ph¹m vi ®iÒu chØnh. §o trÞ sè cña khe hë ®−êng trôc vµ h−íng t©m 
t¹i 4 ®iÓm khi quay c¶ 2 trôc víi c¸c gãc 90o, 120o, 270o, 360o. KÕt qu¶ ®o kh«ng ®−îc 
chªnh lÖch qu¸ trÞ sè cho trong b¶ng ®· nªu. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt ®Çu cña c¸c nöa, 
mÆt ghÐp ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o, hoÆc theo c¸c khe hë theo 
chiÒu trôc r«to c¸c m¸y ®iÖn nèi víi nhau. 
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(i). C¸c lç ë hai mÆt khíp nèi trïng nhau. 
 
(ii). C¸c ®ai èc cña bu l«ng nèi ph¶i ®−îc h·m l¹i ®Ó tr¸nh tù th¸o láng. 

 
§é chÝnh x¸c khi gia c«ng c¸c æ trôc cña khíp nèi pu-li vµ b¸nh r¨ng,  vµ viÖc l¾p 

ghÐp chóng lªn trôc m¸y ®iÖn ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn hiÖn hµnh cña nhµ n−íc vµ víi 
qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. 

Khi doa ph¶i ®¶m b¶o ®−êng t©m cña lç th¼ng gãc víi khíp nèi ®Çu trôc. 
 

§é rung c¸c æ trôc cña ®éng c¬ ®iÖn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè: 
  

- Khi tèc ®é quay 3000 vßng/phót lµ 0,05 mm 
 - Khi tèc ®é quay 1500 vßng/phót lµ 0,01 mm 
 - Khi tèc ®é quay 1000 vßng/phót lµ 0,13 mm 
 - Khi tèc ®é quay 750 vßng/phót lµ 0,16 mm 
 
4.2. Cæ gãp ®iÖn vµ bé phËn chæi than. 
 
Cæ gãp ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 
 
- MÆt cæ gãp ®iÖn ph¶i l¸ng bãng. 
- Cæ gãp ®iÖn kh«ng ®−îc cã vÕt x−íc, bavia (gê). 

 
 

C¸c gi¸ ®ì chæi than cña c¸c m¸y ®iÖn ®−îc vËn chuyÓn ®Õn d−íi h×nh thøc th¸o 
rêi, ph¶i l¾p l¹i ®óng theo h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. NÕu kh«ng cã th× ph¶i theo c¸c yªu 
cÇu sau: 
 
(i) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ ®ì chæi than theo chu vi cæ gãp ®−îc ®o theo c¸c mÐp chæi 
than ph¶i b»ng nhau. Sai sè c¸c kho¶ng c¸ch nµy (lÊy trÞ sè trung b×nh) kh«ng ®−îc phÐp 
v−ît qu¸: 

- 2% ®èi víi c¸c m¸y ®iÖn d−íi 200 kw. 
 - 0,5% ®èi víi m¸y ®iÖn trªn 200 kw. 
(ii) Kho¶ng c¸ch tõ mÆt cæ gãp ®Õn vßng ®ì chæi than kh«ng ®−îc lín qu¸ 2 ~ 4 mm (tuú 
theo ®−êng kÝnh cæ gãp vµ kÝch th−íc chæi than). C¸c kho¶ng c¸ch ®ã ph¶i b»ng nhau ë 
c¶ mÐp ®Çu vµ cuèi cña vßng. MÆt trong cña chæi than ph¶i ph¼ng, ®Òu vµ s¹ch, kh«ng cã 
vÕt x−íc vµ gê s¾c. 
 
(iii) C¸c gi¸ ®ì chæi than ph¶i ®Æt theo thø tù h×nh cê ®Ó cho mÆt cæ gãp mßn ®Òu. Nh− 
vËy ph¶i ®iÒu chØnh c¸c chæi than sao cho c¸c chæi kh¸c cùc  kÕ tiÕp nhau tr−ît theo mét 
®−êng trªn mÆt ph¼ng cæ ghÐp. 
 
(iv) C¸c gi¸ ®ì chæi than kiÓu mÐp v¸t ph¶i ®Æt sao cho khi m¸y quay c¸c phiÕn cæ gãp 
ch¹y h−íng vÒ phÝa gãc nhän cña chæi. 
 

Khi l¾p c¸c chæi than vµo gi¸ ®ì, ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
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(i) M· hiÖu chæi than ph¶i phï hîp víi sè liÖu cña nhµ chÕ t¹o víi kiÓu vµ tÝnh chÊt lµm 
viÖc cña m¸y ®iÖn. 
 
(ii) CÇn ®ì chæi than ph¶i l¾p theo v¹ch dÊu cña nhµ chÕ t¹o, ®ång thêi ë c¸c m¸y ®iÖn cã 
cùc phô th× c¸c chæi than ph¶i ®Æt theo ®−êng trung tÝnh. 
 
(iii) C¸c chæi than cã thÓ bá lät vµo vßng ®ì chæi than mét c¸ch tù do víi khe hë 0,1 - 0,4 
mm theo h−íng quay, vµ 0,2 - 0,5 mm theo h−íng ®−êng tim cña cæ gãp, ë c¸c m¸y ®iÖn 
khuÕch ®¹i c¸c khe hë cña chæi than trong c¸c vßng ®ì kh«ng ®−îc lín qu¸ 0,08 - 0,1 mm 
theo h−íng quay vµ 0,15 - 0,2 mm theo h−íng tim cæ gãp. 
 
(iv) C¸c chæi than ph¶i ¸p s¸t toµn bé mÆt tiÕp xóc cña chóng vµo cæ gãp ®iÖn. 
 
(v) ¸p lùc cña chæi than lªn cæ gãp ®o b»ng lùc kÕ ph¶i phï hîp víi m· hiÖu chæi than 
(kho¶ng 150 - 250 g/cm2). §ång thêi ¸p lùc cña tõng chæi than kh«ng ®−îc sai kh¸c 10% 
so víi ¸p lùc trung b×nh. 
 
(vi) C¸c d©y bÖn mÒm dÉn ®iÖn cña chæi than ph¶i ®−îc l¾p ch¾c vµo cÇn gi¸ ®ì chæi than 
vµ chæi than kh«ng ®−îc xª dÞch mét c¸ch tù do trong c¸c vßng ®ì. 
 
(vii) C¸c mÐp ®Çu (mÐp tíi) cña chæi than ë mçi cÇn ®ì ph¶i n»m  lªn c¹nh bªn cña phiÕn 
gãp. 

Toµn bé bÒ mÆt lµm viÖc cña chæi than ph¶i ¸p khÝt vµo cæ gãp ®iÖn vµ ¸p khÝt vµo 
vßng tiÕp xóc. Kh«ng ®−îc treo lÖch ra ngoµi mÐp cæ gãp vµ vßng tiÕp xóc, vµ ph¶i tÝnh 
®Õn khe hë. 

 C¬ cÊu n©ng chæi than cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to kiÓu cuén d©y, ph¶i ®¶m 
b¶o chØ n©ng ®−îc chæi than lªn sau khi ®· nèi t¾t c¸c vßng tiÕp xóc. Ph¶i ®¸nh dÊu vÞ trÝ 
khëi ®éng vµ lµm viÖc vµo cÇn ®iÒu khiÓn cña c¬ cÊu nµng chæi than: 
 
4.3. Th«ng giã b«i tr¬n 
 

C¸c vá bªn cña m¸y ®iÖn cã th«ng giã c−ìng bøc ph¶i ®−îc l¾p chÆt víi th©n m¸y. 
 
 Sù rß rØ kh«ng khÝ ë nh÷ng m¸y cã kh«ng khÝ vµo trong m¸y vµ kh¶ n¨ng xuÊt 

hiÖn ®äng n−íc ph¶i khèng chÕ tíi møc tæi thiÓu, do ®ã: 
 
a) C¸c ®−êng èng dÉn khÝ vµ c¸c ng¨n kh«ng khÝ nãng ph¶i cã c¸ch nhiÖt. VÝ dô: b»ng 
ami¨ng tÊm dÇy 5 mm vµ ngoµi cã bäc t«n tÊm. 
 
b) TÊt c¶ chç nèi cña ®−êng dÉn kh«ng khÝ ... ®Òu ph¶i cã ®Öm lãt b»ng da hay b»ng nØ 
dïng nhùa g¾n chÆt chóng lªn mét trong c¸c mÆt b×nh ®Ò chÌn kÝn. 
 

C¸c bé lµm m¸t b»ng n−íc vµ tÊt c¶ mäi ®−êng èng dÉn khÝ thö ¸p lùc, kh«ng 
®−îc cã hiÖn t−îng rß rØ. TrÞ sè ¸p lùc n−íc thÝ nghiÖm ph¶i lµ 3 at. vµ thêi gian thö 
nghiÖm kÐo dµi 5 - 10 phót. 
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C¸c bé läc kh«ng khÝ b»ng dÇu ph¶i ®−îc vÖ sinh vµ tra dÇu vislin hay dÇu cäc sîi 
(tuú theo cÊu t¹o bé läc) c¬ cÊu cung cÊp dÇu ph¶i ho¹t ®éng tèt. C¸c l−íi läc kh«ng ®−îc 
m¾c kÑt vµo c¸c dÉn h−íng. 

 
C¸c thiÕt bÞ ®iÖn l¾p ngoµi trêi ph¶i ®−îc l¾p theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn sau: 

 
a) C¸c d©y dÉn ®Ó t¹o nªn vßng quang ®iÖn ph¶i kÐo c¨ng, ph¶i lo¹i trõ ®−îc sù  chÊn 
®éng cña d©y dÉn. 
 
b) TÊt c¶ c¸c vÞ trÝ dÊu nèi vµ c¸c kÑp ®Êu d©y ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch vµ nèi ch¾c, kh«ng ®Ó 
sinh ra tia löa phãng ®iÖn trong khi thiÕt bÞ lµm viÖc. 
 
c) C¸c bé phËn kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn ¸p cña thiÕt bÞ ®Òu ph¶i ®−îc nèi ®Êt ch¾c ch¾n. 
 

ViÖc b«i tr¬n c¸c æ tr−ît, ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
 
a) Ph¶i dïng dÇu ho¶ röa s¹ch c¸c æ, sau ®ã dïng dÇu röa l¹i thËt kh« råi míi ®æ dÇu b«i 
tr¬n cho ®Õn dÊu cña nhµ chÕ t¹o  v¹ch trªn kÝnh kiÓm tra møc dÇu. 
 
b) Lo¹i dÇu rãt vµo ph¶i theo ®óng chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 
 
c) DÇu kh«ng ®−îc rß rØ ra ngoµi æ trôc. §−êng dÉn dÇu vµ c¸c bé phËn kh¸c cña hÖ thèng 
b«i tr¬n kh«ng ®−îc ®Ó  dÇu rít vµo cuén d©y. 
 
d) C¸c vßng dÇu b«i tr¬n ph¶i quay ®Òu ®Æn kh«ng ®−îc quay ng¾t qu·ng vµ n»m im. 

 
C¸c æ l¨n cña m¸y ®iÖn ph¶i tra mì b«i tr¬n ®Çy 2/3 dung tÝch cña æ. Lo¹i mì b«i 

tr¬n ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c æ. 
 
4.4. C¸c ®Çu d©y ra vµ vµo ng¨n. C¸ch s¬n. C¸ch ký hiÖu. 
 

C¸c chç nèi bªn trong m¸y ®iÖn ph¶i c¹o s¹ch vµ m¹ thiÕc c¸c mÆt tiÕp xóc. Nèi 
kiÓu bul«ng ph¶i cã biÖn ph¸p h·m kh«ng ®−îc ®Ó tù níi láng. 
 

ViÖc nèi c¸c ®Çu d©y ra cña m¸y ®iÖn vµo l−íi ®iÖn ph¶i phï hîp víi s¬ ®å nèi bªn 
trong cña c¸c cuén d©y cña m¸y vµ víi thiÕt kÕ. C¸c ®Çy d©y ra cña c¸c cuén d©y ph¶i cã 
ký hiÖu râ rµng. 
 

C¸c ®éng c¬ ®iÖn chØ quay mét chiÒu (kh«ng ®−îc quay ng−îc) vµ c¸c c¬ cÊu 
chuyÓn ®éng ph¶i cã mòi tªn ®Ó chØ râ chiÒu quay. C¸c m¸y ®éng c¬ qu¹t giã víi c¸nh 
xiªn chØ ®−îc quay theo chiÒu qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. 
 

C¸c truyÒn ®éng b»ng d©y curoa nhá vµ d©y curoa h×nh thang, b¸nh r¨ng khíp nèi 
vµ ®Çu trôc ph¶i cã hép che hoÆc rµo ch¾n b¶o vÖ. 
 

Trong tr−êng hîp ph¶i söa ch÷a phôc håi l¹i m¸y, th× c¸c cuén d©y ph¶i ®−îc quÐt 
s¬n c¸ch ®iÖn, cßn c¸c ®Çu nèi thanh dÉn bªn trong m¸y, ph¶i quÐt s¬n b»ng s¬n men m· 
hiÖu cña s¬n c¸ch ®iÖn ph¶i chän phï hîp víi chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 
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Trªn th©n m¸y ph¶i cã ký hiÖu theo nh− chØ dÉn trong thiÕt kÕ. 

 
4.5 - C¸c trang thiÕt bÞ khëi ®éng - ®iÒu chØnh vµ b¶o vÖ ®iÖn ¸p ®Õn 1000V. 
 

C¸c qui ®Þnh trong môc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng, ®iÒu 
chØnh vµ b¶o vÖ ®iÖn ¸p ®Õn 1000V ®Æt trong c¸c gian s¶n xuÊt. 
 
4.5.1. C¸c yªu cÇu chung 
 

C¸c bé phËn mang ®iÖn cña thiÕt bÞ khëi ®éng, ®iÒu chØnh, vµ b¶o vÖ ph¶i ®−îc 
che ch¾n ®Ó phßng ng−êi v« ý ch¹m ph¶i. Trong c¸c gian ®Æc biÖt (c¸c gian m¸y ®iÖn vµ 
b¶ng ®iÖn, c¸c gian ®iÒu khiÓn...) cho phÐp ®Æt hë (kh«ng cã n¾p, hép b¶o vÖ) c¸c thiÕt bÞ. 
 

C¸c cöa ra vµo cña c¸c tr¹m ®éng lùc, c¸c b¶ng tñ ®iÖn cña phßng ®iÒu khiÓn vµ 
c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Òu ph¶i cã æ kho¸ ch¾c ch¾n. 
 

C¸c thiÕt bÞ ®Òu ph¶i che ch¾n ®Ó tr¸nh c¸c nguån nhiÖt bªn ngoµi (c¸c lß c«ng 
nghiÖp, lß s−ëi. . .) ¶nh h−ëng vµo. 
 

C¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ vµ cuén d©y ®· b¶o qu¶n l©u ë trong kho hay ngoµi trêi ®· 
bÞ Èm ®Òu ph¶i ®−îc sÊy. 
 
4.5.2. C¸c khëi ®éng tõ, t¾cte, ¸pt«m¸t. 
 

Khi ®Æt c¸c khëi ®éng tõ, t¾cte, ¸pt«m¸t kiÓu hë (kh«ng cã hép che) ph¶i ®¶m b¶o 
kho¶ng c¸ch tèi thiÓu (®Ó khö hå quang) tõ buång dËp hå quang ®Õn c¸c bé phËn mang 
®iÖn gÇn nhÊt cña c¸c thiÕt bÞ kh¸c, vµ ®Õn c¸c kÕt cÊu ®· nèi ®Êt. 

Khi ®Æt khëi ®éng tõ kh«ng ®−îc ®Æt nghiªng qu¸ 5o so víi ph−¬ng th¼ng ®øng. 
 

C¸c bé phËn ®éng cña thiÕt bÞ ph¶i chuyÓn ®éng mét c¸ch nhÑ nhµng vµ khi ®ãng 
c¾t kh«ng ®−îc m¾c kÑt. C¸c d©y nèi n»m bªn trong thiÕt bÞ kh«ng ®−îc c¶n trë sù 
chuyÓn ®éng cña c¸c bé phËn. PhÇn øng ®iÖn cña nam ch©m ®ãng ph¶i b¾t chÆt vµo lâi 
thÐp. Cho phÐp hÖ thèng tõ ®−îc cã tiÕng kªu rÌ rÌ ®Òu ®Æn chøng tá thiÕt bÞ ho¹t ®éng 
b×nh th−êng. 
 

Trªn bÒ mÆt tiÕp ®iÓm cña thiÕt bÞ kh«ng ®−îc cã c¸c vÕt chÈy xïi do ®ã nãng 
qu¸, c¸c tiÕp ®iÓm ph¶i ®¸nh s¹ch theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o vµ kh«ng ®−îc b«i mì, 
c¸c phÇn tiÕp ®iÓm cña c¸c t¾cte khi b¾t ®Çu ch¹m vµo nhau cho ®Õn lóc ®· ®ãng hoµn 
toµn, ph¶i t¹o nªn sù tiÕp xóc ®−êng trªn toµn bé chiÒu réng, kh«ng cã chç hë vµ vªnh, 
lÖch nh×n ®−îc b»ng m¾t. C¸c lùc Ðp, khe hë chuÈn cña c¸c tiÕp ®iÓm chÝnh vµ phô ph¶i 
theo ®óng chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. C¸c buång dËp hå quang ®Òu ph¶i ®−îc ®Æt vµo vÞ trÝ 
theo ®óng qui ®Þnh trong cÊu t¹o cña thiÕt bÞ. 
 

Kho¸ liªn ®éng c¬ khÝ cña c¸c t¾cte, cña khëi ®éng tù ®¶o m¹ch v.v... kh«ng ®−îc 
c¶n trë ®Õn sù ®ãng tù do vµ ®ãng hoµn toµn chØnh cña mçi mét thiÕt bÞ ®−îc liªn ®éng. 
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C¸c thiÕt bÞ khi ®ãng c¾t, ph¶i t¸c ®éng døt kho¸t kh«ng chËm trÔ, kh«ng bÞ m¾c 
kÑt. Khi mÊt ®iÖn hay r¬le t¸c ®éng, hÖ thèng chuyÓn ®éng cña thiÕt bÞ trë vÒ vÞ trÝ ban 
®Çu do t¸c ®éng cña lß xo tiÕp ®iÓm hay do träng l−îng b¶n th©n. 
 
4.5.3. C¸c biÕn trë vµ ®iÖn trë. 
 

Khi ®Æt c¸c biÕn trë kiÓu cuèn d©y hay kiÓu phiÕn ph¶i ®¶m b¶o kh«ng khÝ lµm 
m¸t cã thÓ l−u th«ng dÔ dµng tõ d−íi lªn vµ tho¸t ra ë phÝa trªn biÕn trë, kho¶ng c¸ch gi÷a 
biÕn trë vµ sµn nhµ Ýt nhÊt lµ 100 mm. 
 

C¸c biÕn trë cã dÇu ph¶i ®−îc ®æ dÇy biÕn ¸p ®Õn v¹ch dÇu ë bé phËn chØ møc dÇu. C¸c 
biÕn trë lo¹i cã thïng cã thÓ h¹ xuèng ®−îc, khÝ ®Æt ph¶i ®¶m b¶o cßn l¹i mét kho¶ng trèng cÇn 
thiÕt gi÷a biÕn trë vµ thïng ®· ®−îc h¹ xuèng. 

 
C¸c l−ìi dao cña biÕn trë 3 pha kiÓu cã chÊt láng ph¶i ®−îc ngËp ch×m vµo chÊt 

láng. Khi mçi pha cã 1 thïng th× dung dÞch trong c¶ 3 thïng ph¶i cã cïng mét nång ®é. 
 

C¬ cÊu cña biÕn trë ph¶i lµm viÖc nhÑ nhµng, tr¬n tru, ë c¸c biÕn trë cã c¸c nÊc 
®Þnh vÞ th× khi chuyÓn tõ nÊc nµy sang nÊc kh¸c th× ph¶i ®Þnh vÞ nÊc døt kho¸t vµ chÝnh 
x¸c. 
 

C¸c chæi ®iÖn ®−îc ¸p lªn c¸c tiÕp ®iÓm tÜnh víi mÆt tiÕp xóc Ýt nhÊt 75%. 
 

C¸c tiÕp ®iÓm kiÓu hµnh tr×nh vµ c¸c tiÕp ®iÓm tÝn hiÖu liªn ®éng cña c¸c biÕn trë 
®−îc truyÒn ®éng b»ng ®éng c¬ ph¶i hiÖu chØnh ®¶m b¶o tin cËy. Khi biÕn trë truyÒn 
®éng b»ng xÝch th× cho phÐp xÝch ®−îc di ®éng tù do trong giíi h¹n nöa m¾t xÝch. 
 

Khi l¾p c¸c hép ®iÖn trë ph¶i ®¶m b¶o c¸c phÇn tö ®iÖn trë trong hép ®Òu trªn mÆt 
ph¼ng th¼ng ®øng. Kh«ng cho ®Æt c¸c ®iÖn trë gÇn nh− nh÷ng bé phËn ph¸t nhiÖt. Kh«ng 
cho phÐp ®Æt chång lªn nhau qu¸ 4 hép ®iÖn trë (®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ tr¸nh ph¸t nãng 
qu¸ møc). Khi cã gi¸ ®ì th× cho phÐp ®Æt chång lªn nhau kh«ng qu¸ 7 c¸i. Kho¶ng c¸ch 
tõ c¸c bé phËn mang ®iÖn cña c¸c hép ®iÖn trë ®Õn c¸c rµo ch¾n b»ng kim lo¹i kÝn (kh«ng 
cã lç rçng) Ýt nhÊt lµ 100 mm. 
Víi ®iÖn trë cã hép ph¶i ®¶m b¶o cho luång kh«ng khÝ dÔ dµng l−u th«ng tõ d−íi lªn ®Ó 
lµm m¸t c¸c bé phËn ®iÖn trë. 
C¸c lß xo bï trõ ®Ó Ðp c¸c côm ®iÖn trë, ph¶i tiÕp xóc chÆt ®Õn hÕt cì. 
 

C¸ch ®iÖn cña c¸c d©y nèi víi hép ®iÖn trë ph¶i bãc ®i 1 ®o¹n Ýt nhÊt lµ 100 mm tõ 
®Çu cùc. Kh«ng ®−îc ®Æt d©y dÉn cã c¸ch ®iÖn bªn trªn c¸c biÕn trë. Khi nèi c¸c hép ®iÖn 
trë víi nhau nªn dïng thanh dÉn hay d©y trÇn. 
 
4.5.4  Tr¹m ®iÒu khiÓn, bé khèng chÕ (controleur ) c«ng t¾c hµng tr×nh, nam ch©m 
h∙m. 
 

C¸c b¶ng cña tr¹m ®iÒu khiÓn ph¶i ®Æt trªn mét ®Õ chung (b»ng s¾t L hay s¾t U) 
ch«n vµo nÒn nhµ. C¸c mÆt ph¼ng, c¸c « trèng ch−a l¾p thiÕt bÞ trªn b¶ng ph¶i dïng t«n 
bÞt l¹i. 
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C¸c tiÕp ®iÓm cña bé khèng chÕ ph¶i ®−îc hiÖu chØnh (®é h¹ xuèng vµ lùc Ðp cña 
con tr−ît) theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. Khi mµi, rµ c¸c con tr−ît vµ m¸ h×nh qu¹t ph¶i 
dïng ®òa mÞn kh«ng ®−îc dïng giÊy gi¸p. 
 

C¸c puli cña tay ®ßn dïng ®Ó t¸ch më c¸c tiÕp ®iÓm trong bé khèng chÕ vµ trong 
thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kiÓu cam, khi di chuyÓn theo b¸nh cam ph¶i quay vµ kh«ng ®−îc tr−ît. 
 

C¸c tiÕp ®iÓm cña bé khèng chÕ kiÓu tang trèng (c¸c con tr−ît vµ m¸ h×nh qu¹t) 
ph¶i ®−îc b«i mét líp máng vad¬lin c«ng nghiÖp. Cßn bé khèng chÕ kiÎu cam vµ thiÕt bÞ 
®iÒu khiÓn, kh«ng ®−îc dïng vad¬lin ®Ó b«i lªn c¸c tiÕp ®iÓm. 
 

Tang trèng hay trôc cña bé khèng chÕ vµ cña thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, ph¶i quay nhÑ 
nhµng kh«ng bÞ h·m vµ ph¶i cã s¬n ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n ë tõng nÊc cña nã. 
 

ChiÒu chuyÓn ®éng cña tay quay vµ v« l¨ng, nªn bè trÝ t−¬ng øng víi chiÒu 
chuyÓn ®éng cña c¬ cÊu bé ®iÒu khiÓn. 
 

C¸c r¨ng trong bé truyÒn ®éng b¸nh r¨ng vµ trong bé ®iÒu tèc ph¶i ¨n khíp víi 
nhau trong suèt hµnh tr×nh cña nã. Bé truyÒn ®éng ph¶i ®−îc b«i tr¬n vµ kh«ng bÞ hãc kÑt 
khi lµm viÖc. 
 

Ph¶i kiÓm tra sù lµm viÖc chÝnh x¸c cña c¸c tiÕp ®iÓm ®éng trong c«ng t¾c hµnh 
tr×nh theo biÓu ®å tr×nh tù ®óng c¸c tiÕp ®iÓm. C¸c bé phËn ph¶i chuyÓn ®éng nhÑ nhµng, 
kh«ng bÞ hãc kÑp. Kh«ng ®−îc b«i mì lªn c¸c tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c hµnh tr×nh. 

ViÖc l¾p ®Æt vµ hiÖu chØnh c«ng t¾c hµnh tr×nh (c¸c khe hë vµ lùc nÐn cña c¸c tiÕp 
®iÓm) ph¶i lµm ®óng theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 
 

ViÖc l¾p nam ch©m ®iÖn xoay chiÒu víi bé truyÒn ®éng hay bé h·m, ph¶i ®¶m b¶o 
®Ó mÆt nh½n phÇn øng cña nam ch©m khi bÞ hót hoµn toµn ph¶i ch¹m vµo mÆt nh½n cña 
lâi, 
C¸c mÆt nµy ph¶i s¹ch, kh«ng ®−îc cã vÕt lâm vµ ph¶i ®−îc lau s¹ch líp vad¬lin b¶o 
qu¶n. Nam ch©m ®iÖn kh«ng ®−îc kªu qu¸ to. 

 
§Ó tr¸nh cho phÇn ®éng cña nam ch©m kh«ng ®Ëp vµo ®¸y cña nã th×: khi ë vÞ trÝ 

cña phÇn ®éng kh«ng ®−îc tiÕn ®Õn giíi h¹n, mµ ph¶i c¸ch ®óng mét kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt 
lµ 10% toµn bé hµnh tr×nh. 

Hµnh tr×nh cña lâi nam ch©m h·m ®iÖn mét chiÒu, ph¶i ®−îc hiÖu chØnh ®Ó ë vÞ trÝ 
®ãng th× lâi kh«ng dÝnh liÒn vµo n¾p ë vÞ trÝ s¸t lâi ®ã, kh«ng ®−îc tiÕn ®Õn giíi h¹n mµ 
ph¶i c¸ch ®¸y mét kho¶ng Ýt nhÊt lµ 10% toµn bé hµnh tr×nh. 
 

§Öm c¶n kh«ng khÝ cña nam ch©m h·m, ph¶i ®−îc hiÖu chØnh ®Ó khi hót lâi kh«ng bÞ ®Ëp 
m¹nh vµo cèt hót h×nh cßn vµ ®Ó khi h·m ®iÖn nhanh vµ døt kho ţ. 
 
4.5.5  Nh÷ng ®Æc ®iÓm khi l¾p thiÕt bÞ trong c¸c gian dÔ næ. 
 

Khi l¾p c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong gian dÔ næ ph¶i theo ®óng c¸c chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 
§Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn ®óng ®é hë qui ®Þnh gi÷a mÆt tiÕp gi¸p cña tõng bé phËn ë vá chèng 
næ cu¶ thiÕt bÞ. C¸c mÆt tiÕp gi¸p ph¶i ®−îc lau s¹ch, bôi bÈn vµ s¬n kh«ng ®−îc h− háng. 
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CÊm s¬n hay b«i dÇu mì lªn c¸c mÆt tiÕp gi¸p. Ph¶i xiÕt ®Òu c¸c bul«ng cè ®Þnh c¸c bé phËn 
vá chèng næ cña thiÕt bÞ, møc dÇu trong c¸c thiÕt bÞ cã dÇu, ph¶i t−¬ng øng víi v¹ch dÊu cña 
nhµ chÕ t¹o. C¸c thiÕt bÞ bè trÝ sao cho c¸c khe hë mÆt bÝch cña vá bäc lo¹i kh«ng bÞ xuyªn 
thñng, khi næ ph¶i n»m c¸ch xa mÆt t−êng vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ Ýt nhÊt lµ 100 mm. 
4.5.6. C¸ch s¬n vµ c¸ch ký hiÖu: 

 
C¸c b¶ng ®iÒu khiÓn, b¶ng tñ, thiÕt bÞ khëi ®éng ®iÒu chØnh bé ®iÖn trë, cÇu ch×, 

®Òu ph¶i ghi ký hiÖu chØ sè chóng thuéc vÒ ®éng c¬ hoÆc m¸y mãc nµo. Ngoµi ra cßn ph¶i 
ghi dßng ®iÖn danh ®Þnh cña d©y chÈy. 
 

C¸c bé khèng chÕ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, kho¸ chuyÓn m¹ch v¹n n¨ng, ngoµi c¸c 
ký hiÖu trªn s¬ ®å cßn ph¶i ghi râ c«ng dông vµ chøc n¨ng cña chóng. ë mçi vÞ trÝ tay 
quay “ch¹y” “ngõng” “tiÕn” “lïi”. Ph¶i cã mòi tªn chØ chiÒu quay cña v« l¨ng hoÆc tay 
quay, truyÒn ®éng cña thiÕt bÞ. Mòi tªn ph¶i vÏ ë chç dÔ thÊy khi ®iÒu khiÓn bé truyÒn 
®éng. 
 

C¸c ®Ìn tÝn hiÖu, ®ång hå vµ thiÕt bÞ b¸o hiÖu ®Òu ph¶i cã chç ghi ë gÇn ®Ønh tñ. 
Bªn trong tñ còng ph¶i ghi râ ký hiÖu cña c¸c ®−êng d©y vµ dßng ®iÖn danh ®Þnh cña d©y 
chÈy. 
 
4.6 - ThiÕt bÞ ®iÖn cña c¸c m¸y trôc chuyÓn vµ c¸c d©y (thanh) t¬r«l©y. 

 
C¸c qui ®Þnh ë môc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó l¾p c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña m¸y trôc, m¸y 

vËn chuyÓn hµng, m¸y luyÖn cèc, xe chë, b¨ng t¶i m¸y, luyÖn kim ®Æc biÖt vµ c¸c ph−¬ng 
tiÖn trôc chuyÓn kh¸c ®Æt trong nhµ vµ ngoµi trêi. 
 

Môc nµy bæ sung c¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®· nªu ë c¸c môc kh¸c vÒ viÖc l¾p c¸c d©y 
dÉn vµ thiÕt bÞ khëi ®éng ®iÒu chØnh.Trong môc nµy cßn qui ®Þnh c¸c yªu cÇu l¾p ®Æt d©y 
t¬r«l©y ë phÇn x−ëng vµ m¸y trôc. 
 
4.6.1. §Æc ®iÓm khi l¾p c¸c d©y dÉn: 
 

ViÖc l¾p ®Æt c¶ mäi lo¹i d©y trªn c¸c m¸y trôc ph¶i theo quy ®Þnh trong ch−¬ng 6 
“§Æt d©y dÉn ®iÖn” cña tµi liÖu nµy vµ ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu sau ®©y. 
 
 C¸ch bè trÝ d©y dÉn ph¶i ®¶m b¶o thuËn lîi cho ng−êi ®Õn kiÓm tra trong khi vËn 
hµnh. Ph¶i b¶o vÖ d©y dÉn ®Æt ë c¸c bé phËn c¬ khÝ cña m¸y trôc hay do dÇu mì b«i tr¬n 
r¬i vµo d©y hoÆc do bÞ qu¸ nãng v× c¸c nguån bøc x¹ nhiÖt trong ph©n x−ëng. 
 

Khi c¸c d©y dÉn cã bäc c¸ch ®iÖn ®Æt næi (trõ c¸c d©y dÉn cã c¸ch ®iÖn b»ng chÊt 
dÎo) ph¶i theo ®óng c¸c qui ®Þnh sau: 
a) Kh«ng ®−îc ®Æt qu¸ 2 líp d©y dÉn trªn c¸c cÇu lµm b»ng c¸c s¾t dÑt vµ thanh s¾t cã 
khoan lç ®Ó l¾p ghÐp, hoÆc lµm b»ng thÐp tÊm dÇy 2 - 3 mm, kÓ c¶ khi ®Æt trong m¸ng vµ 
hép theo däc cÇu. 
b) §Ó b¶o vÖ d©y dÉn khái bÞ h− háng c¬ häc hay bÞ dÇu r¬i vµo, cã thÓ ®Æt trong c¸c èng 
thÐp hay hép thÐp. 
c) Cã thÓ bá c¸c d©y dÉn kÐo tõ nh÷ng ®éng c¬ ®iÖn kh¸c nhau ®Õn b¶ng ®iÒu khiÓn, b¶o 
vÖ khèng chÕ v.v . . . 
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d) §Ó b¶o vÖ ®Çu d©y dÉn khái h− háng do chÊn ®éng ph¶i kÑp chÆt chóng. VÞ trÝ kÑp chÆt 
nµy ph¶i c¸ch chç nçi vµo thiÕt bÞ mét kho¶ng Ýt nhÊt lµ 100 mm. 
 

Khi ®Æt d©y dÉn trong c¸c èng ph¶i tu©n theo ®iÒu kiÖn sau: 
 
a) Cho phÐp ®Æt d©y dÉn cã c«ng dông kh¸c nhau trong cïng mét èng (trõ m¹ch ®iÖn 
chiÕu s¸ng). 
b) C¸c ®−êng èng trªn m¸y trôc ®Æt trong c¸c gian cã m«i tr−êng b×nh th−êng kh«ng cÇn 
bÞt kÝn. 
c) ViÖc nèi dµi c¸c èng, hép trong c¸c nhµ nhiÒu bôi, cã chøa c¸c h¬i hay khÝ cã t¸c dông 
ph¸ ho¹i c¸ch ®iÖn d©y dÉn, trong c¸c gian nhµ dÔ ch¸y næ, hoÆc trªn c¸c m¸y trôc ®Æt 
ngoµi trêi ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu trong ch−¬ng 6 “ §Æt c¸c d©y dÉn ®iÖn”. 
d) Ph¶i cè ®Þnh c¸c èng cã ®−êng kÝnh dÕn 3,4 “pót” nh÷ng ®o¹n th¼ng víi gi·n c¸ch 1,5 
m vµ víi gi·n c¸ch 2,5 m ®èi víi èng cã ®−êng kÝnh 1 “pót” trë lªn.  
 

ë nh÷ng chç d©y dÉn ®i ra khái èng vµ ®i vµo c¸c c«ng t¾c cuèi hµnh tr×nh, thiÕt 
bÞ vµ kho¸ ®iÒu khiÓn, ph¶i b¶o vÖ d©y b»ng èng ghen c¸ch ®iÖn. 
 
4.6. 2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm khi l¾p c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng ®iÒu chØnh. 
 

C¸c b¶ng ®iÒu chØnh (hép ®iÒu khiÓn) hay c¸c c«ng t¾c t¬ nªn ®Æt c¸c èng kÕt cÊu 
víi vßng ®Öm cao su dÇy 4 - 5 mm ë gi÷a ®Õ cña thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu. 
 

C¸c ®éng c¬ ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ ®iÖn trë khi ®Æt ngoµi trêi ph¶i ®−îc che 
m−a, theo ®óng thiÕt kÕ. 
  

Khi l¾p c¸c bé khèng chÕ vµ ®iÒu khiÓn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 
a) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bé khèng chÕ ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ, vµ ph¶i b¶o ®¶m c¸ch 
nhau 100 mm vµ ph¶i ®¶m b¶o viÖc kiÓm tra hay söa ch÷a ®−îc thuËn lîi. 
 
b) Tay ®iÒu khiÓn vµ v« l¨ng ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt lµ 1050 mm vµ kh«ng cao qu¸ 1,50 
M so víi nÒn ®iÒu khiÓn. 
 
c) ChiÒu chuyÓn ®éng cña tay ®iÒu khiÓn vµ v« l¨ng ph¶i phï hîp víi chiÒu chuyÓn ®éng 
cña cÇn trôc, xe rïa vµ c¸p. 
 

Khi l¾p c¸c hép ®iÖn trë ph¶i theo ®óng c¸c qui ®Þnh sau: 
 
a) Khi sè hép ®Æt chång lªn nhau qu¸ 2 hép, ph¶i cè ®Þnh c¶ phÝa trªn ®Ó tr¸nh chÊn ®éng. 
 
b) C¸c hép ®iÖn trë ph¶i ®−îc bè trÝ vµ rµo ch¾n sao cho cã thÓ lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng 
ng−êi v« lý ch¹m ph¶i trong lóc lµm viÖc. 
 
c) C¸c phÇn tö ®iÖn trë ph¶i bè trÝ theo mÆt ph¼ng ®øng vµ mÆt ph¼ng nµy nªn trïng víi 
h−íng chuyÓn ®éng cña cÇn trôc m¸y trôc. 
 

Khi ®Æt c¸c tiÕp ®iÓm cuèi hµnh tr×nh vµ c¸c th−íc c¾t ph¶i theo ®óng c¸c yªu cÇu 
sau: 
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a) Khi cÇn g¹t ®¹t ®−îc gãc quay quy ®Þnh th× tiÕp ®iÓm cuèi hµnh tr×nh ph¶i c¾t ngay 
m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn t−¬ng øng vµ khi cÇn g¹t ®· quay vÒ vÞ trÝ ban ®Çu th× ph¶i 
phôc håi m¹ch ®ã. 
 
b) C¸c tiÕp ®iÓm cuèi hµnh tr×nh hay c¸c h¹n chÕ hµnh tr×nh cña c¬ cÊu n©ng ph¶i ®Æt sao 
cho mãc c¸p cña m¸y trôc ngõng l¹i c¸ch vÞ trÝ giíi h¹n trªn cïng Ýt nhÊt lµ 200 mm. 
 
c) C¸c bul«ng cè ®Þnh tiÕp ®iÓm cuèi hµnh tr×nh ph¶i cã ®ai èc h·m. 
 

ChiÒu dµi vµ vÞ trÝ th−íc c¾t cña tiÕp ®iÓm cuèi hµnh tr×nh ph¶i ®¶m b¶o cho cÇn 
trôc hay xe rïa ®ang di chuyÓn ph¶i ngõng l¹i c¸ch trôc h·m giíi h¹n Ýt nhÊt lµ 200 mm. 
Khi ®ã th−íc c¾t ph¶i hoµn toµn lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng tiÕp ®iÓm cuèi hµnh tr×nh quay vÒ 
vÞ trÝ ban ®Çu, ngay c¶ trong tr−êng hîp cÇn trôc hay xe rïa tiÕp tôc di chuyÓn cho ®Õn lóc 
®ông ph¶i trô ®ì gi¬Ý h¹n. ChiÒu réng th−íc c¾t còng ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng cÇn trôc xe 
rïa bÞ lÖch ngang. 
Kho¶ng c¸ch theo h−íng th¼ng ®øng gi÷a th−íc c¾t víi ®−êng tim cña cÇn g¹t, kh«ng 
®−îc lÖch qu¸ 6 2% so víi kÝch th−íc thiÕt kÕ. 
Th−íc c¾t vµ kÕt cÊu cña nã ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®−îc. Sau khi l¾p th−íc xong, 
ph¶i dïng bul«ng h·m ®Ó cè ®Þnh ch¾c ch¾n. 
C¸c th−íc c¾t ®Ó h¹n  chÕ hµnh tr×nh cña 2 m¸y trôc kÒ c¹nh nhau, ph¶i ®¶m b¶o c¸c m¸y 
trôc ngõng h¼n khi cßn c¸ch nhau 0,4 m. Khi ®ã c¸c th−íc c¾t ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®· 
nªu trªn, kh«ng ®Ó cho tiÕp ®iÓm cuèi hµng tr×nh quay vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. 
 

C¸c tiÕp ®iÓm, c¸c bul«ng ch¾n vµ lß so dïng ®Ó ®−a c¸c c«ng t¾c sù cè vµ c«ng 
t¾c kiÓu l−ìi dao trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu, ph¶i ®−îc hiÖu chØnh theo ®óng h−íng dÉn cña nhµ 
chÕ t¹o. 
 

§Ó tr¸nh lµm h− háng sù tiÕp xóc gi÷a c¸c phiÕn cña bé chØnh l−u b¸n dÉn ®Æt bé 
chØnh l−u trªn ®Öm ®µn håi. 
 

C¸c thiÕt bÞ h·m cÇn ph¶i: 
 
a. Lµm viÖc nhanh døt kho¸t, kh«ng bÞ va ®Ëp. 
b. ë vÞ trÝ nh¶ th× gi÷a ®ai phanh hay guèc phanh (m¸ phanh) vµ puli ph¶i cã khe hë ®Òu 
(1 - 2mm). 
c. Kh«ng cho cÇn trôc vµ c¸c bé phËn cña nã (mãc, gÇu, ngo¹m, xe rïa) ch¹y theo qu¸n 
tÝnh qu¸ giíi h¹n thiÕt kÕ 15 - 25 mm. C¸c bu l«ng cè ®Þnh nam ch©m, ph¶i cã ®ai èc 
h·m. 
Ghi chó: ViÖc l¾p r¸p vµ hiÖu chØnh c¸c bé phËn c¬ khÝ cña phanh ph¶i do ®¬n vÞ l¾p r¸p 
c¬ khÝ lµm. 
 
4.6.3. C¸c d©y hoÆc thanh t¬r«l©y. 
 

C¸c d©y t¬r«l©y ®Æt däc dÇm cÇn trôc ph¶i ®¶m b¶o ®Ó ng−êi v« ý kh«ng ch¹m 
vµo khi ®øng ë sµn cÇn trôc, ë buång ®iÒu khiÓn vµ sµn nghØ; hoÆc ®−îc ph¶i rµo ch¾n 
theo ®óng thiÕt kÕ. L−íi ch¾n gi÷a d©y t¬r«l©y chÝnh vµ buång ®iÒu khiÓn cÇn trôc ph¶i cã 
chiÒu réng nh− cÇn trôc. 
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Kho¶ng hë gi÷a c¸c bé phËn m¹ng ®iÖn cña d©y t¬r«l©y víi nhau vµ gi÷a c¸c bé 

phËn mang ®iÖn vµ c¸c kÕt cÊu kh«ng c¸ch ®iÖn víi ®Êt  ph¶i ®¹t Ýt nhÊt lµ 500 mm. 
 

C¸c hép cÇu dao cung cÊp ®iÖn cho c¸c d©y t¬r«l©y ë ph©n x−ëng vµ cÇu dao cña 
c¸c ®o¹n d©y t¬r«l©y dïng ®Ó ch÷a cÇn trôc ph¶i cã c¸c tiÕp ®iÓm nh×n thÊy khi chóng ë 
vÞ trÝ c¾t, cÇn ®iÒu khiÓn cÇu dao ph¶i cã c¬ cÊu kho¸, ë vÞ trÝ c¾t vµ ph¶i cã c¸c chØ thÞ vÞ 
trÝ “®ãng” “c¾t”. 
 
4.6.4. C¸c thanh t¬r«l©y l¾p cøng. 
 
 

C¸c thanh t¬r«l©y ph¶i ®−îc n¾n th¼ng, chóng ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ®Ó lo¹i trõ 
kh¶ n¨ng xª dÞch theo ph−¬ng h−íng th¼ng gãc víi ®−êng tim cña thanh. 
 

Trªn toµn bé chiÒu dµi cña chóng, c¸c thanh t¬r«l©y kh«ng ®−îc lÖch khái ®−êng 
tim chÝnh cña chóng qu¸ ± 10 mm theo mÆt ngang vµ ± 20 mm theo mÆt ph¼ng ®øng. 
 

ViÖc ®Æt c¸c bï d·n në nhiÖt ph¶i lµm theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 
 
a) Khe hë gi÷a c¸c ®Çu thanh ë chç khe co d·n cña nhµ ph¶i ®¶m b¶o cho m¸ nhËn ®iÖn 
cã thÓ tr−ît qua ®−îc dÔ dµng vµ tù do. MÐp cña mÆt tiÕp xóc cña thanh ë chç khe hë ph¶i 
®−îc dòa trßn nh½n. 
b) §iÓm chÝnh gi÷a mçi thanh trong hai c¸i bï d·n në ph¶i ®−îc cè ®Þnh chÆt. Cßn nh÷ng 
®iÓm kh¸c ph¶i cè ®Þnh sao cho thanh vÉn xª dÞch däc ®−îc. 
 

C¸c ®o¹n thanh t¬r«l©y b»ng thÐp dïng ®Ó söa ch÷a cÇu trôc, ph¶i c¸ch ly víi c¸c 
thanh chÝnh b»ng kho¶ng hë kh«ng khÝ, ph¶i mµi dòa nh½n ®©ï mót cña c¸c thanh ®Ó m¸ 
nhËn ®iÖn khái bÞ kÑt, khi tr−ît qua chç nèi thanh. Ph¶i ®Æt gi¸ ®ì c¶ hai phÝa chç nèi. 
 

D©y dÉn nèi vµo thanh t¬r«l©y b»ng thÐp treo cøng ph¶i cã ®Çu cèt vµ cã thÓ cè 
®Þnh ®Çu cèt nµy trùc tiÕp víi thanh hoÆc qua mét miÕng hµn èp. 
MÆt tiÕp xóc cña miÕng thÐp hµn èc hay cña thanh t¬r«l©y, ph¶i ®−îc ®¸nh s¸ng bãng vµ 
b«i mét líp máng vad¬lin c«ng nghiÖp. NÕu m«i tr−êng cã ho¸ chÊt ¨n mßn, th× sau khi 
nèi xong ph¶i quÐt lªn mét líp s¬n chèng ¨n mßn. C¸c chç nèi b»ng bul«ng ph¶i ®−îc 
h·m chÆt ®Ó tr¸nh tù th¸o. Trªn c¸c thanh t¬r«l©y ph¶i ®Æt ®Ìn b¸o hiÖu cã ®iÖn. 
 

C¸c d©y dÉn hay thanh dÉn trÇn ®Æt däc theo thanh t¬r«l©y b»ng thÐp ®Ó cung cÊp 
®iÖn cho chóng, ph¶i tiÕp xóc ch¾c ch¾n víi c¸c thanh. 
Khi dïng d©y dÉn hay thanh dÉn nh«m, th× ph¶i nèi chóng vµo c¸c thanh t¬r«l©y theo 
®óng thiÕt kÕ. 
 
4.6.5  C¸c d©y t¬r«l©y treo vâng. 

C¸c d©y t¬r«l©y kh«ng ®−îc xª dÞch khái ®−êng tim gi÷a theo ph−¬ng th¼ng ®øng 
cña c¸c gi¸ ®ì d©y qu¸ ± 20 mm. 
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C¸c kÑp ®Çu d©y ph¶i cho phÐp ®iÒu chØnh lùc c¨ng d©y. Khi lùc c¨ng d©y t¬r«l©y 
d−íi 600 kg th× cho phÐp cè ®Þnh d©y b»ng c¸ch buéc lªn c¸c vËt c¸ch ®iÖn, cßn khi lùc 
c¨ng trªn 600 kg ph¶i dïng c¸c kho¸ kÑp thÝch hîp. 

Khi cÇn trôc hay xe rïa cña m¸y trôc quay ®Õn vÞ trÝ tËn cïng, th× m¸ nhËn ®iÖn 
cña nã c¸ch phô kiÖn cè ®Þnh ®Çu d©y t¬r«l©y Ýt nhÊt 200 mm. 
 
 

§Ó nèi d©y cung cÊp ®iÖn víi d©y t¬r«l©y mÆt c¾t trßn, ph¶i dïng c¸c ®Çu kÑp ®Æc 
biÖt. §Ó cung cÊp ®iÖn cho pa-l¨ng ®iÖn (tªlªphªrÝch) cã thÓ dïng d©y dÉn di ®éng hay 
c¸p mÒm, ®−îc cè ®Þnh vµo c¸c vßng khuyªn, c¸c vßng khuyªn nµy di chuyÓn cïng víi 
pa-l¨ng ®iÖn däc theo c¸p thÐp hay theo m«n«ray trªn c¸c con tr−ît ®Æc biÖt. 
 
4.6.6.  C¸c m¸ nhËn ®iÖn. 
 

Khi l¾p ®Æt m¸ nhËn ®iÖn lªn c¸c kÕt cÊu cè ®Þnh ë gÇn m¸y, trôc (m¸y nhËn ®iÖn 
chÝnh) hau lªn xe rïa (m¸ nhËn ®iÖn cña xe rïa) ph¶i theo ®óng c¸c yªu cÇu sau: 
a) Khi m¸y trôc di chuyÓn m¸ nhËn ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o tiÕp xóc ch¾c ch¾n víi thµnh hoÆc 
d©y t¬r«l©y trªn suèt chiÒu dµi cña chóng. 
b) Bé phËn tiÕp xóc cña m¸ nhËn ®iÖn kiÓu tr−ît, kh«ng ®−îc cã c¸c c¹nh gê s¾c. 
c) èng c¸ch ®iÖn cña bul«ng chÝnh ®Ó cè ®Þnh m¸ nhËn ®iÖn ph¶i tèt. 
d) C¸c lç ®Ó xá bul«ng ®−îc c¸ch ®iÖn cña m¸ nhËn ®iÖn vµo kÕt cÊu ph¶i ®−îc khoÐt 
réng phï hîp. 
e) C¸c lß xo ph¶i ®−îc hiÖu chØnh thÝch hîp. 
f) Ph¶i ®¶m b¶o ®−îc viÖc dÔ ®Õn gÇn c¸c m¸ nhËn ®iÖn ®Ó kiÓm tra vµ söa ch÷a. Tr−êng 
hîp cã l−íi ch¾n gi÷a buång ®iÒu khiÓn vµ c¸c thanh t¬r«l©y chÝnh ph¶i cã cöa ®Ó ®i tíi 
kiÓm tra söa ch÷a m¸ nhËn ®iÖn. 
 

§èi víi d©y t¬r«l©y mÆt c¾t trßn, ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y trë ng¹i cho m¸ nhËn 
®iÖn kiÓu puli vµ kiÓu tr−ît, c¸c gi¸ ®ì d©y trªn suèt chiÒu dµi cña d©y t¬r«l©y. 
 
4.6. 7. C¸ch s¬n vµ ký hiÖu. 
 
 C¸c kÕt cÊu d−íi c¸c thiÕt bÞ vµ d©y hoÆc thanh t¬r«l©y, c¸c hép, c¸c èng thÐp vµ 
c¸c bé phËn kh«ng mang ®iÖn cho cña gi¸ ®ì ®Òu ph¶i s¬n. 
 

C¸c thanh t¬r«l©y b»ng thÐp, trõ mÆt tiÕp nhËn ®iÖn cña chóng, ®Òu ph¶i s¬n kh¸c 
mÇu víi c¸c cÊu kiÖn cña nhµ cöa, vµ xµ dÇm cÇu trôc (nªn s¬n mµu ®á). §ång thêi ë chç 
nèi víi nguån ®iÖn ph¶i ®¸nh dÊu cùc hai pha. Trªn c¸c thanh t¬r«l©y ph¶i ®Æt c¸c biÓn 
b¸o nguy hiÓm cã ®iÖn. C¸c ®Çu d©y dÉn ph¶i cã ký hiÖu theo thiÕt kÕ. Ký hiÖu ®−îc ghi 
trªn c¸c biÓn b¸o nhá b»ng nhùa, gç, phÝp, c¸c t«ng (cÊm dïng b»ng kim lo¹i) vµ ®−îc 
buéc vµo d©y gai (cÊm dïng d©y thÐp) còng cã thÓ dïng èng ghen b»ng nhùa trong, lång 
vµo ®Çu d©y ®Ó ghi ký hiÖu. 

ThiÕt bÞ khëi ®éng ®iÓu chØnh vµ b¶o vÖ, ®Òu ph¶i cã ký hiÖu theo ®óng c¸c yªu 
cÇu ë ®iÒu nªu trªn. 
 
4. 7.   C¸c hÖ thèng thanh dÉn cì lín. 
 



 

 56

C¸c qui ®Þnh trong môc nµy dông ®Ó l¾p hÖ thèng thanh dÉn ®Æt hë cì lín cã nhiÒu 
thanh trong 1 pha hay trong 1 cùc ë c¸c ph©n x−ëng ®iÖn ph©n, lß ®iÖn, hµn ®iÖn vµ ë c¸c 
tr¹m biÕn ®æi ®iÖn, môc nµy bæ sung cho c¸c qui ®Þnh chñ yÕu vÒ hÖ thèng thanh dÉn ®· 
tr×nh bÇy ë ch−¬ng II “c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p”. 
 

VËt liÖu c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m«i tr−êng xung 
quanh, nghÜa lµ ph¶i chÞu ®−îc t¸c ®éng vÒ ho¸, vÒ nhiÖt vµ vÒ c¬ häc. 
 

Trong c¸c buång m¸y biÕn ¸p lß ®iÖn, ®Ó c¸ch ®iÖn c¸c d©y dÉn cña phÝa thø cÊp, 
cã thÓ dïng c¸c kÑp gç kh« tÈm dÇu s¬n hay parafin. 
 

Khi thiÕt kÕ vµ l¾p hÖ thèng thanh dÉn mét pha cì lín ph¶i tr¸nh t¹o nªn nh÷ng 
m¹ch vßng kÝn b»ng vËt liÖu dÉn tõ bao quanh thanh dÉn. 

D©y dÉn ë c¸c gian nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®−îc ph©n biÖt b»ng c¸ch quÐt c¸c v¹ch s¬n 
mÇu thÝch hîp c¸ch 100 mm ë chç d©y dÉn ®i vµo hay ®i ra khái nhµ vµ ë c¶ 2 phÝa cña 
c¸i bï d·n në nhiÖt. 

Thanh dÉn ë tr¹m ®æi ®iÖn, cho phÐp s¬n kÝn hay s¬n thµnh tõng v¹ch trªn toµn bé 
chiÒu dµi. MÇu s¬n nh− ®· qui ®Þnh chung . 
 

C¸c bé phËn b»ng kim lo¹i ®Ó cè ®Þnh thanh dÉn, gi¸ ®ì thanh dÉn, c¸c tÊm kÑp 
.v.v..) ®Òu ph¶i s¬n. 
 

C¸ch bè trÝ thanh dÉn trong hÖ thèng thanh c¸i ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. 
Thanh dÉn hép (cã tiÕt diÖn h×nh hép) ph¶i nèi víi nhau b»ng hµn. Thî hµn ph¶i cã chøng 
chØ  hµn ®−îc c¸c thanh dÉn b»ng kim loµi mÇu. 
Que hµn vµ thuèc hµn thanh dÉn ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt hµn. 
 

Trong m«i tr−êng cã tÝnh ¨n mßn, mÆt ngoµi chç nèi thanh dÉn bul«ng hay b»ng 
tÊm kÑp, ph¶i s¬n chèng rØ theo chØ dÉn trong thiÕt kÕ. 
 

C¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i (thÐp) ®Æt gÇn c¸c thanh dÉn, ph¶i cã c¸c vßng khö tõ 
lµm b»ng vËt liÖu dÉn ®iÖn, ®Ó gi¶m bít sù ph¸t nãng cña kÕt cÊu do ¶nh h−ëng cña tõ 
tr−êng, theo chØ dÉn trong thiÕt kÕ. 
 
4.8 - Thang m¸y 
 
 4.8.1.C¸ch ®Æt d©y dÉn ®iÖn vµ d©y dÉn ®iÖn trong buång l¸i. 
 

C¸ch ®iÖn ®Æt d©y dÉn trong gian m¸y, trong giÕng thang vµ buång thang m¸y 
ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng VI “c¸ch ®Æt d©y dÉn ®iÖn” vµ c¸c yªu cÇu sau: 
 
a) Ph¶i dïng c¸c d©y dÉn hay c¸p c¸ch ®iÖn b»ng cao su hoÆc lo¹i c¸ch ®iÖn t−¬ng tù. 
Kh«ng cho phÐp sö dông c¸p ®iÖn vµ c¸p kiÓm tra cã c¸ch ®iÖn giÊy tÈm dÇu. 
 
b) MÆt c¾t nhá nhÊt cña c¸c ruét c¸p vµ d©y dÉn ph¶i lµ 1,5 mm2 ®èi víi ruét ®ång vµ 2,5 
mm2 ®èi víi ruét nh«m. Ph¶i sö dông d©y dÉn ruét ®ång, ë c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn tõ hµng 
kÑp ®Êu d©y cña c¸c tÇng vµ hµng kÑp ®Çu d©y trong buång thang ®Õn c¸c thiÕt bÞ b¶o 
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hiÓm, vµ ë c¸c m¹ch dÔ háng do ph¶i chÞu va ®Ëp hay rung ®éng th−êng xuyªn (kho¸ 
chuyªn m¹ch tÇng, tiÕp ®iÓm ë cöa, c«ng t¾c cña c¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm v.v..) 
 
c) Khi lËp b¶ng ®iÒu khiÓn, c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c d©y nèi chóng víi hµng kÑp ®Êu d©y, ph¶i 
dïng c¸c d©y dÉn hay c¸p ruét ®ång lo¹i nhiÒu sîi cã mÆt c¾t nhá nhÊt 0,5 mm2. 

 
d) Mäi ®Çu d©y dÉn ph¶i ®−îc ký hiÖu theo thiÕt kÕ. 
 

D©y dÉn ®iÖn vµo buång thang, ph¶i lµ c¸p mÒm nhiÒu ruét hay d©y mÒm nhiÒu 
sîi, ®−îc lång trong mét èng chung b»ng cao su mÒm. Khi ®ã ph¶i cã Ýt nhÊt 2 ruét c¸p 
hoÆc 2 d©y dÉn dù phßng. 

C¸c c¸p vµ èng mÒm ph¶i chÞu ®−îc t¶i träng c¬ häc do träng l−îng b¶n th©n. Cã 
thÓ treo d©y dÉn vµo c¸p thÐp ®Ó t¨ng thªm kh¶ n¨ng chÞu lùc c¬ häc. 
 

C¸c c¸p vµ èng mÒm lång d©y dÉn ph¶i ®−îc bè trÝ vµ cè ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o buång 
thang chuyÓn ®éng chóng kh«ng bÞ cä s¸t vµo c¸c kÕt cÊu thang. C¸p thÐp trong giÕng 
thang khi dÉn ®iÖn b»ng nhiÒu c¸p hay nhiÒu èng mÒm th× nªn bã chóng l¹i víi nhau. 
 

Tr¹m tõ ph¶i ®Æt th¼ng ®øng, ®é nghiªng cho phÐp theo ph−¬ng th¼ng ®øng kh«ng 
®−îc qu¸ 5 mm. 
 

C¸c hép vµ b¶ng ®Æt thiÕt bÞ ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n. 
 
4.8.2. Nèi ®Êt: 
 

ViÖc nèi ®Êt thang m¸y (m¸y n©ng) ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu trong ch−¬ng 5 cña 
tµi liÖu h−íng dÉn nµy vµ c¸c yªu cÇu sau: 
 
a) Ph¶i nèi ®Êt nh÷ng bé phËn b»ng kim lo¹i cña thiÕt trÝ thang m¸y cã thÓ mang ®iÖn ¸p  
khi c¸ch ®iÖn cña c¸c bé phËn mang ®iÖn bÞ háng. 
 
b) C¸c ®Çu èng vµ vá bäc b»ng kim lo¹i ®Òu ph¶i ®−îc nèi t¾t b»ng c¸ch hµn (cã thÓ lµm 
thiÕu). 
 
c) §Ó nèi ®Êt c¸c buång thang nªn dïng mét trong c¸c ruét c¸p hay ruét trong c¸c d©y 
dÉn c¸p ®iÖn. Nªn lîi dông c¸c vËt sau ®©y ®Ò lµm d©y nèi ®Êt bæ sung mµn ch¾c kim lo¹i 
cña c¸p vµ c¸p thÐp chÞu lùc hoÆc kÓ c¶ c¸p thÐp chÞu lùc cña buång thang. 
 
d) Khi bé phËn truyÒn ®éng, thang m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ ®−îc ®Æt trªn c¸c ®Öm gi¶m sãc vµ 
®Öm c¸ch ©m, th× c¸c d©y nèi ®Êt ph¶i cã c¸c vßng bï trõ. 
 
®) C¸c buång dÉn h−íng b»ng kim lo¹i, c¸c ®èi träng vµ c¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña rµo ch¾n 
giÕng thang, ®Òu ph¶i ®−îc nèi ®Êt. 
 

Khi hÖ nèi ®Êt ®· hoµn thµnh, ph¶i kiÓm tra sù liÒn m¹ch vÒ ®iÖn gi÷a c¸c bé phËn 
®−îc nèi ®Êt vµ d©y nèi ®Êt nèi vµo thang m¸y. Khi ®ã kh«ng ®−îc cã nh÷ng chç ®øt 
m¹ch, nh÷ng chç tiÕp xóc xÊu .v.v... 

C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra nèi ®Êt ph¶i lËp thµnh biªn b¶n. 
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Ch−¬ng V 
 

C¸c thiÕt bÞ  ®iÖn chiÕu s¸ng 
 

L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn cho hÖ thèng chiÕu s¸ng trong nhµ vµ ngoµi trêi cÇn thi c«ng 
vµ  kiÓm tra theo nh÷ng chØ dÉn nµy vµ tµi liÖu " Thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt 
trang thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp " do cïng t¸c gi¶ so¹n th¶o. 

 
5.1.  Yªu cÇu  chung 
 

C¸c ®Çu d©y cña c¸p vµ d©y dÉn ruét ®ång, nh«m nèi vµo c¸c thiÕt bÞ, tñ ®iÖn, ®Ìn 
v.v.. ph¶i theo c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng nµy vµ ch−¬ng vÒ "C¸ch ®Æt d©y dÉn ®iÖn". C¸c 
®Çu d©y nèi vµo c¸c thiÕt bÞ, tñ ®iÖn vµ ®Ìn ph¶i ®Ó dµi thõa 1 ®o¹n dù phßng ®Ó cßn nèi 
l¹i khi d©y bÞ ®øt. 
 

C¸c bé phËn kÕt cÊu cña thiÕt trÝ chiÕu s¸ng nh−: Gi¸ ®ì, mãc, hép, cÇn, c¸c chi 
tiÕt cè ®Þnh liªn kÕt v.v. . . ®Òu ph¶i ®−îc m¹ hoÆc s¬n chèng rØ. 
 
5.2 - §Ìn chiÕu s¸ng 
 

Ph¶i kiÓm tra viÖc bè trÝ c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng theo d©y dÉn vµ theo ®é quy ®Þnh cña 
thiÕt kÕ. Khi l¾p ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng ë n¬i c«ng tr×nh kiÕn tróc cã hoa v¨n vµ c¸c vËt 
trang trÝ thÈm mü v.v. . . th× ph¶i theo ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 

H−íng chiÕu s¸ng cña ®Ìn ph¶i räi th¼ng xuèng phÝa d−íi nÕu kh«ng cã quy ®Þnh 
riªng cña thiÕt kÕ. 
 

C¸c kÕt cÊu cè ®Þnh thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i tÝnh to¸n søc chÞu gÊp 5 lÇn khèi 
l−îng thiÕt bÞ, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi sùc chÞu nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã ng−êi ®øng 
trªn nã thao t¸c l¾p r¸p vµ söa ch÷a. §èi víi gi¸ hoÆc cét treo ®Ìn chïm phøc t¹p ph¶i tÝnh 
céng thªm 80 kg. 
 

Mçi ®Ìn pha ®Òu ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh tiªu cù cho ®óng theo h×nh d¸ng ®èm s¸ng 
trªn mÆt ph¼ng ®øng, nÕu kh«ng cã mÆt ph¼ng ®øng th× ®èm s¸ng ®−îc lÊy theo mÆt 
ph¼ng ngang khi th©n ®Ìn pha ®Æt nghiªng ®Õn gãc lín nhÊt, sau ®ã ®iÒu chØnh l¹i gãc 
nghiªng cña ®Ìn theo thiÕt kÕ. Sai sè gãc quay vµ ®é nghiªng cña ®−êng tim ®Ìn kh«ng 
cho phÐp qu¸ 2o. §Ìn pha ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo bé phËn quay. 
 

 §Ìn chiÕu s¸ng kiÒu kÝn, kiÓu phßng bôi vµ c¸c kiÓu t−¬ng tù ®Òu ph¶i cã gio¨ng, 
ph¶i chÌn kÝn lç ®ót d©y vµo ®Ìn nÕu ®Ìn kh«ng cã n¾p ®Ëy. 

§Ìn chiÕu s¸ng c¸c gian nhµ dÔ næ ph¶i l¾p chÆt cã gio¨ng kÝn. C¸c ®ai èc tai 
hång v.v... ph¶i vÆn chÆt, chç luån d©y dÉn vµo ®Ìn ph¶i chÌn ch¾c ch¾n phï hîp víi cÊu 
t¹o cña ®Ìn. 
 

Khi nèi ®Ìn chiÕu s¸ng víi d©y dÉn trong c¸c nhµ ë, nhµ c«ng céng sinh ho¹t, c¸c 
x−ëng s¶n xuÊt nªn dïng c¸c kÑp ®Çu d©y. 
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ë c¸c l−íi ®iÖn quy ®Þnh ph¶i nèi ®Êt th©n ®Ìn vµo d©y trung tÝnh th× kh«ng ®−îc 
nèi vµo d©y pha. Quy ®Þnh nµy kh«ng qui ®Þnh cho c¸c ®å dïng di ®éng vµ ®Ìn bµn (v× 
chóng ®−îc nèi vµo l−íi ®iÖn b»ng phÝch c¾m). 
 

Víi trung tÝnh nèi ®Êt, th× th©n ®Ìn chiÕu s¸ng nèi ®Êt ®−îc thùc hiÖn nh− sau: 
- Khi d©y ®Én ®Æt næi th× d©y nèi ®Êt cña ®Ìn víi d©y trung tÝnh ph¶i lµ d©y mÒm vµ ®iÓm 
nèi ®Êt ë trô ®ì cè ®Þnh gÇn ®Ìn nhÊt. 
- Khi d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn n»m trong èng thÐp l¾p vµo th©n ®Ìn l¹i mét chi tiÕt chuyªn 
dïng th× th©n ®Ìn ®−îc nèi d©y trung tÝnh t¹i ngay ®Ìn. 
 

Kh«ng ®−îc lµm h− háng d©y dÉn ë chç luån vµo ®Ìn vµ c¸c tiÕp ®iÓm cña ®ui ®Ìn 
kh«ng ®−îc ë tr¹ng th¸i chÞu lùc c¬ häc. 

 
CÊm nèi d©y ®·n bªn trong gi¸ ®ì hay trong èng dïng ®Ó l¾p ®Æt ®Ìn. D©y dÉn bäc 

ch× ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n trªn t−êng hoÆc gi¸ ®ì. 
CÇn treo ®Ìn nÕu dïng èng thÐp th× ph¶i cã chiÒu dÇy thÝch hîp ®Ó chÞu lùc c¬ häc 

vµ ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo gi¸ ®ì ®Ìn. 
D©y dÉn cung cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng ph¶i dïng d©y mÒm 

ruét ®ång víi mÆt c¾t 0,4 mm 2 cho ®Ìn trong nhµ vµ 1 mm2 cho ®Ìn ngoµi trêi. 
D©y dÉn cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i cã c¸ch ®iÖn chÞu ®−îc 

®iÖn ¸p xoay chiÒu 500 v«n vµ ®iÖn ¸p 1 chiÒu 1000 v«n. 
D©y cung cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ chiÕu s¸ng côc bé ph¶i dïng hai d©y mÒm ruét 

®ång, mÆt c¾t nhá nhÊt lµ 1 mm2 khi ®Ìn ®Æt trªn kÕt cÊu cè ®Þnh.  
 
§ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 

 
a) C¸c d©y dÉn ph¶i ®Æt trong gÝa ®ì hoÆc cã biÖn ph¸p b¶o vÖ d©y kh«ng bÞ h− háng do 
lùc t¸c dông c¬ häc. 
b) D©y dÉn ë bªn trong c¸c bé phËn cã b¶n lÒ kh«ng ®−îc bÞ c¨ng hoÆc xo¾n. 
c) C¸c lç ®Ó luån d©y dÉn vµo trong c¸c gi¸ ®ì ph¶i cã ®−êng kÝnh tèi thiÓu lµ 8mm, chØ 
cho phÐp mãp mÐo côc bé cßn l¹i lµ 6 mm. T¹i nh÷ng chç luån d©y vµo ph¶i dïng c¸c 
èng ghen c¸ch ®iÖn. 
d) C¸c kÕt cÊu di ®éng cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng lµm thiÕt bÞ chiÕu 
s¸ng xª dÞch hoÆc ®u ®−a. 
 

ë nh÷ng chç luån d©y dÉn vµ c¸p vµo ®Ìn vµ thiÕt bÞ ®Æt ngoµi trêi ph¶i cã gio¨ng 
kÝn. 
 

ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng trªn m¸y trôc hay trªn c¸c thiÕt bÞ chÞu chÊn ®éng, chÞu rung 
ph¶i treo b»ng c¸c phô kiÖn kiÓu ®µn håi. 
 

ë nh÷ng n¬i ®Ó c¸c vËt dÔ ch¸y, næ, nguy hiÓm ( kÓ c¶ trong nhµ vµ ngoµi trêi) th× 
ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng ng−ßi v« ý ch¹m vµo d©y dÉn, ®ui ®Ìn, vµ bãng ®Ìn. 

Trong buång nhµ ë, c¸c bé ®Ìn chiÕu s¸ng b»ng kim lo¹i treo vµo mãc cè ®Þnh 
b»ng kim lo¹i ph¶i cã vßng ®Öm c¸ch ®iÖn. 
 
5.3.  Phßng tai n¹n trong c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng. 
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C¸c m¸y c¾t h¹ ¸p vµ cÇu chÈy kiÓu nót vÆn ph¶i ®−îc ®Êu vµo l−íi ®iÖn sao cho 
khi th¸o nót vÆn ra th× ë phÝa sau cÇu chÈy hoÆc m¸y c¾t h¹ ¸p kh«ng cßn ®iÖn n÷a. 

 
C«ng t¾c tiÕp ®iÓm th−êng ®Æt ë nèi ®i vµo nhµ (phÝa trong hoÆc ngoµi) nh−ng ph¶i 

bè trÝ sao cho  chóng kh«ng bÞ che khuÊt khi më cöa. C¸c c«ng t¾c ë buång t¾m, hè xÝ 
ph¶i bè trÝ ë ngoµi cöa. 

 
C¸c m¸y ®Õm ®iÖn (c«ng t¬) ®Æt trªn b¶ng, tñ t−êng ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n. 

§é cao ®Æt m¸y ®Õm ®iÖn theo thiÕt kÕ quy ®Þnh. 
 
Khi d©y dÉn ®iÖn ®Æt næi, c¸c thiÕt bÞ ®Òu ph¶i ®Æt trªn ®Öm c¸ch ®iÖn dÇy Ýt nhÊt 

10 mm nÕu cÊu t¹o cña thiÕt bÞ kh«ng cã lo¹i ®Ó chuyªn dïng ®Ó l¾p trùc tiÕp lªn t−êng. 
 
5.4  C¸c b¶ng ®iÖn ph©n phèi. 
 

Ph¶i ®Æt c¸c b¶ng ®iÖn trong tñ thÐp cã cöa b»ng thÐp hoÆc cöa thÐp ghÐp kÝnh cã 
kho¸; ®ång thêi ph¸i cã lç luån d©y bÞt kÝn. Yªu cÇu nµy ¸p dông cho c¸c ®èi t−îng sau: 

 
a. C¸c b¶ng ®iÖn ®Æt trong c¸c gian ®iÖn vµ phßng thÝ nghiÖm. 
b. C¸c b¶ng ®iÖn ®Æt ë ®é cao tõ 2,5 m trë lªn (trõ c¸c b¶ng ®iÖn ®Æt trong buång 

thang m¸y cña nhµ ë vµ nhµ d©n dông). 
c. C¸c b¶ng ®iÖn mµ tñ thÐp lµ 1 phÇn kÕt cÊu cña b¶ng ®iÖn ®ã. 
d. C¸c b¶ng ®iÖn cã m¸y ®Õm ®iÖn ®Æt trong nhµ ë. 
e. C¸c b¶ng ®iÖn ®Æt trong hèc t−êng. 

 
Khi ®Æt b¶ng ®iÖn gi÷a c¸c bé phËn trÇn mang ®iÖn vµ c¸c bé phËn kim lo¹i kh«ng 

mang ®iÖn th× ph¶i ®¶m b¶o cã kho¶ng c¸ch nhá nhÊt lµ 20 mm tÝnh theo bÒ mÆt c¸ch 
®iÖn vµ 12 mm tÝnh theo kho¶ng hë kh«ng khÝ. 

S¬ ®å ®Êu ®iÖn trong c¸c bãng vµ chç nèi víi ®−êng d©y cung cÊp ®iÖn ph¶i ®¶m 
b¶o ®Ó kh«ng cã ®iÖn ¸p trªn c¸c bé phËn ®éng cña c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t (m¸y cÆt h¹ ¸p 
l−ìi dao cña cÇu dao) khi chóng ë vÞ trÝ c¾t. 

C¸c tiÕp ®iÓm ®Ó nèi d©y vµo vµ d©y ra víi b¶ng ph¶i ®Æt ë chç dÔ kiÓm tra, söa 
ch÷a. C¸c b¶ng cã c¸c tiÕp ®iÓm bè trÝ ë vÞ trÝ ë phÝa sau ph¶i lµ b¶ng biÒu b¶n lÒ hoÆc 
ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ mÆt sau cña b¶ng ®Õn t−êng theo qui ®Þnh trong b¶ng V - 1 
 
B¶ng V - 1 
Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ b¶ng ®iÖn ®Õn t−êng 
 

KÝch th−íc cña b¶ng ®iÖn tÝnh theo bÒ 
ngang, mm 

Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ mÆt sau cña b¶ng 
®Õn t−êng mm 

 
400 
500 
800 
1200 

 

 
200 
300 
400 
600 
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C¸c lç ®Ó luån d©y dÉn vµo c¸c hép thÐp (tñ) vµ c¸c ng¨n tñ b»ng vËt liÖu dÉn ®iÖn 
ph¶i cã c¸c èng ghen ®iÖn. 

C¸c b¶ng ®iÖn ph¶i ®¸nh ký hiÖu chØ râ: Sè hiÖu, c«ng dông cña b¶ng vµ sè hiÖu 
cña tõng lß ra. Khi trªn cïng mét b¶ng cã nhiÒu lo¹i ®iÖn kh¸c nhau th× ph¶i cã c¸c ký 
hiÖu râ rµng vµ s¬n mÇu ph©n biÖt cho tõng lo¹i ®iÖn. 
 

§Çu nèi c¸c thiÕt bÞ víi b¶ng ®iÖn ph¶i ®óng thiÕt kÕ vµ ph©n bè phô t¶i ®Òu gi÷a 
c¸c pha. 
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Ch−¬ng VI 
 

    HÖ thèng nèi ®Êt 
 

Khi l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt ë c¸c thiÕt bÞ ®iÖn xoay chiÒu vµ mét chiÒu ph¶i tu©n 
theo c¸c h−íng dÉn vÒ thi c«ng vµ nghiÖm thu viÕt t¹i ch−¬ng nµy. 
 
6.1 Yªu cÇu chung. 
 

Ph¶i nèi ®Êt c¸c bé phËn kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cã 
thÓ mang ®iÖn ¸p nÕu c¸ch ®iÖn bÞ háng. 

 
a. §èi víi ®iÖn xoay chiÒu hoÆc mét chiÒu cã ®iÖn ¸p tõ 500 v«n trë lªn trong mäi 

tr−êng hîp. 
 

b. §èi víi ®iÖn xoay chiÒu vµ 1 chiÒu cã ®iÖn ¸p trªn 12 v«n ë c¸c gian nhµ nguy 
hiÓm vµ ®Æc biÖt nguy hiÓm còng nh− ë c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi. 

Kh«ng ph¶i nèi ®Êt c¸c thiÕt trÝ ®iÖn xoay chiÒu ®Õn 12 v«n vµ thiÕt trÝ ®iÖn 1 
chiÒu 110 v«n trõ tr−êng hîp cã quy ®Þnh riªng. 
 

Trong c¸c gian dÔ næ vµ ë c¸c thiÕt trÝ dÔ næ ®Æt ngoµi trêi, ph¶i theo nh÷ng yªu 
cÇu kh¸c víi m«i tr−êng b×nh th−êng nh− sau : 
 
a. C¸c thiÕt trÝ ®iÖn xoay chiÒu d−íi 127 v«n vµ 1 chiÒu d−íi 220 v«n ®Òu ph¶i nèi ®Êt. 
b. Khi nèi ®Êt ph¶i dïng d©y dÉn trÇn hoÆc d©y bäc c¸ch ®iÖn chuyªn dïng ®Ó nèi ®Êt hay 
c¸c d©y trung tÝnh. ViÖc lîi dông c¸c kÕt cÊu nh− èng, dµn v× kÌo, vá ch× cña c¸p v.v... chØ 
®−îc coi lµ biÖn ph¸p phô. 
c. C¸c tuyÕn nèi ®Êt chÝnh ph¶i ®−îc ®Êu vµo c¸c vËt nèi ®Êt Ýt nhÊt ë 2 ®iÓm vµ nªn nèi 
t¹i c¸c ®Çu håi cña nhµ. 
 

C¸c bé phËn ph¶i nèi ®Êt lµ: 
a- Vá m¸y ®iÖn, m¸y biÕn ¸p, c¸c thiÕt bÞ, c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng v.v.... 
b- Bé truyÒn ®éng cña c¸c khÝ cô ®iÖn. 
c- C¸c cuén d©y thø cÊp cña m¸y biÕn ®iÖn ®o l−êng. 
d- Khung cña tñ b¶ng ®iÖn ph©n phèi, tñ ®iÒu khiÓn vµ c¸c tñ, b¶ng ®iÖn kh¸c. 
e- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi ngoµi trêi, vá kim lo¹i 
c¸c hép c¸p, vá kim lo¹i cña c¸p ( kÓ c¶ c¸p kiÓm tra vµ d©y dÉn)  èng thÐp luån d©y dÉn 
®iÖn v.v.... 
g- C¸c rµo ch¾n, l−íi ch¾n hay tÊm ch¾n b»ng kim lo¹i ®Ó b¶o vÖ c¸c bé phËn mang ®iÖn, 
c¸c dµn, c¸c xµ, c¸c sµn thao t¸c kim lo¹i vµ c¸c bé phËn kh¸c cã thÓ mang ®iÖn ¸p. 
h- C¸c cét thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp ®−êng d©y dÉn trªn kh«ng. ViÖc nèi ®Êt c¸c kÕt cÊu 
ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 
 

Kh«ng ph¶i nèi ®Êt: 
 
a- C¸c phô kiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt trªn cét gç ®−êng d©y dÉn trªn kh«ng vµ trªn c¸c 
kÕt cÊu b»ng gç cña tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi sau ®©y nÕu kh«ng cã yªu cÇu ph¶i b¶o vÖ 
tr¸nh qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn. 
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- Phô kiÖn cña c¸ch treo ®iÖn. 
- Ch©n c¸ch ®iÖn cøng ( tige ). 
- C¸c gi¸ ®ì, cÇn ®Ìn vµ chôp ®Ìn. 
 
b- C¸c thiÕt bÞ ®Æt trªn c¸c kÕt cÊu kim lo¹i ®· ®−îc nèi ®Êt, nh−ng bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a 
thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu kim lo¹i ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch vµ kh«ng ®−îc s¬n. 
 
c- Vá c¸c dång hå ®o l−êng ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p vµ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. 
 
d- C¸c bé phËn th−êng ph¶i th¸o hoÆc më ra ë c¸c tñ thiÕt bÞ ph©n phèi, c¸c rµo ch¾n, c¸c 
tñ, c¸c cöa, c¸c khung b»ng kim lo¹i v.v... ®· ®−îc nèi ®Êt. 
 
g- C¸c dông cô sö dông ®iÖn cã c¸ch ®iÖn cao gÊp ®«i. 
 

Cho phÐp thay thÕ nèi ®Êt cña tõng ®éng c¬ ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®Æt trªn c¸c 
m¸y b»ng c¸ch trùc tiÕp nèi ®Êt th©n bÖ m¸y c¸i, nh−ng ph¶i tiÕp sóc tèt gi÷a th©n thiÕt bÞ 
®iÖn vµ bÖ m¸y. 
 

Nh÷ng bé phËn cÇn nèi ®Êt cña thiÕt trÝ ®iÖn ph¶i dïng d©y riªng ®Ó nèi vµo hÖ nèi 
®Êt chÝnh. CÊm nèi liªn tiÕp nhiÒu bé phËn cÇn nèi ®Êt vµo hÖ nèi ®Êt b»ng mét d©y nèi 
chung. 
 

Khi thùc hiÖn nèi ®Êt nªn tËn dông c¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn. 
 
a- C¸c èng dÉn n−íc vµ èng kim lo¹i kh¸c ch«n d−íi ®Êt, trõ èng dÉn nhiªn liÖu láng, èng 
dÉn nhiªn liÖu khÝ dÔ ch¸y næ. 
b- C¸c èng t−íi n−íc. 
c- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ch«n ®Êt mét phÇn. 
d- C¸c tÊm cõ b»ng kim lo¹i cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi v.v... 
e- C¸c vá ch× cña c¸p ch«n ®Êt ( trõ vá nh«m cña c¸p ph¶i c¸ch ®iÖn víi ®Êt). Tr−êng hîp 
chØ dïng vá c¸p lµm vËt nèi ®Êt th× Ýt nhÊt ph¶i cã 2 c¸p. 
 

C¸c vËt nèi ®Êt tù nhiªn ph¶i ®−îc nèi víi hÖ thèng nèi ®Êt chÝnh Ýt nhÊt t¹i 2 ®iÓm 
kh¸c nhau. Yªu cÇu nµy kh«ng quy ®Þnh cho tr−êng hîp c¸c nèi ®Êt lÆp l¹i cña d©y trung 
tÝnh vµ c¸c vá kim lo¹i cña c¸p. 
B¶ng VI-1. 
 
C¸c kÝch th−íc nhá nhÊt cña vËt nèi ®Êt b»ng thÐp vµ cña c¸c d©y nèi ®Êt. 
 

C¸ch ®Æt d©y dÉn 
STT Tªn gäi §¬n vÞ ®o l−êng 

Trong nhµ C¸c thiÕt bÞ 
ngoµi trêi 

Ch«n d−íi 
®Êt 

1 D©y dÉn trßn §/ kÝnh mm 10 10 12 

2 D©y dÉn mÆt c¾t ch÷ 
nhËt MÆt c¾t mm2 64 64 64 

3 ThÐp gãc ChiÒu dµy b¶n mm 3 4 4 

4 èng thÐp kim lo¹i 
kh«ng hµn 

ChiÒu dµy thµnh èng 2,5 2,5 2,5 
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5 C¸c èng thÐp thµnh 
máng hµn ®iÖn ChiÒu dµy 1.5 Kh«ng cho phÐp 

 
§Ó lµm c¸c vËt nèi ®Êt nh©n t¹o nªn dïng: 

a- ThÐp gãc hay cäc kim lo¹i ®ãng th¼ng ®øng v.v... 
b- C¸c thanh thÐp dÑt, thÐp trßn v.v... ®Æt n»m ngang kÝch th−íc nhá nhÊt cña c¸c vËt nèi 
®−îc quy ®Þnh trong b¶ng VI-1, ë m«i tr−êng dÔ bÞ ¨n mßn nªn dïng c¸c vËt nèi ®Êt m¹ 
®ång hay m¹ kÏm. 
 

Nªn ¸p dông c¸c vËt nèi ®Êt kiÓu ch«n s©u, nh÷ng vËt nèi ®Êt nµy ®−îc kÕt hîp ®Æt 
trong lóc thi c«ng mãng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp còng nh− d©y 
dÉn ®iÖn trªn kh«ng. 
 
6.2 §Æt c¸c d©y nèi ®Êt. 
 

§Ó lµm c¸c d©y nèi ®Êt th× tr−íc hÕt ph¶i sö dông: 
a- C¸c d©y trung tÝnh cña c¸c l−íi ®iÖn cung cÊp. 
b- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña nhµ ( c¸c dµn, kÌo, cét ...). 
c- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i dïng cho s¶n xuÊt ( c¸c dÇm, cÇn trôc, c¸c khung thiÕt bÞ ph©n 
phèi, c¸c lan can, c¸c sµn thao t¸c, buång thang m¸y, c¸c m¸y n©ng, m¸y cÈu v.v...). 
d- C¸c èng thÐp luån d©y ®iÖn. 
e- C¸c vá ch× vµ vá nh«m cña c¸p. 
g- C¸c èng kim lo¹i, èng dÉn n−íc, tho¸t n−íc, èng dÉn nhiÖt v.v... ( trõ ®−êng èng dÉn 
nhiªn liÖu vµ khÝ dÔ ch¸y næ ) ®Òu cã thÓ dïng lµm ®©y nèi ®Êt cho c¸c thiÕt trÝ ®iÖn d−íi 
1000 v«n. 

Trong c¸c tr−êng hîp kÓ trªn, c¸c d©y dÉn dïng ®Ó nèi ®Êt ®Òu ph¶i ®−îc nèi ch¾c 
ch¾n víi hÖ thèng nèi ®Êt hay víi d©y trung tÝnh. 

C¸c d©y dÉn hay c¸c bé phËn ®· nãi ë trªn cã thÓ lµm c¸c vËt nèi ®Êt duy nhÊt nÕu 
chóng tho¶ m·n ®−îc c¸c yªu cÇu chung cña ch−¬ng nµy. 
 

D©y dÉn nèi ®Êt th«ng th−êng dïng b»ng thÐp. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho 
c¸c dông cô hoÆc thiÕt bÞ dïng ®iÖn di ®éng, c¸c ®−êng c¸p chiÕu s¸ng thuéc hÖ thèng 3 
pha 4 d©y vµ nh÷ng tr−êng hîp dïng thÐp sÏ gÆp khã kh¨n vÒ mÆt kÕt cÊu. 
 

C¸c d©y dÉn nèi ®Êt b»ng thÐp ph¶i cã mÆt c¾t kh«ng bÐ h¬n c¸c sè liÖu ®· nªu 
trong b¶ng V-1. 

CÊm dïng c¸c d©y dÉn trÇn b»ng nh«m ch«n trong ®Êt ®Ó lµm c¸c vËt nèi ®Êt hay 
d©y dÉn nèi ®Êt. 

ë c¸c thiÕt trÝ ®iÖn d−íi 1000 v«n th× d©y dÉn nèi ®Êt b»ng ®ång hoÆc b»ng nh«m 
ph¶i cã mÆt c¾t kh«ng bÐ h¬n c¸c sè liÖu trong b¶ng VI-2. 
 
B¶ng VI-2. 
 
MÆt c¾t nhá nhÊt cña c¸c d©y nèi ®Êt b»ng ®ång vµ nh«m ë c¸c thiÕt trÝ ®iÖn d−íi 1000 
v«n. 
 

MÆt c¾t d©y dÉn mm2 STT Tªn gäi d©y dÉn 
B»ng ®ång B»ng nh«m 
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1 C¸c d©y dÉn trÇn khi ®Æt hë 4 6 
2 C¸ d©y dÉn c¸ch ®iÖn 1.5 2.5 

3 C¸c ruét ®Ó nèi ®Êt cña c¸p hoÆc cña d©y dÉn nhiÒu 
ruét trong vá b¶o vÖ chung víi c¸c d©y pha 1 1.5 

 
C¸c d©y nèi ®Êt cho c¸c dông cô dïng ®iÖn di ®éng ph¶i n»m trong vá chung víi 

c¸c d©y dÉn pha vµ b»ng mÆt c¾t cña d©y pha ®ã. 
Ruét d©y dÉn vµ c¸p dïng cho c¸c dông cô dïng ®iÖn di ®éng ph¶i lµ d©y mÒm, 

ph¶i cã mÆt c¾t nhá nhÊt 1.5mm2. 
C¸c d©y nèi ®Êt ®Æt trong nhµ ®Òu ph¶i ®Ó ë n¬i dÔ ®Õn gÇn ®Ó kiÓm tra, nh−ng yªu 

cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho: 
- C¸c ruét trung tÝnh vµ c¸c vá cña c¸p. 
- C¸c èng luån d©y ®Æt ch×m. 
- C¸c kÕt cÊu kim lo¹i ch«n d−íi ®Êt. 
 

C¸c d©y nèi ®Êt ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc vµ ho¸ häc, ë chç 
d©y nèi ®Êt giao chÐo víi c¸c c¸p, c¸c ®−êng èng, ®−êng s¾t vµ c¸c chç kh¸c cã thÓ g©y ra 
cac h− háng c¬ häc ®Òu ph¶i ®−îc b¶o vÖ. 

D©y nèi ®Êt ë nh÷ng chç xuyªn t−êng ph¶i ®Æt trong c¸c hèc t−êng, trong èng 
hoÆc trong c¸c vËt bao che cøng. 

Nèi c¸c d©y nèi ®Êt víi nhau ph¶i ®¶m b¶o tiÕp xóc ch¾c ch¾n tèt nhÊt lµ b»ng hµn 
trùc tiÕp. ChiÒu dµi mèi hµn ph¶i b»ng 2 lÇn chiÒu réng cña d©y khi d©y cã mÆt c¾t ch÷ 
nhËt hoÆc b»ng 6 lÇn ®−êng kÝnh d©y khi d©y cã mÆt c¾t trßn. 

ViÖc nèi d©y trung tÝnh cña c¸c m¹nh ®iÖn vµ cña d©y dÉn ®iÖn trªn kh«ng cho 
phÐp thùc hiÖn nh− ph−¬ng ph¸p nèi c¸c d©y pha. 

Trong c¸c gian nhµ Èm −ít vµ cã c¸c h¬i hay khÝ ®éc h¹i ( ¨n mßn ) th× viÖc nèi 
®Êt ®Òu nªn hµn. Tr−êng hîp kh«ng hµn ®−îc th× cho phÐp nèi b»ng bul«ng, khi ®ã phÇn 
tiÕp xóc cña d©y vµ kho¸ nèi ph¶i cã líp b¶o vÖ. 

ViÖc nèi d©y nèi ®Êt víi vËt nèi ®Êt kÐo dµi ( nh− ®−êng èng n−íc) ph¶i thùc hiÖn 
ë chç ch−a vµo nhµ b»ng hµn. NÕu kh«ng thÓ hµn ®−îc th× dïng c«liª vµ mÆt tiÕp xóc cña 
c«liª víi vËt nèi ®Êt ph¶i  b¶o ®−îc ®iÖn trë nèi ®Êt cÇn thiÕt b»ng c¸c biªn ph¸p kü thuËt 
thuËn tiÖn. C¸c ®ång hå ®o n−íc, c¸c van v.v... ph¶i cã ®o¹n nèi ®Êt. 

 
C¸c d©y trÇn nèi ®Êt ph¶i ®Æt hë ph¶i ®Æt ®øng hay ®Æt ngang, cho phÐp ®Æt c¸c 

d©y nèi ®Êt song song víi c¸c kÕt cÊu ®Æt trªn cña nhµ. §èi víi ®©y nèi ®Êt mÆt c¾t ch÷ 
nhËt ph¶i ®Æt mÆt dÑt cña ®©y song song víi bÒ mÆt cña kÕt cÊu. Trªn c¸c ®o¹n ®Æt th¼ng 
cña d©y kh«ng ®−îc cã c¸c chç uèn l−în vµ gÊp khóc mµ m¾t cã thÓ nh×n thÊy ®−îc. 

 
C¸c d©y nèi ®Êt mÆt trªn bª t«ng hoÆc trªn g¹ch ph¶i ®−îc b¾t chÆt trªn c¸c vËt ®ì 

( Puly sø... ) c¸ch mÆt t−êng Ýt nhÊt lµ 5mm, trong c¸c gian nhµ Èm −ít hoÆc cã h¬i ¨n 
mßn th× ph¶i c¸ch mÆt t−êng Ýt nhÊt lµ 10mm. Cßn trong c¸c gian nhµ kh« r¸o kh«ng cã 
m«i tr−êng ¨n mßn th× cho phÐp ®Æt trùc tiÕp d©y nèi ®Êt b»ng thÐp dÑt nªn mÆt bª t«ng 
thay gang. §Ó cè ®Þnh thanh nèi ®Êt nªn dïng ®inh g¾n vµ sóng b¾n chuyªn dïng sÏ cã 
hiÖu suÊt cao. 
Trong c¸c r·nh, c¸c d©y nèi ®Êt ph¶i ®Æt c¸ch mÆt d−íi c¸c tÊm ®an Ýt nhÊt lµ 50mm. 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt ®ì ®©y nèi ®Êt ë c¸c ®o¹n th»ng lµ 600-1000mm. 
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C¸c d©y ®Æt hë trong nhµ khi giao chÐo víi c¸c r·nh ( ë nh÷ng chç cã t¶i träng 
nÆng di ®éng qua l¹i ) ph¶i ®−îc b¶o vÖ ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh bÞ h− háng c¬ häc. 
 

C¸c d©y nèi ®Êt khi ®Æt ngang qua c¸c khe nèi gi·n në cña pha ( khe co gi·n ) ph¶i 
cã vËt ®Öm ®µn håi co gi·n . §é dÉn ®iÖn cña vËt ®Öm ®ã ph¶i b»ng ®é dÉn ®iÖn cña ®o¹n 
d©y nèi ®Êt cã cïng chiÒu dµi.  

 
C¸c tÊm hay gãc ®Ó nèi d©y nèi ®Êt di ®éng t¹m thêi ph¶i ®−îc lµm s¹ch vµ b«i 

vad¬lin. C¸c tÊm hay c¸c gãc nµy ph¶i hµn vµo c¸c d©y nèi ®Êt hoÆc c¸c kÕt cÊu kim lo¹i 
®· ®−îc nèi ®Êt cña c¸c hÖ thèng thanh c¸i trªn c¸c tñ ph©n phèi, ë c¸c tr¹m biÕn ¸p ngoµi 
trêi..... 

§Êt dïng ®Ó lÊp r·nh c¸p cã ®Æt d©y nèi ®Êt ph¶i kh«ng cã ®¸ vµ r¸c r−ëi lÉn  vµo. 
CÊm dïng c¸c èng dÉn n−íc ®Õn m¸ng ¨n gia sóc vµ ®Õn c¸c thiÕt bÞ v¾t s÷a ë tr¹i 

ch¨n nu«i gia sóc lµm d©y nèi ®Êt. 
 

Nèi c¸c d©y nèi ®Êt vµo kÕt cÊu ®· ®−îc nèi ®Êt ph¶i b»ng hµn, cßn khi nèi vµo 
c¸c vá c¸c thiÕt bÞ, c¸c m¸y ®iÖn v.v... cã thÓ dïng hµn hoÆc dïng bu l«ng ®Ó b¾t nèi, ë 
chç hay bÞ chÊn ®éng, hay bÞ rung ph¶i cã biÖn ph¸p chèng hiÖn t−îng tù th¸o cña ®ai èc 
ë chç tiÕp xóc ( dïng ®ai èc h·m vßng ®Öm h·m v.v... ) khi nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ th−êng hay 
bÞ th¸o ra hoÆc ®Æt trªn c¸c bé phËn chuyÓn ®éng ph¶i dïng c¸c d©y mÒm. 
 

BÒ mÆt tiÕp xóc chç nèi d©y nèi ®Êt víi kÕt cÊu hoÆc thiÕt bÞ v.v... ph¶i ®−îc ®¸nh 
s¹ch vµ b«i mét líp vad¬lin máng. 
 

Yªu cÇu nµy ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c mÆt tiÕp xóc gi÷a vá thiÕt bÞ, cÇn ®iÒu khiÓn, 
bé truyÒn ®éng víi c¸c bé phËn kh¸c cña thiÕt bÞ, ®Æt trªn c¸c kÕt cÊu thÐp, trªn c¸c ng¨n tñ, trªn c¸c 
khung thÐp cña tñ thiÕt bÞ ph©n phèi, trªn c¸c gi  ̧®ì v.v... 
Ghi chó:  
1- §Ó tr¸nh l·ng phÝ kh«ng nªn sö dông c¸c èng thÐp ®Ó lµm c¸c vËt nèi ®Êt nh©n t¹o, chØ 
nªn dïng c¸c èng thÐp kh«ng hîp c¸ch lµ phÕ liÖu. Nªn sö dông thÐp gãc hoÆc thÐp trßn.  
2- §−êng kÝnh nhá nhÊt cu¶ d©y nèi ®Êt ghi trong b¶ng V-1 còng ¸p  dông cho c¶ d©y 
trung tÝnh cña m¹ch ®iÖn vµ cña d©y dÉn trªn kh«ng khÝ dïng ®Ó nèi ®Êt. Khi cã ®−êng 
kÝnh cña d©y trung tÝnh 1 sîi ph¶i b»ng ®−êng kÝnh cña c¸c d©y pha. 
 
6.3  Nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ph©n phèi. 

 

C¸c ®Çu d©y cÇn nèi ®Êt cña cuén d©y thø cÊp m¸y biÕn ®iÖn ®o l−êng ®−îc nèi 
vµo bu l«ng nèi ®Êt trªn vá cña m¸y biÕn ®iÖn Êy hoÆc ®−îc nèi ®Êt ë hµng kÑp ®Êu d©y 
theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 

 

C¸c cuén kh¸ng ®iÖn khi c¸c pha bè trÝ ngang ph¶i ®−îc nèi ®Êt b»ng c¸ch nèi 
trùc tiÕp d©y nèi ®Êt vµo c¸c bu l«ng nèi ®Êt trªn c¸c c¸ch ®iÖn ®ì. Khi c¸c pha ®Æt theo 
ph−¬ng th¼ng ®øng th× c¸c c¸ch ®iÖn ®ì cña pha d−íi còng ph¶i ®−îc nèi ®Êt. c¸c d©y nèi 
®Êt b»ng thÐp kh«ng ®−îc t¹o nªn m¹ch vßng kÝn bao quanh c¸c cuén kh¸ng ®iÖn. 
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6.4  Nèi ®Êt thiÕt bÞ ®iÖn ®éng lùc. 

 

Khi c¸c m¸y ®iÖn ®Æt trªn c¸c gi¸ tr−ît th× d©y nèi ®Êt ph¶i b¾t vµo c¶ 2 gi¸ tr−ît. 
C¸c mÆt tiÕt xóc gi÷a m¸y ®iÖn vµ gi¸ tr−ît ph¶i theo ®óng ®iÒu trªn. 

§Ó nèi ®Êt c¸c m¸y c«ng cô ( c¸c m¸y c¸i v.v... ) c¸c d©y nèi ®Êt hoÆc c¸c èng 
thÐp ®· ®−îc nèi ®Êt cña c¸c d©y dÉn ®iÖn ph¶i ®−îc nèi vµo vá m¸y, khi ®ã ph¶i ®¶m b¶o 
sù nèi th«ng ®iÖn thËt tèt gi÷a vá thiÕt bÞ ®iÖn vµ vá m¸y c«ng cô kÓ c¶ c¸c mèi nèi èng. 

ThiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trªn c¸c bé phËn ®éng cña m¸y ®−îc cung cÊp ®iÖn b»ng c¸p 
mÒm ph¶i ®−îc nèi ®Êt b»ng mét ruét dµnh riªng ë trong c¸p ®ã. 

Cã thÓ dïng ®−êng ray, dÇm cÇu trôc trong nhµ x−ëng ®Ó lµm d©y nèi ®Êt cho c¸c 
thiÕt bÞ ®iÖn cña m¸y trôc. 

C¸c ®−êng ray, dÇm cÇu trôc ®−îc dïng lµm d©y nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña m¸y 
trôc trong nhµ hoÆc ngoµi trêi ( trõ c¸c gian nhµ dÔ næ ) ®Òu ph¶i ®−îc nèi ch¾c ch¾n víi 
hÖ thèng nèi ®Êt ë 2 chç ë c¸c chç gi¸p nèi cña c¸c ray, dÇm cÇu trôc ph¶i dïng cÇu nèi 
mÒm hµn èp vµo ®Ó b¶o ®¶m cho m¹ch ®iÖn ®−îc liªn th«ng. ThiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trªn c¸c 
m¸y trôc va xe rïa trong c¸c gian b×nh th−êng ph¶i ®−îc nèi ®Êt theo ®óng quy ®Þnh ë  
c¸c ®iÒu trªn. 

Trong c¸c gian cã nhiÒu bôi kh«ng dÉn ®iÖn ( xi m¨ng, tro, ®Êt lµm khu«n v.v... ) 
th× tr−íc c¸c b¸nh xe cña cÇu trôc vµ xe rïa cña c¸c m¸y trôc ph¶i ®Æt c¸c chæi g¹t bôi ra 
khái ray khi m¸y trôc vµ xe rïa di chuyÓn. 

§Ó nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña c¸c m¸y trôc ë c¸c thiÕt trÝ dÔ næ ph¶i dïng ruét 
thø t− cña c¸p cung cÊp ®iÖn cho m¸y trôc ®ã. 
 
6.5.  Nèi ®Êt ë m¹ch ®iÖn vµ ®−êng c¸p. 
 

Khi nèi ®Êt vá kim lo¹i cña c¸c c¸p th× vá kim lo¹i vµ ®ai thÐp ph¶i nèi víi nhau 
vµ nèi víi vá hép c¸p, ( phÔu c¸p, hép nèi ) b»ng d©y ®ång mÒm. Khi ®ã kh«ng yªu cÇu 
ph¶i dïng c¸c d©y nèi ®Êt cã ®é dÉn ®iÖn lín h¬n ®é dÉn ®iÖn cña vá c¸p. Nh−ng trong 
mäi tr−êng hîp ph¶i ®¶m b¶o mÆt c¾t cña chóng kh«ng ®−îc nhá h¬n 6mm2 vµ kh«ng 
®−îc lín h¬n 25 mm2. 

ë c¸c thiÕt trÝ cã lîi dông vá nh«m cña c¸p 3 ruét ®Ó lµm d©y trung tÝnh, ph¶i tu©n 
theo quy ®Þnh vÒ c¸ch l¾p d©y trung tÝnh. 

C¸c ®Çu cèt ®−îc l¾p d©y nèi ®Êt ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch Ðp hoÆc hµn. 
§èi víi cÇu nèi mÒm ®Ó nèi ®Êt th× mét ®Çu cña cÇu ph¶i dïng d©y thÐp cuèn chÆt 

vµo vá vµ ®ai thÐp cña c¸p råi hµn l¹i, cßn ®Çu kia cña cÇu th× dung bu l«ng nèi vµo c¸p vµ 
kÕt cÊu kim lo¹i ®−îc nèi ®Êt. 
 

Chç nèi c¸c cÇu nèi vµo vá nh«m cña c¸p sau khi hµn song ph¶i b«i nhùa ®−êng ( 
¸t phan ) hay s¬n g¬lÝptan hoÆc s¬n dÇu. Trong c¸c gian Èm −ít, c¸c tuy nen vµ c¸c r·nh, 
chç hµn ph¶i quÐt b»ng bitum nãng. M¾t c¾t cÇu nèi mÒm ph¶i t−¬ng øng víi mÆt c¾t c¸c 
d©y nèi ®Êt ë thiÕt trÝ ®iÖn ®ã. 

C¸c èng thÐp ®Ó luån d©y dÉn ®iÖn dïng lµm d©y nèi ®Êt hay ®Ó nèi ®Êt ph¶i ®−îc 
nèi ch¾c ch¾n. Khi c¸c èng trªn ®Æt hë cã thÓ dïng èng nèi cã b«i bét ch× hoÆc mét lo¹i 
kÕt cÊu kh¸c cã sù tiÕp xóc ch¾c ch¾n.  
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Khi èng ®Æt ngÇm chØ ®−îc dïng èng nèi cã b«i bét ch×. §Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc 
cña m¹ch nèi ®Êt ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: 

 
a- Trong mäi tr−êng hîp èng luån d©y ®Æt ngÇm vµ ®èi víi tr−êng hîp cã l−íi trung tÝnh 
nèi ®Êt mµ èng luån d©y th× ®Æt hë, c¸c chç nèi èng ph¶i hµn thªm 1; 2 ®iÓm vÒ mçi phÝa 
èng nèi, còng cho phÐp hµn cÇu nèi b»ng kim lo¹i cã ®ñ ®é dÉn ®iÖn. 
b- ë nh÷ng chç nèi èng vµo c¸c hép, c¸c khÝ cô vµ vá thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i dïng lo¹i " ®ai èc 
èng nèi " ( R¾c co ) ®Ó nèi ®Êt hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c b¶o ®¶m tiÕp xóc tèt vÒ ®iÖn hay 
nèi vµo hép, ( Hßm, tñ, vá  ) b»ng c¸ch hµn èp c¸c cÇu nèi kim lo¹i cã ®ñ ®é dÉn ®iÖn. 
 

ë c¸c l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng ph©n nhãm cÊm dïng vá kim lo¹i cña èng luån d©y 
dÉn hoÆc vá ch× cña d©y dÉn lµm d©y nèi ®Êt.  

Trong c¸c gian ®ßi hái ph¶i nèi ®Êt c¸c vá ®ã th× chóng ph¶i ®−îc nèi ®Êt ch¾c 
ch¾n trªn toµn bé chiÒu dµi, c¸c èng nèi vµ hép nèi èng ph¶i ®−îc nèi vµo vá kim lo¹i cña 
èng luån d©y b»ng c¸ch hµn hay b»ng bu l«ng. 

Vá kim lo¹i cña èng luån d©y, vá ch× cña c¸p ph¶i ®−îc nèi ®Êt víi c¸c tñ nhãm, 
tñ cung cÊp hay tñ ph©n phèi b»ng d©y ®ång bÖn nhiÒu sîi mÆt c¾t b»ng 1.5 - 2.5mm hay 
b»ng c«liª  thÐp ph¶i ®−îc kÑp chÆt vµ vá nèi ®Êt vµ ph¶i hµn èp vµo vá. 

§Ó nèi d©y nèi ®Êt vµo vá kim lo¹i cña héi, tñ, b¶ng, v.v... ph¶i hµn èp hay dïng 
®inh vÝt. Tr−êng hîp dïng ®inh vÝt th× chç nèi d©y nèi ®Êt ph¶i ®−îc ®¸nh s¹ch.  
 
6.6.  C¸ch s¬n vµ ®¸nh dÊu. 
 
  ë chç c¸c d©y nèi ®Êt chui vµo nhµ ph¶i cã c¸c dÊu hiÖu ®Ó dÔ ph©n biÖt. 

C¸c d©y nèi ®Êt ®Æt hë, c¸c kÕt cÊu, d©y dÉn vµ thanh s¾t dÑt cña l−íi nèi ®Êt ®Òu 
ph¶i s¬n mÇu ®en trõ c¸c d©y trung tÝnh. 

C¸c d©y nèi ®Êt ®Æt hë ®−îc phÐp s¬n mÇu kh¸c cho phï hîp víi mÇu trang trÝ 
t−êng nhµ, nh−ng ë c¸c chç nèi vµ chç rÏ nh¸nh cña chóng ph¶i kÎ Ýt nhÊt 2 säc mÇu ®en 
c¸ch nhau  150mm. 

Tr−íc khi l¾p ®Æt c¸c d©y trÇn nèi ®Êt ®Æt hë vµ chi tiÕt cè ®Þnh chóng ph¶i ®−îc 
®¸nh s¹ch vµ s¬n hÕt mäi mÆt. Cßn chç nèi th× s¬n sau khi hµn xong c¸c mèi nèi. 

Trong c¸c gian Èm −ít vµ cã c¸c khÝ ¨n mßn ph¶i s¬n b»ng lo¹i s¬n chÞu ®−îc t¸c 
®éng ho¸ häc. 

ë chç dïng ®Ó nèi víi d©y nèi ®Êt l−u ®éng ph¶i ®¸nh dÊu b»ng s¬n viÕt lªn t−êng 
vµ kÎ ch÷ nèi ®Êt, ký hiÖu nèi ®Êt. 

Kh«ng nªn s¬n c¸c vËt nèi ®Êt vµ c¸c d©y nèi ®Êt ch«n d−íi ®Êt sau khi nghiÖm 
thu c¸c mèi hµn ®Òu ph¶i quÐt bitum kh¾p mäi mÆt. 
 
 
 
     o    o 
        o 
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Ch−¬ng VII 
 

c¸ch ®Æt d©y dÉn ®iÖn 
 

C¸c h−íng dÉn trong ch−¬ng nµy ¸p dông ®Ó l¾p ®Æt vµ nghiÖm  thu c¸c d©y dÉn 
®iÖn ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng ®iÖn ¸p 1 chiÒu vµ xoay chiÒu ®Õn 1000 v«n ë trong nhµ vµ 
ngoµi trêi b»ng d©y dÉn c¸ch ®iÖn vµ c¸p kh«ng cã vá thÐp mÆt c¾t bÐ. Cßn d©y dÉn trÇn 
ph¶i tu©n theo ch−¬ng VIII sau ®©y. 

 
7.1. Yªu cÇu chung 
 

KiÓu, mÆt c¾t vµ lo¹i d©y dÉn do thiÕt kÕ quy ®Þnh theo phô t¶i vµ ®Æc ®iÓm n¬i 
®Æt. 

Chç nèi vµ ph©n nh¸nh c¸c d©y dÉn vµ c¸p kh«ng ®−îc chÞu c¸c øng suÊt c¬ häc. 
Chç nèi vµ ph©n nh¸nh ruét c¸p vµ d©y dÉn ph¶i ®−îc c¸ch ®iÖn t−¬ng ®−¬ng víi c¸ch 
®iÖn ë nh÷ng chç cßn nguyªn vÑn. Ph¶i dïng c¸c hép nèi vµ hép ph©n nh¸nh ®Ó nèi còng 
nh− ®Ó ph©n nh¸nh c¸c d©y dÉn trong c¸c hép bÞt kÝn, trong c¸c èng vµ trong c¸c èng lång 
mÒm b»ng kim lo¹i khi ®Æt hë còng nh− khi ®Æt ngÇm. 

CÊu t¹o cña c¸c hép nèi vµ hép ph©n nh¸nh ph¶i phï hîp víi c¸ch ®Æt d©y ®iÒu 
kiÖn m«i tr−êng. 

Bªn trong c¸c hép cã n¾p ®ãng më ®−îc vµ c¸c m¸ng nªn nèi vµ ph©n nh¸nh d©y 
dÉn b»ng c¸c kÑp chuyªn dïng cã vá c¸ch ®iÖn ®¶m b¶o. 

 
ë chç d©y dÉn chui ra khái hép, m¸ng, èng cøng vµ èng lång mÒm b»ng kim lo¹i 

®Òu ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh h− háng. ë nh÷ng chç d©y dÉn giao chÐo víi c¸c mèi nèi 
co d·n ph¶i cã vËt bï trõ co d·n. 

 
Kh«ng quy ®Þnh ®é cao l¾p ®Æt c¸ch nÒn nhµ hoÆc sµn nhµ cho d©y dÉn c¸ch ®iÖn 

®−îc b¶o vÖ, d©y dÉn luån trong c¸c èng thÐp vµ c¸c èng lång mÒm b»ng kim lo¹i, c¸p 
mÒm lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nÆng. ë nh÷ng chç d©y dÉn vµ c¸p cã thÓ bÞ h− háng do c¬ 
häc th× ph¶i ®−îc b¶o vÖ thªm. 
 

C¸c èng c¸ch ®iÖn cã vá kim lo¹i, c¸c èng giÊy ®Ó b¶o vÖ d©y dÉn ®iÖn, c¸c c¸p vµ 
èng lång mÒm b»ng kim lo¹i cÇn ph¶i cè ®Þnh vµo c¸c mÆt ®ì. Víi kho¶ng c¸ch cè ®Þnh 
lµ: 0,8 - 1 m víi èng 0,5 - 0,7m víi d©y dÉn, c¸p vµ èng lång mÒm b»ng kim lo¹i. 
 

Khi ®Æt song song víi c¸c ®−êng èng th× kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn vµ c¸p ®Õn 
®−êng èng Ýt nhÊt lµ 100 mm vµ ph¶i c¸h c¸c ®−êng èng nhiªn liÖu láng vµ  khÝ Ýt nhÊt lµ 
250 mm. 

Khi ®Æt gÇn c¸c èng cã nhiÖt ®é cao th× d©y dÉn vµ c¸p ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng t¸c 
h¹i do nãng hoÆc ph¶i dïng do¹i d©y dÉn vµ c¸p thÝch hîp. 

 
Trong c¸c hép vµ m¸ng, d©y dÉn vµ d©y c¸p ph¶i ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng lµ 

5mm thµnh tõng d©y. Cho phÐp ®Æt d©y dÉn nãi trªn thµnh tõng bã kh«ng qu¸ 12 gi©y vµ 
c¸c bé ph¶i c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 20 mm. Khi ®ã c¸c bã d©y dÉn ph¶i ®−îc cè ®Þnh chÆt 
b»ng c¸c vßng kÑp, vßng ®ai v.v). 
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Khi c¸c hép ®Æt d©y bè trÝ th¼ng ®øng hay ®Æt quay n¾p xuèng d−íi th× b¾t buéc 
ph¶i cè ®Þnh chÆt c¸c d©y dÉn. 
 Trong c¸c gian ®ßi hái ph¶i nèi ®Êt th× c¸c hép vµ c¸c m¸ng ®Æt d©y dÉn nèi víi 
nhau ph¶i t¹o nªn mét m¹ch ®iÖn liªn tôc trªn toµn bé chiÒu dµi cña chóng. 
 

C¸c d©y dÉn ®Æt hë ph¶i phèi hîp víi c¸c ®−êng nÐt kiÕn tróc cña nhµ vµ c«ng 
tr×nh ®Ó ®¶m b¶o mü thuËt. 
 ChiÒu dµi cña c¸c d©y dÉn ®Æt trong c¸c gian Èm −ít (giÆt, t¾m.v.v.v) cµng ng¾n 
cµng tèt. C¸c d©y dÉn nªn ®Æt ë bªn ngoµi c¸c gian nµy vµ ®Ìn chiÕu s¸ng nªn ®Æt gÇn d©y 
dÉn ë trªn t−êng. 
 
D©y dÉn ®Æt theo bÒ mÆt kÕt cÊu bÞ h− th−êng xuyªn nung nãng (®−êng dÉn khãi, ®−êng 
dÉn khÝ lß v.v..) kh«ng cho phÐp ®Æt kÝn. Khi ®Æt hë trªn bÒ mÆt ®−êng dÉn khãi, ®−êng 
dÉn khÝ lß .v.v... th× nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ xung quay d©y  dÉn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 
35oC. 

ë nh÷ng ®o¹n th¼ng cña tuyÕn d©y, c¸c vßng kÑp dïng ®Ó cè ®Þnh d©y dÉn, c¸p vµ 
èng ®−îc ®Æt trùc tiÕp trªn mÆt ®ã ph¶i c¸ch ®Òu nhau. Trªn c¸c ®o¹n th¼ng vµ c¸c chç 
vßng, c¸c vßng kÑp ph¶i ®Æt th¼ng gãc víi ®−êng tim ®Æt d©y dÉn. 
 Khi dïng c¸c vßng ®ai vµ c¸c vßng kÑp b»ng kim lo¹i ®Ó cè ®Þnh d©y dÉn th× ph¶i 
lãt c¸c ®Öm c¸ch ®iÖn. 

C¸c ®inh dïng ®Ó cè ®Þnh d©y dÉn vµo c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh th−êng dïng sóng 
chuyªn dïng ®Ó thi c«ng hoÆc dïng c¸c biÖn ph¸p kh¸c thÝch hîp. C¸c ®inh ph¶i ®−îc lùa 
chän vµ cè ®Þnh lªn c¸c mÆt ®ì theo ®óng tµi liÖu h−íng dÉn. 
 C¸c vßng kÑp b»ng kim lo¹i dïng ®Ó cã ®Þnh d©y dÉn, c¸p vµ èng thÐp ®Òu ph¶i 
s¬n chèng rØ. 

C¸c d©y dÉn ®Æt ngÇm ph¶i cã 1 ®o¹n dù phßng Ýt nhÊt 50 mm ë c¹nh nh÷ng chç 
nèi trong c¸c hép ph©n nh¸nh vµ ë c¹nh chç nèi víi c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng, c«ng t¾c vµ æ 
c¾m. 
 Khi d©y dÉn ®Æt ngÇm th× c¸c hép nèi, c¸c hép ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m cïng ph¶i ®Æt 
ch×m trong kÕt cÊu x©y dùng sao cho mÆt hép ( mÆt c«ng t¾c, æ c¾m) ngang b»ng víi mÆt 
t−êng. 

Trong c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n thµnh tÊm lín vµ c¸c khèi lín cña c¸c c«ng tr×nh nhµ 
cöa ®−îc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y, c«ng tr−êng th× cÇn lµm s½n c¸c r·nh ®Ó ®Æt d©y dÉn ®iÖn, 
c¸c hèc ®Ó ®Æt c«ng t¾c, æ c¾m, c¸c hép ph©n nh¸nh vµ c¸c bãng ®iÖn phï hîp víi b¶n vÏ 
thiÕt kÕ c¸c cÊu kiÖn ®ã. 
 C¸c r·nh vµ c¸c hèc chõa l¹i ph¶i b»ng ph¼ng. ChiÒu dÇy cña líp  b¶o vÖ tim r·nh 
èng, hèc ph¶i ®¶m b¶o Ýt nhÊt lµ 10 mm. 
 
7.2.  §Æt d©y dÉn ®iÖn lªn c¸c vËt ®ì c¸ch ®iÖn (c¸c puli, c¸c c¸ch ®iÖn, c¸c kÑp d©y 
...) 
 

Khi ®Æt d©y dÉn c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng ®−îc b¶o vÖ lªn c¸c puli c¸ch ®iÖn th× ®é 
cao ®Æt d©y ph¶i c¸ch mÆt sµn Ýt nhÊt lµ 2,5 m. Nh÷ng tr−êng hîp sau ®©y cho phÐp ®Æt 
d©y c¸ch mÆt ®Êt 2m. 
 - Víi ®iÖn ¸p tíi 40 V trë lªn ë c¸c gian Ýt nguy hiÓm. 

- Víi ®iÖn ¸p d−íi tíi 40 V ë c¸c gian kh¸c. 
 - ë c¸c gian s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 
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Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c sµn phôc vô ca m¸y trôc vµ cho nh÷ng chç 
kÐp d©y ®Õn c«ng t¾c, thiÕt bÞ khëi ®éng. 
C¸c gian nhµ s¶n xuÊt, nh÷ng chç kÑp ®Õn c«ng tøc, æ c¾m, c¸c thiÕt bÞ vµ b¶ng ®iÖn ®Òu 
ph¶i ®−îc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh h− háng do t¸c ®éng c¬ häc vµ ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt lµ 1,5m 
so víi nÒn nhµ hau sµn c«ng t¸c. 
 ë nh÷ng gian sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, c¸c phßng nhµ ë 
vµ phßng sinh ho¹t qua c¸c c«ng tr×nh c«ng céng th× ®o¹n d©y nèi vµo c«ng t¾c, æ c¾m vµ 
b¶ng ®iÖn .v.v.. kh«ng cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ chèng h− háng c¬ häc. 
 
B¶ng VII.1 
 

Kho¶ng c¸ch cho phÐp (m) víi tiÕt diÖn d©y dÉn (mm2)  C¸c ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh 
d©y dÉn D−íi 2,5 4 6 10 16-25 35-70 Trªn 95 

1.  Trªn c¸c puli  0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,2 1,2 
2.  Trªn c¸ch ®iÖn ®Æt trªn 

t−êng vµ trÇn nhµ 
1 2 2 2 2,5 3 6 

3.  Trªn c¸ch ®iÖn ®Æt trªn 
t−êng khi d©y dÉn ®iÖn ®Æt 
ngoµi trêi 

2 2 2 2 2 2 2 

4.  Trªn c¸ch ®iÖn ®Æt theo 
dµn gi÷a c¸c t−êng hay c¸c 
cét ®èi víi d©y dÉn cã 
ruét: 
 

       

tõ 12 - 15  - B»ng ®ång  
- B»ng nh«m 

6 
1,5 

12 
6 6 12 

 
Tõ 12 - 25 

 

 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®−êng tim c¸c d©y dÉn c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng 

®−îc nb¶o vÖ cña cïng 1 m¹ch hay cña c¸c m¹ch kh¸c nhau ®Æt trªn c¸c vËt 
®ì c¸ch ®iÖn kh«ng ®−îc bÐ h¬n trÞ sè nªu trong b¶ng VII-2 sau ®©y: 
 
B¶ng VII - 2 
Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c ®−êng tim cña d©y dÉn c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng ®−îc b¶o 
®¶m ®Æt trªn c¸c vËt ®ì c¸ch  ®iÖn 
 

Kho¶ng c¸ch cho phÐp (mm) øng víi mÆt c¾t d©y dÉn 
(mm2) 

Sè TT C¸c ph−¬ng ph¸p cè ®Þnh 
d©y dÉn 

D−íi 10 16 - 25 35-50 70-95 120 
1 Trªn c¸c puly hoÆc c¸c 

kÑp d©y 
35 50 50 70 100 

2 Trªn c¸c c¸ch ®iÖn 70 70 100 150 150 
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C¸c ch©n ®iÖn kiÓu cong, c¸c gi¸ ®ì cïng víi c¸ch ®iÖn ph¶i cè ®Þnh ch¾c vµo vËt 
liÖu chÝnh cña t−êng. C¸c puly hoÆc c¸c kÑp d©y dïng cho c¸c d©y dÉn mÆt c¾t 4 mm2 trë 
xuèng cã thÓ cè ®Þnh lªn líp võa tr¸t hay lªn gç l¸t mÆt ph¼ng. 
 

C¸c puli vµ c¸c c¸ch ®iÖn ë gãc nhµ ph¶i ®Æt c¸ch trÇn hoÆc t−êng kÒ bªn 1,5 - 2 
lÇn chiÒu cao cña puly hay c¸ch ®iÖn, c¸c puli hay c¸ch ®iÖn ë chç xuyªn t−êng còng theo 
kho¶ng c¸ch nh− trªn. 
 C¸c d©y dÉn c¸ch ®iÖn mét ruét lo¹i kh«ng ®−îc b¶o vÖ ph¶i dïng d©y thÐp mÒm 
®Ó buéc chÆt vµo puli hay c¸ch ®iÖn. ë c¸c gian nhµ Èm −ít vµ ngoµi trêi th× d©y thÐp buéc 
ph¶i ®−îc quÐt s¬n chèng rØ. Chç buéc d©y dÉn ph¶i ®−îc quÊn b¨ng c¸ch ®iÖn ®Ó b¶o vÖ. 
Cã thÓ dïng c¸c vßng khuyªn hay d©y nhùa mÒm (p«liclovinyl) ®Ó cè ®Þnh d©y dÉn lo¹i 
kh«ng ®−îc b¶o vÖ vµo puli hay c¸ch ®iÖn (trõ c¸c vÞ trÝ gãc vµ c¸c ®Çu cuèi). 
C¸c chç kÑp chÆt d©y dÉn ph¶i ®Öm lãt ®Ó kh«ng h− háng c¸ch ®iÖn. 
 ViÖc ®Æt d©y trªn c¸ch ®iÖn ph¶i theo quy ®Þnh sau: 
 - C¸ch ®iÖn trung gian - ®Æt d©y ë cæ hoÆc ®Ønh c¸ch ®iÖn. 
 - C¸ch ®iÖn gãc: ®Æt ë cæ c¸ch ®iÖn. 
 - C¸ch ®iÖn nÐo cuèi: Dïng kho¸ h·m. 
Quy ®Þnh chç nèi d©y rÏ nh¸nh ph¶i thùc hiÖn ngay t¹i puli hoÆc c¸ch ®iÖn. 
 

§èi víi d©y dÉn cã c¸ch ®iÖn ë vÞ trÝ gãc, cuèi, rÏ nh¸nh vßng qua xµ v.v... ph¶i 
dïng b¨ng v¶i, hoÆc d©y gai ®Ó buéc vµo puli. 

Khi d©y dÉn c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng ®−îc b¶o vÖ giao chÐo nhau mµ kho¶ng c¸ch 
gi÷a chóng nhá h¬n trÞ sè b¶ng VI - 2 th× d©y c¸p cã mÆt c¾t lín h¬n ph¶i luån trong èng 
c¸ch ®iÖn vµ ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n. NÕu c¸c d©y c¸ch ®iÖn lo¹i ®−îc b¶o vÖ mµ 
kho¶ng c¸ch gi−· chóng nhá h¬n 10mm th× ph¶Ý ¸p dông biÖn ph¸p nh− trªn cña ®iÒu nµy. 
 

Khi d©y dÉn c¸ch ®iÖn giao chÐo víi ®−êng èng th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng Ýt 
nhÊt ph¶i lµ 50 mm ®èi víi c¸c èng dÉn nhiªn liÖu láng hay khi th× kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt 
ph¶i lµ 100 mm hoÆc d©y dÉn ph¶i luån trong èng c¸ch ®iÖn hay èng thÐp ®Æt trong r·nh. 
 

Khi giao chÐo víi ®−êng èng cã nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é b×nh th−êng th× ph¶i cã 
biÖn ph¸p c¸ch nhiÖt thÝch hîp. 

Khi d©y dÉn c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng ®−îc b¶o vÖ xuyªn qua t−êng th× h¶i luån d©y 
®ã trong èng c¸ch ®iÖn cøng vµ ph¶i cè ®Þnh. ë phÝa trong nhµ kh« r¸o ph¶i dïng èng lãt 
c¸ch ®iÖn cßn Èm −ít vµ phÝa chui ra ngoµi ph¶i dïng phÔu. 

§−êng d©y xuyªn qua v¸ch ngÇm vµ v¸ch gç gi−· c¸c gian nhµ kh« r¸o cho phÐp 
luån trong èng c¸ch ®iÖn cã vá kim lo¹i trong èng d©y - kim lo¹i. 
 Khi d©y dÉn c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng b¶o vÖ xuyªn qua tõ  gian nhµ kh« r¸o nµy sang 
nhµ kh« r¸o kh¸c, cho phÐp tÊt c¶ c¸c d©y dÉn cã c¸ch ®iÖn cña cïng 1 ®−êng d©y luån 
chung trong 1 èng c¸ch ®iÖn. Trong c¸c tr−êng hîp kh¸c (tõ n¬i kh« r¸o vµo n¬i Èm −ít 
v.v...) tõ mçi d©y ph¶i luån trong mét èng c¸ch ®iÖn riªng, khi d©y dÉn ®i vµo n¬i Èm −ít 
cã nhiÖt ®é, ®é Èm  v.v... kh¸c nhau th× c¶ 2 phÝa ®Òu ph¶i tr¸t kÝn b»ng nhùa c¸ch ®iÖn. 
Khi d©y dÉn chui tõ gian kh« r¸o sang gian Èm −ít hoÆc chui ra ngoµi trêi mµ ph¶i nèi 
d©y th× chç nèi ph¶i ®Æt ë phÝa kh« r¸o. 

 
D©y dÉn c¸ch ®iÖn vµ c¸p ®i xuyªn tõ tÇng nµy sang tÇng kh¸c cña nhµ ph¶i luån 

qua èng hoÆc lç ch÷a s½n trªn cÊu kiÖn. CÊm dïng d©y bÖn xuyªn qua sµn nhµ gi÷a 2 
tÇng. 
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 Khi d©y dÉn xuyªn qua sµn nhµ gi÷a tÇng cho phÐp luån trong èng c¸ch ®iÖn ®Æt 
d−íi líp võa tr¸t cña t−êng. C¸c èng c¸ch ®iÖn ph¶i ®Æt liªn tôc cã èng lãt vµ ph¶i ®Æt tíi 
mÐp ngoµi. 

§èi víi lo¹i d©y bÖn cã 2 hoÆc 3 ruét chØ ®i vßng trong c¸c gian nhµ kh« r¸o nÕu 
cã gÆp ch−íng ng¹i th× cho phÐp luån chung trong 1 èng c¸ch ®iÖn kh«ng cÇn të ra. 

B¸n kÝnh uèn cña d©y dÉn mét ruét c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng cã b¶o vÖ Ýt nhÊt ph¶i 
b»ng 3 lÇn ®−êng kÝnh ngoµi cña d©y dÉn. 
 
7.3.  D©y dÉn ®Æt treo 

 
C¸c lo¹i d©y dÉn chuyªn dïng lo¹i c¸p ®iÖn vµ c¸c lo¹i d©y dÉn kh¸c ®−îc l¾p ®Æt 

treo vµo c¸p thÐp chÞu lùc b»ng lo¹i kÑp riªng hoÆc b»ng ph−¬ng ph¸p quÊn buéc thÝch 
hîp. 

 
Khi l¾p ®Æt d©y dÉn ®iÖn kiÓu treo chuyªn dïng ph¶i theo c¸c yªu cÇu sau: 

a) Phô kiÖn nÐo d©y ®Æt trong hép chÕ t¹o tõ thÐp tÊm d©y Ýt nhÊt lµ 3mm, c¸c mÐp chç 
lång d©y vµ phô kiÖn nÐo ph¶i ®−îc dòa tr¬n ®Ó kh«ng lµm háng vµ cøa ®øt c¸p treo. 
b) D©y dÉn kÐo qua lç hép ph©n nh¸nh b»ng kim lo¹i ph¶i luån trong èng l¸t c¸ch ®iÖn 
liªn tôc hoÆc ph¶i quÊn b¨ng dÝnh tõ 3 - 4 líp.  
 

C¸c thÐp chÞu lùc dïng ®Ó treo d©y dÉn cã thÓ bÖn tõ c¸c sîi thÐp m¹ kÏm cã 
®−êng kÝnh tõ 1,05 - 6,5 mm. Cho phÐp dïng d©y thÐp c¸n nãng cã quÐt s¬n hay m¹ kÏm 
®−êng kÝnh tõ 5,5 - 8 mm ®Ó lµm c¸p treo. ViÖc lùa chän c¸p chÞu lùc ®Ó treo d©y ph¶i 
theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh. 
 

Khi treo d©y c¸p thÐp ph¶i c¨ng ®Õn ®é vâng nhá nhÊt, øng lùc kh«ng ®−îc v−ît 
qu¸ 0,7 øng lùc cho phÐp ®èi víi lo¹i c¸p thÐp ®ã. 

ChØ ë chç ®Æt hép lèi ph©n nh¸nh, hép nèi kiÓu æ c¾m vµ ®Ìn chiÕu s¸ng th× míi 
treo d©y th¼ng ®øng. D©y treo ®øng nªn dïng lo¹i d©y thÐp cã ®−êng kÝnh tõ 2 - 3 mm ®èi 
víi d©y ®iÖn ®éng lùc vµ tõ 1,5 - 2 mm ®èi víi d©y ®iÖn chiÕu s¸ng. TÊt c¶ c¸c bé phËn 
kim lo¹i cña d©y ®iÖn ®Æt treo, kÓ c¶ c¸p chÞu lùc ®Òu ph¶i nèi ®Êt. 

Trong c¸c gian s¶n xuÊt th«ng th−êng, cho phÐp dïng d©y c¸p lµm d©y chung tÝnh lµm 
viÖc trong l−íi ®iÖn ph©n nhãm cña hÖ thèng ®iÖn cã trung tÝnh nèi ®Êt. 

CÊm dïng c¸p chÞu lùc ®Ó lµm d©y nèi ®Êt - nªn dïng mét d©y dÉn riªng hoÆc mét 
ruét riªng cña d©y dÉn (hoÆc c¸p) ®Ó lµm d©y nèi ®Êt. TÊt c¶ c¸c lo¹i bé phËn kim lo¹i cña 
d©y ®iÖn ®Æt treo nh−: 

- Bé phËn hë trÇn cña c¸p thÐp. 
- C¸c bé phËn kho¸ c¸p, kÕt cÊu nÐo cuèi, kÑp treo d©y v.v. ®Òu ph¶i b«i tr¬n dÇu 

xilid«n. 
Khi treo d©y dÉn c¸ch ®iÖn lo¹i kh«ng ®−îc b¶o vÖ vµo c¸p chÞu lùc khi kho¶ng 

c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y dÉn kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c trÞ sè sau: 
§èi víi d©y dÉn c¸ch ®iÖn kh«ng ®−îc b¶o vÖ. 

- MÆt c¾t 1mm2: 1m 
- MÆt c¾t 1,5 - 6 mm2 : 1,5m. 
§èi víi d©y dÉn ®−îc b¶o vÖ trong mäi tr−êng hîp: 0,5 m. 
 
7.4. §Æt d©y dÉn lo¹i ®−îc b¶o vÖ vµ c¸p c¸ch ®iÖn b»ng cao su. 
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ë nh÷ng ®o¹n th¼ng th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chç cè ®Þnh g©y dÉn ®−îc b¶o vÖ vµ c¸p 
kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng VI - 3 sau ®©y: 

 
Kho¶ng c¸ch lín nhÊt (mm) gi÷a c¸c chç cè ®Þnh d©y dÉn 
®−îc b¶o vÖ hoÆc c¸p 

STT Lo¹i d©y 

§o¹n ®Æt ngang §o¹n ®Æt th¼ng ®øng 
1 D©y dÉn 500 

500 
700 
600 

2 C¸p 500 500 
 

Ph¶i dïng mãc kÑp ®Ó cè ®Þnh d©y dÉn vµ c¸p ë nh÷ng chç luån d©y vµo hép khÝ 
cô ®iÖn hoÆc phÔu c¸p vµ ph¶i ®Æt c¸ch mÐp cña chóng tõ 50 - 70 mm.  

Kho¶ng c¸ch tõ chç d©y b¾t ®Çu uèn cong ®Õn mãc gÇn nhÊt ph¶i tõ 10 - 15mm. 
 

Khi d©y dÉn c¸p ®¬n ®−îc ®Æt theo ®−êng ngang th× nh÷ng ®iÓm cè ®Þnh trung 
gian cã thÓ dïng lo¹i kÑp mét tai vµ tai kÑp ph¶i ®Æt thÊp h¬n d©y dÉn hoÆc c¸p. 

Khi d©y dÉn hoÆc c¸p ®Æt th¼ng ®øng theo t−êng trÇn nhµ, gãc nhµ ph¶i dïng kÑp 
2 tai hoÆc ®ai cã vßng khuy ®Ó cè ®Þnh d©y. 

 
B¸n kÝnh uèn cong cña d©y ph¶i lín h¬n: 

- D©y dÉn TIIP vµ IIPII: 6 lÇn ®−êng kÝnh ngoµi 
- D©y dÉn CPr vµ BPr : 10 lÇn ®−êng kÝnh ngoµi. 
 

Khi c¸p vµ d©y c¸ch ®iÖn lo¹i ®−îc b¶o vÖ ®i qua t−êng g¹ch, t−êng bªt«ng ph¶i 
®Æt trong èng kim lo¹i hay èng c¸ch ®iÖn lç chõa s½n cã tr¸t v÷a. 
Cho phÐp ®Æt nhiÒu d©y dÉn cña cïng 1 m¹ch hay nhiÒu c¸p trong cïng mét èng. 
§èi víi d©y c¸ch ®iÖn vµ c¸p cã c¸ch ®iÖn b»ng cao su chui qua t−êng g¹ch b»ng bªt«ng 
th× 2 ®Çu èng luån d©y ph¶i cã èng lãt. 
 

Khi d©y xuyªn qua sµn g¸c còng ph¶i luån trong èng th× ®Çu èng ph¶i c¸ch mÆt 
sau 1,5 m. Khi chui qua trÇn nhµ th× ®Çu d−íi cña èng luån còng ph¶i c¸ch trÇn 1,50m 
nh÷ng ®o¹n nµo cã thÓ lµm háng d©y còng ph¶i dïng biÖn ph¸p b¶o vÖ. 

 
Khi 2 tuyÕn c¸p hoÆc d©y dÉn giao chÐo nhau th× mét trong hai tuyÕn ph¶i ®−îc 

b¶o vÖ b»ng c¸ch: 
- Luån trong èng c¸ch ®iÖn. 
- X©y r·nh 

 - §Æt trong èng kim lo¹i. 
 
Mçi ghÐp cña èng luån b»ng kim lo¹i ph¶i quay vÒ phÝa mÆt ®ì èng. Khi èng ®Æt 

ngang theo t−êng th× mèi ghÐp ph¶i h−íng xuèng d−íi tr¸nh h¬i Èm lät vµo. 
 
Chç t¸ch c¸c ®Çu d©y vá kim lo¹i ph¶i bÎ gËp ra ngoµi ®Ó khái lµm háng c¸ch ®iÖn. D©y 

dÉn cã vá thÐp IIPII ph¶i cã ®ai hoÆc ®Çu ®Ó tr¸nh bÞ tuét. 
 
§Ó tr¸nh bÞ l·o ho¸ c¸ch ®iÖn cña c¸c sîi ¨n mßn m¹nh th× ph¶i dïng lo¹i s¬n 

thÝch hîp. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c ruét d©y dÉn vµ c¸p ®i vµo trong hép cã 



 

 75

èng luån d©y cña m¸y ®iÖn hoÆc khÝ cô ®iÖn kiÕu kÝn, kiÓu chèng bôi hoÆc kiÓu chèng 
n−íc. 
 

CÊm ®Æt c¸p CPr lªn c¸c chç míi quÐt s¬n hoÆc quÐt v«i cßn −ít. NÕu cÇn ®Æt 
ngay th× vá c¸p ph¶i ®−îc quÐt b»ng mét lo¹i s¬n chèng kh« tr−íc khi ®Æt. 
 

ViÖc nèi d©y hoÆc rÏ nh¸nh c¸p vµ d©y dÉn lo¹i ®−îc b¶o vÖ ph¶i thùc hiÖn trong hép. 
Khi cho d©y vµo hép, khÝ cô, ®ång hå ph¶i luån c¶ vá b¶o vÖ. 

 
NÕu vá kim lo¹i cña c¸p vµ cña d©y dÉn còng nh− c¸c hép kim lo¹i cÇn ph¶i nèi 

®Êt th× nèi chung víi d©y trung tÝnh nèi ®Êt vµ ph¶i b¶o ®¶m tÝnh chÊt liªn tôc vÒ ®iÖn trªn 
toµn bé tuyÕn d©y. 
TÊt c¶ cÇn nèi liÒn m¹ch ph¶i ®−îc quÐt s¬n trªn vá kim lo¹i kh«ng ®−îc cã c¸c vÕt h− 
háng. 
 
7.5. §Æt hë vµ ®Æt ngÇm d©y dÉn ®iÖn 
 

Cho phÐp ®Æt d©y dÉn dÑt ë nhµ, nhµ lµm viÖc, bÖnh viÖn, tr−êng häc, nhµ trÎ, ë 
c¸c nhµ s¶n xuÊt c«ng, n«ng nghiÖp, c¸c nhµ c«ng céng, nhµ h¸t, c©u l¹c bé, nhµ bÕp, nhµ 
vÖ sinh, trªn thang g¸c, nhµ hÇm .v.v.. (trõ nh÷ng tr−êng hîp quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu cña 
ch−¬ng nµy). 
 

Cã thÓ ®Æt hë c¸c d©y dÉn dÑt: 
 a) - Trùc tiÕp lªn t−êng, v¸ch ng¨n, sµn cã tr¸t th¹ch cao kh« hoÆc v÷a −ít. 

b) - Lªn t−¬ng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, v¸ch ng¨n cã d¸n líp båi (ngay trªn mÆt 
líp båi). 

 
Kh«ng cho phÐp ®Æt hë d©y dÑt trùc tiÕp lªn t−êng, v¸ch ng¨n lµm b»ng gç. Trong 

tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i ®Æt th× nhÊt thiÕt ph¶i lãt d−íi d©y tiÕp xóc víi gç líp ami¨ng 
tÈm dÇu Ýt nhÊt lµ 3mm. 

ViÖc ®Æt d©y dÑt ngÇm trong t−êng hoÆc v¸ch ng¨n b»ng granhit« hoÆc tr¸t v÷a 
th−êng ph¶i theo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 
 a) - NÕu t−êng hoÆc v¸ch ng¨n b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y th× ®Æt d©y trong r·nh ®· 
lãt v÷a hoÆc d−íi líp v÷a −ít. 
 b) - Còng tr−êng hîp trªn nh−ng v÷a b»ng th¹ch cao kh« th× ®Æt d©y vµo r·nh ®· 
lãt v÷a ®Õn ngang mÆt t−êng hoÆc v¸ch ng¨n hay ®Æt d©y trong líp v÷a th¹ch cao mÞn ®Æc 
qu¸nh, hoÆc ®Êt d−íi líp ami¨ng tÊm. 
 c) - Trong c¸c r·nh vµ c¸c kÕt cÊu x©y dùng rçng. 
 d) - §Æt s½n trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng ®óc s½n tõ x−ëng chÕ t¹o (theo chØ dÉn 
riªng). 

 
§Æt ngÇm d©y dÉn dÑt ë trÇn nhµ ph¶i theo mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 

a. §Æt d−íi líp v÷a −ít cña trÇn nhµ lµm b»ng c¸c tÊm kh«ng ch¸y. 
b. §Æt trong khe hë gi÷a c¸c tÊm bªt«ng ®óc s½n, bªn ngoµi tr¸t v÷a th¹ch cao mÞn. 
c) §Æt trong c¸c r·nh chõa s½n trong c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp cì lín, ngoµi cïng tr¸t v÷a 
th¹ch cao mÞn.  
d) Trong c¸c t−êng vµ c¸c hèc trèng cña c¸c tÊm bªt«ng cèt s¾t cña panen vµ trong r·nh 
c¸c tÊm ®Æc biÖt cña nhµ kiÓu tÊm lín. 
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®) §Æt s½n trong c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n tõ x−ëng chÕ t¹o (theo chØ dÉn riªng). 
e) §Æt trªn nÒn sµn th« cña mçi tÇng, trÇn nhµ kh«ng ch¸y cña tÇng cuèi cïng (kÓ c¶ t©ng 
hÇm), d−íi líp v÷a, xi m¨ng c¸t hoÆc th¹ch cao dÇy 10mm. Tr−êng hîp nµy, nÕu kh«ng 
¸p dông ®−îc theo c¸c ®iÓm a,c,d th× dïng theo c¸c ®iÓm b,®. §èi víi d©y dÑt ®Æt ngÇm ë 
trÇn nhµ yªu cÇu chung lµ ph¶i ®Æt ë chç nµo ®ã ®¶m b¶o kh«ng bÞ h− háng vÒ mÆt c¬ 
häc. 
Kh«ng cho phÐp dïng d©y dÉn dÑt trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 
 
7.5.1. §Æt hë 
 
a) Trong c¸c gian dÔ ch¸y 
b) Trªn c¸c trÇn th−îng 
 
7.5.2. §Æt hë vµ ngÇm: 
 
a) Trong c¸c gian dÔ næ 
b) Trong c¸c gian ®Æc biÖt Èm −ít. 
c) Trong c¸c gian cã m«i tr−êng ¨n mßn m¹nh. 
d) Trªn sµn gç cña nh÷ng nhµ trÎ, bÖnh viÖn, cung v¨n ho¸, c©u l¹c bé, tr−êng häc vµ ký 
tóc x· cña c¸c tr−êng. 
®) §Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kiÓu treo. 
e) ë s©n khÊu vµ chç ngåi cña kh¸n gi¶. 
 

C¸c d©y dÑt cã c¸ch ®iÖn b»ng chÊt dÎo kh«ng chÞu ®−îc ¸nh s¸ng (trong suèt - 
mÇu vµng n©u) chØ cho phÐp ®Æt ngÇm. 

 
Khi ®Æt ngÇm d©y dÉn dÑt ph¶i lùa chän tuyÕn nh− sau: 

 
a) Th«ng th−êng, khi ®Æt ngang theo t−êng th× ph¶i ®Æt song song víi c¸c ®−¬ng giao 
nhau qua t−êng vµ trÇn vµ c¸ch trÇn 10 - 200 mm hoÆc c¸nh gê, m¸i ®ua hoÆc xµ ngang tõ 
50 - 100 mm. C¸c æ c¾m ®iÖn lªn ®Æt thµnh hµng ngang. 
b) Khi kÐo ®Õn c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng, c¸c c«ng t¾c vµ æ c¾m ph¶i ®Æt d© theo chiÒu th¼ng ®øng. 
Trong c¸c nhµ l¾p ghÐp tÊm lín, cho phÐp kÐo theo r·nh cã s½n. 
c) Khi ®Æt d©y treo trÇn (trong líp v÷a, trong c¸c khe, trong líp rçng cña tÊm sµn) nªn kÐo theo 
kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hép ph©n nh¸nh vµ ®Ìn chiÕu s¸ng. 
 

Khi kÐo d©y dÉn giao chÐo víi c¸c ®−êng èng dÉn nhiªn liÖu láng hay khi ph¶i ®Æt 
d©y c¸ch ®−êng èng 100 mm, hoÆc luån d©y trong èng c¸ch ®iÖn hoÆc trong r·nh. 

Khi d©y dÉn giao chÐo hoÆc ®i song song víi c¸c ®−êng èng cã nhiÖt ®é cao th× 
d©y dÉn ph¶i cã b¶o vÖ c¸ch nhiÖt. 

Khi d©y dÉn ®Æt hë song song víi ®−¬ng èng th× kho¶ng c¸ch gi÷a d©y vµ èng ph¶i 
trªn 100 mm vµ ®«Ý víi èng dÉn chÊt láng, nãng th× Ýt nhÊt lµ 250 mm. 

CÇn tr¸nh ®Æt d©y dÉn dÑt giao chÐo víi nhau. NÕu thËt cÇn thiÕt ph¶i giao chÐo th× 
t¹i ®ã ph¶i cuèn t¨ng c−êng 3 ®Õn 4 líp b¨ng nhùa dÝnh hoÆc b¨ng cao su. 

Khi dïng d©y dÉn dÑt 3 ruét trong l−íi ®iÖn chiÕu s¸ng th× dïng c¸c ruét ngoµi 
cïng lµm d©y pha cßn ruét gi÷a lµm d©y trung tÝnh. 

Khi cÇn ph¶i uèn cong c¸c d©y dÉn dÑt tíi gãc l−îng 90o trªn mÆt t−êng vµ trÇn 
nhµ ph¶i theo mét trong 3 ph−¬ng ph¸p sau: 
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a) NÕu uèn d©y theo bÒ dÑt mét gãc 90o  th× kh«ng cÇn ph¶i r¹ch gi¶i b»ng c¸ch ly, kh«ng 
®−îc ®Ó d−ît nµy gi¸p víi ruét kia.  
b) Muèn uèn theo c¹nh th× ph¶i r¹ch gi¶i b»ng c¸ch ly däc theo d©y vµ mét ruét ®−îc uèn 
vßng vµo phÝa trong. 
c) NÕu d©y dÉn kh«ng cã gi¶i b¨ng c¸ch ly ®−îc uèn theo c¹nh víi g b¸n kÝnh uèn ®¶m 
b¶o kh«ng lµm gÉy c¸ch ®iÖn chç uèn. 
D©y dÉn dÑt hë ®i qua c¸c v¸ch ch¾n vµ sµn ph¶i lu«n trong èng c¸ch ®iÖn, ë 2 ®Çu èng 
ph¶i lång èng lãt b»ng cao su hoÆc sø hay nhùa. 
ChØ d©y dÉn ®Æt ngÇm chui ra khái mÆt t−êng hoÆc sµn (thÝ dô ®Ó nèi vµo ®Ìn ,c«ng t¾c 
.v.v...) ph¶i luån d©y trong èng c¸ch ®iÖn hoÆc dïng phÔu. 
TÊt c¶ c¸c chç nèi hoÆc nh¸nh d©y dÉn dÑt ®Òu ph¶i hµn hoÆc dïng c¸c kÑp d©y trong hép 
ph©n nh¸nh. 
Hép ph©n nh¸nh ph¶i b»ng chÊt c¸ch ®iÖn hoÆc b»ng kim lo¹i trong ®Öm  - lãt c¸ch ®iÖn. 
Khi d©y ®Æt ngÇm th× cho phÐp phÇn nh¸nh d©y ë c¸c hép ®Êu d©y vµ ë c«ng t¾c, æ c¾m 
hoÆc ®Ìn, ë trong c¸c gian kh« r¸o hoÆc Èm, c¸c hép ph©n nh¸nh, cã thÓ lµm b»ng c¸c èc 
trong t−êng hoÆc sµn, cã thµnh ph¼ng chøa s½n khi x©y dùng nh−ng ph¶i cã n¾p ®Ëy. 
Khi nèi vµ ph©n nh¸nh c¸c d©y dÉn dÑt ®Æt ngÇm ph¶i ®Ó ch÷a mét ®o¹n d©y dù trù dµi Ýt 
nhÊt lµ 50mm. 
 Kh«ng cho phÐp treo trùc tiÕp c¸c ®Ìn lªn d©y dÉn dÑt. 
 C¸c hép kim lo¹i ë nh÷ng n¬i luån d©y dÉn dÑt vµo ®Òu ph¶i cã èng lãt c¸ch  ®iÖn 
hoÆc quÊn t¨ng c−êng c¸ch ®iÖn b»ng 3 ®Õn 4 líp b¨ng nhùa dÝnh hoÆc cao su. 
 Khi nèi ®Çu d©y vµo æ c¾m, c«ng t¾c v.v.. th× chØ ®−îc r¹ch mét ®o¹n tèi thiÓu cÇn 
thiÕt cña gi¶i b¨ng c¸ch ly gi÷a c¸c ruét. 
 ViÖc cè ®Þnh c¸c d©y dÉn dÑt hë ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: 
  

a) Víi d©y cã gi¶i b¨ng c¸ch ly th× dïng biÖn ph¸p d¸n, ®ãng ®inh dïng kÑp nhù, 
kÑp cao su. 
 b) Víi d©y kh«ng cã gi¶i b¨ng c¸ch ly th× d¸n hay dïng kÑp. 
 c) Dïng c¸c kim lo¹i ®Ó kÑp d©y vµ g¾n vµo mÆt ®ì. §inh dïng ®Ó ®ãng trùc tiÕp 
gi¶i b¨ng c¸ch ly cña d©y dÉn dÑt nªn dïng lo¹i cã ®−êng kÝnh 1,4 - 1,8 mm dµi tõ 20 - 
25mm, víi ®−êng kÝnh mò ®inh 3mm, ®inh ph¶i ®ãng c¸ch nhau 200 - 300 mm vµ ®ãng 
®óng gi÷a b¨ng c¸ch ly. 
 Bóa dïng ®Ó ®ãng ®inh ph¶i lµ lo¹i nhá vµ dïng miÕng ®ì ®Ó tr¸nh bóa ®Ëp vµo 
d©y. 
 Trong c¸c gian nhµ Èm th× d−íi mò ®inh nªn cã vßng ®Öm b»ng cao su hay nhùa. 
Khi dïng kÑp th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÑp kh«ng ®−îc qu¸ 400 mm. 
 Khi dïng d©y dÑt ®Æt ngÇm th× tr−íc khi tr¸t v÷a nªn dïng v÷a th¹ch cao mÞn ®Ó 
g¾n t¹m d©y vµo. Ngoµi ra cã thÓ dïng kÑp hoÆc ®ai b»ng chÊt c¸ch ®iÖn (cao su, nhùa 
v.v...) ®Ó cè ®Þnh d©y dÑt. 
 CÊm dïng ®inh ®Ó cè ®Þnh d©y dÑt ®Æt ngÇm. 
 Khi vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n d©y dÉn dÑt ph¶i tr¸nh h− háng vÒ c¬ häc vµ tr¸nh 
¸nh n¾ng chiÕu vµo. 
 
7.5.3. §Æt ngÇm d©y dÉn trong c¸c èng kh«ng ph¶i lµ kim lo¹i. 
  

TuyÕn ®Æt èng trong tr−êng hîp nµy kh«ng ®−îc trïng hoÆc giao chÐo s¸t víi c¸c 
èng dÉn khãi vµ c¸c bÒ mÆt kÕt cÊu bÞ nung nãng. 
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 TuyÕn ®Æt èng trªn t−êng nªn bè trÝ song song víi kiÕn tróc nµo ®ã (khung cöa, 
gê, m¸i ®ua .v.vvv) 
 C¸c ®o¹n tuyÕn ®i vßng qua c¸c ch−êng ng¹i vËt ë ®o¹n ®Æt ngang kh«ng ®−îc ®Ó 
tô n−íc. 
 èng luån trong t−êng, sµn v.v.. thuéc lo¹i kÕt cÊu dÔ ch¸y th× ph¶i dïng ami¨ng 
tÊm dÇy Ýt nhÊt 3 cm  ®Ó lãt. Còng cã thÓ dïng v÷a dÇy Ýt nhÊt 5 cm vµ réng h¬n mçi bªn 
thµnh èng Ýt nhÊ 5 cm. 
 CÊm dïng c¸c lo¹i èng kh«ng ph¶i lµ kim lo¹i hay èng giÊy kim lo¹i d−íi nÒn c¸c 
ph©n x−ëng nãng (®óc, hµn, rÌn .v.v) 
 Khi nhiÖt ®é m«i tr−êng n¬i ®Æt tuyÕn th−êng xuyªn cao h¬n + 35oC th× cÊm dïng 
èng b»ng cao su bitum. 
 Khi dïng èng cao su bitum d−íi nÒn nhµ th× ph¶i ®Æt èng d−íi 1 líp v÷a bª t«ng 
dÇy Ýt nhÊt 50 mm. Nh−ng kh«ng qu¸ 400 mm. 
 ë chç èng cao su bitum giao chÐo víi ®−êng vËn chuyÓn néi bé ph©n x−ëng th× 
ph¶i luån trong èng thÐp. Tr−êng hîp líp bª t«ng phÝa trªn èng dÇy h¬n 100 mm th× 
kh«ng cÇn dïng èng thÐp. 
  ë nh÷ng chç èng cao su bitum chui ra khái mãng, t−êng vµ nÒn nhµ th«ng th−êng ph¶i 
dïng nh÷ng ®o¹n èng thÐp  máng bäc b¶o vÖ phÝa ngoµi vµ ®Çu èng ph¶i ®−îc chÌn kÝn, ë chç 
èng cao su bitum chui ra khái mãng vµ nÒn nhµ ®Ó ®i lªn t−êng kh«ng ch¸y ph¶i ®−îc b¶o vÖ 
b»ng thÐp hoÆc s¾t gãc ®Õn ®é cao 1,5m. 
 C«ng viÖc nèi c¸c ®o¹n èng c¸ch ®iÖn víi nhau ph¶i dïng m¨ngs«ng cïng lo¹i vËt 
liÖu víi èng vµ 2 ®Çu èng nèi ph¶i ¸p khÝt nhau. 
 Khi nèi 2 ®o¹n èng b»ng cao  su bitum víi nhau ph¶i dïng m¨ngs«ng cïng vËt 
liÖu cã ®−êng kÝnh lín h¬n vµ dµi 100 mm, hoÆc b»ng kim lo¹i. C¸c m¨ng s«ng ph¶i ®−îc 
chÌn kÝn vµ dïng d©y thÐp ®Ó quÊn ®ai cho ch¾c. 
 Khi nèi 2 ®o¹n èng b»ng cao  su bitum víi nhau ph¶i dïng m¨ngs«ng cïng vËt 
liÖu cã ®−êng kÝnh lín h¬n vµ dµi 100 mm, hoÆc b»ng kim lo¹i. C¸c m¨ng s«ng ph¶i ®−îc 
chÌn kÝn vµ dïng d©y thÐp ®Ó quÊn ®ai cho ch¾c. 
 Cã thÓ dïng èng thÐp máng ®Ó nèi c¸c èng cao su bitum víi nhau. Chç nèi èng ®ã 
víi èng thÐp ph¶i chÌn chÆt nh− khi nèi b»ng m¨ng s«ng. 
 Chç nèi c¸c èng giÊy - kim lo¹i víi nhau dïng c¸c m¨ng s«ng chuyªn dïng ®−îc 
chÕ t¹o tõ nh÷ng ®o¹n èng máng vµ ®Æt ë trong hép nèi. 
 ViÖc rÏ nh¸nh vµ nèi d©y ®iÖn trong c¸c èng kh«ng b»ng kim lo¹i vµ èng giÊy - 
kim lo¹i ph¶i thùc hiÖn ë c¸c hép nèi, hép rÏ nh¸nh. CÊu t¹o cña hép nãi trªn ph¶i phï 
hîp víi ph−¬ng ph¸p ®Æt d©y vµ m«i tr−êng xung quanh. 
 Cho phÐp ®Æt c¸c lo¹i èng cøng vµ èng cao su bitum cã d©y dÉn ®· luån s½n trong 
èng víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o thay d©y dÉn ®−îc. 
 §−êng kÝnh trong cña èng c¸ch ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o viÖc thay dÔ dµng d©y ®iÖn ®Æt 
trong èng phï hîp víi sè l−îng vµ ®−êng kÝnh cña d©y dÉn ®ång thêi kh«ng ®−îc bÐ h¬n 
11mm. 
 §Ó ®¶m b¶o kÐo d©y dÉn còng nh− «ng ®−îc dÔ dµng, kÓ c¶ tr−êng hîp cÇn thay 
chóng th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai hép nèi kh«ng ®−îc v−ît gi¸ trÞ sè ghi ë b¶ng VII - 4 d−íi 
®©y. 
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B¶ng VII - 4. 
 

Kho¶ng c¸ch gi÷a hai hép (m) §o¹n tuyÕn gi÷a c¸c hép 
èng cao su cøng võa èng d©y kim lo¹i vµ cao su 

bitum 
Th¼ng 10 12 

Cã 1 gãc 7,5 8 
Cã 2 gãc 5 5 
Cã 3 gãc 5 3 
Cã 4 gãc 5 3 

  
§èi víi èng giÊy th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai hép kh«ng ®−îc dµi qu¸ 9m. 

 Tr−êng hîp do ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c«ng tr×nh ë ®o¹n tuyÕn cã chiÒu dµi d−íi 20 m 
kh«ng thÓ ®Æt c¸c hép nÐo ®−îc (nh− ®o¹n gi÷a c¸c tÇng thang m¸y cña nhµ l¾p giÐp tÊm lín) 
th× cho phÐp b¸n kÝnh uèn èng ®Õn 15 lÇn ®−êng kÝnh ngoµi cña èng. Sè l−îng chç uèn kh«ng 
®−îc qu¸ 2. Ngoµi ra nªn chän èng lín h¬n tr−êng hîp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hép ®¹i qui ®Þnh ë 
b¶ng VI - 4. 
 B¸n kÝnh uèn èng cao su cøng võa vµ cao su bitum kh«ng ®−îc nhá h¬n 40 lÇn 
®−êng kÝnh trong cña èng, ®èi víi èng giÊy kim lo¹i 6 lÇn. 
 Kh«ng cho phÐp uèn c¸c èng giÊy - kim lo¹i kh«ng xÕp nÕp. Chç thay ®èi h−íng 
tuyÕn vµ ë c¸c gãc ph¶i ®Æt hép nèi hay c¸c ®o¹n èng b»ng cao su cøng võa hoÆc c¸c lo¹i 
t−¬ng tù. 
 §èi víi lo¹i èng cøng võa vµ èng cao su bitum chç uèn ph¶i dïng d©y thÐp 1,5 
mm quÊn ngoµi víi b−íc ®ai lµ 8 - 10mm ®Ó b¶o vÖ khi chç uèn ®ã cã thÓ x¶y ra dËp n¸t. 
 èng c¸ch  ®iÖn vµ èng giÊy- kim lo¹i ®Ó luån d©y c¸ch ®iÖn qua t−êng, sµn  g¸c 
ph¶i liÒn vµ kh«ng ®−îc nèi. Khi ®Æt èng trªn bÒ mÆt l¸t gç cã tr¸t v÷a, kh«ng cho phÐp 
dïng m¨ng s«ng ®Ó nèi c¸c èng c¸ch ®iÖn trªn ®o¹n tuyÕn gi÷a hai hép. 
 §èi víi èng kh«ng b»ng kim lo¹i vµ èng giÊy kim lo¹i khi ®−a vµo hép, tñ, b¶ng, 
hép b¶o vÖ lµm b»ng vËt liÖu kh«ng c¸ch ®iÖn, còng nh− khi ®−a vµo c¸c hép th× c¸c ®Çu 
èng ph¶i cã èng lãt hoÆc phÔu c¸ch ®iÖn. 
 Khi c¸c èng c¸ch ®iÖn kh«ng ®−a vµo hép hoÆc vá cña khÝ cô ®iÖn, ®ång hå th× 
®Çu èng ph¶i cã èng lãt hay phÔu c¸ch ®iÖn. 
 
7.5.4. §Æt d©y ngÇm trong èng thuû tinh. 
 

èng thuû tinh ph¶i ®óng tiªu chuÈn ®Ó dÔ dµng luån d©y dÉn khi ®Æt ngÇm. 
 D©y dÉn ®Æt ngÇm luån trong èng thuû tinh ®−îc phÐp ¸p dông cho c¸c  l−íi ®iÖn 
chiÕu s¸ng vµ ®éng lùc víi ®iÖn ¸p d−íi 500 V vµ c¸c l−íi ®iÖn tho¹i truyÒn thanh ®Æt 
trong t−êng hoÆc sµn kh«ng ch¸y, ë c¸c nhµ cÊp phßng ho¶ lo¹i III, ë c¸c nhµ c«ng céng 
cÊp phßng ho¶ lo¹i II kÓ c¶ tÇng hÇm vµ c¸c lo¹i nhµ kh¸c. Còng cho phÐp ®Æt ë tÇng trÇn 
cña c¸c nhµ nãi trªn khi trÇn lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 
 Cho phÐp ®Æt d©y theo ®iÒu VI - 104 trong c¸c nhµ sinh ho¹t, nhµ v¨n ho¸ cã cÊp 
phßng ho¶ lo¹i II vµ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp víi ®iÒu kiÖn kh«ng bÞ ¶nh h−ëng næ rung 
chÊn ®éng cña c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt. 
 Kh«ng cho phÐp ®Æt d©y d·n nh− ë ®iÒu VI - 104 ë nh÷ng n¬i: Gian nhµ dÔ næ 
thuéc mäi cÊp, gian ®Æc biÖt Èm −ít, chç kh¸n gi¶ ngåi (kÓ c¶ s©n khÈu) cña r¹p h¸t, nhµ, 
triÓn l·m, c©u l¹c bé, cung v¨n ho¸ .v.v… vµ c¸c nhµ ë vïng cã ®éng ®Êt cÊp 7 trë lªn, 
vïng cã ®é lón cÊp II, III vµ c¸c m¹ch ®iÖn ngoµi trêi. 
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 Kh«ng cho phÐp ®Æt chung d©y dÉn cña m¹ch ®ã, dßng ®iÖn m¹nh vµo m¹ch cã 
dßng ®iÖn yÕu (th«ng tin) trong cïng mét èng. 
 èng ®Æt trong sµn nhµ nªn ®i theo ®−êng ng¾n nhÊt cßn ë trong t−êng th× ph¶i ®Æt 
th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang. èng ph¶i ®Æt trªn tÊm lãt vµ tÊm lãt ph¶i n»m trong toµn bé 
chiÒu dµi cña èng. ChiÒu dÇy líp b¶o vÖ (bª t«ng, xi m¨ng, nhùa ®−êng) bªn trong èng 
dÇy Ýt nhÊt lµ 10 mm. Khi ®Æt èng trªn c¸c tÊm cã lãt kh«ng ch¸y ë tÇng trÇn th× ph¶i dÇy 
Ýt nhÊt 20mm. 
 C¸c èng thuû tinh ®Æt trong t−êng g¹ch vµ v¸ch ng¾n bª t«ng xØ, th¹ch cao, ph¶i 
®Æt trong c¸c m¸ng r·nh ®· ®−îc vÈy v÷a −ít, ngay sau ®ã ph¶i ®æ v÷a th¹ch cao hay xi 
m¨ng xuèt toµn bé chiÒu dµi cho ngang víi mÆt ngoµi cña t−ëng hoÆc v¸ch. M¸ng ph¶i cã 
®é s©u lín h¬n ®−êng kÝnh ngoµi cña èng ®Æt lµ 10mm, cßn ë c¸c tÇng hÇm, tÇng trÇn lµ 
20 mm.  
 C¸c èng ®Æt song song ph¶i c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 50 mm. 
Kh«ng cho phÐp ®Æt trùc tiÕp èng thuû tinh trong ®Êt, d−íi nÒn nhµ cña tÇng thø nhÊt, nÕu 
nhµ cã tÇng hÇm th× d−íi nÒn tÇng hÇm. 
 Khi ®Æt èng cho c¸c ®−êng trôc cung cÊp ®iÖn tö thiÕt bÞ ®Çu vµo ®Õn c¸c trô cña 
buång thang m¸y  dï lµ nhµ cã tÇng hÇm hay kh«ng ®Õu nªn ®Æt trªn sµn cña tÇng thø 
nhÊt hoÆc ®Æt trùc tiÕp trong c¸c t−êng chÞu lùc kh«ng ch¸y. 
 Khi cÇn thay ®æi h−íng tuyÕn cña èng thuû tinh lµm c¸c ®o¹n èng vßng qua sµ, 
cét ph¶i dïng c¸c ®o¹n èng cong b»ng thuû tinh chÕ t¹o s½n. Khi kh«ng cã lo¹i trªn th× 
cho phÐp dïng èng g¸ lµm b»ng vËt liÖu cøng võa hoÆc vËt liÖu t−¬ng tù. 
 §Ó nèi èng thuû tinh víi nhau hay c¸c èng b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn kh¸c ph¶i dïng 
m¨ng s«ng b»ng cao su cøng, võa , b»ng chÊt dÎo hoÆc m¨ng s«ng b»ng kim lo¹i. Khi nèi 
víi èng kim lo¹i th× nhÊt thiÕt dïng m¨ng s«ng bäc kim lo¹i. 
 Chç èng thuû tinh chui vµo c¸c hép ®Çu vµo, hép ph©n nh¸nh còng nh− ®ång hå 
®Êu ®iÖn. B¶ng ®iÖn, ®Ìn, c«ng t¾c vµ æ c¾m ®Æt hë th× ®Çu èng ph¶i lãt mét ®o¹n èng 
b»ng cao su. Chç èng chui ra khái hèc ®Æt b¶ng ®iÖn th× ®Çu èng còng ph¶i cã èng lãt. 
 C¸c mãc ®Ó treo ®Ìn chiÕu s¸ng ph¶i ®−îc cè ®Þnh ®éc lËp vµo v¸ch, ®Ó kh«ng cã 
liªn quan ®Õn ®Çu èng thuû tinh vµ c¸c ®Çu d©y ra. 
 Khi c¸c èng thñy tinh giao chÐo víi c¸c khe gi·n në th× ph¶i dïng ®o¹n èng 
chuyÓn tiÕp b»ng cao su hoÆc b»ng c¸c èng mÒm t−¬ng tù. 
 
7.5.4 - §Æt hë vµ ngÇm d©y dÉn trong èng thÐp. 
 + Dïng èng thÐp cã thµnh d©y b×nh th−êng. 
 Dïng èng thÐp (èng n−íc, èng h¬i) ®Ó kÐo d©y dÉn ®iÖn chØ ®−îc dïng trong 
ph¹m vi vµ thiÕt kÕ  quy ®Þnh. 
 Ph¶i tÈy s¹ch c¸c ba via trong èng vµ èng kh«ng ®−îc mãp mÐo bÑp. NÕu èng 
ch−a cã líp b¶o vÖ chèng rØ (líp m¹) th× ph¶i ®¸nh s¹ch råi s¬n mÆt trong ngoµi, èng ®Æt 
trong bª t«ng chØ cÇn s¬n mÆt trong. 
 èng ®Æt trong nhµ cã hiÖn t−îng ̈ n mßn th× ph¶i s¬n theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 
 Khi tuyÕn èng cÇn rÏ gãc ph¶i uèn èng th× b¸n kÝnh uèn èng kh«ng ®−îc bÐ h¬n 
10 lÇn ®−êng kÝnh «ngs: 
 a) Khi ®Æt èng trong c¸c khèi bª t«ng (tr−êng hîp ngo¹i lÖ th× cho phÐp b¸nkÝnh 
uèng b»ng 6 lÇn ®−êng kÝnh. 
 b) Khi trong èng ®Æt c¸c vá nh«m, vá ch× hay nhùa, víi moi h×nh thøc di hë hay 
ngÇm, kh«ng ®−îc bÐ h¬n 6 lÇn ®−êng kÝnh. 
 c) Trong c¸c tr−êng hîp ®Æt ngÇm cßn l¹i víi ®iÒu kiÖn lµ ®Æt ngÇm èng kh«ng 
g©y nÐn c¸c khã kh¨n ®Æc biÖt. 
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 d) Khi ®Æt hë c¸c èng cã ®−êng kÝnh tõ 3 pót trë lªn. Trõ c¸c tr−êng hîp nªu ë 
môc (b) kh«ng ®−îc bÐ h¬n 4 lÇn ®−êng kÝnh. 
 ®) Khi ®Æt hë c¸c èng cã ®−êng kÝnh ®Õn 2 pót. ½ trõ tr−êng hîp nªu ë (b). 
 C¸c cèt kh«ng ®−îc bÑp mÐo haycã ba via.  
 Kho¶ng c¸ch cè ®Þnh èng khi ®Æt hë kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2,5 m- §èi víi ®−êng 
èng cã ®−êng kÝnh d−íi 1/2 pót; 3m ®èi víi èng ®−êng kÝnh d−íi 1 pót r−ìi  vµ 4m - ®èi 
víi èng ®−êng kÝnh 2 pót trë lªn. 
  

Cè ®Þnh èng thÐp ®Æt hë, cã thÓ dïng mãc, vßng ®ai v.v... c¸c èng dÉn n−íc... khÝ 
(kh«ng m¹ kÏm) cã thÓ hµn vµo kÕt cÊu cña nhµ nh− cét ®Ìn v.v... nh−ng kh«ng ®−îclµm 
ch¸y èng, ph¶i hµn èng tr−íc khi ®Æt d©y. 
 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai hép nÐo kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c trÞ sè sau: 

èng ®Æt trong mãng cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ ph¶i cè ®Þnh vµo kÕt cÊu ®ì hay cèt 
thÐp tr−íc khi ®æ bª t«ng. 
 Chç èng ra khái mãng chui vµo ®Êt ph¶i thùc hiÖn theo thiÕt kÕ ®Ó tr¸nh g·y èng 
khi ®Êt hay mãng bÞ lón. 
 ë chç giao chÐo víi khe gi·n në ph¶i ®Æt èng trong c¸c hép ®Æc biÖt cã bé phËn 
gi·n në, hoÆc nèi víi bé phËn lªn gi·n në mÒm vµo èng. 
 ViÖc nèi èng víi nhau ë trong gian kh« r¸o cã bôi (trõ c¸c gian dÔ næ, dÔ ch¸y hay 
c¸c gian dÇu, n−íc hoÆc nhò tu¬ng cã thÓ lät vµo èng) cho phÐp dïng èng bäc, m¨ng s«ng 
kh«ng cÇn chÌn kÝn chç nèi d©y ë nh÷ng n¬i dÉn n−íc hoÆc nhò t−¬ng cã thÓ chui vµo 
èng vµ ë c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi trêi ®Òu ph¶i dïng lo¹i m¨ng s«ng cã ren r·nh víi ®Öm 
kÝn ë chç nèi, ë c¸c gian cã bôi, chç nèi èng ph¶i chÌn ®Ó chèng bôi. 
 Trong mäi tr−êng hîp ®Æt èng ngÇm vµ ®Æt trong bª t«ng, b¾t buéc ph¶i nèi èng 
b»ng m¨ng s«ng cã ren vµ chÌn kÝn chç nèi. 
 ChÊt l−îng phÇn ren ë r¨ng ®Çu èng thÐp ph¶i ®¶m b¶o viÖc vÆn m¨ng s«ng mét 
c¸ch b×nh th−êng. M¨ng s«ng ph¶i vÆn chÆt mét trong hai ®Çu èng víi nhau. ChiÒu dµi 
®o¹n ren ph¶i b»ng chiÒu dµi m¨ng s«ng céng víi chiÒu dÇy ®ai èc h·m. 
 C¸c ®Çu èng ph¶i tÈy s¹ch ba via vµ gê s¾c. 
 Tr−íc khi kÐp d©y trong èng th× ë ®Çu èng ph¶i cã èng lãt ®Ó tr¸nh h− háng d©y. 
 Khi l¾p èng vµo hép, tñ, khÝ cô ®iÖn, vµ thiÕt trÝ ®iÖn ph¶i dïng mét trong c¸c biÖn 
ph¸p sau ®Ó ®¶m b¶o cho èng tiÕp xóc tèt vÒ ®iÖn víi chóng. 
 a) XiÕt chÆt c¸c ®ai èng vµ cã mÆt nh¸m vµo mçi phÝa thµnh tñ hoÆc khÝ cô ®iÖn 
cho phÐp thay ®ai èc cã mÆt nh¸m b»ng ®ai èc h·m nh−ng ph¶i hµn vµo tñ, hép vµ èng ë 
1,2 ®iÓm hoÆc tr−íc ®ã ph¶i ®¸nh s¹ch gØ chç tiÕp xóc gi÷a ®ai èc vµ tñ. 
 b) Dïng m¨ng s«ng cã ren ®Ó vÆn chÆt èng víi ®o¹n èng thß ra cña tñ, ngoµi ra 
cßn cã thÓ dïng èng hoÆc èng nèi ®· nªu ë ®iÒu VI - 127. C¸c èng nèi m¨ng s«ng trªn 
ph¶i hµn vµo èng vµ ®o¹n èng thß ra tõ tñ ë 2 ®iÓm mçi phÝa. 
 d) ë nh÷ng chç kh«ng cÇn chÌn kÝn, cho phÐp ®−a èng vµo hép hoÆc khÝ cô mµ 
kh«ng cÇn dïng ®ai èc ®Ó cè ®Þnh, nh−ng ph¶i dïng cÇu nèi kim lo¹i cã ®ñ ®é dÉn ®iÖn ®Ó 
nèi èng víi hép hoÆc khÝ cô. 
 ®) C¸c hép, hay hßm kim lo¹i v.v.. ph¶i ®−îc s¬n chèng rØ. 
 ë c¸c n¬i Èm −ít, nãng, bôi hay cã ho¸ chÊt ¨n mßn .v.v.. nÕu kh«ng ®−a ®−îc 
®Çu èng vµo trong hép khÝ cô v.v... ph¶i dïng nhùa c¸ch ®iÖn chÌn kÝn gi÷a èng vµ d©y. 
 D©y dÉn ®Æt trong èng th¼ng ®øng ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n. Kho¶ng c¸ch gi÷a 
c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y kh«ng ®−îc lín h¬n: 
 - 30 mm ®èi víi d©y dÉn ®Õn 50 mm2. 
 - 20 m ®èi víi d©y dÉn ®Õn 185 mm2 
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  - 15 m ®èi víi d©y dÉn ®Õn 240 mm2. 
§Ó cè ®Þnh d©y víi èng, ph¶i ®−îc thùc hiÖn nh− sau: 
a) Dïng kÑp d©y hay kÑp ®Çu d©y kÑp chÆt vµo ®Çu èng. 
b) Dïng kÑp d©y hay kÑp ®Çu d©y trong c¸c hép trung gian, kÑp d©y vµ kÑp ®Çu d©y ph¶i 
b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn, hoÆc ë chç b¾t cè ®Þnh ph¶i lãt thªm c¸ch ®iÖn. 
  

TÊt c¶ moi d©y trong cïng mét m¹ch xoay chiÒu, kÓ c¶ d©y trung tÝnh ph¶i ®Æt 
trung trong mét èng. 
 Trong m¹ch xoay chiÒu, cho phÐp ®Æt c¸c d©y dÉn cña cïng mét pha chung trong 
mét èng thÐp nÕu chóng ®−îc b¶o vÖ ®Ó dßng ®iÖn danh ®Þnh kh«ng v−ît qu¸ 25A. 
Sö dông èng thÐp máng thµnh: 
 Lo¹i èng thÐp nµy chØ dïng ®−îc ë nh÷ng n¬i do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 
 a) §Æt hë, kh«ng cÇn chÌn kÝn chç nèi èng vµ èng ®−a èng vµo hép ®èi víi nh÷ng 
gian kh« r¸o, b×nh th−êng. 
 b) §Æt hë vµ ®Æt ngÇm cã chÌn kÝn chç èng nèi vµ chç ®−a èng vµo hép ®Æt trong 
t−êng, sµn, trong líp v÷a chÌn hay líp lãt cña sµn, trong mãng vµ trong c¸c kÕt cÊu x©y 
dùng kh¸c cña c«ng tr×nh ®èi víi c¸c gian b×nh th−êng, Èm, nãng, bôi dÔ ch¸y, riªng ®èi 
víi nh÷ng gian b×nh th−êng cho phÐp ®Æt trong ®Êt. 
 Kh«ng cho phÐp dïng lo¹i èng nµy ë: 
a) C¸c gian Èm hoÆc ®Æc biÖt Èm. 
b) C¸c gian dÔ næ, gian cãho¸ chÊt ¨n mßn. 
c) ThiÕt trÝ ®iÖn ngoµi trêi. 
d) Ch«n d−ãi ®Êt ngoµi trêi. 
Ghi chó: ë c¸c thiÕt trÝ dÔ næ , cho phÐp dïng c¸c èng thÐp hµn máng  
thµnh, cã chiÒu dµy nhá h¬n so víi èng b×nh th−êng lµ 0,5 mm víi ®iÒu kiÖn lµ ph¶i dïng 
m¨ng s«ng cã ren r¨ng ®Ó nèi èng. 
 Kh«ng cho phÐp dïng hµn ®iÖn ®Ó cè ®Þnh èng thÐp thµng máng vµo kÕt cÊu kim 
lo¹i. 
 Khi chç nèi kh«ng cÇn chÌn kÝn th× ph¶i dïng m¨ng s«ng tiªu chuÈn cã ren. 

Khi nèi ®Êt c¸c èng máng thµnh hay dïng chóng ®Ó lµm d©y nèi ®Êt ph¶i thùc 
hiÖn ®óng theo yªu c©ï kü thuËt chØ dÉn ë ch−¬ng V (hÖ thèng nèi ®Êt). 
 
7.5.5.  D©y dÉn ®Æt hë vµ cã bao che (thanh c¸i) víi ®iÖn ¸p d−íi 1000V«n 
  

Nh÷ng chç nèi d©y dÉn kh«ng cÇn th¸o më th× th«ng th−êng dïng biÖn ph¸p hµn. 
ë nh÷ng chç nèi d©y b»ng kim lo¹i kh¸c nhau ph¶i cã biÖn ph¸p chèng h− háng do ¨n 
mßn phÇn dÉn ®iÖn. 
 Trong nhµ, kho¶ng c¸ch tõ phÇn dÉn ®iÖn cña c¸c bé dÉn ®iÖn trÇn dÉn c¸c ®−êng 
èng kh«ng ®−îc nhá h¬n 1000 mm, ®Õn thiÕt bÞ c«ng nghÖ 1500mm. 
 Kh«ng quy ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ bé dÉn ®iÖn lo¹i ®−îc b¶o vÖ, lo¹i ®−îc bao che, 
lo¹i chèng bôi, lo¹i chèng n−íc b¾n vµo ®Õn c¸c ®−êng èng vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 
 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt dÉn ®iÖn cña c¸c pha kh¸c nhau hay kh¸c nhau trong bé 
dÉn ®iÖn cùc tÝnh, vµ tõ c¸c vËt dÉn ®ã ®Õn t−êng nhµ vµ ®Õn c¸c kÕt cÊu ®−îc nèi ®Êt, 
kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c trÞ sè ë b¶ng VI - 5. 
 C¸c bé dÉn ®iÖn ®Æt trong c¸c nhµ s¶n xuÊt, mµ nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô 
cã thÓ ®Õn gÇn, ph¶i ®Æt ë ®é cao c¸ch mÆt sµn Ýt nhÊt 3m5 - khi ®Æt trÇn (c¸c thiÕt bÞ ®Æt 
trong nhµ 2,9m khi cã líp b¶o vÖ vµ kh«ng quy ®Þnh khi ®−îc bao che c¸ch ®iÖn an toµn. 
C¸c kÕt cÊu x©y dùng trªn ®ã ®Æt bé dÉn ®iÖn ph¶i lµ lo¹i kh«ng ch¸y. 
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 Khi bé dÉn ®iÖn trÇn xuyªn qua sµn, t−êng vµ v¸ch ng¨n th× ph¶i ®i trong lç hay 
c¸c tÊm c¸ch ®iÖn. 
 C¸c  khÝ cô ®Æt trªn bé dÉn ®iÖn cung cÊp hay ph©n phèi ®Æt ngay c¹nh c¸c ®iÓm 
rÏ nh¸nh, ë c¸c chç cã thÓ ®Õn gÇn ®Ó kiÓm tra vµ söa ch÷a. Chóng ph¶i ®−îc bè trÝ hay 
che ch¾n ®Ó ng−êi lµm viÖc v« ý kh«ng ch¹m ph¶i c¸c bé phËn mang ®iÖn. 
 
B¶ng VI - 5. 
STT Tªn c¸c bé dÉn ®iÖn C¸c kho¶ng c¸ch nhá 

nhÊt mm 
1. C¸c bé dÉn ®iÖn trÇn 50 
2 C¸c bé dÉn ®iÖn gåm nhiÒu d©y dÉn víi kho¶ng 

c¸ch gi÷a hai ®iÓm cè ®Þnh d©y: 
§Õn 2m  
Trªn 2m ®Õn 4m 
Trªn 4m ®Õn 6m 
Trªn 6m  

 
 
50 
100 
150 
200 

3 C¸c bé dÉn ®iÖn lo¹i ®−îc b¶o vÖ bao che, chèng 
buÞ: 
- TÝnh theo bÒ mÆt c¸ch ®iÖn 
- TÝnh theo kh«ng khÝ 

 
 
20 
12 

4 C¸c bé dÉn ®iÖn lo¹i chèng n−íc b¾n vµo: 
- TÝnh theo bÒ mÆt c¸ch ®iÖn 
- TÝnh theo kh«ng khÝ 
 

 
70 
50 

   
Cho phÐp ®Æt khÝ cô ®iÖn ë d−íi thÊp, nÕu ®Æt ë trªn cao khã kh¨n cho ng−êi thao 

t¸c vËn hµnh. 
 §Ó ®iÒu khiÓn c¸c khÝ cô ®ãng c¾t ®Æt cao qu¸ tÇm ng−êi, th× cÇn ph¶i cã c¸c trang 
bÞ thÝch hîp ®Ó tiÕn hµnh thao t¸c, c¸c khi cô ®ã còngk ph¶i cã c¸c ký hiÖu chØ râ vÞ trÝ 
®ãng c¾t mµ ng−êi ®øng ë sau cã thÓ nh×n ra. 
 Trªn suèt tuyÕn cña bé dÉn ®iÖn tõ c¸ch nhau 10 - 20 m vµ ë c¸c chç cã ng−êi 
th−êng qua l¹i ph¶i ®Æt biÓn b¸o c¶nh giíi, ch÷ ghi ph¶i theo quy ph¹m kü thuËt an toµn 
trong quy tr×nh ®iÖn. 
 Bé dÉn ®iÖn lo¹i bao che ph¶i ®−îc ®Æt hoÆc treo ë cïng ®é cao. Trô vµ gi¸ ®ì bé 
dÉn ®iÖn ph¶i ch¾c ch¾n. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh cña bé r·nh ph¶i theo ®óng 
chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 
 
 Khi ®Êu nèi, rÏ nh¸nh vµ lµm ®Çu d©y cho c¸c d©y dÉn hoÆc c¸c ruét nh«m hay 
®ång th× cã thÓ dïng mét trong c¸c c¸ch sau: Ðp, hµn, thiÕc, kÑp  chuyªn dïng. 
 T¹i chç nèi hay rÏ nh¸nh d©y dÉn ph¶i quÊn b¨ng c¸ch ®iÖn cao su hoÆc nhùa 
(Policlovynil) ë nh÷ng gian Èm cßn ph¶i quÐt s¬n hay vad¬lin c«ng nghiÖp tr−íc khi quÊn 
b¨ng. 
 §Çu cèt, èng nèi ph¶i chän phï hîp víi mÆt c¾t cña d©y. 
 §−êng kÝnh lç cña tai ®Çu cèt ph¶i phï hîp víi ®−êng kÝnh cña èng nèi hay ®o¹n 
èng cña ®Çu cèt. VÝt Ðp ph¶i ë gi÷a ®o¹n èng vµ n»m vÒ phÝa chÝnh diÖn cña ®Çu cèt. Ph¶i 
kiÓm tra ®é s©u vÕt Ðp so víi yªu cÇu cña nhµ chÕ t¹o,sè l−îng vÕt Ðp ph¶i kiÓm tra tØ lÖ 
%. 
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 ë m«i tr−êng Èm −ít, sau khi Ðp xong ®Çu cèt, ph¶i dïng b¨ng c¸ch ®iÖn cuèn 
chïm lªn c¶ vÕt Ðp.  
 Khi c¸c phÔu c¸p ®Æt ë c¸c ®é cao kh¸c nhau, cã kh¶ n¨ng chÈy dÇu ë ®Çu c¸p, 
ph¶i bÞt kÝn l¹i b»ng c¸ch dïng b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn cuèn lªn ruét c¸p vµ ®o¹n h×nh trô 
cña ®Çu cèt ë chç lång ruét c¸p vµo ®Çu cèt. 
 Ph¶i dïng thiÕc hµn hay ®å nhùa hoÆc Epoxi ®Ó bÞt kÝn mèi ghÐp gi÷a c¸c thµnh bÞ 
Ðp dÑt cña tai, ®Çu cèt h×nh èng ®−îc cè ®Þnh víi ruét c¸p b»ng c¸ch Ðp. 
 Khi ®Êu nèi hoÆc rÏ nh¸nh d©y nh«m 1 sîi hoÆc nhiÒu sîi mÆt c¾t 20 mm2 th× ph¶i 
dïng ph−¬ng ph¸p hµn nh«m hoÆc Ðp. 
 Mèi hµn lµm ®Çu cèt cho ruét nh«m nhiÒu sîi cña d©y dÉn vµ c¸p b»ng c¸ch hµn 
ph¶i thùc hiÖn sao cho tÊt c¶ c¸c sîi d©y bªn ngoµi cña ruét ®−îc  bäc kÝn trong kim lo¹i 
ch¶y láng ®æ vµo ruét, nh−ng kh«ng ®ùîc lµm cho ruét d©y co l¹i vµ trªn bÒ mÆt ruét d©y 
kh«ng cã vÕt nøt, chÈy vµ ch¸y. 
 §Ó tr¸nh cho d©y c¸ch ®iÖn cña ruét c¸p qu¸ nãng, b¾t buéc ph¶i ®Æt vËt lµm m¸t 
nªn ruét c¸p hµn vµo ®Çu cèt.  
 Khi hµn ph¶i dïng chÊt trî dung (thuèc hµn) sau khi hµn, chç nèi vµ chç lµm ®Çu 
cèt ph¶i ®−îc tÈy s¹ch hÕt thuèc hµn vµ xØ hµn, röa b»ng x¨ng (kh«ng dïng n−íc) cho 
s¹ch, b«i nhùa chèng Èm vµ quÊn b¨ng c¸ch ®iÖn. Khi lµm ®Çu cèt cho ruét c¸p th× dïng 
b¨ng c¸ch ®iÖn ph¶i quÊn phñ kÝn phÇn èng cña ®Çu cèt vµ quÊn chïm lªn c¶ c¸ch ®iÖn 
cña ruét c¸p. Trõ phÇn tiÕp xóc ra, ®Çu cèt cña c¸p ph¶i b«i nhùa . 
 NÕu ®ång hå, khÝ cô ®iÖn cã s½n tiÕp ®iÓm hoÆc nèi trùc tiÕp víi nh«m th× cho 
phÐp nèi trùc tiÕp d©y dÉn hoÆc c¸p ruét nh«m víi chóng.  
 ë c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi trêi dÔ næ vµ ë c¸c gian dÔ næ, dÔ ch¸y thuéc mäi cÊp, 
viÖc nèi vµ lµm ®Çu cèt cho d©y dÉn vµ c¸p ruét nh«m ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch hµn hoÆc 
Ðp (trõ nh÷ng n¬i cÊm dïng c¸p ruét nh«m). 
 Ph¹m vi ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p nèi, rÏ nh¸nh, lµm ®Çu cèt víi c¸p vµ d©y dÉn 
ruét nh«m sÏ theo b¶ng VI - 6. 
 
 
 
 
B¶ng VI - 6 
Ph¹m vi ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó lµm dÇu cèt nèi d©y, rÏ nh¸nh c¸c lo¹i 
d©y dÉn vµ c¸p ruét nh«m 
 
Ph−¬ng 
ph¸p 

§Æc ®iÓm cña 
ph−¬ng ph¸p 

Thao t¸c CÊu t¹o ruét 
d©y 

MÆt c¾t 
mm2 

§iÖn ¸p cùc 
®¹i cho phÐp 
KV 

1 2 3 4 5 6 
 
 
Hµn ®iÖn 
xoay 
chiÒu 
b»ng 
c¸ch ®èt 
nãng 
kiÓu tiÕp 

Hµn ®iÖn c¸c ruét 
d©y 
- B»ng kim ®iÖn ®Æt 
2 ruét d©y vµo 2 ®iÖn 
cùc 
- VÆn xo¾n ®Çu d©y 
tr−íc khi hµn vµ 
còng hµn b»ng kim 
hµn hai ®Çu ®iÖn cùc 

 
 
Nèi vµ rÏ 
nh¸nh 
Nèi vµ rÏ 
nh¸nh 
 
 
 

 
 
D©y dÉn vµ 
c¸p 1 sîi 
D©y dÉn vµ 
c¸p 1 sîi 
 
 
 

 
 
2,5 - 1 
 
 
2,5 - 10 
 
 
 

 
 
1 
 
 
1 
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xóc (hµn 
kh«ng 
cã hå 
quang) 

cã dïng thuèc hµn. 
- D©y ®−îc vÆn xo¾n 
tr−íc vµ Ðp chÆt 
trong khu«n gi÷ råi 
hµn b»ng ®iÖn cùc 
th©n cã thuèc hµn. 
- D©y ®−îc vÆn xo¾n 
tr−íc vµ ®−îc hµn 
b»ng m¸y hµn BK2- 
1 (kh«ng cã thuèc 
hµn) 

 
 
 
 
 
 
Hµn ®Çu 
d©y 

 
 
 
 
 
 
D©y 1 sîi 
vµ nhiÒu sîi

 
 
 
 
 
 
 
 
16 - 400 

 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hµn b»ng ®iÖn cùc 
than kiÓu gi¸p mèi, 
nèi theo d¹ng m¸ng 
hë (®Çu tiªn ph¶i lµm 
cho d©y nhiÒu sîi 
chÈy thµnh1 khèi 
liÒn) 
- Hµn ®iÖn khi ruét 
d©y ®Æt th¼ng ®øng. 
- Cïng hµn ®Çu d©y 
nãng chÈy thµnh mét 
khèi liÒn (h×nh trô 
ghÐp). 

Nèi vµ rÏ 
nh¸nh 
 
 
 
 
nt 

nt 
 
 
 
 
 
 

d©y dÉn 
nhiÒu sîi 

nt 
 
 
 
 
 
 

16 - 150 

nt 
 
 
 
 
 
 
1 

Hµn kiÓu 
gia nhiÖt 

- Hµn ruét d©y trong 
khu«n gia nhiÖt cã 
èng lãt b»ng nh«m. 

Nèi D©y dÉn vµ 
d©y c¸p 
nhiÒu sîi 

16 - 240 10 

Hµn h¬i 
 
 
 
 

- Hµn (kiÓu gi¸p 
mèi) khi ruét d©y 
dÉn ®Æt th¼ng ®øng 
b»ng má hµn ®¬n 
hay kÐp. 

Hµn ®Çu 
d©y 

D©y dÉn 
d©y c¸p 1 
sîi hoÆc 
nhiÒu sîi 

16 - 400 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Hµn ruét d©y thµnh 
mèi nèi theo d¹ng 
m¸ng hë (lµm cho 
ruét d©y chÈy thµnh 
mét khèi liÒn). 
- Hµn ruét d©y ®Æt 
th¼ng ®øng b»ng 
c¸ch lµm ruét nãng 
chÈy thµnh thanh 
liÒn khèi (h×nh trô 
ghÐp) 

Nèi vµ rÏ 
nh¸nh 
 
 
 
nt 

D©y dÉn 
d©y c¸p 1 
sîi, nhiÒu 
sîi 
 
 
D©y dÉn vµ 
d©y c¸p 
nhiÒu sîi 

16 -400 
 
 
 
 
 
16 - 150 

35 
 
 
 
 
 
1 

1 2 3 4 5 6 
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C¸c 
ph−¬ng 
ph¸p c¬ 
häc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ðp ruét d©y trong 
èng nèi nh«m b»ng 
c¸ch Ðp kh¸c cã 
dïng bét nh·o. 
- Ðp ruét d©y b»ng 
dông cô chuyªn 
dïng kh«ng cã èng 
nèi vµ kh«ng sö 
dông bét nh·o. 
- Ðp ruét d©y trong 
èng nèi b»ng nh«m, 
b»ng c¸ch Ðp kh¸c. 
- Dïng lo¹i kÑp ®¶m 
b¶o duy tr× ¸p lùc 
kh«ng ®æi trªn ruét 
d©y vµ cã kÌm phô 
kiÖn kh«ng lµm bÑp 
vá ruét d©y. 
- KÑp rÏ nh¸nh (rÏ 
nh¸nh tõ trôc chÝnh). 
- KÑp kiÓu cã vÝt 
h·m 

nèi vµ rÏ 
nh¸nh 
 
 
 
 
 
 
 
Nèi 
 
 
 
nt 
 
 
 
 
 
 
rÏ nh¸nh 
 
nèi 
 

C¸c d©y dÉn 
mét sîi 
 
 
 
 
 
 
 
C¸ch d©y 
dÉn 1 sîi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D©y dÉn 1 
sîi 
 
D©y dÉn 
nh«m vµ 
®ång mét 
sîi 
 
 
 

2,5 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 - 10 
 
 
 
2,5 - 10 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hµn 
thiÕc 

- Dïng thiÕc hµn 
ghÐp ®Çu d©y so le 
vµ t¹o thµnh mãng. 
- Dïng thiÕc hµn 
nh«m vµ tr−íc khi 
hµn m¹ thiÕc c¸c ®Çu 
d©y, dïng má hµn 
lµm nãng chÈy thiÕc. 
- Nh− trªn nh−ng 
®un chÈy thiÕc råi 
rãt vµo 

Nèi vµ rÏ 
nh¸nh 
 
Lµm ®Çu 
d©y hép 
nèi ph©n 
nh¸nh 
 
nèi 

D©y dÉn vµ 
c¸p 1 sîi 
 
D©y dÉn 
d©y c¸p 1 
sîi vµ nhiÒu 
sîi 
 
 
C¸p ®iÖn 
nhiÒu sîi 

2,5 - 10 
 
 
 
16 - 150 
 
 
 
 
 
25 - 240 

35 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 

35 
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Kh«ng b¾t buéc ph¶i lµm ®Çu c¾t c¸c d©y dÉn vµ c¸c nh«m  1 sîi mÆt c¾t ®Õn 10 
mm2. 
 §èi víi c¸c nhµ m¸y ®iÖn cã tæ m¸y ph¸t 50 MVA trë lªn, c¸c tr¹m biÕn ¸p khu 
vùc vµo l−íi c¸p thµnh phè cÇn h¹n chÕ dïng ph−¬ng ph¸p hµn ®iÖn ®Ó nèi c¸p cã mÆt c¾t 
16 -120mm 2 ®iÖn ¸p 1KV vµ ph−¬ng ph¸p F ®Ó nèi ruét c¸p 1KV cã mÆt c¾t 16 - 95 
mm2. 
 §èi víi d©y ®ång mÆt c¾t ®Õn 10 mm2, nªn nèi b»ng c¸ch Ðp cã dïng èng  nèi 
hoÆc l¸ ®ång máng. Tr−êng hîp ngo¹i lÖ cho phÐp dïng l¸ ®ång thau. ChiÒu dÇy cña l¸, 
sè líp, kho¶ng c¸ch vµ ®é s©u vÕt Ðp ph¶i theo tµi liÖu h−íng dÉn cô thÓ. ë mèi nèi kh«ng 
®−îc cã kÏ hë gi÷a l¸ ®ång vµ ruét d©y. 
 Khi nèi d©y ®ång nhiÒu sîi cã mÆt c¾t ®Õn 10 mm 2 vµo c¸c khÝ cô ®iÖn th× ph¶i Ðp 
vµo ®Çu cèt hoÆc uèn ®Çu d©y theo chiÒu vßng xuyÕn. 
 Víi d©y hoÆc c¸p ruét ®ång mÆt c¾t lín h¬n 10 mm2 ph¶i dïng c¸ch Ðp kh¸c hoÆc 
Ðp liÒn (liªn tôc) ®Ó nèi vµ lµm ®Çu cèt. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ dïng ph−¬ng 
ph¸p hµn thiÕc.  
 
7.6 - §Æt d©y trong c¸c gian dÔ ch¸y dÔ næ  
 
 Khi ®Æt d©y dÉn ë c¸c thiÕt trÝ dÔ næ, ph¶i luån d©y trong èng thÐp vµ tu©n theo c¸c 
yªu cÇu riªng: Chç nèi èng ph¶i cã Ýt nhÊt 5 ®−êng ren nguyªn vÑn, chç nèi chÌn b»ng sîi 
gai tÈm dÇu s¬n pha bét ch×, cÊm kh«ng ®−îc hµn. 
 C¸c hép ph©n nh¸nh ë c¸c gian cÊp B - I. B - II ph¶i lµ kiÓu chèng næ, cßn ë cÊp 
kh¸c cã thÓ dïng kiÓu chèng bôi hoÆc chèng næ. 
 Trªn ®−êng èng luån d©y, ph¶i cã chç x¶ n−íc ®äng, khi luång d©y dÉn ®Æt trong 
èng vµ vá ®éng c¬, khÝ cô, ®ång hå, vµ c¸c bé phËn ®Ó nèi d©y vµ ®−a d©y dÉn ra ngoµi 
gian dÔ næ, hoÆc ®−a d©y dÉn tõ gian dÔ næ nµy sang gian dÔ næ kh¸c ®Òu ph¶i luån trong 
èng. Khi ®ã c¸c èng ph¶i ®−îc chÌn kÝn tõng ®o¹n. CÊm lîi dông c¸c bé phËn èng  nèi 
cÇu ®−îc chÌn kÝn ®Ó ®Çu nèi hoÆc rÏ nh¸nh d©y dÉn.  
 Cao su vµ nh÷ng vËt liÖu kh¸c dïng ®Ó chÌn kÝn, hoÆc ®Ó c¸ch ®iÖn kh«ng ®−îc ®Ó 
tiÕp xóc víi nh÷ng chÊt láng cã thÓ lµm háng chóng. 
 Chç nèi èng  ph¶i ®−îc thö chÞu ¸p lùc: 2,0 atm. ®èi víi gian cÊp  B - I, 0,5 atm. 
®èi  víi c¸c gian cÊp B - Ia, B - II, B- IIa. Sau 3 phót ¸p lùc thö kh«ng ®−îc gi¶m qu¸ 
50%. 
 Chç ®−êng èng xuyªn qua t−êng ph¶i chÌn chÆt b»ng vËt liÖu kh«ng dÔ ch¸y  
 Khi ®Æt c¸c bé d©y dÉn trÇn b»ng ®ång hoÆc nh«m trong c¸c gian dÔ næ, cÊp B- Ia, 
B - Ib vµ c¸c gian dÔ ch¸y thuéc mäi cÊp, ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 
 - Chç nçi thanh dÉn kh«ng cÇn th¸o rêi ph¶i hµn.  
 - Nh÷ng chç nèi thanh c¸i vµo khÝ cô ®iÖn b»ng bul«ng ph¶i nèi ch¾c ch¾n vµ ph¶i 
cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó chèng ®ai èc tù th¸o. 
 - Thanh dÉn ph¶i cã hép b¶o vÖ, cã lç khoan th«ng giã ®−êng kÝnh kh«ng qu¸ 
6mm. 
 - Trong c¸c gian dÔ næ, hép b¶o vÖ ph¶i ®−îc lµm b»ng kim lo¹i vµ chØ ®−îc th¸o 
më b»ng kho¸. 
 - Trong c¸c gian dÔ ch¸y cÊp II - I, II - II th× c¸c hép b¶o vÖ ph¶i thuéc lo¹i chèng 
bôi. 
 Hép nèi vµ ph©n nh¸nh ®Æt ë gian nhµ dÔ ch¸y ph¶i lµ lo¹i chèng bôi lµm b»ng 
thÐp hoÆc vËt liÖu bÒn ch¾c, kÝch th−íc thÝch hîp ®Ó ®−îc nèi d©y ®−îc ch¾c ch¾n vµ dÔ 
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thÊy, nÕu hép lµm b»ng thÐp th× ë trong ph¶i cã líp lãt c¸ch ®iÖn, nÕu hép lµm b»ng nhùa 
(chÊt dÎo) th× ph¶i lµ lo¹i nhùa kh«ng ch¸y. 
 Trong c¸c gian cÊp II - II vµ II - IIa, cho phÐp dïng c¸c lo¹i hép nèi, hép rÏ nh¸nh, 
vµ lo¹i hép kiÓu kÝn.  
 Khi l¾p ®Æt hÖ thèng nèi ®Êt ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ch−¬ng  nèi ®Êt (V). 
 Khi ®Æt d©y ngÇm ë c¸c gian dÔ ch¸y viÖc nèi d©y vµo gian kh«ng cã hép ®Êu d©y, 
ph¶i nèi qua hép  chuyÓn tiÕp ®Æt ë trÇn nhµ. 
 
7.7 - S¬n vµ ®¸nh dÊu. 
 
 TÊt c¶ c¸c bé phËn kim lo¹i ®Òu ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng rØ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn 
m«i tr−êng.Trong nhµ ë m«i tr−êng b×nh th−êng th× s¬n d©ï, s¬n nhùa ®−êng. 
a) Trong nhµ cã m«i tr−êng ho¸ chÊt ¨n mßn th× ph¶i dïng s¬n thÝch 
hîp. 
b) Ngoµi trêi dïng s¬n nhùa ®−êng hoÆc lo¹i t−¬ng ®−¬ng. 
 

C¸c bé dÉn ®iÖn ®Æt hë lo¹i ®−îc b¶o vÖ trõ c¸c bé dÉn ®iÖn lµm b»ng d©y dÉn th× 
®Òu ph¶i s¬n. Mçi pha ph¶i s¬n mÇu gièng nhau ë tÊt c¶ mäi chç trong ®ã pha A - vµng, 
pha B - xanh l¸ c©y, pha C - ®á. 
C¸c bé phËn mang ®iÖn cña bé dÉn ®iÖn lo¹i bäc kÝn ®Òu ph¶i s¬n mÇu ®á - ë chç d©y ®i 
ra khái hép bäc ph¶i s¬n mÇu pha kh¸c nhau mét ®o¹n dµi 0,3m. 
C¸c mÆt hép ®Æt ngoµi trêi th× s¬m mµu x¸m khi dßng ®iÖn ®Õn 1500A. 

ë c¸c s¬ ®å phøc t¹p, c¸c èng vµ d©y dÉn ®iÖn ®Òu ph¶i ®¸nh sè theo nhËt ký c¸p, 
®ång thêi ®¸nh dÊu d©y ë c¸c hép ph©n nh¸nh, chç ®Êu vµo khÝ cô hay thiÕt bÞ dïng ®iÖn. 
Cßn c¸c èng th× ®¸nh dÊu ë ®Çu èng. 

C¸c d©y dÉn ®iÖn vµ c¸p ®iÖn ®Æt trong c¸c hép vµ m¸ng ( kÓ c¶ bã hay ®Æt riªng 
tõng sîi ) còng ®Òu ®¸nh dÊu. 
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Ch−¬ng VIII. 
 

C¸c ®−êng c¸p ngÇm. 
 

C¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng nµy ®−îc ¸p dông ®Ó l¾p ®Æt c¸c ®−êng c¸p ®iÖn cã 
c¸ch ®iÖn b»ng giÊy tÈm dÇu, ®iÖn ¸p tíi 35KV, cã c¸ch ®iÖn b»ng cao su ®iÖn ¸p tíi 
1KV, cã c¸ch ®iÖn b»ng chÊt dÎo ®Õn 20 KVvµ c¸c lo¹i c¸p kiÓm tra. 
 

§èi víi c¸c ®−êng d©y cña c¸c thiÕt trÝ ®Æc biÖt ( xe ®iÖn ngÇm, ®−êng hÇm,v.v.. ) 
th× theo c¸c quy ph¹m riªng. 
 
8.1 - Yªu cÇu chung: 
 

KiÓu c¸p, mÆt c¾t vµ sè l−îng ruét c¸p, tuyÕn c¸p vµ ph−¬ng ph¸p ®Æt c¸p ph¶i 
theo ®óng thiÕt kÕ. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt muèn thay ®æi ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña c¬ 
quan thiÕt kÕ vµ tu©n theo quy ph¹m trang bÞ ®iÖn (QT§ ). 
 

Tr−íc khi ®Æt c¸p ph¶i xem xÐt t×nh tr¹ng c¸p cßn quÊn ë ru l«. Kh«ng ®−îc l¾p 
®Æt c¸p ®· háng. 

ë vá ch× cña c¸p kh«ng cho phÐp cã vÕt nøt, lâm, x−íc, r¸ch... NÕu ph¶i xö lý do 
c¸c khuyÕt tËt kÓ trªn th× chiÒu dµy vá c¸p sau khi xö lý t¹i ®ã kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè 
quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. 

Ph¶i ®Æt ®−êng c¸p sao cho khi l¾p ®Æt còng nh− khi khai th¸c vËn hµnh kh«ng cã 
hiÖn t−îng bÞ c¨ng c¬ häc hoÆc bÞ h− háng. 

 
a) C¸p ph¶i cã dù phßng tõ 1 - 3% chiÒu dµi ( ®Æt ngo»n ngoÌo ). CÊm ®Ó c¸p dù phßng 
b»ng quÊn vßng. 
b) C¸p ®Æt trªn gi¸ ë tr−êng, sµn vv... ph¶i ®−îc cè ®Þnh ë c¸c ®iÓm cuèi, chç uèn vµ c¹nh 
mèi nèi. 
c) Khi c¸p ®Æt th¼ng ®øng theo kÕt cÊu vµ t−êng ph¶i cè ®Þnh sao cho träng l−îng b¶n 
th©n ®o¹n c¸p ®ã kh«ng lµm háng mèi nèi hoÆc háng vá c¸p. 
d) NÕu c¸p kh«ng cã ®ai thÐp b¶o vÖ, khi ®Æt lªn ph¶i cã ®Öm lãt. 
C¸p ®Æt ë chç cã kh¶ n¨ng h− háng do c¸c ph−¬ng tiÑn vËn t¶i, hoÆc do c¸c vËt nÆng vµ 
do ng−êi gay ra ph¶i ®−îc b¶o vÖ ë ®é cao 2 m tÝnh tõ mÆt nÒn. 
e) Khi c¸p ®i tõ r·nh c¸p vµo nhµ, vµo hÇm v.v... Còng nh− xuyªn qua sµn, ®ÆtngÇm trong 
t−êng ®Òu ph¶i dïng èng ®Æt trong cÊu kiÖn riªng. 
C¸p ®· kÐo xong ph¶i chÌn chÆt khe hë gi÷a èngvµ c¸p b»ng d©y tÈm bªtum. Ph¶i cã biÖn 
ph¸p chèng n−íc tõ hÇm c¸p ch¶y qua èng vµo nhµ. 
 

§iÓm cè ®Þnh c¸p ph¶i c¸ch hép c¸p vµ phÔu kh«ng qu¸ 0,5m. 
 
C¸p ®Æt hë ph¶i ®−îc b¶o vÖ kh«ng ®Ó c¸c bøc x¹ nhiÖt t¸c ®éng trùc tiÕp vµo c¸p. 
B¸n kÝnh uèn phÝa trong cña c¸p so víi ®−êng kÝnh ngoµi cña c¸p kh«ng ®−îc nhá 

h¬n: 
 
a) 25 lÇn ®èi víi c¸p ®éng lùc 1 ruét, c¸ch ®iÖn b»ng d©y tÈm dÇu trong vá ch×. 
 
b) 25 ®èi víi c¸p ®éng lùc nhiÒu ruét c¸ch ®iÖn b»ng giÊy tÈm Ýt dÇu cã vá ch× vµ ®ai thÐp. 
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c) 15 lÇn so víi c¸p ®éng lùc vµ c¸p kiÓm tra nhiÒu ruét c¸ch ®iÑn b»ng d©y tÈm dÇu, vá 
ch× hoÆc nh«m. 
 
d)10 lÇn so víi c¸p ®éng lùc vµ c¸p kiÓm tra c¸ch ®iÖn b»ng c¸o cao su, cã vá ch× hoÆc 
chÊt dÎo, ngoµi cã ®ai thÐp - riªng lo¹i kh«ng cã ®ai thÐp lµ 6 lÇn. 

Khi nèi c¸p cã c¸ch ®iÖn d©y tÈm dÇu víi c¸p cã c¸ch ®iÖn tÈm Ýt dÇu ph¶i dïng 
hçn hîp nèi ®æ nh−¹ ªp«xy hoÆc hép kiÓu h·m dÇu - nÕu c¸p nhiÒu dÇu ®Æt ë ®é cao h¬n 
c¸p Ýt dÇu. 

§é chªnh lÖch cho phÐp gi÷a ®iÓm cao nhÊt vµ ®iÓm thÊp nhÊt cña c¸p khi c¸p ®Æt 
th¼ng ®øng hay dèc ngiªng nªu trong b¶ng VII-1. 
 
B¶ng VII-1 

Lo¹i c¸p Dé chªnh lÖch cho phÐp ( m) ®èi víi 
lo¹i c¸p ( KV ) 

 Vá ch× Vá nh«m 
 1-3 6-10 20-35 1-3 6 
C¸p c¸ch ®iÖn b»ng d©y tÈm dÇu th«ng th−êng: 
- Cã ®ai thÐp 
- Kh«ng cã ®ai thÐp. 
C¸p c¸ch ®iÖn b»ng d©y tÈm Ýt dÇu: 

 
25 
20 

 
15 
15 

 
5 
5 

 
25 
25 

 
20 
20 

- Cã ®ai thÐp vµ chung mét vá ch× 100 100 100 
- Nh− trªn nh−ng tõng ruét c¸p cã vá ch× riªng 300 300 300 
 Kh«ng h¹n chÕ 

kh«ng h¹n 
chÕ 

 
Ghi chó: 1- §é chªnh lÖch trªn ®−îc ¸p khi ch−a dïng c¸c biÖn ph¸p nèi ®Æc biÖt ( hép 
nèi ®æ nhùa ªp«xy hoÆc hép nèi víi kiÓu h·m ®Çu ). 
2. §é chªnh lÖch cña vá c¸p cã vá b»ng chÊt dÎo, c¸ch ®iÖn b»ng cao su hoÆc vá nh«m 
c¸ch ®iÖn b»ng giÊy cã tÈm bitum mµ ®iÖn ¸p d−íi 1KVA th× còng kh«ng bÞ h¹n chÕ. 
3. C¸c hép ®Çu c¸p vµ phÔu c¸p khi ®−êng c¸p mang t¶i b×nh th−êng kh«ng ®−îc rß dÇu, 
nÕu ®é chªnh lÖch lín h¬n møc quy ®Þnh. 
4. §èi víi c¸p cã ®iÖn ¸p 20 vµ 35 KV c¸ch ®iÖn b»ng giÊy tÈm dÇu ë ®Çu phÔu c¸p cã b¾t 
gi÷ cè ®Þnh th× ®é chªnh lÖch cho phÐp tíi 10m. Tuy nhiªn ph¶i tÝnh to¸n ®Õn viÖc ®Þnh kú 
thay c¸p. 

ViÖc l¾p hép ®Çu c¸p, hép nèi, hép ph©n nh¸nh cña c¸p 3 ruét vá nh«m ®−îc lµm 
d©y trung tÝnh c«ng t¸c, ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh riªng. 
Khi ®ã viÖc nèi vá c¸p ë trong c¸c hép nèi vµ hép ph©n nh¸nh còng nh− nèi d©y trung 
tÝnh bªn ngoµi vµo vá c¸p ë trong hép ®Çu c¸p, ph¶i thùc hiÖn b»ng cÇu nèi. CÇu nèi lµm 
b»ng c¸c d©y ®ång mÒm nhiÒu sîi ph¶i hµn thiÕc ch¾c ch¾n vµo vá c¸p, chç hµn thiÕc ph¶i 
®−îc c¸ch ®iÖn tèt ®Ó kh«ng bÞ ¨n mßn. 

§èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cã dïng c¸p 3 ruét vá nh«m mµ vá nh«m ®−îc dïng lµm 
d©y trung tÝnh c«ng t¸c th× ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu nh− ®èi víi c¸p 4 ruét. 
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8.2   §Æt c¸p trong r·nh. 

 
Khi ®Æt c¸p trùc tiÕp trong ®Êt th× c¸p ph¶i ®−îc lãt ë d−íi vµ phñ b»ng mét líp 

®Êt mÞn, mÒm. Suèt tuyÕn c¸p ph¶i cã biÖn ph¸o b¶o vÖ tr¸nh h− háng c¬ häc: víi c¸p cã 
®iÖn ¸p 35KV trë nªn dïng c¸c tÊm ®an bª t«ng cèt thÐp dµy Ýt nhÊt lµ 50 mm, ®iÖn ¸p 
®Õn 35 KV th× dïng c¸c tÊm ®an bª t«ng hoÆc g¹ch ( cÊm dïng g¹ch silic¸t ) t¹o thèng 
nhÊt 1 líp ngang trªn tuyÕn. §èi víi ®iÖn ¸p tõ 1000 V chØ ph¶i ®Æt g¹ch ë nh÷ng ®o¹n dÔ 
bÞ h− háng do c¬ häc ( ë nh÷ng chç dÔ bÞ ®µo bíi ). MÆt ®−êng r¶i nhùa ®−îc xem lµ chç 
Ýt bÞ ®µo bíi. 
 

Líp ®Êt mÞn ®Ó l¸t còng nh− líp ®Êt phñ c¸t ph¶i cã chiÒu dµy Ýt nhÊt lµ 100 mm. 
Kh«ng ®−îc ®Æt c¸p trong c¸c vïng ®Êt cã ¨n mßn ho¸ chÊt (* ®Êt cã muèi, ®Çm 

lÇy, ®Êt båi, cã xØ, r¸c r−ëi v.v.. ) vµ cã dßng ®iÖn t¶i. NÕu khi thËt cÇn thiÕt th× ph¶i dïng 
lo¹i c¸p cã vá ch× hay vá nh«m bäc chÊt dÎo b¶o vÖ. Tr−êng hîp kh«ng cã líp chÊt dÎo 
b¶o vÖ th× ph¶i ®Æt c¸p trong èng c¸ch ®iÖn. 

Ph¶i ®Æt c¸p theo ®óng tuyÕn thiÕt kÕ quy ®Þnh t¹i chç giao chÐo nhau quan träng 
ph¶i cã cäc ®¸nh dÊu. Khi lµm xong ph¶i cã b¶n vÏ hoµn c«ng. 
 
 
8.3  - C¸c kÝch th−íc yªu cÇu khi ®Æt c¸p. 
 

§é s©u ch«n c¸p b×nh th−êng ®èi víi c¸p tíi 35 KV lµ 0,7 m. Cßn khi v−ît qua 
®−êng phè hoÆc qu¶ng tr−êng lµ 1 m. 

Trong ph¹m vi 5 m tr−íc khi dÉn vµo nhµ cho phÐp ®é s©u chßn c¸p cßn 0,5 m, ë 
chç giao chÐo còng ®−îc thùc hiÖn nh− trªn nh−ng c¸p ph¶i ®−îc lu«n vµo trong èng. 

Khi ®Æt c¸p däc theo nhµ th× kho¶ng c¸ch tõ c¸p tíi mãng nhµ ph¶i lµ 0,6m. 
Khi ®Æt c¸c ®−êng c¸p song song víi nhau th× kho¶ng c¸ch gi½ hai c¸p ph¶i lµ: 

a) Víi c¸p kiÓm tra kh«ng quy ®Þnh. 
b) §èi víi c¸p ®iÖn lùc víi nhau tíi 10KV vµ c¸p ®iÖn lùc víi c¸p kiÓm tra lµ 100 mm. 
c) §èi víi c¸p ®iÖn lùc nèi víi nhau, c¸p ®iÖn lùc víi c¸p th«ng tin lµ 500 mm. 

Tr−êng hîp ®Þa h×nh chËt hÑp vµ ®−îc c¸c c¬ quan qu¶n lý thèng nhÊt th× cã thÓ 
gi¶m tiªu chuÈn ë môc (c), ( d) xuèng cßn 100 mm gi÷a c¸p ®iÖn lùc 10 KV víi c¸p 
th«ng tin cßn 250 mm ( trõ c¸p th«ng tin cao tÇn ) víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã b¶o vÖ chèng 
ch¸y khi c¸p ®iÖn lùc bÞ ng¾n m¹ch ( b»ng c¸ch luån trong èng hoÆc cã v¸ch ch¾n ). 

 
Khi tuyÕn c¸p ®i qua v−ên c©y th× kho¶ng c¸ch tõ c¸p ®Õn th©n c©y Ýt nhÊt ph¶i lµ 

2 m. 
Khi tuyÕn c¸p ®i song song víi ®−êng s¾t th× nhÊt thiÕt tuyÕn c¸p ph¶i ®i ngoµi 

ph¹m vi hµnh lang cña ®−êng s¾t, trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt ®−îc c¬ quan qu¶n lý ®−êng s¾t 
tho¶ thuËn th× cho phÐp kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ c¸p tíi ®−êng d©y gÇn nhÊt lµ 3 m, víi 
®−êng s¾t ®iÖn khÝ ho¸ lµ 10 m. 

Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ qu¸ ®Æc biÖt cã thÓ cho phÐp c¸p ®i gÇn h¬n nh−ng ph¶i 
ch«n trong èng, nÕu cã ®−êng s¾t ®iÖn khÝ ho¸ th× ph¶i c¸ch ®iÖn ®o¹n èng nµy ( xi m¨ng 
ami¨ng, tÈm nhùa ®−êng v.v... ). 
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Khi tuyÕn c¸p giao chÐo víi ®−êng s¾t, ®−êng « t«, th× nhÊt thiÕt ph¶i luån c¸p qua 
èng, cèng ngÇm ë ®é s©u Ýt nhÊt lµ 1 m tÝnh tõ nÒn ®−êng hoÆc 0,5 m kÓ tõ ®¸y r·nh tho¸t 
n−íc, trªn suèt bÒ ngang ®−êng kÓ c¶ hµnh lang cña ®−êng. 

NÕu ®−êng s¾t hoÆc ®−êng « t« kh«ng cã hµnh lang th× èng hoÆc cèng ph¶i dµi 
trªn 2 m kÓ tõ mÐp ®−êng. 

NÕu tuyÕn c¸p giao chÐo víi ®−êng s¾t ®iÖn khÝ th× èng hoÆc cèng ngÇm luån c¸p 
ph¶i lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn.  

§Çu èng ph¶i ®−îc chÌn kÝn b»ng d©y gai (®ay) trén ®Êt sÐt kh«ng thÊm n−íc s©u 
vµo trong èng Ýt nhÊt 30 mm. 

Khi tuyÕn c¸p giao chÐo víi c¸c ®−êng nh¸nh chuyªn dïng cña xÝ nghiÖp c«ng 
nghiÖp cã mËt ®é l−u th«ng nhá th× c¸p cã thÓ ch«n trùc tiÕp trong ®Êt. 

Khi ®−êng c¸p ph¶i chui ra ngoµi trêi th× kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ mÐp ®−êng hay 
®¸y nÒn tíi chç chui ra kh«ng nhá h¬n 3,5 m. 

Chç giao chÐo víi ®−êng tµu ®iÖn, c¸p ph¶i ®Æt trong èng c¸ch ®iÖn, chç giao chÐo 
ph¶i c¸ch Ýt nhÊt 3 m ®Õn c¸c vÞ trÝ ®Æc biÖt cña ®−êng tµu ( ®−êng rÏ, ghi v.v... ). 

Khi tuyÕn c¸p ®i song song víi ®−êng tµu ®iÖn th× kho¶ng c¸ch tõ c¸p ®Õn ray gÇn 
nhÊt kh«ng nhá h¬n 2m. Trong ®iÒu kiÖn trËt hÑp cho phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch nãi trªn 
nh−ngc¸p ph¶i ®Æt trong èng c¸ch ®iÖn trªn suèt ®o¹n ®i gÇn. 

Khi ®−êng c¸p ®Æt song song víi ®−êng « t« th× c¸p ph¶i ®Æt ngoµi r·nh ®−êng vµ 
c¸ch v¹ch Ýt nhÊt 1 m. 
Tr−êng hîp c¸ biÖt, nÕu ®−îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý ®−êng cã thÓ gi¶m bít 
kho¶ng c¸ch trªn. 

Khi tuyÕn c¸p ®i song song víi ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ®iÖn ¸p 110 KV trë 
lªn th× kho¶ng c¸ch tõ tuyÕn c¸p ®Õn h×nh chiÕu cña d©y dÉn gÇn nhÊt kh«ng ®−îc nhá 
h¬n 10m. 
Kho¶ng c¸ch tõ tuyÕn c¸p ®Õn c¸c phÇn nèi ®Êt cña cét §®iÒu kiÖn tõ 1 KV trë lªn kh«ng 
nhá h¬n 10 m, d−íi 1 KV lµ 1 m vfa 0,5 m nÕu c¸p ®Æt trong èng. 

Khi c¸c tuyÕn c¸p giao chÐo nhau, gi÷a chóng ph¶i c¸ch nhau b»ng mét líp ®Êt 
dÇy 0,5 m. Cho phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch trªn xuèng cßn 0,25 m nªu gi÷a hai tuyÕn c¸p 
®−îc ph©n c¸ch nhau b»ng tÊm bª t«ng, hoÆc c¸p luån trong èng trong ph¹m vi 1 m tÝnh 
tõ chç giao chÐo ra. 
Lóc ®ã th× c¸p th«ng tin ph¶i ®Æt trªn c¸p ®iÖn lùc vµ c¸p cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n ®Æt trªn c¸p 
cã ®iÖn ¸p cao h¬n. 

Khi tuyÕn c¸p ®Æt song song víi ®−êng èng th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng kh«ng 
®−îc bÐ h¬n 0,5m. Riªng víi èng dÉn dÇu vµ dÉn khÝ ®èt Ýt nhÊt ph¶i lµ 1 m. 

NÕu c¸p ®Æt trong èng th× cho phÐp kho¶ng c¸ch trªn cßn 0,25 m trªn suèt toµn bé 
®o¹n ®i gÇn. 

CÊm ®Æt c¸p song song ë trªn hoÆc ë d−íi ®−êng èng trong cïng mét mÆt ph¼ng 
th¼ng ®øng víi ®−êng èng. 

Khi tuyÕn c¸p giao chÐo víi ®−êng èng, kÓ c¶ ®−êng èng dÇu vµ khÝ ®èt kho¶ng 
c¸ch Ýt nhÊt gi÷a chóng ph¶i lµ 0,5 m kho¶ng c¸ch trªn cßn 0,25 m nÕu c¸p luån trong èng 
ë chç giao chÐo ( mçi phÝa ra 1 m ). 

Khi tuyÕn c¸p giao chÐo víi ®−êng èng dÉn nhiÖt th× kho¶ng c¸ch tíi vËtche 
®Ëy®−êng èng dÉn nhiÖt Ýt nhÊt ph¶i lµ 0,5 m. Khi cã ®−êng èng dÉn nhiÖt ph¶i c¸ch nhiÖt 
trªn ®o¹n giao chÐo céng thªm 2 m vÒ mçi phÝa vµ ®¶m b¶o sao nhiÖt ®é cña ®Êt chç Êy 
kh«ng t¨ng thªm 100C so víi nhiÖt ®é cao nhÊt  mïa hÌ vµ 150C vµo mïa ®«ng. 
NÕu ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é trªn kh«ng ®¶m b¶o ®−îc th× thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: 
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1. ChØ ch«n s©u c¸p ®Õn 0,5 m chø kh«ng ph¶i 0,7 m. 
2. Dïng c¸p cã mÆt c¾t lín h¬n: 
3. Cho c¸p vµo èng vµ ch«n xuèng d−íi ®−êng èng dÉn nhiÖt Ýt nhÊt lµ 0,5 m. Lóc ®ã ph¶i 
®Æt èng sao cho khi cÇnthay c¸p kh«ng cÇn ph¶i ®µo ®Êt. 

 
Khi tuyÕn c¸p ®i song song víi ®−êng èng dÉn nhiÖt th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng Ýt 

nhÊt ph¶i lµ 2m hoÆc lµ trªn ®−êng èng dÉ nhiÖt ph¶i ®−îc c¸ch nhiÖt trªn toµn bé ®o¹n ®i 
gÇn c¸p ®Ó ®¶m baá ®Êt ë ®ã kh«ng t¨ng qu¸ 100C vµo bÊt kú thêi gian nµo trong n¨m. 
 
8.4- §Æt c¸p trong ®−êng èng, m−¬ng vµ trong c¸c gian s¶n xuÊt. 
 

§Æt c¸p trong ®−êng cèng, m−¬ng còng nh− c¸c gian s¶n xuÊt kh«ng ®−îc dïng 
lo¹i gç cã vá gai bäc ngoµi. Trõ tr−êng hîp cho phÐp ®Æt lo¹i c¸p ®ã ë c¸c gian Èm −ít, 
®Æc biÖt Èm −ít vµ cã m«i tr−êng ¨n mßn ho¸ häc vá kim lo¹i cña c¸p. 
 

Th«ng th−êng trªn c¸c ®o¹n th¼ng ®Æt ngang cña c¸c kho¶ng c¸ch cña c¸c gi¸ ®ì 
c¸p ph¶i lµ 0,8 ®Õn 1 m hoÆc theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ ®èi víi mäi lo¹i c¸p. 

NÕu c¸p kh«ng cã ®ai thÐp dï lµ vá nh«m hay ch×, chç ®Æt lªn gi¸ ph¶i cã ®Öm lãt 
mÒm. 

NÕu c¸p vá nh«m trÇn ®i men theo t−êng g¹ch tr¸t võa hoÆc t−êng bª t«ng th× ph¶i 
cã kho¶ng hë c¸ch gi÷a t−êng vµ c¸p. Tr−êng hîp t−êng ®−îc s¬n dÇu th× cho phÐp c¸p ®i 
s¸t t−êng. 
VII-34. Khi ®Æt c¸p trong nÒn nhµ hay trong sµn g¸c ph¶i ®Æt c¸p trong èng hay m−¬ng 
r·nh. CÊm ch«n c¸p trùc tiÕp trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng. 

 
Khi ®Æt c¸p nªn c¸c nÒn hoÆc kÕt cÊu b»ng gç, kh«ng cã tr¸t l¸ng th× gi÷a c¸p th× 

gi÷a c¸p vµ nÒn ph¶i cã kho¶ng trèng Ýt nhÊt lµ 50 mm. Trong c¸c gian cã tÇng trÇn b»ng 
gç, c¸p kh«ng cã ®ai thÐp ph¶i ®Æt trong èng hoÆc hép b»ng chÊt kh«ng ch¸y. 

Khi c¸p xuyªn qua t−êng sµn b»ng gç, c¸p ph¶i ®Æt trong èng vµ ®Çu ph¶i nh« ra 
mçi bªn Ýt nhÊt lµ 50 mm, gi÷a c¸p vµ èng ph¶i chÌn chÆt b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y nh− 
bª t«ng, v÷a v.v... NÕu ®o¹n èng nh« ra khái mÐp t−êng hoÆc mÐp sµn 100 mm trë lªn th× 
kh«ng cÇn chÌn, nh−ng c¸p kh«ng ®−îc gÇn t−êng d−íi 50mm. 

 
Trong m−¬ng c¸p th× c¸p còng kh«ng ph¶i ®Æt trªn gi¸ ®ì nÕu m−¬ng kh«ng s©u 

qu¸ 0,5 m th× cho phÐp ®Æt c¸p xuèng ®¸y m−¬ng. 
b) NÕu hai bªn thµnh ®−êng cèng ®Òu cã gi¸ c¸p, th× c¸p kiÓm tra vµ c¸p ®iÖn lùc d−íi 1 
KV nªn ®Æt vÒ mét bªn, cßn bªn kia ®Æt c¸p trªn 1 KV. 
c) C¸p trªn 1 KV lµm viÖc vµ dù phßng cña m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y biÕn ¸p v.v... cung cÊp 
®iÖn cho c¸c hé tiªu thô cÊp I nªn ®Æt ë hai hµng gi¸ kh¸c nhau. 
 

NÕu tÊt c¶ c¸c c¸p cïng ®Æt ë ®¸y m−¬ng th× kho¶ng c¸ch gi÷a nhãm c¸p ®iÖn lùc 
trªn 1 KV víi nhãm c¸p kiÓm tra Ýt nhÊt ph¶i lµ 100 mm hoÆc gi÷a chóng ph¶i ph©n c¸ch 
nhau b»ng mét v¸ch ch¾n kh«ng ch¸y. 
Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt cho phÐp gi÷a tõng sîi c¸p riªng rÏ nªu strong b¶ng VII-2 sau ®©y: 
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Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt ®èi víi c«ng tr×nh c¸p. 
 

KÝch th−íc nhá nhÊt khi ®Æt c¸p ( mm )  
Tªn gäi, kÝch th−íc  - Trong èng 

- T−¬ng øng trong giµn c¸p 
Trong 
m−¬ng c¸p 

- ChiÒu cao 1800 Kh«ng quy ®Þnh 
Kho¶ng c¸ch n»m ngang gi÷a hai gi¸ 
khi ®Æt chóng thµnh 2 hµng ( gi÷a cã lèi 
®i l¹i ) 

 
1000 

 
100 

Kho¶ng c¸ch tõ gi¸ ®Õn t−êng khi ®Æt 1 
hµng( cã chõa lèi ®i l¹i ) 

 
900 

 
300 

+ §èi víi c¸p ®iÖn lùc, sè l−îng c¸p trªn 
gi¸ tõ 2 - 4 vµ khi ®iÖn ¸p cña nã: 

  

- §Õn 10 KV 200 150 
- 20 - 35 KV 250 200 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸p kiÓm tra vµ c¸p 
th«ng tin 

Kh«ng quy ®Þnh 

Ghi chó: Kho¶ng c¸ch trªn còng ®−îc ¸p dông cho c¸p ®Æt trong hÇm c¸p. 
 

CÊm dïng c¸t ®Ó lÊp c¸c tuyÕn c¸p ®iÖn lùc ®Æt trong m−¬ng, trõ c¸c gian dÔ næ. 
 
ViÖc ®Æt c¸p trong ®−êng cèng, trong m−¬ng còngnh− trong c¸c gian kh¸c ph¶i 

®¹t c¸c yªu cÇu sau: 
a) Th«ng th−êng c¸p kiÓm tra ph¶i ®Æt d−íi c¸p ®iÖn lùc, riªng c¸p ®iÖn lùc d−íi 1 KV 
cho phÐp ®Æt ngang hµng víi c¸p kiÓm tra. 

KÝch th−íc cña c«ng tr×nh c¸p, chiÒu cao c«ng tr×nh, chiÒu réng hµnh lang vµ 
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸p ®Õn c¸c cÊu kh¸c kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c trÞ sè nªu trong b¶ng 
VII-1. 

ë n¬i chËt hÑp, cho phÐp gi¶m chiÒu réng cña hµnh lang xuãng cßn 0,6 m ®Õn 1 
®o¹n dµi 0,5m. 
 
8.5. §Æt c¸p trong Blèc vµ èng. 
 

Tr−íc khi lÊp ®Êt c¸c Blèc luån c¸p th× bªn x©y l¾p vµ bªn qu¶n lý khai th¸c c¸p 
sau nµy ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu cÈn thËn. 
 

Khi nghiÖm thu ph¶i kiÓm tra nh− sau: 
-TuyÕn c¸p theo thiÕt kÕ. 
-§é s©u trªn c¸p. 
-C«ng viÖc chèng thÊm cho c¸p. 
-Kho¶ng c¸ch tõ bÒ mÆt Blèc c¸p ®Õn cao ®é mÆt b»ng. 
 

T¹i c¸c chç nèi Blèc hay nèi èng víi nhau th× c¸c ®Çu èng vµ ®Çu Blèc ph¶i gia 
c«ng nh½n ®Ó khái lµm háng c¸p khi kÐo c¸p vµ khi khai th¸c c¸p. 

 
§−êng kÝnh trong cña èng luån c¸p Ýt nhÊt ph¶i lín h¬n 1,5 lÇn ®−êng kÝnh ngoµi 

cña c¸p. Riªng c¸p cã ruét mét sîi tõ 25 - 70 mm2 th× ph¶i lín h¬n Ýt nhÊt 2 lÇn. C¸c lç 
cña Blèc kh«ng ®−îc nhá h¬n 90 mm. 
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Khi ®Æt c¸p trong èng ch«n d−íi ®Êt, kho¶ng c¸ch gi÷a èng luån c¸p víi c¸c c«ng 
tr×nh gièng nh− khi ch«n c¸p trùc tiÕp trong ®Êt. 

Trong giÕng c¸p th× c¸p vµ hép c¸p ph¶i kª trªn gi¸ hoÆc cã bÖ ®ì. 
Tr−íc khi luån c¸p vµo Blèc hay èng th× c¸p nªn bçi mì vad¬lin trung tÝnh. 

 
8.6- §Æt c¸p ë b·i lÇy, ®o¹n bïn lÇy vµ d−íi n−íc. 
 

Khi c¸p giao chÐo víi suèi, b·i c¸t båi, m¸ng n−íc v.v... th× c¸p ph¶i ®−îc luån 
trong èng. 

§¸y kªnh, s«ng v.v... ë chç ®Æt c¸p ph¶i b»ng ph¼ng kh«ng cã chç mÊp m« s¾c 
nhän lµm háng c¸p hoÆc lµm c¸p ph¶i chÞu lùc c¬ häc. NÕu v−íng ch−íng ng¹i vËt nh− ( 
®¸ t¶ng ... ) th× tuyÕn c¸p ph¶i ®i vßng hoÆc dän s¹ch ch−íng ng¹i vËt hoÆc ch«n xuyªn 
c¸p qua chóng. 

Khi tuyÕn c¸p giao chÐo víi s«ng, kªnh v.v... c¸p ph¶i ®−îc ch«n s©u d−íi ®¸y nh− 
sau: 
a) Ýt nhÊt lµ 0,8 m ë ®o¹n ven bê vµ chç n−íc n«ng. 
b) Ýt nhÊt lµ 0,5 m ë c¸c ®o¹n cã tµu bÌ qua l¹i. 
c) ë c¸c ®o¹n cã tµu bÌ qua l¹i, lßng s«ng th−êng xuyªn n¹o vÐt th× ë ®é s©u ch«n c¸p 
ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lý ®−êng thuû kho¶ng cachs gi÷a hai c¸p ch«n ë d−íi 
®¸y s«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,25m. 

 
Khi ®−êng c¸p giao chÐo víi s«ng cã dßng ch¶y m¹nh hoÆc ®¸y s«ng cã ®¸ ngÇm, 

th× cho phÐp ®Æt c¸p trùc tiÕp ë ®¸y s«ng. Khi ®ã, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng c¸p kh«ng 
nhá h¬n 10% chiÒu réng cña s«ng, nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 20 m. Chç c¸p ra khái mÆt 
n−íc ph¶i ch«n s©u xuèng ®Êt hoÆc cho vµo trong èng ®Ó b¶o vÖ. 

 
§o¹n c¸p v−ît s«ng ph¶i ®Ó dù phßng nèi bªn bê Ýt nhÊt 10m vµ khi ®Æt d−íi biÓn 

lµ 30m. 
§èi víi bê s«ng ®· x©y kÌ... th× chç c¸p chui ra ph¶i x©y giÕng c¸p. 

 
T¹i c¸c chç ë bê suèi, bê s«ng th−êng bÞ s¹t lë th× b¶o vÖ ®−êng c¸p b»ng c¸ch 

x©y kÌ ®¾p ®ª quai, cõ v.v... 
CÊm kh«ng cho c¸c ®−êng c¸p giao chÐo víi nhau ë d−íi n−íc. 
T¹i chç c¸p giao chÐo víi s«ng, kªnh ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu theo quy ®Þnh cña 

ngµnh giao th«ng ®−êng thuû. 
 
8.7- Nèi c¸p vµ lµm ®Çu c¸p. 
 

C«ng t¸c lµm ®Çu c¸p, nèi c¸p ph¶i lµm theo chØ dÉn ë b¶ng VI-6 cña h−íng dÉn 
nµy. 
 

Lµm ®Çu c¸p lo¹i cã c¸ch ®iÖn b»ng giÊy tÈm dÇu ®iÖn ¸p ®Õn 10KV cã thÓ kh«ng 
dïng phÔu c¸p ( luån ruét c¸p qua c¸c èng ch×, cao su nhùa v.v... ) hoÆc  cã thÓ dïng phÔu 
b»ng t«n ( thÐp ). 

Tr−ênghîp cÇn thiÕt nÕu thiÕt kÕ quy ®Þnh th× ph¶i dïng hép c¸p ®Æc biÖt b»ng 
ngang, b»ng kim lo¹i cã c¸ch ®iÖn ( sø ). 

§èi víi c¸p ®iÖn ¸p tõ 3 KV trë lªn cã vá ch× hay nh«m, ph¶i dïng c¸c hép nèi 
b»ng nhùa epoxy b»ng ch×, b»ng ®ång ®á hoÆc ®ång thau. 
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Víi c¸p ®iÖn ¸p d−íi 1 KV cã vá ch× hoÆc nh«m, nÕu ch«n trùc tiÕp trong ®Êt, còng cã thÓ 
dïng hép nèi b»ng gang. Khi c¸p ®Æt hë th× cho phÐp nèi trong hép nèi b»ng nhùa epoxy 
hoÆc ch×. 

 
NÕu c¸p ch«n trùc tiÕp trong ®Êt mµ cã mèi nèi th× kho¶ng c¸ch tõ mÐp th©n häp 

nèi tíi c¸p ®i c¹nh nã Ýt nhÊt ph¶i l µ 250mm. NÕu kho¶ng trªn kh«ng ®¶m b¶o th× ph¶i cã 
biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c hép nèi ®Êt ®Æt gÇn c¸p kh¸c ( x©y g¹ch, ch«n s©u thªm hép nèi c¸p 
). 
Hép nèi ph¶i s¾p ®Æt sao cho ruét c¸p kh«ng g©y ra lùc c¨ng c¬ häc cho èng nèi vµ lµm 
háng mèi nèi ( b»ng c¸ch chÌn c¸p, lµm c©n b»ng lùc c¨ng cña c¸p ). 
Kh«ng cho phÐp cã hép nèi ë nh÷ng chç tuyÕn c¸p ®Æt dèc ®øng vµ ë chç m−¬ng n−íc 
xãi. NÕu cÇn ®Æt t¹i chç ®ã th× b¾t buéc ph¶i t¹o ra mÆt ph¼ng ngang ë chç hép nèi. 
 

ViÖc nèi c¸p ®Æt trong c¸c Blèc nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn trong hép nèi ®Æt trong 
giÕng c¸p. 

§èi víi c¸c ®−êng c¸p ®iÖn ¸p tõ 2KV trë lªn cã vá b»ng cao su vµ trong èng 
mÒm b»ng cao su th× chç nèi ph¶i tiÕn hµnh b»ng c¸ch l−u ho¸ nãng råi quÐt nhùa chèng 
Èm. 

 
NhiÖt ®é cña nhùa c¸p cã bitum hay nhùa th«ng khi ®æ vµo hép c¸p kh«ng ®−îc 

v−ît qu¸ c¸c trÞ sè sau ®©y: 
+ 1900C ®èi víi c¸p c¸ch ®iÖn b»ng giÊy. 
+ 1100 C ®èi víi c¸p c¸ch ®iÖn b»ng cao su. 
+ 1300C ®èi víi c¸p cã vá b»ng chÊt dÎo. 
ë c¸c hép c¸p cã sø, nhiÖt ®é nhùa ®æ vµo kh«ng ®−îc qu¸ 1300 - 140 0C . Tr−íc khi ®æ, 
hép c¸p vµ sø ph¶i ®−îc sÊy nãng ®Õn 600C. 

 
PhÇn ®Çu c¸p lo¹i c¸ch ®iÖn b»ng cao su cã thÓ dïng phÇn thÐp hay phÔu nhùa ®æ 

®Çy paraphin. NÕu ®Çu c¸p ®Ó trong nhµ cã thÓ dïng ®Çu c¸p kh« cã quÊn b¨ng nhùa hay 
b¨ng v¶i. 

ViÖc nèi, ph©n nh¸nh c¸p c¸ch ®iÖn b»ng cao su th× ph¶i dïng hép nèi b»ng ch× 
hoÆc gang ®æ ®Çy paraphin. Cßn ë trong nhµ cho phÐp nèi kh« b»ng b¨ng c¸ch ®iÖn, sau 
®ã quÐt s¬n mµ kh«ng ph¶i ®Æt trong hép nèi, nÕu kh«ng cã kh¶ n¨n h− háng do c¬ häc. 

C¸c ruét c¸p cã c¸ch ®iÖn b»ng giÊy, ë ®Çu phÔu ph¶i ®−îc quÊn b»ng b¨ng nhùa 
hoÆc b¨ng v¶i cã quÐt s¬n chèng Èm, hoÆc èng cao su chÞu dÇu hay èng nhùa chÞu nhiÖt 
vµ ¸nh s¸ng. 

 
C¸c ruét c¸p cã c¸ch ®iÖn b¨ng cao su còng ph¶i thùc hiÖn c¸ch qu©n ®Çu ra nh− 

®iÒu trªn. Ngoµi ra cã thÓ quÐt líp nhùa s¬n Mairit« ( IKZ). 
 
Tuú theo nhiÖt ®é c¸ch ®iÖn, chiÒu dµi ruét thß ra khái phÔu c¸p ®Æt trong nhµ 

kh«ng ®−îc bÐ h¬n: 
+ 150mm ®èi víi c¸p d−íi 1 KV. 
+ 200 mm  ®èi víi c¸p d−íi 3 KV. 
+ 200 mm ®èi víi c¸p d−íi 6 KV 
+ 400 mm ®èi víi c¸p 10 KV. 
B¸n kÝnh uèn phÝa trong cña ruét c¸p kh«ng ®−îc nhá h¬n 12 lÇn ®−êng kÝnh ngoµi cña 
ruét ®èi víi c¸p c¸ch ®iÖn b»ng giÊy, 3 lÇn ®èi víi c¸p c¸ch ®iÖn b»ng cao su. 
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8.8- §Æt c¸p trong c¸c gian dÔ næ vµ ë c¸c thiÕt trÝ ngoµi trêi dÔ næ. 
 

C¸c yªu cÇu cña môc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó l¾p ®Æt mäi lo¹i c¸p ®iÖn lùc 1 chiÒu vµ 
xoay chiÒu trong c¸c gian dÔ næ vµ ë c¸c thiÕt trÝ ngoµi trêi dÔ næ. 

CÊm ®Æt hép nèi c¸p vµ hép rÏ nh¸nh c¸p trong c¸c gian dÔ næ, ë s¸t gÇn c¸c thiÕt 
bÞ c«ng nghÖ cña c¸c thiÕt trÝ ngoµi trêi dÔ næ. 

C¸p ph¶i ®Æt xa c¸c van, c¸c b×nh ng−ng tô vµ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh¸c theo 
®óng thiÕt kÕ chØ dÉn, nh−ng kh«ng ®−îc há h¬n 100 mm. 
C¸p kh«ng ®−îc cã líp bäc b»ng chÊt dÔ ch¸y ( sîi gai, bi tum v.v... ) 
 

 
T¹i chç ®−êng c¸p giao chÐo víi ®−êng èng ho¸ chÊt cã tÝnh ¨n mßn, c¸p ph¶i 

®−îc luån trong èng thÐp ( lo¹i thµnh máng ) vµ cè ®Þnh ch¾c ch¾n. 
C¸c lç ë trong nÒn nhµ ®Ó luån c¸p qua vµ c¸c èng ph¶i bÞt kÝn b»ng vËt liÖu 

kh«ng ch¸y. 
Trong c¸c gian cÊp B-I vµ B-Ia cã chøa h¬i vµ khÝ nãng cã träng l−îng riªng lín 

h¬n 0,8 so víi kh«ng khÝ trong c¸c gian cÊp B-II, c¸c m−¬ng c¸p ph¶i lÊp ®Çy c¸t. 
NÕu c¸p ®Æt trong m−¬ng ®i s¸t t−êng cña c¸c gian dÔ næ cÊp B-I, B-Ia, nhÊt thiÕt 

ph¶i dïng c¸t ®Ó lÊp m−¬ng trªn 1 ®o¹n dµi 1,5 m kÓ tõ chç c¸p chui vµo m−¬ng. 
§o¹n c¸p ®i tõ c¸c bé phËn cña nhµ ®Õn c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ tÜnh t¹i mµ khi lµm 

viÖc cã thÓ lµm b¾n ho¸ chÊt ¨n mßn vµo c¸p th× ph¶i bao che ®o¹n c¸p ®ã b»ng vËt liÖu 
kh«ng ch¸y. KÝch th−íc cña hép sao cho ph¶i ®¶m b¶o nèi c¸p dÔ dµng ë ®o¹n ®i tíi 
t−êng. 

 
Chç c¸p ®i trong c¸c m¸y ®iÖn, c¸c khÝ cô ®iÖn nhÊt thiÕt ph¶i dïng hép ®Êu c¸p, 

cã chÌn gi÷ ch¾c ch¾n, khe hë gi÷a c¸p vµ hép kh«ng ph¶i chÌn kÝn. 
Trong c¸c nhµ cÊp B-Ia vµ B-IIa, ®èi víi m¸y c«ng suÊt lín kh«ng cã hép ®Çu vµo 

( nh− ®éng c¬ cã tèc ®é chËm vµ ®é phßng næ cao ) th× cã thÓ dïng phÔu c¸p hay hép ®Êu 
c¸p kiÓu kh«, ®Æt trong c¸c hép chèng bôi ®Æt ë chç chØ cã nh©n viªn qu¶n lý ®−îc phÐp 
®Õn. 

ë c¸c thiÕt trÝ ngoµi trêi cÊp B-I, c¸c èng thÐp luån d©y dÉn vµ c¸p cã quÊn ®ai 
thÐp, ®Æt trªn cÇu nèi ®i chung víi ®−êng èng c«ng nghÖ kh¸c, cho phÐp ®Æt trong nh÷ng 
tr−êng hîp sau: 
 
1) VÒ phÝa c¸c èng c«ng nghÖ dÉn chÊt kh«ng ch¸y. 
2) d−íi c¸c ®−êng èng dÉn khÝ hoÆc h¬i nãng cã tû träng riªng bÐ h¬n 0,8. 
3) Trªn ®−êng èng dÊu khÝ hoÆc h¬i nãng cã tû träng lín h¬n 0,8. 
 
8.9- C¸ch s¬n vµ ký hiÖu. 
 

Khi ®Æt hë c¸p vá ch× hoÆc vá nh«m kh«ng cã ®ai thÐp, hoÆc cã ®ai thÐp nh−ng 
kh«ng cã líp bäc ngoµi, c¸c kÕt cÊu c¸p, hép c¸p, phÔu c¸p ®Òu ph¶i s¬n. 
 
a) S¬n dÇu hoÆc nhùa- khi ®Æt trong nhµ cã m«i tr−êng b×nh th−êng. 
b) Dïng s¬n chèng t¸c ®éng ho¸ häc thÝch hîp - Khi ®Æt trong m«i tr−êng cã tÝnh ¨n mßn 
nh«m, ch×,,thÐp. 
c) b»ng nhùa ®−êng hoÆc lo¹i t−¬ng tù khi ®Æt ë ngoai nhµ. 
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C¸c hép nèi c¸p vµ c¸c kÕt cÊu cña c¸p chÌn trong ®Êt hoÆc ®Æt ë d−íi n−íc ph¶i quÐt 
nhùa ®−êng hoÆc bi tum nãng. 
 

Mçi ®−êng c¸p ®iÖn tõ 2 KV trë lªn ph¶i cã sè hiÖu riªng hay tªn gäi riªng. NÕu 
cã ®−êng c¸p gåm nhiÒu c¸p song song víi nhau th× mçi sîi c¸p ph¶i cã cïng sè hiÖu nh− 
nhau, cã thªm ch÷ A, B, C... 
Nh÷ng c¸p ®Æt hë vµ tÊt c¶ c¸c hép c¸p, phÔu c¸p, ®Òu ph¶i cã biÓn nhá ghi râ: §iÖn ¸p, 
mÆt c¾t, sã hiÖu hay tªn gäi. 
Riªng hép nèi vµ phÔu th× ph¶i ghi râ: sè hiÖu ngµy th¸ng thi c«ng, tªn ng−êi lµm. 
Riªng tÊm biÓn ë hép ®Êu c¸p cÇn ph¶i cã sè hiÖu, ký hiÖu cña c¸c ®iÓm ®· kÐo c¸p ®i vµ 
dÉn tíi, biÓn ph¶i chèng ®−îc h− háng v× ®iÒu kiÖn m«i tr−êng xung quanh. 

 
C¸c biÓn hiÖu cña c¸p ®Æt trong m−¬ng, trong cèng d−íi ®Êt hoÆc trong nhµ, ph¶i 

®Æt ë chç c¸p chuyÓn h−íng ë c¶ hai phÝa chç c¸p xuyªn qua sµn, t−êng, chç c¸p ®i vµo 
m−¬ng, ë c¸c giÕng c¸p, trªn hép nèi, phÔu c¸p v.v... 
 

C¸c biÓn hiÖu ph¶i lµm b»ng vËt liÖu sau: 
a) B»ng chÊt dÎo, nh«m, t«n cã quÐt s¬n nÕu ®Æt trong nhµ cã cÊu kiÖn b×nh th−êng. 
b) chÊt dÎo, nh«m hoÆc t«n s¬n kü nÕu ®Æt trong nhµ Èm −ít hoÆc ngoµi trêi. 
c) B»ng chÊt dÎo: NÕu ®Æt trong nhµ cã tÝnh ¨n mßn thÐp vµ khi ®Æt d−íi ®Êt.  

Ch÷ sè ký hiÖu ghi trªn biÓn trong ®iÒu kienÑ b×nh th−êng cã thÓ viÕt b»ng s¬n tèt 
- ë c¸c chç ®Æc biÖt th× ph¶i dËp hoÆc ®óc. 
 

BiÓn ký hiÖu ph¶i buéc vµo c¸p d©y thÐp m¹ kÏm cã ®−êng kÝnh tõ 1 - 2 mm trõ 
tr−êng hîp ®Æc biÖt cã quy ®Þnh riªng. 
 

ViÖc buéc d©y thÐp, ph¶i lµm ch¾c ch¾n, sau khi buéc ph¶i quÐt bi tum chèng gØ. 
 

BiÓn cña c¸p ph©n tÝch vµ hép nèi ®Æt trong ®Êt ph¶i quÊn 2, 3 líp b¨ng nhùa ®Ó 
tr¸nh khái bÞ h− háng. 
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Ch−¬ng IX 
 
§−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng ( §DK )  

®iÖn ¸p tíi 220 KV. 
 
9.1- Yªu cÇu chung. 
 

Khi x©y l¾p §DK ®iÒu kiÖn ®iÖn ¸p tíi 220 KV nhÊt thiÕt tu©n theo quy tr×nh nµy. 
HÖ thèng ®iÖn khÝ ho¸ giao th«ng vµ c¸c d¹ng hÖ thèng ®iÖn chuyªn dïng kh¸c cã qui 
tr×nh vµ  chØ dÉn riªng quy ph¹m riªng. 
 

Nh÷ng c«ng viÖc x©y l¾p §DK ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ, theo tiªu chuÈn 
x©y dùng Nhµ n−íc, quy ph¹m trang thiÕt bÞ ®iÖn ( QT§ ) vµ quy ph¹m kü thuËt an toµn 
hiÖn hµnh. 
 

Nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi thiÕt kÕ, trong tõng tr−êng hîp cô thÓ ph¶i ®−îc 
sù ®ång ý cña c¬ quan thiÕt kÕ, c¬ quan giao thÇu ( Ban QLCT ) vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp 
trªn. 

 
§Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu cña c«ng tr×nh § ®iÒu kiÖn, c¬ 

quan x©y l¾p ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: 
 
- LËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ( TCTC ). 
-  ChuÈn bÞ chu ®¸o vËt t−, kü thuËt vµ nh©n lùc. 
- N©ng cao viÖc sö dông  c¬ giíi khi thi c«ng vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt trong thi c«ng. 
- Nghiªn cøu tæ chøc thi c«ng hîp lý. 
 

ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ( TCTC ) §DK ®iÒu kiÖn tõ 35 KV trë lªn ph¶i bao gåm 
c¸c néi dung sau: 
 
- S¬ ®å tæ chøc thi c«ng. 
- Ph©n ®o¹n, tuyÕn thi c«ng. 
- §Æc ®iÓm kü thuËt c«ng tr×nh. 
- B¶ng tæng hîp khèi l−îng thi c«ng chñ yÕu. 
- BiÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng. 
- C¸c biÖn ph¸p thi c«ng chñ yÕu ( kÌm theo c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng nh− ®µo ®óc 
mãng, l¾p r¸p dùng cét, r¶i vµ c¨ng d©y v.v... ). 
- Bè trÝ kho b·i ®Ó tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn vËt t− vµ thiÕt bÞ ra tuyÕn. 
- Ph©n bæ nh©n lùc theo nhu cÇu tiÕn ®é cho tõng ®o¹n tuyÕn. 
- Nhu cÇu cung cÊp xe m¸y, cÊu kiÖn, vËt liÖu vµ phô kiÖn m¾c d©y cho tõng ®o¹n tuyÕn 
theo tiÕn ®é. 
- Tæ chøc c¬ së gia c«ng c¬ khÝ vµ söa ch÷a xe m¸y trªn tuyÕn. 
- X©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô trî t¹m thêi ( nhµ cöa, ®iÖn n−íc, th«ng tin liªn l¹c, kho 
b·i v.v... ). 
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- BiÖn ph¸p thi c«ng ®Æc biÖt cho c¸c ®o¹n § ®iÒu kiÖn thi c«ng bªn c¹nh ®−êng d©y ®ang 
mang ®iÖn, dùng cét vµ r¶i c¨ng d©y ph¶i yªu cÇu c¾t ®iÖn, thi c«ng nh÷ng chç v−ît 
®−êng d©y ®iÖn lùc 35 - 110 KV vµ ®−êng s¾t ®iÖn khÝ ho¸, dÞch chuyÓn c¸c c«ng tr×nh 
x©y dùng ®· cã ra khái hµnh lang an toµn cña tuyÕn § DK. 
- Nh÷ng vÊn ®Ò an toµn cho c«ng viÖc x©y l¾p chñ yÕu: 
 

§èi víi §DK ®iÖn ¸p 35 KV nÕu kh«ng cã ®Æc ®iÓm kü thuËt phøc t¹p th× cho 
phÐp thùc hiÖn ®¬n gi¶n ng¾n gän, nh−ng ph¶i cã ®Çy ®ñ tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh chØ 
®¹o tæ chøc thi c«ng cã hiÖu qu¶. 
 

C¬ quan giao thÇu ( Ban QLCT ) ph¶i chuyÓn cho bªn x©y l¾p nh÷ng tµi liÖu sau 
®©y: 
- §Ò ¸n thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt ( bao gåm c¶ thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ). 
- GiÊy phÐp cÊp ®Êt x©y dùng. 
- Nh÷ng tµi liÖu ph¸p lý ®· ®−îc tho¶ thuËn thèng nhÊt cña c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Õn 
viÖc thi c«ng c«ng tr×nh nh−: 
+ Sù tr−ng dông phÇn ®Êt ®−îc phÐp tiÕn hµnh thi c«ng trªn tuyÕn. 
+ §−îc phÐp lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã § ®iÒu kiÖn, ®−êng d©y th«ng tin, nh÷ng ®o¹n 
®−êng s¾t, ®−êng « t« cÊp I ®ang khai th¸c vµ nh÷ng n¬i cã c«ng tr×nh ngÇm kh¸c ( ®−êng 
c¸p ®iÖn lùc, ®−êng c¸p th«ng tin, ®−êng èng h¬i, n−íc, dÇu v.v... ) 
+ §−îc phÐp chÆt c©y ph¸t tuyÕn vµ dÞch chuyÓn c«ng tr×nh x©y dùng trªn phÇn ®Êt ®−îc 
tiÕn hµnh thi c«ng. 
 

C¬ quan giao thÇu ( Ban QLCT ) ph¶i giao tim mèc tuyÕn § DK cho bªn x©y l¾p 
cïng víi c¸c tµi liÖu kü thuËt vÒ nÒn mãng cña tuyÕn kh«ng Ýt h¬n 1 th¸ng tr−íc khi thi 
c«ng. Nh÷ng c«ng viÖc tr¾c ®¹c ®Ó th«ng tuyÕn vµ gi¸c mãng do bªn x©y l¾p lµm. 

Ghi ký hiÖu cäc tim mèc § DK ph¶i dïng s¬n. Cäc ph¶i bè trÝ sao cho kh«ng g©y 
trë ng¹i giao th«ng ë nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng h− háng cäc ph¶i ®−îc b¶o vÖ. 

 
Khi nhËn cét ®iÖn b»ng bª t«ng cèt thÐp ph¶i kiÓm tra nh− sau: 

 
- Lý lÞch xuÊt x−ëng bao gåm: ngµy chÕ t¹o, ngµy xuÊt x−ëng, m¸c bª t«ng vµ d¹ng cèt 
thÐp. 
- Cã ký hiÖu cét viÕt b»ng s¬n, ë phÇn cét kh«ng s¬n d−íi ®Êt. 
- Kh«ng cã vÕt rç vµ vÕt trªn bÒ mÆt cét víi kÝch th−íc kh«ng qu¸ 10 mm theo mäi phÝa. 
C¸c vÕt rç vµ vì nhá h¬n 10 mm kh«ng ®−îc nhiÒu h¬n 2 trªn 1 mÐt dµi, c¸c vÕt rç vµ vì 
nµy ph¶i ®−îc tr¸t ph¼ng b»ng v÷a xi m¨ng - c¸t cÊp phèi 1: 2. 

Cét bª t«ng ly t©m kh«ng ®−îc cã nhiÒu h¬n mét vÕt nøt däc cét víi bÒ réng tíi 
0,2mm trong cïng mét mÆt c¾t, kh«ng ®−îc cã vÕt nøt ngang cét - víi bÒ réng qua 0,2 
nÐu cét dïng cèt thÐp thanh vµ kh«ng ®−îc 0,1 mm nÕu cét ®−îc dïng cèt thÐp nhiÒu sîi. 

Sè l−îngvÕt nøt däc cã bÒ réng tíi 0,1 mm lµ ki h¹n chÕ, c¸c vÕt nøt cã bÒ réng tõ 
0,1 ®Õn 0,2 mm ph¶i ®−îc phñ kÝn b¶o vÖ. 
VIII-9. Khi nhËn trô mãng vµ cäc mãng b»ng bª t«ng cèt thÐp ph¶i kiÓm tra nh− sau: 
- Lý lÞch xuÊt x−ëng bao gåm: Ngµy chÕ t¹o, ngµy xuÊt x−ëng, m¸c bª t«ng vµ d¹ng cèt 
thÐp. 
- Ghi ký hiÖu trô mãng vµ cét b»ng s¬n. 
- Kh«ng ®−îc cã vÕt nøt vµ søt vì ë mÆt bª t«ng cã bu l«ng nÐo. 
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TÊt c¶ nh÷ng chi tiÕt kim lo¹i cña cét gç vµ cét bª t«ng cèt thÐp ph¶i s¬n hoÆc m¹ 
chèng gØ theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 
 

KÕt cÊu cét thÐp khi chÕ t¹o, l¾p r¸p ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ, ghi nhËn kÕt cÊu ®ã 
®Ó ®−a vµo x©y l¾p ph¶i kiÓm tra nh− sau: 
 

Lý lÞch cét cña nhµ m¸y chÕ t¹o ®−îc chØ râ vÒ kiÓu cét, m· hiÖu vµ chøng chØ 
thÐp, m· hiÖu que hµn, sè thø tù cña tõng bé phËn chi tiÕt cét, ngµy th¸ng s¶n xuÊt. 

ViÖc ghi sè hiÖu cét ph¶i phï hîp víi s¬ ®å l¾p r¸p cña nhµ m¸y vµ b¶n vÏ thiÕt 
kÕ. S¬n hoÆc m¹ chèng gØ cho cét ph¶i thùc hiÖn t¹i nhµ m¸y, vµ phï hîp víi thiÕt kÕ. 
 

Khi nhËn c¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn m¾c d©y ph¶i kiÓ m tra nh− sau: 
 
- Ph¶i cã tµi liÖu kiÓm tra chÊt l−îng tõng l« c¸ch ®iÖn cña nhµ m¸y chÕ t¹o. Trªn bÒ mÆt 
c¸ch ®iÖn kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, søt mÎ, háng men vµ c¸c khuyÕt tËt kh¸c. C¸c c¸ch ®iÖn 
cã nh÷ng khuyÕt tËt kÓ trªn ph¶i lo¹ibá, phô kiÖn m¾c d©y kh«ng ®−îc cã c¸c vÕt nøt, rç. 
§ai èc ph¶i vÆn ra l¾p vµo dÔ dµng suèt chiÒu dµi ren líp b¶o vÖ kh«ng ®−îc cã khuyÕt 
tËt. TÊt c¶ c¸c phô kiÖn m¾c d©y ®Òu ph¶i cã chøng chØ kü thuËt cña nhµ m¸y chÕ t¹o. 
 

TÊt c¶ c¸c kÕt cÊu cña cét thÐp, cét bª t«ng cèt thÐp, trô mãng vµ cét mãng bª 
t«ng cèt thÐp ®Ó ë kho b·i ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n chÊt l−îng tèt. 

 
Trong tr−êng hîp ph¶i thi c«ng bªn c¹nh ®−êng d©y ®ang mang ®iÖn, ë c¸c 

kho¶ng v−ît s«ng, v−ît ®−êng d©y ®iÖn lùc vµ th«ng tin, v−ît ®−êng s¾t, ®−êng bé v.v... 
th× c¸c bªn giao thÇu ( QLCT ) nhËn thÇu ( x©y l¾p ) vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan ph¶i lËp 
c¸c v¨n b¶n tho¶ thuËn bao gåm néi dung sau: 
 

- Ngµy vµ giê thi c«ng, ngµy vµ giê cÊm c¸c tµu thuyÒ xe cé ho¹t ®éng v.v... ngµy 
vµ giê t¾t ®iÖn, biÖn ph¸p b¶o vÖ nh÷ng c«ng tr×nh n»m kÒ § ®iÒu kiÖn ®Ó tr¸nh h− háng, 
biÖn ph¸p kü thuËt an toµn cho tõng phÇn viÖc thi c«ng chñ yÕu, hä tªn ng−êi chØ huy tthi 
c«ng cña bªn c¬ quan x©y l¾p. Hä tªn ng−êi ®¹i diÖn chp c¬ quan gi¸m s¸t, biÖn ph¸p tæ 
chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ tõ khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh. 

Khi x©y l¾p §DK ë vïng nói cã ®Þa h×nh phøc t¹p còng nh− khi x©y l¾p c¸c 
kho¶ng v−ît ®Æc biÖt th× lóc b¾t ®Çu c¸c c«ng viÖc c¬ b¶n ph¶i lµm ®−êng t¹m ®Ó ®¶mb¶o 
cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ vµ c¬ giíi thi c«ng cho tõng vÞ trÝ. 

C«ng t¸c ®µo ®óc mãng, l¾p dùng cét ph¶i tiÕn hµnh theo s¬ ®å c«ng nghÖ ®· ®−îc 
lËp trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. §èi víi tõng kho¶ng nÐo ph¶i cã s¬ ®å c«ng nghÖ r¶i 
vµ c¨ng d©y cho phï hîp víi ®Þa h×nh cô thÓ cña tõng khu vùc. 
 
9.2- C«ng t¸c vËn chuyÓn. 
 

Tr−íc khi vËn chuyÓn cét ®iÖn, c¸c lo¹i trô mãng vµ cäc mãng bª t«ng cèt thÐp ra 
tuyÕn thi c¬ quan x©y l¾p ph¶i kh¶o s¸t t×nh tr¹ng c¸c tuyÕn ®−êng cho phï hîp víi 
ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn. NÕu trªn tuyÕn ®−êng ®ã cÇn ph¶i c¶i t¹o söa ch÷a cÇu, ®−êng 
th× c¬ quan thi c«ng ph¶i tho¶ thuËn víi c¬ quan thiÕt kÕ ®Ó bæ sung dù to¸n. 
 

Khi vËn chuyÓn nh÷ng cét cã chiÒu dµi lín ph¶i dïng xe kÐo cét chuyªn dïng vµ 
ph¶i cã biÖn ph¸p ch»ng buéc ch¾c ch¾n. Khi bèc rì cét lªn xuèng ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 
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ph¶i dïng cÈu hoÆc thiÕt bÞ t−¬ng ®−¬ng. CÊm bÈy cét g©y nøt vì cét. Khi vËn chuyÓn trô 
mãng vµ cäc mãng bª t«ng cèt thÐp ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ bu l«ng kh«ng bÞ h− háng. 
CÊm dïng biÖn ph¸p bÈy lËt cÊu kiÖn ®Ó di chuyÓn trªn mÆt b»ng. 
 

Ru l« d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt khi vËn chuyÓn ph¶i lu«n lu«n ë t− thÕ th¼ng ®øng 
( t− thÕ l¨n ). 
 

C¸ch ®iÖn khi vËn chuyÓn ph¶i ®−îc bao gãi trong thïng gç, tr¸nh vËn chuyÓn 
chung c¸ch ®iÖn víi c¸c vËt r¾n, cã kh¶ n¨ng va ®Ëp g©y h− háng. 
 
9.3 - Ph¸t tuyÕn. 
 

Khi b¾t ®Çu tæ chøc c«ng viÖc ph¸t tuyÕn ph¶i tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh ®· nªu ë 
phÇn trªn, ngoµi ra ph¶i cã biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng vµ biÖn ph¸p an toµn ®Ò phßng 
tr¸nh tai n¹n. 
 

Gèc c©y sau c−a c¾t kh«ng ®−îc cao trªn mÆt ®Êt kh«ng qu¸ 10 cm , ®èi víi c©y 
cã ®−êng kÝnh tíi 30 cm vµ kh«ng qu¸ 1/3 ®−êng kÝnh cña c©y khi ®−êng kÝnh lín h¬n 30 
cm vµ t¹i vÞ trÝ cét th× ph¶i c−a c¾t d−íi mÆt ®Êt. 

 
 Khi TuyÕn §DK  qua rõng vµ c©y xanh ( c©y ¨n qu¶ ) kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ph¸t 

tuyÕn. Quy ®Þnh kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn cã ®é vâng thÊp nhÊt khi nhiÖt ®é cao nhÊt vµ bÞ 
giã thæi ngiªng lÖch tíi c©y vµ kh«ng ®−îc nhá h¬n 1 m. Ngoµi ra cßn ph¶i xem thªm quy 
ph¹m trang bÞ ®iÖn ( QT§). 
 

ViÖc dän s¹ch tuyÕn §DK ®Ó thi c«ng lµ do c¬ quan ®¶m nhËn ph¸t tuyÕn thùc 
hiÖn. Kh«ng ®−îc chÆt c¸c bôi c©y ë vïng ®Êt dÔ bÞ sãi lë trong thêi gian m−a lò, gÆp 
tr−êng hîp nh− vËy ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña quy ph¹m trang bÞ ®iÖn ( QT§) vÒ 
kho¶ng c¸ch d©y dÉn tíi c©y xanh. 
 

Gç c©y ®−îc xÕp ®èng trªn tuyÕn trong thêi gian thi c«ng ph¶i cã biÖn ph¸p phßng 
chèng ch¸y. 
 
9.4 - C«ng t¸c lµm mãng. 
 

§µo ®Êt hè mãng § DK ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ ®µo ®Êt vµ s¬ ®å c«ng 
nghÖ ®−îc lËp trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. Tr−íc khi ®µo ph¶i gi¸c mãng chÝnh x¸c. 
 

§¸y hè mãng sau khi ®µo ph¶i dän s¹ch sÏ, b»ng ph¼ng, vµ ph¶i kiÓm tra ®é cao 
t−¬ng ®èi cña ®¸y so víi thiÕt kÕ. Söa ph¼ng ®¸y hè mãng b»ng ph−¬ng ph¸p xÐn ph¼ng 
®Êt ®Ó kh«ng lµm h− háng kÕt cÊu nguyªn thæ cña ®Êt ®¸y mãng. ChØ cho phÐp ®¾p ®Êt 
lµm ph¼ng mÆt b»ng ®¸y hè khi cã ®é chªnh d−íi 100 mm vµ sau ®ã ph¶i tiÕn hµnh ®Çm 
kü. 
 

§¸y hè mãng nÐo ph¶i lµm s¹ch vµ ph¼ng theo gãc ngiªng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 
NÕu sai vÒ ®é ngiªng th× kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 10%. 
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Hè h×nh trô dïng cho cét ly t©m ch«n trùc tiÕp ph¶i ®µo b»ngm¸y khoan, tr−êng 
hîp ®µo b¨ng thñ c«ng th× kÝch th−íc hè mãng vµ biÖn ph¸p gia cè ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ 
quy ®Þnh. 
 

Cho phÐp dïng næ m×n, Ðp ®Êt t¹o hè h×nh trô ®èi víi lo¹i ®Êt sÐt, ¸ sÐt vµ ®Êt dÎo. 
trong ph−¬ng ph¸p næ m×n nµy th× thuèc næ ®−îc tÝnh to¸n ®Þnh l−îng ph©n bæ theo chiÒu 
s©u cña lç khoan måi cã ®−êng kÝnh 70cm. 
 

Khi tiÕn hµnh næ m×n t¹o hè mãng kÓ trªn ph¶i ®−îc phÐp cña c¬ quan chuyªn 
m«n ( c«ng an ) vµ ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña c¬ quan ®ã. 
 

Cho phÐp hoµn chØnh hè mãng, ë n¬i ®Êt ®¸ b»ng ph−¬ng ph¸p næ m×n, giíi h¹n 
an toµn cña vïng næ m×n ph¶i tu©n theo quy ph¹m an toµn vÒ næ m×n. 
 

C«ng nh©n viªn lµm viÖc næ m×n ph¶i ®−îc s¸t h¹ch kiÓm tra kü thuËt ®¸nh m×n vµ 
quy ph¹m an toµn vÒ c«ng t¸c næ m×n, ®ång thêi ph¶i cã sæ nhËt ký næ m×n. 
 

ChØ cho phÐp næ m×n khi trêi s¸ng, cÊm næ m×n khi trêi ch−a s¸ng râ hoÆc khi cã 
gi«ng b·o. C«ng viÖc næ m×n ph¶i tiÕn hµnh cÈn träng trong mét ph−¬ng ¸n kü thuËt chÝnh 
x¸c vµ thèng nhÊt d−¬Ý sù chØ huy cña mét ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh. 
 

NÕu trong hè mãng cã n−íc tr−íc khi l¾p ®Æt mãng hoÆc ®óc mãng hay lÊp ®Êt hè 
mãng ph¶i tiÕn hµnh b¬m n−íc ra ngoµi. 
 

§é s©u ®¸y hè mãng ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. Tr−êng hîp ®µo hè mãng khã thùc 
hiÖn ®é s©u thiÕt kÕ th× ph¶i ®−îc c− quan thiÕt kÕ ®ång ý. 
 

Khi thi c«ng trô mãng vµ cäc mãng bª t«ng cèt thÐp ph¶i tu©n theo quy ph¹m x©y 
dùng nÒn vµ mãng. C¸c mèi hµn hoÆc c¸c liªn kÕt cña c¸c trô mãng l¾p ghÐp ph¶i ®−îc 
b¶o vÖ chèng rØ. Tr−íc khi hµn ph¶i c¹o s¹ch rØ ë c¸c chi tiÕt hµn. §èi víi mãng bª t«ng 
cèt thÐp ®óc s½n nÕu cã bÒ dÇy cña líp bª t«ng b¶o vÖ nhá h¬n 30mm vµ tÊt c¶ c¸c mãng 
®Æt ë m«i tr−êng x©m thùc ph¶i cã biªn ph¸p b¶o vÖ. 
 

M«i tr−êng x©m thùc cã t¸c h¹i tíi bª t«ng ph¶i ®−îc c¬ quan kh¶o s¸t th¨m dß 
®Þa chÊt x¸c ®Þnh b»ng ph©n tÝch ho¸ häc. VÞ trÝ trªn tuyÕn §DK  cã m«i tr−êng x©m thùc 
vÞ trÝ cét trªn tuyÕn §DK  ph¶i ®−îc chØ dÉn trong thiÕt kÕ. 
 

Sau khi ®óc mãng hoÆc l¾p ®Æt mãng ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®óng thiÕt kÕ th× 
tiÕn hµnh lËp v¨n b¶n nghiÖm thu vµ lÊp mãng. §Êt lÊp mãng ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ vµ 
®−îc ®Çm nÐn cÈn thËn theo tõng líp. 

D−ìng ®Ó l¾p ®Æt trô mãng l¾p ghÐp chØ ®−îc th¸o sau khi ®· lÊp ®Êt ®Õn ®é cao 
1/2 mãng. 
 

ChiÒu cao lÊp ®Êt au ®Çm nÐn cßn ph¶i tÝnh tíi kh¶ n¨ng lón cña ®Êt ®¾p. 
Sai sè cho phÐp trong l¾p ®Æt mãng vµ cäc mãng l¾p ghÐp ph¶i thùc hiÖn theo 

b¶ng VIII-1. 
 
B¶ng VIII-1 
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TT Tªn gäi Sai sè cho phÐp ®èi víi cét 
  Kh«ng d©y nÐo Cã d©y nÐo 
1 §é chªnh lÖc b»ng ph¼ng ®¸y hè mãng 10 mm 10 mm 
2 Kho¶ng c¸ch gi· c¸c trô cña c¸c trô mãng trong mÆt 

ph¼ng 
± 20 mm ±50 mm 

3 Chªnh lÖch cao tr×nh phÝa trªn mÆt trô mãng 20 mm 20 mm 
4 Gãc nghiªng trôc däc cña trô mãng 00, 30' ± 1030' 
5 Gãc nghiªng cña trôc mãng nÐo  ± 2030' 
6 Sù dÞch chuyÓn trô mãng trong mÆt ph¼ng  50 mm 
 

Ph¶i dïng nh÷ng miÕng ®Öm thÐp khi l¾p r¸p cét ®Ó chØnh sù chªnh lÖch cao tr×nh 
mÆt trªn trô mãng. 
 

Khi ®óc mãng bª t«ng t¹i chç ph¶i thùc hiÖn theo qui ph¹m x©y dùng kÕt cÊu bª 
t«ng cèt thÐp. 

Sai lÖch kÝch th−íc cña bu l«ng mãng ch«n cét kh«ng ®−îc v−ît qua: 
 
- Kho¶ngc¸ch theo chiÒu ngang gi÷a c¸c trô bu l«ng ch©n cét lµ ± 10 mm. 
- Chªnh lÖc ®é cao trªn ®Ønh bu l«ng ch©n cét 20 mm 
 
9.5 - L¾p r¸p vµ dùng cét. 
 

MÆt b»ng l¾p r¸p ë mçi vÞ trÝ cét ph¶i ®¶m b¶o thuËn lîi cho viÖc thi c«ng c¸c chi 
tiÕt. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝnh tíi ®−êng qua l¹i phôc vô l¾p, dùng cét cña c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ 
giíi, vËn t¶i. L¾p r¸p cét ph¶i tiÕn hµnh theo ®óng tr×nh tù vµ s¬ ®å c«ng nghÖ ®· ®−îc lËp 
trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. 
 

L¾p r¸p cét gç ph¶i phï hîp víi b¶n vÏ thiÕt kÕ. ChÊt l−îng liªn kÕt bu l«ng l¾p 
r¸p cét ph¶i ®¶m b¶o theo yªu cÇu sau: 
 

KÝch th−íc quy c¸ch bu l«ng, ph¶i ®óng thiÕt kÕ kh«ng cho phÐp l¾p bu l«ng cã 
®−êng kÝnh nhá h¬n vµo lç liªn kÕt kh«ng trïng t©m gi−· hai chi tiÕt ghÐp. Bu l«ng ph¶i 
®i suèt vµ chÆt lç khoan. Liªn kÕt bu l«ng th× trôc ph¶i th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng liªn kÕt 
vµ phÇn ren bu l«ng kh«ng  ®−îc ¨n s©u vµo phÝa trong h¬n 1 mm. 

 
§Çu bu l«ng vµ ®ai èc ph¶i tiÕp xóc chÆt víi mÆt ph¼ng chi tiÕt liªn kÕt vµ vßng 

®Öm, phÇn nh« ra cña bu l«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 40 mm vµ kh«ng lín h¬n 100 mm. 
 
§ai èc ph¶i xiÕt chÆt tíi ®é chèi vµ ph¶i ph¸ ren cã ®é s©u kh«ng lín h¬n 3 mm 

hoÆc ph¶i xiÕt thªm mét ®ai èc chèng tù th¸o. T¹i tÊt c¶ c¸c ®ai èc ë ®é cao lín 3 m kÓ tõ 
mÆt ®Êt ph¶i dïng ph−¬ng ph¸p ph¸ ren ®Ó chèng tù th¸o. 

 
Vßng ®Öm ph¶i ®Æt d−íi ®ai èc tõ 1 ®ªn 2 c¸i. CÊm kh«ng ®−îc sÎ r·nh d−íi vßng 

®Öm. Tr−êng hîp phÈn ren bu l«ng kh«ng ®ñ dµi ®Ó xiÕt chÆt liªn kÕt bu l«ng th× cho phÐp 
®Æt thªm mét vßng ®Öm ë ®Çu bul«ng. 
 

Tr−íc khi dùng cét bª t«ng cèt thÐp nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra l¹i xem bÒ mÆt th©n 
cét cã bÞ søt, nøt vµ vì qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp hay kh«ng. 
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NÕu cã, ph¶i xö lý theo ®iÒu ®· chØ dÉn trªn. BÒ mÆt chç vì, x−íc d−íi tiªu chuÈn 
khi xö lý ph¶i xï x× kh«ng nh½n ®Ó ®¶m b¶o liªn kÕt chÆt víi líp v÷a xi m¨ng - c¸t tr¸t v¸. 
 

KiÓm tra chÊt l−îng ®−êng hµn cña thÐp ë ngoµi hiÖn tr−êng, th«ng th−êng quan 
s¸t b»ng m¾t b»ng ®o kÝch th−íc ®−êng hµn, tiÕn hµnh gâ ®Ó nghe ©m thanh. Khi ng−êi 
kiÓm tra yªu cÇu khoan ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng ®−êng hµn th× chØ cho phÐp khoan kh«ng 
qu¸ 1 mòi trªn tæng chiÒu dµi 20 m ®−êng hµn. C«ng nh©n hµn tham gia hµn kÕt cÊu cét 
thÐp ph¶i lµ c«ng nh©n chuyªn nghiÖp vÒ hµn. 

Sai sè cho phÐp khi l¾p r¸p cét thÐp ph¶i tu©n theo quy ph¹m vÒ chÕ t¹o, l¾p r¸p vµ 
tiÕp nhËn kÕt cÊu thÐp. 

 
C¸p thÐp dïng lµm d©y nÐo cét, ph¶i cã líp b¶o vÖ chèng gØ, c¸p ph¶i ®−îc chÕ t¹o 

vµ ghi sè hiÖu cho tõng vÞ trÝ cét trªn tuyÕn vµ vËn chuyÓn tíi tõng vÞ trÝ t−¬ng øng. 
 
C¸p thep dïng ®Ó thi c«ng ph¶i tÕt ®Çu c¸p vµ tÝnh to¸n cho phï hîp víi yªu cÇu 

kü thuËt. 
C¸p thÐp thi c«ng ph¶i ®−îc kiÓm tra t¶i träng ë thêi ®iÓm b¾t ®Çu dùng cét vµo 

mãng b»ng c¸ch n©ng t¶i ë ®é cao kh«ng qu¸ 30 cm tÝnh tõ mÆt ®Êt hoÆc mÆt gi¸ kª. ViÖc 
n©ng t¶i ph¶i tiÕn hµnh tõ tõ ®Òu ®Æn, nÕu kh«ng bÞ tuét ®øt, g·y lµ ®−îc. Khi tiÕn hµnh 
dùng cét v−ît phøc t¹p ph¶i cã biÖn ph¸p riªng ®−îc lËp trong thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. 
§èi víi cét b×nh th−êng th× theo s¬ ®å c«ng nghÖ l¾p dùng ®Þnh h×nh. 
 

ChÌn ch©n cét vµo hè h×nh trô cho cét ly t©m ch«n trùc tiÕp ®−îc tiÕn hµnh sau khi 
®· dùng cét vµ ®iÒu chØnh ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. Líp chÌn cét ph¶i lµm ®óng theo yªu cÇu 
cña thiÕt kÕ quy ®Þnh vµ ®Çm chÆt b»ng c«ng cô chuyªn dïng. 

 
ViÖc chÌn ch©n cét bª t«ng cèt thÐp, gç, thÐp vµo lç mãng h×nh cèc ph¶i tiÕn hµnh 

sau khi dùng cét vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ vµ kiÓm tra cè ®Þnh cét b»ng nªm bª t«ng ®óc 
s½n, líp v÷a chÌn ch©n cét ph¶i theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vµ ph¶i lµm trong cïng ngµy 
dùng cé. 
 

Tr−íc khi dùng cét theo ph−¬ng ph¸p b¶n lÒ xoay th× trô mãng kiÓu nÊm vµ cäc 
mãng ph¶i bè trÝ thanh chèng lùc ®Èy cña b¶n lÒ vµo mãng khi dùng cét. CÊm dùng cét 
khi ch−a hoµn thiÖn c«ng viÖc lµm mãng, lÊp mãng vµ thanh chèng kÓ trªn. 
 

Ghi nhËt ký c«ng tr×nh thi c«ng mãng vµ l¾p r¸p cét ®· b¶o ®¶m yªu cÇu kü thuËt, 
phÇn mãng ®· cã biªn b¶n nghiÖm thu, th× ng−êi phô tr¸ch thi c«ng ®−îc phÐp ra lÖnh 
dùng cét vµo mãng. Tr−íc khi ra lÖnh dùng cét, ng−êi phô tr¸ch thi c«ng ph¶i cho tiÕn 
hµnh kiÓm tra c¸c c«ng viÖc nh−  sau: 
 
- KiÓm tra mãng, ®o l¹i kÝch th−íc vÞ trÝ bu l«ng mãng ch©n cét xem cã sai lÖch so víi 
thiÕt kÕ kh«ng ; phÇn ren bu l«ng mãng cã s¹ch vµ søt vì kh«ng ? ®ai èc cã dÔ vÆn vµ 
th¸o ra kh«ng ? 
 
- KiÓm tra chÊt l−îng l¾p r¸p cét, chÊt l−îng mèi hµn vµ ®é siÕt chÆt bu l«ng, ph¸ ren bu 
l«ng ®Ó chèng tù th¸o ... nÕu cã thanh cét cong vªnh ph¶i n¾n th¼ng. 
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Khi dùng cét b»ng ph−¬ng ph¸p b¶n lÒ xoay th× ph¶i kiÓm tra c¸c chi tiÕt mèi 
buéc cña bé dùng vµ ph¶i thö t¶i ë thêi ®iÓm b¾t ®Çu dùng cét. Khi cÇn thiÕt ph¶i tÝnh 
to¸n gia cè thªm cho kÕt cÊu cét b¶o ®¶m v÷ng ch¾c míi ®−îc tiÕn hµnh dùng cét. PhÝa 
®èi diÖn víi chiÒu dùng cét ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ phanh h·m ch¾c ch¾n. §èi víi cét cã d©y 
nÐo vµ cét ly t©m khi dùng nhÊt thiÕt ph¶i cã d©y t¨ng c¹nh ®Ó ®¶m b¶o trô cét lu«n trïng 
víi tim h−íng dùng cét. 
 

C¸c ph−¬ng ¸n kü thuËt l¾p dùng cét ph¶i tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cét vµ 
c¸c chi tiÕt kÕt cÊu thi c«ng theo lùc thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong suèt qu¸ tr×nh l¾p 
dùng cét, kh«ng lµm biÕn d¹ng h− háng cét. 
 

Nh÷ng cét ®Æt trªn mãng bª t«ng cèt thÐp hoÆc cäc mãng ph¶i ®−îc cè ®Þnh chÆt 
b»ng bu l«ng mãng ch©n cét, ®ai èc bu l«ng ch©n cét ph¶i xiÕt chÆt tíi ®é chèi vµ ph¶i 
ph¸ ren ®Ó chèng hiÖn t−îng tù th¸o, nh÷ng ®é s©u kh«ng qu¸ 3 mm. 
 

T¹i bu l«ng ch©n c¸c lo¹i cét ph¶i ®Æt 2 ®ai èc vµ sau khi dùng cét, xiÕt chÆt ®ai èc 
ph¶i ®−îc bao bäc bª t«ng theo yªu cÇu thiÕt kÕ. 

 
Khi cè ®Þnh chÆt cét vµo mãng th× chØ cho phÐp gi÷a ®Õ ch©n cét vµ mÆt ph¼ng trô 

mãng sai lÖch ®é cao kh«ng qu¸ 40 mm. §Öm cã chiÒu dÇy tæng céng kh«ng qu¸ 40 mm. 
KÝch th−íc vµ h×nh d¸ng bªn ngoµi cña tÊm ®Öm ph¶i x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ kÕt cÊu ®Õ 
cét. 
 

TiÕn hµnh kiÓm tra cét theo chiÒu th¼ng ®øng nÕu lµ cét kh«ng d©y nÐo vµ cét 
h×nh Π th× th«ng th−êng dïng qu¶ däi, cßn ®èi víi cét thÐp h×nh th¸p ph¶i dïng m¸y kinh 
vÜ. 
 

Sai lÖch cho phÐp cña cét bªt«ng cèt thÐp vµ cét ®ì kh«ng d©y nÐo so víi thiÕt kÕ 
ph¶i tu©n theo b¶ng VIII-2. 
 
B¶ng VIII-2. 
 

TrÞ sè cho phÐp Tªn gäi 
Cét gç Cét bª t«ng 

1- SailÖch cña cét so víi trôc th¼ng ®øng däc 
tuyÕn vµ ngang tuyÕn 

1: 100 1 : 150 

2- LÖc tim tuyÕn nh« ra ngang tuyÕn víi 
kho¶ng cét tíi 200 m 

100 mm 100 mm 

Lín h¬n 200 m 200 200 mm 
3- §ä nghiªng cña xµ so víi mÆt ph¼ng n»m 
ngang 

1 : 50 1 : 100 

4- §é xoay cña xµ so víi trôc th¼ng gãc tuyÕn 
hoÆc chuyÓn vÞ ®Çu xµ 

50 100 mm chuyÓn vÞ 
®Çu xµ 

 
Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cæng h×nh Π ph¶i theo b¶ng VIII-3. 
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B¶ng VIII-3. 
 

Sè Tªn gäi Sai sè cho phÐp 
1 Sai lÖc th¼ng ®øng theo däc vµ ngang 1 : 100 
2 LÖch tim tuyÕn ( nh« ra ngang tuyÕn ) 100 mm 
3 Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trô cét ± 100 mm 
4 Sai lÖch cao tr×nh cña xµ t¹i vÞ trÝ cè ®Þnh vµo xµ cét 80 mm 
5 Sai lÖc cao tr×nh c¸c trô cña bul«ng liªn kÕt cè ®Þnh vµo xµ cét 50 mm 
6 ChuyÓn vÞ c¸c trô cét theo t©m tuyÕn ± 50 mm 

 
Sai sè cho phÐp khi dùng cét thÐp ®¬n ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña b¶ng VIII-4. 
 
B¶ng VIII-4. 
 

Sè Tªn gäi Sai sè cho phÐp 
1 Sai lÖc th¼ng ®øng theo däc vµ ngang tuyÕn 1 : 200 
2 ChuyÓn vÞ ®Çu xµ so víi trôc th¼ng gãc víi tuyÕn 100 mm 
3 LÖch ngang tuyÕn ( nh« ra ngang tuyÕn ) víi kho¶ng cét 

Tíi 200 m 
200 - 300 m 
Lín h¬n 300 m 

 
100 mm 
200 mm 
300 mm 

 
 
Sai sè cho phÐp khi dùng cét thÐp h×nh cæng Π cã d©y nÐo ph¶i theo b¶ng VIII-5. 
 
B¶ng VIII-5 
 

Sè Tªn gäi Sai sè cho phÐp 
1 Sai lÖc th¼ng ®øng theo däc vµ ngang tuyÕn 1 : 200 
2 Sai lÖch trôc xµ so víi mÆt ph¼ng n»m ngang khi chiÒu dµi xµ lµ L(m). 

Tíi 15 m 
Lín h¬n 15 m 

100 mm 
1 : 150 L 
1 : 250 L 

3 ChuyÓn vÞ ®Çu xµ so víi trôc th¼ng gãc víi tuyÕn 100 mm 
4 LÖch ngang tuyÕn khi chiÒu dµi th¼ng cét: 

tíi 250 m 
Lín h¬n 250 m 

 
200 mm 
300 mm 

 
ThiÕt bÞ chèng sÐt, tiÕp ®Þa ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo yªu cÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt cña 
quy tr×nh nµy. 
 
9.6- L¾p r¸p c¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn m¾c d©y. 
 

C¸ch ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn m¾c d©y ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt 
Nhµ n−íc hiÖn hµnh vµ yªu cÇu kü thuËt cña nhµ chÕ t¹o. 
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Lùa chän c¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn m¾c d©y ph¶i tiÕn hµnh tõ tr−íc khi chuyÓn ra 
tuyÕn. Mçi lç c¸ch ®iÖn ph¶i cã tµi liÖu chøng chØ kü thuËt xuÊt x−ëng cña nhµ m¸y chÕ 
t¹o. 
 

Tr−íc khi l¾p r¸p c¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn m¾c d©y ph¶i kiÓm tra xem xÐt cÈn thËn 
®Ó lùa chän chÝnh x¸c. Sø c¸ch ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o, kh«ng cã vÕt nøt, vì, vµ ph¶i lau s¹ch 
s¬n, xi m¨ng còng nh− bôi bÈn kh¸c b»ng dÎ lau víi x¨ng, cÊm dïng b¶n ch¶i s¾t ®Ó lµm 
vÖ sinh c¸ch ®iÖn. §é c¸ch ®iÖn cña vËt c¸ch ®iÖn ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng mªg«mÐt 2500 
V vµ trong ®ã ®é c¸ch ®iÖn cña mçi c¸i c¸ch ®iÖn treo hoÆc ®øng kh«ng ®−îc nhá h¬n 
300 Mªga ¤m. 
 

Th«ng th−êng l¾p ®Æt xµ tiÕn hµnh trong giai ®o¹n l¾p r¸p cét vµ l¾p c¸ch ®iÖn 
trong giai ®o¹n dùng cét hoÆc gi¶i c¨ng d©y. 

Ch©n c¸ch ®iÖn ®øng ph¶i l¾p ®Æt ch¾c ch¾n vµo xµ hoÆc cét, vµ ph¶i ®¶m b¶o 
th¼ng ®øng c¸c lo¹i c¸ch ®iÖn ®øng l¾p trªn xµ vµ cét ph¶i ngay th¼ng, lo¹i c¸ch ®iÖn cã 
ch©n ren th× ph¶i vÆn ch©n ren ®Õn hÕt ren. Lo¹i kh«ng cã ch©n ren ph¶i chÌn ch©n b»ng 
xi m¨ng Poãcl¨ng m¸c kh«ng nhá h¬n 400 - 500 vµ 60% c¸t vµng s¹ch, kh«ng nªn ®Ó v÷a 
xi m¨ng c¸t chÌn ch©n c¸ch ®iÖn qu¸ dµy. 

 
Sau khi v÷a xi m¨ng c¸t chÌn ch©n c¸ch ®iÖn ®· ®«ng kÕt ch¾c ch¾n th× ph¶i s¬n 

phñ mét líp bitum máng 0,1 mm. Trôc cña ch©n c¸ch ®iÖn ®øng ph¶i bè trÝ th¼ng ®øng 
chØ cho phÐp l¾p ®Æt c¸ch ®iÖn ®øng víi gãc nghiªng 450 ë nh÷ng chç m¾c d©y th¶ trïng. 

Nh÷ng chi tiÕt phô kiÖn m¾c d©y nèi c¸ch ®iÖn, kiÓu treo ph¶i dïng chèt chÎ vµ ë 
méng ghÐp nèi ph¶i dïng kho¸ M chèt chÎ vµ kho¸ M ph¶i b»ng thÐp vµ ®−îc s¶n xuÊt t¹i 
nhµ m¸y chÕ t¹o phô kiÖn m¾c d©y, cÊm kh«ng ®−îc thay b»ng ®ång. 

TÊt c¶ chèt chÎ vµ kho¸ M ph¶i bè trÝ trªn mét ®−êng th¼ng h−íng vÒ phÝa mÆt cét 
nÕu lµ cét ®ì cßn ®èi víi chu«i nÐo th× ph¶i n»m vÒ phÝa d−íi. 
 
9.7.  L¾p r¸p d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt. 
 

D©y nh«m vµ d©y nh«m lâi thÐp khi l¾p r¸p vµo kho¸ ®ì hoÆc nÐo       (kho¸ bu 
l«ng hoÆc kho¸ nªm) ph¶i cã tÊm ®Öm lãt b»ng nh«m ®Ó b¶o vÖ, nÕu lµ d©y ®ång ph¶i cã 
tÊm ®Öm lãt b»ng ®ång. 

Cè ®Þnh d©y dÉn vµo c¸ch ®iÖn ®øng b»ng c¸ch dïng sîi d©y dÉn quÊn buéc theo 
s¬ ®å c«ng nghÖ l¾p ®Æt d©y do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 

§−êng kÝnh sîi d©y dÉn dïng ®Ó quÊn bÖn cè ®Þnh d©y dÉn vµo c¸ch ®iÖn ®øng 
ph¶i tu©n theo b¶ng VIII-6. 
 
B¶ng VIII-6 
 
VËt liÖu d©y vµ d©y buéc MÆt c¾t d©y dÉn §−êng kÝnh sîi d©u buéc mm 
ThÐp bÊt kú 2 + 2,7 mm 
Nh«m bÊt kú 2,5 + 3,5 mm 
 

M· hiÖu vµ mÆt c¾t d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ.  
 
Khi tiÕn hµnh nèi d©y dÉn ph¶i thùc hiÖn nh− sau: 
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a) D©y gi»ng cña cét nÐo: Dïng kho¸ nÐo bul«ng, kho¸ nªm, kho¸ nÐo Ðp, ®Çu cãt Ðp, pin 
hµn nhiÖt. 
 
- Khi d©y nh«m lâi thÐp tõ 95 - 240 mm th× nèi d©y trong d©y gi»ng dïng pin hµn nhiÖt. 
- Khi d©y nh«m lâi thÐp mÆt c¾t tõ 300 mm trë lªn dïng ®Çu nèi Ðp. 
 
b) Trong kho¶ng cét: B»ng èng nèi kiÓu xo¾n, kiÓu Ðp khÊc vµ Ðp toµn th©n. 
- §èi víi d©y nh«m mÆt c¾t tõ 95 mm. D©y nh«m lâi thÐp mÆt c¾t tíi 180 mm vµ d©y c¸p 
thÐp mÆt c¾t tíi 50 mm th× b»ng èng nèi « van kiÓu xo¾n. 
- §èi víi d©y nh«m mÆt tõ 120 ®Õn 185 mm vµ d©y dÉn b»ng thÐp mÆt c¾t tõ 70 - 95 mm 
b»ng èng nèi « van xo¾n hoÆc Ðp khÊc vµ hµn pin nhiÖt bæ sung. 
- D©y nh«m vµ d©y nh«m lâi thÐp mÆt c¾t tõ 240 mm trë lªn b»ng kho¸ nèi Ðp toµn th©n. 
 

Trong mçi kho¶ng cét chØ cho phÐp kh«ng nhiÒu h¬n 1 mèi nèi. 
Kh«ng cho phÐp nèi d©y dÉn vµ chèng sÐt trong nh÷ng kho¶ng v−ît giao chÐo víi ®−êng 
phè ®«ng ®óc ng−êi qua l¹i. §−êng d©y kh«ng lín h¬n 1000 V, ®−êng d©y th«ng tin, 
®−êng « t«, ®−êng s¾t, ®−êng c¸p ... cho c¸c lo¹i d©y dÉn mÆt c¾t nhá h¬n 240mm. 
 

ChØ cho phÐp mét mèi nèi ë c¸c ®o¹n giao chÐo kÓ trªn cho c¸c lo¹i d©y dÉn mÆt 
c¾t lín h¬n 240mm. 
 
Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ mèi nèi ®Õn kho¸ ®ì kiÓu tr−ît ph¶i kh«ng nhá h¬n 25 m. §é 
bÒn kÑp chÆt d©y dÉn trong èng nèi vµ kho¸ nÐo kh«ng ®−îc nhá h¬n 90% ®é bÒn giíi 
h¹n cña d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt ®−îc nèi.  Sai lÖch kÝch th−íc èng nèi kh«ng ®−îc v−ît 
qu¸ sai sè cho phÐp cña nhµ chÕ t¹o, sau khi Ðp hoÆc xo¾n nÕu èng nèi xuÊt hiÖn vÕt nøt 
th× ph¶i lo¹i bá. 
 

èng nèi vµ kho¸ nÐo còng nh− hµm Ðp ph¶i phï hîp víi m· hiÖu cña d©y. Trong 1 
bé hµm tõ c¶ hai nöa ph¶i cïng thèng nhÊt 1 m· hiÖu, ®−êng kÝnh hµm Ðp ph¶i phï hîp 
víi quy tr×nh Ðp ®æi d©y, sai sè cho phÐp vÒ ®−êng kÝnh tiªu chuÈn cña hµm Ðp kh«ng 
®−îc v−ît qu¸ 0,2 mm vµ ®−êng kÝnh cña kho¸ sau khi Ðp kh«ng ®−îc v−ît qu¸ ®−êng 
kÝnh cña hµm Ðp tiªu chuÈn lµ 0,3 mm, nÕu sau khi Ðp kh«ng tho¶ m·n ®−îc ®iÒu kiÖn kÓ 
trªn th× ph¶i Ðp l¹i theo mét bé hµm Ðp míi cïng lo¹i. NÕu sau khi Ðp l¹i vÉn kh«ng thùc 
hiÖn ®−îc theo ®−êng kÝnh yªu cÇu th× ph¶i c¾t bá thay b»ng kho¸ nÐo hoÆc èng nèi míi. 
 

Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi èng nèi vµ kho¸ nÐo bao gåm: 
 
- KÝch th−íc h×nh häc ph¶i phï hîp víi yªu cÇu quy tr×nh l¾p r¸p cña kiÓu kho¸. 
- Trªn bÒ mÆtcña èng nèi hoÆc kho¸ nÐo kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, han gØ ®¸ng kÓ vµ h− 
háng phÇn c¬ khÝa chÞu lùc. 
- §é cong vªnh cña kho¸ sau khi Ðp kh«ng ®−îc lín h¬n 3% so víi chiÒu dµi cña kho¸. 
- èng thÐp cña èng nèi Ðp ph¶i bè trÝ c©n ®èi trong vá nh«m. 
- TrÞ sè sôt ¸p hoÆc ®iÖn trë ë trong kho¸ hay èng nèi, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1,2 lÇn trÞ sè 
sôt ¸p hoÆc ®iÖn trë cña ®o¹n d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi. 
 

Nh÷ng èng nèi vµ kho¸ nÐo, kho¸ ®ì kh«ng ®−îc nghiÖm thu kü thuËt, kh«ng cã 
chøng chØ xuÊt x−ëng, ph¶i lo¹i bá kh«ng ®−îc dïng. 
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Hµn pin nhiÖt nèi d©y ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh kü thuËt. Khi thùc hiÖn 
mèi hµn pin nhiÖt ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau ®©y: 
 

Kh«ng ®−îc ®èt ch¸y c¸c sîi d©y dÉn, rç ë chç hµn ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã ®é s©u 
b»ng 1/3 ®−êng kÝnh cña sîi d©y dÉn, ngoµi ra kh«ng ®−îc lµm cho d©y bÞ uèn cong ë chç 
hµn. NÕu mèi hµn kh«ng ®¹t yªu cÇu kÓ trªn th× ph¶i lo¹i bá. 
 

Khi d©y dÉn nhiÒu sîi bÞ h− háng ( ®øt mét sè sîi ) ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt nÕu 
trong ph¹m vÞ cho phÐp th× quÊn b¶o d−ìng hoÆc l¾p ®Æt èng vµ nÕu kh«ng cßn trong 
ph¹m vi cho phÐp ph¶i c¾t nèi b»ng èng nèi. 
 
C¸c d¹ng söa ch÷a d©y dÉn h− háng ph¶i tu©n theo b¶ng VIII-7 sau ®©y: 
 
Sè l−îng sîi d©y ®øt Sè sîi d©y ®øt hoÆc thiÕu 

trªn ®é dµi 15 m 
D¹ng söa ch÷a 

6 - 19 
24 - 30 
37 - 54 
61 - 96 

1 
tíi 3 
- 4 
- 5 

Chç sîi ®øt quÊn ®ai b¶o d−ìng bï 
vµo chç thiÕu vµ ®Æt èng v¸ 

6 - 7 
18 - 19 
24 - 30 
37 - 54 
61 - 96 

2 
3 - 5 
4 - 8 
5 - 10 
6 - 13 

Chç sîi ®øt vµ chç thiÕu sîi ph¶i 
quÊn ®ai b¶o d−ìng bï vµo chç thiÕu 
hoÆc ®Æt èng v¸ 

6 - 7 
18 - 19 
24 - 30 
37 - 54 
61 - 96 

3 
6 
9 
11 
14 

 
 
PhÇn h− háng ph¶i c¾t bá vµ ®Æt mét 
èng nèi ®Ó nèi d©y 

 
§èi víi chç h− háng côc bé cña d©y dÉn ( chç lâm cã chiÒu s©u v−ît qu¸ b¸n kÝnh cña sîi 
d©y ) th× d¹ng söa ch÷a còng theo b¶ng VIII-7 vµ tÝnh víi 3 sîi h− háng côc bé t−¬ng øng víi 
hai sîi ®øt. Khi trªn d©y dÉn cã líp d©y phÝa ngoµi bÞ phång mét ®o¹n L mm th× ë chç h− 
háng ®ã sÏ ®Æt mét èng v¸ cã chiÒu dµi L + 100 mm, hoÆc ®Æt hai èng v¸ cã chiÒu dµi nhá 
h¬n ®Æt c¸ch nhau mét ®o¹n 20 mm. 
 

Khi r¶i d©y dÉn ph¶i ®Æt d©y trªn c¸p rßng räc treo trªn cét ph¶i dïng biÖn ph¸p 
chèng h− háng d©y theo bÒ mÆt tiÕp xóc víi ®Êt ®¸ vµ c¸c vËt c¶n kh¸c trªn ®Þa h×nh. 

R¶i d©y qua ®−êng ph¶i ®Æt d©y n»m trªn dµn gi¸o ë ®é cao quy ®Þnh. Trong 
tr−êng hîp cÇn thiÕt ë nh÷ng chç cã kh¶ n¨ng g©y h− háng d©y th× ph¶i cã biÖn ph¸p 
thÝch hîp ®Ó b¶o vÖ d©y. 
 

L¾p r¸p d©y dÉn trong kho¶ng v−ît ph¶i tiÕn hµnh theo thêi gian cho phÐp cña c¬ 
quan qu¶n lý c«ng tr×nh d−íi kho¶ng v−ît ®ã vµ cÇn cã sù gi¸m s¸t cña c¬ quan nµy. 
 

§é vâng khi l¾p d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. Sai sè cho phÐp 
kh«ng qu¸ 5% víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tíi ®Êt hoÆc tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c 
ph¶i theo ®óng quy ph¹m trang bÞ ®iÖn ( QT§ ). 
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Chªnh lÖch ®é vâng cña d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt trong cïng mét kho¶ng cét kh«ng 

®−îc v−ît qu¸ 10%. Ng¾m ®é vâng d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt cã thÓ tiÕn hµnh trong nh÷ng 
kho¶ng cét xa nhÊt vµ kho¶ng gÇn nhÊt ®Õn thiÕt bÞ kÐo d©y. 

 
§é lÖch chuçi c¸ch ®iÖn ®ì däc tuyÕn so víi ph−¬ng th¼ng ®øng kh«ng ®−îc v−ît 

qu¸: 
 
- 50 mm ®èi víi §DK ®iÖn ¸p 35 KV . 
- 100 mm ®èi víi §DK ®iÖn ¸p 110 KV. 
- 200 mm ®èi víi §DK ®iÖn ¸p 220 KV 
 

Kho¶ng c¸ch gi÷a chèng rung vµ kho¸ nÐo, kho¸ ®ì ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ víi sai 
sè kh«ng qu¸ ± 25 mm. 
 

Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn tíi mÆt ®Êt vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i tho¶ m·n c¸c 
yªu cÇu cña quy ph¹m trang bÞ ®iÖn QT§. 

 
Kho¶ng c¸ch gi÷a d©y dÉn vµ cét ®iÖn còng nh− kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y dÉn 

trªn cét khi chóng giao nhau ë chç ®¶o pha rÏ nh¸nh hoÆc chuyÓn ®æi vÞ trÝ kh«ng ®−îc 
nhá h¬n kÝch th−íc thiÕt kÕ 10%. 
 
 
9.8 -L¾p ®Æt chèng sÐt èng. 
 

L¾p ®Æt chèng sÐt èng trªn cét ®iÖn ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ vµ s¬ ®å c«ng nghÖ 
chÕ t¹o, ®ång thêi ph¶i ®Ó pin phãng ®iÖn dÔ nh×n thÊy tõ mÆt ®Êt. 
Khe hë phãng ®iÖn ngoµi ph¶i l¾p æn ®Þnh vµ ®¶m b¶o lo¹i trõ kh¶ n¨ng phãng ®iÖn do 
n−íc m−a ch¶y tõ má phãng ®iÖn trªn xuèng má phãng ®iÖn d−íi. Chèng sÐt èng ph¶i l¾p 
cè ®Þnh ch¾c ch¾n vµo cét vµ ®¶m b¶o tiÕp ®Êt tèt. 
 

Khi l¾p chèng sÐt èng ph¶i kiÓm tra ®−êng kÝnh trong cña èng. èng chèng sÐt 
kh«ng cã vÕt r¹n nøt. 
 

- Gi¸ ®ì vµ m¸ phãng ph¶i cã líp b¶o vÖ chèng gØ. 
- Khe hë ngoµi ph¶i ®iÒu chØnh chÝnh x¸c vµ kh«ng cho phÐp v−ît qu¸ 10% so víi 

quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. 
- Vïng t¶n h¬i phôt cña chèng sÐt èng kh«ng ®−îc c¾t ngang c¸c phÇn tö cña cét, 

d©y. 
- MiÕng t«n b¸o hiÖu chèng sÐt t¸c ®éng ph¶i ®Æt vµo ®Çu èng chèng sÐt, kh«ng 

®−îc ®Ó lßng thßng. 
 
9.9- §¸nh sè hiÖu vµ s¬n. 
 

Trªn nh÷ng cét ®iÖn ë ®é cao tõ 2,5 - 3 m, ph¶i kÎ sè hiÖu thø tù cét. Sè hiÖu §DK 
ph¶i cã ë hai cét ®Çu vµ cuèi tuyÕn d©y, ë nh÷ng cét giao chÐo víi ®−êng d©y cã cïng 
®iÖn ¸p, ®−êng s¾t vµ ®−êng « t« tõ cÊp I-V vµ trªn tÊt c¶ nh÷ng cét ch¹y song song víi 
§DK cã kho¶ng c¸ch trôc tuyÕn nhá h¬n 200 m. 
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- ë trªn nh÷ng cét §DK nhiÒu m¹ch cã ®iÖn ¸p tõ 35 KV trë lªn ë nh÷ng cét cuèi, ë 
nh÷ng cét kÒ víi cét ®¶o pha vµ trªn nh÷ng cét ph©n nh¸nh. 
 

BiÓn b¸o nguy hiÓm cÊm trÌo ph¶i ®Æt trªn tÊt c¶ nh÷ng cét trong vïng d©n c− 
®«ng ®óc cßn ë c¸c vïng kh¸c ®Æt c¸ch mét cét. 

TÊt c¶ c¸c biÓn ký m· hiÖu sè thø tù cét vµ ký hiÖu §DK ph¶i ®Æt phÝa h«ng cét vÒ 
phÝa tr¸i hoÆc phÝa ph¶i tuyÕn d©y. Cßn ë cét v−ît ®−êng th× ë mÆt h−íng vÒ phÝa ®−êng 
®Ó dÔ nh×n thÊy. 
 

Nh÷ng cét s¾t, xµ s¾t vµ c¸c chi tiÕt kim lo¹i cña mãng cét vµ trô mãng bª t«ng 
cèt thÐp ph¶i thùc hiÖn chèng rØ chñ yÕu t¹i nhµ m¸y chÕ t¹o. Trªn tuyÕn chØ cho phÐp s¬n 
l¹i ë nh÷ng chç h− háng. 

Chç hµn nèi l¾p r¸p cña cét thÐp ph¶i s¬n l¹i sau khi hµn. 
Kh«ng ®−îc s¬n chç nèi cét víi hÖ thèng nèi ®Êt, kh«ng ®−îc s¬n c¸c chi tiÕt 

ch«n ngÇm trong kÕt cÊu bª t«ng ®Ó liªn kÕt l¾p ghÐp. Trªn bÒ mÆt tiÕp xóc liªn kÕt l¾p 
r¸p gi÷a c¸c ®o¹n cét kh«ng ®−îc s¬n. 

CÊm s¬n l¹i nh÷ng chç h− háng líp b¶o vÖ chèng rØ cña kÕt cÊu vµ chi tiÕt kim 
lo¹i ë trªn tuyÕn trong thêi gian m−a vµ bÒ mÆt kim lo¹i bÞ Èm −ít. 
 
9.10 - NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh ®−a vµo khai th¸c. 
 

NghiÖm thu c¸c c«ng viÖc x©y l¾p ®· hoµn thµnh ph¶i tu©n theo quy ph¹m trang bÞ 
®iÖn ( QT§) vµ c¸c quy ph¹m vÒ nÒn mãng, kÕt cÊu c«ng tr×nh x©y dùng vµ quy tr×nh 
c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn m¾c d©y. 
  NghiÖm thu c«ng tr×nh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh sau khi c«ng tr×nh ®· hoµn 
thµnh toµn bé, mµ cã thÓ tiÐn hµnh tõng phÇn theo sù tho¶ thuËn gi÷a bªn x©y dùng vµ bªn 
giao thÇu. 
 

Bªn giao thÇu ph¶i cã ng−êi ®¹i diÖn ®Ó kiÓm tra c¸c c«ng viÖc theo tiÕn tr×nh x©y 
l¾p §DK kÓ c¶ " phÇn bÞ che phñ hoÆc lÊp " vµ lËp biªn b¶n x¸c nhËn. 

NÕu bªn giao thÇu kh«ng thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vµ nghiÖm thu trªn hiÖn tr−êng 
trong qu¸ tr×nh thi c«ng th× viÖc kiÓm tra chÊt l−îng vµ lËp biªn b¶n nghiÖm thu vÉn tiÕn 
hµnh do bªn x©y l¾p lµm. 

 
Sau khi kÕt thóc c«ng viÖc l¾p r¸p d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt trong mét kho¶ng nÐo 

riªng biÖt th× bªn x©y l¾p cã thÓ ®Ò nghÞ víi bªn giao thÇu tiÕn hµnh kiÓm tra vµ nghiÖm 
thu chÊt l−îng trong kho¶ng nÐo ®ã. 
 

Khi bµn giao ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c th× bªn x©y l¾p ph¶i giao cho Héi ®ång 
nghiÖm thu nh÷ng tµi liªô sau ®©y: 
 
- §Ò ¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 
- Nh÷ng tµi liÖu thay ®æi thiÕt kÕ. 
- Nh÷ng biªn b¶n x¸c nhËn chÊt l−îng mãng vµ tiÕp ®Þa. 
- C¸c biªn b¶n ®o ®iÖn trë nèi ®Êt. 
- Biªn b¶n x¸c nhËn chç giao chÐo vµ v−ît s«ng ®· ®−îc c¸c c¬ quan qu¶n lý c«ng tr×nh 
liªn quan tho¶ thuËn. 
- B¶n liÖt kª nh÷ng c«ng viÖc lµm sai víi thiÕt kÕ. 
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- Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý vÒ sö dông ®Êt cho tuyÕn § D K vµc¸c tµi liÖu vÒ ®Òn bï phÇn 
®Êt d−íi tuyÕn d©y ®· ®−îc c¸c c¬ quan h÷u quan phª duyÖt. 
- B¶n liÖt kª c¸c vËt t− dù phßng cña c«ng tr×nh ( nÕu cã ) 
 
 Hå s¬ ®−îc l−u tr÷ theo chÕ ®é ®Æc biÖt ®Õn khi c«ng tr×nh sö dông , khai th¸c ®· 
hoµn vèn ®Çu t−./. 
 
 
 
     o     o 
        o 
 
 
 Ng−êi viÕt tµi liÖu hoan nghªnh sù tham gia ý kiÕn cña ng−êi ®äc vµ sö dông.  
 
 
Mäi ý kiÕn göi vÒ : 
 
PGs Lª KiÒu 
Chñ nhiÖm Bé m«n Thi c«ng 
Tr−êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi 
§Þa chØ : Km 10 §−êng NguyÔn Tr·i Hµ néi 
Tel: 84.4. 8542529   Fax :  84.4.8541616 
 
NR :   
§Þa chØ : 63/61 Phè Th¸i ThÞnh Hµ néi 
Tel:  84.4. 8532725          Fax : 84.4. 5620187 
Mob:  0913231614          E-mail : levankieu@fpt.vn 
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Gi¸m s¸t thi c«ng vμ nghiÖm thu 
nÒn vμ mãng c«ng tr×nh 

(Cã l−u t©m cho thuû ®iÖn) 
 

     Ng−êi so¹n vµ gi¶ng : PGS Lª KiÒu 

 

I. Më ®Çu  
Gi¸m s¸t thi c«ng nÒn vµ mãng c«ng tr×nh vÒ mÆt chÊt l−îng, nãi trong 

ch−¬ng nµy, chñ yÕu tËp trung vµo c«ng t¸c ®Êt, c«ng tr×nh ®Êt, nÒn gia cè vµ c«ng 
t¸c thi c«ng mãng cäc. Do yªu cÇu cho chuyªn ngµnh thuû ®iÖn nªn bµi gi¶ng cã 
giíi thiÖu mét sè ®Æc thï cho c«ng t¸c ®Êt khi thi c«ng ®Ëp vµ nhµ m¸y thuû ®iÖn. 
S¬ bé giíi thiÖu mét sè ph−¬ng ph¸p thö ®Ó biÕt. 

C«ng tr×nh thuû lîi thuû ®iÖn cã nh÷ng ®Æc thï vÒ nÒn mãng kh¸c víi c«ng tr×nh 
d©n dông vµ c«ng céng. 

 

  Mét ®Ëp nhµ m¸y ®iÖn  

 

                                                             

 Nhµ m¸y thuû ®iÖn 
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 Nhµ m¸y thuû ®iÖn ®Ëp cong 

 

1. §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng nÒn mãng. 

Kh¸c víi c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt, c«ng tr×nh thi c«ng nÒn mãng cã nh÷ng 
®Æc thï mµ ng−êi kü s− t− vÊn cÇn biÕt ®Ó c«ng t¸c gi¸m s¸t ®¹t kÕt qu¶ cao vµ thi 
c«ng cã chÊt l−îng , nh− lµ : 

1) Th−êng cã sù sai kh¸c gi÷a tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt 
thuû v¨n nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng víi ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn thùc tÕ lóc më 
mãng; biÕt l−êng tr−íc vµ dù kiÕn nh÷ng thay ®æi ph−¬ng ¸n thi c«ng ( cã khi c¶ 
thiÕt kÕ ) cã thÓ x¶y ra nÕu cã sù sai kh¸c lín; 

2) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng th−êng bÞ chi phèi bëi sù biÕn ®æi khÝ hËu (nãng 
kh«, m−a b·o, lôt ....), ®iÒu nµy cã ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng thi c«ng. 

3) C«ng nghÖ thi c«ng nÒn mãng cã thÓ rÊt kh¸c nhau trªn cïng mét c«ng 
tr×nh ( nÒn tù nhiªn, nÒn gia cè, nÒn cäc, ®µo trªn kh« hay d−íi n−íc ngÇm, trªn 
c¹n hoÆc ngoµi lßng s«ng, biÓn ....); nªn ph¶i cã c¸ch gi¸m s¸t thÝch hîp; 

4) Ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr−êng do thi c«ng 
g©y ra ( ®Êt, n−íc th¶i lóc ®µo mãng, dung dÞch sÐt khi lµm cäc khoan nhåi, ån vµ 
chÊn ®éng ®èi víi khu d©n c− vµ c«ng tr×nh ë gÇn, cã thÓ g©y biÕn d¹ng hoÆc néi 
lùc thªm sinh ra trong mét phÇn c«ng tr×nh hiÖn h÷u n»m gÇn hè mãng míi vv....); 

5) Mãng lµ kÕt cÊu khuÊt sau khi thi c«ng ( nh− mãng trªn nÒn  tù nhiªn ) 
hoÆc ngay trong lóc thi c«ng ( nh− nÒn gia cè, mãng cäc ....) nªn cÇn tu©n thñ 
nghiªm ngÆt viÖc ghi chÐp ( kÞp thêi, tû mû, trung thùc ) lóc thi c«ng ®Ó tr¸nh 
nh÷ng phøc t¹p khi cã nghi ngê vÒ chÊt l−îng ( khã kiÓm tra hoÆc kiÓm tra víi chi 
phÝ cao). 

2. Khèi l−îng kiÓm tra. 

KiÓm tra chÊt l−îng ngoµi hiÖn tr−êng th−êng theo ph−¬ng ph¸p ngÉu nhiªn 
víi mét tËp hîp c¸c mÉu thö ( hay ®o kiÓm, quan s¸t ) cã giíi h¹n. Do ®ã ®Ó kÕt 
qu¶ kiÓm tra cã ®é tin cËy cao cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng phÐp ®o/thö  víi mét mËt 
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®é nhÊt ®Þnh tuú theo x¸c suÊt b¶o ®¶m do nhµ t− vÊn thiÕt kÕ ( hoÆc chñ ®Çu t− ) 
yªu cÇu ( theo kinh nghiÖm c¸c n−íc tiªn tiÕn, th«ng th−êng lÊy x¸c suÊt b¶o ®¶m 
P = 0,95). 

§èi víi mãng, mËt ®é (%) lÊy mÉu hay sè lÇn kiÓm tra cã thÓ tham kh¶o theo 
b¶ng 7.1. 

B¶ng 7.1. MËt ®é kiÓm tra (%) trong 1 ®¬n vÞ mãng bÞ kiÓm tra khi x¸c suÊt  
                                b¶o ®¶m P = 0,95 (theo quy ®Þnh trong [1]). 

Sai sè % 
§¬n vÞ bÞ kiÓm tra 

5 10 20 

Mãng 13 4 2 

 

Chó thÝch : 

(1) Khi tÝnh to¸n c¸c trÞ sè kiÕn nghÞ trªn ®©y b»ng ph−¬ng ph¸p thèng kª 
to¸n häc ®· chÊp nhËn c¸c gi¶ ®Þnh sau. 

- Tû träng c¸c khiÕm khuyÕt ( sù sai lÖch kh«ng hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ 
hoÆc tµi liÖu tiªu chuÈn ) trong 1 ®¬n vÞ bÞ kiÓm tra kh«ng v−ît qu¸ 10%; 

- Sè l−îng c¸c th«ng sè kiÓm tra thay ®æi trong ph¹m vi 3 ®Õn 15;  

- Sè l−îng nh÷ng ®¬n vÞ ®ång nhÊt ( mét l« s¶n phÈm, 1 ®ît s¶n xuÊt cã cïng 
c«ng nghÖ vµ vËt liÖu ) cña s¶n phÈm ®em kiÓm tra kh«ng lín l¾m (20 ®Õn 250); 

- TÊt c¶ c¸c th«ng sè kiÓm tra lµ cã gi¸ trÞ nh− nhau vµ tÊt c¶ c¸c yªu cÇu cña 
thiÕt kÕ vµ cña Tiªu chuÈn ®Òu ®−îc tu©n thñ. VËy hÖ sè biÕn ®æi Vp ( lµ tû sè gi÷a 
sai sè qu©n ph−¬ng víi trÞ trung b×nh sè häc, tÝnh b»ng %) ®Ó tÝnh to¸n cã thÓ lÊy 
trong ph¹m vi 20 - 25%. 

(2) Tuú theo ph−¬ng ph¸p thö dïng trong kiÓm tra chÊt l−îng sÏ cã qui ®Þnh 
cô thÓ c¸c th«ng sè kiÓm tra vµ sè mÉu cÇn kiÓm tra còng nh− cã thÓ nªu nh÷ng 
tiªu chÝ dïng ®Ó xö lý c¸c khiÕm khuyÕt nh− : chÊp nhËn, söa ch÷a hoÆc ph¸ bá. 
§iÒu nµy do kü s− thiÕt kÕ hoÆc t− vÊn dù ¸n quyÕt ®Þnh. 

3. Thùc hiÖn kiÓm tra. 

• Theo giai ®o¹n kiÓm tra, ta cã : 

- KiÓm tra ®Çu vµo : vËt liÖu, s¶n phÈm, tµi liÖu kü thuËt, chøng chØ ...; 

- KiÓm tra thao t¸c : theo c«ng nghÖ thi c«ng hoÆc ngay sau khi hoµn thµnh; 

- KiÓm tra ®Ó nghiÖm thu : xem xÐt kÕt luËn ®Ó lµm tiÕp hoÆc ®−a vµo sö dông; 

• Theo khèi l−îng kiÓm tra, ta cã : 

- KiÓm tra tÊt c¶ s¶n phÈm tõ chi tiÕt ®Õn hoµn chØnh; 

- KiÓm tra cã lùa chän theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn, qui ph¹m .... 

• Theo chu kú kiÓm tra, ta cã : 
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- KiÓm tra liªn tôc khi th«ng tin vÒ th«ng sè kiÓm tra nµo ®ã cña qu¸ tr×nh 
c«ng nghÖ xuÊt hiÖn mét c¸ch liªn tôc; 

- KiÓm tra ®Þnh kú khi th«ng tin vÒ th«ng sè kiÓm tra xuÊt hiÖn qua mét 
kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã; 

- KiÓm tra chíp nho¸ng thùc hiÖn mét c¸ch ngÉu nhiªn ®−îc chñ yÕu dïng khi 
c¸c kiÓm tra nãi trªn ( tÊt c¶, ®Þnh kú hoÆc lùa chän ) tá ra kh«ng hîp lý ( vÝ dô 
kiÓm tra ®é chÆt cña ®Êt khi lÊp l¹i c¸c hµo mãng); 
• Theo ph−¬ng ph¸p kiÓm tra, ta cã kiÓm tra b»ng dông cô thiÕt bÞ ®o, b»ng m¾t, 

b»ng thanh tra kü thuËt vµ b»ng ph©n tÝch c¸c ghi chÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng 
s¶n xuÊt. 

§¬n vÞ thùc hiÖn thÝ nghiÖm ( th−êng lµ c¸c c«ng ty hoÆc phßng thÝ nghiÖm cã 
chuyªn m«n s©u ) cÇn ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc víi sù chÊp thuËn cña chñ dù ¸n, tæ chøc 
t− vÊn gi¸m s¸t vµ nhµ thÇu, th«ng th−êng gåm cã : Phßng thÝ nghiÖm cña nhµ thÇu; 
phßng thÝ nghiÖm trung gian; phßng thÝ nghiÖm träng tµi (khi cÇn xö lý c¸c tranh 
chÊp). 
 
II. Mãng trªn nÒn tù nhiªn. 
1.1. Tiªu chuÈn dïng ®Ó kiÓm tra thi c«ng nÒn mãng tù nhiªn cã thÓ tham kh¶o : 

• TCXD 79-1980 : Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c nÒn mãng; 
• TCVN 4195 ÷ 4202 : 1995 - §Êt x©y dùng . Ph−¬ng ph¸p thö; 
• ThÝ nghiÖm ®Êt t¹i hiÖn tr−êng : xuyªn tÜnh, xuyªn ®éng, xuyªn tiªu chuÈn 

vµ c¾t c¸nh; 
• TCXD 193 : 1996, 210 vµ 211 : 1998 - Dung sai trong x©y dùng c«ng 

tr×nh; 
• Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt nam TCXDVN 286-2003 " §ãng vµ Ðp cäc- 

Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu do Bé X©y dùng ban hµnh ngµy 05 
th¸ng 6 n¨m 2003 theo quyÕt ®Þnh sè 14/2003/Q§-BXD cña Bé tr−ëng Bé 
X©y dùng 

• C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng 
TCXDVN 309 : 2004 " C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh - Yªu 

cÇu chung  ". 

• SNiP  3.02.01-87 : C«ng tr×nh ®Êt, nÒn vµ mãng. 
1.2. C¸c th«ng sè vµ tiªu chÝ kiÓm tra chÊt l−îng hè mãng vµ nÒn ®Êt ®¾p ( xem 
b¶ng 7.2)   

C¸c sai lÖch giíi h¹n nªu ë cét 3 cña b¶ng 7.2 do thiÕt kÕ qui ®Þnh, nÕu kh«ng 
cã th× cã thÓ tham kh¶o ë cét nµy. 

 
 
 
 



 

 
6 

 

 
B¶ng 7.2. C¸c th«ng sè vµ yªu cÇu chÝnh dïng ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng nÒn ®Êt 

( theo kiÕn nghÞ cña [1]). 

STT Thµnh phÇn c¸c th«ng sè vµ yªu cÇu 
kiÓm tra 

Sai sè giíi h¹n so víi th«ng sè vµ 
yªu cÇu cña tiªu chuÈn 

1 2 3 
1 §Êt vµ vËt liÖu dïng lµm nÒn vµ c«ng 

tr×nh b»ng ®Êt 
Thay ®æi thiÕt kÕ chØ khi ®−îc c¬ 
quan thiÕt kÕ vµ ng−êi ®Æt hµng 
®ång ý 

2 Tæ chøc tho¸t n−íc mÆt :  
 - Khi cã c«ng tr×nh tho¸t n−íc hoÆc 

c¸c kªnh t¹m vµ lë ®Êt 
Tõ c¹nh phÝa trªn cña hè ®µo 

   
1 2 3 
 - Khi cã c¸c bê ®¾p ë nh÷ng chç 

thÊp 
Lµm c¸c r·nh tho¸t ë phÝa thÊp víi 
kho¶ng c¸ch kh«ng th−a h¬n 50m 
( tuú t×nh h×nh m−a lò) 

3 H¹ mùc n−íc ngÇm b»ng ph−¬ng 
ph¸p nh©n t¹o 

ViÖc tiªu n−íc cÇn ph¶i tiÕn hµnh 
liªn tôc 

4 KiÓm tra t×nh h×nh m¸i dèc vµ ®¸y 
hè/ hµo ®µo khi h¹ n−íc ngÇm 

Kh«ng cho phÐp n−íc kÐo ®Êt ®i vµ 
sËp lë m¸i dèc hè mãng 
Ph¶i theo dâi hµng ngµy 

5 KiÓm tra ®é lón cña nhµ vµ c«ng 
tr×nh trong vïng cã h¹ n−íc ngÇm 

Tr¾c ®¹c theo c¸c mèc ®Æt trªn c¸c 
nhµ hoÆc c«ng tr×nh. §é lón kh«ng 
®−îc lín h¬n ®é lón cho phÐp trong 
tiªu chuÈn thiÕt kÕ nÒn mãng. 

6 Sai lÖch cña trôc mãng so víi trôc 
thiÕt kÕ 

Kh«ng ®−îc lín h¬n 5cm 

7 KÝch th−íc hè mãng vµ hè ®µo so víi 
kÝch th−íc mãng 

Kh«ng ®−îc nhá h¬n kÝch th−íc 
thiÕt kÕ 

8 Kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n m¸i dèc vµ 
c«ng tr×nh ( ®èi víi hè mãng ®µo cã 
m¸i dèc ) 

Kh«ng nhá h¬n 30 cm 

9 BÒ réng tèi thiÓu cña hµo ®µo:  
 - D−íi mãng b¨ng vµ kÕt cÊu ngÇm 

kh¸c 
Kh«ng ®−îc nhá h¬n bÒ réng kÕt 
cÊu cã tÝnh ®Õn kÝch th−íc cèt pha, 
líp c¸ch n−íc, chèng ®ì + 0,2m 
mçi bªn 

 - D−íi c¸c ®−êng èng n−íc (trõ 
®−êng èng chÝnh ) theo ®é dèc 1:0,5 
vµ dèc h¬n 

Tuú thuéc vµo kÕt cÊu c¸c mèi nèi 
®−êng èng 

 - D−íi c¸c ®−êng èng n−íc cã m¸i 
dèc tho¶i h¬n 1 : 0,5 

Kh«ng ®−îc nhá h¬n ®−êng kÝnh 
ngoµi cña èng céng thªm 0,5m 
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10 B¶o vÖ ®¸y hè mãng/hµo ®µo trong 
®Êt mµ tÝnh chÊt cña nã bÞ ¶nh h−ëng 
cña t¸c ®éng thêi tiÕt 

- §Ó l¹i mét líp ®Êt cã chiÒu dµy 
theo thiÕt kÕ 
B¶o vÖ kÕt cÊu tù nhiªn cña ®Êt khi 
®µo gÇn ®Õn cèt thiÕt kÕ 

11 Sai lÖch cèt nÒn ®¸y mãng so víi cèt 
thiÕt kÕ 

Kh«ng lín h¬n 5 cm 

12 Sai lÖch cèt ®¸y c¸c hµo ®Æt ®−êng 
èng n−íc vµ ®−êng c¸p ®iÖn sau khi 
lµm líp lãt 

Kh«ng ®−îc lín h¬n 5 cm vµ kh«ng 
lµm lë thµnh hµo 

13 Sai lÖch vÒ ®é dèc thiÕt kÕ cña hµo 
®µo 

Kh«ng lín h¬n 0,5 cm/m 

14 BÒ réng cho phÐp cña n¾p ®Ëy khi thi 
c«ng hµo ®µo: 

 

  
 

 

1 2 3 
 - Khi phñ b»ng bª t«ng hoÆc asphan Lín h¬n bÒ réng hµo  ®µo mçi bªn 10 cm 

 - Khi n¾p ®Ëy kh«ng ph¶i ®óc s½n Lín h¬n bÒ réng hµo  ®µo mçi bªn 25 cm 

 - Khi n¾p ®Ëy ®óc s½n Võa ®óng kÝch th−íc tÊm. 

15 Sè l−îng vµ kÝch th−íc c¸c bËc trong 
ph¹m vi hè ®µo: 

 

 - Hè ®µo trong nhµ ë víi ®Êt ®¸ cøng Kh«ng lín h¬n 3 

 - Trong c¸c ®Êt kh¸c Kh«ng lín h¬n 5 

 Tû sè chiÒu cao : réng cña bËc Kh«ng bÐ h¬n  1 : 2 trong ®Êt sÐt vµ 
1 :  3 trong ®Êt c¸t 

16 Yªu cÇu dïng c¸c lo¹i ®Êt ®¾p kh¸c 
nhau khi ®µo hè mãng : 

 

 - Khi kh«ng cã gi¶i ph¸p thiÕt kÕ Kh«ng cho phÐp 

 - Khi cã gi¶i ph¸p thiÕt kÕ MÆt cña líp ®Êt Ýt thÊm n−íc ë bªn 
d−íi líp thÊm h¬n ph¶i cã ®é dèc 
0,04 - 0,1 so víi trôc biªn ®Êt ®¾p 

17 §é Èm W cña ®Êt ®Çm chÆt khi lu lÌn 
" kh« "  

AW0 < W <  BW0 

W0 - ®é Èm tèt nhÊt 

A vµ B lÊy theo b¶ng 6 cña SNiP 
3.02.01.87 

18 ThÝ nghiÖm ®Çm chÆt ®Êt ®¾p vµ ®Êt 
lÊp l¹i khe mãng trong thiÕt kÕ 
kh«ng cã nh÷ng chØ dÉn ®Æc biÖt 

Lµ b¾t buéc khi thÓ tÝch lín h¬n 10 
ngµn m3. 

19 Sai sè gi÷a cèt ®Êt lÊp khe mãng vµ 
líp t«n nÒn so víi thiÕt kÕ: 
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 - PhÝa bªn ngoµi nhµ Kh«ng lín h¬n 5 cm 

 - PhÝa trong nhµ ë chç cöa ®i, cöa sæ, 
chç thu n−íc, m¸ng n−íc  

Kh«ng lín h¬n 20 mm 

20 Chªnh lÖch cèt nÒn trong c¸c nhµ 
liÒn kÒ 

Kh«ng lín h¬n 10mm 

21 §é cao ®Êt lÊp khe mãng phÝa ngoµi 
nhµ 

§Õn cèt ®¶m b¶o tho¸t ®−îc n−íc 
mÆt 

22 ChÊt l−îng líp phñ lÊp ®−êng èng 
n−íc vµ ®−êng c¸p khi trong thiÕt kÕ  
kh«ng cã nh÷ng chØ dÉn ®Æc biÖt 

B»ng ®Êt mÒm : c¸t, c¸t sái kh«ng 
cã h¹t lín h¬n 50mm, gåm c¶ ®Êt 
sÐt, lo¹i trõ sÐt cøng. 

23 BÒ dµy líp ®Êt lÊp ®−êng èng n−íc 
vµ c¸p : 

 

1 2 3 
 - PhÝa trªn ®−êng c¸p Kh«ng nhá h¬n 10 cm 

 - PhÝa trªn èng sµnh, èng xi m¨ng 
ami¨ng, èng polietilen 

Kh«ng nhá h¬n 50 cm 

 - PhÝa trªn c¸c èng kh¸c Kh«ng nhá h¬n 20 cm 

24 §Êt lÊp l¹i cho c¸c hµo mãng:  

 - Khi kh«ng cã t¶i träng thªm (trõ 
träng l−îng b¶n th©n ®Êt ) 

Cã thÓ kh«ng chÆt nh−ng ph¶i lÊy 
theo tuyÕn vµ dïng ru l« ®Çm 

 - Trong tr−êng hîp cã t¶i träng thªm §Çm tõng líp theo chØ dÉn cña thiÕt 
kÕ 

 - Trong c¸c khe hÑp, ë ®Êy kh«ng cã 
ph−¬ng tiÖn ®Çm chÆt ®Õn ®é chÆt 
yªu cÇu 

ChØ lÊp b»ng ®Êt cã tÝnh nÐn thÊp 
(m« ®un biÕn d¹ng 20 MPa vµ h¬n) 
®¸ d¨m, hçn hîp c¸t sái, c¸t kh« vµ 
th« trung b×nh 

25 NÒn ®¾p cã gia c−êng cøng c¸c m¸i 
dèc hoÆc trong tr−êng hîp khi ®é 
chÆt cña ®Êt ë m¸i dèc b»ng ®é chÆt 
cña th©n nÒn ®¾p 

TiÕn hµnh theo c«ng nghÖ do thiÕt 
kÕ qui ®Þnh 

26 §¾p nÒn kh«ng cã ®Çm chÆt   
 - Theo thiÕt kÕ ChØ víi chiÒu cao phßng lón; 

 - Khi kh«ng cã thiÕt kÕ Theo chØ dÉn ®Æc biÖt 

 - §¾p b»ng ®¸ Dù tr÷ chiÒu cao 6% 

 - §¾p b»ng ®Êt Dù tr÷ chiÒu cao 9% 

27 §Çm chÆt tõng líp ®Êt ®¾p Líp sau chØ ®−îc ®¾p khi líp tr−íc 
®· ®−îc ®Çm chÆt ®¹t yªu cÇu 

28 Líp chËp phñ gi÷a c¸c vÖt ®Çm b»ng 
c¬ giíi 

0,1 - 0,3m 
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29 Sai sè h×nh häc cña nÒn ®¾p :  

 - VÞ trÝ trôc nÒn ®−êng s¾t + 10 cm 

 - Trôc ®−êng « t« + 20 cm 

 - BÒ réng nÒn phÝa trªn vµ d−íi (ë 
mÆt vµ ë ch©n ) 

+ 15 cm 

 - Cèt cao mÆt nÒn + 5 cm 

 - §é nghiªng cña m¸i ®¾p Kh«ng cho phÐp t¨ng cao 

1.3. KiÓm tra viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng trong thi c«ng c«ng t¸c ®Êt 

Nh÷ng th«ng tin cÇn biÕt vµ c«ng viÖc cÇn xö lý cã liªn quan : 

- Líp ®Êt mµu dïng ®Ó trång trät ph¶i ®−îc thu gom ®Ó t¸i sö dông cho viÖc 
canh t¸c sau nµy. Kh«ng cÇn bãc bá líp ®Êt mµu nÕu chiÒu dµy bÐ h¬n 10 cm; 

- Khi thi c«ng ®µo ®Êt mµ ph¸t hiÖn c¸c di s¶n hoÆc cæ vËt th× ph¶i t¹m dõng 
viÖc ®µo ®Êt vµ b¸o ngay cho chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng biÕt ®Ó xö lý; 

- §iÒu tra c«ng tr×nh ë gÇn mãng, ®Ò phßng sù cè khi ®µo ( vì háng ®−êng 
èng dÉn ®iÖn n−íc, c¸p th«ng tin, cèng r·nh tho¸t n−íc, nhµ ë gÇn ....); 

- Nh÷ng h¹n chÕ vÒ tiÕng ån vµ chÊn ®éng ( theo tiªu chuÈn chung vµ theo qui 
®Þnh cña ®Þa ph−¬ng); 

- Thu dän, xö lý r¸c, bïn, thùc vËt môc n¸t; 

- N¬i ®æ ®Êt th¶i ( khi ®Êt bÞ « nhiÔm ); 

- N−íc th¶i tõ hè mãng ( phßng « nhiÔm nguån n−íc mÆt ); 

- Bôi bÈn / bïn ®Êt khi vËn chuyÓn. 

Mét sè tiªu chuÈn cã liªn quan cÇn tham kh¶o : 

• TCVN 5949 : 1998 ¢m häc. TiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c−. 
Møc ån tèi ®a cho phÐp. 

• TCVN 5942, 5944, 5525-1995. ChÊt l−îng n−íc. Nh÷ng yªu cÇu vÒ 
b¶o vÖ nguån n−íc. 

• GOST 12.1.012.78; CH 245-71; N01304-75 ( Liªn X« cò) qui ®Þnh vÒ 
møc ®é giao ®éng cã h¹i ®Õn søc khoÎ con ng−êi ( cã thÓ xem trong 
[2] ). 

• SNiP 3.02.01-87. C«ng tr×nh ®Êt. NÒn vµ mãng ( Liªn X« cò ) [3]. 

1.4. KiÓm tra viÖc thi c«ng hè mãng s©u  

TËp trung vµo c¸c viÖc chÝnh sau ®©y : 

- KiÓm tra ph−¬ng ¸n thi c«ng hè mãng tõ viÖc ®µo, ch¾n gi÷, chèng, neo; 

- Ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ ( cã khi do nhµ thÇu thùc hiÖn ) gåm kÕt cÊu ch¾n gi÷, hÖ 
thèng chèng bªn trong hoÆc neo bªn ngoµi; 
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- BiÖn ph¸p b¶o vÖ c«ng tr×nh ë gÇn vµ c«ng tr×nh ngÇm ( èng cÊp vµ tho¸t 
n−íc, ®−êng d©y th«ng tin, c¸p ®iÖn vv....); 

- H¹ n−íc ngÇm, hÖ thèng b¬m hót, hiÖn t−îng c¸t ch¶y ....; 

- Quan tr¾c hè ®µo vµ c«ng tr×nh l©n cËn lµ mét néi dung quan träng khi thi 
c«ng hè ®µo. Tuú theo tÇm quan träng vÒ kü thuËt kinh tÕ vµ m«i tr−êng mµ ng−êi 
thiÕt kÕ chØ ®Þnh c¸c h¹ng môc cÇn quan tr¾c thÝch hîp. Cã thÓ tham kh¶o theo 
b¶ng 7.3. 
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B¶ng 7.3. Lùa chän h¹ng môc quan tr¾c hè mãng ( kinh nghiÖm n−íc ngoµi) 

CÊp an toµn c«ng tr×nh 
hè mãng STT H¹ng môc cÇn quan tr¾c ë hiÖn tr−êng 

CÊp I CÊp II CÊp III

1.  §iÒu kiÖn tù nhiªn ( n−íc m−a, to, n−íc óng vv...) Δ Δ Δ 

2.  ChuyÓn vÞ ngang ë ®Ønh cña m¸i ®Êt dèc Δ Δ Δ 

3.  ChuyÓn vÞ ®øng ë ®Ønh cña m¸i ®Êt dèc Δ O X 

4.  ChuyÓn vÞ ngang cña kÕt cÊu chèng ®ì Δ Δ Δ 

5.  ChuyÓn vÞ ®øng cña kÕt cÊu chèng ®ì Δ O X 

6.  Lón mÆt ®Êt xung quanh hè mãng Δ O X 

7.  Nøt mÆt ®Êt xung quanh hè mãng Δ Δ O 

8.  øng suÊt biÕn d¹ng cña kÕt cÊu chèng ®ì Δ O X 

9.  Nøt kÕt cÊu chèng ®ì Δ Δ O 

10.  øng suÊt vµ lùc trôc cña thanh chèng vµ  neo Δ O X 

11.  §¸y hè mãng lón xuèng vµ tråi lªn O X X 

12.  Mùc n−íc ngÇm Δ O O 

13.  ¸p lùc bªn cña ®Êt lªn l−ng t−êng O O X 

14.  ¸p lùc n−íc lç rçng cña ®Êt ë l−ng t−êng O X X 

15.  Lón cña c¸c c«ng tr×nh ë xung quanh Δ Δ Δ 

16.  ChuyÓn vÞ ngang c¸c c«ng tr×nh ë xung quanh Δ X X 

17.  Nghiªng lÖch cña c¸c c«ng tr×nh ë xung quanh Δ O X 

18.  VÕt nøt c¸c c«ng tr×nh ë xung quanh Δ Δ O 

19.  ChuyÓn vÞ vµ h− h¹i c¸c thiÕt bÞ träng yÕu ë 
xung quanh 

Δ Δ Δ 

20.  T×nh tr¹ng qu¸ t¶i cña mÆt ®Êt ë xung quanh hè 
mãng 

Δ Δ Δ 

21.  T×nh h×nh thÊm, dß n−íc cña hè mãng Δ Δ Δ 

Chó thÝch : 

Δ - h¹ng môc b¾t buéc ph¶i quan tr¾c; O - h¹ng môc nªn quan tr¾c; 

X - h¹ng môc cã thÓ kh«ng quan tr¾c. 

Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cña Trung Quèc : 
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- An toµn cÊp 1 : Khi hËu qu¶ ph¸ ho¹i  ( ng−êi, cña c¶i ) lµ rÊt nghiªm träng; 

- An toµn cÊp 2 : ... Nghiªm träng; 

- An toµn cÊp 3 : ... HËu qu¶ kh«ng nghiªm träng. 

Khi cÇn chi tiÕt h¬n cã thÓ tham kh¶o tµi liÖu [4]. 

1.5. KiÓm tra thi c«ng mãng. 
- §Þnh vÞ trªn mÆt b»ng kÝch th−íc vµ kho¶ng c¸ch, trôc mãng. 
- KÝch th−íc h×nh häc cña v¸n khu«n ( ®èi víi mãng BTCT); 
- L−îng, lo¹i vµ vÞ trÝ cèt thÐp trong mãng; 
- BÒ dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp trong mãng; 
- C¸c lç chê kü thuËt ( ®Ó ®Æt ®−êng èng ®iÖn, n−íc hoÆc thiÕt bÞ c«ng  

nghÖ ...) trong th©n mãng; 
- C¸c b¶n thÐp chê ®Æt s½n ®Ó liªn kÕt víi phÇn kÕt cÊu kh¸c; 
- Líp chèng thÊm, c¸ch thi c«ng vµ vËt liÖu chèng thÊm; 
- BiÖn ph¸p chèng ¨n mßn kÕt cÊu mãng do n−íc ngÇm; 
- LÊy mÉu thö, ph−¬ng ph¸p b¶o d−ìng bª t«ng. 
NÕu mãng BTCT ®óc s½n hoÆc mãng x©y b»ng g¹ch ®¸ ph¶i kiÓm tra theo tiªu 

chuÈn kÕt cÊu BTCT hoÆc kÕt cÊu g¹ch ®¸. 
Mét sè sai sãt th−êng x¶y ra trong giai ®o¹n ®µo hè mãng cã thÓ dÉn ®Õn lµm 

c«ng tr×nh bÞ lón lín hoÆc lón kh«ng ®Òu ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 7.4 vµ cÇn gi¸m 
s¸t cÈn thËn. 

B¶ng 7.4. Mét sè sai sãt th−êng gÆp trong thi c«ng ®µo mãng n¬i trèng tr¶i vµ n¬i chËt hÑp. 

No 
Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh 

khi ®µo n¬i trèng tr¶i 
Nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh khi 

®µo gÇn c«ng tr×nh l©n cËn 
 
 
 
1 

§Êt ®¸y hè mãng bÞ nh·o do n−íc 
m−a hoÆc n−íc trµn vµo ®äng l©u. 
B¶o vÖ ®¸y hè mãng b»ng hÖ 
thèng thu vµ b¬m n−íc hoÆc ch−a 
nªn ®µo ®Õn cèt thiÕt kÕ khi ch−a 
chuÈn bÞ ®ñ vËt liÖu lµm líp lãt 
hoÆc lµm mãng 

BiÕn d¹ng nhµ do ®µo hè mãng hoÆc 
hµo ë gÇn: 
Tråi ®Êt ë ®¸y hè mãng míi hay 
chuyÓn dÞch ngang mãng cò do ®Êt ë 
®¸y hè mãng cò bÞ tr−ît. §Ó ®Ò phßng 
th−êng ph¶i ®Æt mãng míi cao h¬n 
mãng cò 0,5m hoÆc chèng ®ì cÈn 
thËn thµnh hè mãng b»ng cäc b¶n 
thÐp hay cäc ®Êt xim¨ng. 
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2 

§Êt ë ®¸y mãng bÞ kh« vµ nøt nÎ 
do n¾ng hanh sÏ lµm háng cÊu tróc 
tù nhiªn cña ®Êt, ®é bÒn cña ®Êt sÏ 
gi¶m vµ c«ng tr×nh sÏ bÞ lón. 
CÇn che phñ hoÆc ch−a nªn ®µo 
®Õn cèt thiÕt kÕ, dõng ë líp ®Êt 
c¸ch ®¸y mãng 15-20cm tuú theo 
lo¹i ®Êt. 

BiÕn d¹ng nhµ ë gÇn do t¸c ®éng ®éng 
lùc cña m¸y thi c«ng: 

(a) Do m¸y ®µo; 
(b) Do ®ãng cäc. 

§Ó  ng¨n ngõa cã thÓ dïng biÖn ph¸p 
gi¶m chÊn ®éng hoÆc cäc Ðp hay cäc 
nhåi thay cho cäc ®ãng. 

 
 
 
3 

BiÕn d¹ng líp ®Êt sÐt ë ®¸y mãng 
do ¸p lùc thuû tÜnh. 
CÇn cã hÖ thèng b¬m ch©m kim ®Ó 
h¹ thÊp mùc n−íc ngÇm quanh 
mãng. 

BiÕn d¹ng nhµ do hót n−íc ngÇm ë hè 
mãng c«ng tr×nh míi, sÏ xÈy ra hiÖn 
t−îng röa tr«i ®Êt ë ®¸y mãng cò hoÆc 
lµm t¨ng ¸p lùc cña ®Êt tù nhiªn (do 
kh«ng cßn ¸p lùc ®Èy næi cña n−íc) vµ 
dÉn ®Õn lón thªm. 
§Ó phßng tr¸nh, nªn dïng c¸c biÖn 
ph¸p ®Ó gi¶m gradient thuû lùc i <0,6.

 
 
 
4 

§¸y mãng bÞ bïng ë c¸c líp sÐt 
hoÆc ¸ sÐt do bÞ gi¶m ¸p lùc b¶n 
th©n cña ®Êt hoÆc do ¸p lùc thuû 
tÜnh cña n−íc. 
Ph¶i tÝnh to¸n ®Ó gi÷ l¹i líp ®Êt 
cã chiÒu dµy g©y ra ¸p lùc lín h¬n 
¸p lùc tr−¬ng në. §èi víi n−íc th× 
phßng tr¸nh gièng nh− nªu ë ®iÓm 
3. 

BiÕn d¹ng cña nhµ cò trªn cäc ma s¸t 
khi x©y dùng gÇn nã nhµ míi trªn 
mãng bÌ. 
Vïng tiÕp gi¸p nhµ míi cäc chÞu ma 
s¸t ©m nÒn ®Êt bÞ lón vµ søc chÞu t¶i 
cña cäc ë ®ã bÞ gi¶m ®i. Nªn lµm 
hµng t−êng ng¨n c¸ch gi÷a hai c«ng 
tr×nh cò-míi. 
 

 
 
 
5 

Röa tr«i ®Êt trong nÒn nhÊt lµ nÒn 
c¸t mÞn hoÆc ®Êt yÕu. 
C¸ch phßng tr¸nh: dïng t−êng 
v©y hoÆc cÇn b¬m h¹ mùc n−íc 
ngÇm, ph¶i x¸c ®Þnh cÈn thËn tèc 
®é b¬m hót cã kÓ ®Õn hiÖn t−îng 
röa tr«i ®Ó ®¶m b¶o an toµn nÒn 
cña c«ng tr×nh. 

BiÕn d¹ng nhµ cña nhµ cò do ®æ vËt 
liÖu ë gÇn nhµ hoÆc san nÒn b»ng ®Êt 
®¾p nh©n t¹o lµm háng cÊu tróc tù 
nhiªn cña ®Êt, nhÊt lµ khi gÆp ®Êt sÐt 
yÕu ë gÇn ®¸y mãng. §Ó tr¸nh ¶nh 
h−ëng xÊu ph¶i quy ®Þnh n¬i ®æ vËt 
liÖu vµ tiÕn ®é chÊt t¶i (thi c«ng nhµ 
míi theo ®é cè kÕt t¨ng dÇn víi thêi 
gian). 
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6 

Bïng nÒn do t¨ng ¸p lùc thuû 
®éng trong ®Êt thÊm n−íc. 
Gi¶m ®é dèc (gradient) thuû lùc 
(th−êng i<0,6) b»ng c¸ch kÐo s©u 
t−êng v©y hoÆc gia c−êng ®¸y 
mãng b»ng b¬m Ðp xim¨ng tr−íc 
khi ®µo nh− nãi ë ®iÓm 3. 

H×nh thµnh phÔu lón cña mÆt ®Êt do 
®µo ®−êng hÇm trong lßng ®Êt. Nh÷ng 
c«ng tr×nh ngay ë phÝa trªn hoÆc ë 
c¹nh ®−êng hÇm sÏ bÞ biÕn d¹ng lón 
hoÆc nøt. 
Phßng tr¸nh b»ng c¸ch Ðp ®Èy c¸c 
®o¹n èng (thÐp/bª t«ng cèt thÐp) chÕ 
t¹o s½n hoÆc gia c−êng vïng phÝa trªn 
nãc hÇm b»ng cäc rÔ c©y hoÆc b»ng 
trô xim¨ng ®Êt. 

II.  NÒn gia cè 
CÇn x¸c ®Þnh râ c¸c th«ng sè kiÓm tra sau: 
1) §é s©u vµ ph¹m vi gia cè (®Çm nÖn bÒ mÆt hoÆc nÐn chÆt s©u b»ng cäc c¸t, 

cäc xi m¨ng ®Êt... hoÆc b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc); 
2) ChØ sè ®é chÆt, ®é bÒn, m« ®un biÕn d¹ng ®é thÊm xuyªn n−íc so víi yªu 

cÇu thiÕt kÕ; 
3) C«ng nghÖ dïng trong kiÓm tra chÊt l−îng ®Êt nÒn sau khi c¶i t¹o/gia cè (lÊy 

mÉu, ®ång vÞ phãng x¹, nÐn tÜnh t¹i hiÖn tr−êng, xuyªn tÜnh/®éng vv...); 
4) C«ng t¸c nghiÖm thu kÕt qu¶ c¶i t¹o ®Êt nÒn cÇn quy ®Þnh t−¬ng øng víi c¸c 

yªu cÇu cña thiÕt kÕ vÒ kÝch th−íc khèi ®Êt vµ c¸c ®Æc tr−ng cña ®Êt ®· gia cè  
nh− c¸c sè liÖu sau ®©y: 

- MÆt b»ng vµ l¸t c¾t khèi ®Êt ®· c¶i t¹o; 
- Lý lÞch kü thuËt cña vËt liÖu ®· dïng trong gia cè; 
- L−îng vËt liÖu chÊt gia cè trong 1 m3 ®Êt gia cè ( kg/m3); 
- NhËt ký kiÓm tra c«ng viÖc; 
- C¸c sè liÖu vÒ c−êng ®é, m« ®un biÕn d¹ng tÝnh thÊm n−íc, ®é æn 

®Þnh n−íc cña ®Êt ®· c¶i t¹o. 
1. BÊc thÊm, v¶i hoÆc l−íi ®Þa kü thuËt 

    HiÖn nay ë n−íc ta ®ang ¸p dông réng r·i ph−¬ng ph¸p bÊc thÊm (b¨ng 
tho¸t n−íc) hoÆc v¶i /l−íi ®Þa kü thuËt ®Ó c¶i t¹o vµ æn ®Þnh ®Êt yÕu. §©y lµ 
nh÷ng tiÕn bé kü thuËt trong x©y dùng ®−êng vµ nhµ  Ýt tÇng. V× vËy cÇn n¾m 
v÷ng nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n sau ®©y: 

• Ph¹m vi ¸p dông cña ph−¬ng ph¸p (b¶ng 7.5 vµ b¶ng 7.6); 

• Lùa chän ®óng ph−¬ng ph¸p; 

• ThiÕt kÕ bè trÝ theo nh÷ng tiªu chuÈn t−¬ng øng; 

• N¾m ®−îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña tõng ph−¬ng ph¸p khi lùa 
chän c¸ch tho¸t n−íc; 

• KiÓm tra chÊt l−îng vËt liÖu bÊc thÊm theo c¸c tiªu chuÈn; 
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+ Thi c«ng bÊc thÊm ( theo TCXD 245 : 2000); 

+ §é xèp mao dÉn ( theo ASTM - D4751); 

+ §é thÊm cña líp läc ( theo ASTM - D4491 hoÆc NEN 5167); 

+ Kh¶ n¨ng tho¸t n−íc ( theo ASTM - D4716); 

+ §é bÒn kÐo ( theo ASTM - D4595 vµ ASTM - D4632); 

+ KiÓm tra kÕt qu¶ xö lý : hÖ thèng quan tr¾c lón theo thêi gian vµ 
sù tiªu t¸n ¸p lùc n−íc lç rçng, chuyÓn vÞ ngang ( xem h×nh 7.1) 
; (c¸c h×nh vÏ ®−îc tr×nh bµy ë cuèi ch−¬ng nµy); 

• §èi víi v¶i ®Þa kü thuËt theo c¸c tiªu chuÈn : 

+ LÊy mÉu  vµ xö lý thèng kª ( theo TCN-1); 

+ X¸c ®Þnh ®é dµy tiªu chuÈn ( theo TCN-2); 

+ X¸c ®Þnh khèi l−îng ®¬n vÞ diÖn tÝch (theo TCN-3); 

+ X¸c ®Þnh ®é bÒn chÞu lùc kÐo vµ d·n dµi (theo TCN-4); 

+ X¸c ®Þnh ®é bÒn chäc thñng (theo TCN-5); 

+ X¸c ®Þnh kÝch th−íc lç v¶i (theo TCN-6); 

+ X¸c ®Þnh ®é thÊm xuyªn (theo TCN-7); 

+ X¸c ®Þnh ®é dÉn n−íc bÒ mÆt (theo TCN-8); 

+ X¸c ®Þnh ®é bÒn chÞu tia cùc tÝm (theo TCN-9). 
B¶ng 7.5. Kh¶ n¨ng ¸p dông biÖn ph¸p kü thuËt c¶i t¹o nÒn cho c¸c lo¹i ®Êt kh¸c nhau 

C¬ chÕ c¶it¹o Cèt 
Hçn hîp trén hay 

phôt v÷a 
§Çm chÆt Tho ţ n−íc

Thêi gian c¶i t¹o 
Phô thuéc sù tån t¹i 

cña thÓ vïi 
T−¬ng ®èi 

ng¾n 
L©u dµi L©u dµi 

§Êt h÷u c¬     
§Êt sÐt cã nguån gèc nói löa     
§Êt sÐt ®é dÎo cao     
§Êt sÐt ®é dÎo thÊp     
§Êt bïn     
§Êt c¸t     
§Êt sái     

T−¬ng t¸c gi÷a 
®Êt vµ thÓ vïi 

Xi m¨ng ho¸ Dung träng cao do hÖ 
sè rçng gi¶m 

Tr¹ng th¸i c¶i t¹o  
cña ®Êt 

(Kh«ng thay ®æi 
tr¹ng th¸i ®Êt) 

(Thay ®æi tr¹ng th¸i ®Êt) 
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B¶ng 7.6. LÜnh vùc øng dông vµ chøc n¨ng cña v¶i/l−íi ®Þa kü thuËt 
 Chøc n¨ng 

LÜnh vùc ®iÓn h×nh Ph©n 
c¸ch 

Tiªu Läc Gia 
cè 

B¶o vÖ

§−êng ®Êt vµ s©n kho 
§−êng ®Êt vµ b·i ®ç xe 
§ª vµ c¸c c«ng tr×nh ng¨n n−íc 
Gia cè t−êng vµ m¸i dèc 
Tiªu ngÇm 
Läc d−íi rä ®¸ 
Läc qua ®Ëp ®Êt 
Läc qua kÌ s«ng, biÓn 
C¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o ®Êt b»ng 
thuû lîi 

• 

• 

• 

O 
O 

• 
O 

• 

O 
O 
O 

• 
O 
O 

• 

O 
O 
O 
O  

• 

• 

• 

• 

O 
O 
* 

• 

 

KhÐp kÝn c¸c vïng ®Êt chøa chÊt th¶i O   O • 
Ng¨n chÆn c¸c vïng ®Êt chøa chÊt 
th¶i 

O   O • 

§−êng hÇm kh«ng thÊm n−íc    O • 
Ng¨n chÆn c¸c ho¸ chÊt tæng hîp   •  • 
Tr¹m b¶o d−ìng ®−êng s¾t    •  

S©n vËn ®éng vµ s©n gi¶i trÝ  • O •  

HÖ thèng c¸c s¶n phÈm cã hîp 
chÊt ho¸ häc 

 •  •  

• - Chøc n¨ng chÝnh; O - Chøc n¨ng phô;  * - øng dông tuú thuéc lo¹i ®Êt 
Kh¶ n¨ng chuyÓn n−íc cña bÊc thÊm hoÆc v¶i ®Þa kü thuËt lµ th«ng sè cÇn thiÕt 
dïng trong thiÕt kÕ, th−êng kh«ng nhá h¬n 100m3/n¨m ë ¸p suÊt kh«ng në h«ng lµ 
276 KPa (40psi). 

HÖ sè thÊm cña v¶i ®Þa kü thuËt th−êng b¾t buéc lín h¬n hoÆc b»ng 10 lÇn hÖ 
sè thÊm cña ®Êt. 

Ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ vËt liÖu läc, ph−¬ng ph¸p nµy cßn ph¶i dïng ë nh÷ng 
®Þa tÇng thÝch hîp cña líp ®Êt yÕu trong cÊu tróc ®Þa tÇng nãi chung, trong ®ã quan 
träng lµ ¸p lùc gia t¶i tr−íc (®Ó t¹o ra sù tho¸t n−íc) ®−îc truyÒn ®Çy ®ñ lªn líp ®Êt 
yÕu vµ kh«ng lín qu¸ ®Ó g©y mÊt æn ®Þnh nãi chung. Chi tiÕt vÒ vÊn ®Ò nµy cã thÓ 
t×m hiÓu trong tµi liÖu tham kh¶o [5] vµ [6]. 

BiÖn ph¸p ®Ó t¨ng tèc ®é cè kÕt nÒn ®Êt hiÖn ®¹i lµ dïng ph−¬ng ph¸p “ ch©n 
kh«ng “. Dïng lùc hót ch©n kh«ng ®Ó hót n−íc d−íi mãng lµm t¨ng tèc ®é cè kÕt 
nÒn ®Êt d−íi mãng. Phñ kÝn mÆt khu vùc cÇn rót n−íc. Hót ch©n kh«ng. N−íc hót 
lªn l¹i ®−îc t−íi xuèng. Chu tr×nh hót vµ t−íi sÏ lµm t¨ng sù trÇm tÝch cña nÒn ®Õn 
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khi ®Êt ®ñ chÞu t¶i träng bªn trªn truyÒn xuèng. 
 

 
¶nh trªn giíi thiÖu ph−¬ng ph¸p bÊc thÊm thùc hiÖn theo thao t¸c phô lµ hót 

ch©n kh«ng n©ng cao tèc ®é  tÝch l¾ng c¸t . NÕu chØ ®æ c¸t gia t¶i, thêi gian cè kÕt 
cña nÒn kho¶ng 5~6 n¨m. NÕu sö dông bÊc thÊm cã thÓ rót ng¾n thêi gian 50%. 
NÕu dïng c¸ch hót ch©n kh«ng thªm vµo, thêi gian chØ cßn kh«ng qu¸ 20% so víi 
kh«ng sö dông ch©n kh«ng kÕt hîp bÊc thÊm. 

 
2. Khoan phôt  v÷a 

C«ng nghÖ khoan phôt v÷a (grouting technology), víi ¸p lùc 20-40 MPa hiÖn 
®ang dïng trong x©y dùng nÒn mãng vµ c«ng tr×nh ngÇm nh»m: 

• Nhåi lÊp c¸c lç rçng; 

• Lµm chuyÓn vÞ vµ dån chÆt ®Êt; 

• Gi¶m ®é hót n−íc, t¨ng c−êng ®é. 
    Víi nhiÒu môc tiªu sau: 

1) R¾n ho¸ vµ æn ®Þnh ®Êt ®Ó truyÒn t¶i träng xuèng s©u trong thi c«ng ®−êng 
tµu ®iÖn ngÇm, ®−êng cao tèc vµ nÒn mãng; 

2) C¸ch chÊn cho mãng m¸y; 
3) Lµm hÖ thèng neo cã phun v÷a ®Ó gi÷ æn ®Þnh, chÞu lùc kÐo; 
4) BÝt lÊp c¸c vÕt nøt trong c«ng tr×nh bª t«ng vµ thÓ x©y; 
5) Lµm líp phñ mÆt kªnh ®µo; 
6) Phun kh« bª t«ng lµm líp ¸o cho c«ng tr×nh ngÇm; 
7) Lµm giÕng dÇu b»ng xim¨ng giÕng khoan; 
8) Phun v÷a øng suÊt tr−íc trªn ®−êng s«ng; 
9) Phun v÷a t¹o cäc hoÆc b¶o vÖ vµ xö lý cäc bÞ khuyÕt tËt. 
Trªn h×nh  7.2  tr×nh bµy c¸ch gia cè nÒn mãng, trªn h×nh 7.2b gia cè m¸i dèc vµ 

thi c«ng c«ng tr×nh ngÇm, vµ trªn h×nh 7.2c - b¬m t¹o mµng chèng thÊm. 
Trªn h×nh 7.3 tr×nh bµy c«ng nghÖ b¬m Ðp gia cè nÒn. Néi dung kiÓm tra nh− ®· 
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nªu tõ ®iÒm 1 ®Õn ®iÓm 4, chi tiÕt h¬n xem ë b¶ng 7.7. 
Khoan phôt th−êng sö dông v÷a ®Ó Ðp vµo ®Êt lµ v÷a xi m¨ng. Lç khoan cã ®−êng 
kÝnh  tõ 73 ®Õn 90 mm. C«ng nghÖ chñ yÕu nh− sau: 
 

 

1. C«ng nghÖ phôt mét èng : JET 1 (one-jet technology). C«ng nghÖ nµy chØ 
dïng xi m¨ng vµ n−íc lµm v÷a phôt. Cét phôt nµy cã d−êng kÝnh chØ lµ  0,5-0,8 
m. 

2. C«ng nghÖ phôt hai èng : JET 2 (two-jets technology). C«ng nghÖ nµy cã 
hai èng phôt ®ång trôc dïng hçn hîp n−íc -xim¨ng . Ph¹m vi cäc xi ¨ng ®Êt ®−îc 
t¹o cã ®−êng kÝnh  0,8-1,5 m. 

3. C«ng nghÖ phôt 3 èng phôt JET 3 (three-jets technology).C«ng nghÖ nµy 
sö dông 3 èng phôt ®ång trôc vµ ¸p lùc b¬m phôt tíi 20-30 MPa vµ ®−êng kÝnh 
cäc xi m¨ng ®Êt ®−îc phôt tíi  1,2-2,5 m. 

C¸c d÷ liÖu khoan phôt ®iÓn h×nh ®−îc cho trong b¶ng d−íi ®©y: 
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"Jet-GROUTING" Parameters JET1 JET2 JET3 

  min max min max min max 

Ap lùc b¬m phôt (Mpa) 20 60 30 60 3 7 

 L−îng v÷a ®−îc phôt (l/min) 40 120 70 150 70 150 

Ap lùc khÝ nÐn  (Mpa) - - 0,6 1,2 0,6 1,2 

L−u l−îng khÝ nÐn sö dông (l/min) - - 2000 6000 2000 6000 

Ap lùc n−íc ®Ó Ðp (Mpa) - - - - 20 50 

L−u l−îng n−íc (l/min) - - - - 70 150 

§−êng kÝnh mòi phôt (mm) 1.5 3 1,5 3 4 8 

§−êng k×nh mòi phun n−íc (mm) - - - - 1,5 3 

Lç më cho khÝ tho¸t ë mòi (mm) - - 1 2 1 2 

Tèc ®é quay trôc (rpm) 10 25 5 10 5 10 

Tèc ®é phun (cm/min) 10 50 7 30 5 30  

 

§é cøng cña cét xi m¨ng ®Êt ®−îc diÔn t¶ trong biÓu ®å sau: 

 

 

Mét sè h×nh ¶nh cäc ®Êt phôt xi m¨ng trong ®Êt : 

Mét khu vùc ®· ®−îc gia cè thµnh v¸ch ®µo ®Ó thi c«ng mãng trong khi nhµ liÒn kÒ 
rÊt s¸t khu ®Êt x©y dùng : 
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Qui tr×nh gia cè cã thÓ nh− sau:  

* ChÕ t¹o dung dÞch hå xi m¨ng : 
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* KiÓm tra  tr−íc khi cho m¸y b¬m hót hå xi m¨ng : 
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* B¬m hå xi m¨ng xuèng gia cè nÒn : 
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Mét sè h×nh ¶nh cäc ®Êt phôt xi m¨ng trong ®Êt : 

 

 Cét ®Êt do phôt mét èng 
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Cét thi c«ng theo c«ng nghÖ 2 èng phôt :  

        

 

Ph¹m vi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy : 

 

Phôt v÷a xi m¨ng vµo ®Êt ®−îc gäi lµ c«ng nghÖ t−êng xi m¨ng ®Êt ®−îc dïng phæ 
biÕn cho gia cè nÒn, lµm ch¾c nÒn nh− gia cè d−íi mãng nhµ, gia cè quanh hè s©u 
nh− hÇm nhµ ( Nhµ Hµng H¶i, ®Çu phè Kim Liªn - §¹i Cå ViÖt ), gia cè khu vùc 
míi ®µo, chèng thÊm cho nÒn c«ng tr×nh vµ cho ®ª, ®Ëp , t¹o cøng cho nÒn ®Êt yÕu. 
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H×nh tr×nh bµy c¸ch gia cè nÒn chuÈn bÞ ®Ó lµm bÓ n−íc ngÇm c¹nh ng«i nhµ 
 
 

 Gia cè cho ®¸y hÇm nhµ ®· cã hoÆc ®ang x©y 
dùng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gia cè nÒn ®Êt quanh ng«i nhµ ®· cã 
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 Gia cè cho nÒn bÓ n−íc chuÈn bÞ x©y dùng 
 
 
 
 

 Gia cè vßm trªn nãc hÇm chuÈn bÞ khoÐt lç 
lµm cöa ®Ó nèi hÇm ®ang cã víi hÇm s¾p lµm. 
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Víi c«ng tr×nh ®Ëp, khi cÇn chèng thÊm cho líp ®Êt míi ®¾p cã thÓ dïng ph−¬ng 
ph¸p khoan phôt : 
 

• Gia cè bê ®ª, bê ®Ëp : 
 

 

 

Sö dông ph−¬ng ph¸p khoan phôt trong c¸c tr−îng hîp sau : 

 

 Gia cè mãng ch©n cÇu 
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 Gia cè bê s«ng n¬i ch©n cÇu 

 

 

 

Gia cè bê s«ng s¸t ch©n cÇu chèng xãi lë 
ch©n cÇu. 

 

 Gia cè bê s«ng, b¶o vÖ ch©n cÇu l©u dµi cã 
thÓ sö dông nh− t−êng ch¾n. 

 



 

 
29 

 

3. Gia cè nÒn b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc (xim¨ng, thuû tinh láng hoÆc c¸c chÊt 
tæng hîp kh¸c..)  

ë n−íc ta ®· lµm thùc nghiÖm kh¸ l©u nh−ng dïng nhiÒu nhÊt lµ ph−¬ng ph¸p 
b¬m v÷a xim¨ng. 

Môc ®Ých cña ph−¬ng ph¸p nµy th−êng dïng ®Ó: 
 N©ng cao c−êng ®é cña nÒn nhµ ®· sö dông; 
 Phßng ngõa nh÷ng biÕn d¹ng cã tÝnh ph¸ háng cña kÕt cÊu; 
 Thi c«ng söa ch÷a mãng hoÆc chèng thÊm c«ng tr×nh ngÇm. 

Tuú theo c«ng nghÖ gia cè vµ c¸c qu¸ tr×nh xÈy ra trong ®Êt mµ chia ph−¬ng 
ph¸p gia cè nÒn lµm 3 nhãm chÝnh: ho¸ häc, nhiÖt vµ ho¸ lý. ¦u viÖt cña ph−¬ng 
ph¸p gia cè nµy lµ kh«ng lµm gi¸n ®o¹n sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh, nhanh, tin cËy 
cao vµ trong nhiÒu tr−êng hîp lµ ph−¬ng ph¸p duy nhÊt ®Ó t¨ng ®é bÒn cña ®Êt cã 
søc chÞu t¶i kh«ng ®ñ. 
C¸c ph−¬ng ph¸p th−êng dïng lµ: silicat ho¸, ®iÖn - silicat ho¸, silicat khÝ, amoni¨c 
ho¸, thÊm nhËp nhùa... vµ cã thÓ t×m hiÓu chi tiÕt trong nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o 
kh¸c. 
Ph−¬ng ph¸p gia cè ho¸ häc còng dïng ®Ó gia c−êng mãng vµ t−êng ch¾n, t¨ng 
søc chÞu t¶i cña cäc, b¶o vÖ mãng chèng c¸c t¸c nh©n ¨n mßn, gia cè m¸i hè ®µo vµ c«ng 
tr×nh ®Êt. 
VËt liÖu c¬ b¶n ®Ó gia cè b»ng silicat lµ thuû tinh láng - dung dÞch keo cña silicat 
natri (Na2O. nSiO2 + mH2O). Tuú theo lo¹i, thµnh phÇn vµ tr¹ng th¸i cña ®Êt cÇn 
gia cè mµ dïng mét hay hai dung dÞch silicat ho¸. 
Lo¹i mét dung dÞch ®−îc dùa trªn dung dÞch t¹o keo b¬m vµo trong ®Êt gåm 2 hoÆc 
3 cÊu tö. Phæ biÕn nhÊt lµ «xit phosphosilicat, oxit l−u huúnh-nh«m-silicat, «xit l−u 
huúnh-fluo-silicat, hydro-fluo-silicat v..v.. Ph−¬ng ph¸p mét dung dÞch thÝch hîp 
cho ®Êt c¸t cã hÖ sè thÊm 0,5-5m/ngµy ®ªm. 
Ph−¬ng ph¸p 2 dung dÞch dïng ®Ó gia cè ®Êt c¸t cã hÖ sè thÊm ®Õn 0,5m/ngµy ®ªm 
vµ gåm 2 lÇn b¬m lÇn l−ît vµo ®Êt 2 dung dÞch  silicat Na vµ clorua Ca. KÕt qu¶ cña 
ph¶n øng ho¸ häc lµ t¹o ra «xit keo silic lµm cho ®Êt t¨ng ®é bÒn (®Õn 2-6Mpa) vµ 
kh«ng thÊm n−íc. 
Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ silicat lµ dùa trªn sù t¸c ®éng tæ hîp lªn ®Êt cña hai ph−¬ng 
ph¸p: silicat ho¸ vµ dßng ®iÖn 1 chiÒu nh»m gia cè c¸t h¹t mÞn qu¸ Èm vµ ¸ c¸t cã 
hÖ sè thÊm ®Òu 0,2 m/ngµy ®ªm. 
Ph−¬ng ph¸p amoniac ho¸ lµ dùa trªn viÖc b¬m vµo trong ®Êt hoµng thæ (®Ó lo¹i 
trõ tÝnh lón sËp) khÝ amoniac d−íi ¸p lùc kh«ng lín l¾m. 
Silicat ho¸ b»ng khÝ gas dïng ®Ó lµm cøng silicat Na. Ph−¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó gia 
cè ®Êt c¸t (kÓ c¶ ®Êt cacbonat) cã hÖ sè thÊm 0,1-0,2 m/ngµy ®ªm còng nh− ®Êt cã 
hµm l−îng h÷u c¬ cao (®Õn 0,2). §é bÒn cña ®Êt gia cè cã thÓ ®Õn 0,5-2MPa trong thêi 
gian ng¾n. 
Ph−¬ng ph¸p th©m nhËp nhùa dïng ®Ó gia cè ®Êt c¸t cã hÖ sè thÊm 0,5-5m/ngµy 
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®ªm b»ng c¸ch b¬m vµo trong ®Êt dung dÞch  nhùa tæng hîp (cacbonic, phenol, 
epoxy..). T¸c dông cña nhùa ho¸ sÏ t¨ng lªn khi bæ sung vµo dung dÞch mét Ýt axit 
clohydric (®èi víi ®Êt c¸t). Thêi gian keo tô rÊt dÔ ®iÒu chØnh b»ng l−îng chÊt ®«ng 
cøng. §Êt ®−îc gia cè b»ng nhùa ho¸ sÏ kh«ng thÊm n−íc víi c−êng ®é chÞu nÐn 1-
5Mpa. Ngoµi viÖc gia cè nÒn, ph−¬ng ph¸p nµy cßn dïng ®Ó gia cè vïng sÏ ®µo 
xuyªn cña c«ng tr×nh ngÇm. Tuú theo c¸ch ®Æt èng b¬m, cã thÓ gia cè ®Êt ë c¸c vÞ 
trÝ kh¸c nhau: th¼ng ®øng, nghiªng, n»m ngang vµ kÕt hîp (h×nh 7.4) cßn s¬ ®å trªn 
mÆt b»ng cã thÓ theo d¹ng b¨ng dµi, d−íi toµn bé mãng, gia cè côc bé kh«ng nèi 
kÕt hoÆc theo chu vi vµnh mãng. ViÖc chän ph−¬ng ph¸p vµ s¬ ®å gia cè phô thuéc 
chñ yÕu vµo tÝnh chÊt cña nÒn, h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc cña mãng còng nh− t¶i 
träng t¸c dông lªn mãng. 

KiÓm tra chÊt l−îng nÒn ®Êt gia cè cã thÓ tham kh¶o b¶ng 7.7. 
 
B¶ng 7.7. KiÓm tra chÊt l−îng nÒn ®Êt gia cè ( theo SNiP 3.02.01.87) 

Nh÷ng yªu cÇu kü thuËt Sai lÖch giíi h¹n 
KiÓm tra ( ph−¬ng ph¸p 

vµ khèi l−îng ) 
1 2 3 

1. KiÓm tra sù ®óng ®¾n 
c¸c th«ng sè dïng trong 
thiÕt kÕ ( tÝnh to¸n) vµ 
®iÒu kiÖn kü thuËt thi 
c«ng b»ng c¸ch gia cè 
thö nghiÖm. 

ChÊt l−îng cña khèi ®Êt 
®−îc gia cè ( nh− sù toµn 
khèi, ®ång nhÊt, h×nh 
d¸ng vµ kÝch th−íc khèi 
®Êt, ®Æc tr−ng bÒn vµ biÕn 
d¹ng) ph¶i t−¬ng øng víi 
yªu cÇu thiÕt kÕ. Sai lÖch 
c¸c ®¹i l−îng ®o kh«ng 
®−îc lín h¬n - 10%. 

KiÓm tra b»ng m¾t vµ 
b»ng dông cô theo chØ dÉn 
thiÕt kÕ. Khèi l−îng vµ 
danh môc c¸c chØ tiªu 
kiÓm tra do thiÕt kÕ chØ 
®Þnh. Khi kh«ng cã chØ 
dÉn th× khoan lÊy mÉu 3% 
sè lç khoan b¬m vµ 1 lç 
®µo ®Ó xem b»ng m¾t. 

2. C¸c ®Æc tr−ng cña vËt 
liÖu ®Çu vµo ( mËt ®é, 
nång ®é, nhiÖt ®é..., do 
thiÕt kÕ qui ®Þnh ) 

Theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 
Khi kh«ng cã chØ dÉn th× 
sai lÖch kh«ng ®−îc qu¸ 
3%. 

§o l−êng theo chØ dÉn cña 
thiÕt kÕ 

3. ¸p lùc vµ l−u l−îng 
cña vËt liÖu khi b¬m Ðp 
còng nh− c¸c th«ng sè 
c«ng nghÖ kh¸c ... ®−îc 
kiÓm tra b»ng gia cè thö 
nghiÖm. 

Nh− trªn, kh«ng lín h¬n 
5% 

Nh− trªn 
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4. C¸c chØ sè chÊt l−îng 
cña ®Êt ®−îc gia cè ( sù 
toµn khèi, ®é ®ång nhÊt, 
h×nh d¸ng vµ kÝch th−íc 
khèi ®Êt gia cè, c¸c ®Æc 
tr−ng bÒn vµ biÕn d¹ng 
cña ®Êt vv....) 

CÇn phï hîp víi thiÕt kÕ Nh− trªn. Khi kh«ng cã 
chØ dÉn th× khoan kiÓm tra 
víi 3% sè lç khoan/lç cäc 
lóc thi c«ng vµ 1 lç ®µo 
cho 3 ngµn m3 ®Êt gia cè 
nh−ng kh«ng Ýt h¬n 2 lç 
®µo cho 1 c«ng tr×nh; §èi 
víi c«ng tr×nh ®Æc biÖt 
quan träng vµ khèi l−îng 
®Êt gia cè h¬n 50 ngµn m3 
th× cßn ph¶i xuyªn tÜnh 
hoÆc ®éng vµ nghiªn cøu 
b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®Þa 
vËt lý. Khi gia cè nÒn 
mãng cña c«ng tr×nh hiÖn 
h÷u cÇn quan tr¾c lón vµ 
c¸c biÕn d¹ng kh¸c tr−íc 
vµ sau khi gia cè. 

5. Sai lÖch cho phÐp 
theo chiÒu dµi khi bè trÝ 
c¸c èng ®Æt èng b¬m 
Ðp. 

Theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. 
Khi kh«ng cã chØ dÉn th× 
kh«ng ®−îc lÖch h¬n 3% 
kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
®iÓm ®Æt èng. 

Nh− trªn, kh«ng Ýt h¬n 10 
®iÓm ®Æt èng kiÓm tra 1 
èng. 

6. Sai lÖch cho phÐp cña 
c¸c èng b¬m so víi 
h−íng thiÕt kÕ: 
a) Khi ®é s©u lç ®Æt èng 
b¬m ®Õn 5m 
b) Khi ®é s©u lín h¬n 

 
 
 
1% ®é s©u 
 
0,5% ®é s©u 

§o ®é th¼ng ®øng cña lç 
cho tõng 5m mét 

7. NhiÖt ®é cña chÊt gia 
cè khi b¬m 

Kh«ng ®−îc thÊp h¬n 5oC §o ®Þnh kú ( cho tõng ca 
lµm viÖc ) 

8. ChÕ ®é b¬m thiÕt kÕ  
( ¸p lùc vµ l−u l−îng ) 

CÇn phï hîp víi thiÕt kÕ. 
Sù thay ®æi chÕ ®é b¬m 
chØ ®−îc phÐp nÕu thiÕt kÕ 
chÊp nhËn 

Nh− trªn ( theo thiÕt kÕ ). 
¸p lùc b¬m nªn gi÷ 
kh«ng ®æi. 

9. Sai lÖch vÒ thêi gian 
t¹o keo ( t¹o gen ) ®èi 
víi lo¹i 1 dung dÞch cã 
2 thµnh phÇn lµ Silicat 
vµ keo 

Kh«ng ®−îc qu¸ ± 20%.  
Khi sai lÖch lín ph¶i ®iÒu 
chØnh tû lÖ c¸c chÊt hîp 
thµnh 

§o tõng ngµy 
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10. ChØ tiªu chÊt l−îng 
dung dÞch b¬m xi m¨ng 

Theo thiÕt kÕ Nh− trªn 

11. ChØ tiªu chÊt l−îng 
khi b¬m xi m¨ng vµo 
®Êt ®¸ 

CÇn phï hîp chØ tiªu chÊt 
l−îng thiÕt kÕ 

§o vµ quan s¸t b»ng m¾t 
( theo chØ dÉn thiÕt kÕ ) 

12. Sù liªn tôc khi b¬m 
dung dÞch xi m¨ng 

Theo yªu cÇu c«ng nghÖ Ghi l¹i ë tÊt c¶ lç b¬m sù 
liÒn khèi 

13. Thö tÜnh cäc xi 
m¨ng ®Êt vÒ søc chÞu t¶i 

øng víi thiÕt kÕ Kh«ng sím h¬n 28 ngµy 
sau khi lµm xong cäc. 1% 
sè l−îng cäc nh−ng 
kh«ng Ýt h¬n 2 cäc, hoÆc 
khoan lÊy lâi ®Ó nÐn 0,5% 
sè cäc nh−ng kh«ng Ýt 
h¬n 2 cho mét c«ng tr×nh, 
hoÆc theo ph−¬ng ph¸p 
kh«ng ph¸ ho¹i víi sè 
l−îng x¸c ®Þnh bëi ®é 
chÝnh x¸c vµ ®é tin cËy 
cña ph−¬ng ph¸p. 

14. ChÕ ®é c«ng nghÖ 
khi gia cè bïn b»ng 
ph−¬ng ph¸p khoan trén 
( tÇn sè quay, tèc ®é 
dÞch chuyÓn th¼ng, sè 
hµnh tr×nh cña c¬ cÊu 
c«ng t¸c, sù liªn tôc khi 
b¬m, tæng l−u l−îng 
cña dung dÞch xi m¨ng 
vµ mËt ®é dung dÞch) 

CÇn theo thiÕt kÕ vµ theo 
kÕt qu¶ gia cè thö nghiÖm.

§o, quan s¸t b»ng m¾t, 
ghi chÐp. 

15. NhiÖt ®é vµ ¸p lùc 
khÝ ga trong lç khoan 
khi gia cè b»ng nhiÖt 

Kh«ng ®−îc thÊp h¬n qui 
®Þnh cña thiÕt kÕ 

§o liªn tôc 

16. C−êng ®é, biÕn 
d¹ng vµ ®é bÒn n−íc 
cña ®Êt gia cè b»ng 
ph−¬ng ph¸p nhiÖt 

Kh«ng ®−îc thÊp h¬n qui 
®Þnh cña thiÕt kÕ 

§o cho mçi khèi ®Êt gia 
cè 

4. Lµm chÆt ®Êt b»ng ®Çm/lu lÌn trªn mÆt hoÆc chiÒu s©u 
Cã c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 

 Lu lÌn, ®Çm nÆng r¬i tõ cao xuèng; 
 LÌn chÆt ®Êt qua lç khoan (cäc c¸t, cäc ®¸ d¨m, cäc ®Êt v«i xim¨ng, næ 
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m×n..); 
 Cè kÕt ®éng (dynamic consolidation). 

C¸c c«ng nghÖ thi c«ng nãi trªn hiÖn ®· ph¸t triÓn rÊt cao nhê thiÕt bÞ thi c«ng 
ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ngµy cµng cã ®é tin cËy cao. Nh÷ng 
th«ng sè kiÓm tra chÝnh nh− ®· tr×nh bµy ë ®Çu môc III vµ chi tiÕt th× theo nh÷ng 
tiªu chuÈn thi c«ng cô thÓ cña tõng ph−¬ng ph¸p. 

VÒ nguyªn t¾c :  ®èi víi c«ng tr×nh quan träng cÇn tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nÐn 
vµ c¾t cho ®Êt ë ®é ®Çm chÆt kh¸c nhau, trªn c¬ së ®ã  x©y dùng biÓu ®å quan hÖ 
gi÷a: 

 Lùc dÝnh vµ ®é chÆt (th«ng qua γkh« hay hÖ sè ®Çm chÆt kc); 
 Gãc ma s¸t vµ ®é chÆt; 
 M« ®un biÕn d¹ng/c−êng ®é vµ ®é chÆt. 

Khi ch−a cã sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ dïng c¸c sè liÖu tham kh¶o ë c¸c b¶ng sau 
®©y trong thiÕt kÕ s¬ bé ®Ó khèng chÕ chÊt l−îng. 

 
B¶ng 7.8. §é chÆt yªu cÇu cña ®Êt ®¾p 

Chøc n¨ng cña ®Êt lÌn chÆt HÖ sè ®Çm chÆt kc 
 Cho nÒn mãng cña nhµ vµ c«ng tr×nh hoÆc nÒn cña 

thiÕt bÞ nÆng còng nh− nÒn cã t¶i träng ph©n bè ®Òu 
lín h¬n 0,15MPa. 

 Nh− trªn, thiªt bÞ nÆng võa, mÆt nÒn cã t¶i träng 
0,05-0,15 MPa. 

 Nh− trªn, thiÕt bÞ nhÑ, mÆt nÒn cã t¶i träng nhá h¬n 
0,05 MPa. 

 Vïng kh«ng cã c«ng tr×nh 

 
 

0,98-0,95 
 

0,95-0,92 
 

0,92-0,90 
0,9-0,88 

 
B¶ng 7.9. TrÞ tiªu chuÈn cña m«dun biÕn d¹ng E mét sè lo¹i ®Êt ®Çm chÆt 

E, MPa 

ë ®é Èm ®Çm chÆt tèi 
−u 

ë tr¹ng th¸i b·o hoµ 
n−íc 

§Êt 

kc =0,92 kc =0,95 kc =0,92 kc =0,95 

¸ c¸t hoµng thæ (lít) 

¸ sÐt vµ sÐt lít 
C¸t th« 

C¸t trung 
C¸t mÞn 

20 
25 
30 
25 
15 

25 
30 
40 
30 
20 

15 
20 
- 
- 
- 

20 
25 
- 
- 
- 

B¶ng 7.10. C−êng ®é tÝnh to¸n Ro cña nÒn ®Êt ®Çm chÆt 
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Ro, MPa ë hÖ sè kc §Êt 
0,92 0,95 0,97 

¸ c¸t 

¸ sÐt 
SÐt 

C¸t th« 
C¸t trung 
C¸t mÞn 

0,2 
0,25 
0,3 
0,3 

0,25 
0,2 

0,25 
0,3 
0,35 
0,4 
0,3 
0,25 

0,28 
0,32 
0,4 
0,5 
0,4 
0,3 

 
 

B¶ng 7.11. TrÞ khèng chÕ vÒ chÊt l−îng tÇng ®Êt ®Çm chÆt (kinh nghiÖm Trung Quèc) 
 

Lo¹i h×nh kÕt cÊu VÞ trÝ líp lÌn chÆt kc §é Èm 
Wop % 

KÕt cÊu x©y, nÆng vµ  Trong ph¹m vi tÇng chÞu lùc >0,96 
KÕt cÊu khung D−íi ph¹m vi tÇng chÞu lùc 0,93-0,96 
KÕt cÊu chèng ®ì vµ Trong ph¹m vi tÇng chÞu lùc 0,94-0,97 
kh«ng ph¶i kÕt cÊu khung D−íi ph¹m vi tÇng chÞu lùc 0,91-0,93 

Wop ± 2 

 
B¶ng 7.12. TrÞ tham kh¶o vÒ ®é Èm tèi −u vµ ®é chÆt (kh«) lín nhÊt 
 

Lo¹i ®Êt §é Èm tèi −u (%)
§é chÆt (kh«) lín 

nhÊt(g/cm3) 
§Êt c¸t 
§Êt sÐt 

§Êt sÐt bôi 
§Êt bôi 

8-12 
19-23 
12-15 
16-22 

1,8-1,88 
1,58-1,70 
1,85-1,95 
1,61-1,80 

B¶ng 7.13. TrÞ tham kh¶o vÒ ®é Èm tèi −u Wop % 
ChØ sè dÎo cña ®Êt Ip §é chÆt kh« lín nhÊt γdmax 

(g/cm3) 
§é Èm tèi −u 

Wop (%) 

<0 
0-14 
14-17 
17-20 
20-22 

1,85 
1,75-1,85 
1,70-1,75 
1,65-1,70 
1,60-1,75 

<13 
13-15 
15-17 
17-19 
19-21 
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Chó thÝch : 
1) Khi dïng ph−¬ng ph¸p ®éng ®Ó lÌn chÆt th× kh«ng chÕ sai kh¸c gi÷a ®é 
Èm vµ ®é Èm tèi −u thay ®æi trong ± 2%; 
2) Khi thi c«ng ®¾p ®Êt lªn vïng ®Êt rÊt yÕu ( c−êng ®é bÐ h¬n 0,3 MPa) th× 
ph¶i lµm c¸c ®−êng t¹m ®Ó m¸y mãc ®i l¹i. Lóc nµy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p 
æn ®Þnh ®−êng ( ®¾p líp ®Êt tho¸t ®−îc n−íc nh− c¸t, ®¸ d¨m .... hoÆc vËt 
liÖu v¶i / l−íi ®Þa kü thuËt ); 
3) ChÕ ®é ®¾p ( bÒ dµy vµ tèc ®é ®¾p .... ) do thiÕt kÕ qui ®Þnh ®Ó tr¸nh nÒn 
mÊt æn ®Þnh do v−ît t¶i. Cã khi ph¶i ®Æt mèc quan tr¾c lón theo ®é s©u vµ 
trªn mÆt ®Êt yÕu ®Ó khèng chÕ tèc ®é gia t¶i lóc thi c«ng. 

 

IV. Thi c«ng mãng cäc 
Thi c«ng mãng cäc tu©n theo Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 286: 2003 
" §ãng vµ Ðp cäc - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu "  
 
4.1  Thi công hạ cọc cần tuân theo bản vẽ thiết kế thi công, trong đó bao gồm: dữ liệu 

về bố trí các công trình hiện có và công trình ngầm; đường cáp điện có chỉ dẫn 

độ sâu lắp đặt đường dây tải điện và biện pháp bảo vệ chúng; danh mục các 

máy móc, thiết bị; trình tự và tiến độ thi công; các biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động và vệ sinh môi trường; bản vẽ bố trí mặt bằng thi công kể cả điện nước và 

các hạng mục tạm thời phục vụ thi công. 

Để có đầy đủ số liệu cho thi công móng cọc, nhất là trong điều kiện địa chất 

phức tạp, khi cần thiết Nhà thầu phải tiến hành đóng , ép các cọc thử và tiến 

hành thí nghiệm cọc bằng tải trọng động hoặc tải trọng tĩnh theo đề cương của 

Tư vấn hoặc Thiết kế đề ra. 

4.2    Trắc đạc định vị các trục móng cần được tiến hành từ các mốc chuẩn theo đúng 

quy định hiện hành. Mốc định vị trục thường làm bằng các cọc đóng, nằm cách 

trục ngoài cùng của móng không ít hơn 10 m. Trong biên bản bàn giao mốc định 

vị phải có sơ đồ bố trí mốc cùng toạ độ của chúng cũng như cao độ của các mốc 

chuẩn dẫn từ lưới cao trình thành phố hoặc quốc gia. Việc định vị từng cọc trong 

quá trình thi công phải do các trắc đạc viên có kinh nghiệm tiến hành dưới sự 

giám sát của kỹ thuật thi công cọc phía Nhà thầu và trong các công trình quan 

trọng phải được Tư vấn giám sát kiểm tra. Độ chuẩn của lưới trục định vị phải 

thường xuyên được kiểm tra, đặc biệt khi có một mốc bị chuyển dịch thì cần 



 

 
36 

 

được kiểm tra ngay. Độ sai lệch của các trục so với thiết kế không được vượt 

quá 1cm trên 100 m chiều dài tuyến.  

    ViÖc lùa chän cäc chÕ t¹o s½n (cäc gç, bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp) hay cäc nhåi 
lµ c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ chñ yÕu sau ®©y ®Ó quyÕt ®Þnh: 

• §Æc ®iÓm c«ng tr×nh; 
• §é lín cña c¸c lo¹i t¶i träng; 
• §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n; 
• Yªu cÇu cña m«i tr−êng (rung ®éng vµ tiÕng ån, ®Êt n−íc th¶i); 
• ¶nh h−ëng ®Õn c«ng tr×nh l©n cËn vµ c«ng tr×nh ngÇm; 
• Kh¶ n¨ng thi c«ng cña nhµ thÇu; 
• TiÕn ®é thi c«ng vµ thêi gian hoµn thµnh cña chñ ®Çu t−; 
• Kh¶ n¨ng kinh tÕ cña chñ ®Çu t−; 
• V..v.. 

Cã thÓ tham kh¶o theo kinh nghiÖm tr×nh bµy ë b¶ng 7.14. 
 
B¶ng 7.14. Lùa chän lo¹i cäc 
 

                                 Lo¹i cäc Cäc Ðp Cäc ®ãng Cäc nhåi
T×nh h×nh   Bª t«ng ThÐp  
KÝch th−íc 
cäc vµ t¶i 
träng cho 
phÐp 

§−êng kÝnh (cm) 
§é s©u (m) 
T¶i träng cho phÐp (tÊn)

20-30 
15-20 
20-40 

30-55 
20-40 

50-120

50-80 
25-150 

100-170 

80-120 
40-60 

150-700

Ph−¬ng thøc 
chÞu lùc cña 
cäc 

Chèng mòi 
Mòi + ma s¸t 
Ma s¸t 

0 
0 
0 

0 
0 

Δ 

0 
0 

Δ 

0 
0 
x 

§é s©u líp 
®Êt chÞu lùc 

§Õn 10 m 
10-20 m 
20-30 m 
30-60 m 

0 
0 

Δ 
x 

0 
0 
0 

Δ 

Δ 

Δ 
0 
0 

Δ 
0 
0 
0 
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Líp ®Êt xen 
kÑp dµy h¬n 
5 m 

SÐt N = 4-10 
      N = 10-20 
C¸t pha N = 15-30 
     N = 30-50 

     N > 50 
C¸t rêi 
Cuéi sái: 

d < 10 cm 
10-30 cm 

d > 30 cm 

Δ 
x 
0 

Δ 
x 
0 
 

x 
x 
x 

0 
x 
0 

Δ 
x 
0 
 

Δ 
x 
x 

0 
0 
0 
0 

Δ 
0 
 
0 

Δ 
x 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 

Δ 

Δ 

N−íc ngÇm Kh«ng h¹ ®−îc mùc 
n−íc 

Tèc ®é > 0,3m/s 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
x 

¶nh h−ëng 
®Õn m«i 
tr−êng 

ån vµ rung ®éng 
X©y dùng trªn n−íc 
GÇn c«ng tr×nh l©n cËn 
DiÖn tÝch chËt hÑp 

0 
0 
0 
0 

x 
0 

Δ 
x 

x 
0 

Δ 

Δ 

Δ 
0 

Δ 

Δ 

Chó thÝch:  

 0 - ThÝch hîp trong sö dông; Δ - CÇn nghiªn cøu tr−íc khi sö dông; 
x - Nãi chung lµ kh«ng thÝch hîp; N - ChØ sè xuyªn tiªu chuÈn. 

Cäc bª t«ng ®óc s½n ®−îc dïng kh¸ phæ biÕn nªn ®−îc giíi thiÖu sau ®©y :  
 
Cäc chÕ t¹o s½n 
     C¸c c«ng ®o¹n cÇn gi¸m s¸t kü ®èi víi cäc chÕ t¹o s½n (ë ®©y chñ yÕu nãi vÒ 
cäc BTCT) gåm cã: 

• Giai ®o¹n  s¶n xuÊt cäc (vËt liÖu vµ kÝch th−íc h×nh häc); 

• Giai ®o¹n th¸o khu«n, xÕp kho, vËn chuyÓn; 

• Chän bóa ®ãng cäc/h¹ cäc; 

• Tr×nh tù ®ãng/h¹ cäc; 

• Tiªu chuÈn dõng ®ãng/h¹; 

• ChÊn ®éng vµ tiÕng ån; 

• NghiÖm thu c«ng t¸c ®ãng/h¹ cäc. 
D−íi ®©y sÏ tr×nh bµy ng¾n gän mét sè yªu cÇu chÝnh trong c¸c giai ®o¹n nãi trªn. 
1.1. Giai ®o¹n s¶n xuÊt -  

- Trong s¶n xuÊt cäc BTCT, cÇn chó ý: 
- Khèng chÕ ®−êng kÝnh dmax cña cèt liÖu (dmax = 1:3 ®Õn 1: 2,5 athÐp); 
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- Cèt liÖu (c¸t+sái) kh«ng cã tÝnh x©m thùc vµ ph¶n øng kiÒm silic; 

- L−îng dïng xim¨ng ≥ 300kg/m3, nh−ng kh«ng v−ît qu¸ 500kg/m3; 
- §é sôt cña bª t«ng 8-18 cm (cè g¾ng dïng bª t«ng kh«); 
- Dïng phô gia víi liÒu l−îng thÝch hîp. 

Chó thÝch : 
1) L−îng dïng xi m¨ng ( theo tiªu chuÈn Mü ACI, 543, 1980) 

- Trong m«i tr−êng b×nh th−êng 335 kg/m3; 
- Trong m«i tr−êng n−íc biÓn 390 kg/m3; 
- §æ bª t«ng d−íi n−íc ( cäc nhåi ) 335 - 446 kg/m3; 

2)  §é sôt cña hçn hîp bª t«ng ( theo tiªu chuÈn võa nªu ) 
- §óc t¹i chç ( cäc nhåi ) kh«ng cã n−íc : 75 - 100mm; 
- §óc s½n :  0 - 75 mm; 
- §æ bª t«ng d−íi n−íc : 150 - 200 mm. 

C¸c kiÓm tra cèt liÖu vµ xim¨ng theo nh− tiªu chuÈn kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. 
Sai sè  vÒ träng l−îng c¸c thµnh phÇn cña hçn hîp bª t«ng kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ 
trÞ sau ®©y: 

• Xim¨ng :   ±2%; 

• Cèt liÖu th« :   ±3%; 

• N−íc+dung dÞch phô gia :   ±2%; 
Hå s¬ nghiÖm thu cho cäc BTCT gåm: 

• B¶n vÏ kÕt cÊu cäc; 

• PhiÕu kiÓm tra vËt liÖu cäc; 

• PhiÕu nghiÖm thu cèt thÐp; 

• C−êng ®é Ðp mÉu bª t«ng; 

• Ph−¬ng ph¸p d−ìng hé; 

• PhiÕu kiÓm tra kÝch th−íc cäc (tham kh¶o b¶ng 7.15). 
ChÊt l−îng mÆt ngoµi cäc ph¶i phï hîp yªu cÇu: 

- MÆt cäc b»ng ph¼ng, ch¾c ®Æc, ®é s©u bÞ søt ë gãc kh«ng qu¸ 10 mm; 
- §é s©u vÕt nøt cña bª t«ng do co ngãt kh«ng qu¸ 20mm, réng kh«ng qu¸ 

0,5mm; 
- Tæng diÖn tÝch mÊt m¸t do lÑm/søt gãc vµ rç tæ ong kh«ng ®−îc qu¸ 5% 

tæng diÖn tÝch bÒ mÆt cäc vµ kh«ng qu¸ tËp trung; 
- §Çu vµ mòi cäc kh«ng ®−îc rç, ghå ghÒ, nøt/søt. 

ChÊt l−îng cäc tr−íc khi ®ãng cÇn kiÓm tra gåm cã viÖc x¸c ®Þnh ®é ®ång 
nhÊt vµ c−êng ®é bª t«ng (siªu ©m + sóng bËt nÈy theo mét sè tiªu chuÈn hiÖn hµnh 
nh− 20TCN: 87, TCXD171: 1987, vµ TCXD 225: 1998, c¸c tiªu chuÈn Bé X©y 
dùng míi ban hµnh nh− : QuyÕt ®Þnh sè 25/2004 vÒ sö dông sóng bËt n¶y), vÞ trÝ cèt 
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thÐp trong cäc (c¶m øng ®iÖn tõ); kÝch th−íc cäc ë ®Çu vµ mòi. 
    Tû lÖ % sè cäc cÇn kiÓm tra do t− vÊn gi¸m s¸t vµ thiÕt kÕ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së 
c«ng nghÖ chÕ t¹o vµ tr×nh ®é thµnh th¹o nghÒ cña nhµ thÇu. 
 

B¶ng 7.15. Sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th−íc cña cäc bª t«ng ®óc s½n 
Lo¹i cäc H¹ng môc kiÓm tra Sai sè cho phÐp (mm) 

Cäc bª t«ng cèt 
thÐp ®óc s½n 

§é dµi c¹nh mÆt c¾t ngang cña 
cäc 
§−êng chÐo mÆt ®Çu cäc 
§é dµy tÇng b¶o vÖ 
§é vâng cña cäc 
T©m ë mòi cäc 
§é xiªn mÆt ®Çu cäc so víi 
®−êng tim cäc 
VÞ trÝ lç chõa cho tai mãc ®Ó 
cÈu cäc 

± 5 
 

10 

± 5 

<1% chiÒu dµi cäc, ≤20 
10 

< 3 
 
5 

Cäc  bª t«ng cèt 
thÐp ®óc s½n, rçng 

§−êng kÝnh 
§é dµy thµnh lç 
VÞ trÝ lç trßn ruét cäc so víi 
®−êng  tim cäc 
§−êng tim mòi cäc 
§é xiªn cña mÆt bÝch ë ®Çu trªn 
hoÆc d−íi cña ®o¹n cäc so víi 
®−êng tim cäc 
Tæng ®é xiªn cña 2 mÆt bÝch 
cña ®o¹n cäc gi÷a 

± 5 
-5 
5 
 

10 
2 
 
 
3 
 
 

Khung cèt thÐp cña 
cäc 

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt chñ 
Tim mòi cäc 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai 
d¹ng vßng hoÆc d¹ng xo¾n lß 
xo 
L−íi thÐp ë ®Çu cäc 
§é nh« cña tai mãc khái mÆt 
cäc 

± 5 
10 

± 20 
 
 

± 10 
+ 10 
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Tiªu chuÈn míi vÒ cäc ®ãng vµ cäc Ðp TCXDVN 286/2003 quy ®Þnh vÒ sai sè víi 
cäc: 

Bảng 1- Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc 
 

TT Kích thước cấu tạo Độ sai lệch cho phép 
1 2 3 
1 Chiều dài đoạn cọc, m                ≤ 10 ± 30 mm 
2 Kích thước cạnh (đường kính ngoài) tiết diện của 

cọc đặc (hoặc rỗng giữa) 
+ 5 mm 

3 Chiều dài mũi cọc ± 30 mm 
4 Độ cong của cọc (lồi hoặc lõm) 10 mm 
5 Độ võng của đoạn cọc 1/100 chiều dài đốt cọc 
6 Độ lệch mũi cọc khỏi tâm 10 mm 
7 Góc nghiêng của mặt đầu cọc với mặt phẳng 

thẳng góc trục cọc: 
 

 - cọc tiết diện đa giác nghiêng 1% 
 - cọc tròn nghiêng 0.5% 

8 Khoảng cách từ tâm móc treo đến đầu đoạn cọc ± 50 mm 
9 Độ lệch của móc treo so với trục cọc 20 mm 
10 Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ ± 5 mm 
11 Bước cốt thép xoắn hoặc cốt thép đai ± 10 mm 
12 Khoảng cách giữa các thanh cốt thép chủ ± 10 mm 
13 Đường kính cọc rỗng ± 5 mm 
14 Chiều dày thành lỗ ± 5 mm 
15 Kích thước lỗ rỗng so với tim cọc    ± 5 mm 

 
 
1.2. - Giai ®o¹n th¸o khu«n, xÕp kho, vËn chuyÓn 
    Nh÷ng h− háng cã thÓ xÈy ra ë giai ®o¹n nµy th−êng gÆp lµ: 

- VËn chuyÓn, xÕp kho khi c−êng ®é bª t«ng ch−a ®¹t 70% c−êng ®é thiÕt 
kÕ; 

- CÈu mãc kh«ng nhÑ nhµng, vÞ trÝ vµ sè l−îng c¸c mãc thÐp ®Ó cÈu lµm 
kh«ng ®óng theo thiÕt kÕ quy ®Þnh. 

§Ó tr¸nh háng gÉy cäc, th«ng th−êng dïng 2 mãc cho cäc dµi d−íi 20 m vµ 
3 mãc cho cäc dµi 20 - 30m. 

Tuú thuéc vµo c¸ch ®Æt mãc cÈu mµ néi lùc sÏ ®−îc tÝnh to¸n t−¬ng øng theo 
nguyªn t¾c sau: Khi sè mãc trªn cäc Ýt h¬n hoÆc b»ng 3 th× vÞ trÝ cña mãc x¸c ®Þnh 
theo sù c©n b»ng cña m« men ©m ,cßn nÕu sè mãc lín h¬n 3 th× vÞ trÝ cña mãc x¸c 
®Þnh theo sù c©n b»ng ph¶n lùc.  
    Nh÷ng kiÓm to¸n nãi trªn ph¶i ®−îc th«ng hiÓu gi÷a ng−êi thiÕt kÕ vµ thi c«ng 
®Ó tr¸nh nøt hoÆc gÉy cäc tr−íc khi ®ãng. §iÒu nµy cµng ®Æc biÖt quan träng khi 
chóng ta dïng cäc bª t«ng cèt thÐp dµi trªn 30 m hay cäc BTCT øng suÊt tr−íc. 
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1.3. Chän bóa ®ãng cäc 

Mét sè nguyªn t¾c chung trong chän bóa: 
-  B¶o ®¶m cäc xuyªn qua tÇng ®Êt dµy (kÓ c¶ tÇng cøng xen kÑp) cã mòi vµo 
®−îc líp chÞu lùc (cäc chèng), ®¹t ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ; 

- øng suÊt do va ®Ëp g©y ra trong cäc (øng suÊt xung kÝch) ph¶i nhá h¬n 
c−êng ®é cña vËt liÖu cäc, øng suÊt kÐo do va ®Ëp nhá h¬n c−êng ®é 
chèng kÐo cña bª t«ng th«ng th−êng, cßn trong cäc BTCT øng suÊt tr−íc 
– nhá h¬n tæng c−êng ®é chèng kÐo cña bª t«ng vµ trÞ øng suÊt tr−íc; 

- Khèng chÕ tho¶ ®¸ng tæng sè  nh¸t bóa + thêi gian ®ãng (chèng mái vµ 
gi¶m hiÖu qu¶ ®ãng); 

- §é xuyªn vµo ®Êt cña mét nh¸t bóa kh«ng nªn qu¸ nhá: bóa diezen -1÷2 
mm/nh¸t vµ bóa h¬i 2÷3 mm/nh¸t (®Ò phßng háng bóa + m¸y ®ãng). 

C¨n cø ®Ó chän bóa ®ãng: 

- Theo träng l−îng cäc (träng l−îng bóa > träng l−îng cäc); 

- Theo lùc xung kÝch cña bóa (lùc xung kÝch > lùc chèng xuyªn); 
- Theo ph−¬ng tr×nh truyÒn sãng øng suÊt; 
- Theo c¸ch khèng chÕ ®é cøng (theo ph−¬ng tr×nh viph©n bËc 3 vÒ truyÒn 

sãng øng suÊt); 
- Theo ph−¬ng ph¸p ®å gi¶i kinh nghiÖm ®Ó chän bóa thuû lùc cho thi c«ng 

cäc èng thÐp; 
- Theo ph−¬ng ph¸p kinh nghiÖm so s¸nh tæng hîp. 

Chi tiÕt cã thÓ xem trong “Sæ tay c«ng tr×nh mãng cäc, B¾c Kinh, 1995”. 
 

 Hạ cọc bằng búa đóng và búa rung   
Tuỳ theo năng lực trang thiết bị hiện có, điều kiện địa chất công trình, quy định của 
Thiết kế về chiều sâu hạ cọc và độ chối quy định Nhà thầu có thể lựa chọn thiết bị hạ 
cọc phù hợp. Nguyên tắc lựa chọn búa như sau: 

a) có đủ năng lượng để hạ cọc đến chiều sâu thiết kế với độ chối quy định trong 
thiết kế, xuyên qua các lớp đất dày kể cả tầng kẹp cứng; 

b) gây nên ứng suất động không lớn hơn ứng suất động cho phép của cọc để 
hạn chế khả năng gây nứt cọc; 

c) tổng số nhát đập hoặc tổng thời gian hạ cọc liên tục không được vượt quá 
giá trị khống chế trong thiết kế  để ngăn ngừa hiện tượng cọc bị mỏi; 

d) độ chối của cọc không nên quá nhỏ có thể làm hỏng đầu búa. 
Lựa chọn búa đóng cọc theo khả năng chịu tải của cọc trong thiết kế và trọng lượng 
cọc. Năng lượng cần thiết tối thiểu của nhát búa đập E được xác định theo công thức: 

E = 1.75 a P     (1) 
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 trong đó:  E - Năng lượng đập của búa, kGm; 

   a - hệ số bằng 25 kG.m/tấn    

P - khả năng chịu tải của cọc, tấn, quy định trong thiết kế. 

Loại búa được chọn với năng lượng nhát đập Ett phải thoả mãn điều kiện: 

k
E

qQ

tt

n ≤
+

 (2) 

 trong đó: k - hệ số quy định trong bảng 2; 

   Qn - trọng lượng toàn phần của búa, kG; 

   q   - trọng lượng cọc (gồm cả trọng lượng mũ và đệm đầu cọc), kG 

 Đối với búa đi-ê-zen, giá trị tính toán năng lượng đập lấy bằng: 

  đối với búa ống Ett = 0.9 QH 

  đối với búa cần Ett = 0.4 QH 

  Q - trọng lượng phần đập của búa, kG; 

H - chiều cao rơi thực tế phần đập búa khi đóng ở giai đoạn cuối, đối với 

búa ống H= 2.8 m; đối với búa cần có trọng lượng phần đập là 1250, 1800 

và 2500 kG thì H tương ứng là 1.7; 2 và 2.2 m. 

                          

Bảng 2- Hệ số chọn búa đóng 

 

Loại búa Hệ số k  

Búa đi-ê-zen kiểu ống và song động 

Búa đơn động và đi-ê-zen kiểu cần 

Búa treo 

6 

5 

3 

 

Chú thích: Khi hạ cọc bằng phương pháp xói nước thì các hệ số nói trên được 

tăng thêm 1.5. 

Khi cần phải đóng xuyên qua các lớp đất chặt nên dùng các búa có năng lượng đập lớn 
hơn các trị số tính toán theo các công thức (1) và (2), hoặc có thể dùng biện pháp 
khoan dẫn trước khi đóng hoặc biện pháp xói nước. 
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Khi chọn búa để đóng cọc xiên nên tăng năng lượng đập tính theo công thức (1) với hệ 
số k1 cho trong bảng 3. 
 

Bảng 3- Hệ số chọn búa đóng cọc xiên 

 

Độ nghiêng của cọc Hệ số k1 

5:1 

4:1 

3:1 

2:1 

1:1 

1.1 

1.15 

1.25 

1.4 

1.7 

 
Loại búa rung hạ cọc chọn theo tỷ số K0 / Qt tuỳ thuộc vào điều kiện đất nền và chiều 
sâu hạ cọc. 

K0 - mô men lệch tâm, T.cm; 
Qt - trọng lượng toàn phần gồm trọng lượng cọc, búa rung và đệm đầu 
cọc, tấn. 

Giá trị của tỷ số này khi dùng búa rung với tốc độ quay bánh lệch tâm 300÷500 
vòng/ phút không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng 4. 
 

Bảng 4 -Tỷ số K0 / Qt 

 

K0/Qt khi độ sâu hạ  cọc  
Tính chất đất mà 

cọc xuyên qua 
Phương pháp hạ 

< 15 m >15 m 

Cát no nước, bùn, sét dẻo 

mềm và dẻo chảy 

Cát ẩm, đất sét, á sét dẻo 

mềm, cứng 

Sét cứng, nửa cứng, cát, 

sỏi, sạn 

Không xói nước và lấy đất 

ra khỏi cọc 

Xói nước tuần hoàn và lấy 

đất khỏi lòng cọc ống 

Xói nước và lấy đất khỏi 

lòng cọc thấp hơn cả mũi 

cọc 

0.80 

 

1.10 

 

1.30 

1.0 

 

1.30 

 

1.60 

 

Chú thích: Khi chọn búa rung để hạ cọc ống có đường kính lớn hơn 1.2 m nên ưu tiên 
cho các máy có lỗ thoát để đưa đất từ trong lòng cọc ống ra ngoài mà không phải tháo 
lắp máy. Trong trường hợp cần rung hạ các cọc đường kính lớn nên dùng hai búa rung 
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ghép đôi đồng bộ trên một đế trung chuyển; khi đó các giá trị K0 và Qt phải là tổng các 
chỉ tiêu tương ứng của hai búa rung. 
 
Khi rung hạ cọc tròn rỗng hoặc cọc dạng tấm cần có các biện pháp chống khả năng 
xuất hiện các vết nứt hoặc hư hỏng cọc: 

-để tránh sự tăng áp suất không khí trong lòng cọc do đậy khít nên dùng chụp 
đầu cọc có các lỗ hổng có tổng diện tích không ít hơn 0.5% diện tích tiết diện 
ngang của cọc; 
-để tránh sinh ra áp lực thuỷ động nguy hiểm của nước trong đất lòng cọc có thể 
gây nứt rạn cọc-ống BTCT phải có biện pháp hút nước hoặc truyền không khí. 
Để có thể dự báo trước những hư hỏng có thể xảy ra khi rung hạ cọc- ống nên 
dùng thiết bị đo gia tốc, trong trường hợp không có thiết bị thì tiến hành quan sát 
mức độ tiêu tán công suất búa ( hoặc điện năng) và biên độ giao động của cọc. 
Nếu thấy công suất búa và biên độ giao động của cọc tăng, liên kết búa rung và 
đầu cọc vẫn khít mà tốc độ hạ cọc lại bị giảm thì chứng tỏ mũi cọc đã gặp 
chướng ngại; khi đó cần dừng máy, tìm cách loại bỏ chướng ngại bằng cách lấy 
đất lòng cọc và bơm rửa đáy cọc. 
Khi rung hạ cọc trong cát và á cát ở giai đoạn cuối thì nên giảm tần số và rung cọc 
trong khoảng 7÷10 phút ở độ sâu thiết kế để làm chặt đất trong lòng và xung quanh 
cọc. 

Khi rung hạ cọc bình thường tức là các thông số búa rung ổn định, cọc không gặp 
chướng ngại thì theo sự tăng tiến của chiều sâu, tốc độ hạ cọc, biên độ giao động và 
công suất máy sẽ bị giảm do ma sát bên của cọc tăng dần. Để tăng chiều sâu hạ cọc 
nên tăng công suất động cơ cho đến công suất thiết kế. Khi tốc độ hạ cọc giảm tới 2-5 
cm/ phút và biên độ giao động khoảng 5mm thì cọc sẽ khó xuống tiếp; cần phải tiến 
hành xói nước hoặc lấy đất lòng cọc cùng với việc chạy hết công suất động cơ.  
Khi đóng cọc bằng búa phải dùng mũ cọc và đệm gỗ phù hợp với tiết diện ngang của cọc. 
Các khe hở giữa mặt bên của cọc và thành mũ cọc mỗi bên không nên vượt quá 1 cm. 

Cần phải siết chặt cứng búa rung hạ cọc với cọc.  

Khi nối các đoạn cọc tròn rỗng và cọc -ống phải đảm bảo độ đồng tâm của 
chúng. Khi cần thiết phải dùng bộ gá cố định và thiết bị dẫn hướng để tăng độ 
chính xác. 
Khi thi công cọc ở vùng sông nước nên tiến hành khi sóng không cao hơn cấp 2. 
Các phương tiện nổi cần được neo giữ chắc chắn. 

 
1.4. Mèi nèi cäc vµ mòi cäc 
    Mèi nèi gi÷a c¸c ®o¹n cäc chÕ t¹o s½n (BTCT, gç, thÐp..) cã ý nghÜa rÊt quyÕt 
®Þnh khi dïng cäc dµi. VÒ ph−¬ng diÖn chÞu lùc, mèi nèi cã thÓ chÞu lùc nÐn vµ 
còng cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn lùc nhæ, m« men vµ lùc c¾t. Khi ®ãng th× mèi nèi võa 
chÞu lùc nÐn võa chÞu lùc nhæ. 
    §èi víi cäc bª t«ng cèt thÐp th«ng th−êng c¸c liªn kÕt gi÷a ®o¹n cäc ®−îc thùc 
hiÖn b»ng: 

 Hµn qua mÆt bÝch + thÐp gãc; 
 Hµn qua thÐp b¶n phñ kÝn mÆt bÝch; 
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 Liªn kÕt b»ng chèt nªm ®ãng; 
 Liªn kÕt b»ng chèt xá kiÓu ©m d−¬ng + ®æ v÷a. 

§èi víi cäc BTCT trßn, rçng cã thÓ liªn kÕt b»ng mèi nèi hµn hoÆc nèi b»ng 
bul«ng. 

T¹i c¸c n−íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao ng−êi ta dïng kiÓu mèi nèi 
chÕ t¹o c¬ khÝ kh¸ chÝnh x¸c, rót ng¾n viÖc ngõng chê lóc h¹ cäc vµ cã ®−îc c©y 
cäc dµi víi mèi nèi ch¾c ch¾n lµm cho cäc chÞu t¶i víi ®é tin cËy cao. 

Mét sè kiÓu mèi nèi võa nªu cã thÓ t×m thÊy trong nhiÒu tµi liÖu chuyªn kh¶o, 
ë ®©y chØ nªu mét sè lo¹i tiªu biÓu ( xem h×nh 7.7 - h×nh 7.9). 

VÒ mòi cäc (h×nh 7.10) tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ph−¬ng thøc 
chÞu lùc cña cäc mµ mòi sÏ cã cÊu t¹o kh¸c nhau. Khi cäc ®ãng vµo nÒn ®Êt mÒm 
th× cã thÓ dïng ®Çu cäc b»ng ph¼ng; khi ®ãng vµo líp ®Êt cøng, vµo líp ®¸ phong 
ho¸ bë rêi hoÆc mòi cäc cã thÓ chèng vµo líp ®Êt ®¸ cã thÕ n»m nghiªng, cäc cña 
c¸c cÇu lín, ®Ó ®¶m b¶o søc chÞu t¶i còng nh− æn ®Þnh cña cäc ph¶i cÊu t¹o mòi cäc 
mét c¸ch cÈn thËn, ®óng t©m ®Ó cäc kh«ng bÞ lÖch h−íng khi ®ãng/h¹ vµo trong 
®Êt. 
    Nh÷ng chi tiÕt cÊu t¹o vµ thiÕt kÕ mèi nèi vµ mòi cäc cã ý nghÜa kinh tÕ – kü 
thuËt trong c«ng tr×nh mãng cäc nãi chung vµ còng lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn dÔ bÞ xem 
th−êng cña ng−ßi thiÕt kÕ lÉn ng−êi thi c«ng. 
 
Cấu tạo mũ cọc 

Mũ cọc có vai trò rất quan trọng trong công tác thi công cọc đóng, vừa đảm bảo 
cho cọc không bị nứt, vỡ, mà còn giữ cho sabô của búa không bị hư hại. Thông thường 
các cơ sở sản xuất búa đều cung cấp đồng bộ cả giàn búa cùng loại mũ cọc tương 
ứng. Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta chưa chế tạo được dàn búa, có thể thay thế 
mũ cọc chế sẵn bằng cách tự gia công bằng hàn. Phụ lục giới thiệu các thành phần cấu 
tạo chính của mũ cọc để có thể gia công được mũ cọc khi cần thiết.  
 Khi đóng cọc bằng búa hơi đơn động và búa đi-ê-zen kiểu ống nên dùng mũ cọc 
dạng chữ H đúc hoặc hàn có khoang trên và khoang dưới. Khi đóng cọc bằng búa đi-ê-
zen kiểu cần và búa hơi song động có thể dùng mũ cọc dạng chữ U chỉ có mình 
khoang dưới( xem hình vẽ). 
 Mũ cọc phải có lỗ tai hoặc vòng treo để ngoắc vào đầu búa trong tư thế thẳng 
đứng bằng cáp. Khoang trên thường có dạng hình tròn sâu 100 ÷150 mm cho búa hơi 
và 200÷300 mm cho búa đi-ê-zen. Khoang trên chứa giảm chấn để giảm tải trọng động 
lên búa cũng như lên chính mũ cọc. Đường kính khoang trên thường rộng hơn đường 
kính sabô của búa khoảng 10 ÷ 15 mm hoặc không nhỏ hơn kích cỡ ngoài của búa hơi. 
 Giảm chấn trên thường được làm từ các loại gỗ cứng (sồi, thông, sến, táu, lát...) 
cắt dọc thớ, đặt vuông góc chuẩn với trục chính. Bề dày của tấm giảm chấn trên phụ 
thuộc vào trọng  
lượng phần đập của búa; với búa đi-ê-zen kiểu ống có trọng lượng phần đập là 1250, 
1800, 2500, 3500, 5000 kG thì chiều dày đệm không nhỏ hơn tương ứng là 150, 200, 
200, 250, 300 mm; với búa hơi không nhỏ hơn 250 ÷ 300 mm. 

 Nghiêm cấm việc dùng tấm giảm chấn trên đã bị giập nát, có thể xảy ra nhát 
đập trực tiếp của búa vào mũ thép. 
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Kích cỡ khoang dưới của mũ cọc thường chỉ rộng hơn kích thước tiết diện coc 1 
cm. Chiều sâu khoang dưới khoảng 500 - 600 mm. Tấm giảm chấn dưới có thể làm từ 
các vật liệu khác nhau( xem bảng 9 phụ lục 8). Bề dày của đệm dưới khi đóng cọc bê 
tông cốt thép phụ thuộc vào vật liệu đệm, tính năng kỹ thuật của búa và cọc, đặc điểm 
đất nền và xác định nhờ tính toán (xem phụ lục C). 
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b) Cho bóa §iezen kiÓu cÇn

d) §Ó ®ãng cäc èng BTCT

8 - Khoang d−íi; 9 - §ai; 10 - Lç ®ôc trong

5 - V¸ch ngang; 6 - Vµnh d−íi; 7 - Gi¶m chÊn d−íi; 

1 - Bóa; 2 - Khoang trªn; 3 - Gi¶m trÊn trªn; 4 - Vµnh trªn

c) Cho bóa h¬i ®¬n ®éng

a) Cho bóa §iezen kiÓu èng

S¬ ®å mò cäc

gi¶m chÊn trªn d−íi ®Çu bóa; 11 - Lâi nãn trô

  
Kích cỡ khoang dưới của mũ cọc thường chỉ rộng hơn kích thước tiết diện coc 1 

cm. Chiều sâu khoang dưới khoảng 500 - 600 mm. Tấm giảm chấn dưới có thể làm từ 
các vật liệu khác nhau( xem bảng 9 trên). Bề dày của đệm dưới khi đóng cọc bê tông 
cốt thép phụ thuộc vào vật liệu đệm, tính năng kỹ thuật của búa và cọc, đặc điểm đất 
nền và xác định nhờ tính toán . 
 
1.5. Tr×nh tù ®ãng cäc 
    Tr×nh tù ®ãng/h¹ cäc trong c«ng nghÖ thi c«ng mãng cäc cÇn dùa vµo c¸c yÕu tè 
sau ®©y ®Ó quyÕt ®Þnh: 

• §iÒu kiÖn hiÖn tr−êng vµ m«i tr−êng; 

• VÞ trÝ vµ diÖn tÝch vïng ®ãng cäc; 

• C«ng tr×nh l©n cËn vµ tuyÕn ®−êng èng ngÇm; 

• TÝnh chÊt ®Êt nÒn; 

• KÝch th−íc cäc, kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ, sè l−îng, chiÒu dµi cäc; 

• ThiÕt bÞ dïng ®Ó ®ãng/h¹ cäc; 

• Sè l−îng ®µi cäc vµ yªu cÇu sö dông. 
ViÖc lùa chän c¸ch ®ãng nµo cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch tû mû trong tõng tr−êng 

hîp cô thÓ theo c¸c yÕu tè nªu trªn. 
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Th«ng th−êng, nguyªn t¾c ®Ó x¸c ®Þnh tr×nh tù ®ãng cäc lµ: 
(1) C¨n cø vµo mËt ®é cña cäc vµ ®iÒu kiÖn xung quanh: 

• Chia khu ®Ó nghiªn cøu tr×nh tù ®ãng; 

• Chia 2 h−íng ®èi xøng, tõ gi÷a ®ãng ra; 

• Chia 4 h−íng tõ gi÷a ®ãng ra; 

• §ãng theo 1 h−íng. 
(2) C¨n cø ®é cao thiÕt kÕ cña mãng: Mãng s©u h¬n - ®ãng tr−íc, n«ng h¬n - 

®ãng sau; 
(3) C¨n cø quy c¸ch cäc: Cäc lín - ®ãng tr−íc, cäc nhá - ®ãng sau; cäc dµi - 

®ãng tr−íc, cäc ng¾n  - ®ãng sau; 
(4) C¨n cø t×nh h×nh ph©n bè cäc: Cäc trong nhãm - ®ãng tr−íc, cäc ®¬n  - 

®ãng sau; 
(5) C¨n cø yªu cÇu ®é chÝnh x¸c lóc ®ãng: §é chÝnh x¸c thÊp - ®ãng tr−íc, 

®é chÝnh x¸c cao - ®ãng sau. 
 
Hạ cọc bằng phương pháp ép tĩnh 
 
Lựa chọn thiết bị ép cọc cần thoả mãn các yêu cầu sau: 

- công suất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực ép lớn nhất do thiết kế quy 
định; 
- lực ép của thiết bị phải đảm bảo tác dụng đúng dọc trục tâm cọc khi ép từ đỉnh 
cọc và tác dụng đều lên các mặt bên cọc khi ép ôm, không gây ra lực ngang lên 
cọc; 
- thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định thời hiệu về đồng hồ đo áp và các van dầu 
cùng bảng hiệu chỉnh kích do cơ quan có thẩm quyền cấp; 
- thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện vận hành và an toàn lao động khi thi 
công. 

Lựa chọn hệ phản lực cho công tác ép cọc phụ thuộc vào đặc điểm hiện trường, đặc 
điểm công trình, đặc điểm địa chất công trình, năng lực của thiết bị ép. Có thể tạo ra hệ 
phản lực bằng neo xuắn chặt trong lòng đất, hoặc dàn chất tải bằng vật nặng trên mặt 
đất khi tiến hành ép trước, hoặc đặt sẵn các neo trong móng công trình để dùng trọng 
lượng công trình làm hệ phản lực trong phương pháp ép sau. Trong mọi trường hợp 
tổng trọng lượng hệ phản lực không nên nhỏ hơn 1.1 lần lực ép lớn nhất do thiết kế 
quy định. 
Thời điểm bắt đầu ép cọc khi phải dùng trọng lượng công trình làm phản lực (ép sau) 
phải được thiết kế quy định phụ thuộc vào kết cấu công trình, tổng tải trọng làm hệ 
phản lực hiện có và biên bản nghiệm thu phần đài cọc có lỗ chờ cọc và hệ neo chôn 
sẵn theo các quy định về nghiệm thu kết cấu BTCT hiện hành. 
 
Kiểm tra định vị và thăng bằng của thiết bị ép cọc gồm các khâu: 

- trục  của thiết bị tạo lực phải trùng với tim cọc; 
- mặt phẳng “ công tác” của sàn máy ép phải nằm ngang phẳng ( có thể kiểm ta 
bằng thuỷ chuẩn ni vô); 
- phương nén của thiết bị tạo lực phải là phương thẳng đứng, vuông góc với sàn 
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“ công tác”; 
- chạy thử máy để kiểm tra ổn định của toàn hệ thống bằng cách gia tải khoảng  
10 ÷ 15% tải trọng thiết kế của cọc. 

 
Đoạn mũi cọc cần được lắp dựng cẩn thận, kiểm tra theo hai phương vuông góc sao cho 
độ lệch tâm không quá 10 mm. Lực tác dụng lên cọc cần tăng từ từ sao cho tốc độ xuyên 
không quá 1cm/s. Khi phát hiện cọc bị nghiêng phải dừng ép để căn chỉnh lại. 
 
ép các đoạn cọc tiếp theo gồm các bước sau: 

a) kiểm tra bề mặt hai đầu đoạn cọc, sửa chữa cho thật phẳng; kiểm tra chi tiết 
mối nối; lắp dựng đoạn cọc vào vị trí ép sao cho trục tâm đoạn cọc trùng với 
trục đoạn mũi cọc, độ nghiêng so với phương thẳng đứng không quá 1%; 

b) gia tải lên cọc khoảng 10 ÷ 15% tải trọng thiết kế suốt trong thời gian hàn nối để 
tạo tiếp xúc giữa hai bề mặt bê tông; tiến hành hàn nối theo quy định trong thiết 
kế. 

c) tăng dần lực ép để các đoạn cọc xuyên vào đất với vận tốc không quá 2cm/s; 
d) không nên dừng mũi cọc trong đất sét dẻo cứng quá lâu( do hàn nối hoặc do 

thời gian đã cuối ca ép...). 
Khi lực nén bị tăng đột ngột, có thể gặp một trong các hiện tượng sau: 

- mũi cọc xuyên vào lớp đất cứng hơn; 
- mũi cọc gặp dị vật; 
- cọc bị xiên, mũi cọc tì vào gờ nối của cọc bên cạnh.  
Trong các truờng hợp đó cần phải tìm biện pháp xử lý thích hợp, có thể là một 
trong các cách sau: 
- cọc nghiêng quá quy định, cọc bị vỡ phải nhổ lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc 
mới (do thiết kế chỉ định) 
- khi gặp dị vật, vỉa cát chặt hoặc sét cứng có thể dùng cách khoan dẫn hoặc xói 
nước như đóng cọc; 
Trong trường hợp không đạt hai điều kiện trên, Nhà thầu phải báo cho Thiết kế 
để có biện pháp xử lý. 

 
1.6. Tiªu chuÈn dõng ®ãng cäc 
    X¸c ®Þnh tiªu chuÈn dõng ®ãng cäc theo yªu cÇu thiÕt kÕ lµ vÊn ®Ò quan träng v× 
nã cã ý nghÜa rÊt lín vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt. Hai dÊu hiÖu ®Ó khèng chÕ dõng ®ãng 
lµ: theo ®é s©u mòi cäc quy ®Þnh trong thiÕt kÕ vµ theo ®é xuyªn cuèi cïng cña cäc 
vµo ®Êt (cã khi cßn gäi lµ theo ®é chèi). Cã nhiÒu nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hai dÊu 
hiÖu nãi trªn vµ cã khi m©u thuÉn nhau. 
    Tiªu chuÈn khèng chÕ viÖc dõng ®ãng cäc nªn quy ®Þnh nh− sau: 

(1) NÕu mòi cäc ®Æt vµo tÇng ®Êt th«ng th−êng th× ®é s©u thiÕt kÕ lµm tiªu 
chuÈn chÝnh cßn ®é xuyªn th× dïng ®Ó tham kh¶o; 

(2) NÕu mòi cäc ®Æt vµo líp ®Êt c¸t tõ chÆt võa trë lªn th× lÊy ®é xuyªn s©u 
lµm tiªu chuÈn chÝnh cßn ®é s©u cäc - tham kh¶o; 

(3) Khi ®é xuyªn ®· ®¹t yªu cÇu nh−ng cäc ch−a ®¹t ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ th× 
nªn ®ãng tiÕp 3 ®ît, mçi ®ît 10 nh¸t víi ®é xuyªn cña 10 nh¸t nµy kh«ng 
®−îc lín h¬n ®é xuyªn quy ®Þnh cña thiÕt kÕ; 
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(4) Khi cÇn thiÕt dïng c¸ch ®ãng thö ®Ó x¸c ®Þnh ®é xuyªn khèng chÕ.  
Tham kh¶o kinh nghiÖm cña Trung Quèc ë b¶ng 7.16. 

 
B¶ng 7.16. KiÕn nghÞ vÒ tiªu chuÈn khèng chÕ dõng ®ãng cäc (kinh nghiÖm Trung Quèc) 

Lo¹i cäc Cäc BTCT rçng Cäc BTCT ®Æc 

KÝch th−íc cäc 
(cm) 

Mòi 
kÝn 

Mòi hë Mòi kÝn Mòi hë 40x40 45x45 50x50 50x50

§Êt ë mòi cäc 
(trÞ sè N) 

§Êt 
c¸t 
(30-
50) 

§Êt sÐt 
cøng 

(20-25)

§Êt c¸t 
(30-50)

§Êt sÐt 
cøng 

(20-25)

§Êt sÐt cøng 

(20-25) 

§Êt 
c¸t 
(30-
50) 

§iªzen 20-25 cÊp 30-40 cÊp 30 cÊp 30-35 
cÊp 

35-45 
cÊp 

40-45 
cÊp 

Lo¹i 
bóa 

H¬i 4-7 T 7-10 T 7 T 7-10 T 10 T 10 T 

TrÞ sè khèng 
chÕ tæng sè 
nh¸t ®ãng 

≤ 2000 -2500 ≤ 1500 -2000 

Sè nh¸t ®ãng 
khèng chÕ  ë 5 
m cuèi cïng 

≤ 700 -800 ≤ 500 -600 

§iezen 2 - 3mm/nh¸t 2 - 3mm/nh¸t TrÞ sè 
®é 
xuyªn 

cuèi 
cïng 

H¬i 3 - 4mm/nh¸t 3 - 4mm/nh¸t 

 
Cọc được công nhận là ép xong khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau đây: 

a)  chiều dài cọc đã ép vào đất nền trong khoảng Lmin  ≤  Lc  ≤  Lmax,  
trong đó: Lmin , Lmax là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc được thiết kế 
dự báo theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực, m; 

     Lc là chiều dài cọc đã hạ vào trong đất so với cốt thiết kế; 
e) lực ép trước khi dừng trong khoảng (Pep) min  ≤  (Pep)KT  ≤  (Pep)max 
trong đó : (Pep) min  là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định; 
                (Pep)max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định; 
                (Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này được duy trì 
với vận tốc xuyên không quá 1cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần đường 
kính ( hoặc cạnh) cọc. 

Việc ghi chép lực ép theo nhật ký ép cọc nên tiến hành cho từng m chiều dài cọc cho 
tới khi đạt tới (Pep) min, bắt đầu từ độ sâu này nên ghi cho từng 20 cm cho tới khi kết 
thúc, hoặc theo yêu cầu cụ thể của Tư vấn, Thiết kế. 
Đối với cọc ép sau, công tác nghiệm thu đài cọc và khoá đầu cọc tiến hành theo tiêu 
chuẩn thi công và nghiệm thu công tác bê tông và bê tông cốt thép hiện hành. 
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1.7. Cäc vµ mÆt nÒn bÞ ®Èy tråi. 
ViÖc mÆt ®Êt bÞ n©ng lªn còng nh− bÞ chuyÓn vÞ ngang khi h¹ cäc cã kho¶ng 

c¸ch gi÷a chóng qu¸ gÇn hoÆc bè trÝ qóa dµy lµ nguy c¬ th−êng x¶y ra trong thi 
c«ng. §iÒu ®ã sÏ g©y ra nh÷ng h− háng cho cäc nh− lµ bÞ nøt hoÆc g·y do lùc kÐo 
vµ do ¸p lùc ngang cña ®Êt lªn cäc qu¸ lín; mòi cäc kh«ng tiÕp xóc tèt víi líp chÞu 
lùc do bÞ n©ng lªn khi h¹ nh÷ng cäc sau ®ã ë gÇn nã nªn søc chÞu t¶i kh«ng ®¸p 
øng víi thiÕt kÕ vµ ®é lón c«ng tr×nh sÏ lín.  HiÖn t−îng nãi trªn trë nªn nghiªm 
träng h¬n khi h¹ cäc cã mËt ®é dµy trong ®Êt yÕu no n−íc v× lo¹i ®Êt nµy kh«ng cã 
kh¶ n¨ng bÞ Ðp chÆt. 

§é n©ng cao mÆt ®Êt vµ chuyÓn vÞ ngang trong ®Êt sÐt no n−íc ch¼ng nh÷ng 
cã quan hÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc, ®−êng kÝnh vµ ®é dµi cña cäc mµ cßn cã 
quan hÖ ®Õn mËt ®é bè trÝ cäc. Theo kÕt qu¶ theo dâi vµ thèng kª trong thi c«ng 
cho thÊy nÕu Ws < 5%  th× ®é nguy hiÓm vÒ chÊt l−îng cäc bÐ, víi Ws tÝnh b»ng 
c«ng thøc : 

Ws =  
F
fΣ  

Trong ®ã : 
   f - diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang (m2) cña cäc ®¬n; 

Σf  - tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña c¸c cäc ®¬n; 
  F - diÖn tÝch hiÖn tr−êng (m2) bao b»ng hµng cäc ngoµi cïng; 
WS - mËt ®é diÖn tÝch cäc ®−îc h¹ vµo ®Êt. 
NÕu dïng mËt ®é thÓ tÝch cäc ®−îc h¹ vµo ®Êt Wv ®Ó biÓu thÞ, khi Wv < 0,6 th× 

Ýt cã nguy hiÓm vÒ chÊt l−îng cäc víi Wv tÝnh b»ng c«ng thøc : 

Wv =   
F
ViΣ  

Trong ®ã : 
    Vi - thÓ tÝch cña phÇn cäc ®· h¹ vµo ®Êt cña cäc ®¬n; 

 ΣVi -  tæng thÓ tÝch cña phÇn ®· h¹ vµo ®Êt cña c¸c cäc; 
     F -  nh− trªn. 
Khi mËt ®é bè trÝ cäc cã Ws > 5%, Wv > 0,6 th× kh¶ n¨ng g·y cäc t−¬ng ®èi 

nhiÒu. 
C¸ch xö lý khi gÆp hiÖn t−îng nãi trªn lµ ph¶i thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®o ®¹c 

cÈn thËn, cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ l¹i cäc, ®ãng cäc qua lç khoan  måi ®Ó gi¶m thÓ tÝch 
bÞ ®Èy tråi, thùc hiÖn tr×nh tù ®ãng cäc hîp lÝ vµ ph¶i ®ãng vç l¹i nh÷ng cäc ch−a bÞ 
g·y, chØ bÞ n©ng lªn cho ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ yªu cÇu. 

Qu¸ tr×nh ®ãng l¹i nµy cã thÓ tíi khi cäc ®¹t ®−îc ®é chèi nh− cò hoÆc theo ®é 
cao ®Çu cäc. ViÖc ®ãng l¹i cäc chØ nªn ®−îc b¾t ®Çu khi qu¸ tr×nh ®ãng cäc ®· v−ît 
ra ngoµi ph¹m vi ¶nh h−ëng ®Ó nã kh«ng g©y ra hiÖn t−îng tråi nµo n÷a cho nh÷ng 
cäc ®· ®ãng. 

VÊn ®Ò nµy còng xuÊt hiÖn ë líp c¸t mÞn chÆt b·o hoµ n−íc vµ líp phï sa v« 
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c¬, khi qu¸ tr×nh h¹ cäc ngõng l¹i, ¸p lùc n−íc lç rçng ©m sÏ biÕn mÊt do ®ã lµm 
gi¶m ®é bÒn c¾t theo thêi gian nªn lµm gi¶m søc chÞu t¶i cña cäc theo thêi gian vµ 
gäi lµ hiÖn t−îng chïng. Vç nhÑ lªn c¸c cäc ®· ®ãng còng ph¶i tiÕn hµnh trong c¸c 
®iÒu kiÖn ®Êt nh− vËy. NÕu sau khi vç l¹i mµ ph¸t hiÖn thÊy søc kh¸ng cò ®· gi¶m 
th× nh÷ng cäc nµy cÇn ph¶i ®ãng thªm cho ®Õn khi ®¹t ®−îc søc kh¸ng danh ®Þnh. 
1.8. ChÊn ®éng vµ tiÕng ån. 
    VÊn ®Ò ¶nh h−ëng cña chÊn ®éng còng nh− tiÕng ån (xem h×nh 7.11a) ®èi víi 
c«ng tr×nh vµ con ng−êi do thi c«ng ®ãng cäc g©y ra cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt v× nã 
cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ ®¸ng tiÕc, nhÊt lµ khi thi c«ng ®ãng cäc gÇn c«ng 
tr×nh ®· x©y hoÆc gÇn khu d©n c−. 
    Tiªu chuÈn ®Ó khèng chÕ dao ®éng vµ tiÕng ån do chÊn ®éng g©y ra ®èi víi 
ng−êi vµ c«ng tr×nh cã thÓ tham kh¶o: 

• Tiªu chuÈn Liªn X« (cò):  Nr. 1304 – 75 hay CH 2.2.4/2.1.8.562-96; 

• Tiªu chuÈn CHLB §øc:     DIN 4150 – 1986; 

• Tiªu chuÈn Thuþ SÜ :          SN 640312 – 1978; 

• Tiªu chuÈn Anh   :              BS 5228, Part 4  - 1992a (b¶ng 7.17). 

• Tiªu chuÈn ViÖt nam TCVN 5949-1998 (b¶ng 7.18). 
    VÒ  ®é ån th−êng khèng chÕ 70 – 75 dB ®èi víi khu ë  vµ 70 – 85 dB ®èi víi khu 
th−¬ng m¹i; Khi ån qu¸ giíi h¹n trªn ph¶i t×m c¸ch gi¶m ån. C¸ch phßng chèng 
¶nh h−ëng chÊn ®éng vµ ån: 

• X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch an toµn khi ®ãng (h×nh 7.11b); 

• Chän c¸ch ®ãng (träng l−îng + ®é cao r¬i bóa), lo¹i bóa hîp lý; 

• Khoan dÉn, ®ãng vç, Ðp; 

• Lµm hµo c¸ch chÊn; 

• §Æt vËt liÖu t−êng tiªu ©m, gi¶m thanh, ®Öm lãt ®Çu mò cäc; 

• V..v.. 

B¶ng 7.17.  ¶nh h−ëng cña dao ®éng ®èi víi c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau 
(theo tiªu chuÈn Anh BS 5228 Part 4   1992a) 

Th«ng sè ®o vµ ph¹m vi ®é nh¹y 
VÝ dô §èi t−îng quan t©m ChuyÓn vÞ 

(mm) 
VËn tèc 
(mm/s) 

Gia tèc (g) 

Ph−¬ng tiÖn 
thÝ nghiÖm 

ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh 

(0,25-1) x10-3 

(0,1Hz-30Hz) 

 (0,1-5) x10-3 

(30Hz-200Hz)

C¬ së vi 
®iÖn tö 

ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh 

 (6-400) x10-3 

(3Hz-100Hz) 

(0,5-8) x10-3 

(5Hz-200Hz) 

M¸y mãc 
chÝnh x¸c 

ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh 

(0,1-1) x10-3   



 

 
52 

 

 

M¸y tÝnh 

 

ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh 

 

(3-250) x10-3 

 0,1-0,25 sai sè 
trung ph−¬ng 

(SSTP) 

(tèi ®a 300Hz) 

Vi xö lý ThiÕt bÞ vµ vËn 
hµnh 

  0,1-1 

 

BÖnh viÖn vµ 
n¬i c− tró 

 

 

Con ng−êi 

 0,15-15 (h−íng 
®øng) 

(8Hz-80Hz) 

0,4-40 (h−íng 
ngang) 

(2Hz-80Hz) 

0,5-50 (SSTP 
h−íng ®øng) 

(4Hz-8Hz) 

 

V¨n phßng 

 

Con ng−êi 

 0,5-20 (h−íng 
®øng) 

(8Hz-80Hz) 

1-50 (h−íng 
ngang) 

(2Hz-80Hz) 

 

 

 

X−ëng m¸y 

 

 

Con ng−êi 

 1-20 (h−íng 
®øng) 

(8Hz-80Hz) 

3,2-52 (h−íng 
ngang) 

(2Hz-80Hz) 

(4-650)x10-3 

(SSTP h−íng 
®øng) 

(4Hz-8Hz) 

Khu d©n c− 
hoÆc th−¬ng 

m¹i 

 

C«ng tr×nh 

  

1-50 

 

èng dÉn khÝ 
hoÆc n−íc 

DÞch vô ngÇm 
d−íi ®Êt 

(10-400) x10-3 1-50  

 
B¶ng 7.18. Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp tiÕng ån khu vùc c«ng céng vµ d©n c−  
                      (tÝnh theo møc ©m t−¬ng ®−¬ng dBA TCVN 5949-1998) 

Thêi gian 
Khu vùc 

tõ 6h-18h tõ 18h-22h tõ 22h-6h 
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1. Khu vùc cÇn ®Æc biÖt yªn tÜnh: bÖnh viÖn, 
th− viÖn, nhµ ®iÒu d−ìng, nhµ trÎ, tr−êng 
häc, nhµ thê, chïa chiÒn. 

2. Khu d©n c−, kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, c¬ quan 
hµnh chÝnh. 

3. Khu d©n c− xen kÏ trong khu vùc th−¬ng 
m¹i, dÞch vô, s¶n xuÊt 

 
50 
 

60 
 

75 

 
45 
 

55 
 

70 

 
40 
 

50 
 

50 

 
Trong quá trình hạ cọc cần ghi chép nhật ký theo mẫu in sẵn . 

Đóng 5÷20 cọc đầu tiên ở các điểm khác nhau trên khu vực xây dựng phải tiến 
hành cẩn thận có ghi chép số nhát búa cho từng mét chiều sâu và lấy độ chối 
cho loạt búa cuối cùng. Nhà thầu nên dùng thí nghiệm phân tích sóng ứng suất 
trong cọc( PDA) để kiểm tra việc lựa chọn búa và khả năng đóng của búa trong 
các điều kiện đã xác định( đất nền, búa, cọc...) 

 Vào cuối quá trình đóng cọc khi độ chối gần đạt tới trị số thiết kế thì việc đóng cọc 
bằng búa đơn động phải tiến hành từng nhát dể theo dõi độ chối cho mỗi nhát; khi đóng 
bằng búa hơi song động cần phải đo độ lún của cọc, tần số đập của búa và áp lực hơi 
cho từng phút; khi dùng búa di-ê-zen thì độ chối được xác định từ trị trung bình của loạt 
10 nhát sau cùng. 

Cọc không đạt độ chối thiết kế thì cần phải đóng bù để kiểm tra sau khi được “ 
nghỉ” theo quy định. Trong truờng hợp độ chối khi đóng kiểm tra vẫn lớn hơn độ 
chối thiết kế thì Tư vấn và Thiết kế nên cho tiến hành thử tĩnh cọc và hiệu chỉnh 
lại một phần hoặc toàn bộ thiết kế móng cọc. 

Trong giai đoạn đầu khi đóng cọc bằng búa đơn động nên ghi số nhát búa và độ cao rơi 
búa trung bình để cọc đi được 1m; khi dùng búa hơi thì ghi áp lực hơi trung bình và thời 
gian để cọc đi được 1m và tần số nhát đập trong một phút. Độ chối phải đo với độ 
chính xác tới 1mm. 

Độ chối kiểm tra được đo cho 3 loạt búa cuối cùng. Đối với búa đơn và búa đi-ê-
zen thì một loạt là 10 nhát; đối với búa hơi thì một loạt là số nhát búa trong thời 
gian 2 phút; đối với búa rung 1 loạt  cũng là thời gian búa làm việc trong 2 phút. 
Thời gian “nghỉ” của cọc trước khi đóng kiểm tra phụ thuộc vào tính chất các lớp 
đất xung quanh và dưới mũi cọc nhưng không nhỏ hơn: 

a) 3 ngày khi đóng qua đất cát; 
b) 6 ngày khi đóng qua đất sét. 

Trong trường hợp khi thi công thay đổi các thông số của búa hoặc cọc đã được chỉ dẫn 
trong thiết kế thì độ chối dư, e, lúc đóng hoặc đóng kiểm tra phải thoả mãn điều kiện: 

1T

1
2

Ttt

qqQ
)qq(Q

.
nF

M
kP

M
kP

nFE
e

++
+ε+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

≤
 (3) 

Nếu độ chối dư ,e, nhỏ hơn 0.2 cm( với điều kiện là búa dùng để đóng phù hợp với yêu 
cầu ở điều 4.1), thì độ chối toàn phần( bằng tổng độ chối đàn hồi và độ chối dư) phải 
thoả mãn điều kiện: 
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 Trong các công thức trên: 
e - độ chối dư, cm, bằng độ lún của cọc do một nhát búa đóng và 1 phút 
làm việc của búa rung; 
c - độ chối đàn hồi( chuyển vị đàn hồi của đất và cọc), cm, được xác định 
bằng dụng cụ đo độ chối; 
n - hệ số tra theo bảng 5, T/ m2; 

                                Bảng 5- Hệ số n 

Loại cọc Hệ số n (T/m2) 

Cọc BTCT có mũ  

Cọc thép có mũ 

150 

                      500 

F - diện tích theo chu vi ngoài của cọc đặc hoặc rỗng( không phụ thuộc 
vào cọc có hay không có mũi nhọn), m2; 
Ett - năng lượng tính toán của nhát đập, tấn.cm, lấy theo điều 2.1 cho búa 
đi-ê-zen, búa treo và búa đơn động lấy bằng QH, khi dùng búa hơi song 
động lấy theo lý lịch máy, đối với búa rung lấy theo năng lượng nhát đập 
quy đổi, cho trong bảng 6;  
 

Bảng 6 - Năng lượng quy đổi 
 

Lực cưỡng bức 
        (tấn) 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Năng lượng nhát 

đập  quy đổi(T.cm) 

450 900 1300 1750 2200 2650 3100 3500 

Q - trọng lượng phần đập của búa, T; 
H - chiều cao rơi thực tế phần đập của búa, cm; 
k - hệ số an toàn về đất, lấy k= 1.4 trong công thức(3) và k= 1.25 trong 
công thức (4); còn trong xây dựng cầu khi số lượng cọc trong trụ lớn hơn 
20 thì k = 1.4, từ 11÷ 20 cọc thì k = 1.6, từ 6 ÷ 10 cọc thì k = 1.65, từ 1÷ 5 
cọc thì k = 1.75; 
P - khả năng chịu tải của cọc theo thiết kế, T;     
M - hệ số lấy bằng 1 cho búa đóng và theo bảng 7 cho búa rung; 
QT - trọng lượng toàn phần của búa hoặc búa rung, T; 
ε - hệ số phục hồi va đập, lấy ε2 = 0.2 khi đóng cọc BTCT và cọc thép có 
dùng mũ cọc đệm gỗ, còn khi dùng búa rung thì ε2 = 0; 
q - trọng lượng cọc và mũ cọc, T; 
q1 - trọng lượng cọc đệm, tấn; khi dùng búa rung q1 = 0; 
h - chiều cao cho búa đi-ê-zen h = 50cm, các loại khác h = 0; 
Ω - diện tích mặt bên của cọc, m2; 
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n0 và nσ - các hệ số chuyển đổi từ sức kháng động của đất sang sức 
kháng tĩnh, nσ = 0.25 giây.m/ tấn; n0 = 0.0025 giây.m/ tấn; 
g - gia tốc trọng trường( g = 9.81m/ gy2)    

Khi tính theo công thức động Hilley rút gọn thì độ chối có thể kiểm tra theo công 
thức: 

0
u

rf e5.0
Q

HWe
e −=      (4a) 

e - độ chối của cọc( tính trung bình cho 20 cm cuối cùng), m; 
ef - hiệu suất cơ học của búa đóng cọc; một số giá trị được kiến nghị như 

sau: 
- búa rơi tự do điều khiển tự động, ef = 0.8 
 - búa đi-ê-zen, ef = 0.8 
 - búa rơi tự do nâng bằng cáp tời, ef = 0.4 
 - búa hơi đơn động, ef = 0.6; 

                            
Bảng 7: Hệ số M 

Loại đất dưới mũi cọc Hệ số M 

Sỏi sạn có lẫn cát 
Cát: - hạt trung và thô 

        - hạt nhỏ chặt vừa 

        - cát bụi chặt vừa 

Á cát dẻo, á sét và sét cứng 

Á sét và sét -  nửa cứng 

Á sét và sét -  dẻo cứng  

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

  Chú thích: Khi cát chặt giá trị hệ số M được tăng thêm 60% 
H - chiều cao rơi búa, m; 
Wr - trọng lượng của búa đóng, T; 
 

e

prf
0 FE

LHWe2
e =  

 

Qu - khả năng mang tải cực hạn của cọc, thông thường lấy với hệ số an toàn Fs 
≥ 3 

Lp - chiều dài cọc, m; 
F - diện tích tiết diện cọc, m2 
Ee - mô đun đàn hồi của vật liệu cọc, T/ m2. 

Nếu trong thiết kế móng cọc ống có quy định tìm biên độ giao động khi sắp dừng rung 
cọc thì biên độ dao động các cọc - ống đường kính ngoài đến 2m, với tốc độ hạ cọc từ 
2 đến 20 cm trong 1 phút được tính theo công thức: 
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           trong đó:        
A - biên độ lấy bằng 1 /2 độ lắc toàn phần của giao động ở những phút 
cuối trước lúc dừng rung, cm; 
Nn - công suất hữu hiệu toàn phần ở giai đoạn cuối, KW; 
Nx - công suất vận hành không tải, đối với búa rung tần số thấp, lấy bằng 
25% công suất thuyết minh của động cơ điện, KW; 
nv - tốc độ quay của bộ lệch trong búa rung, vòng / phút; 
P - khả năng chịu tải của cọc - ống, T; 
λ - hệ số phụ thuộc vào tỷ số giữa sức kháng động và sức kháng tĩnh của 
đất, cho trong bảng 8 và bảng 9; 
Qv - trọng lượng của hệ thống rung, bằng tổng trọng lượng của búa rung 
và chụp đầu cọc. 
                              Bảng 8- Hệ số λ cho cát 

Hệ số λ cho đất cát Tên đất 

Thô Vừa Nhỏ 

Cát no nước 

Cát ẩm 

4.5 

3.5 

5.0 

4.0 

6.0 

5.0 

                              Bảng 9: Hệ số λ cho sét 

Hệ số λ cho đất sét khi độ sệt Tên đất 

IL > 0.75 0.5<IL ≤ 
0.75 

0.25<IL ≤ 
0.5 

Á sét, á cát 

Sét 

4.0 

3.0 

3.0 

2.2 

2.5 

2.0 

Khi có nhiều lớp đất thì λ xác định theo công thức: 

 

∑
∑λ

=λ
i

ii

h

h
  

 (6)  
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 trong đó:  λi - hệ số của lớp thứ i; 

    hi - chiều dày của lớp thứ i, m. 

Khi rung hạ cọc tròn và cọc- ống, không tựa vào đá và nửa đá, để đảm bảo khả năng 
mang tải của cọc, P, cần rung hạ đoạn cuối sao cho biên độ dao động  thực tế A không 
vượt quá biên độ tính toán Att theo vế phải của công thức (5). Nếu A > Att chứng tỏ 
sức kháng của đất chưa đạt yêu cầu, cần phải tiếp tục rung hạ cho tới khi thoả mãn 
công thức nêu trên thì mới đảm bảo khả năng mang tải của cọc. 
Giá trị của nv nếu không có thiết bị đo thì lấy theo thông số trong lý lịch búa rung. 
Có thể dùng các loại máy trắc đạc để đo biên độ dao động, hoặc dùng các thiết bị tự 
ghi. Trong trường hợp không có thiết bị đo thì có thể dùng cách vẽ đường ngang thật 
nhanh lên giấy kẻ ô đã dán sẵn vào thân cọc, sẽ thu được đường cong dao động. Nối 
các đỉnh trên và đỉnh dưới thành đường gấp khúc, đo chiều cao lớn nhất với độ chính 
xác tới 0.1 cm  ta thu được độ lắc của dao động chính bằng 2 lần biên độ dao động cần 
tìm. 
Trị số của các hệ số λ trong các bảng 7 và 8 nên chuẩn xác lại theo kết quả nén tĩnh 
cọc thử. Sau khi rung hạ cọc và nén tĩnh cho ta khả năng chịu tải của cọc P thì hệ số λ 
cho điều kiện đất nền thực tế được tính theo công thức:  

 

V
v

xn Q
An

)NN85.0(153
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+
−

=λ   (7)  

 
Các thông số của quá trình rung lấy như phần trên. 

Chỉ cho phép dùng xói nước để hạ cọc ở những nơi cách xa nhà và công trình hiện có 
trên 20 m.Để giảm áp suất, lưu lượng nước và công suất máy bơm, cần phải kết hợp 
xói nước với đóng hoặc ép cọc bằng đầu búa. Khi cần xói nước trong cát và á cát ở độ 
sâu hơn 20m phải kèm theo bơm khí nén khoảng 2 ÷ 3 m3 / phút vào vùng xói nước. 
Đối với cọc và cọc ống có đường kính nhỏ hơn 1m thì cho phép dùng một ống xói đặt 

giữa tiết diện. Đối với các cọc ống đường kính lớn hơn 1m thì nên đặt các ống xói theo 
chu vi cọc ống cách nhau 1÷ 1.5 m. 
Khi hạ cọc đến mét cuối cùng thì ngưng việc xói nước, tiếp tục đóng hoặc rung hạ cọc 
cho đến khi đạt độ chối thiết kế để đảm bảo khả năng chịu tải của cọc. 
Nên áp dụng biện pháp xói nước khi hạ cọc trong đất cát. 
Các ống xói nước phải có đầu phun hình nón. Để đạt được hiệu quả xói lớn nhất 
thì đường kính đầu phun nên chiếm khoảng 0.4 ÷ 0.45 đưòng kính trong của ống 
xói. Khi cần tăng tốc độ hạ cọc thì ngoài đầu phun chính tâm còn làm thêm các 
lỗ phun nghiêng 300 đến 400 so với phương đứng ở xung quanh ống xói. Đường 
kính các lỗ này từ 6 mm đến 10 mm. áp lực nước cần thiết, lưu lượng nước tuỳ 
theo đường kính, chiều sâu cọc và loại đất có thể tham khảo trong bảng 10. 
 

Bảng 10- ¸p lùc n−íc ®Ó x¶  
 



 

 
58 

 

§−êng kÝnh trong(mm)/ l−u l−îng 
(lÝt/phót) cho c¸c ®−êng kÝnh,cm Lo¹i ®Êt 

 
ChiÒu s©u 
     (m) 

Cét ¸p t¹i  
vßi phun 

(T/m2) 30- 50 50- 70 

Bïn,¸ c¸t ch¶y 
 
 
C¸t mÞn, bôi, ch¶y, bïn 
dÎo ch¶y, dÎo mÒm 
 
SÐt vµ ¸ sÐt 
 
C¸t h¹t trung, th« 
vµ lÉn sái 
 
¸ c¸t dÎo 
 
¸ sÐt vµ sÐt dÎo cøng 
 
 

5 - 15 
 
 
15 - 25 
 
 
25 - 35 
 
5 - 15 
 
 
15 - 25 
 
 
25- 35 
 

4 - 8 
 
 

8 - 10 
 
 

10 - 15 
 

6 - 10 
 
 

10 - 15 
 
 

8 - 20 
 

1000400

37

−
 

15001000

68

−
 

 

25001500

80

−
 

15001000

50

−
 

 

25001500

80

−
 

 

30002500

106

−
 

 

15001000

50

−
 

20001500

80

−
 

 

30002000

106

−
 

20001500

68

−
 

 

30002000

106

−
 

 

40002500

131106

−
−

 

 
 

Chú thích: Khi đóng bù các cọc dài, để tận dụng công suất búa thì sau khi ngưng xói 
nước chính tâm, nên xói tiếp thêm phía ngoài phần trên của cọc. Có thể dùng hai ống 
xói đường kính trong từ 50mm đến 68mm. 

 
1.9. Mét sè sù cè th−êng gÆp 

• Khã xuyªn vµ kh«ng ®¹t ®−îc ®é s©u thiÕt kÕ quy ®Þnh; 

• Cäc bÞ xoay vµ nghiªng qu¸ lín; 

• Cäc ®ãng ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ nh−ng søc chÞu t¶i kh«ng ®ñ; 

• Sù kh¸c biÖt dÞ th−êng vÒ tµi liÖu ®Þa chÊt lóc ®ãng so víi ban ®Çu; 

• Th©n hoÆc mèi nèi cäc bÞ háng/gÉy ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tiÕp tôc Ðp/®ãng; 

• Cäc ®ãng tr−íc bÞ tråi lªn khi ®ãng c¸c cäc sau; 

• Kh«ng ®ãng tiÕp ®−îc n÷a do thêi gian ®ãng kÐo dµi hoÆc t¹m ngõng; 

• BiÕn d¹ng nÒn lín dÉn ®Õn tr−ît c¶ khèi ®Êt; 

• Cäc bÞ lÖch hoÆc sai vÞ trÝ; 

• V..v.. 
Nh÷ng nguyªn nh©n trªn ph¶i ®−îc ph©n tÝch, t×m c¸ch kh¾c phôc, xö lý.. míi 

cã thÓ ®ãng tiÕp, cã khi ph¶i ®ãng thö ®Ó t×m ra c«ng nghÖ vµ tr×nh tù ®ãng cäc hîp 
lý. 
    VÝ dô nguyªn nh©n g©y tr−ît nÒn cã thÓ lµ: 

(1) Tµi liÖu  ®iÒu tra §CCT kh«ng gièng thùc tÕ hoÆc sai, lµm ng−êi thiÕt kÕ 
kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn sai trong kiÓm to¸n æn ®Þnh; 
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(2) Ph−¬ng ph¸p vµ c«ng nghÖ thi c«ng kh«ng ®óng lµm t¨ng ¸p lùc n−íc lç rçng, 
d−íi t¸c dông cña Ðp chÆt + chÊn ®éng dÉn ®Õn m¸i ®Êt bÞ tr−ît; 

(3) Kh«ng cã biÖn ph¸p khèng chÕ tèc ®é ®ãng cäc; 
(4) XÕp cäc ë trªn m¸i dèc hoÆc bÞ ®µo ë ch©n dèc..., 
(5) Trong thêi gian ®ãng cäc, mùc n−íc cña s«ng gÇn ®ã bÞ ®ét ngét h¹ thÊp. 

C¸ch phßng ngõa vµ xö lý: 
(1) §iÒu tra kü ®Êt nÒn, gi¶m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç khoan th¨m dß; 
(2) CÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh trong thiÕt kÕ thi c«ng cäc ë vïng bê dèc; 
(3) Gi¶m ¶nh h−ëng chÊn ®éng (khoan dÉn – Ðp – h¹ cäc); 
(4) Dïng tr×nh tù ®ãng tõ gÇn ®Õn xa; 
(5) TiÕn ®é thi c«ng chËm; 
(6) Gi¶m thiÓu t¶i träng thi c«ng, ®×nh chØ gia t¨ng t¶i ë m¸i dèc; 
(7) Theo dâi kü m«i tr−êng x©y dùng: ®iÒu kiÖn thuû v¨n sãng biÓn, chó ý sù 

thay ®æi mùc n−íc, phßng ngõa viÖc h¹ thÊp ®ét ngét mùc n−íc; 
(8) Nghiªn cøu viÖc ®µo hè mãng s©u trong khi ®ãng cäc, kiÓm to¸n æn ®Þnh cña 

®Êt sau khi ®ãng cäc tr−íc khi ®µo mãng s©u; 
(9) Theo dâi ®o ®¹c ¸p lùc n−íc lç rçng vµ chuyÓn vÞ ®Ó khèng chÕ tiÕn ®é ®ãng 

cäc. 
1.10. NghiÖm thu c«ng t¸c ®ãng cäc 
    ChÊt l−îng h¹ cäc cÇn ph¶i ®−îc thÓ hiÖn ë c¸c ®iÓm chÝnh sau: 

(1) ChÊt l−îng mèi nèi gi÷a c¸c ®o¹n cäc (nÕu cã); 
(2) Sai lÖch vÞ trÝ cäc so víi quy ®Þnh cña thiÕt kÕ; 
(3) Sai lÖch vÒ ®é cao ®Çu cäc: th−êng kh«ng qu¸ 50 – 100mm; 
(4) §é nghiªng cña cäc kh«ng v−ît qu¸ 1% ®èi víi cäc th¼ng ®øng vµ kh«ng 

v−ît qu¸ 1,5% gãc nghiªng gi÷a trôc cäc vµ ®−êng nghiªng cña bóa; 
(5) BÒ mÆt cäc: nøt, mÐo mã, kh«ng b»ng ph¼ng. 

Tæng hîp nh÷ng ®iÒu trªn trong b¶ng 7.19 (hoÆc b¶ng 10 cña TCXD 79: 1980) 
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B¶ng 7.19. Sai lÖch cho phÐp vÒ vÞ trÝ cäc chÕ t¹o s½n trªn mÆt b»ng 
(kinh nghiÖm cña Trung Quèc) 

Lo¹i cäc H¹ng môc kiÓm tra Sai lÖch cho phÐp (mm)
Cäc BTCT ®óc 
s½n, cäc èng 
thÐp, cäc gç 

 Cäc phÝa trªn cã dÇm mãng: 
1. H−íng vu«ng gãc víi trôc dÇm 
2. H−íng song song víi trôc dÇm 
 Cäc trong nhãm 1-2 chiÕc hoÆc 

cäc trong hµng cäc 
 Cäc trong mãng cã 3-20 cäc 

 
 Cäc trong mãng cã trªn 20 

cäc: 
1. Cäc ë mÐp ngoµi 
 
2. Cäc trung gian 

100 
150 

 
 

100 

≤1/2 ®−êng kÝnh cäc (hoÆc 
c¹nh cäc) 

 
 

≤1/2 ®−êng kÝnh cäc (hoÆc 
c¹nh cäc) 

1 ®−êng kÝnh (hoÆc c¹nh 
cäc) 

Cäc b¶n 
(barette) b»ng 

BTCT 

 VÞ trÝ 
 §é th¼ng ®øng 
 Khe hë gi÷a c¸c cäc 

- §Ó chèng thÊm 
- §Ó ch¾n ®Êt 

100 
1% 

 

≤ 20 

≤ 25 
 
Nhà thầu phải có kỹ thuật viên thường xuyên theo dõi công tác hạ cọc, ghi chép nhật ký 
hạ cọc. Tư vấn giám sát hoặc đại diện Chủ đầu tư nên cùng Nhà thầu nghiệm thu theo 
các quy định về dừng hạ cọc nêu ở phần trên cho từng cọc tại hiện trường, lập biên 
bản nghiệm thu theo mẫu in sẵn  ( xem phụ lục). Trong trường hợp có các sự cố hoặc 
cọc bị hư hỏng Nhà thầu phải báo cho Thiết kế để có biện pháp xử lý thích hợp; các sự 
cố cần được giải quyết ngay khi đang đóng đại trà, khi nghiệm thu chỉ căn cứ vào các 
hồ sơ hợp lệ, không có vấn đề còn tranh chấp.  
Khi đóng cọc đến độ sâu thiết kế mà chưa đạt độ chối quy định thì Nhà thầu phải kiểm 
tra lại quy trình đóng cọc của mình, có thể cọc đã bị xiên hoặc bị gãy, cần tiến hành 
đóng bù sau khi cọc được “nghỉ” và  các thí nghiệm kiểm tra độ nguyên vẹn của cọc ( 
thí nghiệm PIT) và thí nghiệm phân tích sóng ứng suất (PDA) để xác định nguyên nhân, 
báo Thiết kế có biện pháp xử lý. 
Khi đóng cọc đạt độ chối quy định mà cọc chưa đạt độ sâu thiết kế thì có thể cọc đã 
gặp chướng ngại, điều kiện địa chất công trình thay đổi, đất nền bị đẩy trồi..., Nhà thầu 
cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.  
Nghiệm thu công tác thi công cọc tiến hành dựa trên cơ sở các hồ sơ sau: 

a) hồ sơ thiết kế dược duyệt; 
b) biên bản nghiệm thu trắc đạc định vị trục móng cọc; 
c) chứng chỉ xuất xưởng của cọc theo các điều khoản nêu trong phần 3 về cọc 

thương phẩm; 
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d) nhật ký hạ cọc và biên bản nghiệm thu từng cọc; 
e) hồ sơ hoàn công cọc có thuyết minh sai lệch theo mặt bằng và chiều sâu 

cùng các cọc bổ sung và các thay đổi thiết kế đã được chấp thuận; 
f) các kết quả thí nghiệm động cọc đóng( đo độ chối và thí nghiệm PDA nếu 

có); 
g) các kết quả thí nghiệm kiểm tra độ toàn khối của cây cọc- thí nghiệm biến 

dạng nhỏ PIT theo quy định của Thiết kế; 
h) các kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc. 

Độ lệch so với vị trí thiết kế của trục cọc trên mặt bằng không được vượt quá trị số nêu 
trong bảng 11 hoặc ghi trong thiết kế. 
Nhà thầu cần tổ chức quan trắc trong khi thi công hạ cọc( đối với bản thân cọc, độ trồi 
của các cọc lân cận và mặt đất, các công trình xung quanh...). 
Nghiệm thu công tác đóng và ép cọc tiến hành theo TCVN 4091 : 1985. Hồ sơ nghiệm 
thu được lưu giữ trong suốt tuổi thọ thiết kế của công trình. 
 
An toàn lao động  
Khi thi công cọc phải thực hiện mọi quy định về an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh 
môi trường theo đúng các quy định hiện hành.    
Trong ép cọc, đoạn cọc mồi bằng thép phải có đầu chụp. Phải có biện pháp an toàn khi 
dùng hai đoạn cọc mồi nối tiếp nhau để ép. 

 
Bảng 11- Độ lệch trên mặt bằng 

 
Loại cọc và cách bố trí chúng Độ lệch trục cọc cho phép trên 

mặt bằng 
1. Cọc có cạnh hoặc đường kính đến 0.5m 
a) khi bố trí cọc một hàng 
b) khi bố trí hình băng hoặc nhóm 2 và 3 hàng 

- cọc biên 
- cọc giữa 

c) khi bố trí qúa 3 hàng trên hình băng hoặc bãi 
cọc  

      - cọc biên 
      -cọc giữa 
d) cọc đơn 
e) cọc chống 
2. Các cọc tròn rỗng đường kính từ 0.5 đến 

0.8m 
a) cọc biên 
b) cọc giữa 
c) cọc đơn dưới cột 
3. Cọc hạ qua ống khoan dẫn( khi xây dựng cầu) 
 
 

 
0.2d 

 
0.2d 
0.3d 

 
0.2d 
0.4d 
5 cm 
3 cm 

 
10 cm 
15 cm 
8 cm 

Độ lệch trục tại mức trên cùng của 
ống dẫn đã được lắp chắc chắn 
không vượt quá 0.025 D ở bến 
nước( ở đây D- độ sâu của nước tại 
nơi lắp ống dẫn) và±25 mm ở vũng 
không nước 

 
Chú thích: Số cọc bị lệch không nên vượt quá 25% tổng số cọc khi bố trí theo dải, còn 
khi bố trí cụm dưới cột không nên quá 5%. Khả năng dùng cọc có độ lệch lớn hơn các 
trị số trong bảng sẽ do Thiết kế quy định. 
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§Ó thùc tiÔn bµi nªn kÌm ®©y lµ mÉu, biÓu cÇn ghi chÐp ®Çy ®ñ : 
 
A1. Nhật ký đóng cọc 
Tên Nhà thầu:................................................................. 
Công trình: .................................................................... 

Nhật ký đóng cọc 
  ( Từ N0.....................đến N0.................) 

Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 
1. Hệ thống máy đóng cọc.......................................................................................................  
2. Loại búa ...............................................................................................................................  
3. Trọng lượng phần đập của búa...........................................................................................  
4. áp suất ( khí, hơi), atm ....................................................................................................... . 
5. Loại và trọng lượng của mũ cọc, kg....................................................................................  
Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc) .............................................................................................  
1. Ngày tháng đóng .................................................................................................................  
2. Nhãn hiệu cọc (theo tổ hợp các đoạn cọc) .........................................................................  
3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc...............................................................................  
4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc ..............................................................................................  
5. Độ chối thiết kế, cm ............................................................................................................  

N0 lÇn ®o §é cao r¬i bóa, 
cm 

Sè nh¸t ®Ëp 
trong lÇn ®o 

§é s©u h¹ cäc 
trong lÇn ®o 

§é chèi cña 1 
nh¸t ®Ëp, cm Ghi chó 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      

 
 Kỹ thuật thi công Tư vấn giám sát Đại diện Chủ đầu tư 
 Ký tên  Ký tên  Ký tên 

 
A2. Tæng hîp ®ãng cäc : 
  
Tên Nhà thầu:................................................................. 
Công trình: .................................................................... 

Báo cáo tổng hợp đóng cọc 
                ( Từ N0.....................đến N0.................) 
               Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 

 
Độ sâu, m Độ chối, cm 

TT Tên 
cọc 

Loại 
cọc 

Ngày/
ca Thiết 

kế 
Thực 

tế 

Loại 
búa 

Tổng số 
nhát 
đập 

Khi 
đóng 

Khi  
kiểm tra 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Kỹ thuật thi công Tư vấn giám sát Đại diện Chủ đầu tư 
  
                      Ký tªn Ký tªn Ký tªn 
 
 
A3. Nhật ký rung hạ cọc ống 

 
Tên Nhà thầu:................................................................. 
Công trình: .................................................................... 

Nhật ký rung hạ cọc ống 
             ( Từ N0.....................đến N0.................) 
             Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 

1. Loại búa rung.......................................................................................................................  
2. Loại và trọng lượng của mũ cọc, kg....................................................................................   
Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc...............................................................................................  
1. Ngày tháng .........................................................................................................................  
2. Đường kính ngoài............................................... Chiều dày thành.....................................  
3. Số lượng và chiều dài các đoạn cọc ...................................................................................  
4. Loại mối nối của các đoạn cọc. ...........................................................................................  
5. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc. ..............................................................................  
6. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc ............................................................................................. . 
7. Cao độ của nút đất trong lòng cọc ......................................................................................  
8. Tốc độ lún trong lần đo sau cùng ........................................................................................  
 

Số liệu về vận hành búa rung Cao độ của đất 
trong lòng cọc  

 
 

N0 
lần 
đo 

 
 

Thời 
gian 
đo, 
phút 

 
 

Độ lún 
trong 

lần đo, 
cm 

 
 

Thời 
gian 
nghỉ, 
phút 

Lực 
kích 
động, 

tấn 

Cường 
độ 

dòng 
điện,  

A 

Điện 
thế 

dòng 
điện, 

V 

Biên 
độ 
dao 
động, 
mm 

 
Trước 
khi đào 

bỏ 

 
Sau 

khi đào 
bỏ 

 
 
 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           

 
 Kỹ thuật thi công Tư vấn giám sát Đại diện Chủ đầu tư 
 

 

 Ký tên   Ký tên Ký tên 
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A.4. Tổng hợp rung hạ cọc 
Tên Nhà thầu:................................................................. 
Công trình: .................................................................... 

Báo cáo tổng hợp rung hạ cọc 
             ( Từ N0.....................đến N0.................) 
              Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 

 
Độ sâu, m 

 
Các số liệu về lần đo sau 

cùng 
 
 

TT 

 
 

Tên 
cọc 

 
 

Loại 
cọc 

 
 

Ngày
ca 

 
Thiết 

kế 

 
Thực 

tế 

 
 

Loại 
búa 
rung

Lực 
kích 
động, 

tấn 

Công 
suất 
yêu 
cầu, 
KW 

Tốc 
độ 
hạ, 

m/ph 

Cao 
độ lõi 
đất, 
m 

 
 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 Kỹ thuật thi công Tư vấn giám sát Đại diện Chủ đầu tư 
 Ký tên   Ký tên Ký tên 

 
 

A.5. Nhật ký ép cọc 
 
Tên Nhà thầu:................................................................. 
Công trình: .................................................................... 

Nhật ký ép cọc 
                ( Từ N0.....................đến N0.................) 
                 Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 

1. Loại máy ép cọc ..................................................................................................................   
2. áp lực tối đa của bơm dầu, kg/cm2 .....................................................................................  
3. Lưu lượng bơm dầu, l/ phút ................................................................................................  
4. Diện tích hữu hiệu của pittông, cm2 ...................................................................................  
5. Số giấy kiểm định ................................................................................................................  
Cọc số ( theo mặt bằng bãi cọc) .............................................................................................  
1. Ngày tháng ép .....................................................................................................................   
2. Số lượng và chiều dài các đoạn cọc ...................................................................................  
3. Cao độ tuyệt đối của mặt đất cạnh cọc. ..............................................................................  
4. Cao độ tuyệt đối của mũi cọc ..............................................................................................  
5. Lực ép quy định trong thiết kế ( min, max), tÊn ..................................................................  
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Độ sâu ép Giá trị lực ép Ngày, giờ 
ép ký hiệu đoạn độ sâu, m áp lực, 

kg/cm2 
lực ép,  

tấn 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 Kỹ thuật thi công Tư vấn giám sát Đại diện Chủ đầu tư 
 Ký tên   Ký tên Ký tên 

 
 
A.6. Tổng hợp ép cọc 

 
Tên Nhà thầu:................................................................. 
Công trình: .................................................................... 

Báo cáo tổng hợp ép cọc 
               ( Từ N0.....................đến N0.................) 
                Bắt đầu.....................Kết thúc...................... 

 
§é s©u, m TT Tªn cäc Ngµy/

ca 
Lo¹i 
cäc 

Ký hiÖu 
®o¹n cäc

Lùc Ðp khi 
dõng, tÊn 

ThiÕt 
kÕ 

Thùc tÕ 

Lo¹i 
m¸y 
Ðp 

Ghi chó 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Kỹ thuật thi công Tư vấn giám sát Đại diện Chủ đầu tư 
 Ký tên   Ký tên Ký tên 
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Nh÷ng tµi liÖu ®Ó tham kh¶o thªm : 
 
1.  Hư hỏng cọc bê tông cốt thép khi đóng 
Khi đóng cọc bê tông cốt thép có thể xảy ra các hư hỏng sau đây có liên quan tới công 
nghệ đóng: 
 - rạn nứt và sứt mẻ đầu cọc; 
 - có khe nứt dọc ở bất kỳ đoạn nào trên thân cọc, nhưng thường có nhiều ở đoạn 
đầu cọc; 
 - khe nứt ngang thường ở vùng đầu hoặc giữa 1/ 3 thân cọc; 
 - khe nứt ngang, chuyển thành khe nứt xiên 450 ở phần cọc trên mặt đất. 

Nguyên nhân hư hỏng dạng thứ nhất thường do tập trung ứng suất cục bộ do 
nhát đập của búa không chính tâm, hoặc do các tấm giảm xung ở mũ cọc không đạt 
yêu cầu gây ra. Cho nên khi thi công đóng cọc cần thường xuyên kiểm tra độ đồng trục 
của cọc, mũ cọc và búa, trạng thái các tấm đệm giảm xung trên và dưới của mũ cọc 
đặc biệt là độ vuông góc của mặt phẳng tấm đệm trên và mặt phẳng đầu cọc so với trục 
cọc; độ đồng nhất của vật liệu tấm đệm dưới cũng như độ khe hở của hệ động với cần 
búa. 

Sự xuất hiện các vết nứt dọc thân cọc có quan hệ với sự gia tăng chung của ứng 
suất vượt quá sức bền chịu nén động của bê tông cọc dưới tác dụng của tải trọng lặp. 
Hư hỏng này khả dĩ nhất là do chiều cao rơi búa lớn hoặc tấm đệm giảm xung quá 
cứng. Nguyên nhân khác có thể là mũi cọc gặp đất quá cứng hoặc chướng ngại rắn. 
Khi đó sẽ tạo ra sóng nén phản hồi cộng vào với sóng nén trực diện làm tăng ứng suất 
nén trong thân cọc. Ngăn ngừa hư hỏng này bằng cách giảm chiều cao rơi búa và thay 
các tấm đệm có độ đàn hồi lớn hơn.  Thường hay dùng cách thay vật liệu tấm đệm vì 
cách này ít ảnh hưởng tới độ chối của nhát búa. ứng suất nén lớn nhất trong cọc khi 
đóng có thể xác định theo phương pháp trình bày trong phụ lục 8. 

Khi độ chối của cọc bị giảm nhiều (nhỏ hơn 0.2 cm) do dùng các biện pháp trên, 
mà cần phải hạ cọc tới độ sâu thiết kế, nên chuyển đổi dùng búa nặng hơn hoặc tìm 
cách giảm sức kháng của đất ( khoan dẫn, xói nước v.v). 

Một trong những nguyên nhân gây nứt ngang là do thân cọc bị uốn khi mũi cọc 
bị lệch khỏi hướng xuất phát vì gặp chướng ngại hoặc cần búa bị lệch, bị lắc. Nếu cần 
búa bị lệch thì nguyên nhân chính là máy chủ đứng trên nền lún không đều. Hiện diện 
của mô men uốn, quan hệ với độ lệch của cọc hoặc búa đóng so với vị trí ban đầu dễ 
dàng nhận ra do cọc bị xô về một phía sau khi nâng búa và mũ cọc ra ngoài. Cho nên 
khi đóng cọc cần phải theo dõi độ thẳng đứng của cọc theo hai phương vuông góc 
nhau bằng máy trắc đạc. 

Nguyên nhân khác gây vết nứt ngang là các sóng kéo, có thể hình thành trong 
cọc khi bắt đầu đóng, cũng như khi mũi cọc xuyên trong đất yếu hoặc khi dùng xói 
nước, khoan dẫn. 

Sức kháng của đất bị yếu biểu hiện qua độ chối có trị số lớn, vì thế khi không 
cho phép xuất hiện vết nứt ngang cần phải khống chế độ chối lớn nhất trong thời gian 
đóng cọc BTCT theo độ dài như sau: 

  
đến 10 m  - 5 ÷ 6 cm 

  10 ÷ 15 m - 4 ÷ 5 cm 
  15 ÷ 20 m - 3 ÷ 4 cm 
  trên 20 m - 2 ÷ 3 cm 
Khi độ chối lớn hơn các trị sốnêu trên cần giảm chiều cao rơi búa hoặc dùng vật liệu 
đệm ít cứng hơn. 
 ứng suất kéo lớn nhất trong cọc khi đóng có thể xác định theo phương pháp 
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trình bày trong phụ lục C. 
 Vết nứt xiên ( thường với góc gần 450) thường xuất hiện do các nội lực xoắn gây 
ra khi mũ cọc hoặc cọc bị xoay, hoặc do tác dụng đồng thời của lực kéo và xoắn. Dấu 
hiệu của tác dụng mô men xoắn là độ xoay của đầu cọc so với vị trí ban đầu khị nâng 
búa và mũ cọc ra và có vết tì một góc của cọc vào tấm đệm gỗ dưới. Khi đó cần phải 
xoay cần búa, hoặc dùng mũ cọc có cấu tạo không cản trở cọc xoay quanh trục, hoặc 
chuyển sang cọc tròn. 
 

 
2.  Xác định ứng suất động trong cọc BTCT khi đóng 
 
2.1. Theo quy phạm Liên xô 
 Lời giải trình bày dưới đây dựa trên lý thuyết sóng nhát đập được Kanshin- 
Plutalov- Smidth giản lược. Thực chất của phương pháp này như sau. Cọc được chia 
thành nhiều phần tử cứng, nối với nhau bằng các liên kết kể đến đặc trưng biến dạng 
của vật liệu cọc. Đầu búa, sabô, mũ cọc được xem như các phần tử trong hệ. Đệm gỗ 
giảm xung mang tính đàn- nhớt, đất nền xung quanh cọc và dưới mũi cọc có tính đàn- 
nhớt dẻo. Đối với mỗi phần tử của hệ quy ước người ta thành lập hệ phương trình mô 
tả trạng thái của phần tử trong khoảng thời gian rất ngắn t, đủ để xem tác động của các 
phần tử kề bên và môi trường đất bên ngoài lên phần tử đang xét và tốc độ dịch 
chuyển của nó là cố định. Bằng cách giải lặp tuần tự các phương trình cho từng phần 
tử có thể xác định nội lực ở biên và suy ra các ứng suất tại thời điểm bất kỳ trong chu 
trình nhát đập. Hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về lý thuyết truyền sóng 
được công bố trong các hội nghị quốc tế. Tuy nhiên cách tính ứng suất động bằng cách 
tra bảng của các tác giả Liên Xô vẫn có thể áp dụng cho công tác đóng cọc. 
 Trị số ứng suất động nén, kéo lớn nhất trong thân cọc BTCT, bố trí cốt thép dọc 
đến 0.05, do búa ống đi- ê-zen và búa hơi đơn động gây ra có thể tính theo công thức: 
        σn,k = K K1 K2 K3 K4, (C1) 
trong đó: σn,k - ứng suất nén, kéo trong thân cọc, kG / cm2; 
  K - hệ số tin cậy lấy bằng 1.1 cho ứng suất nén và 1.3 cho ứng suất kéo; 

K1 - hệ số, phụ thuộc vào tỷ số trọng lượng phần đập của búa trên diện 
tích tiết diện ( netto) cọc, kG / cm2; 
K2 - hệ số, phụ thuộc vào chiều cao rơi tính toán phần đập của búa, H; 

  K3 - hệ số, phụ thuộc vào độ cứng của vật liệu tấm đệm dưới của mũ cọc; 
K4 - hệ số, phụ thuộc vào chiều dài L của cọc, và cường độ tiêu chuẩn, 
Rn, của đất nền dưới mũi cọc, tính theo các chỉ tiêu cường độ của đất 
nền, theo bảng A1 của “ Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc”; 

 Trị số của các hệ số K1, K2, K3, K4 cho búa đi-ê-zen kiểu ống cho trong các bảng  
C1 ÷ C4, cho búa hơi đơn động trong các bảng C5 ÷ C8 dưới dạng phân số, tử số dùng 
tính ứng suất nén, mẫu số dùng tính ứng suất kéo. 
 
B¶ng C1- HÖ sè K1 
 

Q/F, kG/ cm2  0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 
 
K1,kG/ cm2 

131 
⎯⎯ 
73 

148 
⎯⎯ 
65 

161 
⎯⎯ 
58 

170 
⎯⎯ 
51 

178 
⎯⎯ 
45 

186 
⎯⎯ 
39 
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B¶ng C1- HÖ sè K1(tiÕp theo) 
 

Q/F, kG/ cm2  2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 
 
K1,kG/ cm2 

193 
⎯⎯ 
33 

199 
⎯⎯ 
28 

205 
⎯⎯ 
23 

210 
⎯⎯ 
19 

215 
⎯⎯ 
16 

220 
⎯⎯ 
13 

   
 

B¶ng C2- HÖ sè K2 
 

ChiÒu cao 
r¬i H, cm 
 

 
150 

 
175 

 
200 

 
225 

 
250 

 
275 

 
300 

 
K2 

0.58 
⎯⎯ 
0.35 

0.76 
⎯⎯ 
0.45 

0.84 
⎯⎯ 
0.55 

0.92 
⎯⎯ 
0.75 

1.00 
⎯⎯ 
1.00 

1.08 
⎯⎯ 
1.25 

1.16 
⎯⎯ 
1.55 

 
 
 

B¶ng C3- HÖ sè K3 
 

§é cøng ®Öm 
Kp, kg/ cm2 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
300 

 
400 

 
500 

 
K3 

0.58 
⎯⎯ 
0.20 

0.78 
⎯⎯ 
0.40 

0.87 
⎯⎯ 
0.60 

0.94 
⎯⎯ 
0.80 

1.05 
⎯⎯ 
1.16 

1.14 
⎯⎯ 
1.36 

1.22 
⎯⎯ 
1.50 

   
 

B¶ng C3- HÖ sè K3 (tiÕp theo) 
 

§é cøng ®Öm 
Kp, kg/ cm2 

 
600 

 
700 

 
800 

 
900 

 
1000 

 
1100 

 
1200 

 
K3 

1.29 
⎯⎯ 
1.60 

1.35 
⎯⎯ 
1.67 

1.41 
⎯⎯ 
1.72 

1.47 
⎯⎯ 
1.76 

1.52 
⎯⎯ 
1.80 

1.57 
⎯⎯ 
1.83 

1.62 
⎯⎯ 
1.85 

 
 

B¶ng C4-HÖ sè K4 
 

HÖ sè K4 øng víi c−êng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn d−íi mòi cäc Rn, T/m2 
 

ChiÒu 
dµi cäc,  
L, m 1100 800 600 400 250 150 100 50 
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25 
 
 

20 
 
 

16 
 
 

12 
 
 
8 
 
 

1.03 
⎯⎯ 
0.44 
1.02 
⎯⎯ 
0.40 
1.01 
⎯⎯ 
0.35 
0.99 
⎯⎯ 
0.30 
0.98 
⎯⎯ 
0.20 

1.03 
⎯⎯⎯ 

0.66 
1.01 

⎯⎯⎯ 
0.60 
1.00 

⎯⎯⎯ 
0.53 
0.99 

⎯⎯⎯ 
0.44 
0.97 

⎯⎯⎯ 
0.30 

1.02 
⎯⎯⎯ 

0.88 
1.01 

⎯⎯⎯ 
0.80 
1.00 

⎯⎯⎯ 
0.70 
0.98 

⎯⎯⎯ 
0.59 
0.96 

⎯⎯⎯ 
0.40 

1.02 
⎯⎯⎯ 

1.10 
1.00 

⎯⎯⎯ 
1.00 
0.99 

⎯⎯⎯ 
0.88 
0.97 

⎯⎯⎯ 
0.74 
0.95 

⎯⎯⎯ 
0.50 

1.01 
⎯⎯⎯ 

1.37 
1.00 

⎯⎯⎯ 
1.25 
0.98 

⎯⎯⎯ 
1.10 
0.96 

⎯⎯⎯ 
0.93 
0.93 

⎯⎯⎯ 
0.63 

1.01 
⎯⎯⎯ 

1.65 
0.99 

⎯⎯⎯ 
1.50 
0.97 

⎯⎯⎯ 
1.32 
0.94 

⎯⎯⎯ 
1.11 
0.92 

⎯⎯⎯ 
0.75 

1.00 
⎯⎯⎯ 

1.93 
0.98 

⎯⎯⎯ 
1.75 
0.96 

⎯⎯⎯ 
1.54 
0.92 

⎯⎯⎯ 
1.29 
0.88 

⎯⎯⎯ 
0.88 

1.00 
⎯⎯ 
2.58 
0.98 
⎯⎯ 
2.25 
0.95 
⎯⎯ 
2.00 
0.91 
⎯⎯ 
1.70 
0.86 
⎯⎯ 
1.30 

   
 

B¶ng C5- HÖ sè K1 

 

 

Q/F, kG/ cm2  1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 
 
K1, kG/ cm2 

140 
⎯⎯ 
82 

155 
⎯⎯ 
64 

165 
⎯⎯ 
48 

177 
⎯⎯ 
36 

185 
⎯⎯ 
28 

196 
⎯⎯ 
22 

203 
⎯⎯ 
18 

209 
⎯⎯ 
15 

 
 

B¶ng C6- HÖ sè K2 
 
 

ChiÒu cao r¬i H, 
cm 

 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

 
100 

 
120 

 
K2 

0.55 
⎯⎯ 
0.47 

0.71 
⎯⎯ 
0.67 

0.87 
⎯⎯ 
0.84 

1.00 
⎯⎯ 
1.00 

1.12 
⎯⎯ 
1.14 

1.23 
⎯⎯ 
1.27 

 
 

B¶ng C7- HÖ sè K3 
 
§é cøng ®Öm 
Kp, kg/ cm2 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
300 

 
400 

 
500 

 
K3 

0.50 
⎯⎯ 
0.47 

0.78 
⎯⎯ 
0.40 

0.87 
⎯⎯ 
0.60 

0.94 
⎯⎯ 
0.80 

1.05 
⎯⎯ 
1.21 

1.14 
⎯⎯ 
1.48 

1.20 
⎯⎯ 
1.65 

 
 

Báng C7- HÖ sè K3 (tiÕp theo) 
 

§é cøng ®Öm 
Kp, kg/ cm2 

 
600 

 
700 

 
800 

 
900 

 
1000 

 
1100 

 
1200 
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K3 

1.32 
⎯⎯ 
1.76 

1.40 
⎯⎯ 
1.84 

1.48 
⎯⎯ 
1.90 

1.56 
⎯⎯ 
1.95 

1.64 
⎯⎯ 
2.00 

1.72 
⎯⎯ 
2.04 

1.79 
⎯⎯ 
2.08 

 
Báng C8- HÖ sè K4 

 
HÖ sè K4 øng víi c−êng ®é tiªu chuÈn cña ®Êt nÒn d−íi mòi cäc Rn, T/m2 

 
ChiÒu 
dai 
cäc,  
L, m 

1100 800 600 400 250 150 100 50 

 
25 
 
 

20 
 
 

16 
 
 

12 
 
 
8 
 
 

1.04 
⎯⎯ 
0.52 
1.03 
⎯⎯ 
0.47 
1.02 
⎯⎯ 
0.40 
1.00 
⎯⎯ 
0.30 
0.96 
⎯⎯ 
0.16 

1.03 
⎯⎯⎯ 

0.78 
1.02 

⎯⎯⎯ 
0.70 
1.02 

⎯⎯⎯ 
0.60 
0.99 

⎯⎯⎯ 
0.44 
0.95 

⎯⎯⎯ 
0.24 

1.03 
⎯⎯⎯ 

1.04 
1.02 

⎯⎯⎯ 
0.94 
1.01 

⎯⎯⎯ 
0.80 
0.98 

⎯⎯⎯ 
0.59 
0.94 

⎯⎯⎯ 
0.32 

1.02 
⎯⎯⎯ 

1.30 
1.01 

⎯⎯⎯ 
1.17 
1.00 

⎯⎯⎯ 
1.00 
0.97 

⎯⎯⎯ 
0.74 
0.93 

⎯⎯⎯ 
0.40 

1.02 
⎯⎯⎯ 

1.56 
1.01 

⎯⎯⎯ 
1.41 
1.00 

⎯⎯⎯ 
1.20 
0.97 

⎯⎯⎯ 
0.89 
0.93 

⎯⎯⎯ 
0.48 

1.01 
⎯⎯⎯ 

1.82 
1.01 

⎯⎯⎯ 
1.64 
1.00 

⎯⎯⎯ 
1.40 
0.97 

⎯⎯⎯ 
1.03 
0.93 

⎯⎯⎯ 
0.56 

1.01 
⎯⎯⎯ 

2.03 
1.00 

⎯⎯⎯ 
1.87 
0.99 

⎯⎯⎯ 
1.60 
0.96 

⎯⎯⎯ 
1.18 
0.92 

⎯⎯⎯ 
0.64 

1.01 
⎯⎯ 
2.40 
1.00 
⎯⎯ 
2.20 
0.99 
⎯⎯ 
1.90 
0.96 
⎯⎯ 
1.50 
0.92 
⎯⎯ 
0.90 

 
Chú thích:  1. Để xác định ứng suất nén lớn nhất khi đóng bằng búa đi-ê-zen cần theo 
công thức (1) riêng hệ số K lấy bằng 1, còn các hệ số khác như trong bảng C1 ÷ C4; 

2. Các giá trị trung gian của các hệ số trong bảng C1÷C8 lấy theo chia 
khoảng; 
3. Tổn thất năng lượng trong kết cấu búa lấy bằng 15% cho búa ống và 

10% cho búa hơi đơn động. Với các tổn thất trong phạm vi nêu trên thì 
trị số chiều cao rơi búa tính toán, H, trong bảng C2 và C6 trùng với 
chiều cao rơi thực tế. Khi tổn thất khác các giá trị nêu trên thì chiều 
cao rơi búa tính toán và thực tế có quan hệ sau: 

m
'mHH 1=   (C2) 

  H và H1 - chiều cao rơi búa tính toán và thực tế; 
          m’- hệ số tổn thất năng lượng thực tế, trong búa đi-ê-zen ống lấy bằng  

0.8 ÷ 0.9, trong búa hơi lấy bằng 0.7 ÷ 0.9      
m- hệ số tổn thất năng lượng tính toán, trong búa đi-ê-zen ống lấy bằng 
0.85, trong búa hơi lấy bằng 0.9. 
4. Độ cứng của tấm đệm Kp tính theo công thức: 

bn

tt
p lK

EK =  (C3)   

Ett - mô đun đàn hồi tính toán của vật liệu tấm đệm, kG/cm2, lấy theo 
bảng C9 phụ thuộc vào ứng suất nén cho trước lớn nhất σ trong cọc. Nếu 
khi tính theo công thức (1) được ứng suất σn chênh với σ quá 10% thì phải 
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tra bảng tính lại; 
  Kn - hệ số nén chặt của vật liệu tấm đệm, lấy theo bảng C9; 
  lb - chiều dày ban đầu của tấm đệm trước khi nén, cm. 

Độ cứng của tấm đệm nhiều lớp xác định theo công thức: 

pn2p1pp K
1.......

K
1

K
1

K
1

+++=    (C4) 

 
Bảng C9- Mô đun đàn hồi của tấm đệm mũ cọc 

 
Mô đun Ett, kG/cm2 ứng với ứng suất σ,  

kG/ cm2 cho trước là: 
 

TT 
 

Vật liệu tấm đệm 
 

Hệ số nén
Kpn 50 100 150 200 250 

1 
2 
 

3 
4 

Gỗ thông mọi loại thớ 
Gỗ sồi thớ vuông góc 
với hướng nén 
Ván ép  
Cao su chịu nhiệt có độ 
xốp, %: 
10 
15 
20 
25 

0.40 
0.60 

 
0.70 

 
 
1 
1 
1 
1 

900 
2600 

 
2800 

 
 

1100 
800 
600 
500 

1700 
3400 

 
3800 

 
 

2300 
1800 
1500 
1300 

2500 
4100 

 
4100 

 
 

3200 
2600 
2300 
2000 

3200 
4600 

 
4600 

 
 

3700 
3200 
2900 
2700 

3600 
4800 

 
4800 

 
 

3900 
3500 
3200 
3000 

   
 5. Trong trường hợp cần thiết có thể dùng công htức (1) để giải bài toán ngược. 
 
Thí dụ tính toán.  Cọc BTCT tiết diện 40 x 40 cm, dài 16 m đóng bằng búa D35 vào đất 
sét dẻo cứng(IL = 0.4) đến độ sâu 15m. Vật liệu tấm đệm mũ cọc là ván xẻ thớ ngang 
hướng đóng. Chiều dày ban đầu trước khi nén là 20 cm. Số nhát búa cho phép trước 
khi đổi tấm đệm là 1000. 
 Xác định ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc và ứng suất kéo lớn nhất trong thân 
cọc lúc khởi đầu đóng với chiều cao rơi búa là 170 cm; tính ứng suất nén lớn nhất ở 
đầu cọc khi sắp kết thúc với chiều cao rơi 220 cm. Trọng lượng phần đập quả búa 3500 
kG. Tổng trọng lượng quả búa 7200 kG, trọng lượng mũ cọc 500kG, tổn thất năng 
lượng trong búa 15% 
 

1. Tính các thông số cần thiết 
a) Q / F = 3500 / 40 / 40 = 2.2 kG / cm2 
b) Lúc khởi đầu đóng, sức kháng của đất nền dưới mũi cọc bằng tổng trọng 

lượng búa, mũ cọc và cọc chia cho diện tích tiết diện cọc: 
Rn0 = (7.2 +0.5 +6.4) / 0.16 = 90 T/ m 2  

c) Khi kết thúc đóng, sức kháng của đất nền dưới mũi cọc( tra bảng A1 của Tiêu 
chuẩn thiết kế móng cọc) là Rn15 = 280 T/ m2. 

 
2. Tính ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc khi mới đóng 
a) Theo bảng 1 tính ra K1 = 199. 
b) Theo bảng 2, với H = 170 cm, tính ra K2 = 0.71. 
c) Giả sử ứng suất nén σ = 150 kG/cm2, tính độ cứng của tấm đệm ván xẻ theo 

công thức (3) :  Kp = 2500 / 0.4 / 20 = 312 kG/ cm3 
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d) Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.06. 
e) Theo bảng 4 tính ra K4 = 0.96 
f) Theo công thức (1) ta có ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc khi mới đóng là:    

σn =  1.10 x 199 x 0.71 x 1.06 x 0.96 = 158 kG/ cm2. 
 Trị số này so với trị số tạm tính σ = 150 kG/cm2 không chênh nhau đáng kể , nên 
lấy ứng suất nén là σn = 158 kG/cm2 . 
 

3. Tính ứng suất kéo lớn nhất ở đầu cọc khi mới đóng 
a) Theo bảng 1 tính ra K1 = 28. 
b) Theo bảng 2, với H = 170 cm, tính ra K2 = 0.71. 
c) Theo bảng 9, với ứng suất nén σ = σn = 158 kG/cm2, mô đun đàn hồi tính 

toán của đệm là 2610 kG/ cm2; tính độ cứng của tấm đệm ván xẻ theo công 
thức (3) :  Kp = 2610 / 0.4 / 20 = 326 kG/ cm3 

d) Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.21. 
e) Theo bảng 4 tính ra K4 = 1.63. 
f) Theo công thức (1) ta có ứng suất kéo lớn nhất ở thân cọc khi mới đóng là:    

σk =  1.3 x 28 x 0.43 x 1.21 x 1.63 = 31 kG/ cm2. 
 

 4. Tính ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc khi sắp kết thúc 
a) Theo bảng 1 tính ra K1 = 199. 
b) Theo bảng 2, với H = 220 cm, tính ra K2 = 0.90. 
c) Giả thiết ứng suất nén lớn nhất là 200 kG/ cm2, theo bảng 9 mô đun đàn hồi 

của gỗ là 3200 kg /cm2; tính độ cứng của tấm đệm ván xẻ theo công thức (3) 
:  Kp = 3200 / 0.4 / 20 = 400 kG/ cm3 

d) Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.14. 
e) Theo bảng 4 vói L = 16 m, Rn15 = 280 T/ m2 tính ra K4 = 1.0. 
f) Theo công thức (1) ta có ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc là:    

σn =  1.1 x 199 x 0.9 x 1.14 x 1.0 = 222 kG/ cm2. 
 Trị số này so với trị số tạm tính σ = 200 kG/cm2 chênh nhau đáng kể , nên tính 
lại với là σn = 222 kG/cm2, mô đun đàn hồi sẽ là 3640 kG/ cm2 và độ cứng của tấm đệm 
sẽ là: Kp = 3640 / 0.4 / 20 = 455 kG/ cm3 . 

g) Theo bảng 3 tính ra K3 = 1.14. 
h) Theo công thức (1) ta có ứng suất nén lớn nhất ở đầu cọc là:    

σn =  1.1 x 199 x 0.9 x 1.18 x 1.0 = 232 kG/ cm2.                                    
 
C.2. Theo Broms B.B. 
ứng suất nén lớn nhất có thể xác định theo công thức: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

γ
γ

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

γ
γ

+

γα
=σ

cec

pep

c

p

heh

cec

h

c

pep

n

E

E

F

F
1

E

E

F

F
1

HeE2

 

ở đây: σn = ứng suất nén lớn nhất trong cọc (kG/cm2); 
H = độ cao rơi búa, cm; 

 α  = 0.6 đối với búa rơi tự do; 
 α  = 2 đối với búa điêzen; 
  e = hệ số hiệu suất búa- cọc, e = 0.6 cho búa rơi tự do và e = 0.8 cho búa 
điêzen; 
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 F = diện tích tiết diện, cm2; 
Ee = mô đun đàn hồi, kG/cm2; 

 γ = trọng lượng đơn vị, kG/cm3; 
các ký hiệu h, c, p ở chân của Ee , γ, F tương ứng cho búa(hammer), đệm 
cọc(cushion) và cọc(pile). 

ứng suất kéo trong cọc BTCT thường dao động trong khoảng 30 ÷ 40% σn. Nên thiết kế 
chống nứt do kéo ở ba cấp ứng suất kéo là 50, 55 và 60 kG/cm2. 

 
 

 Biểu ghi độ chối đóng cọc 
LÇn ®o: 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Ng−êi ®o: Kü thuËt Nhµ thÇu: T− vÊn gi¸m s¸t: 
 
 
 
VÝ dô: BiÓu ghi ®é chèi cäc ®ãng t¹i Nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n 
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2. Cäc thÐp 

Lo¹i cäc thÐp th−êng dïng hiÖn nay lµ cäc èng trßn, cäc thÐp h×nh ch÷ I,  
      ch÷ H. 
Khi sö dông cäc thÐp th× chÊt l−îng cäc thÐp nh− sau: 
Cọc thép thường được chế tạo từ thép ống hoặc thép hình cán nóng. Chiều dài các 
đoạn cọc chọn theo kích thước của không gian thi công cũng như kích thước và năng 
lực của thiết bị hạ cọc. 
Mặt đầu các đoạn cọc phải phẳng và vuông góc với trục cọc, độ nghiêng không  quá 
1%. 
Chiều dày của cọc thép lấy theo quy định của thiết kế thường bằng chiều dày chịu lực 
theo tính toán cộng với chiều dày chịu ăn mòn.  
Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện lớp bảo vệ bằng phun vữa xi măng mác 
cao, chất dẻo hoặc phương pháp điện hoá. 
Các đoạn cọc thép được nối hàn, chiều cao và chiều dài đường hàn phải tuân theo 
thiết kế. 

 
2.1. KiÓm tra chÊt l−îng chÕ t¹o. 

Theo chøng chØ cña nhµ chÕ t¹o, khi cÇn cã thÓ lÊy mÉu kiÓm tra. C¸c h¹ng 
môc chÝnh cÇn kiÓm tra, gåm : 

- Chøng chØ vÒ cäc thÐp, thµnh phÇn kim lo¹i chÝnh; 
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- §é bÒn chèng ¨n mßn cña thÐp (mm/n¨m) trong c¸c m«i tr−êng ¨n mßn 
kh¸c nhau ( ¨n mßn yÕu, trung b×nh, m¹nh ); 

- Dung sai kÝch th−íc cña cäc ( tham kh¶o b¶ng 7.20 vµ b¶ng 7.21) do ng−êi 
®Æt hµng yªu cÇu. 

B¶ng 7.20. Sai sè chÕ t¹o cho phÐp cña cäc èng thÐp ( theo [7]) 
H¹ng môc Sai sè cho phÐp 

PhÇn ®Çu èng ± 0,5% §−êng kÝnh ngoµi 
PhÇn th©n èng ± 1% 

< 16mm 

Φ ngoµi < 500mm 

Φ ngoµi > 500mm 

Φ ngoµi < 800mm 

Φ ngoµi > 800mm 

+ kh«ng quy ®Þnh - 0,6 mm 
 
+ kh«ng quy ®Þnh - 0,7mm 
+ kh«ng quy ®Þnh - 0,8 mm 

§é dµy 

> 16mm 
Φ ngoµi < 800mm 

Φ ngoµi > 800mm 

+ kh«ng quy ®Þnh - 0,8mm 
+ kh«ng quy ®Þnh - 1,0mm 

§é dµi + kh«ng quy ®Þnh - 0mm 
§é cong vªnh < 0,1% ®é dµi 
§é ph¼ng ®Çu nèi < 2mm 
§é vu«ng gãc ®Çu nèi < 0,5 % Φ ngoµi, tèi ®a 4mm 

Cäc thÐp ch÷ H  ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p c¸n thÐp mét lÇn t¹i nhµ m¸y 
thÐp, chÊt thÐp cã thÐp cacbon phæ th«ng, thÐp c−êng ®é cao Mn16. Ngoµi ra trong 
nhµ m¸y thÐp cßn cã thÓ chÕ t¹o lo¹i thÐp ®Æc biÖt chèng rØ b»ng c¸ch cho thªm 
®ång, kÒn, cali vµo khi luyÖn thÐp, cã thÓ dïng ë c¸c c«ng tr×nh trªn biÓn. 

§é chÝnh x¸c chÕ t¹o cäc ch÷ H theo b¶ng 7.21. 

B¶ng 7.21. Sai sè cho phÐp cña cäc thÐp ch÷ H ( theo [7]) 
H¹ng môc Sai sè cho phÐp C¸ch x¸c ®Þnh 
§é cao (h) + 4mm - 3mm §o th−íc thÐp 
§é réng (b) + 6mm - 5mm §o th−íc thÐp 
§é dµi (l) + 100mm - 0mm §o th−íc thÐp 
§é cong vªnh < 0,1% ®é dµi C¨ng d©y 
B¶n bung lÖch t©m (E) < 5mm §o th−íc thÐp 

h < 300 
§é vu«ng mÆt ®Çu 

h > 300 

< 6mm (T+ T') 
 
< 8mm (T+ T') 

T' -®é lÖch c¸nh trªn 
T- ®é lÖch c¸nh d−íi 
 

Cäc thÐp ngoµi viÖc kiÓm tra kÝch th−íc ngo¹i h×nh ra cßn ph¶i cã : 
1. ChÊt l−îng hîp chuÈn chÊt l−îng thÐp; 
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2. NÕu lµ thÐp nhËp khÈu ph¶i cã kiÓm nghiÖm hîp chuÈn cña c¬ quan th−¬ng 
kiÓm ®Þa ph−¬ng. 

Ngoµi yªu cÇu ®é chÝnh x¸c vÒ kÝch th−íc h×nh häc nh− trªn, ,trong thiÕt kÕ 
lóc x¸c ®Þnh diÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu t¶i cña cäc thÐp cßn c¨n cø vµo ®é ¨n mßn vµ 
phßng chèng ¨n mßn. 

Trong b¶ng 7.22 tr×nh bµy sè liÖu tham kh¶o vÒ tèc ®é ¨n mßn cña thÐp. Xö lý 
vµ phßng chèng ¨n mßn cã thÓ dïng c¸c ph−¬ng ph¸p s¬n phñ hay b¶o vÖ b»ng cùc 
d−¬ng, t¨ng thªm chÊt chèng ¨n mßn khi chÕ t¹o vv.... Cã thÓ tham kh¶o ë b¶ng 
7.23 lÊy tõ tµi liÖu [8]. 

B¶ng 7.22. Tèc ®é ¨n mßn cäc thÐp trong 1 n¨m 
                   ( theo tiªu chuÈn JGJ-94, Trung Quèc ) 

M«i tr−êng cña cäc thÐp Tèc ®é ¨n mßn mm/n¨m 
Trªn mÆt ®Êt Trong m«i tr−êng Ýt ¨n 

mßn 
0,05 - 0,1 

D−íi mÆt ®Êt 
Trªn møc n−íc ngÇm 
D−íi mùc n−íc ngÇm 
Khu vùc cã sãng 

0,05 
0,03 

0,1 - 0,3 
 
B¶ng 7.23. H−íng dÉn b¶o vÖ cäc chèng ¨n mßn (theo [8]) 
 

M«i tr−êng h¹ cäc Kh¶ n¨ng ¨n mßn KhuyÕn nghÞ c¸ch b¶o vÖ 
Trong ®Êt kh«ng thÊm a) RÊt Ýt Kh«ng yªu cÇu b¶o vÖ 
Trong ®Êt dÔ thÊm a) Kho¶ng 0,5m  d−íi mÆt 

®Êt 
Vá bäc bÒ mÆt 

Nh« ra ngoµi kh«ng khÝ ¡n mßn kh«ng khÝ S¬n phÝa trªn mÆt ®Êt nÒn 
 ¡n mßn do ®Êt chung 

quanh 
Bäc bª t«ng hoÆc h¾c Ýn 
0,5mm ë phÝa trªn vµ d−íi 
®Êt 

Trong n−íc ngät Kh«ng ¨n mon Kh«ng yªu cÇu b¶o vÖ 
Trong n−íc biÓn ¡n mßn do kh«ng khÝ 

trªn mùc n−íc thuû triÒu 
S¬n 

 BÞ ¨n mßn gi÷a mùc n−íc 
triÒu cao vµ mÆt bïn 

Bäc bª t«ng hoÆc bét h¾c 
Ýn 

a) QuyÕt ®Þnh cuèi cïng phô thuéc vµo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Êt t¹i chç. 
NÕu ®Êt kh«ng thuéc lo¹i g©y ¨n mßn nh− nh÷ng tr−êng hîp nªu ë ®©y th× 

ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp. 
2.2. ChÊt l−îng hµn vµ cÊu t¹o mòi cäc 

ChÊt l−îng hµn lµ mét phÇn quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ tæng thÓ chÊt 
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l−îng thi c«ng cäc thÐp, khi thi c«ng ph¶i chän nh÷ng c«ng nh©n cã t− chÊt tèt, kü 
thuËt thµnh th¹o, vµ cã nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó thi c«ng hµn. ThiÕt bÞ hµn còng ph¶i 
cã tÝnh n¨ng tèt vµ t¨ng c−êng qu¶n lý, b¶o ®¶m tiªu chuÈn nghiÖm thu chÊt l−îng 
c«ng tr×nh, chÊt l−îng mèi hµn ( xem b¶ng 7.24). Trong b¶ng tõ ®iÓm 1 - 7 ®Òu 
kiÓm tra b»ng ngo¹i quan khi nèi b»ng c¸ch hµn do kiÓm tra viªn dïng c¸c dông cô 
®o chuyªn dông ®Ó ®o thùc tÕ tõng ®Çu mèi hµn, ®ång thêi ph¶i trung thùc ghi vµo 
biªn b¶n ( xem b¶ng 7.25) 

B¶ng 7.24. Tiªu chuÈn nghiÖm thu chÊt l−îng hµn cäc thÐp (theo [7]) 
TT H¹ng môc Tiªu chuÈn Ghi chó 
1 

Khe hë gi÷a ®o¹n cäc trªn vµ d−íi 2-4mm 
Mçi ®Çu nèi kiÓm 
tra kh«ng Ýt h¬n 4 
®iÓm 

2 LÖch miÖng ®o¹n cäc trªn d−íi cäc èng 
thÐp Φ < 700mm 

< 2mm nt 

3 LÖch miÖng ®o¹n cäc trªn d−íi cäc èng 
thÐp Φ > 700mm 

< 3mm nt 

4 LÖch miÖng ®o¹n cäc trªn d−íi cäc thÐp 
ch÷ H 

< 3mm nt 

5 §é s©u ngo¹m vµo thÞt < 0,5mm  
6 §é s©u m¹ch hµn chïm qua vËt liÖu gèc < 3mm  
7 Chång cao cña m¹ch hµn < 2-3mm  

8 X quang dß khuyÕt tËt 
cÊp III trë 
lªn hîp lÖ 

Cø 20 cäc chôp 1 
¶nh rót mÉu kiÓm 
tra 

 
B¶ng 7.25. KiÓm tra ngo¹i quan mèi hµn nèi cäc thÐp 

Tªn c«ng tr×nh ..................................... Ngµy ....... th¸ng ........ n¨m .......... 
ChÊt l−îng mèi hµn 

Sè
 c

äc
 

Lo
¹i

 c
äc

 

Q
ui

 c
¸c

h 

VÞ trÝ ®Çu nèi Khe hë gi÷a cäc trªn 
d−íi mm 

LÖch miÖng ®o¹n cäc 
mm 

N
go

¹m
 th

Þt 
m

m
 

C
hå

ng
 c

ao
 

m
m

 
§

é 
ré

ng
 

m
m

 

G
hi

 c
hó

 

   §Çu nèi 1             

   §Çu nèi 2             

   §Çu nèi 3             
   §Çu nèi 4             

 Ng−êi phô tr¸ch               Ng−êi kiÓm tra           Thî hµn 
 ......................  ....................... ..................... 

Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng bªn trong cña mèi hµn cã dß khuyÕt tËt b»ng 
tia X, b»ng sãng siªu ©m, b»ng nhuém mµu .... Tiªu chuÈn xem xÐt phim chôp 
Xquang xem b¶ng 7.26. 
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B¶ng 7.26. Tiªu chuÈn xem xÐt phim chôp X quang ( theo [7]) 
(A)   Ph©n cÊp khuyÕt tËt d¹ng ®iÓm                             §¬n vÞ : mm 

10 x 10 10 x 20 10 x 30 KhuyÕt tËt 
 

§é dµy vËt liÖu 
 
CÊp lo¹i 

< 10 10-25 25-50 50-100 > 100 

CÊp 1 1 2 4 5 6 
CÊp 2 3 6 12 15 18 
CÊp 3 6 12 24 30 36 
CÊp 4 Sè ®iÓm khuyÕt tËt nhiÒu h¬n cÊp 3 

 (B) §é dµi khuyÕt tËt vµ tÝnh ®æi sè ®iÓm 
§é dµi 

khuyÕt tËt 
mm 

< 10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80 > 80 

Sè ®iÓm 1 2 3 6 10 15 25 
        

 
(C) Ph©n cÊp khuyÕt tËt d¹ng dµi 

§é dµy vËt liÖu mm 
 
CÊp lo¹i 

< 12 12 - 48 > 48 

CÊp 1 < 3 nhá h¬n 1/4     ®é dµy vËt liÖu < 12 
CÊp 2 < 4 nhá h¬n 1/3     ®é dµy vËt liÖu < 16 
CÊp 3 < 6 nhá h¬n 1/2     ®é dµy vËt liÖu < 24 
CÊp 4 §é dµi khuyÕt tËt dµi h¬n cÊp 3 

Gièng nh− cäc bª t«ng cèt thÐp, tuú theo ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn mµ cäc thÐp cã cÊu 
t¹o mòi kh¸c nhau. ¦u ®iÓm næi bËt cña cäc thÐp trßn hë mòi hoÆc cäc thÐp h×nh 
ch÷ H lµ chóng cã thÓ ®ãng vµo c¸c líp ®Êt chÞu lùc cøng vµ ë ®é s©u kh¸ lín vµ Ýt 
bÞ Ðp ®Èy ®Êt, ®iÒu nµy cã lîi khi ®ãng gÇn c«ng tr×nh cò. 

Trªn h×nh 7.12 tr×nh bµy mét sè h×nh thøc mòi cäc thÐp trßn vµ thÐp h×nh ch÷ H. 
2.3. Tiªu chuÈn dõng ®ãng. 

Cäc thÐp ph¶i ®−îc ®ãng víi bóa nÆng thÝch ®¸ng, cã thÓ tham kh¶o c¸c 
khèng chÕ sau ®©y : 

(1) §é xuyªn s©u vµo ®Êt ë nh÷ng mÐt cuèi cïng 3-4mm/nh¸t ®Ëp, hoÆc 12-15 
nh¸t bóa/in; 

(2) Sè lÇn ®¸nh bóa ë mÐt cuèi cïng ph¶i lín h¬n 250 lÇn, ë 10 m cuèi cïng 
d−íi 1500 lÇn, sè bóa ®¸nh khèng chÕ d−íi 3000 lÇn. 
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3. Cäc khoan nhåi 
    Cäc khoan nhåi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®−îc ¸p dông nhiÒu trong x©y dùng 
nhµ cao tÇng, cÇu lín vµ nhµ c«ng nghiÖp cã t¶i träng lín. So víi cäc chÕ t¹o s½n, 
viÖc thi c«ng cäc nhåi cã nhiÒu phøc t¹p h¬n, do ®ã ph−¬ng ph¸p vµ c¸ch gi¸m s¸t, 
kiÓm tra chÊt l−îng ph¶i lµm hÕt søc chu ®¸o, tû mû víi nh÷ng thiÕt bÞ kiÓm tra 
hiÖn ®¹i.. 
    D−íi ®©y tr×nh bµy tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh mµ ng−êi kü s− gi¸m s¸t ph¶i 
n¾m v÷ng ®Ó n©ng cao h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm còng nh− chÊt l−îng gi¸m s¸t. 
3.1. Yªu cÇu chung 
     ViÖc gi¸m s¸t ph¶i dùa vµo c«ng nghÖ thi c«ng vµ ch−¬ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt 
l−îng ®· duyÖt. Trong ch−¬ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng thi c«ng cña nhµ thÇu cÇn 
thÓ hiÖn chi tiÕt ë 3 kh©u quan träng sau: 

• C«ng nghÖ t¹o lç (®µo, ®ãng, khoan, Ðp), c¸ch gi÷ thµnh lç cäc (èng 
chèng suèt chiÒu dµi cäc hoÆc dung dÞch) vµ chÊt l−îng lç (®óng vÞ trÝ, 
kh«ng nghiªng qu¸ trÞ sè cho phÐp, cÆn l¾ng ë ®¸y lç ®−îc thæi röa s¹ch 
®óng yªu cÇu); 

• ChÕ t¹o, l¾p lång cèt thÐp vµ gi÷ lång thÐp æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®æ bª 
t«ng; 

• Khèi l−îng bª t«ng, chÊt l−îng vµ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng. 
    VÒ mÆt qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt l−îng cäc th× chia lµm 2 giai ®o¹n: tr−íc khi 
thµnh h×nh cäc vµ sau khi ®· thi c«ng xong cäc. 
    ChØ tiªu cÇn ph¶i kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ gåm cã: 

• ChÊt l−îng lç cäc tr−íc khi ®æ bª t«ng; 

• ChÊt l−îng vµ khèi l−îng bª t«ng ®æ vµo cäc; 

• Lång cèt thÐp trong lç cäc (sù liªn tôc, nghiªng lÖch, tråi...); 

• ChÊt l−îng s¶n phÈm (t×nh tr¹ng, kÝch th−íc th©n cäc vµ søc chÞu t¶i cña 
cäc). 

    NÕu dïng dung dÞch sÐt (hoÆc ho¸ phÈm kh¸c) ®Ó æn ®Þnh thµnh lç cäc th× cÇn 
ph¶i qu¶n lý chÊt l−îng dung dÞch nµy vÒ c¸c mÆt: 

• ChÕ t¹o dung dÞch ®¹t tiªu chuÈn ®· ®Ò ra; 

• §iÒu chØnh dung dÞch (mËt ®é vµ ®é nhít.. .) theo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng 
tr×nh - ®Þa chÊt thuû v¨n vµ c«ng nghÖ khoan cô thÓ; 

• Thu håi, lµm giµu vµ sö dông l¹i dung dÞch; 

• HÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng dung dÞch t¹i hiÖn tr−êng. 
3.2. Khèi l−îng kiÓm tra vµ c¸ch xö lý 
    VÒ nguyªn t¾c, c«ng tr×nh cµng quan träng (vÒ ý nghÜa kinh tÕ, lÞch sö, x·  
héi.. .), chÞu t¶i träng lín, thi c«ng trong ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt phøc t¹p, c«ng nghÖ thi 
c«ng cã ®é tin cËy thÊp, ng−êi thi c«ng (vµ thiÕt kÕ) cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm Ýt 
th× cÇn tiÕn hµnh qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt l−îng cã mËt ®é (tû lÖ %) cao h¬n, tøc lµ 
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nÕu ®é rñi ro cµng nhiÒu th× møc ®é yªu cÇu vÒ qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cÇn 
ph¶i nghiªm ngÆt víi mËt ®é dµy h¬n. 
    MÆt kh¸c, nh− sÏ ®−îc tr×nh bµy chi tiÕt h¬n ë môc nµy, c¸ch kiÓm tra b»ng 
ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ háng (NDT) nhê nh÷ng thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i ®· cã ë n−íc 
ta, cho phÐp thùc hiÖn viÖc kiÓm tra chÊt l−îng cäc hÕt søc nhanh chãng víi gi¸ c¶ 
chÊp nhËn ®−îc. V× vËy trong tiªu chuÈn TCXD 206: 1998 “Cäc khoan nhåi - yªu 
cÇu vÒ chÊt l−îng thi c«ng” ®· ®−a ra khèi l−îng kiÓm tra tèi thiÓu (b¶ng 7.27). 
 

B¶ng 7.27. Khèi l−îng kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng th©n cäc  
 (theo TCXD 206: 1998) 

Th«ng sè kiÓm tra Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra Tû lÖ kiÓm tra tèi thiÓu, % 
 
 
 
Sù nguyªn vÑn 
cña th©n cäc 

-So s¸nh thÓ tÝch bª t«ng ®æ vµo lç 
cäc víi thÓ tÝch h×nh häc cña cäc 
- Khoan lÊy lâi 
 
- Siªu ©m, t¸n x¹ gama cã ®Æt èng 
tr−íc 
- Ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá 
(PIT, MIM), quan s¸t khuyÕt tËt 
qua èng lÊy lâi b»ng camera v« 
tuyÕn 
- Ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín PDA

100 
 

1-2% + ph−¬ng ph¸p 
kh¸c 

10-25% + ph−¬ng ph¸p 
kh¸c 

≥ 50 

 
 

4% vµ kh«ng d−íi 5 cäc

§é më réng 
hoÆc ®é ngµm 
cña mòi cäc 
vµo ®¸ 

Khoan ®−êng kÝnh nhá (36mm) ë 
vïng më réng ®¸y hoÆc xuyªn qua 
mòi cäc 

2-3 cäc lóc lµm thö hoÆc 
theo b¶ng 7.28 

 

 
 
C−êng ®é bª 
t«ng th©n cäc 

-ThÝ nghiÖm mÉu lóc ®æ bª t«ng 
- ThÝ nghiÖm trªn lâi bª t«ng lóc 
khoan 
- Theo tèc ®é khoan (khoan thæi 
kh«ng lÊy lâi) 
- Sóng bËt nÈy hoÆc siªu ©m ®èi 
víi bª t«ng ë ®Çu cäc 

 
Theo yªu cÇu cña gi¸m 

s¸t 
 
 
 

35 
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Chó thÝch: 
1) Th«ng th−êng cÇn kÕt hîp tõ 2 ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau trë lªn ®Ó tiÕn hµnh 

so s¸nh cho mét th«ng sè kiÓm tra nªu ë b¶ng nµy. Khi cäc cã L/D>30 th× 
ph−¬ng ph¸p kiÓm tra qua èng ®Æt s½n sÏ lµ chñ yÕu (L-chiÒu dµi, D-®−êng 
kÝnh); 

2) Líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp cäc vµ h×nh d¹ng bÒ ngoµi cña cèt thÐp cã thÓ 
kiÓm tra ë chç ®Çu cäc, khi ®· lo¹i bá líp bª t«ng cÆn ë phÝa trªn cèt ®Çu 
cäc. 

3) Nay ®· cã tiªu chuÈn míi vÒ cäc khoan nhåi- Thi c«ng vµ nghiÖm thu,  
mang sè hiÖu : TCXDVN 326:2004 ban hµnh ngµy 10-12-2004 thay thÕ cho 
TCXD 206:1998. 

    §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã sè l−îng cäc trong mçi mãng lµ Ýt vµ t¶i träng 
truyÒn lªn mãng lín, kÕt cÊu cã ®é nh¹y cao khi lón kh«ng ®Òu xÈy ra, ng−êi ta yªu 
cÇu tû lÖ ®Æt èng ®Ó kiÓm tra kh¸ nhiÒu nh− tr×nh bµy ë b¶ng  7.28 d−íi ®©y. 

 
B¶ng 7.28. Quy ®Þnh tû lÖ % cäc cÇn ®Æt s½n èng vµ kiÓm tra ®èi víi c«ng tr×nh giao th«ng 

(DTU 13.2, P1 - 212, 9-1992, Ph¸p) 
(N - tæng sè cäc thi c«ng, n - sè cäc trong mét mãng trô) 

n  ≤ 4 n  >4 

Sè l−îng èng  
®Æt s½n 

Sè l−îng cäc 
kiÓm tra 

Sè l−îng èng  
®Æt s½n 

Sè l−îng cäc 
kiÓm tra C¸ch thøc tiÕp 

nhËn lùc 
cña cäc 

N C¸c 
èng 

50/60 

èng 
102/114

Th¨m 
dß 

th©n 
cäc 

NDT 

Khoan 
lÊy lâi 
t¹i mòi 

cäc 

C¸c èng 
60/60 

èng 
102/114 

Th¨m 
dß th©n 

cäc 
NDT 

Khoan 
lÊy lâi t¹i 
mòi cäc

ChØ cã ma s¸t ≤ 50 100 0 100 0 100 0 50-100 0 

Côc bé >50 100 0 100 1 50-100 0 50-100 0 

Ma s ţ côc bé ≤ 50 100 ≥ 50 100 30 100 ≥ 30 50-100 ≥ 20 

vµ mòi cäc >50 100 ≥ 30 50-100 20 50-100 ≥ 20 50-100 ≥ 10 

≤ 50 100 100 100 50-100 100 50-100 50-100 ≥ 30 ChØ cã mòi 
cäc >50 100 50-100 50-100 ≥ 30 50-100 ≥ 30 50-100 ≥ 20 

   

èng th¨m dß NDT ®Æt suèt chiÒu dµi cäc cßn èng khoan lÊy lâi ph¶i ®Æt c¸ch 
®¸y cäc tõ 3 ÷ 4m. 
      Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c cäc cã ®Æt s½n èng. Th«ng th−êng 
ng−êi ta chØ tiÕn hµnh kiÓm tra theo mét tû lÖ nµo ®ã so víi c¸c cäc ®· ®Æt èng, nÕu 
thÊy chÊt l−îng tèt vµ ®¹t kÕt qu¶ æn ®Þnh th× cã thÓ dõng. NÕu cã nghi vÊn th× ph¶i 
tiÕp tôc kiÓm tra cho hÕt sè cäc ®· ®Æt èng. 
    Ngoµi ra còng cã thÓ dùa vµo s¬ ®å tr×nh bµy trªn h×nh 7.13 ®Ó thùc hiÖn tr×nh tù 
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kiÓm tra tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p theo møc ®é khai th¸c øng suÊt cho phÐp vµ ®é 
rñi ro cã thÓ xÈy ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§¸nh gi¸ xÕp 
h¹ng c¸c dù ¸n 

øng suÊt nhá rñi ro 
thÊp KTCL th«ng 

th−êng kh«ng  
NDT 

Rñi ro trung b×nh 
KTCL th«ng 

th−êng lùa chän 
NDT

øng suÊt cao rñi ro 
cao KTCL vµ NDT 

tèi ®a (gåm viÖc 
®Æt èng s½n )

KTCL 
tèt chÊp 

nhËn 

KTCL cho thÊy 
th©n cäc nghi ngê 
dïng NDT kiÓm 

tra chi tiÕt

KTCL 
tèt chÊp 

nhËn 

NDT cho thÊy nghi ngê ®¸nh 
gi¸ kü h¬n: xem c¸c ghi chÐp 

chÊt l−îng , th¶o luËn víi 
thiÕt kÕ nÕu cßn nghi ngê 

Khoan 
lÊy mÉu 

Thö t¶i ®éng xÕp h¹ng vµ 
bæ sung nÕu cÇn 

Khoan thÊy tèt 
chÊp nhËn 

Khoan thÊy kh«ng tèt 
th×                               hoÆc  

Lo¹i bá vµ thay thÕ 
hoÆc söa ch÷a 

Thö t¶i ®éng xÕp h¹ng vµ 
bæ sung nÕu cÇn thiÕt 

Khoan lç röa s¹ch 
b»ng n−íc ¸p lùc 
cao vµ phun v÷a 

Khoan vïng thÝch hîp 
quanh chç khuyÕt tËt vµ 

thay b»ng bª t«ng 
c−êng ®é cao hoÆc thÐp 
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H×nh 7.13. S¬ ®å dïng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ xö lý cäc khoan nhåi ( Côc ®−êng bé 

Liªn bang Mü, 1993) 
3.3. KiÓm tra chÊt l−îng lç cäc 
Yªu cÇu vÒ chÊt l−îng 

ChÊt l−îng lç cäc lµ mét trong c¸c yÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh chÊt l−îng 
cäc. C«ng viÖc khoan vµ dän lç cäc, sau ®ã lµ c¸ch gi÷ thµnh v¸ch lç cäc lµ nh÷ng 
c«ng ®o¹n quan träng, ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng lç cäc tèt hay xÊu. C¸c chØ tiªu vÒ 
chÊt l−îng lç cäc gåm vÞ trÝ, kÝch th−íc h×nh häc, ®é nghiªng lÖch, t×nh tr¹ng thµnh 
v¸ch vµ líp cÆn l¾ng ë ®¸y lç. Trong b¶ng 7.29 tr×nh bµy c¸c th«ng sè ®Ó ®¸nh gi¸ 
chÊt l−îng vµ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chóng. 

 
B¶ng 7.29. C¸c th«ng sè cÇn kiÓm tra vÒ lç cäc (theo TCXD 206 : 1998) 

Th«ng sè kiÓm tra Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra 
T×nh tr¹ng lç cäc - KiÓm tra b»ng m¾t cã thªm ®Ìn räi 

- Dïng ph−¬ng ph¸p siªu ©m hoÆc camera ghi chôp 
thµnh lç cäc 

 
 
VÞ trÝ, ®é th¼ng ®øng 

vµ ®é s©u 

- §o ®¹c so víi mèc vµ tuyÕn chuÈn 
- So s¸nh khèi l−îng ®Êt lÊy lªn víi thÓ tÝch h×nh häc 
cña cäc 
- Theo l−îng dïng dung dÞch gi÷ thµnh 
- Theo chiÒu dµi têi khoan 
- Qu¶ däi 
- M¸y ®o ®é nghiªng, ph−¬ng ph¸p siªu ©m 

 
KÝch th−íc lç 

- MÉu, calip, th−íc xÕp më vµ tù ghi ®é lín nhá 
®−êng kÝnh 
- Theo ®−êng kÝnh, th−íc xÕp më vµ tù ghi ®é lín 
nhá ®−êng kÝnh 
- Theo ®−êng kÝnh èng gi÷ thµnh 
- Theo ®é më cña c¸ch mòi khoan khi më réng ®¸y 

T×nh tr¹ng ®¸y lç vµ ®é 
s©u cña mòi cäc trong 
®Êt+®¸, ®é dµy líp cÆn 

l¾ng 

- LÊy mÉu vµ so s¸nh víi ®Êt vµ ®¸ lóc khoan, ®o ®é 
s©u tr−íc vµ sau thêi gian gi÷ thµnh kh«ng Ýt h¬n 4 
giê (tr−íc lóc ®æ bª t«ng) 
- §é s¹ch cña n−íc thæi röa 
- Ph−¬ng ph¸p qu¶ t¹ r¬i hoÆc xuyªn ®éng 
- Ph−¬ng ph¸p ®iÖn (®iÖn trë, ®iÖn dung..) 
- Ph−¬ng ph¸p ©m. 
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B¶ng 7.30. Sai sè cho phÐp vÒ lç cäc 
Tiªu chuÈn §é th¼ng ®øng VÞ trÝ ®Ønh cäc 

ADSC 2% trªn suèt chiÒu dµi cäc 7,5 cm 
FHWA (1998) 2% trªn suèt chiÒu dµi cäc 1/24 cña ®−êng kÝnh cäc 

hoÆc 7,5 cm 
FHWA (1990) 1/48 7,5 cm 

ACI 

+ §èi víi cäc kh«ng cã cèt 
thÐp 1,5% trªn suèt chiÒu 
dµi cäc. 
+ §èi víi cäc cã cèt thÐp 
2% trªn suèt chiÒu dµi cäc

 
4% cña ®−êng kÝnh cäc 
hoÆc 7,5cm 

ICE 1/75 7,5 cm 

CGS 
 
2% trªn suèt chiÒu dµi cäc

+ 7,5 cm 
+ 15 cm ®èi víi c¸c 
c«ng tr×nh biÓn 

Chó thÝch: 
ADSC : HiÖp héi c¸c Nhµ thÇu cäc khoan nhåi Mü; 
FHWA : Côc ®−êng bé Liªn bang Mü; 
ACI  : ViÖn bª t«ng Mü; 
ICE  : ViÖn X©y dùng d©n dông Anh; 
CGS  : HiÖp héi §Þa kü thuËt Canada. 

 
VÞ trÝ cña lç cäc trªn mÆt b»ng, ®é nghiªng còng nh− kÝch th−íc h×nh häc cña 

nã th−êng kh«ng ®óng víi thiÕt kÕ quy ®Þnh, nh−ng kh«ng ®−îc sai lÖch qu¸ giíi 
h¹n nµo ®ã. C¸c ph¹m vi sai sè nµy do thiÕt kÕ quy ®Þnh theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ 
thi c«ng cäc nhåi. Nh−ng ngay tiªu chuÈn cña c¸c n−íc kh¸c nhau còng cã nh÷ng 
quy ®Þnh cho phÐp sai sè kh¸c nhau (xem b¶ng 7.30). 

Theo tiªu chuÈn cña Trung Quèc th× yªu cÇu sai sè vÒ ®é nghiªng cao h¬n 
nhiÒu so víi b¶ng 7.30 nh− sau: Ph¶i nhá h¬n 1/500 ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi 
hái cao vµ thÊp nhÊt lµ kh«ng qu¸ 1/100. 

 Trªn c¬ së tham kh¶o c¸c tiªu chuÈn nhiÒu n−íc vµ t×nh h×nh thi c«ng thùc tÕ 
ë ViÖt Nam, TCXD 206 : 1998 quy ®Þnh sai sè cho phÐp vÒ lç cäc nhåi nh− trong 
b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nµy. 
         Khi sö dông b¶ng trªn nªn chó ý r»ng: ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái cao, 
sè l−îng cäc Ýt hoÆc cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c th× cÇn ph¶i thay ®æi c¸c trÞ sè 
cho phÐp nªu trªn, ®Æc biÖt lµ ®é th¼ng ®øng. VÝ dô nh− c«ng tr×nh cÇu khÈu ®é lín, 
nhÞp bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr−íc liªn tôc, sè l−îng cäc lµ 10 cho mçi trô th× cã 
thÓ ph¶i quy ®Þnh ®é nghiªng cho lç cäc kh«ng ®−îc qu¸ 1/200. 
       Ngoµi kÝch th−íc vµ vÞ trÝ h×nh häc nh− ®· nãi ë trªn cßn ph¶i ®¶m b¶o l−îng 
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cÆn l¾ng ë ®¸y lç kh«ng ®−îc dµy qu¸ c¸c gi¸ trÞ sau: 

- Cäc chèng ≤ 50mm; 

- Cäc ma s¸t + chèng ≤ 100mm; 

- Cäc ma s¸t ≤ 200mm. 

Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra 
(1). KiÓm tra kÝch th−íc vµ t×nh tr¹ng thµnh v¸ch lç cäc 

• §o ®−êng kÝnh lç cäc 
ThiÕt bÞ ®o ®−êng kÝnh lç cäc gåm 3 bé phËn cÊu thµnh: ®Çu ®o, bé phËn phãng 
®¹i vµ bé phËn ghi (h×nh 7.14) cã thÓ ®o lç cäc ®−êng kÝnh lªn ®Õn 1,2m. 
Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ lµ do c¬ cÊu co d·n ®µn håi cña  4 “¨ng ten” ë 
®Çu ®o mµ lµm thay ®iÖn trë, tõ ®ã lµm thay ®æi ®iÖn ¸p, kÕt qu¶ cña sù thay ®æi 
®−îc hiÓn thÞ b»ng sè hoÆc m¸y ghi l−u gi÷. TrÞ ®iÖn ¸p biÓu thÞ vµ ®−êng kÝnh 
cäc cã quan hÖ: 

φ  =  φ0 + 
I
Vk Δ  

     

 Trong ®ã:      φ    - ®−êng kÝnh lç cäc ®o ®−îc, m;  

                        φ0   - ®−êng kÝnh lç cäc lóc ®Çu m; 
                        ΔV - biÕn ®æi ®iÖn ¸p, v«n;  

                        k    - hÖ sè m /Ω;  

                        I    - c−êng ®é dßng ®iÖn, Ampe. 

• §é nghiªng vµ t×nh tr¹ng thµnh v¸ch lç cäc  
Khi thi c«ng cäc trong ®iÒu kiÖn cã n−íc ngÇm vµ cã dïng dung dÞch sÐt  ®Ó gi÷ 

thµnh th× t×nh tr¹ng thµnh v¸ch, ®é th¼ng ®øng vµ ®é dµy líp cÆn l¾ng chØ cã m¸y 
mãc míi kiÓm tra ®−îc. 

Ph−¬ng ph¸p sãng ©m: Nguyªn lý lµ dùa vµo hiÖu øng ®iÖn ¸p cña tinh thÓ mµ 
ph¸t sinh ra sãng siªu ©m, th«ng qua bé chuyÓn ®æi n¨ng l−îng sãng ©m ®Æt ë ®Çu 
dß (ph¸t vµ thu), ta ®o ®−îc c¸c ®¹i l−îng: 

    t = L/C 
Trong ®ã: 

t   - thêi gian sãng ©m qua m«i tr−êng, gi©y; 
L  - ®o¹n ®−êng cña sãng truyÒn qua (©m tr×nh), m; 
C - vËn tèc cña sãng ©m, m/gi©y. 

Trªn h×nh 7.15  lµ thiÕt bÞ  ®o thµnh lç khoan DM - 686II cña NhËt theo nguyªn 
t¾c sãng ©m nãi trªn víi ®é s©u ®o ®Õn 100m vµ ®−êng kÝnh lç ®Õn 4m vµ trªn h×nh 
7.16 lµ c¸ch l¾p ®Æt vµ kÕt qu¶ ®o. 
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RR
RVV

x +
= 12

(2). §o bÒ dµy líp cÆn l¾ng ë ®¸y lç cäc 
Ph−¬ng ph¸p chuú r¬i: Dïng chuú h×nh c«n b»ng ®ång nÆng kho¶ng 1kg, cã tai ®Ó 
buéc d©y vµ th¶ chÇm chËm vµo lç khoan. Ph¸n ®o¸n mÆt líp cÆn l¾ng b»ng c¶m 
gi¸c tay cÇm d©y, ®é dµy líp cÆn lµ hiÖu sè gi÷a ®é s©u ®o ®−îc lóc khoan xong víi 
®é s©u ®o ®−îc b»ng chuú nµy. 
Ph−¬ng ph¸p ®iÖn trë: Dùa vµo tÝnh chÊt dÉn ®iÖn kh¸c nhau cña m«i tr−êng 
kh«ng ®ång nhÊt (gåm n−íc +dung dÞch gi÷ thµnh vµ c¸c h¹t cÆn l¾ng) mµ ph¸n 
®o¸n chiÒu dµy líp cÆn l¾ng nµy b»ng trÞ sè biÕn ®æi cña ®iÖn trë. 
Theo ®Þnh luËt Ohm:  
 
 
Trong ®ã:      V1 - ®iÖn ¸p æn ®Þnh cña dßng xoay chiÒu (V); 
            V2 - ®iÖn ¸p ®o ®−îc (V); 

     R - ®iÖn trë ®iÒu chØnh (Ω); 

      Rx - trÞ ®iÖn trë cña ®Êt ë ®¸y lç (Ω). 
Rx phô thuéc  vµo m«i tr−êng, Rx kh¸c nhau sÏ øng víi trÞ ®iÖn ¸p V2 kh¸c nhau, sÏ 
®äc ®−îc V2 ë m¸y phãng ®¹i. C¸ch ®o nh− sau: Th¶ chËm ®Çu dß vµo lç khoan, 
theo dâi sù thay ®æi V2, khi kim chØ V2 biÕn ®æi ®ét ngét, ghi l¹i ®é s©u h1, tiÕp tôc 
th¶ ®Çu dß, kim chØ V2, ghi l¹i ®é s©u h2.., cho ®Õn khi ®Çu dß kh«ng ch×m ®−îc 
n÷a, ghi l¹i ®é s©u h3. §é s©u cña cäc khoan ®· biÕt lµ H nªn cã thÓ tÝnh chiÒu dµy 
líp cÆn l¾ng lµ: 
  (H - h1) hoÆc (H - h2) hoÆc (H-h3)... 
Trªn h×nh 7.17a tr×nh bµy nguyªn lý x¸c ®Þnh chiÒu dµy líp cÆn l¾ng b»ng ph−¬ng ph¸p 
®iÖn trë. 
 

Ph−¬ng ph¸p ®iÖn dung: Dùa vµo nguyªn lý kho¶ng c¸ch gi÷a hai cùc b¶n kim 
lo¹i vµ kÝch th−íc gi÷a chóng kh«ng thay ®æi th× ®iÖn dung vµ suÊt ®iÖn gi¶i cña 
m«i tr−êng tû lÖ thuËn víi nhau, suÊt ®iÖn gi¶i cña m«i tr−êng n−íc + dung dÞch 
gi÷ thµnh + cÆn l¾ng.. cã sù kh¸c biÖt, do ®ã tõ sù thay ®æi cña suÊt ®iÖn gi¶i ta suy 
®−îc chiÒu dµy líp cÆn l¾ng. Trªn h×nh 7.17b tr×nh bµy s¬ ®å bé ®o cÆn l¾ng b»ng 
ph−¬ng ph¸p ®iÖn dung. 
Ph−¬ng ph¸p ©m (sonic) : Dùa vµo nguyªn lý ph¶n x¹ cña sãng ©m khi gÆp c¸c 
giao diÖn kh¸c nhau trªn ®−êng truyÒn sãng. §Çu ®o lµm hai chøc n¨ng ph¸t vµ thu.  
Khi sãng gÆp mÆt líp cÆn l¾ng ph¶n x¹ l¹i, ghi ®−îc thêi gian nµy lµ t1, khi gÆp ®¸y 
líp cÆn ( ®Êt ®¸ nguyªn d¹ng ) ph¶n x¹ l¹i, ghi ®−îc t2, chiÒu dµy líp cÆn l¾ng sÏ lµ 
: 

Ctth ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
2

21  

Trong ®ã:   
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           h - ®é dµy líp cÆn l¾ng; 
       t1 vµ t2 - thêi gian ph¸t vµ thu khi sãng gÆp mÆt vµ ®¸y líp cÆn  
                                   l¾ng, gi©y; 
          C - tèc ®é sãng ©m trong cÆn l¾ng, m/gi©y. 

ThËt ra cÆn l¾ng h×nh thµnh trong thêi gian tõ lóc t¹o lç ®Õn lóc ®æ bª t«ng, 
tr¹ng th¸i cña líp nµy tõ trªn xuèng ë thÓ láng → ®Æc →h¹t. Do vËy, thÕ nµo lµ cÆn 
l¾ng còng kh«ng cã ®Þnh nghÜa râ rµng vµ còng kh«ng cã mét bÒ mÆt cÆn l¾ng x¸c 
®Þnh cô thÓ mµ chñ yÕu dùa vµ kinh nghiÖm. 

(3). §iÒu chÕ vµ qu¶n lý dung dÞch gi÷ thµnh 
       Trõ tr−êng hîp líp ®Êt ë hiÖn tr−êng thi c«ng cäc khoan nhåi cã thÓ tù t¹o 
thµnh dung dÞch sÐt ra hoÆc t¹o lç  vµ gi÷  thµnh b»ng  ph−¬ng ph¸p  cã èng chèng 
®Òu ph¶i dïng dung dÞch  chÕ t¹o s½n ®Ó gi÷ thµnh lç cäc. ChÕ t¹o dung dÞch ph¶i 
®−îc thiÕt kÕ cÊp phèi tuú theo thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng, ph−¬ng ph¸p khoan lç 
vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thuû v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng ®Ó 
quyÕt ®Þnh. 
       Trong b¶ng 7.31 tr×nh bµy c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng cña dung dÞch sÐt lóc chÕ 
t¹o ban ®Çu cßn khi sö dông cã thÓ tham kh¶o b¶ng 7.32 ®Ó ®iÒu chÕ, qu¶n lý vµ 
kiÓm tra. 

 
B¶ng 7.31. ChØ tiªu tÝnh n¨ng ban ®Çu cña dung dÞch sÐt (nÕu dïng) 

H¹ng môc ChØ tiªu tÝnh n¨ng Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra

1. Khèi l−îng riªng 1,05 – 1,15 Tû träng kÕ dung dÞch 
sÐt hoÆc Bomª kÕ 

2. §é nhít 18 – 45 s Ph−¬ng ph¸p phÔu 
500/700cc 

3. Hµm l−îng c¸t < 6%  

4. Tû lÖ chÊt keo > 95% Ph−¬ng ph¸p ®ong cèc

5. L−îng mÊt n−íc < 30ml/30 phót Dông cô ®o l−îng mÊt 
n−íc 

6. §é dµy cña ¸o sÐt 1- 3/mm/30 phót Dông cô ®o l−îng mÊt 
n−íc 

7. Lùc c¾t tÜnh 1 phót: 20-30 mg/cm2 

10 phót: 50 - 100 mg/cm2

Lùc kÕ c¾t tÜnh 

8. TÝnh æn ®Þnh < 0,03 g/cm2  

9. TrÞ sè pH 7 - 9 GiÊy thö pH 
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B¶ng 7.32. ChØ tiªu kü thuËt cña dung dÞch sÐt bentonite trong sö dông 
(kinh nghiÖm cña NhËt) 

ChØ tiªu kü thuËt cña dung dÞch sÐt Ph−¬ng 
pḩ p khoan §Þa 

tÇng 
Khèi l−îng 

riªng 
§é nhít 
(Pa.S) 

Hµm l−îng 
ç t,  % 

Tû lÖ 
chÊt keo, 

% 

MÊt n−íc 
(ml/30 
min.) 

§é pH

§Êt sÐt 1,05-1,20 16-22 < 8-4 > 90-95 < 25 8 - 10 
TuÇn hoµn 

thuËn, 
khoan dËp 

§Êt ç t 
§Êt s¹n 

Cuéi ®̧  d̈ m 

 
1,2-1,45 

 
19-28 

 

< 8-4 

 

> 90-95 

 

< 15 

 
8 - 10 

§Êt sÐt 1,1-1,2 18-24 < 4 > 95 < 30 8-11 Khoan ®Èy, 
khoan 
ngo¹m 

§Êt c¸t sái 
s¹n 

1,2-1,4 22-30 < 4 > 95 < 20 8-11 

§Êt sÐt 1,02-1,06 16-20 < 4 > 95 < 20 8-10 

§Êt c¸t 1,0-1,10 19-28 < 4 > 95 < 20 8-10 
Khoan 

tuÇn hoµn 
nghÞch §Êt s¹n 1,1-1,15 20-25 < 4 > 95 < 20 8-10 

 
3.4. KiÓm tra lång thÐp vµ l¾p ®Æt èng ®o 
        Lång cèt thÐp ngoµi viÖc ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ nh− quy c¸ch, 
chñng lo¹i, phÈm cÊp que hµn, quy c¸ch mèi hµn, ®é dµi ®−êng hµn, ngo¹i quan vµ 
chÊt l−îng ®−êng hµn.. cßn ph¶i phï hîp yªu cÇu sau ®©y: 

• Sai sè cho phÐp trong chÕ t¹o lång cèt thÐp: 

- Cù ly gi÷a c¸c cèt chñ ± 10mm; 

- Cù ly cèt ®ai hoÆc cèt lß xo ± 20mm; 

- §−êng kÝnh lång cèt thÐp ± 10mm; 

- §é dµi lång cèt thÐp ± 50mm; 

- §é th¼ng cña lång thÐp < 1/100; 

• Sai sè cho phÐp cña líp b¶o vÖ cèt thÐp chñ cña lång thÐp: 

- Cäc ®æ bª t«ng d−íi n−íc ± 20mm; 

- Cäc kh«ng ®æ bª t«ng d−íi n−íc ± 10mm. 
      C¸c èng ®o ®−îc lµm b»ng thÐp hoÆc nhùa PVC (cã kh¶ n¨ng gi÷ ®óng vÞ trÝ 
khi vËn chuyÓn vµ ®æ bª t«ng) ®−îc nèi víi nhau b»ng m¨ng x«ng (kh«ng hµn) 
®¶m b¶o kh«ng lät n−íc vµo trong èng vµ trong èng ®æ ®Çy n−íc s¹ch. C¸c èng nµy 
ph¶i ®Æt song song vµ ®−a xuèng tíi ®¸y lång thÐp (h×nh 7.18b), ®−îc cè ®Þnh cøng 
vµo lång thÐp vµ ®−îc bÞt kÝn ë hai ®Çu. Nót d−íi võa ®¶m b¶o cho ®Çu d−íi kÝn 
n−íc tuy vÉn cho phÐp sau nµy khoan thñng ®−îc khi cÇn thiÕt. Dïng mét ®−êng 
d−ìng kiÓm tra sù th«ng suèt cña èng ®o nh»m b¶o ®¶m viÖc di chuyÓn c¸c ®Çu dß 
trong èng sÏ dÔ dµng. §Çu èng phÝa trªn ®−îc chuÈn bÞ sao cho cao h¬n mÆt bª 
t«ng cña ®Çu cäc Ýt nhÊt b»ng 0,2 m. §−êng kÝnh trong tèi thiÓu cña èng ®o lµ 
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40mm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng ®o ®èi víi mäi cÊu kiÖn mãng n»m trong kho¶ng 
0,30m - 1,50m (h×nh 7.18a). 
   §èi víi cäc cã tiÕt diÖn ngang h×nh trßn, ®−êng kÝnh D (h×nh 7.18b) sè l−îng èng 
dù tÝnh nh− sau: 

• Hai èng nÕu D < 0,60m; 

• Ba èng nÕu 0,60m < D ≤ 1,20m; 

• Ýt nhÊt 4 èng nÕu D > 1,20m. 
3.5. KiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng vµ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng 

    Thi c«ng bª t«ng cho cäc khoan nhåi trong ®Êt cã n−íc ngÇm ph¶i tu©n theo quy 
®Þnh vÒ ®æ bª t«ng d−íi n−íc vµ ph¶i cã sù qu¶n lý chÊt l−îng bª t«ng khi ®æ b»ng 
c¸c th«ng sè sau ®©y: 

• §é sôt (cho tõng xe ®æ); 

• Cèt liÖu th« trong bª t«ng kh«ng lín h¬n cì h¹t theo yªu cÇu cña c«ng 
nghÖ; 

• ChÊt l−îng xim¨ng; 

• Møc hçn hîp bª t«ng trong hè khoan; 

• §é s©u ngËp èng dÉn bª t«ng trong hçn hîp bª t«ng; 

• Khèi l−îng bª t«ng ®· ®æ trong lç cäc; 

• C−êng ®é bª t«ng sau 7 vµ 28 ngµy. 
     CÇn thiÕt lËp cho tõng cäc mét ®−êng cong ®æ bª t«ng quan hÖ gi÷a l−îng thùc 
tÕ cña bª t«ng vµo cäc vµ thÓ tÝch h×nh häc (lý thuyÕt) cña cäc qua tõng ®é s©u kh¸c 
nhau. §−êng cong nãi trªn ph¶i cã Ýt nhÊt 5 ®iÓm ph©n bè trªn toµn bé chiÒu dµi 
cäc. Tr−êng hîp bª t«ng sai lÖch kh«ng b×nh th−êng so víi tÝnh to¸n (Ýt qu¸ hoÆc 
nhiÒu qu¸ 30%) th× ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó thÈm ®Þnh t×m nguyªn nh©n 
vµ ph−¬ng ph¸p ®æ thÝch hîp. 
    Ngoµi ®iÒu kiÖn vÒ c−êng ®é, bª t«ng cho cäc khoan nhåi ph¶i cã ®é sôt lín ®Ó 
®¶m b¶o sù liªn tôc cña cäc (b¶ng 7.33) vµ ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ tr−íc khi ®æ, vµ 
l−îng xim¨ng th−êng kh«ng nhá h¬n 350kg/m3 bª t«ng. 

B¶ng 7.33. §é sôt cña bª t«ng cäc nhåi (theo TCXD 205-1998) 
§iÒu kiÖn sö dông §é sôt (mm) 

§æ tù do trong n−íc, cèt thÐp cã kho¶ng c¸ch lín cho phÐp bª 
t«ng dÞch chuyÓn dÔ dµng 

7,5 – 12,5 

Kho¶ng c¸ch cèt thÐp kh«ng ®ñ lín ®Ó cho phÐp bª t«ng dÞch 
chuyÓn dÔ dµng, khi cèt ®Çu cäc n»m trong vïng v¸ch t¹m. Khi 
®−êng kÝnh cäc nhá h¬n 600 mm 

10 – 17,5 

Khi bª t«ng ®−îc ®æ d−íi n−íc hoÆc trong m«i tr−êng dung dÞch 
sÐt ben-to-nÝt qua èng ®æ (tremie)  

> 15 

    ViÖc thi c«ng ®æ bª t«ng cho cäc th−êng tiÕn hµnh cïng lóc víi viÖc khoan t¹o lç 
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cho c¸c cäc kh¸c. Nh÷ng chÊn ®éng rung sÏ cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn qu¸ tr×nh 
®«ng cøng cña bª t«ng t−¬i. 
    Do vËy cÇn ph¶i h¹n chÕ t¸c h¹i chÊn ®éng trong m«i tr−êng ®Êt b»ng th«ng sè 
vËn tèc chuyÓn ®éng cùc ®¹i cña chÊt ®iÓm nh− tr×nh bµy trong b¶ng 7.34. 

B¶ng 7.34. Møc vËn tèc chÊn ®éng cho phÐp ®èi víi bª t«ng 
Tuæi cña bª t«ng VËn tèc cùc ®¹i cña chÊt ®iÓm (mm/s) 

0-4 giê 
4 - 24 giê 
1 - 7 ngµy 

Kh«ng h¹n chÕ 
5, tèt nhÊt lµ kh«ng cã chÊn ®éng 

50 

3.6. KiÓm tra chÊt l−îng th©n cäc 
ChÊt l−îng cña cäc sau khi ®æ xong bª t«ng th−êng thÓ hiÖn b»ng c¸c chØ 

tiªu sau: 
- §é nguyªn vÑn (sù toµn khèi cña cäc); 
- Sù tiÕp xóc gi÷a mòi cäc vµ ®Êt nÒn; 
- Søc chÞu t¶i cña cäc. 

Mét sè ph−¬ng ph¸p kiÓm tra th−êng dïng gåm cã: 
(1) Ph−¬ng ph¸p siªu ©m truyÒn qua 

    ViÖc th¨m dß b»ng siªu ©m mét cÊu kiÖn mãng b»ng bª t«ng cã ®Æt tr−íc Ýt nhÊt 
hai èng ®o, song song, bao gåm c¸c b−íc (h×nh 7.19) nh− sau: 

- Cho mét ®Çu dß (®Çu ph¸t) vµo trong mét èng ®o ®· ®Çy n−íc s¹ch vµ 
ph¸t sãng siªu ©m truyÒn qua bª t«ng cña cÊu kiÖn mãng; 

- Cho mét ®Çu dß thø hai (®Çu thu) vµo mét èng kh¸c còng ®Çy n−íc vµ thu 
sãng siªu ©m nµy ë cïng møc ®é s©u cña ®Çu ph¸t sãng; khi cÇn (vÝ dô 
lóc dß ®é lín lç hæng) cã thÓ hai ®Çu thu ph¸t kh«ng cïng ë mét møc ®é 
s©u nh−ng kho¶ng c¸ch chÐo nµy ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh. 

- Trªn suèt däc chiÒu cao c¸c èng, ®o thêi gian truyÒn sãng siªu ©m gi÷a 
hai ®Çu dß; 

- Ghi l¹i sù thay ®æi biªn ®é cña tÝn hiÖu nhËn ®−îc. 
Mét sè c¸ch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra 

Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kiÓm tra do chuyªn gia t− vÊn cã tr×nh ®é 
chuyªn m«n cao thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ng−êi ®Æt yªu cÇu. 

§Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng bª t«ng cña cÊu kiÖn mãng th−êng ph¶i dùa vµo c¸c 
®Æc tr−ng ©m ®o ®−îc (nh− vËn tèc, biªn ®é, n¨ng l−îng, thêi gian truyÒn.. ) hoÆc 
vµo h×nh d¸ng cña sãng ©m ®−îc ghi l¹i trªn mµn h×nh. 
    Trong b¶ng 7.35 tr×nh bµy c¸ch ®¸nh gi¸ chÊt l−îng bª t«ng theo mét sè ®Æc 
tr−ng sãng siªu ©m. 
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B¶ng 7.35. §¸nh gi¸ chÊt l−îng bª t«ng th©n cäc khoan nhåi theo ®Æc  
tr−ng sãng ©m 

ChÊt l−îng Thêi gian truyÒn Biªn ®é H×nh d¹ng sãng 
Tèt §Òu ®Æn kh«ng ®ét 

biÕn 
Kh«ng bÞ suy 

gi¶m lín 
B×nh th−êng 

 
Ph©n tÇng T¨ng lín Cã suy gi¶m BiÕn ®æi l¹ 
Nøt gÉy T¨ng ®ét biÕn Suy gi¶m râ rÖt BiÕn ®æi l¹ 

Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng b»ng siªu ©m kh«ng cho th«ng tin vÒ 
c−êng ®é (hoÆc c¸c ®Æc tr−ng c¬ häc kh¸c nh− m«dun ®µn håi, hÖ sè Poisson). 
Muèn cã ®−îc c¸c th«ng tin nµy, ë c¸c c«ng tr−êng lín (víi khèi l−îng bª t«ng 
nhiÒu) ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng c¸c t−¬ng quan gi÷a ®Æc tr−ng c¬ häc nµo ®ã (cÇn 
dïng nã trong kiÓm so¸t chÊt l−îng) víi ®Æc tr−ng ©m. 
    Trong tr−êng hîp muèn cã nh÷ng sè liÖu s¬ bé vÒ chÊt l−îng hoÆc c−êng ®é bª 
t«ng th«ng qua c¸c ®Æc tr−ng sãng ©m cã thÓ tham kh¶o b¶ng 7.36 vµ 7.37. 

B¶ng 7.36. §¸nh gi¸ chÊt l−îng bª t«ng th©n cäc b»ng vËn tèc xung 
Tèc ®é xung §¸nh gi¸ 

ft/s m/s chÊt l−îng 
Trªn 15.000 

12.000 - 15.000 
10.000 - 12.000 
7.000 - 10.000 

D−íi 7.000 

Trªn 4570 
3660 - 4570 
3050 -3660 
2135 - 3050 
D−íi 2135 

RÊt tèt 
Tèt 

Nghi ngê 
KÐm 

RÊt kÐm 
B¶ng 7.37. CÊp chÊt l−îng bª t«ng th©n cäc theo vËn tèc siªu ©m 

(kinh nghiÖm Trung Quèc) 
VËn tèc 
©m (m/s) 

< 2000 2000-3000 3000-3500 3500-4000 >4000 

ChÊt l−îng 
bª t«ng 

RÊt kÐm KÐm Trung b×nh Tèt RÊt tèt 

CÊp chÊt 
l−îng cña 

cäc 
V IV III II I 

(2) Ph−¬ng ph¸p ®ång vÞ phãng x¹ (tia gamma) 
    §Ó kiÓm tra chÊt l−îng vµ ph¸t hiÖn khuyÕt tËt trong bª t«ng mãng, ng−êi ta sö 
dông nguån ®ång vÞ Cs-137 (hoÆc Cr-60) ®Ó kh¶o s¸t ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña vËt liÖu. 
    Khi truyÒn qua bª t«ng, c−êng ®é bøc x¹ bÞ gi¶m yÕu do sù hÊp thô cña bª t«ng. 
VÒ lý thuyÕt ®· chøng minh ®−îc: mËt ®é bª t«ng thay ®æi phô thuéc tuyÕn tÝnh víi 
logarit cña c−êng ®é bøc x¹ I thu nhËn theo ph−¬ng tr×nh:        

ρ = A + B ln I 
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Trong ®ã: A, B ®−îc x¸c ®Þnh trªn mÉu chuÈn trong phßng thÝ nghiÖm phô 
thuéc vµo c−êng ®é bøc x¹ ban ®Çu Io, chiÒu dµy cña mãng d, hÖ sè suy gi¶m μ vµ 
mét sè tham sè kh¸c. 

Khi chiÒu dµy d kh«ng ®æi th× viÖc x¸c ®Þnh ρ chØ hoµn toµn phô thuéc vµo sè 
l−îng tia phãng x¹ ph¸t vµ thu. 

Tõ mËt ®é ρ vµ sù ph©n bè cña nã sÏ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c khuyÕt tËt vµ ®é ®ång 
nhÊt cña bª t«ng cäc mãng. 

(3) Ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá (PIT) 
    Ph−¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng nhá dùa trªn nguyªn lý ph¶n x¹ khi trë kh¸ng thay ®æi, 
cña sãng øng suÊt truyÒn däc theo th©n cäc, g©y ra bëi t¸c ®éng cña lùc xung t¹i ®Çu cäc. 
    Nguyªn lý c«ng t¸c cña thiÕt bÞ dïng trong ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc tr×nh bµy vÒ 
nguyªn t¾c ë h×nh 7.20 víi tr×nh tù thùc hiÖn chñ yÕu nh− sau: 

- Dïng bóa tay cã l¾p bé c¶m biÕn lùc, ®ãng lªn ®Çu cäc; 
- Ghi l¹i h×nh sãng lùc xung lµm ®iÒu kiÖn biªn; 

Lùc c¶n ë mÆt bªn cña cäc m« pháng theo luËt t¾t dÇn tuyÕn tÝnh, lùc c¶n ë mòi cäc 
m« pháng theo lß xo vµ bé phËn t¾t dÇn. 
Dïng c¸c tham sè gi¶ ®Þnh cña ®Êt ®Ó tÝnh b»ng ph−¬ng ph¸p lÆp vµ ®iÒu chØnh trë 
kh¸ng ®Ó sao cho h×nh sãng tÝnh to¸n t−¬ng ®èi khíp víi h×nh sãng ®o ®−îc tõ thùc 
tÕ, tõ ®ã ph¸n ®o¸n vÞ trÝ vµ ®é lín khuyÕt tËt. 
    Ngoµi ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT theo tr−êng ph¸i cña Mü, ë ViÖn c¬ häc 
ViÖt Nam cã hÖ thèng thiÕt bÞ MIMP-15 kiÓm tra chÊt l−îng cäc theo nguyªn lý trë 
kh¸ng c¬ häc (MIM) cña ng−êi Ph¸p theo tiªu chuÈn Ph¸p NF 160-94. 

(4). Ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín (PDA) 
Ph−¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng lín (theo m« h×nh E.A. Smith hoÆc theo 

Case) lµ ph−¬ng ph¸p ®o sãng cña lùc ë ®Çu cäc vµ sãng vËn tèc (tÝch ph©n gia tèc) 
råi tiÕn hµnh ph©n tÝch thêi gian thùc ®èi víi h×nh sãng (b»ng c¸c tÝnh lÆp) dùa trªn 
lý thuyÕt truyÒn sãng øng suÊt trong thanh cøng vµ liªn tôc do lùc va ch¹m däc trôc 
t¹i ®Çu cäc g©y ra. 
    Nguyªn lý cña ph−¬ng ph¸p nh− tr×nh bµy trªn h×nh 7.21. 
    C¸c ®Çu ®o gia tèc vµ øng suÊt ®−îc g¾n chÆt vµo cäc, c¸c tÝn hiÖu tõ ®Çu ®o 
®−îc truyÒn tõ cäc nh− n¨ng l−îng lín nhÊt cña bóa, øng suÊt kÐo nÐn lín nhÊt cña 
cäc, søc chÞu t¶i Case-Goble, hÖ sè ®é nguyªn vÑn.. ®−îc quan s¸t trong qu¸ tr×nh 
thÝ nghiÖm trªn hÖ thèng m¸y ph©n tÝch vµ hiÓn thÞ. 
    C¸c sè liÖu hiÖn tr−êng ®−îc ph©n tÝch b»ng ch−¬ng tr×nh CAPWAP (hoÆc Case) 
nh»m x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i tæng céng cña cäc, søc chèng ma s¸t cña ®Êt ë mÆt bªn 
vµ ë mòi cäc cïng mét sè th«ng tin kh¸c vÒ c«ng nghÖ ®ãng vµ chÊt l−îng cäc. 
    KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l−îng cäc b»ng ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín ®−îc xö lý 
b»ng phÇn mÒm chuyªn dông vµ cã d¹ng nh− tr×nh bµy trªn h×nh 7.22. 
    Cã thÓ ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt (cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh) cña cäc theo hÖ sè 
hoµn chØnh β (theo b¶ng 7.38). 



 

 
93 

 

B¶ng 7.38. Ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt cña th©n cäc 

HÖ sè β 1,0 0,8-1,0 0,6-0,8 < 0,6 
Møc ®é khuyÕt tËt Hoµn chØnh Tæn thÊt Ýt Ph¸ háng Nøt gÉy 

 
   Nh− ®· l−u ý trªn ®©y, c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ háng võa nªu cã 
nh÷ng h¹n chÕ cña nã. Do ®ã ®Ó cã ®é tin cËy cao h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c 
khuyÕt tËt cña cäc th−êng ph¶i dïng kh«ng Ýt h¬n hai ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó 
cïng kiÓm tra vµ x¸c nhËn, kh«ng véi tin vµo mét ph−¬ng ph¸p nµo khi cã nhiÒu 
nghi ngê vÒ kÕt qu¶. Cã thÓ ®Ó kh¼ng ®Þnh, ph¶i dïng c¸c ph−¬ng ph¸p trùc gi¸c 
tuy tèn kÐm vµ cång kÒnh nh− khoan lÊy mÉu hoÆc ®µo khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. 
    Trong b¶ng 7.39 vµ 7.40 tãm t¾t nªu mét sè −u vµ nh−îc ®iÓm còng nh− ph¹m vi 
¸p dông cña c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra nãi trªn. 

B¶ng 7.39. C¸c ph−¬ng ph¸p truyÒn qua trùc tiÕp (tia gamma hoÆc siªu ©m) 
             P ph¸p 
¦ khuyÕt 

Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng 
siªu ©m truyÒn qua 

Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng 
gamma truyÒn qua 

Nguyªn t¾c 
vµ ®iÒu kiÖn 
¸p dông 

-§o sãng siªu ©m truyÒn 
qua c¸c èng ®Æt s½n hoÆc 
c¸c lç khoan lÊy mÉu. 
-C¸c dao ®éng ®−îc truyÒn 
tõ mét èng kh¸c cïng cao 
®é ®Ó ®o thêi gian ®Õn vµ 
biªn ®é dao ®éng 

-§o sè phãng x¹ gi÷a c¸c èng ®Æt 
s½n hoÆc c¸c lç khoan lÊy mÉu. 
-Nguån phãng x¹ vµ ®Çu thu ®Ó 
trong c¸c èng gÇn nhau hoÆc ®èi 
diÖn nhau cã ®æ ®Çy n−íc. Vïng 
mËt ®é thÊp sÏ lµm t¨ng photon 
trªn ®Çu ®o. 
 

¦u ®iÓm -T−¬ng ®èi nhanh 
-X¸c ®Þnh ®−îc khuyÕt tËt 
gi÷a c¸c èng kh¸ chuÈn 
-Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é s©u 
-Xem kÕt qu¶ ngay trªn 
mµn h×nh 

-T−¬ng ®èi nhanh 
-X¸c ®Þnh ®−îc khuyÕt tËt gi÷a 
c¸c èng kh¸ chuÈn 
-Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é s©u 
-Xem kÕt qu¶ ngay trªn mµn 
h×nh 

Nh−îc ®iÓm -Ph¶i ®Æt tr−íc c¸c èng hoÆc 
ph¶i khoan lç 
-Khã x¸c ®Þnh ®−îc khuyÕt 
tËt ë gÇn mÆt bªn cña cäc 

-Ph¶i ®Æt tr−íc c¸c èng hoÆc ph¶i 
khoan lç 
-Cã thÓ g©y nhiÔm phãng x¹ 
-Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c 
èng lµ 80cm. 

øng dông -KiÓm tra ®ång chÊt cña bª 
t«ng hoÆc x¸c ®Þnh bÊt kú 
khuyÕt tËt nµo trong cäc 

-KiÓm tra ®ång chÊt cña bª t«ng 
hoÆc x¸c ®Þnh bÊt kú khuyÕt tËt 
nµo trong th©n cäc 
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B¶ng 7.40. C¸c ph−¬ng ph¸p thö ®éng bÒ mÆt (PIT, MIM, PDA) 
           P ph¸p 
¦ khuyÕt 

Ph−¬ng ph¸p thö ®éng biÕn 
d¹ng nhá (gâ - PIT, MIM) 

Ph−¬ng ph¸p thö ®éng biÕn d¹ng 
lín (PDA) 

Nguyªn t¾c 
vµ ®iÒu 
kiÖn ¸p 
dông 

-§o thêi gian truyÒn sãng 
däc trong bª t«ng. 
-Dïng bóa gâ vµo ®Çu cäc 
truyÒn sãng nÐn ®i xuèng gÆp 
mòi cäc hoÆc bÊt kú khuyÕt 
tËt nµo sÏ ph¶n x¹ l¹i bÒ mÆt. 
-ViÖc ph©n tÝch sÏ tiÕn hµnh 
sau 

-§o vËn tèc vµ biÕn d¹ng ®Çu cäc. 
-Dïng bóa r¬i tù do trªn ®Çu cäc 
®Ó g©y ra chuyÓn dÞch cäc vµo 
trong ®Êt 
-Dïng lý thuyÕt ph−¬ng tr×nh 
truyÒn sãng ®Ó ph©n tÝch 

¦u ®iÓm -Kh«ng cÇn ch«n èng tr−íc 
-ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch tay 
-Nhanh 

-Kh«ng cÇn ch«n èng tr−íc 
-ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch tay 
-Nhanh 

Nh−îc 
®iÓm 

-Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ®−êng 
kÝnh cäc 
-Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc c¸c 
khuyÕt tËt trong ph¹m vi 
30cm ë ®Çu cäc hoÆc chiÒu 
dµi lín h¬n 30 lÇn ®−êng 
kÝnh 

-Ph¶i cã qu¶ bóa r¬i ®ñ nÆng vµ 
g©y va ®Ëp trªn ®Çu cäc khoan 
nhåi 
-ViÖc chuÈn bÞ thö rÊt phøc t¹p vµ 
®ßi hái sù cÈn thËn cao. 

øng dông -KiÓm tra s¬ bé tÝnh ®ång 
nhÊt cña bª t«ng vµ x¸c ®Þnh 
s¬ bé khuyÕt tËt trong th©n 
cäc 

-X¸c ®Þnh kh¸ chÝnh x¸c vÞ trÝ vµ 
møc ®é khuyÕt tËt trªn th©n cäc. 
-X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc 
(ph©n bè ma s¸t thµnh bªn+søc 
chèng ë mòi) 
-X©y dùng ®−îc biÓu ®å quan hÖ 
t¶i träng chuyÓn vÞ. 

3.7. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc 
    Søc chÞu t¶i cña cäc lµ th«ng sè quan träng vµ cã ý nghÜa nhÊt ph¶n ¸nh chÊt 
l−îng cña cäc ®· thi c«ng. ViÖc thö cäc ®Ó x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña nã th−êng lµ 
c«ng viÖc tèn kÐm vµ kh«ng ph¶i bao giê còng cã thÓ thùc hiÖn ®−îc cho nhiÒu lo¹i 
cäc t¹i c«ng tr−êng. 
    ThÝ nghiÖm b»ng ph−¬ng ph¸p ®éng khi dïng c¸c c«ng thøc ®éng quen biÕt cña 
Gerxevanov vµ Hiley lµ ®iÒu mµ nhµ thÇu th−êng ¸p dông l©u nay, chØ cã ®iÒu lµ 
®èi víi cäc nhåi ®−êng kÝnh lín, ph−¬ng ph¸p thö ®éng võa nãi tá ra kh«ng tin cËy. 
    ThÝ nghiÖm b»ng biÕn d¹ng lín PDA tuy lµ mét c«ng cô kh¸ hiÖn ®¹i vµ ®−îc 
dïng réng r·i ë c¸c n−íc ph¸t triÓn nh−ng còng chØ thÝch hîp cho cäc ®ãng hoÆc 
cäc nhåi ®−êng kÝnh nhá. 
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(1) Ph−¬ng ph¸p thö cäc b»ng nÐn tÜnh ®−îc xem lµ ph−¬ng ph¸p kinh ®iÓn vµ 
®¸ng tin cËy tuy r»ng khi so s¸nh c¸c ph−¬ng ph¸p nÐn tÜnh kh¸c nhau ®· chøng tá 
r»ng chóng th−êng cho c¸c kÕt qu¶ kh«ng gièng nhau. §iÒu ®ã phô thuéc vµo 
ph−¬ng ph¸p gia t¶i, quy −íc vÒ ®é lón øng víi t¶i träng giíi h¹n kh¸c nhau vµ 
c¸ch x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i giíi h¹n kh¸c nhau. VËy, ®Ó tr¸nh xÈy ra nghi ngê vµ 
tranh chÊp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh quy tr×nh thö tÜnh cäc trong ch−¬ng tr×nh kiÓm tra 
chÊt l−îng cña m×nh trªn c¬ së lùa chän mét trong c¸c tiªu chuÈn nh− TCXD 88-82 
(ViÖt Nam, s¾p so¸t xÐt l¹i), ASTM D1142-81 (Mü) hoÆc CP 2004 (Anh). 

Dïng ®èi träng (qu¶ nÆng, vËt liÖu x©y dùng, bao c¸t) víi hÖ thèng kÝch thuû 
lùc hoÆc dïng ph−¬ng ph¸p neo víi hÖ thèng kÝch thuû lùc lµ c¸ch th−êng dïng 
hiÖn nay trong thö tÜnh. Trªn h×nh 7.23 tr×nh bµy hÖ thèng thiÕt bÞ neo cña h·ng 
BAUER (CHLB) §øc ®Ó thö tÜnh cäc nhåi ®−êng kÝnh 1200mm, dµi 18,50m víi t¶i 
träng 1700 tÊn ë ®é lón 12,1m t¹i A rËp Xªut. 
 
(2) Ph−¬ng ph¸p thö tÜnh cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o lùc vµ chuyÓn vÞ 

    Quanh th©n cäc theo chiÒu s©u, thèng tin thu ®−îc gåm: Lùc Qi, chuyÓn vÞ Δi ë 
c¸c ®é s©u kh¸c nhau Li cña cäc. §©y lµ ph−¬ng ph¸p do HiÖp héi thÝ nghiÖm vËt 
liÖu cña Mü (ASTM) ®Ò nghÞ. S¬ ®å cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o nh− tr×nh bµy trªn h×nh 
7.24 vµ quan hÖ Qi vµ Δi cã thÓ biÓu  diÔn: 
  
 
 
Trong ®ã: 

A, E - lÇn l−ît lµ diÖn tÝch tiÖn diÖn vµ m«dun ®µn håi cña cäc; 

    Δi - chuyÓn vÞ ®o ®−îc cña cäc ë ®é s©u Li; 
    Q - cÊp t¶i träng t¸c dông lªn ®Çu cäc. 

    CÊp t¶i träng Q cã thÓ tiÕn hµnh nh− thö tÜnh truyÒn thèng vµ kÕt qu¶ thu ®−îc 
kh«ng chØ lµ chuyÓn vÞ vµ lùc t¸c dông ë ®Çu cäc mµ chñ yÕu lµ ph©n bè ma s¸t 
quanh th©n cäc theo chiÒu s©u vµ ph¶n lùc ë mòi cäc, ®iÒu nµy cã ý nghÜa quan 
träng trong thùc tÕ tÝnh to¸n vµ kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc. 
    §èi víi cäc ®ãng, thiÕt bÞ ®o ®−îc g¾n trªn mÆt ngoµi cña cäc, cßn ®èi víi cäc 
nhåi, g¾n thiÕt bÞ tr−íc khi ®æ bª t«ng. 
    Nhê kÕt qu¶ ®o cña ph−¬ng ph¸p nµy cho phÐp x¸c ®Þnh hîp lý chiÒu dµi cña cäc 
còng nh− viÖc tÝnh lón (tõ ¸p lùc ë mòi cäc) sÏ chÝnh x¸c h¬n so víi c¸c ph−¬ng 
ph¸p thö truyÒn thèng. 
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(3). Ph−¬ng ph¸p thö hiÖn ®¹i 
    Khi cäc nhåi cã ®−êng kÝnh vµ chiÒu dµi lín víi søc chÞu t¶i hµng ngµn tÊn th× 
ph−¬ng ph¸p thö tÜnh nãi trªn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. H¬n n÷a khi nh÷ng cäc 
nµy ë gi÷a s«ng hoÆc ngoµi biÓn th× viÖc chÊt t¶i hoÆc neo lµ ph−¬ng ph¸p kh«ng cã 
tÝnh kh¶ thi. Do vËy ng−êi ta ®· t×m ph−¬ng ph¸p kh¸c ®Ó thö søc chÞu t¶i cña cäc. 

• Ph−¬ng ph¸p hép t¶i träng OSTERBERG 
• Nguyªn lý: Dïng mét  (hay nhiÒu) hép t¶i träng OSTERBERG (hép sÏ lµm viÖc 

nh− kÝch thuû lùc) ®Æt ë mòi khoan cäc nhåi hoÆc ë 2 vÞ trÝ mòi vµ th©n cäc 
tr−íc khi ®æ bª t«ng th©n cäc (xem h×nh 7.25 ). Sau khi bª t«ng ®· ®ñ c−êng ®é 
tiÕn hµnh thö t¶i b»ng b¬m dÇu ®Ó t¹o ¸p lùc trong hép kÝch. 

    Theo nguyªn lý ph¶n lùc, lùc truyÒn xuèng ®Êt ë mòi cäc b»ng lùc truyÒn lªn 
th©n cäc, ng−îc l¹i víi lùc nµy lµ träng l−îng cäc vµ ma s¸t ®Êt chung quanh. ViÖc 
thö sÏ ®¹t ®Õn ph¸ ho¹i khi mét trong hai ph¸ ho¹i xÈy ra ë mòi vµ quanh th©n cäc. 
Dùa theo c¸c thiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ vµ ®o lùc g¾n s½n trong hép OSTERBERG sÏ vÏ 
®−îc c¸c biÓu ®å quan hÖ gi÷a lùc t¸c dông vµ chuyÓn vÞ mòi cäc vµ chuyÓn vÞ th©n 
cäc. Tuú theo tr−êng hîp ph¸ ho¹i cã thÓ thu ®−îc mét trong hai d¹ng biÓu ®å quan 
hÖ t¶i träng chuyÓn vÞ cã d¹ng gÇn gièng nh− biÓu ®å P-S trong thö tÜnh truyÒn 
thèng. Ph−¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c cäc cã søc chèng cho phÐp ë thµnh bªn vµ 
mòi t−¬ng ®−¬ng nhau, nÕu kh«ng, ph¶i −íc tÝnh ®Ó ®Æt hép ¸p lùc t¹i nhiÒu tÇng 
trong th©n cäc. 

• Ph−¬ng ph¸p thö tÜnh ®éng STATNAMIC 
Nguyªn lý: §Æt mét thiÕt bÞ d¹ng ®éng c¬ ph¶n lùc vµ ®èi träng lªn ®Çu cäc. Th«ng 
qua viÖc ®èt nhiªn liÖu r¾n trong buång ¸p lùc cña ®éng c¬ sÏ t¹o nªn mét ¸p suÊt 
®Èy khèi ®èi träng lªn phÝa trªn ®ång thêi sÏ g©y ra mét lùc t¸c dông lªn ®Çu cäc 
theo chiÒu ng−îc l¹i. §o chuyÓn vÞ cña cäc d−íi t¸c dông cña lùc næ vµ c¸c th«ng 
sè biÕn d¹ng + gia tèc ®Çu cäc sÏ x¸c ®Þnh ®−îc søc chÞu t¶i cña cäc (h×nh 7.26). 

C¸c sè liÖu vÒ quan hÖ t¶i träng-chuyÓn vÞ cña cäc ®−îc x¸c ®Þnh b»ng hép t¶i 
träng vµ ®Çu ®o laser g¾n s½n trong thiÕt bÞ STATNAMIC. Trªn h×nh 7.27 tr×nh bµy 
cÊu t¹o cña thiÕt bÞ nµy. 

Trong ph−¬ng ph¸p STATNAMIC ng−êi ta ®· x¸c ®Þnh ®−îc gia tèc a cña 
khèi ph¶n lùc (F12 = ma) dÞch chuyÓn lªn phÝa trªn lín gÊp 20 lÇn gia tèc cña cäc 
dÞch chuyÓn xuèng phÝa d−íi (F21 = -F12). Nh− vËy träng l−îng cña khèi ph¶n lùc 
chØ cÇn b»ng 1/20 ®èi träng dù kiÕn trong thö tÜnh ®· t¹o nªn ®−îc mét lùc lín gÊp 
20 lÇn lùc truyÒn lªn ®Çu cäc. Nhê ®ã viÖc thö t¶i b»ng STATNAMIC sÏ gi¶m rÊt 
nhiÒu vÒ quy m« vµ chi phÝ so víi thö tÜnh nh−ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc rÊt gÇn víi 
ph−¬ng ph¸p tÜnh. 

STATNAMIC ®−îc ph¸t triÓn tõ n¨m 1988 víi t¶i träng ®¹t ®Õn 0,1MN. §Õn 
1994 ®· cã thiÕt bÞ thÝ nghiÖm ®Õn 30MN. C¸c n−íc Mü, Canada, Hµ Lan, NhËt 
B¶n, §øc, Israel vµ Hµn Quèc ®· dïng ph−¬ng ph¸p nµy. N¨m1995 t− vÊn Anh 
ACER ®· ®Ò nghÞ dïng ph−¬ng ph¸p nµy ®Ó thö cäc èng thÐp t¹i c¶ng c«ngten¬ 
T©n ThuËn (thµnh phè Hå ChÝ Minh) víi t¶i träng 3MN nh−ng ch−a ®−îc phÝa ViÖt 
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Nam chÊp thuËn. 
Tãm l¹i nh÷ng kiÓm tra chÝnh cña cäc cã thÓ tham kh¶o ë b¶ng 7.41. 
B¶ng 7.41. Nh÷ng h¹ng môc kiÓm tra chÊt l−îng chÝnh cña cäc 

( cäc chÕ t¹o s½n vµ cäc nhåi )  ( theo [1]) 

STT 
C¸c th«ng sè kiÓm tra vµ yªu cÇu 

cña tiªu chuÈn 
Sai lÖch giíi h¹n so víi th«ng sè vµ 

yªu cÇu 
1 2 3 
1 §ãng cäc thö theo sè l−îng vµ vÞ trÝ 

do thiÕt kÕ xem xÐt ®Ó chÝnh x¸c 
ho¸ søc chÞu t¶i 

Kh«ng Ýt h¬n qui ®Þnh cña tiªu 
chuÈn TCXD 205 : 1998 vµ thö 
theo tiªu chuÈn thö tÜnh 

2 Sai lÖch vÒ chiÒu s©u h¹ cäc:  
 - §èi víi cäc dµi ®Õn 10 m Kh«ng h¹ ®−îc ph¶i nhá h¬n 15% 

chiÒu dµi 
 - §èi víi cäc dµi h¬n 10 m NÕu kh«ng h¹ ®−îc v−ît qu¸ 10% 

chiÒu dµi th× ph¶i t×m nguyªn nh©n 
vµ cã kÕt luËn cña c¬ quan thiÕt kÕ 
vÒ kh¶ n¨ng sö dông cäc nµy mµ 
kh«ng cÇn ®ãng cäc bæ sung 

3 TrÞ sè chèi cña cäc vµ sù chÝnh x¸c 
cña nã khi : 

§o ®é chèi víi ®é chÝnh x¸c kh«ng 
Ýt h¬n 0,1 cm b»ng ph−¬ng ph¸p 
®¶m b¶o sù chÝnh x¸c Êy 

 - Khi ®ãng b»ng bóa h¬i ®¬n ®éng 
hoÆc bóa ®iezen 

TrÞ trung b×nh cña 10 nh¸t bóa cuèi 
cïng lÊy trong 3 lÇn ®ãng ( tæng 
céng 30 nh¸t ) 

 - Khi ®ãng cäc b»ng bóa song ®éng §o theo nh¸t ®Ëp cuèi cïng khi kÐo 
dµi trong thêi gian kh«ng Ýt h¬n 3 
phót vµ x¸c ®Þnh b»ng trÞ trung b×nh 
vÒ ®é s©u h¹ cäc tõ mét nh¸t ®Ëp 
trong phót cuèi cïng 

  §é chèi kh«ng thÓ lín h¬n ®é chèi 
tÝnh to¸n x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn 
thö cäc. 

4 §ãng cäc BTCT ph¶i dïng mò cäc 
vµ ®Öm ®Çu cäc 

Kh«ng cho phÐp ph¸ ho¹i ®Çu cäc 

5 §ãng cäc ph¶i tiÕn hµnh theo cèt 
®¸y hè mãng vµ kh«ng ®−îc cao 
tråi qu¸ ®¸y hè 

Khi kh«ng cã qui ®Þnh cèt ®¸y vµ bÞ 
tråi cao th× b¾t buéc ph¶i ®iÒu chØnh 
®é s©u h¹ cäc 
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1 2 3 
6 Kh¼ng ®Þnh ®−îc mòi cäc ®· vµo 

trong líp ®Êt chÆc theo ®é s©u thiÕt 
kÕ 

KÕt luËn ch¾c ch¾n b»ng thö 
nghiÖm r»ng mòi cäc ®· vµo líp ®Êt 
chÆt nh− thiÕt kÕ qui ®Þnh 

7 Kh«ng cho phÐp sai lÖch ®Çu cäc 
trªn mÆt b»ng so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ 
lín h¬n c¸c trÞ sè sau : 

Cäc cã ®−êng kÝnh hoÆc c¹nh cña 
tiÕt diÖn ®Õn 0,5m 

 - Khi  cäc bè trÝ 1 hµng Theo chiÒu ngang cña hµng - 0,2D 
Theo chiÒu däc cña hµng - 0,3D 

 - Khi cäc bè trÝ thµnh nhãm vµ 
trong mãng b¨ng cã 2 - 3 hµng 

ë ngoµi cïng theo chiÒu ngang - 
0,2D 

ë vÞ trÝ cßn l¹i vµ däc hµng - 0,3D 
 - Khi cäc bè trÝ thµnh " tr−êng cäc " 

d−íi toµn bé nhµ vµ c«ng tr×nh 
Cäc ngoµi cïng - 0,2D 
Cäc ë gi÷a  - 0,4 D 

 - Khi cäc ®¬n vµ cäc cét ( chØ cã 1 
cäc ) 

LÇn l−ît lµ 5 vµ 3 cm. " D " ®−êng 
kÝnh cäc trßn hoÆc c¹nh bÐ cña cäc 
tiÕt diÖn ch÷ nhËt. 

 - Cäc ®ãng, cäc khoan nhåi vµ cäc 
nhåi 

Cäc cã " D " lín h¬n 0,5m 
Theo chiÒu ngang - 10 cm 
Theo chiÒu däc - 15 cm 
Cäc ®¬n - 8 cm 

8 Sai lÖch vÒ ®é cao ®Çu cäc:  
 - Trong ®µi ®æ bª t«ng toµn khèi Kh«ng lín h¬n 3 cm 
 - Trong ®µi l¾p ghÐp Kh«ng lín h¬n 1 cm 
 - Trong mãng kh«ng ®µi cã mò cäc 

l¾p ghÐp 
Kh«ng lín h¬n 5 cm 

 - Trong cäc cét Kh«ng lín h¬n 3 cm 
9 §é nghiªng cña cäc so víi trôc 

th¼ng ®øng ( kh«ng kÓ cäc cét ) 
Kh«ng v−ît qu¸ 1% 

10 §é nghiªng cña lç khoan ( khi lµm 
cäc khoan nhåi ) 

Kh«ng ®−îc qu¸ 1% 

11 Sai lÖch ®èi víi cäc khoan nhåi cã 
më réng ®¸y: 

 

 - Cèt s©u cña phÇn më vµ ®¸y cäc Kh«ng ®−îc qu¸ 10cm 
 - §−êng kÝnh lç khoan Kh«ng ®−îc qu¸ 5 cm 
 - §−ßng kÝnh chç më réng Kh«ng ®−îc qu¸ 10 cm 

12 §é sai lÖch lç khoan cäc nhåi trªn 
mÆt b»ng 

Theo ®iÓm 7 
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1 2 3 
13 Sai lÖch so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ®µi cäc 

®óc s½n cña mãng nhµ ë vµ nhµ 
c«ng céng: 

 

 - §èi víi c¸c trôc ®Þnh vÞ Kh«ng ®−îc qu¸ 10 mm 
 - §èi víi ®é cao mÆt ®µi Kh«ng ®−îc qu¸ 5mm 

14 Sai lÖch so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ cña ®µi 
cäc ®óc s½n cho mãng nhµ s¶n xuÊt:

 

 - §èi víi trôc ®Þnh vÞ Kh«ng ®−îc qu¸ 20 mm 
 - §èi víi ®é cao mÆt ®µi Kh«ng ®−îc qu¸ 10 mm 

15 Sai lÖch trôc mò cäc so víi trôc cäc Kh«ng ®−îc qu¸ 10mm 
16 BÒ dµy líp v÷a ®Öm gi÷a ®µi vµ mò 

cäc 
Kh«ng ®−îc qu¸ 30mm 

17 BÒ dµy líp v÷a ®Öm trong mãng cäc 
kh«ng ®µi: 

 

 - Gi÷a b¶n vµ mò cäc Kh«ng lín h¬n 30mm 
 - Gi÷a tÊm t−êng vµ mò cäc Kh«ng lín h¬n 20mm 

18 C¾t ®Çu cäc sau khi ®ãng ë chç ®¶m b¶o ®−îc sù ngµm cèt 
thÐp cña cäc vµ th©n cäc vµo ®µi 
theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ 

19 Ngµm cäc BTCT øng suÊt tr−íc ( 
thanh hoÆc sîi ) vµo ®µi cäc 

Kh«ng ®−îc c¾t ®Çu cäc hoÆc theo 
qui ®Þnh cña thiÕt kÕ 

20 Lµm khe theo chu vi cäc b»ng c¸ch 
nhåi vËt liÖu ®µn håi trong mãng 
cäc ®µi cao 

Kh«ng bÐ h¬n 8 cm 

21 Sù ngõng gi÷a khi kÕt thóc khoan 
vµ ®æ bª t«ng trong cäc khoan nhåi 

 

 - Trong ®Êt th«ng th−êng  Kh«ng ®−îc qu¸ 24 giê 
 - Trong ®Êt lón sôt Kh«ng ®−îc qu¸ 8 giê 

(CÇn theo thÝ nghiÖm lóc khoan 
thö) 

22 Lµm s¹ch ®¸y lç khoan vµ sù ngõng 
tíi lóc chê ®æ bª t«ng 

Kh«ng qu¸ 15cm mïn khoan vµ 
kh«ng qu¸ 4 giê ( do thiÕt kÕ qui 
®Þnh ) 

23 Gia c−êng cäc BTCT khi cã vÕt nøt 
ngang vµ nghiªng víi bÒ réng h¬n 
0,3mm 

Dïng tÊm èp BTCT cã bÒ dµy 
kh«ng bÐ h¬n 10mm 
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24 Hå s¬ nghiÖm thu cña nhµ thÇu ph¶i 
®Çy ®ñ víi c¸c th«ng tin tin cËy 

NhËt ký ®ãng cäc, biªn b¶n ®ãng 
thö, thö cäc, biªn b¶n ®µo ®Êt, lý 
lÞch cäc. 

 
Chó thÝch : 
1) KiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c cäc cÇn theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ vµ cã 

thÓ dùa vµo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam nh− : 

• TCXD 205 : 1998 - Mãng cäc . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 

• TCXD 206 : 1998 - Cäc khoan nhåi. Yªu cÇu vÒ chÊt l−îng thi c«ng 

• 22  TCN - 257 : Cäc khoan nhåi . Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu 
2) Chi tiÕt h¬n cã thÓ tham kh¶o tµi liÖu sè [9, 10]. 

3.8. Mét sè h− háng th−êng gÆp trong thi c«ng cäc khoan nhåi 
    C¸c h− háng th−êng gÆp trong thi c«ng cäc khoan nhåi rÊt ®a d¹ng do nhiÒu 
nguyªn nh©n kh¸c nhau. Trong b¶ng 7.42 tr×nh bµy nh÷ng d¹ng h− háng chÝnh. 

    ë ®©y cÇn l−u ý ®Õn mét sè nguyªn nh©n chung g©y ra cäc kÐm chÊt l−îng 
th−êng xÈy ra ë kh©u khoan råi dän lç vµ kh©u ®æ bª t«ng. 
    C¸c nguyªn nh©n bao qu¸t th−êng lµ: 

- Do kÐm am hiÓu mét phÇn hay toµn bé b¶n chÊt cña ®Êt nÒn vµ ®iÒu kiÖn 
®Þa chÊt thuû v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng; 
- Do kiÓm tra kh«ng ®Çy ®ñ trªn c«ng tr−êng cña chñ ®Çu t− hay nhµ thÇu v× 
kh«ng cã hoÆc thiÕu t− vÊn gi¸m s¸t cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm vµ 
t− chÊt cÇn thiÕt; 
- Do hîp ®ång quy ®Þnh qu¸ eo hÑp hoÆc kÕ ho¹ch thi c«ng víi tiÕn ®é kh«ng 
thÝch hîp cho nh÷ng c«ng viÖc cÇn ph¶i cÈn thËn; 
- Do thiÕu kh¶ n¨ng hoÆc tÝnh cÈu th¶ cña nhµ thÇu khi thi c«ng nh÷ng c«ng 
viÖc qu¸ phøc t¹p; 
- Sau cïng lµ do viÖc hoµn thµnh mét cäc bao gåm mét sè thao t¸c ®¬n gi¶n 
hîp thµnh nh−ng nh÷ng ng−ßi thùc hiÖn thiÕu tinh tÕ vµ kh«ng cã nh÷ng kü 
x¶o cÇn thiÕt (v× Ýt kinh nghiÖm) mÆc dï hä ®· ®−îc lùa chän kh¸ kü nh−ng 
vÉn kh«ng lµm chñ tèt. 

B¶ng 7.42. C¸c h− háng cã thÓ gÆp ë cäc khoan nhåi. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh 

Môc Lo¹i h− háng 
Nguyªn nh©n cã 

thÓ 
H− háng mét chç 

H− háng nhiÒu 
chç 

1 Sai vÞ trÝ lÖch 
t©m 

§Þnh vÞ sai vµ 
th©n cäc kh«ng 
th¼ng 

Quan s¸t vµ ®o ®¹c Quan s¸t vµ ®o 
®¹c 
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2  
§øt gÉy ë 
ch©n 

 
ThiÕt bÞ thi c«ng 
va ph¶i ®Ønh cäc 

 
Thö b»ng siªu ©m 
hoÆc gâ b»ng 
ph−¬ng ph¸p PIT...

KiÓm tra b»ng 
siªu ©m hoÆc 
gamma trong 
c¸c èng ch«n 
s½n hoÆc c¸c lç 
khoan n»m 
ngoµi lång thÐp

3 Th©n ph×nh ra 
hoÆc th¾t l¹i 

§i qua vïng ®Êt 
xèp 

Phèi hîp kiÓm tra 
chÊt l−îng b»ng 
quan s¸t víi mét 
hoÆc tæ hîp c¸c 
ph−¬ng ph¸p NDT 
th−êng dïng 

Nh− môc 2 

 
4 

 
Cã hang hèc 

Do khoan qua c¸t 
trong n−íc kh«ng 
cã èng v¸ch hoÆc 
dïng dung dÞch 

 
Nh− môc 3 

 
Nh− môc 2 

 
 

5 

 
 
Mòi cäc xèp  

 
Do v¸ch lë hoÆc 
kh«ng lµm s¹ch 
hoµn toµn ®¸y 

Phèi hîp kiÓm tra 
chÊt l−îng b»ng 
quan s¸t víi kiÓm 
tra siªu ©m hoÆc 
gamma trong c¸c 
èng qua ®¸y cäc 

 

6 ThÊu kÝnh c¸t 
n»m ngang 

Do èng bª t«ng bÞ 
rêi khái bª t«ng 

Nh− môc 3 Nh− môc 2 

 
 
 

7 

 
 
H− háng 
ngoµi lång 
thÐp 

 
 
Do ®é sôt cña bª 
t«ng thÊp hoÆc 
cèt thÐp qu¸ dµy 

 
 
 
Nh− môc 3 

KiÓm tra chÊt 
l−îng b»ng 
quan s¸t kÕt 
hîp b»ng siªu 
©m hoÆc 
gamma trong 
c¸c èng hoÆc 
c¸c lç khoan 
n»m ngoµi lång 
thÐp 

 
 

8 

Rç tæ ong 
hoÆc mÊt v÷a 
hoÆc t¹o 
thµnh hang 
trong bª t«ng 

Do l−îng n−íc 
kh«ng c©n b»ng 
hoÆc ®æ bª t«ng 
trùc tiÕp vµo n−íc

 
Nh− môc 3 

 
Nh− môc 2 
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9 

 
LÉn c¸c m¶nh 
vôn 

 
Do kh«ng lµm 
s¹ch mïn khoan 

§o cÈn thËn khèi 
l−îng bª t«ng céng 
víi nh− môc 3 

§o cÈn thËn 
khèi l−îng bª 
t«ng céng víi 
nh− môc 2 

ë c«ng ®o¹n t¹o lç, nh÷ng h− háng cã thÓ lµ do hËu qu¶ cña: 
- Kü thuËt thiÕt bÞ khoan hoÆc lo¹i cäc ®· lùa chän kh«ng thÝch hîp víi ®Êt 
nÒn; 
- MÊt dung dÞch khoan ®ét ngét (khi gÆp hang c¸c-t¬ hoÆc th¹ch cao) hoÆc 
sù tråi lªn nhanh chãng cña ®Êt bÞ sôt lë vµo thµnh lç khoan, 2 sù cè nµy dÔ 
t¹o thµnh “ngoµi dù kiÕn thiÕt kÕ”; 
- Sù qu¶n lý kÐm khi khoan t¹o lç do sö dông lo¹i dung dÞch cã thµnh phÇn 
kh«ng t−¬ng øng víi ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn vµ c«ng nghÖ khoan hoÆc kiÓm tra 
kh«ng tèt sù biÕn ®æi thµnh phÇn dung dÞch (nhÊt lµ mËt ®é vµ ®é nhít); 
- Sù nghiªng lÖch, bÊp bªnh cña hÖ thèng m¸y khoan lç khi gÆp ®¸ må c«i 
hoÆc líp ®¸ nghiªng. Nh÷ng sai lÖch vÞ trÝ kiÓu nµy phô thuéc vµo hiÖu qu¶ 
vµ vµo sù kiÓm so¸t cña thiÕt bÞ dÉn h−íng, ®iÒu ®ã ¾t dÉn ®Õn t×nh tr¹ng 
kh«ng t«n träng ®é th¼ng ®øng cña cäc vµ v−ît qu¸ ®é nghiªng dù kiÕn (cho 
phÐp) cña thiÕt kÕ; 
- Lµm s¹ch mïn khoan trong lç cäc kh«ng tèt, ®¸y lç khoan cã líp cÆn dµy, 
sinh ra sù tiÕp xóc xÊu víi líp ®Êt chÞu lùc t¹i mòi cäc, lµm nhiÔm bÈn vµ 
gi¶m chÊt l−îng bª t«ng; 

 ë c«ng ®o¹n ®æ bª t«ng vµo cäc th−êng gÆp nh÷ng sai sãt do mét sè nguyªn nh©n 
sau: 

- ThiÕt bÞ ®æ bª t«ng kh«ng thÝch hîp hoÆc t×nh tr¹ng lµm viÖc xÊu; 
- ChØ ®¹o c«ng nghÖ ®æ bª t«ng kÐm: sai sãt trong viÖc cung cÊp bª t«ng 
kh«ng liªn tôc, gi¸n ®o¹n trong khi ®æ, rót èng ®æ qu¸ nhanh; 
- CÊp liÖu kh«ng ®Òu sÏ dÉn ®Õn l−îng bª t«ng chiÕm chç ban ®Çu kh«ng ®ñ 
do ®æ qu¸ nhanh; 
- Sö dông bª t«ng cã thµnh phÇn kh«ng thÝch hîp, ®é sôt hoÆc tÝnh dÎo 
kh«ng ®ñ vµ dÔ bÞ ph©n tÇng. 

Mét sè nguyªn nh©n kh¸c lµm háng cäc hoÆc lµm gi¶m søc chÞu t¶i cña cäc cã thÓ 
lµ: 

- Sù l−u th«ng m¹ch n−íc ngÇm lµm tr«i côc bé bª t«ng t−¬i; 
- Sù s¾p xÕp l¹i ®Êt nÒn do chÊn ®éng sÏ dÉn ®Õn sù suy gi¶m ma s¸t cña mÆt 
bªn hoÆc søc chèng ë mòi cäc; 
- Thêi gian d·n c¸ch kÐo dµi qu¸ quy ®Þnh gi÷a kh©u khoan t¹o lç vµ ®æ bª 
t«ng vµo cäc g©y ra sù sôt lë ë v¸ch lç khoan vµ l¾ng ®äng cÆn qu¸ dµy ë 
®¸y; 
- Sö dông khoan ®Þa chÊt ®èi víi cäc cã ®−êng kÝnh qu¸ bÐ, lóc ®ã bª t«ng 
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kh«ng cã ®ñ thêi gian ®Ó chiÕm chç trong lç cäc sÏ g©y ra cho cäc bÞ gi¸n 
®o¹n ë th©n hoÆc xèp ë mòi. 

    Nh− vËy, 3 nhãm nguyªn nh©n nãi trªn (qu¶n lý vµ tr×nh ®é, trong lóc t¹o lç vµ 
giai ®o¹n ®æ bª t«ng) th−êng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ g©y ra sù cè chÊt l−îng cho 
cäc khoan nhåi. Th−êng ng−êi thi c«ng ®· dù kiÕn tr−íc c¸c t×nh huèng, chuÈn bÞ 
s½n biÖn ph¸p xö lý hoÆc kh¾c phôc, nh−ng ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lóc nµo còng tiªn 
liÖu hÕt, nªn kinh nghiÖm trong vµ ngoµi n−íc ®Òu chØ ra r»ng ph¶i lÊy viÖc gi¸m 
s¸t chÆt chÏ vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ lµ c¸ch b¶o ®¶m chÊt l−îng cäc tin cËy nhÊt. 
3.9. NghiÖm thu cäc khoan nhåi vµ ®µi  

Theo TCXD 206: 1998 trong ®ã cÇn chó ý c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: 
                    

PhÇn t¹o lç: 
- Mùc n−íc ngÇm hoÆc mùc n−íc s«ng biÓn; 
- Tèc ®é vµ qu¸ tr×nh thi c«ng t¹o lç; 
- KÝch th−íc vµ vÞ trÝ thùc cña lç cäc (møc lÖch t©m vµ ®é th¼ng ®øng); 
- §−êng kÝnh vµ ®é s©u lµm lç, ®−êng kÝnh vµ ®é dµi cña èng chèng hoÆc 
èng ®Þnh vÞ ë tÇng mÆt; ®é dµi thùc tÕ cña cäc, ®é th¼ng ®øng cña cäc; 
- Biªn b¶n kiÓm tra chÊt l−îng, sù cè vµ c¸ch xö lý (nÕu cã). 
PhÇn gi÷ thµnh vµ cè thÐp: 
- Lo¹i dung dÞch gi÷ thµnh vµ biÖn ph¸p qu¶n lý dung dÞch; 
- Thêi gian thi c«ng cho mçi c«ng ®o¹n; 
- Bè trÝ cèt thÐp, ph−¬ng ph¸p nèi ®Çu vµ ®é cao ®o¹n ®Çu phÇn  ®æ bª t«ng; 
- Biªn b¶n kiÓm tra chÊt l−îng cäc; 
- Nh÷ng trôc trÆc vµ sù cè (nÕu cã) vµ c¸ch xö lý; 
- Lo¹i thî vµ sè ng−êi tham gia thi c«ng. 
PhÇn kiÓm tra chÊt l−îng cäc: 
- B¸o c¸o kiÓm tra chÊt l−îng cäc vµ søc chÞu t¶i cña cäc ®¬n; 
- B¶n vÏ hoµn c«ng mãng cäc khi ®µo hè mãng ®Õn cèt thiÕt kÕ vµ b¶n vÏ cèt 
cao ®Çu cäc; 
NghiÖm thu ®µi cäc gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: 
- Biªn b¶n thi c«ng vµ kiÓm tra cèt thÐp bª t«ng ®µi cäc; 
- Biªn b¶n vÒ cèt neo gi÷a ®Çu cäc víi ®µi cäc, cù ly mÐp biªn cña cäc ë mÐp 
®µi, líp b¶o vÖ cèt thÐp ®µi cäc; 
- B¶n ghi vÒ ®é dµy, bÒ dµi vµ bÒ réng cña ®µi cäc vµ t×nh h×nh ngo¹i quan 
cña ®µi cäc. 
 
3.10 .  KiÓm tra chÊt l−îng c¸c lo¹i cäc b»ng ph−¬ng ph¸p “ BiÕn d¹ng lín” 
cßn ®−îc gäi lµ PDA ( Pile dynamic analyze) 
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Ph−¬ng ph¸p tiªu chuÈn ®Ó thÝ nghiÖm ®éng biÕn 
d¹ng lín cho cäc 
Standard Test  Method for High - Strain Dynamic Testing of Piles 
1.  Ph¹m vi  ¸p dông:  

1.1  Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nµy bao gåm quy tr×nh ®Ó kiÓm tra cäc ®¬n th¼ng ®øng hoÆc 

cäc ®ãng xiªn ®Ó x¸c ®Þnh lùc vµ vËn tèc sinh ra trong cäc do t¸c ®éng cña bóa hoÆc c¸c 

lo¹i m¸y t−¬ng tù ®ãng däc trôc cäc g©y ra biÕn d¹ng va ch¹m lªn ®Çu cäc. Ph−¬ng ph¸p 

nµy øng dông cho c¸c lo¹i mãng s©u cã chøc n¨ng t−¬ng tù mãng cäc. kh«ng kÓ ®Õn biÖn 

ph¸p thi c«ng ra sao miÔn lµ chóng chÞu ®−îc thÝ nghiÖm t¸c ®éng biÕn d¹ng lín. 

1.2  Tiªu chuÈn nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn mäi vÊn ®Ò an toµn khi sö dông nã. Ng−êi sö dông 

tiªu chuÈn nµy cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®¶m b¶o søc khoÎ vµ an 

toµn vµ quy ®Þnh giíi h¹n ¸p dông truy−íc khi dïng tiªu chuÈn. Nh÷ng l−u ý ®Æc biÖt xem 

ghi chó 5. 

 

Ghi chó 1 :  ThÝ nghiÖm ®éng biÕn d¹ng lín yªu cÇu biÕn d¹ng do t¸c ®éng g©y ra ®−îc biÓu diÔn b»ng lùc trong cäc 

cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n so víi søc chÞu t¶i tíi h¹n cña cäc. 

Ghi chó 2 :  Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông cho thÝ nghiÖm cäc ®éng biÕn d¹ng lín chØ sö dông ®Çu ®o lùc hoÆc 

®Çu ®o biÕn d¹ng hoÆc ®Çu ®o gia tèc, vËn tèc hoÆc chuyÓn vÞ; miÔn lµ kÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm cho thÊy ®é sai lÖch so 

víi tiªu chuÈn nh− thÕ nµo. 

Ghi chó 3 :  Cäc dÉn thÝch hîp cã thÓ ®−îc dïng khi thÝ nghiÖm cäc nhåi. Cäc dÉn nµy ph¶i cã trë kh¸ng ë kho¶ng 

gi÷a 80% vµ 150% cña cäc nhåi. Tuy nhiªn cã thÓ cÇn c¸c l−u ý vµ bæ sung ph©n tÝch nÕu trë kh¸ng v−ît qu¸ ph¹m 

vi 10%. §èi víi c¸c cäc ®ãng-nhåi, lâi ®ãng cã thÓ xem nh− mét dông cô dïng trong ®ãng cäc mµ lâi ®ãng ®−îc 

lµm tõ mét thanh th¼ng kh«ng cã khíp nèi. 

2.  Tµi liÖu tham chiÕu 

2.1  C¸c tiªu chuÈn ASTM 

ASTM  C  469 - Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh m« ®un ®µn håi tÜnh vµ hÖ sè Poisson 

cña bª t«ng chÞu nÐn. 

ASTM  D  198 - C¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm tÜnh cho kÕt cÊu gç vÒ kÝch trh−ínc 
kÕt cÊu. 

ASTM  D  653 - ThuËt ng÷ liªn quan ®Õn §Êt, §¸ vµ møc ®é ngËm chÊt láng 

ASTM  D  1143 - Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm cäc chÞu t¶i träng nÐn tÜnh däc trôc. 
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3.  ThuËt ng÷ 

3.1  Trõ nh÷ng thuËt ng÷ ®· ®−îc ®Þnh nghÜa trong môc 3.2, thuËt ng÷ dïng cho 
ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nµy phï hîp víi thuËt ng÷ trong tiªu chuÈn ASTM  D  
653. 

3.2  §Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ riªng trong tiªu chuÈn nµy: 

3.2.1  Mò cäc - TÊm vËt liÖu n»m gi÷a ®Çu bóa vµ bóa ( còng ®−îc gäi lµ ®Öm bóa) 

3.2.2  TÊm ®Öm -  TÊm  vËt liÖu n»m gi÷a ®Çu bóa vµ cäc ( còng ®−îc gäi lµ ®Öm 
cäc) 

3.2.3  Qu¸ tr×nh ®ãng -  Lµ kho¶ng thêi gian x¶y ra qu¸ tr×nh cäc dÞch chuyÓn theo 
h−íng d−¬ng hay ©m ( lªn hay xuèng) do lùc t¸c ®éng g©y ra 

3.2.4  Thêi ®iÓm t¸c ®éng - Thêi ®iÓm ®Çu tiªn ngay sau khi ®ãng nh¸t bóa, tõ lóc 
gia tèc cßn b»ng 0.  Xem h×nh 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5  Trë kh¸ng cña cäc  -  lµ søc kh¸ng cña mét cäc khi  cã sù thay ®æi ®ét ngét 
cña vËn tèc  

Quá trình tác động

Thời điểm tác động

Lực 

Vận tốc

Hình 1- Lực và vËn tốc ®iÓn hình do thiết bị 

tạo ra  khi ®o c¸c thông số động học 

Thời gian(ms)

   
   

  B
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dộ

 lự
c 
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3.2.5.1  DiÔn gi¶i -  Trë kh¸ng cña cäc cã thÓ ®−îc tÝnh b»ng c¸ch nh©n diÖn tÝch 
tiÕt diÖn ngang cña cäc víi m«®un  ®µn håi Young vµ chia tÝch nµy cho vËn tèc 
sãng biÕn d¹ng. Hay c¸ch kh¸c, trë kh¸ng cã thÓ ®−îc tÝnh b»ng c¸ch nh©n träng 
l−îng riªng víi vËn tèc sãng biÕn d¹ng vµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña cäc. 

           Z = E.A/c = ρ  CA 

Trong ®ã: 

Z - trë kh¸ng 

A - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc 

E - M«®un ®µn håi Young 

C - VËn tèc sãng biÕn d¹ng 

ρ  - Träng l−îng riªng cña vËt liÖu cäc 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí gắn đầu đo - Chi tiết 

xem hình 4 đến hình 7 

Đất 

Cần 

cẩu

Thanh dẫn 

hướng 

Búa 

đóng 

cọc

Thiết bị ®o, 

ghi, xö lý  dữ 

liệu (Xem 

hì h 3)

Cọc 

Hình 2 - Bè trÝ ®Þnh h×nh trong c¸c thí nghiệm cọc bằng 

phương pháp biến dạng lớn
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3.2.6   VËn tèc sãng biÕn d¹ng ( hoÆc vËn tèc sãng) -  Lµ vËn tèc mµ sãng biÕn 
d¹ng lan truyÒn trªn cäc ; lµ thuéc tÝnh riªng cña thµnh phÇn t¹o nªn cäc. 

3.2.7  VËn tèc ph©n tè - Lµ vËn tèc tøc thêi cña ph©n tè trªn cäc khi sãng biÕn d¹ng 
truyÒn qua. 

3.2.8  §ãng l¹i  -  ViÖc ®ãng l¹i cäc ®· ®−îc ®ãng sau mét kho¶ng thêi gian chê tõ 
15 phót ®Õn 30 ngµy hoÆc l©u h¬n n÷a. 

3.2.8.1  DiÔn gi¶i  - Kho¶ng thêi gian chê phô thuéc vµo lo¹i cäc , ®iÒu kiÖn ®Êt 
däc theo th©n cäc vµ ë mòi cäc. 

3.2.9   Cäc ®ãng - nhåi :  Lµ lo¹i cäc ®−îc t¹o lç b»ng ph−¬ng ph¸p ®ãng  mét cäc 
thÐp  rçng b»ng mét lâi ®ãng. Cäc thÐp cã thÓ lµm b»ng thÐp máng ( kh«ng tham 
gia truyÒn lùc ®ãng) hoÆc thÐp dµy ( cã tham gia truyÒn lùc ®ãng) . Sau khi ®¹t ®é 
s©u yªu cÇu, lâi ®ãng ®−îc rót lªn vµ ®æ bª t«ng vµo bªn trong cäc. 

4.   ý nghÜa vµ sö dông 

4.1  Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nµy ®−îc sö dông ®Ó cung cÊp c¸c d÷ liÖu vÒ biÕn 
d¹ng, hoÆc lùc vµ gia tèc, vËn tèc hoÆc chuyÓn vÞ cña cäc d−íi t¸c ®éng cña lùc. D÷ 
liÖu nµy ®−îc sö dông ®Ó dù kiÕn kh¶ n¨ng chÞu lùc vµ ®é toµn vÑn cña cäc, còng 
nh− sù lµm viÖc cña bóa, øng suÊt trong cäc vµ tÝnh chÊt ®éng häc cña ®Êt, nh− lµ 
c¸c hÖ sè gi¶m chÊn vµ gi¸ trÞ vÒ rung chÊn. Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nµy kh«ng sö 
dông thay thÕ cho ph−¬ng ph¸p thö nÐn tÜnh. 

5.  ThiÕt bÞ 

5.1  ThiÕt bÞ t¹o lùc t¸c ®éng 

5.1.1  T¹o lùc t¸c ®éng 

BÊt kú mét bóa ®ãng cäc th«ng dông hoÆc thiÕt bÞ t−¬ng tù ®Òu cã thÓ ®−îc chÊp 
nhËn dïng ®Ó t¹o ra lùc t¸c ®éng miÔn lµ c¸c thiÕt bÞ nµy cã ®ñ kh¶ n¨ng t¹o ra 
chuyÓn vÞ ®o ®−îc cña cäc, hoÆc t¹o ra ®−îc søc kh¸ng tÜnh dù kiÕn t¹i c¸c ®Þa tÇng 
( cho mét chu kú tèi thiÓu lµ 3 ms) ®ñ lín v−ît møc t¶i träng lµm viÖc cho phÐp cña 
cäc, do kü s− x¸c ®Þnh. ThiÕt bÞ ph¶i ®−îc l¾p ®Æt sao cho t¸c ®éng ®−îc t¹o ra däc 
theo trôc t¹i dÇu cäc vµ ®ång t©m víi cäc. 

5.2  ThiÕt bÞ ®o l−êng ®éng lùc häc 
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ThiÕt bÞ bao gåm c¸c ®Çu ®o ®ñ kh¶ n¨ng ®o ®éc lËp c¸c biÕn d¹ng, gia tèc theo 
thêi gian t¹i c¸c vÞ trÝ cô thÓ däc theo trôc cäc khi cã t¸c ®éng. Yªu cÇu tèi thiÓu 
hai bé cho mçi thiÕt bÞ nµy, g¾n vµo hai mÆt ®èi diÖn cña cäc, vµ ph¶i ®−îc g¾n 
ch¾c ch¾n ®Ó kh«ng bÞ tr−ît. §−îc dïng c¸c biÖn ph¸p liªn kÕt b»ng bu l«ng, kÐo 
d¸n hoÆc hµn. 

5.2.1  §Çu ®o lùc hay biÕn d¹ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé chuyÓn ®æi biÕn d¹ng sÏ cã ®Çu ra d¹ng tuyÕn tÝnh trªn toµn bé d¶i biÕn d¹ng cã 
kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn. Khi g¾n vµo cäc, tÇn sè tÊt yÕu ph¶i lín h¬n 2000 Hz. BiÕn 
d¹ng ®o ®−îc chuyÓn ®æi thµnh lùc t¸c ®éng trªn diÖn tÝch tiÕt diÖn vµ m«®un ®µn 
håi t¹i vÞ trÝ ®o. Cã thÓ coi lµ m«®un ®µn håi ®éng lùc cña thÐp tõ kho¶ng 200 ®Õn 
207x106 kPa ( 20 ®Õn 30 x 106 psi). M« ®un ®µn håi ®éng lùc cña cäc bª t«ng vµ 
cäc gç cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o trong thÝ nghiÖm nÐn theo ph−¬ng ph¸p thÝ 
nghiÖm trong tiªu chuÈn C 469 vµ ph−¬ng ph¸p D 198. Ngoµi ra, m«®un ®µn håi  
cña cäc bª t«ng, cäc gç vµ cäc thÐp cã thÓ ®−îc tÝnh b»ng b×nh ph−¬ng vËn tèc 

Đầu đo biến dạng 

Đầu đo gia tốc D 

1.
5D

 (m
in

) 

cọc 
Hộp nối 

Thiết bị xử lý 

dữ liệu 

Thiết bị ghi   

Thiết bị hiển thị 

Hình 3 - S¬ đồ hệ thiết bị theo dõi  
quá trình đóng cọc 

TÝn hiÖu gia tèc

TÝn hiÖu biÕn d¹ng 
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sãng ( ®−îc x¸c ®Þnh trong môc 6.2) nh©n víi träng l−îng riªng ( E = ρ c2). 

5.2.1.1  C¸c phÐp ®o lùc còng cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Æt c¸c ®Çu ®o ë gi÷a ®Çu 
cäc vµ bóa ®ãng cäc mÆc dï r»ng c¸c ®Çu ®o cã thÓ lµm thay ®æi c¸c ®Æc tr−ng 
®éng lùc häc cña hÖ thèng ®ãng cäc. Trë kh¸ng cña ®Çu ®o lùc cÇn cã gi¸ trÞ n»m 
trong kho¶ng tõ 50% ~ 200% trë kh¸ng cña cäc. TÝn hiÖu ®Çu ra ph¶i tû lÖ tuyÕn 
tÝnh víi lùc däc trôc, thËm chÝ c¶ trong tr−êng hîp lùc t¸c ®éng lÖch t©m. Liªn kÕt 
gi÷a c¸c ®Çu ®o lùc vµ cäc cÇn cã khèi l−îng nhá nhÊt cã thÓ vµ kª ®Öm Ýt nhÊt ®Ó 
tr¸nh h− háng. 

5.2.2  §Çu ®o gia tèc, vËn tèc hoÆc chuyÓn vÞ 

C¸c sè liÖu vÒ vËn tèc thu ®−îc nhê c¸c ®Çu ®o gia tèc víi ®iÒu kiÖn lµ tÝn hiÖu cã 
thÓ ghi ®−îc do qu¸ tr×nh tæ hîp biÕn ®æi d÷ liÖu trong ®Çu ®o. Tèi thiÓu ph¶i dïng 
2 ®Çu ®o gia tèc cã tÇn sè céng h−ëng trªn 2500 Hz ®Æt ®èi xøng t©m trªn 2 mÆt 
®èi diÖn cña cäc. C¸c ®Çu ®o gia tèc ho¹t ®éng tuyÕn tÝnh tèi thiÓu ®Õn 1000 g vµ 
1000 Hz ®Ó cã kÕt qu¶ ®¸p øng yªu cÇu ®èi víi cäc bª t«ng. Víi cäc thÐp , tèt nhÊt 
nªn dïng ®Çu ®o gia tèc tuyÕn tÝnh Ýt nhÊt ®Õn møc 2000 g vµ 2000 Hz. Cã thÓ sö 
dông ®Çu ®o cã nguån AC hoÆc DC. NÕu sö dông c¸c thiÕt bÞ cã nguån AC, tÇn sè 
céng h−ëng ph¶i trªn 30000 Hz vµ thêi gian kh«ng ®æi Ýt nhÊt lµ 1,0sec. NÕu c¸c 
thiÕt bÞ dïng nguån DC, chóng cÇn ph¶i gi¶m nhiÔu b»ng bé läc thÊp cã tÇn sè thÊp 
tèi thiÓu lµ 1500 Hz (-3 dB ). Còng cã thÓ sö dông c¸c ®Çu ®o vËn tèc hoÆc chuyÓn 
vÞ ®Ó thu nhËn c¸c sè liÖu vËn tèc víi ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng thiÕt bÞ nµy ho¹t ®éng 
gièng nh− c¸c ®Çu ®o gia tèc chuyªn dïng.  

5.2.3  L¾p ®Æt ®Çu ®o 

C¸c ®Çu ®o sÏ ®−îc ®Æt hoµn toµn ®èi xøng nhau qua t©m tiÕt diÖn, c¸ch mòi cäc 
c¸c kho¶ng c¸ch ®Òu nhau ®Ó cho c¸c th«ng sè ®o sÏ bï ®−îc l¹i viÖc cäc bÞ uèn. 
T¹i ®Çu cäc, c¸c ®Çu ®o cÇn ®−îc g¾n vµo vÞ trÝ c¸ch ®Çu cäc mét kho¶ng c¸ch tèi 
thiÓu lµ 1,5 lÇn ®−êng kÝnh cäc. §iÒu nµy ®−îc minh ho¹ trong c¸c h×nh tõ H×nh 2 
®Õn H×nh 7. CÇn ®¶m b¶o c¸c thiÕt bÞ ®−îc g¾n ch¾c vµo cäc tr¸nh bÞ tr−ît. C¸c ®Çu 
®o ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn tíi ®é chÝnh x¸c 3% trong suèt d¶i ®o. NÕu nghi ngê ®Çu 
®o bÞ h− háng khi sö dông, c¸c ®Çu ®o ph¶i ®−îc hiÖu chuÈn l¹i ( hay ®−îc thay 
thÕ). 

5.3  TruyÒn tÝn hiÖu 

C¸c tÝn hiÖu ®o ®−îc tõ ®Çu ®o  ph¶i ®−îc truyÒn tíi thiÕt bÞ ®Ó ghi, xö lý vµ hiÓn 
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thÞ d÷ liÖu qua c¸p dÉn hoÆc c¸c thiÕt bÞ t−¬ng ®−¬ng ( Xem môc 5.4 ). C¸p dÉn 
ph¶i ®−îc bäc b¶o vÖ chèng nhiÔu ®iÖn tö hoÆc c¸c lo¹i nhiÔu kh¸c. TÝn hiÖu truyÒn 
tíi thiÕt bÞ ®o ph¶i tû lÖ tuyÕn tÝnh víi phÐp ®o thùc hiÖn trªn cäc trªn toµn d¶i tÇn 
sè cña thiÕt bÞ ®o. 

5.4  ThiÕt bÞ ghi, xö lý vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu 

5.4.1  Giíi thiÖu chung 

TÝn hiÖu tõ ®Çu ®o ( xem môc 5.2 ) trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng sÏ ®−îc truyÒn ®Õn 
thiÕt bÞ ghi, xö lý vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu cho phÐp x¸c ®Þnh lùc vµ vËn tèc theo thêi 
gian. C¸c thiÕt bÞ nµy còng x¸c ®Þnh ®−îc gia tèc vµ chuyÓn vÞ cña ®Çu cäc, vµ n¨ng 
l−îng truyÒn cho cäc. ThiÕt bÞ nµy sÏ bao gåm bé phËn hiÖn sãng, m¸y ghi dao 
®éng, hoÆc mµn h×nh  ®å ho¹ tinh thÓ láng. §Ó hiÓn thÞ ®å thÞ lùc vµ vËn tèc, c¸c 
thiÕt bÞ l−u gi÷ nh− b¨ng tõ, ®Üa sè hoÆc c¸c thiÕt bÞ t−¬ng ®−¬ng kh¸c thùc hiÖn l−u 
gi÷ ghi l¹i d÷ liÖu cho c¸c ph©n tÝch sau nµy vµ cho xö lý d÷ liÖu. ThiÕt bÞ ghi, xö lý 
vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu cÇn cã kh¶ n¨ng kiÓm tra hiÖu chuÈn bªn trong c¸c thang ®o biÕn 
d¹ng, gia tèc vµ thêi gian. Sai sè cho phÐp kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2% gi¸ trÞ tÝn hiÖu 
cùc ®¹i. S¬ ®å bè trÝ ®iÓn h×nh cho thiÕt bÞ nµy ®−îc minh ho¹ trong H×nh 3. 

5.4.2  ThiÕt bÞ ghi 

TÝn hiÖu tõ ®Çu ®o sÏ ®−îc ghi b»ng ®iÖn d−íi d¹ng ®iÖn tö dïng kü thuËt t−¬ng tù 
hoÆc kü thuËt sè sao cho c¸c thµnh phÇn tÇn sè cã møc thÊp v−ît qua ng−ìng tÇn sè 
1500 Hz  (-3dB). Khi sè ho¸, tÇn sè lÊy mÉu ph¶i ®¹t Ýt nhÊt lµ 5000 Hz cho mçi 
kªnh d÷ liÖu. 

5.4.3  ThiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu 

ThiÕt bÞ xö lý tÝn hiÖu tõ ®Çu ®o lµ mét m¸y tÝnh t−¬ng tù hoÆc m¸y tÝnh sè cã 
nh÷ng chøc n¨ng tèi thiÓt sau: 

5.4.3.1  §o lùc 

ThiÕt bÞ ph¶i cung cÊp ®−îc tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu, khuyÕch ®¹i vµ hiÖu chuÈn cho 
hÖ thèng ®o lùc. NÕu sö dông ®Çu ®o biÕn d¹ng ( xem môc 5.2.1) thiÕt bÞ cÇn cã 
kh¶ n¨ng tÝnh to¸n ®−îc lùc. TÝn hiÖu lùc ®Çu ra ph¶i liªn tôc c©n b»ng ë gi¸ trÞ 0 
trõ khi cã t¸c ®éng ®ãng bóa. 

5.4.3.2  D÷ liÖu vËn tèc 
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NÕu sö dông ®Çu ®o gia tèc ( xem môc 5.2.2). thiÕt bÞ cã thÓ tÝch ph©n gia tèc theo 
thêi gian ®Ó thu ®−îc vËn tèc. NÕu sö dông ®Çu ®o chuyÓn vÞ, thiÕt bÞ ph¶i  vi ph©n 
chuyÓn vÞ theo thêi gian ®Ó t×m ®−îc vËn tèc. NÕu ®−îc yªu cÇu, thiÕt bÞ ph¶i cho 
gi¸ trÞ vËn tèc b»ng 0 gi÷a c¸c nh¸t bóa ®ãng, vµ sÏ hiÖu chØnh b¶n ghi vËn tèc ®Ó 
lý gi¶i cho viÖc tr«i ®iÓm 0 cña ®Çu ®o trong qu¸ tr×nh ®ãng bóa. 

5.4.3.3  §iÒu kiÖn tÝn hiÖu 

ViÖc kiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝn hiÖu cho lùc vµ vËn tèc cÇn cã ®−êng cong tÇn sè t−¬ng 
øng nh− nhau ®Ó tr¸nh sù dÞch pha t−¬ng ®èi vµ sù lªch biªn ®é t−¬ng ®èi. 

5.4.4  ThiÕt bÞ hiÓn thÞ 

TÝn hiÖu ®o ®−îc tõ c¸c ®Çu ®o ( ®−îc quy ®Þnh trong 4.2.1 vµ 4.2.2 ) sÏ ®−îc hiÓn 
thÞ b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn cña 1 m¸y nh− m¸y hiÖn sãng, m¸y ghi ®å thÞ dao ®éng 
hoÆc mµn h×nh tinh thÓ láng trªn ®ã cã thÓ quan s¸t ®−îc c¸c ®¹i l−îng lùc vµ vËn 
tèc theo thêi gian cho mçi nh¸t bóa. ThiÕt bÞ nµy cã thÓ nhËn tÝn hiÖu trùc tiÕp tõ 
®Çu ®o hoÆc sau khi ®· ®−îc xö lý qua thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu. ThiÕt bÞ nµy cÇn cã 
kh¶ n¨ng hiÖu chØnh ®−îc ®Ó t¸i t¹o l¹i tÝn hiÖu trong d¶i thêi gian tõ 5 ®Õn 160 ms. 
C¶ hai d÷ liÖu cña lùc vµ vËn tèc cã thÓ ®−îc t¸i t¹o l¹i cho mçi nh¸t ®ãng vµ thiªtý 
bÞ cÇn cã kh¶ n¨ng l−u gi÷ vµ hiÓn thÞ tÝn hiÖu cho tõng nh¸t ®ãng ®· ®−îc chän lùa 
trong mét kho¶ng thêi gian tèi thiÓu lµ 30 sec. 

6.  Tr×nh tù thÝ nghiÖm 

6.1 Ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ dù ¸n ( môc 7). G¾n c¸c ®Çu ®o ( môc 5.2) lªn cäc, tiÕn 
hµnh kiÓm tra, hiÖu chØnh thiÕt bÞ , vµ ghi c¸c th«ng sè ®éng häc cña c¸c t¸c ®éng 
trong tõng kho¶ng thêi gian ®−îc kiÓm so¸t víi sù theo dâi ®Òu ®Æn søc kh¸ng 
xuyªn. X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr−ng cña tèi thiÓu 10 nh¸t ®ãng tõ lóc b¾t ®Çu ®ãng vµ sö 
dông ®Ó tÝnh søc chÞu cña ®Êt th−êng lµ tõ 1 hay 2 nh¸t ®ãng ®−îc chän lµ tiªu biÓu 
kÓ tõ lóc b¾t ®Çu ®ãng l¹i. C¸c tÝn hiÖu lùc vµ vËn tèc theo thêi gian cÇn ®−îc xö lý 
th«ng qua thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu, m¸y tÝnh hoÆc tÝnh tay sù tiÕn triÓn cña lùc, vËn 
tèc, gia tèc, chuyÓn vÞ vµ n¨ng l−îng trong qu¸ tr×nh ®ãng. 
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6.2  X¸c ®Þnh vËn tèc sãng biÕn d¹ng cho cäc bª t«ng hoÆc cäc gç 

VËn tèc sãng ®−îc x¸c ®Þnh khi ®ãng cäc nÕu xuÊt hiÖn râ r»ng cã mét sãng ph¶n 

Hình 4 - Bè trÝ ®Þnh h×nh c¸ch g¾n 

c¸c  ®Çu ®o ë d¹ng cäc èng

Hình 5 - Bè trÝ ®Þnh h×nh ®Çu đo cho cọc bê 

ô
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x¹ cña lùc c¨ng tõ mòi cäc. Cã thÓ ®Æt cäc lªn trªn gèi ®ì hoÆc tù do trªn mÆt ®Êt 
vµ t¸ch ra khái c¸c cäc l©n cËn vµ c¸c vËt c¶n kh¸c. G¾n ®Çu ®o gia tèc vµo mét ®Çu 
cña cäc vµ gâ vµo ®Çu kia cña cäc b»ng mét bóa cã träng l−îng phï hîp. L−u ý cÈn 
thËn kh«ng ®Ó ph¸ huû hay lµm søt vì cäc. Ghi l¹i ( xem môc 5.4.2) vµ hiÓn thÞ ( 
xem môc 5.4.4) c¸c tÝn hiÖu gia tèc. §o thêi gian gi÷a c¸c gi¸ trÞ gia tèc ®¹t cùc ®¹i 
víi cµng nhiÒu chu kú ph¶n x¹ cµng tèt. Chia chiÒu dµi qu·ng ®−êng sãng biÕn 
d¹ng truyÒn ®i cho thêi gian nµy ®Ó x¸c ®Þnh vËn tèc sãng biÕn d¹ng. 

6.3  C«ng t¸c chuÈn bÞ 

§¸nh dÊu râ c¸c kho¶ng c¸ch ®Òu trªn cäc. G¾n ch¾c c¸c ®Çu ®o vµo cäc b»ng liªn 
kÕt bu l«ng, keo d¸n hoÆc hµn. Víi c¸c lo¹i cäc cã vËt liÖu kh«ng ph¶i lµ thÐp cÇn 
x¸c ®Þnh vËn tèc sãng ( xem môc 6.2). §Þnh vÞ c¸c thiÕt bÞ ®Ó t¹o ®−îc lùc t¸c ®éng 
däc trôc vµ ®ång t©m víi cäc. Më chÕ ®é ®Ó m¸y ghi, xö lý, vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu vµo 
ho¹t ®éng vµ hiÖu chØnh cho c¸c tÝn hiÖu vËn tèc vµ lùc vÒ sè 0. 

6.4  Thùc hiÖn phÐp ®o 

Ghi l¹i sè lÇn ®ãng cho mét ®é xuyªn x¸c ®Þnh. §èi víi bóa r¬i tù do, bóa diesel 
®¬n ®éng vµ bóa thuû lùc, bóa khÝ nÐn, bóa h¬i n−íc ghi l¹i hµnh tr×nh bóa hoÆc 
chiÒu cao bóa r¬i. Víi bóa diesel song ®éng ®o ¸p lùc x¶ vµ víi bóa khÝ nÐn ®o l¹i 
¸p lùc h¬i hoÆc ¸p lùc khÝ ë ®−êng dÉn ¸p lùc ®Õn bóa.. §èi víi bóa thuû lùc, ghi 
l¹i ®éngn¨ng tõ khÝ cô ®o cña bóa , nÕu cã. Ghi l¹i sè nh¸t bóa trong mét phót do 
bóa thùc hiÖn. TiÕn hµnh ®o, ghi l¹i vµ hiÓn thÞ mét lo¹t c¸c sè ®o lùc vµ vËn tèc. So 
s¸nh lùc vµ tÝch cña vËn tèc vµ trë kh¸ng ( xem 6.5) t¹i thêi ®iÓm t¸c ®éng. 

Ghi chó 4 :  NÕu thùc hiÖn phÐp ®o ®éng lùc ®Ó tÝnh kh¶ n¨ng chÞu t¶i th× ®o sau khi ®ãng l¹i cäc mét kho¶ng thêi 
gian ®ñ ®Ó xuÊt hiÖn c¸c ¸p lùc n−íc ë c¸c lç rçng cho phÐp vµ sù thay ®æi c−êng ®é cña ®Êt do sù ®ãng nµy sinh ra. 
C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh¸c cña ®Êt, nh− lµ líp ®Êt chÞu nÐn phÝa d−íi cÇn lu«n lu«n ®−îc chó ý ®Õn v× chóng xuÊt 
hiÖn trong mäi phÐp tÝnh to¸n søc chÞu t¶i. 

Ghi chó 5 : L−u ý - Tr−íc khi vµo n¬i ®ãng cäc, ph¶i kiÓm tra xem cã vËt liÖu hay phô kiÖn nµo cã thÓ v¨ng ra vµ 
lµm ¶nh h−ëng ®Õn an toµn cña ng−êi ë chung quanh hay kh«ng. 

6.5  KiÓm tra chÊt l−îng d÷ liÖu 

§Ó kh¼ng ®Þnh chÊt l−îng d÷ liÖu, nªn so s¸nh theo chu kú gi÷a lùc vµ tÝch cña vËn 
tèc víi trë kh¸ng cña cäc ë thêi ®iÓm ®ãng sao cho ¨n khíp vÒ tû lÖ, vµ lùc, vËn tèc 
theo thêi gian qua mét lo¹t nh¸t ®ãng ®−îc lùa chän vµ th−êng lµ liªn tôc diÔn ra 
liÒn víi nhau.  Nh÷ng tÝn hiÖu liªn tiÕp vµ phï hîp víi nhau tõ c¸c ®Çu ®o lùc hoÆc 
®Çu ®o biÕn d¹ng vµ ®Çu ®o gia tèc, vËn tèc hoÆc chuyÓn vÞ lµ kÕt qu¶ cña viÖc hÖ 
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thèng c¸c ®Çu ®o ho¹t ®éng tèt vµ hÖ thèng thiÕt bÞ ghi, xö lý vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu ®· 
c¨n chØnh chÝnh x¸c. NÕu c¸c tÝn hiÖu kh«ng ¨n khíp, ph¶i xem nguyªn nh©n vµ 
chØnh söa ngay nÕu cÇn thiÕt. NÕu nguyªn nh©n ®−îc x¸c ®Þnh lµ do ®Çu ®o th× ph¶i 
söa hoÆc hiÖu chuÈn l¹i hoÆc ph¶i tiÕn hµnh c¶ hai biÖn ph¸p tr−íc khi sö dông. 
TiÕn hµnh kiÓm tra, hiÖu chØnh cho c¸c thiÕt bÞ ghi, xö lý, hiÓn thÞ d÷ liÖu vµ ph¸t 
hiÖn dung sai v−ît qu¸ quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt , ph¶i c¨n chØnh l¹i c¸c thiÕt bÞ 
nµy tr−íc khi sö dông tiÕp.    Ghi chó 6 :  L−u ý chung lµ tÊt c¶ c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ  ®o ®éng lùc vµ 

c¸c thiÕt bÞ ghi, xö lý, hiÓn thÞ d÷ liÖu ph¶i ®−îc kiÓm chuÈn Ýt nhÊt 2 n¨m mét lÇn theo tiªu chuÈn do nhµ chÕ t¹o 
quy ®Þnh. 

    

  Hình 6 -Bè trÝ ®Þnh h×nh c¸c ®Çu 

đo trên cọc gç

Hình 7 - Bè trÝ ®Þnh h×nh ®Çu đo trên 

cọc ch÷ H
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6.6  Ph©n tÝch kÕt qu¶ 

6.6.1  LÊy lùc vµ vËn tèc tõ ®−êng sè liÖu ®Çu ra cña thiÕt bÞ ®Ó xö lý d÷ liÖu ( xem 
5.4.3) hoÆc tõ thiÕt bÞ hiÓn thÞ ( xem 5.4.4), Ghi l¹i gi¸ trÞ lùc t¸c ®éng, vËn tèc vµ 
lùc lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña c¸c nh¸t bóa ®iÓn h×nh ®−îc chän. Ghi gi¸ trÞ gia tèc 
lín nhÊt trùc tiÕp tõ c¸c tÝn hiÖu ®o cña ®Çu ®o gia tèc hoÆc b»ng c¸ch lÊy vi ph©n 
vËn tèc theo thêi gian ghi ®−îc. LÊy gi¸ trÞ chuyÓn vÞ thu ®−îc tõ hå s¬ ®ãng cäc, 
vµ tõ ®Çu ®o chuyÓn vÞ nÕu ®−îc sö dông theo môc 5.2.2 hoÆc b»ng c¸ch tÝch ph©n 
vËn tèc theo thêi gian ghi ®−îc. Thu ®−îc n¨ng l−îng truyÒn tèi ®a t¹i vÞ trÝ g¾n 
®Çu ®o. 

6.6.2  Nh÷ng d÷ liÖu ghi ®−îc cã thÓ sÏ ®−îc ph©n tÝch b»ng m¸y tÝnh. KÕt qu¶ viÖc 
ph©n tÝch cã thÓ bao gåm c¶ viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh toµn vÑn cña cäc, sù lµm viÖc cña hÖ 
thèng ®ãng cäc, vµ øng suÊt ®éng häc lín nhÊt cña qu¸ tr×nh ®ãng. KÕt qu¶ còng cã 
thÓ ®−îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ søc kh¸ng tÜnh cña ®Êt vµ ph©n bè chóng trªn cäc t¹i 
thêi ®iÓm thÝ nghiÖm. Sö dông nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch nµy cßn ®Ó ®−a ra nh÷ng 
nhËn ®Þnh kü thuËt. 

Ghi chó 7: 

Th«ng th−êng sù t−¬ng quan gi÷a søc kh¸ng ®−îc huy ®éng víi kh¶ n¨ng chÞu t¶i lµ tèt h¬n khi chuyÓn vÞ tÜnh ®o 
®−îc cña cäc trªn mçi lÇn ®ãng Ýt nhÊt lµ 3 mm. 

Ghi chó 8 : 

ViÖc ®¸nh gi¸ søc kh¸ng tÜnh cña ®Êt vµ sù ph©n bè cña nã, cã thÓ dùa trªn c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¸c nhau, vµ 
lµ ®èi t−îng cña nh÷ng ®¸nh gi¸ kü thuËt riªng biÖt. D÷ liÖu ®Çu vµo cho c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch cã thÓ dÉn ®Õn 
hoÆc kh«ng dÉn ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch ®éng trïng víi d÷ liÖu thÝ nghiÖm tÜnh. Th−êng mong muèn vµ ®«i khi 
cÇn thiÕt hiÖu chØnh kÕt qu¶ cña phÐp ph©n tÝch ®éng víi c¸c kÕt qu¶ thö tÜnh ®−îc tiÕn hµnh theo tiªu chuÈn cña 
ph−¬ng ph¸p ASTM  D  1143. 

7.  LËp b¸o c¸o 

7.1  B¸o c¸o thÝ nghiÖm sÏ gåm mäi th«ng tin nh− d−íi ®©y, ¸p dông cho lo¹i cäc 
thÝ nghiÖm. BÊt cø th«ng tin ®−îc yªu cÇu nµo kh«ng thu ®−îc tõ thÝ nghiÖm ph¶i 
®−îc ghi trong b¸o c¸o lµ kh«ng cã gi¸ trÞ. 

7.1.1  Giíi thiÖu chung 

7.1.1.1  Tªn dù ¸n/ VÞ trÝ, vµ 

7.1.1.2  Sè liÖu cña lç khoan thÝ nghiÖm ®iÓn h×nh hoÆc ë bªn c¹nh 
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7.1.2  ThiÕt bÞ l¾p ®Æt ®Ó chÕ t¹o cäc 

7.1.2.1  M« t¶ thiÕt bÞ ®Ó chÕ t¹o cäc ®−îc sö dông cho cäc ®ãng vµ cäc khoan nhåi 
hoÆc ®Ó thÝ nghiÖm nh÷ng cäc nµy hoÆc tæng hîp tÊt c¶ c¸c lo¹i trªn nÕu thÝch hîp, 
bao gåm c¶ kÝch th−íc (träng l−îng bóa vµ xung lùc) vµ c¸c møc n¨ng l−îng, n¨ng 
lùc, chñng lo¹i, møc ®é lµm viÖc, hoÆc ¸p lùc, møc tiªu hao nhiªn liÖu, m« t¶ ®Öm 
bóa vµ ®Öm cäc vµ m« t¶ lo¹i khung dÉn vµ c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt ®Æc biÖt kh¸c nh− 
viÖc sö dông cäc dÉn hoÆc cäc èng lâi, hoÆc thiÕt bÞ xèi n−íc.  

7.1.3  Cäc thÝ nghiÖm 

7.1.3.1  M« t¶ ( tªn vµ vÞ trÝ) cña cäc thö 

7.1.3.2  T¶i träng lµm viÖc vµ hÖ sè an toµn ( hoÆc kh¶ n¨ng chÞu t¶i tíi h¹n yªu 
cÇu) cña cäc. 

7.1.3.3   Lo¹i vµ kÝch th−íc cäc gåm c¶ diÖn tÝch mÆt c¾t ngang thùc tÕ vµ danh 
®Þnh hoÆc c¶ hai, chiÒu dµi, ®−êng kÝnh ( nh− lµ mét hµm cña chiÒu dµi cäc ®èi víi 
cäc gç vµ cäc hçn hîp). 

7.1.3.4  §èi víi cäc bª t«ng, cäc èng ®æ t¹i chç, hoÆc cäc khoan nhåi : ngµy chÕ 
t¹o cäc thö, ®æ bª t«ng hoÆc ®ãng, c−êng ®é thiÕt kÕ cña mÉu trô bª t«ng, tû träng, 
øng suÊt tr−íc hiÖu qu¶, hoÆc chi tiÕt cèt thÐp ( kÝch th−íc, chiÒu dµi cña c¸c thanh 
thÐp däc), m« t¶ cèt thÐp bªn trong vµ bªn ngoµi sö dông trong cäc thö ( h×nh d¹ng, 
chiÒu dµi, sè l−îng vµ bè trÝ thÐp däc, èng v¸ch hoÆc èng vá vµ chiÒu dµi). 

7.1.3.5  §èi víi cäc thÐp, m¸c thÐp, c−êng ®é ®µn håi, vµ lo¹i cäc ( vÝ dô, èng ®óc 
liÒn, èng hµn xo¾n èc, lo¹i thÐp ch÷  H). 

7.1.3.6  §èi víi cäc gç: chiÒu dµi, ®é th¼ng ®øng, xö lý b¶o qu¶n, kÝch th−íc mòi 
vµ ®Ønh cäc ( vµ diÖn tÝch nh− lµ hµm sè cña chiÒu dµi), vµ tû träng ®o ®−îc cho 
tõng cäc. 

7.1.3.7  M« t¶ vµ vÞ trÝ chç nèi nÕu ph¶i nèi. 

7.1.3.8  M« t¶ b¶o vÖ ®Æc biÖt cho ®Çu cäc nÕu cÇn lµm. 

7.1.3.9  M« t¶ líp s¬n b¶o vÖ ®Æc biÖt ®−îc ¸p dông nÕu ph¶i s¬n. 

7.1.3.10  Gãc nghiªng so víi ®é th¼ng ®øng cña mäi cäc thö, vµ 
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7.1.3.11  NhËn xÐt vÒ cäc nh− lµ nh÷ng chç søt sÑo, chç nøt, vµ mÆt ®Ønh cäc. 

7.1.4  Thi c«ng cäc: 

7.1.4.1  Ngµy thi c«ng vµ ®ãng cäc theo chØ dÉn 

7.1.4.2  §èi víi cäc khoan nhåi, ph¶i ®−a c¶ kÝch th−íc danh ®Þnh cña gµu khoan, 
thÓ tÝch bª t«ng hoÆc v÷a trong cäc ( thÓ tÝch theo chiÒu s©u cäc nÕu cÇn x¸c ®Þnh) 
vµ m« t¶ qu¸ tr×nh thi c«ng ®Æc biÖt ®−îc sö dông, nh− lµ l¾p vµ th¸o èng v¸ch hoÆc 
c¶ hai biÖn ph¸p nµy. 

7.1.4.3  §èi víi cäc ®ãng, ph¶i ®−a ra c¸c th«ng tin nh− ®Öm bóa vµ ®Öm cäc, bao 
gåm c¸c b¸o c¸o vÒ ®ãng cäc, sè nh¸t bóa, vµ xung lùc cña bóa, hoÆc møc lón cña 
nh÷ng nh¸t bóa cuèi cïng. 

7.1.4.4  Lý do vµ thêi gian gi¸n ®o¹n trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc, nÕu x¶y ra vµ 
nh÷ng ®iÒu x¶y ra vµ 

7.1.4.5   L−u ý vÒ bÊt cø diÔn biÕn bÊt th−êng nµo trong qu¸ tr×nh thi c«ng hay 
trong c«ng t¸c ®µo hoÆc trong c¶ hai mµ cÇn ph¶i theo dâi. 

 

7.1.5  ThÝ nghiÖm ®éng 

7.1.5.1  M« t¶ mäi bé phËn cña thiÕt bÞ ®Ó thu nhËn c¸c th«ng sè ®éng lùc ®o ®−îc 
vµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó ghi, xö lý vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu vµ cña quy tr×nh thÝ nghiÖm bao gåm 
c¶ viÖc m« t¶ vµ vÞ trÝ ®Ó g¾n ®Çu ®o. 

7.1.5.2  Ngµy thÝ nghiÖm vµ tr×nh tù tiÕn hµnh cäc thÝ nghiÖm nh− " kÕt thóc ®ãng 
cäc" hoÆc " b¾t 

®Çu ®ãng l¹i" ( viÖc ®ãng l¹i ®−îc ghi thªm thêi ®iÓm kÕt thóc ®ãng) hoÆc chiÒu 
s©u ch«n cäc. 

7.1.5.3  NhËn diÖn cäc thÝ nghiÖm 

7.1.5.4   ChiÒu dµi phÝa d−íi ®Çu ®o, diÖn tÝch mÆt c¾t ngang, tû träng, vËn tèc 
sãng, vbµ m«®un ®µn håi ®éng cña cäc thÝ nghiÖm. 

7.1.5.5  Søc kh¸ng xuyªn ( sè nh¸t bóa trªn mét ®¬n vÞ xuyªn) trong qu¸ tr×nh thÝ 
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nghiÖm 

7.1.5.6  ThÓ hiÖn biÓu ®å cña sè ®o vËn tèc vµ lùc trong miÒn thêi gian cho lÇn 
®ãng mÉu cña tõng cäc thÝ nghiÖm. 

7.1.5.7  C¸c ph−¬ng ph¸p vµ lý thuyÕt truyÒn sãng theo mét ph−¬ng sö dông ( ®−a 
ra tham chiÕu) ®Ó ®¸nh gi¸ d÷ liÖu ( ®Æc biÖt víi viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i 
nÕu cÇn thiÕt). 

7.1.5.8  Gi¶i tr×nh vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc t¹i thêi ®iÓm thÝ nghiÖm, c¸c ®iÒu 
®Ò cËp cÇn thiÕt nÕu kh¶ n¨ng chÞu t¶i trong t×nh tr¹ng håi l¹i nh− t¹i cuèi giai ®o¹n 
®ãng cäc hoÆc tõ viÖc ®ãng l¹i víi thêi gian chê võa ®ñ sau khi ®ãng cäc. NÕu thÊy 
cÇn thiÕt, h·y tãm t¾t c¸c biÕn sè m« t¶ m« h×nh ®Êt, bao gåm c¶ hÖ sè gi¶m chÊn, 
hÖ sè chÊn ®éng, vµ ph©n bè søc kh¸ng. 

7.1.5.9  Gi¶i tr×nh vÒ sù lµm viÖc cña bóa ®o ®−îc do n¨ng l−îng truyÒn vµo cäc ( 
so s¸nh víi sè liÖu cña nhµ s¶n xuÊt). 

7.1.5.10  Gi¶i tr×nh vÒ øng suÊt ®ãng cäc 

7.1.5.11  Gi¶i tr×nh vÒ tÝnh toµn vÑn cña cäc , vµ 

7.1.5.12  C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cÇn ®−îc tæng kÕt vµ tr×nh bµy theo thø tù , víi ghi 
chó vÒ thêi gian thÝ nghiÖm nh− " kÕt thóc ®ãng cäc" hoÆc " b¾t ®Çu ®ãng l¹i" vµ 
l−u ý vÒ chiÒu s©u ch«n cäc, vµ c¶ ®é lÖch tiªu chuÈn vµ d¶i sè cã ý nghÜa thèng kª. 

8.  §é chÝnh x¸c vµ sai sè 

8.1  §é chÝnh x¸c 

§é chÝnh x¸c cña ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nµy khi ®o trùc tiÕp biÕn d¹ng vµ gia tèc 
trong cäc b»ng c¸c biÖn ph¸p cña thÝ nghiÖm ch−a ®−îc x¸c ®Þnh. §é chÝnh x¸c 
kh«ng thÓ x¸c ®Þnh b»ng ®é biÕn thiªn cña cäc, bóa ®ãng cäc vµ ®Êt chung quanh 
cäc. 

8.2   Sai sè 

Kh«ng cã gi¸ trÞ tham chiÕu ®−îc chÊp nhËn cho ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nµy nªn 
sai sè kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc. 
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V. X©y dùng ë vïng ®åi nói 
§Ó c«ng tr×nh ( gåm c¶ phÇn nÒn mãng ) cã chÊt l−îng x©y dùng tèt cÇn t− 

vÊn gi¸m s¸t kü ë 4 kh©u : 

• ChuÈn bÞ thiÕt kÕ : giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Êt nÒn; 

• BiÖn ph¸p thiÕt kÕ ®Ó tr¸nh nguy c¬ h− háng; 

• Thi c«ng ®óng trong kh©u nÒn mãng; 

• BiÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt nÒn cña c«ng tr×nh. 
D−íi ®©y xin tr×nh bµy nh÷ng yªu cÇu kü thuËt chñ yÕu liªn quan ®Õn 4 vÊn ®Ò 

nãi trªn. 
1. Yªu cÇu khi thiÕt kÕ nÒn ®Êt vïng ®åi nói 

1) Trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn ë vïng x©y dùng cã hiÖn t−îng tr−ît lë dèc hay 
kh«ng ? 

2) L−îng ®Þnh ¶nh h−ëng cã h¹i ®Õn æn ®Þnh cña dèc nói trong thi c«ng nh− 
®µo, lÊp, chÊt t¶i ë gÇn hè mãng ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa; 

3) TÝnh kh«ng ®ång ®Òu cña nÒn ®Êt ( nguyªn thæ, san lÊp, lÉn ®¸ cuéi, ®¸ må 
c«i ) vµ thÕ n»m cña c¸c líp ®Êt ®¸  ( b»ng ph¼ng hay nghiªng ....); 

4) Møc ®é h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c hang ®Êt vµ xãi lë ®Êt ®¸, sù nøt nÎ, 
phong ho¸ ®¸ ... t¹o thµnh dßng ch¶y m¹nh; 

5) ¶nh h−ëng cña n−íc mÆt ( theo mïa kh« vµ mïa m−a ) vµ n−íc ngÇm khi 
thi c«ng vµ sö dông c«ng tr×nh. 

Minh ho¹ nh÷ng vÊn ®Ò nãi trªn b»ng 3 vÝ dô sau : 
H×nh 7.28 : Nhµ x©y ë ®Çu dèc trªn líp ®Êt ®¾p ( sè 8), tuy cã lµm líp phñ mÆt 

( sè 3) ®Ó ng¨n sù x©m nhËp cña n−íc th¶i nh−ng kh«ng cã hiÖu qu¶, cuèi dèc cã 
dßng s«ng/ suèi bÐ ( sè 7 ) lµm møc n−íc ngÇm thay ®æi nhiÒu ( sè 5 ) nªn nhµ bÞ 
háng, nøt ( sè 2). 

Bµi häc :  s−ên dèc kh«ng æn ®Þnh, mãng ®Æt n«ng trªn ®Êt ®¾p cã chiÒu 
dµy kh«ng ®Òu. 

H×nh 7.29 : Nhµ ®ang x©y dë dang n»m gi÷a m¸i dèc trªn líp ®Êt n»m 
nghiªng vµ yÕu cã t¸c dông nh− líp " b«i tr¬n " lµm nhµ tr−ît vÒ phÝa cuèi dèc. 

Bµi häc : ®iÒu tra nÒn ®Êt kh«ng tèt, thÕ ®Êt n»m nghiªng qu¸ qui ®Þnh vµ 
thiÕt kÕ kh«ng cã gi¶i ph¸p gia c−êng mãng. 

H×nh 7.30 : §é dèc lín, kh«ng cã biÖn ph¸p gi÷ æn ®Þnh ®Êt ngoµi ph¹m vÞ 
mãng, nhµ cuèi dèc bÞ ®Êt tr−ît ®Ì lªn, kh«ng thÓ tiÕp tôc sö dông. 

Bµi häc : CÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng tr−ît cho ®Êt quanh nhµ theo 
h−íng dèc cña ®åi nói. 
2. C¬ chÕ tr−ît ®Êt vïng ®åi dèc 

Cã 3 d¹ng mÊt æn ®Þnh ( h×nh 7.31) do tr−ît chÝnh sau ®©y : 

• C«ng tr×nh ®Æt trªn ®Çu dèc g©y tr−ît lµm ®Êt d−íi mãng bÞ rêi ra; 
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• C«ng tr×nh ®Æt ë gi÷a dèc, mÆt tr−ît h×nh thµnh d−íi toµn bé mãng; 

• C«ng tr×nh ë cuèi dèc nh−ng do phÇn ®Êt ( vµ cã thÓ cã c¶ c«ng tr×nh ) n»m 
ë phÝa trªn bÞ tr−ît vµ ®Êt ®Ì lªn nhµ ë cuèi dèc. 

3. Gi¶i ph¸p quy ho¹ch ®Ó h¹n chÕ h− háng 
ViÖt Nam ch−a cã quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn qui ho¹ch x©y dùng nhµ ë vïng ®åi 

nói, ë ®©y tham kh¶o Tiªu chuÈn n−íc ngoµi ( ch−¬ng 5 tiªu chuÈn TJ7-74 Trung 
Quèc ) : 

• Kh«ng x©y dùng ë n¬i tr−ît dèc lín, bïn ®¸ ch¶y, sôt lë m¹nh, hang ®Êt 
ph¸t triÓn, ®é nghiªng mÆt ®Êt ®¸ qu¸ giíi h¹n cho phÐp. Khi cã nhu cÇu ®Æc biÖt 
b¾t buéc ph¶i sö dông vïng ®Êt lo¹i nµy th× ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý ®ñ tin cËy; 

• Quy ho¹ch tæng thÓ ph¶i bè trÝ hîp lý tuú thuéc yªu cÇu sö dông víi ®iÒu 
kiÖn ®Þa h×nh ®Þa chÊt. C«ng tr×nh nÆng, chÝnh nªn bè trÝ ë chç cã nÒn ®Êt tèt h¬n, 
cè g¾ng t¹o sù phï hîp gi÷a ®iÒu kiÖn ®Êt nÒn víi yªu cÇu kÕt cÊu bªn trªn, kh«ng 
t¹o ra sù chªnh lÖch lín t¶i träng cña mãng trªn ®Êt dèc; 

• Ph¶i triÖt ®Ó b¶o vÖ vµ lîi dông hÖ thèng tho¸t n−íc tù nhiªn vµ th¶m thùc 
vËt ë vïng ®åi nói. Khi b¾t buéc ph¶i thay ®æi hÖ thèng tho¸t n−íc tù nhiªn th× ph¶i 
dÉn nguån n−íc ra khái ®Þa ®iÓm x©y dùng ë nh÷ng chç dÔ n¾n dßng hoÆc dÔ chÆn 
dßng vµo c¸c s«ng/suèi tù nhiªn hoÆc r·nh tho¸t t¹m thêi trong thêi gian m−a to lóc 
thi c«ng; 

• ë nh÷ng vïng ®Êt chÞu ¶nh h−ëng cña n−íc lò ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p tho¸t lò 
thÝch hîp, kÌ gi÷ c¸c bê cña dßng ch¶y ®Ó tr¸nh xãi lë ( trång c©y, kÌ ®¸ / bª t«ng, 
t−êng ch¾n ....). 

Minh ho¹ nh÷ng khuyÕn c¸o nãi trªn b»ng c¸c vÝ dù nªu ë c¸c h×nh sau ®©y : 
H×nh 7.32 : Nguyªn t¾c ®Æt mãng trªn m¸i dèc theo tû lÖ ngang 3, ®øng 2. 
H×nh 7.33 : C«ng tr×nh ë ®Çu vµ ch©n m¸i dèc. 
a) Khi c«ng tr×nh ®Æt ë ®Çu m¸i dèc víi m¸i gnhiªng nhá h¬n 45o vµ cao 

kh«ng qu¸ 8m th× kho¶ng c¸ch mÐp mãng ®Õn mÐp dèc S kh«ng ®−îc nhá h¬n 
2,5m vµ tÝnh theo c¸c c«ng thøc ®· nªu. Trong tr−êng hîp α > 45o vµ H > 8m ph¶i 
kiÓm to¸n ®é æn ®Þnh cña m¸i dèc + c«ng tr×nh. 

b) C¸ch bè trÝ c«ng tr×nh ë ®Ønh vµ ch©n dèc 
H×nh 7.34 : Gi¶i ph¸p ®Æc biÖt khi cÇn ®Æt c«ng tr×nh trªn ®Ønh vµ gi÷a m¸i 

dèc : dïng cäc rÔ c©y hoÆc neo vµo ®Êt ®¸. 
H×nh 7.35 : C¸ch chèng tr−ît vµ lÊp b»ng t−êng èp vµ cäc. 
H×nh 7.36 - H×nh 7.37 : Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m¸i dèc cho ®−êng giao 

th«ng vµ bê s«ng hoÆc suèi. 
 Mét sè khuyÕn c¸o trong thiÕt kÕ 
 Khi líp ®Êt phñ lµ máng, phÝa d−íi lµ mÆt ®¸ gèc theo b¶ng 7.43 ®Ó thiÕt kÕ. 

Khi san nÒn cÇn ®¾p ®Êt ®Ó lÊy mÆt b»ng x©y dùng th× viÖc thiÕt kÕ vµ kiÓm tra theo 
b¶ng 7.44 vµ 7.45. 
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B¶ng 7.43. TrÞ ®é dèc cho phÐp cña bÒ mÆt ®¸ gèc n»m d−íi líp ®Êt ®¾p. 
KÕt cÊu khung 1 tÇng th«ng th−êng cã 

cÇu trôc 15T vµ d−íi 15 T 
Lùc chÞu t¶i cho 

phÐp cña tÇng ®Êt 
phñ trªn (R) 

T/m2 

KÕt cÊu g¹ch ®¸ 
chÞu lùc 4 tÇng vµ 
d−íi 4 tÇng, kÕt 

cÊu khung 3 tÇng 
vµ d−íi 3 tÇng 

Cét biªn mang 
t−êng vµ t−êng håi

Cét gi÷a kh«ng 
t−êng 

≥ 15 ≤ 15% ≤ 15% ≤ 30% 

≥ 20 ≤ 25% ≤ 30% ≤ 50% 

≥ 30 ≤ 40% ≤ 50% ≤ 70% 
 
Chó thÝch : BiÓu nµy thÝch h¬p cho nÒn ®Êt x©y dùng ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh, mÆt 

dèc cña ®¸ gèc chØ nghiªng vÒ 1 h−íng vµ bÒ mÆt cña ®¸ gèc víi mÆt ®¸y cña mãng 
n»m trªn líp ®Êt cã ®é dµy lín h¬n 30cm. 

§èi víi nÒn ®Êt cã nhiÒu líp ®¸ vµ cã lé ra, nÕu ë gi÷a c¸c líp ®¸ cã xen kÑp 
líp ®Êt sÐt hång cøng dÎo hoÆc cøng r¾n, nÕu lµ nhµ kÕt cÊu g¹ch ®¸ chÞu lùc 4 tÇng 
vµ d−íi 4 tÇng, kÕt cÊu khung 3 tÇng vµ d−íi 3 tÇng, hoÆc kÕt cÊu khung 1 tÇng cã 
cÇu trôc 15T vµ d−íi 15T, mµ ¸p lùc ®¸y mãng nhá h¬n 20 T/m2 th× cã thÓ kh«ng 
cÇn xö lý nÒn ®Êt. 

Khi kh«ng tho¶ m·n c¸c qui ®Þnh trªn cã thÓ dïng líp ®¸ ®Ó lµm mè ®ì mãng, 
khi líp ®¸ lé ra cã thÓ dïng lµm ®Öm kª, cÇn thiÕt th× ®én bª t«ng ®¸ héc cho nÒn 
æn ®Þnh h¬n. Khi líp ®Êt xen kÑp máng cã thÓ moi ®µo bá ®i vµ nhåi vµo ®ã vËt liÖu 
®¸ d¨m, ®Êt lÉn ®¸ hoÆc vËt liÖu Ýt co ngãt nhåi vµo víi hÖ sè ®Çm chÆt 0,87. 

B¶ng 7.44. TrÞ khèng chÕ chÊt l−îng nÒn ®Êt ®¾p. 

Lo¹i h×nh kÕt cÊu VÞ trÝ ®Êt lÊp HÖ sè ®Çm 
chÆt kc 

Hµm l−îng n−íc 
khèng chÕ (%) 

Trong ph¹m vi tÇng chÞu 
lùc chñ yÕu cña nÒn ®Êt 

> 0,96 
KÕt cÊu g¹ch ®¸ 

chÞu lùc vµ kÕt cÊu 
khung D−íi ph¹m vi tÇng chÞu lùc 

chñ yÕu cña nÒn ®Êt 
0,93 ∼ 0,96 

Trong ph¹m vi tÇng chÞu 
lùc chñ yÕu cña nÒn ®Êt 

0,94 ∼ 0,97 KÕt cÊu gèi ®¬n 
gi¶n vµ kÕt cÊu 

khung D−íi ph¹m vi tÇng chÞu lùc 
chñ yÕu cña nÒn ®Êt 

0,91 ∼ 0,93 

Wop  ± 2 

 

Chó thÝch : HÖ sè nÐn chÆt kc, lµ trÞ cña tØ sè gi÷a dung träng kh« khèng chÕ γd 
cña ®Êt víi dung träng kh« tèi ®a γdmax, Wop lµ hµm l−îng n−íc tèi −u, thÓ hiÖn b»ng 
%. 
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B¶ng 7.45.  Søc chÞu t¶i cho phÐp vµ ®é dèc biªn cho phÐp cña nÒn ®Êt cÊp 
TrÞ dé dèc biªn cho phÐp 

( TØ sè cao : réng ) Lo¹i ®Êt lÊp HÖ sè nÐn 
chÆt kc 

Lùc chÞu t¶i 
cho phÐp R 

T/m2 Dèc cao d−íi 8m Dèc cao 8 ∼15m
§¸ d¨m, ®¸ cuéi 20 ∼ 30 1: 1,50 ∼ 1: 1,25 1: 1,75 ∼ 1: 1,50
C¸t lÉn ®¸ (trong 
®ã ®¸ d¨m ®¸ cuéi 
chiÕm 30-50% 
toµn träng l−îng ) 

0,94 ∼ 0,97
20 ∼ 25 1: 1,50 ∼ 1: 1,25 1: 1,75 ∼ 1: 1,50

§Êt lÉn ®¸ ( trong 
®ã ®¸ d¨m ®¸ cuéi 
chiÕm 30-50% 
toµn träng l−îng ) 

15 ∼ 20  1: 1,50 ∼ 1: 1,25 1: 2,00 ∼ 1: 1,50

§Êt sÐt 
( 8 < lp < 14) 

 

13 ∼ 18  1: 1,75 ∼ 1: 1,50 1: 2,25 ∼ 1: 1,75

 
TrÞ sè dèc cho phÐp cña s−ên dèc, ph¶i c¨n cø vµo kinh nghiÖm t¹i chç, x¸c 

®Þnh theo trÞ sè ®é dèc æn ®Þnh cña c¸c lo¹i ®Êt ®¸ cïng lo¹i. Khi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt 
lµ tèt, chÊt ®Êt ®¸ t−¬ng ®èi ®ång ®Òu, cã thÓ x¸c ®Þnh theo b¶ng 7.46 vµ b¶ng 7.47 

B¶ng 7.46. TrÞ ®é dèc cho phÐp cña s−ên dèc ®¸. 
TrÞ ®é dèc cho phÐp (tØ sè cao : réng ) 

Lo¹i ®¸ nham §é phong ho¸ 
Dèc cao d−íi 8m Dèc cao 8  ∼ 15m

Phong ho¸ nhÑ 1: 1,10 ∼ 1: 0,20 1: 0,20 ∼ 1: 0,35 
Phong ho¸ võa 1: 0,20 ∼ 1: 0,35 1: 0,35 ∼ 1: 0,50 §¸ cøng 
Phong ho¸ m¹nh 1: 0,35 ∼ 1: 0,50 1: 0,50 ∼ 1: 0,75 
Phong ho¸ nhÑ 1: 0,35 ∼ 1: 0,50 1: 0,50 ∼ 1: 0,75 
Phong ho¸ võa 1: 0,50 ∼ 1: 0,75 1: 0,75 ∼ 1: 1,00 §¸ mÒm 
Phong ho¸ m¹nh 1: 0,75 ∼ 1: 1,00 1: 1,00 ∼ 1: 1,25 

B¶ng 7.47. TrÞ ®é dèc cho phÐp cña s−ên dèc ®Êt. 
TrÞ ®é dèc cho phÐp (tØ sè cao : réng ) 

Lo¹i ®Êt 
§é chÆt häc tr¹ng 

th¸i ®Êt sÐt Dèc cao d−íi 8m Dèc cao 8  ∼ 15m
ThËt chÆt 1: 0,35 ∼ 1: 0,50 1: 0,50 ∼ 1: 0,75 
ChÆt võa 1: 0,50 ∼ 1: 0,75 1: 0,75 ∼ 1: 1,00 §Êt ®¸ vôn 

H¬i chÆt 1: 0,75 ∼ 1: 1,00 1: 1,00 ∼ 1: 1,25 
Cøng r¾n 1: 0,33 ∼ 1: 0,50 1: 0,50 ∼ 1: 0,75 

§Êt sÐt cøng 
Cøng dÎo 1: 0,50 ∼ 1: 0,75 1: 0,75 ∼ 1: 1,00 
Cøng r¾n 1: 0,75 ∼ 1: 1,00 1: 1,00 ∼ 1: 1,25 

§Êt sÐt th−êng 
Cøng dÎo 1:1,00 ∼ 1: 1,25 1: 1,25 ∼ 1: 1,50 
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Chó thÝch : 
1. Trong b¶ng, chÊt bæ sung vµo víi ®Êt ®¸ vôn lµ ®Êt tÝnh sÐt ë tr¹ng th¸i 

cøng r¾n hoÆc cøng dÎo. 
2. Víi ®Êt ®¸ vôn mµ bæ sung b»ng ®Êt c¸t hoÆc lµ víi ®Êt c¸t th× trÞ sè dèc 

cho phÐp cña s−ên dèc ®Òu x¸c ®Þnh theo gãc dèc tù nhiªn. 
Khi gÆp mét trong c¸c t×nh huèng sau ®©y, trÞ ®é dèc cho phÐp cña s−ên dèc 

ph¶i ®−îc thiÕt kÕ riªng : 
1. §é cao cña s−ên dèc lín h¬n qui ®Þnh trong b¶ng 7.46 vµ 7.47; 
2. N−íc ngÇm t−¬ng ®èi ph¸t triÓn hoÆc cã tÇng ®Êt nghiªng víi bÒ mÆt yÕu  

( ®Ò phßng bÞ tr«i tr−ît). 
3. ChiÒu dèc nghiªng cña mÆt líp ®¸ hoÆc mÆt san nÒn chñ yÕu cã cïng ®é 

dèc nghiªng cña thµnh hè ®µo, nh−ng gãc kÑp gi÷a h−íng ®i cña 2 mÆt nµy l¹i nhá 
h¬n 45o. 

§èi víi s−ên dèc b»ng ®Êt hoÆc s−ên dèc lµ ®¸ dÔ ho¸ mÒm khi ®µo mãng 
ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó tho¸t n−íc, b¶o vÖ ch©n dèc, b¶o vÖ mÆt dèc, 
kh«ng ®−îc ®Ó n−íc ®äng trong ph¹m vi cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn æn ®Þnh cña s−ên 
dèc. 

Khi ®µo ®Êt ®¸ nªn ®µo tõ trªn xuèng d−íi. §µo, lÊp ®Êt ph¶i tÝnh ®Õn viÖc cÇn 
b»ng. Cè g¾ng xö lý ph©n t¸n ®Êt th¶i. NÕu b¾t buéc ph¶i tËp trung mét l−îng lín 
®Êt th¶i ë ®Ønh dèc hoÆc ë s−ên dèc th× ph¶i thùc hiÖn nghiÖm to¸n æn ®Þnh cña 
th©n dèc. 

Trong nhiÒu tr−êng hîp ph¶i dïng t−êng ch¾n ®Êt ®Ó gi÷ æn ®Þnh m¸i dèc. 
ViÖc thiÕt kÕ t−êng ch¾n ®Êt ( lo¹i träng lùc hoÆc lo¹i mÒm ) ph¶i tu©n theo c¸c tiªu 
chuÈn cã liªn quan. 
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     Ch−¬ng I 
 
           Nh÷ng vÊn ®Ò chung 
 
1. Trang bÞ tiÖn nghi trong c«ng tr×nh d©n dông ngµy cµng chiÕm vai trß 
quan träng trong viÖc ®Çu t− vµ x©y dùng c«ng tr×nh. 
 
1.1 Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ nh÷ng øng dông c«ng nghÖ phôc vô ®êi 
sèng con ng−êi. 
 
 Tr−íc ®©y chõng h¬n mét thÕ kû , hÇu hÕt d©n c− n−íc ta ®Òu th¾p ®Ìn 
dÇu , ch−a biÕt ®iÖn lµ g× . Ngay c¸ch ®©y hai m−¬i nh¨m n¨m cã c©u chuyÖn 
chóng ta m¬ −íc cã thÞt lîn NghÖ TÜnh cÊt trong tñ l¹nh Nam Hµ vµ ngµy nay , 
thÞt lîn cña chóng ta tiªu dïng ph¶i lµ thÞt n¹c. HÇu nh− mäi nhµ ë thµnh phè 
®Òu  cã TV. VidÐo ®· dÇn dÇn kh«ng ®−îc chuéng n÷a mµ ph¶i dïng ®Çu ®Üa 
compact ,VCD . Sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ øng dông c«ng nghÖ míi phôc vô 
con ng−êi ®· lµm cho kiÕn tróc s− vµ kü s− x©y dùng ph¶i cã th¸i ®é nghiªm 
tóc khi thiÕt kÕ vµ trang bÞ nhµ ë vµ nhµ d©n dông. 
 
1.2  Ng«i nhµ th«ng minh , ph¶n ¸nh su thÕ thêi ®¹i. 
 
 §Çu nh÷ng n¨m 1980 trªn thÕ giíi b¾t ®Çu nãi ®Õn kh¸i niÖm " ng«i nhµ 
th«ng minh ". NhiÒu nhµ lý luËn kiÕn tróc ®−a ra nh÷ng ®Þnh nghÜa vÒ " ng«i 
nhµ th«ng minh " tõ chç ch−a tho¶ ®¸ng ®Õn ®óng dÇn . Lóc ®Çu cã ng−êi nªu 
r»ng " ng«i nhµ th«ng minh lµ ng«i nhµ mµ mäi thø ®Òu thuª hÕt". Héi th¶o 
quèc tÕ vÒ " ng«i nhµ th«ng minh " tæ chøc vµo hai ngµy 28 vµ 29 th¸ng N¨m 
n¨m 1985 ë Toronto ( Cana®a ) ®−a ra kh¸i niÖm " ng«i nhµ th«ng minh kÕt 
hîp sù ®æi míi theo c«ng nghÖ víi sù qu¶n lý khÐo lÐo khiÕn cho thu håi ®Õn 
tèi ®a ®−îc vèn ®Çu t− bá ra".  Ng«i nhµ ë kh«ng chØ lµ n¬i nghØ ng¬i sau giê 
lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng mµ ng−êi hiÖn ®¹i ph¶i lu«n lu«n tiÕp 
cËn ®−îc víi mäi ng−êi , víi c«ng viÖc , víi thÕ giíi vµo bÊt kú lóc nµo vµ ë 
bÊt kú vÞ trÝ nµo trong ng«i nhµ. Ng«i nhµ lµ sù kÕt hîp ®Ó tèi −u ho¸ 4 nh©n tè 
c¬ b¶n lµ : kÕt cÊu tèi −u , hÖ thèng tèi −u , dÞch vô tèi −u , vµ qu¶n lý ®−îc tèi 
−u vµ quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c nh©n tè nµy. Ng«i nhµ th«ng minh ph¶i lµ n¬i 
hç trî ®−îc cho chñ doanh nghiÖp , nhµ qu¶n lý tµi s¶n , nh÷ng ng−êi sö dông 
nhµ thùc hiÖn ®−îc môc tiªu cña hä trong lÜnh vùc chi phÝ , tiÖn nghi , thÝch 
hîp , an toµn , mÒm dÎo l©u dµi vµ cã tÝnh chÊt thÞ tr−êng .  
 Ng«i nhµ th«ng minh lµ ng«i nhµ g¾n liÒn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. YÕu 
tè thÓ hiÖn sù hiÖn ®¹i lµ ®iÖn tö. Quan niÖm theo ®iÖn tö vÒ sù vËt thÓ hiÖn qua 
4 nhãm : (i) sö dông n¨ng l−îng hiÖu qu¶ , (ii) hÖ thèng an toµn cho con ng−êi 
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, (iii) hÖ thèng liªn l¹c viÔn th«ng vµ (iv) tù ®éng ho¸ n¬i lµm viÖc. Cã thÓ hoµ 
trén 4 nhãm nµy thµnh 2 lµ nhãm lín lµ ph−¬ng tiÖn  ®iÒu hµnh ( n¨ng l−îng 
vµ an toµn ) vµ hÖ thèng th«ng tin ( th«ng tin vµ tù ®éng ho¸ n¬i lµm viÖc ). 
Ph−¬ng tiÖn ®iÒu hµnh nãi chung lµ vÊn ®Ò kÕt cÊu vËt chÊt vµ c¸ch ®iÒu hµnh 
kÕt cÊu vËt chÊt ra sao. HÖ thèng th«ng tin liªn quan ®Õn sù ®iÒu khiÓn cô thÓ 
bªn trong ng«i nhµ . Ng−êi NhËt khi nh×n nhËn vÒ ng«i nhµ th«ng minh cho 
r»ng cã 5 vÊn ®Ò chÝnh lµ : (i) m¹ng l−íi kh«ng gian t¹i chç , ( ii) sè tÇng nhµ 
n©ng cao dÇn , (iii) ph−¬ng ngang co l¹i ph−¬ng ®øng t¨ng lªn , (iv) hÖ thèng 
nghe nh×n vµ (v) thÎ th«ng minh . 
 Tãm l¹i vÊn ®Ò ë ®©y lµ cuéc sèng cµng lªn cao, sù phôc vô con ng−êi 
b»ng nh÷ng thµnh qu¶ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cµng ®−îc g¾n bã víi c«ng tr×nh. 
§iÒu n÷a lµ thêi hiÖn ®¹i , giê giÊc lao ®éng kh«ng chØ bã hÑp trong khu«n giê 
hµnh chÝnh v× h×nh th¸i lao ®éng kiÓu míi còng thay ®æi vµ ®Þa ®iÓm lao ®éng 
kh«ng bã gän trong c¬ quan mµ nhµ ë , n¬i ®i ch¬i gi¶i trÝ còng lµ n¬i lao ®éng 
v× nh÷ng ph−¬ng tiÖn liªn l¹c , ph−¬ng tiÖn cÊt chøa th«ng tin kh«ng h¹n chÕ 
chØ trong c¬ quan. 
  
2.  Vai trß cña ng−êi kü s− t− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng trong viÖc l¾p ®Æt 
trang thiÕt bÞ tiÖn nghi sö dông c«ng tr×nh. 
 
2.1 NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng nãi chung : 
  
 T− vÊn gi¸m s¸t x©y dùng ®−îc chñ ®Çu t− giao cho , th«ng qua hîp 
®ång kinh tÕ , thay mÆt chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh. 
NhiÖm vô cña gi¸m s¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t− : 

 
(1) VÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng ph¶i chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña thiÕt 

kÕ c«ng tr×nh ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt , c¸c tiªu chuÈn kü thuËt , 
c¸c cam kÕt vÒ chÊt l−îng theo hîp ®ång giao nhËn thÇu. NÕu c¸c c¬ quan t− 
vÊn vµ thiÕt kÕ lµm tèt kh©u hå s¬ mêi thÇu th× c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt trong bé 
hå s¬ mêi thÇu lµ c¬ së ®Ó gi¸m s¸t kü thuËt. 

(2) Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ thi c«ng : c¸c bé t− vÊn gi¸m s¸t ph¶i kiÓm 
tra vËt t− , vËt liÖu ®em vÒ c«ng tr−êng . Mäi vËt t− , vËt liÖu kh«ng ®óng tÝnh 
n¨ng sö dông , ph¶i ®−a khái ph¹m vi c«ng tr−êng mµ kh«ng ®−îc phÐp l−u 
gi÷ trªn c«ng tr−êng . Nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ vµ ch−a 
qua kiÓm ®Þnh kh«ng ®−îc ®−a vµo sö dông hay l¾p ®Æt. Khi thÊy cÇn thiÕt , cã 
thÓ yªu cÇu lÊy mÉu kiÓm tra l¹i chÊt l−îng vËt liÖu , cÊu kiÖn vµ chÕ phÈm x©y 
dùng . 

(3) Trong giai ®o¹n x©y l¾p : theo dâi , gi¸m s¸t th−êng xuyªn c«ng t¸c 
thi c«ng x©y l¾p vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ . KiÓm tra hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l−îng , kÕ 
ho¹ch chÊt l−îng cña nhµ thÇu nh»m ®¶m b¶o viÖc thi c«ng x©y l¾p theo ®óng 
hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®−îc duyÖt. 
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KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng , biÖn ph¸p an toµn lao 
®éng mµ nhµ thÇu ®Ò xuÊt . KiÓm tra x¸c nhËn khèi l−îng hoµn thµnh , chÊt 
l−îng c«ng t¸c ®¹t ®−îc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c . LËp b¸o c¸o t×nh 
h×nh chÊt l−îng vµ tiÕn ®é phôc vô giao ban th−êng kú cña chñ ®Çu t− . Phèi 
hîp c¸c bªn thi c«ng vµ c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh trong 
qu¸ tr×nh thi c«ng . Thùc hiÖn nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y l¾p . LËp biªn b¶n 
nghiÖm thu theo b¶ng biÓu qui ®Þnh . 

Nh÷ng h¹ng môc , bé phËn c«ng tr×nh mµ khi thi c«ng cã nh÷ng dÊu 
hiÖu chÊt l−îng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt ®· ®Þnh trong tiªu chÝ chÊt 
l−îng cña bé hå s¬ mêi thÇu hoÆc nh÷ng tiªu chÝ míi ph¸t sinh ngoµi dù kiÕn 
nh− ®é lón qu¸ qui ®Þnh , tr−íc khi nghiÖm thu ph¶i lËp v¨n b¶n ®¸nh gi¸ tæng 
thÓ vÒ sù cè ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n ®−îc 
phÐp .  
 (4) Giai ®o¹n hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh : Tæ chøc gi¸m s¸t cña 
chñ ®Çu t− ph¶i kiÓm tra , tËp hîp toµn bé hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liÖu vÒ qu¶n lý 
chÊt l−îng . LËp danh môc hå s¬ , tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. Khi 
kiÓm tra thÊy c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt l−îng , phï hîp víi yªu cÇu 
cña thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn vÒ nghiÖm thu c«ng tr×nh , chñ ®Çu t− tæ chøc tæng 
nghiÖm thu lËp thµnh biªn b¶n . Biªn b¶n tæng nghiÖm thu lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó 
lµm bµn giao ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông vµ lµ c¬ së ®Ó quyÕt to¸n 
c«ng tr×nh. 
 
2.2 NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng trong c«ng t¸c l¾p ®Æt trang 
bÞ tiÖn nghi vµ an toµn : 
 

(i)  Quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong c«ng tr−êng : Gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt 
l−îng trong c«ng t¸c l¾p ®Æt trang bÞ tiÖn nghi vµ an toµn cho c«ng tr×nh n»m 
trong nhiÖm vô chung cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh lµ nhiÖm vô 
cña bªn chñ ®Çu t−. D−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña chñ nhiÖm dù ¸n ®¹i diÖn cho 
chñ ®Çu t− cã c¸c c¸n bé gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh . Nh÷ng 
ng−êi nµy lµ c¸n bé cña C«ng ty T− vÊn vµ ThiÕt kÕ ký hîp ®ång víi chñ ®Çu 
t− , gióp chñ ®Çu t− thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Th«ng th−êng chØ cã ng−êi chÞu 
tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o chÊt l−îng x©y l¾p nãi chung , cßn khi cÇn ®Õn chuyªn 
m«n nµo th× C«ng ty t− vÊn ®iÒu ®éng ng−êi cã chuyªn m«n theo ngµnh hÑp 
®Õn tham gia hç trî cho ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung .  
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   S¬ ®å tæ chøc vµ quan hÖ ®iÓn h×nh mét c«ng tr−êng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     * * * * * * * 
 
 
 
(ii) Phèi hîp tiÕn ®é lµ nhiÖm vô tr−íc hÕt cña chñ nhiÖm dù ¸n mµ 

ng−êi ®Ò xuÊt chÝnh lµ gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l−îng . Tr−íc khi b¾t ®Çu tiÕn 
hµnh c¸c c«ng t¸c x©y l¾p cÇn lËp tæng tiÕn ®é . Tæng tiÕn ®é chØ cÇn v¹ch ra 
nh÷ng viÖc thuéc bªn thi c«ng nµo vµo thêi ®iÓm nµo mµ møc chi tiÕt cã thÓ 
tÝnh theo tÇng nhµ . Tæng tiÕn ®é cho biÕt vµo thêi gian nµo c«ng t¸c nµo ph¶i 
b¾t ®Çu ®Ó c¸c thµnh viªn tham gia x©y dùng toµn bé c«ng tr×nh biÕt vµ phèi 
hîp . Tõ tæng tiÕn ®é mµ c¸c thµnh viªn tham gia x©y l¾p vµ cung øng lËp ra 
b¶ng tiÕn ®é thi c«ng cho ®¬n vÞ m×nh trong ®ã hÕt søc chó ý ®Õn sù phèi hîp 
®ång bé t¹o diÖn thi c«ng cho ®¬n vÞ b¹n . 

 

Chñ ®Çu t−

Nhµ thÇu chÝnh

ThÇu phô 
HoÆc Nhµ m¸y 

*Chñ nhiÖm dù ¸n 
*T− vÊn ®¶m b¶o 
chÊt l−îng 
*C¸c t− vÊn chuyªn 
m«n 
*KiÓm so¸t khèi 
l−îng 

ChØ huy
C«ng tr−êng

Gi¸m s¸t chÊt l−îng vµ
Phßng ban kü thuËt 

cña nhµ thÇu 

§éi 
thi c«ng  

§éi
thi c«ng

§éi 
thi c«ng 
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 (iii) Chñ tr× th«ng qua biÖn ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt 
l−îng. Tr−íc khi khëi c«ng , Chñ nhiÖm dù ¸n vµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt 
l−îng cÇn th«ng qua biÖn ph¸p x©y dùng tæng thÓ cña c«ng tr×nh  nh− ph−¬ng 
ph¸p ®µo ®Êt nãi chung , ph−¬ng ph¸p x©y dùng phÇn th©n nãi chung , gi¶i 
ph¸p chung vÒ vËn chuyÓn theo ph−¬ng ®øng , gi¶i ph¸p an toµn lao ®éng 
chung , c¸c yªu cÇu phèi hîp vµ ®iÒu kiÖn phèi hîp chung . NÕu ®¬n vÞ thi 
c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c theo ISO 9000 th× c¸n bé t− vÊn sÏ gióp Chñ nhiÖm dù 
¸n tham gia xÐt duyÖt chÝnh s¸ch ®¶m b¶o chÊt l−îng cña Nhµ thÇu vµ duyÖt sæ 
tay chÊt l−îng cña Nhµ thÇu vµ cña c¸c ®în vÞ thi c«ng cÊp ®éi . 
 (iv) Chñ tr× kiÓm tra chÊt l−îng , xem xÐt c¸c c«ng viÖc x©y l¾p lµm 
tõng ngµy . Tr−íc khi thi c«ng bÊt kú c«ng t¸c nµo , nhµ thÇu cÇn th«ng b¸o ®Ó 
t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ . Qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i cã 
sù chøng kiÕn cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng . Khi thi c«ng xong cÇn tiÕn 
hµnh nghiÖm thu chÊt l−îng vµ sè l−îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh. 
 
3.  Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng :  
 
 Thùc chÊt th× ng−êi t− vÊn kiÓm tra chÊt l−îng lµ ng−êi thay mÆt chñ 
®Çu t− chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn trªn c«ng 
tr−êng mµ kiÓm tra chÊt l−îng lµ mét biÖn ph¸p gióp cho sù kh¼ng ®Þnh chÊp 
nhËn hay tõ chèi . 
 Mét quan ®iÓm hÕt søc cÇn l−u t©m trong kinh tÕ thÞ tr−êng lµ : ng−êi cã 
tiÒn bá ra mua s¶n phÈm ph¶i mua ®−îc chÝnh phÈm , ®−îc s¶n phÈm ®¸p øng 
yªu cÇu cña m×nh. Do tÝnh chÊt cña c«ng t¸c x©y dùng khã kh¨n , phøc t¹p nªn 
chñ ®Çu t− ph¶i thuª t− vÊn ®¶m b¸o chÊt l−îng. 
 C¬ së ®Ó nhËn biÕt vµ kiÓm tra chÊt  l−îng s¶n phÈm lµ sù ®¸p øng c¸c 
Yªu cÇu chÊt l−îng ghi trong bé Hå s¬ mêi thÇu . HiÖn nay chóng ta viÕt c¸c 
yªu cÇu chÊt l−îng trong bé Hå s¬ mêi thÇu cßn chung chung v× c¸c c¬ quan 
t− vÊn ch−a quen víi c¸ch lµm míi nµy cña kinh tÕ thÞ tr−êng .  
Nh÷ng ph−¬ng ph¸p chñ yÕu cña kiÓm tra chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng lµ :  
 
3.1 Ng−êi cung øng hµng ho¸ lµ ng−êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng 
s¶n phÈm tr−íc hÕt . 
  
 §©y lµ ®iÒu kiÖn ®−îc ghi trong hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t− vµ nhµ 
thÇu . Tõ ®iÒu nµy mµ mäi hµng ho¸ cung øng ®−a vµo c«ng tr×nh ph¶i cã c¸c 
chØ tiªu chÊt l−îng ®¸p øng víi yªu cÇu cña c«ng t¸c. Tr−íc khi ®−a vËt t− , 
thiÕt bÞ vµo t¹o nªn s¶n phÈm x©y dùng nhµ thÇu ph¶i ®−a mÉu vµ c¸c chØ tiªu 
cho Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt vµ mÉu còng nh− c¸c chØ tiªu ph¶i l−u tr÷ t¹i n¬i 
lµm viÖc cña Chñ ®Çu t− ë c«ng tr−êng. ChØ tiªu kü thuËt   (tÝnh n¨ng ) cÇn 
®−îc in thµnh v¨n b¶n nh− lµ chøng chØ  xuÊt x−ëng cña nhµ cung øng vµ 
th−êng yªu cÇu lµ b¶n in chÝnh thøc cña nhµ cung øng . Khi dïng b¶n sao th× 
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®¹i diÖn nhµ cung øng ph¶i ký x¸c nhËn vµ cã dÊu ®ãng x¸c nhËn mµu ®á vµ 
cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t− b»ng v¨n b¶n. Mäi sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh 
thi c«ng cÇn ®−îc Chñ ®Çu t− duyÖt l¹i trªn c¬ së xem xÐt cña t− vÊn b¶o ®¶m 
chÊt l−îng nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®ång ý. Nhµ cung øng vµ nhµ thÇu ph¶i chÞu 
tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ sù t−¬ng thÝch cña hµng ho¸ mµ m×nh cung cÊp 
víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ chÊt l−îng 
vµ sù phï hîp cña s¶n phÈm nµy. 
 C¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ ng−êi cã tr¸ch nhiÖm duy nhÊt 
gióp Chñ nhiÖm dù ¸n kÕt luËn r»ng s¶n phÈm do nhµ thÇu cung øng lµ phï 
hîp víi c¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña c«ng tr×nh . C¸n bé t− vÊn gi¸m s¸t b¶o 
®¶m chÊt l−îng ®−îc Chñ ®Çu t− uû nhiÖm cho nhiÖm vô ®¶m b¶o chÊt l−îng 
c«ng tr×nh vµ thay mÆt Chñ ®Çu t− trong viÖc ®Ò xuÊt chÊp nhËn nµy . 
 
3.2 KiÓm tra cña t− vÊn kü thuËt chñ yÕu b»ng m¾t vµ dông cô ®¬n gi¶n cã 
ngay t¹i hiÖn tr−êng : 
 Mét ph−¬ng ph¸p luËn hiÖn ®¹i lµ mçi c«ng t¸c ®−îc tiÕn hµnh th× øng 
víi nã cã mét ( hay nhiÒu ) ph−¬ng ph¸p kiÓm tra t−¬ng øng. Nhµ thÇu tiÕn 
hµnh thùc hiÖn mét c«ng t¸c th× yªu cÇu gi¶i tr×nh ®ång thêi lµ dïng ph−¬ng 
ph¸p nµo ®Ó biÕt ®−îc chØ tiªu chÊt l−îng ®¹t bao nhiªu vµ dïng dông cô hay 
ph−¬ng tiÖn g× cho biÕt chØ tiªu Êy . BiÖn ph¸p thi c«ng còng nh− biÖn ph¸p 
kiÓm tra chÊt l−îng Êy ®−îc t− vÊn tr×nh Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt tr−íc khi thi 
c«ng . Qu¸ tr×nh thi c«ng , kü s− cña nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng cña s¶n 
phÈm mµ c«ng nh©n lµm ra . VËy trªn c«ng tr−êng ph¶i cã c¸c dông cô kiÓm 
tra ®Ó biÕt c¸c chØ tiªu ®· thùc hiÖn. ThÝ dô : ng−êi cung cÊp bª t«ng th−¬ng 
phÈm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c−êng ®é chÞu nÐn mÉu khi mÉu ®¹t 7 
ngµy tuæi . NÕu kÕt qu¶ b×nh th−êng th× nhµ thÇu kiÓm tra nÐn mÉu 28 ngµy . 
NÕu kÕt qu¶ cña 7 ngµy cã nghi vÊn th× nhµ thÇu ph¶i thö c−êng ®é nÐn ë 14 
ngµy vµ 28 ngµy ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l−îng bª t«ng . NÕu ba lo¹i mÉu 7 , 14 , 28 
cã kÕt qu¶ g©y ra nghi vÊn th× t− vÊn kiÓm tra yªu cÇu lµm c¸c thÝ nghiÖm bæ 
sung ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt l−îng cuèi cïng. Khi thi c«ng cäc nhåi, nhÊt thiÕt t¹i 
n¬i lµm viÖc ph¶i cã tû träng kÕ ®Ó biÕt dung träng cña bentonite , ph¶i cã 
phÔu March vµ ®ång hå bÊm gi©y ®Ó kiÓm tra ®é nhít cña dung dÞch khoan , 
ph¶i cã èng nghiÖm ®Ó ®o tèc ®é ph©n t¸ch n−íc cña dung dÞch . . . 
 Nãi chung th× t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¶i chøng kiÕn qu¸ tr×nh thi 
c«ng vµ qu¸ tr×nh kiÓm tra cña ng−êi thi c«ng vµ nhËn ®Þnh qua hiÓu biÕt cña 
m×nh th«ng qua quan s¸t b»ng m¾t víi s¶n phÈm lµm ra . Khi nµo qui tr×nh b¾t 
buéc hay cã nghi ngê th× t− vÊn yªu cÇu nhµ thÇu thuª phßng thÝ nghiÖm kiÓm 
tra vµ phßng thÝ nghiÖm cã nghÜa vô b¸o sè liÖu ®¹t ®−îc qua kiÓm tra cho t− 
vÊn ®Ó t− vÊn kÕt luËn viÖc ®¹t hay kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l−îng. §Ó tr¸nh 
tranh chÊp , t− vÊn kh«ng nªn trùc tiÕp kiÓm tra mµ chØ nªn chøng kiÕn sù 
kiÓm tra cña nhµ thÇu vµ tiÕp nhËn sè liÖu ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng 
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chÊp nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm . Khi cã nghi ngê , t− vÊn sÏ chØ ®Þnh ng−êi 
kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu nµy . 
 
3.3 KiÓm tra b»ng dông cô t¹i chç : 
 
 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng , c¸n bé , kü s− cña nhµ thÇu ph¶i th−êng 
xuyªn kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm cña c«ng nh©n lµm ra sau mçi c«ng ®o¹n 
hay gi÷a c«ng ®o¹n khi thÊy cÇn thiÕt . Nh÷ng lÇn kiÓm tra nµy cÇn cã sù 
chøng kiÕn cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng. Mäi viÖc kiÓm tra vµ thi c«ng 
kh«ng cã sù b¸o tr−íc vµ yªu cÇu t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng chøng kiÕn , 
ng−êi t− vÊn cã quyÒn tõ chèi viÖc thanh to¸n khèi l−îng ®· hoµn thµnh nµy . 
KiÓm tra kÝch th−íc c«ng tr×nh th−êng dïng c¸c lo¹i th−íc nh− th−íc tÇm , 
th−íc cuén 5 mÐt vµ th−íc cuén dµi h¬n . KiÓm tra ®é cao , ®é th¼ng ®øng 
th−êng sö dông m¸y ®o ®¹c nh− m¸y thuû b×nh , m¸y kinh vÜ .  
Ngoµi ra , trªn c«ng tr−êng cßn nªn cã sóng bËt n¶y ®Ó kiÓm tra s¬ bé c−êng 
®é bª t«ng .  Nh÷ng dông cô nh− qu¶ däi chuÈn , däi laze , èng nghiÖm , tû 
träng kÕ , c©n tiÓu ly , lß xÊy , viªn bi thÐp , . . . cÇn ®−îc trang bÞ . Nãi chung 
trªn c«ng tr−êng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c dông cô kiÓm tra c¸c viÖc th«ng th−êng .  
 Nh÷ng dông cô kiÓm tra trªn c«ng tr−êng ph¶i ®−îc kiÓm chuÈn theo 
®óng ®Þnh kú . ViÖc kiÓm chuÈn ®Þnh kú lµ c¸ch lµm tiªn tiÕn ®Ó tr¸nh nh÷ng 
sai sè vµ nghi ngê x¶y ra qua qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l−îng.  
 Trong viÖc kiÓm tra th× néi bé nhµ thÇu kiÓm tra lµ chÝnh vµ t− vÊn b¶o 
®¶m chÊt l−îng chØ chøng kiÕn nh÷ng phÐp kiÓm tra cña nhµ thÇu . Khi nµo 
nghi ngê kÕt qu¶ kiÓm tra th× nhµ thÇu cã quyÒn yªu cÇu nhµ thÇu thuª ®¬n vÞ 
kiÓm tra kh¸c . Khi thËt cÇn thiÕt , t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng cã quyÒn chØ 
®Þnh ®¬n vÞ kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i ®¸p øng yªu cÇu nµy . 
 
3.4 KiÓm tra nhê c¸c phßng thÝ nghiÖm : 
 
 ViÖc thuª c¸c phßng thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra mét sè chØ tiªu 
®¸nh gi¸ chÊt l−îng trªn c«ng tr−êng ®−îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu 
chuÈn kü thuËt vµ khi t¹i c«ng tr−êng cã sù kh«ng nhÊt trÝ vÒ sù ®¸nh gi¸ chØ 
tiªu chÊt l−îng mµ b¶n th©n nhµ thÇu tiÕn hµnh . 
 Nãi chung viÖc lùa chän ®¬n vÞ thÝ nghiÖm , nhµ thÇu chØ cÇn ®¶m b¶o 
r»ng ®¬n vÞ thÝ nghiÖm Êy cã t− c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tiÕn hµnh thö c¸c chØ tiªu 
cô thÓ ®−îc chØ ®Þnh. Cßn khi nghi ngê hay cÇn ®¶m b¶o ®é tin cËy cÇn thiÕt 
th× t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng dµnh quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ thÝ nghiÖm . 
 Nhµ thÇu lµ bªn ®Æt ra c¸c yªu cÇu thÝ nghiÖm vµ nh÷ng yªu cÇu nµy 
ph¶i ®−îc Chñ nhiÖm dù ¸n dùa vµo tham m−u cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng 
kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ th«ng qua b»ng v¨n b¶n . §¬n vÞ thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o 
tÝnh bÝ mËt cña c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm vµ ng−êi c«ng bè chÊp nhËn hay kh«ng 
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chÊp nhËn chÊt l−îng s¶n phÈm lµm ra ph¶i lµ chñ nhiÖm dù ¸n qua tham m−u 
cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng . 
 CÇn l−u ý vÒ t− c¸ch ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ thÝ nghiÖm vµ tÝnh hîp ph¸p 
cña c«ng cô thÝ nghiÖm . §Ó tr¸nh sù cung cÊp sè liÖu sai lÖch do dông cô thÝ 
nghiÖm ch−a ®−îc kiÓm chuÈn , yªu cÇu mäi c«ng cô thÝ nghiÖm sö dông ph¶i 
n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña v¨n b¶n x¸c nhËn ®· kiÓm chuÈn . 
 §¬n vÞ thÝ nghiÖm chØ cã nhiÖm vô cung cÊp sè liÖu cña c¸c chØ tiªu 
®−îc yªu cÇu kiÓm ®Þnh cßn viÖc nh÷ng chØ tiªu Êy cã ®¹t yªu cÇu hay cã phï 
hîp víi chÊt l−îng s¶n phÈm yªu cÇu ph¶i do t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¸t 
biÓu vµ ghi thµnh v¨n b¶n trong tê nghiÖm thu khèi l−îng vµ chÊt l−îng hoµn 
thµnh. 
 
3.5  KÕt luËn vµ lËp hå s¬ chÊt l−îng 
 
  (i) NhiÖm vô cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ ph¶i kÕt luËn tõng c«ng 
t¸c , tõng kÕt cÊu , tõng bé phËn hoµn thµnh ®−îc thùc hiÖn lµ cã chÊt l−îng 
phï hîp víi yªu cÇu hay ch−a phï hîp víi yªu cÇu . 
 §Ýnh kÌm víi v¨n b¶n kÕt luËn cuèi cïng vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm cho 
tõng kÕt cÊu , tõng tÇng nhµ , tõng h¹ng môc lµ c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn tõng chi 
tiÕt , tõng vËt liÖu cÊu thµnh s¶n phÈm vµ hå s¬ kiÓm tra chÊt l−îng c¸c qu¸ 
tr×nh thi c«ng. L©u nay c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn chÊt l−îng vËt liÖu , chÊt l−îng 
thi c«ng ghi rÊt chung chung . CÇn l−u ý r»ng mçi b¶n x¸c nhËn ph¶i cã ®Þa 
chØ kÕt cÊu sö dông , kh«ng thÓ ghi chÊt l−îng ®¶m b¶o chung chung. 
 TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy ®ãng thµnh tËp theo tr×nh tù thi c«ng ®Ó khi tra 
cøu thuËn tiÖn. 
 (ii) §i ®«i víi c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu , v¨n b¶n chÊp nhËn chÊt l−îng 
kÕt cÊu lµ nhËt ký thi c«ng . NhËt ký thi c«ng ghi chÐp nh÷ng d÷ kiÖn c¬ b¶n 
x¶y ra trong tõng ngµy nh− thêi tiÕt , diÔn biÕn c«ng t¸c ë tõng vÞ trÝ, nhËn xÐt 
qua sù chøng kiÕn c«ng t¸c vÒ tÝnh h×nh chÊt l−îng c«ng tr×nh.   

ý  kiÕn cña nh÷ng ng−êi liªn quan ®Õn c«ng t¸c thi c«ng khi hä chøng 
kiÕn viÖc thi c«ng , nh÷ng ý kiÕn ®Ò nghÞ , ®Ò xuÊt qua qu¸ tr×nh thi c«ng vµ ý 
kiÕn gi¶i quyÕt cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ ý kiÕn cña gi¸m s¸t cña nhµ 
thÇu . . . 
 (iii) B¶n vÏ hoµn c«ng cho tõng kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh ®−îc lËp 
theo ®óng qui ®Þnh. 
 
 TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy dïng lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n khèi l−îng 
hoµn thµnh vµ c¬ së ®Ó lËp biªn b¶n tæng nghiÖm thu , bµn giao c«ng tr×nh cho 
sö dông. 
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            Ch−¬ng II 
 
     Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu 
      C«ng t¸c l¾p ®Æt ®iÖn  
 
1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ hÖ thèng ®iÖn trong c«ng tr×nh d©n dông : 
 
 HÖ thèng ®iÖn trong nhµ ë vµ nhµ d©n dông th−êng bao gåm c¸c thµnh 
tè sau ®©y: 
 - Nguån cung cÊp ®iÖn 
 - C¸c thiÕt bÞ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh hÖ thèng ®iÖn 
 - M¹ng l−íi d©y dÉn ®iÖn 
 - C¸c d¹ng phô t¶i tiªu thô ®iÖn ngoµi nhµ , trong nhµ   
 - M¹ng tiÕp ®Þa 
 
 Trong viÖc phèi hîp tiÕn ®é th× ngay tõ khi x©y dùng mãng ®· cÇn cã 
mÆt cña nh÷ng ng−êi x©y l¾p ®iÖn. Trong qu¸ tr×nh lµm cèp pha mãng , cã 
nh÷ng ®−êng c¸p xuyªn qua mãng cÇn ®−îc bè trÝ nh÷ng èng qua dÇm mãng. 
Nh÷ng èng luån c¸p ph¶i ®−îc ®Æt vµo mãng tr−íc khi ®æ bª t«ng . Tr−íc khi 
lÊp ®Êt vµo mãng , nh÷ng ®−êng c¸p, ®−êng d©y tiÕp ®Þa ph¶i ®Æt xong trong 
lßng nhµ. 
 CÇn ®«n ®èc nh÷ng ng−êi tiÕn hµnh x©y l¾p ®iÖn thùc hiÖn c¸c c«ng 
viÖc vÒ ®iÖn n»m trong phÇn ngÇm c«ng tr×nh . Khi ch−a kiÓm tra vµ ký biªn 
b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh khuÊt bao gåm c¶ c«ng t¸c x©y dùng ®iÖn, l−íi 
chèng sÐt th× ch−a lÊp ®Êt mãng . 
  
 Tr×nh tù hîp lý víi hÖ thèng ®iÖn lµ c«ng tr×nh , h¹ng môc ë xa cÇn thi 
c«ng tr−íc . ThÝ dô nh− hÖ cung cÊp nguån th−êng ®−îc cÊp ®iÓm ®Êu xa c«ng 
tr−êng, cÇn ph¶i x©y dùng tuyÕn t¶i nguån ®Õn c«ng tr−êng. TiÕp ®ã lµ x©y 
dùng tr¹m biÕn ¸p cung cÊp . M¹ng dÉn ®iÖn vµo tõng h¹ng môc x©y dùng sÏ 
thi c«ng sau khi ®µo ®Êt lµm phÇn ngÇm xong vµ tr−íc khi ®æ bª t«ng mãng vµ 
lÊp ®Êt mãng . Sù phèi hîp trong tr×nh tù thi c«ng nh»m tr¸nh ®ôc ®Ïo sau khi 
®· lµm phÇn ngÇm vµ tr¸nh ®µo bíi sau khi ®· lÊp ®Êt.  
 
 Nh÷ng tiªu chÝ cÇn l−u t©m khi kiÓm tra chÊt l−îng phÇn x©y vµ l¾p hÖ 
thèng ®iÖn cho c«ng tr×nh d©n dông nh− sau : 
 
 * KiÓm tra vµ thÈm ®Þnh c¸c tiªu chÝ cña vËt liÖu vµ thiÕt bÞ dùa vµo yªu 
cÇu kü thuËt trong thiÕt kÕ vµ catalogues . 
 * KiÓm tra vÞ trÝ l¾p ®Æt 
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 * KiÓm tra sù g¾n kÕt cña vËt liÖu vµ thiÕt bÞ vµo vÞ trÝ vµ c¸c dông cô 
neo gi÷. 
 * KiÓm tra møc c¸ch ®iÖn vµ dÉn ®iÖn vµ ®é nh¹y vËn hµnh cña thiÕt bÞ 
®iÖn. 
 * KiÓm tra c¸c yªu cÇu cña phÇn x©y ®i kÌm phÇn l¾p. 
 * VËn hµnh thö nghiÖm vµ c¸c tiªu chÝ , chÕ ®é cÇn ®¹t khi vËn hµnh. 
 
2. M¹ng l−íi d©y dÉn ®iÖn : 
 
 C¬ së ®Ó kiÓm tra vµ nghiÖm thu m¹ng l−íi d©y ®iÖn trong x©y dùng d©n 
dông vµ nhµ ë lµ c¸c yªu c©ï ghi trong §iÒu kiÖn kü thuËt thi c«ng hÖ thèng 
®iÖn trong bé Hå s¬ mêi thÇu vµ TCXD 25 : 1991 : §Æt ®−êng dÉn ®iÖn trong 
nhµ ë vµ nhµ c«ng céng . Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 
 
 Qu¸ tr×nh x©y l¾p ®iÖn , t− vÊn b¶o ®¶m chÊt l−îng ph¶i chøng kiÕn  
viÖc thi c«ng cña nhµ thÇu l¾p ®iÖn . Ph¶i ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ ®Ó kiÓm tra vËt 
liÖu  ®iÖn v× sau nµy nh÷ng vËt liÖu ®iÖn nµy phÇn lãn bÞ ch«n lÊp d−íi ®Êt hay 
n»m bªn trong líp v÷a. 
 D©y dÉn ®iÖn ®−îc lùa chän theo dßng ®iÖn mµ d©y ph¶i t¶i , møc ®é an 
toµn mµ l−íi ph¶i tho¶ m·n , ®é v−ît t¶i kh¶ dÜ cã thÓ x¶y ra , ®é c¸ch ®iÖn 
ph¶i ®¶m b¶o , sù chÞu lùc c¬ häc mµ d©y ph¶i chÞu trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ 
sö dông . Quan hÖ gi÷a nhiÖt ®é vµ c−êng ®é dßng ®iÖn t¶i ®· ®−îc ph¶n ¸nh 
qua tiÕt diÖn d©y. 
 C¬ quan t− vÊn thiÕt kÕ ®iÖn ®· gióp chñ ®Çu t− lËp b¶n thiÕt kÕ cung 
cÊp ®iÖn bao gåm cung cÊp nguån ®iÖn , m¹ng l−íi d©y , c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn 
®Õn tõng phô t¶i . Nh÷ng ®iÒu l−u ý khi kiÓm tra lµ sù ®¶m b¶o tu©n theo ®óng 
thiÕt kÕ hoÆc khi thay ®æi t¹i chç ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ sö dông ®−îc ®Ò ra 
khi thiÕt kÕ. Th«ng th−êng cÇn ®èi chiÕu gi÷a sù lùa chän cña thiÕt kÕ ban ®Çu 
vµ khi thay thÕ . Muèn vËy , cÇn d÷ liÖu ®Ó so s¸nh . Sau ®©u lµ nh÷ng d÷ liÖu 
c¬ b¶n ®Ó quyÕt ®Þnh khi lùa chän : 
 
 Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp lín nhÊt cña d©y dÉn ruét ®ång ®−îc 
c¸ch ®iÖn b»ng vá cao su , nhùa tæng hîp khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ lµ 25oC. 
 

Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y 
cÇu ch× ( A ) 
 

 
TiÕt diÖn ruét 
d©y dÉn ( mm2) 
 

 
Dßng ®iÖn liªn 
tôc lín nhÊt cho 
phÐp (A) D©y chiÕu s¸ng,d©y chÝnh , d©y 

nh¸nh trong nhµ ë 
 

0,5 
0,75 

6 
6 

- 
- 



http://www.ebook.edu.vn 12

1 
1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 

6 
10 
15 
25 
35 
60 
90 
125 
150 
190 
240 
290 
340 

 

6 
10 
15 
25 
35 
60 
80 

100 
125 
160 
200 
225 
260 

 
 Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp lín nhÊt cña d©y dÉn ruét nh«m c¸ch 
®iÖn b»ng vá cao su ®Æt trong nhµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ m«i tr−êng 25oC. 
 

Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña d©y ch¶y 
cÇu ch× ( A ) 
 

 
TiÕt diÖn ruét 
d©y dÉn ( mm2) 
 

 
Dßng ®iÖn liªn 
tôc lín nhÊt cho 
phÐp (A) 
 

D©y chiÕu s¸ng,d©y chÝnh , d©y 
nh¸nh trong nhµ ë 
 

 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 

 

 
19 
27 
45 
70 
95 
115 
145 
185 
225 
260 
300 

 
20 
25 
35 
60 
80 

100 
125 
160 
200 
225 
260 

 
 
 Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp lín nhÊt cña d©y dÉn ruét ®ång ®−îc 
c¸ch ®iÖn b»ng vá cao su , nhùa tæng hîp ®Æt trong èng khi nhiÖt ®é kh«ng 
khÝ lµ 25oC. 
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Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp lín nhÊt (A) 

Dßng ®iÖn 
®Þnh møc 
cña d©y 
ch¶y cÇu 
ch× (A) 

 
 
 

TiÕt diÖn 
ruét d©y 

dÉn ( mm2) Trong èng 
cã 2 d©y 

dÉn  

Trong èng 
cã 3 d©y 

dÉn 

Trong èng 
cã 4 d©y 

dÉn 

Dïng trong 
nhµ ë 

1 
1,5 
2,5 
4 
6 

10 
16 

22,5 
35 
50 
70 
95 
120 

6 
10 
15 
25 
35 
60 
75 
100 
120 
165 
200 
245 
280 

6 
10 
15 
25 
35 
55 
70 
90 
110 
150 
185 
225 
255 

6 
10 
15 
25 
35 
45 
65 
80 
100 
135 
165 
200 
230 

6 
10 
15 
20 
25 
35 
60 
80 
100 
125 
160 
200 
230 

 
 
 Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp lín nhÊt cña d©y dÉn ruét nh«m c¸ch 
®iÖn b»ng vá cao su ®Æt trong èng nhiÖt ®é kh«ng khÝ m«i tr−êng 25oC. 
 

 
Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp lín nhÊt (A) 

Dßng ®iÖn 
®Þnh møc 
cña d©y 
ch¶y cÇu 
ch× (A) 

 
 
 

TiÕt diÖn 
ruét d©y 

dÉn ( mm2) Trong èng 
cã 2 d©y 

dÉn  

Trong èng 
cã 3 d©y 

dÉn 

Trong èng 
cã 4 d©y 

dÉn 

Dïng trong 
nhµ ë 

4 
6 

10 
16 
25 
35 
60 

19 
27 
46 
57 
75 
90 
125 

19 
28 
42 
54 
70 
85 
115 

20 
27 
35 
50 
60 
75 
105 

20 
25 
35 
35 
60 
60 
100 
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70 
90 
120 
150 

155 
190 
215 
245 

145 
175 
195 
225 

125 
155 
175 
200 

125 
160 
160 
200 

 
 Khi sè l−îng d©y t¶i ®iÖn nhiÒu h¬n sè qui ®Þnh trªn c¸c b¶ng nªu trªn 
th× ®iÒu chØnh b»ng c¸c hÖ sè gi¶m c−êng ®é dßng ®iÖn theo c¸c hÖ sè: 
 * NÕu 5~6  d©y trong mét èng , hÖ sè gi¶m c−êng ®é lµ 0,68 
 * NÕu 7~9 d©y trong mét èng th× hÖ sè gi¶m c−êng ®é lµ 0,63 
 * NÕu 10 ~12 d©y trong mét èng th× hÖ sè gi¶m c−êng ®é lµ 0,60. 
 
 §Ó b¶o ®¶m ®é bÒn c¬ häc tiÕt diÖn cña d©y dÉn vµ d©y c¸p kh«ng ®−îc 
chän nhá h¬n sè liÖu trong b¶ng sau ®©y: 
 
 Chän d©y cã tiÕt diÖn cho phÐp nhá nhÊt theo ®iÒu kiÖn bÒn c¬ häc 
 

TiÕt diÖn nhá nhÊt ( mm2)  
Lo¹i d©y dÉn 

 
 

§ång 
 

Nh«m 
 

1. D©y dÉn chung cÊp ®iÖn ®Ìn chiÕu s¸ng 
cè ®Þnh trong nhµ 
2. D©y dÉn ®Ìn chiÕu s¸ng ngoµi nhµ 
3. D©y mÒm cÊp ®iÖn c¸c thiÕt bÞ trong 
nhµ, ®Ìn treo, ®Ìn bµn , ®Ìn di ®éng 
4. D©y mÒm ®−îc c¸ch ®iÖn ®Æt trªn c¸c 
vËt ®ì c¸ch ®iÖn, kho¶ng c¸ch vËt ®ì nhá 
h¬n 1 mÐt khi : 
    * ®Æt trªn kÑp sø 
    * ®Æt trªn trô sø 
5. D©y dÉn hai ruét xo¾n, mçi ruét cã 
nhiÒu sîi ®Æt trªn c¸c vËt ®ì c¸ch ®iÖn ®Æt 
c¸ch nhau kh«ng qu¸ 0,80 mÐt. 
6. D©y dÉn c¸ch ®iÖn trªn vËt ®ì c¸ch ®iÖn 
trong nhµ mµ kho¶ng c¸ch vËt ®ì nh− sau: 
    * tõ 1 ~ 2 mÐt     
    * tõ 2 ~ 6 mÐt 
    * tõ 6 ~ 12 mÐt 
    * tõ 12 mÐt trë lªn 
7. D©y dÉn ®−îc c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ vµ 
d©y dÉn ®−îc c¸ch ®iÖn ®Æt theo bÒ mÆt 
ngoµi c«ng tr×nh 

 
0,5 
1,0 

 
0,75 

 
 
 
1 

1,5 
 
 

0,75 
 
 

1,5 
2,5 
4 
6 
 
 

2,5 

 
- 
- 
 
- 
 
 
 

2,5 
2,5 

 
 
- 
 
 

4 
4 
10 
16 

 
 

4 
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    - C¸c tr−êng hîp kh¸c 
8. D©y dÉn ®−îc c¸ch ®iÖn ®Æt trong èng 
9. D©y dÉn c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ ®Æt trong 
èng 

4 
1 
 

1,5 

10 
2,5 

 
2,5 

 
 
 èng luån d©y ®iÖn ph¶i trßn . V× lý do g× ®ã mµ èng thµnh bÇu dôc th× 
®−êng kÝnh nhá kh«ng bÐ h¬n ®−êng kÝnh lín 10% th× cßn ®−îc sö dông . NÕu 
®é chªnh mµ lín h¬n 10% th× ph¶i lo¹i bá. ChØ luån d©y vµo èng khi líp v÷a 
tr¸t ®· kh« . Kh«ng ®−îc cã chç nèi d©y hay ph©n nh¸nh d©y bªn trong ruét 
èng. 
 D©y c¸p ®iÖn ®i trªn vµ trong t−êng ph¶i ®−îc g¾n chÆt vµo t−êng t¹i c¸c 
®iÓm cè ®Þnh c¸p mµ kho¶ng c¸ch nh− sau : 
 

 
VÞ trÝ ®Æt c¸p 

 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh 

c¸p 
1. MÆt ph¼ng ngang 
2. MÆt ®øng 
3. MÆt ®øng 
 
 
 
 
 
 
4. MÆt ngang 
5. Chç uèn cong 
 
 
6. VÞ trÝ ®Æt c¸p gÇn hép nèi c¸p 
 
7. Hép nèi c¸p vµ ®Çu c¸p dÉn vµo 
thiÕt bÞ hoÆc chç bÞt ®Çu c¸p 

L¾p trªn gi¸ ®ì c¸p : 1 mÐt 
                                  2 mÐt 
KÑp gi÷a ®Ønh c¸p 0,8 ~ 1 mÐt 
TÊt c¶ c¸c ®iÓm cÇn ®Ò phßng 
kh«ng cho líp vá ch× cña cÊp bÞ 
biÕn d¹ng, ®ång thêi kh«ng lµm 
cho lâi trong hép ®Êu d©y liªn tiÕp 
bÞ t¸c ®éng bëi träng l−îng b¶n 
th©n cña c¸p g©y nªn 
§Çu cuèi mçi ®o¹n c¸p 
§Çu cuèi cña ®o¹n c¸p uèn cong, 
nÕu c¸p lín th× cÇn ®Æt kÑp ë gi÷a 
®o¹n cong. 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm gi÷ cè 
®Þnh d©y c¸p ë hai bªn hép nèi c¸p. 
C¸ch hép nèi , ®Çu c¸p hoÆc chç bÞt 
®Çu kh«ng qu¸ 100 mm. 

 
 
 C¸p ®Æt hë trong nhµ kh«ng dïng c¸p cã vá bäc ngoµi b»ng líp ®ay tÈm 
nhùa. Trong c¸c phßng kh«ng ch¸y, khã ch¸y mµ Èm −ít vµ kh«ng cã vËt nguy 
hiÓm khi ch¸y th× cã thÓ dïng c¸p cã bäc ngoµi lµ sîi ®ay tÈm nhùa. C¸p ®i 
vµo nhµ , ®−êng hÇm hoÆc c¸p chuyÓn tõ th¼ng sang ngang cÇn ®Æt dù tr÷ mét 
®o¹n dµi h¬n 1 mÐt. C¸p ®Æt trong nhµ kh«ng cÇn cã ®o¹n dù tr÷ nh−ng kh«ng 
®−îc ®Ó c¸p c¨ng qu¸. 
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 Khi ®Æt ngÇm c¸p d−íi nÒn nhµ th× kho¶ng c¸ch gi÷a d©y c¸p vµ ®−êng 
èng n−íc giao nhau d−íi ®Êt kh«ng nhá h¬n 0,5 mÐt. Khi kh«ng ®ñ kh«ng 
gian ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch nh− vËy , ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chç giao nhau 
nh− ®Æt tÊm ch¾n , tÊm ch¾n nµy ph¶i kÐo dµi vÒ mçi bªn cña d©y c¸p lµ 0,5 
mÐt ®Ò phßng Èm −ít hay h− háng do nguyªn nh©n c¬ lý. 
 Khi cÇn treo d©y c¸p b»ng sîi d©y thÐp th× søc lµm ®øt d©y c¸p ph¶i lín 
gÊp 4 lÇn søc chÞu khi treo d©y c¸p. §Çu cuèi cña c¸p kh«ng ®Êu vµo ®©u cÇn 
hµn bÞt kÝn . Gi÷a c¸p vµ gi¸ ®ì cÇn c¸ch ®iÖn. ChiÒu dµy líp c¸ch ®iÖn ph¶i 
lín h¬n 2 mm . Khi c¸p cã vá bäc bªn ngoµi lµ chÊt h÷u c¬ vµ kim lo¹i ®ì c¸p 
kh«ng cã c¹nh s¾c cã thÓ kh«ng cÇn dïng líp lãt c¸ch ®iÖn,  nh−ng nÕu cã thÓ 
th× nªn lµm . 
 
 §Æt d©y dÉn trong tÇng gi¸p m¸i rÊt hay ®−îc ng−êi thiÕt kÕ sö dông 
nh−ng biÖn ph¸p nµy còng lµ ®Çu mèi ho¶ ho¹n nªn ph¶i tu©n theo nh÷ng ®iÒu 
sau ®©y : 
 Luån d©y dÉn trong èng thÐp , ®Æt kÝn trong t−êng , trÇn vµ m¸i víi nhµ 
sö dông vËt liÖu kh«ng ch¸y . NÕu dïng puli sø ®ì ®−êng d©y trong tÇng nµy 
th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø ®ì kh«ng ®−îc xa qu¸ 0,6 mÐt. Khi ®i hai d©y 
song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai sîi ph¶i xa h¬n 0,5 mÐt. Khi b¾t d©y ®i 
thÊp h¬n 2 mÐt kÓ tõ mÆt sµn lªn ph¶i cã biÖn ph¸p chèng h− háng do c¸c t¸c 
nh©n c¬ lý. D©y dÉn sö dông trªn tÇng m¸i lµ d©y ®ång . D©y dÉn nh«m chØ 
dïng trong m¸i nhµ mµ vËt liÖu x©y dùng lµ lo¹i kh«ng ch¸y. Hép nèi vµ hép 
ph©n nh¸nh ph¶i b»ng kim lo¹i. C¸c thiÕt bÞ ®ãng m¹ch , thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ 
thiÕt bÞ b¶o vÖ kh«ng ®−îc ®Æt ë tÇng gi¸p m¸i. 
 §Æt d©y ®iÖn ngoµi nhµ ph¶i chó ý ®Õn qui ho¹ch. Mäi n¬i , nhÊt lµ 
nh÷ng n¬i cã ng−êi qua l¹i , ph¶i ®¶m b¶o an toµn , kh«ng ®Ó con ng−êi ®ông 
ch¹m vµo d©y ®iÖn. 
 D©y dÉn vµ d©y c¸p kh«ng ®i trong èng ph¶i ®¶m b¶o tu©n theo c¸c qui 
®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch an toµn sau ®©y: 
* Theo ph−¬ng ngang: 
 + trªn bËc tam cÊp, ban c«ng còng nh− m¸i nhµ : 2,5 mÐt. 
 + trªn cöa sæ : 0,5 mÐt. 
 + d−íi ban c«ng: 1 mÐt. 
 + d−íi cöa sæ ( tÝnh tõ khung cöa ): 1mÐt. 
* Theo ph−¬ng ®øng : kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn : 
 + cöa sæ : 0,75 mÐt. 
 + ban c«ng : 1 mÐt. 
* D©y dÉn c¸ch mÆt ®Êt : 2,75 mÐt. 
 
 D©y dÉn ®Æt trªn cét ®iÖn , ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ d©y ®Õn ban 
c«ng vµ cöa sæ kh«ng gÇn h¬n 1,5 mÐt. Kh«ng cho ®Æt d©y dÉn ®iÖn ngoµi nhµ 
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trªn m¸i nhµ. Khi ch¹m vµo d©y cã c¸ch ®iÖn ®Ó ë ngoµi trêi coi nh− ch¹m vµo 
d©y trÇn vµ ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn cña d©y trÇn. 
 D©y ®iÖn v−ît qua ®−êng , khi d©y ®i trªn kh«ng th× ph¶i cao h¬n : 
 + ®−êng xe qua :    6 mÐt. 
 + ®−êng kh«ng cã xe qua : 3,50 mÐt. 
 Khi d©y ®iÖn xuyªn qua t−êng ph¶i ®Æt èng cho d©y ®i qua vµ ®¶m b¶o 
èng kh«ng tÝch tô n−íc . 
 
 Sau khi l¾p xong ®−êng d©y, cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra : 
* §é th«ng cña tõng sîi d©y theo tõng m¹ch . CÇn th¸o tõng lé ®Ó kiÓm tra ®éc 
lËp tõng lé .  
* §é c¸ch ®iÖn cña tõng d©y víi vá , víi c¸c d©y kh¸c trong èng vµ víi m«i 
tr−êng chøa ®ùng d©y. 
 
3. L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ d©n dông vµ nhµ ë: 
 
 ViÖc l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu trang thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ d©n dông vµ nhµ 
ë ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña bé Hå s¬ mêi thÇu , §iÒu kiÖn kü thuËt trong 
Hîp ®ång giao nhËn thÇu l¾p ®Æt ®iÖn vµ TCXD 27 : 1991 , Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 
: §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ nhµ c«ng céng. 
 
 ThiÕt bÞ dÉn ®iÖn vµo ng«i nhµ cã thÓ kÕt hîp víi b¶ng ph©n phèi , b¶ng 
®iÖn , tñ ®iÖn cña ng«i nhµ. 
 §Çu dÉn vµo ng«i nhµ cña m¹ng ®iÖn ph¶i ®Æt thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ ®iÒu 
khiÓn nh−ng nÕu thiÕt bÞ dÉn vµo nhµ cã dßng ®iÖn nhá h¬n 20 A cã thÓ kh«ng 
cÇn ®Æt thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn. 
 M¹ng ®iÖn ph¶i cã thiÕt bÞ b¶o vÖ khi ng¾n m¹ch. Ph¶i ®¶m b¶o ng¾t 
®−îc m¹ch khi cã sù cè: 
 + mét vµ nhiÒu pha cña m¹ng ®iÖn cã trung tÝnh víi ®Êt 
 + hai vµ ba pha cña m¹ch trung tÝnh c¸ch ly. 
 ThiÕt bÞ b¶o vÖ ®Æt ë n¬i dÔ kiÓm tra vµ kh«ng bÞ c¸c t¸c nh©n c¬ häc 
ph¸ háng. ViÖc vËn hµnh cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i ®¶m b¶o b×nh th−êng 
trong mäi t×nh huèng , kh«ng g©y nguy hiÓm cho ng−êi phôc vô vµ c¸c vËt 
chung quanh. 
 C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ cã bé phËn m¹ng ®iÖn ®Ó hë chØ ®−îc phÐp l¾p ®Æt 
khi khai th¸c c«ng tr×nh cã bè trÝ thî chuyªn m«n vÒ ®iÖn vËn hµnh vµ qu¶n lý. 
Khi dïng cÇu ch× b¶o vÖ m¹ng ®iÖn th× ®Æt cÇu ch× t¹i : 
 + c¸c pha b×nh th−êng kh«ng nèi ®Êt, 
 + d©y trung tÝnh cña m¹ng ®iÖn hai d©y trong c¸c c«ng tr×nh cã d©y dÉn 
Èm −ít , n¬i kh«ng cã thî ®iÖn chuyªn m«n vËn hµnh vµ qu¶n lý vÒ ®iÖn vµ cã 
nguy c¬ næ. 
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 Kh«ng ®−îc ®Æt cÇu ch× ë d©y trung tÝnh cña m¹ng 3 pha 4 d©y vµ cña 
m¹ng 2 pha, 1 d©y trung tÝnh. 
 
 Khi ®Æt c¸c thiÕt bÞ dÉn vµo b¶ng ph©n phèi ®iÖn chÝnh, b¶ng ®iÖn vµ tñ 
®iÖn trong nhµ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau ®©y: 
 
(i) VÞ trÝ ®Æt ph¶i ë n¬i thuËn tiÖn cho viÖc sö dông , dÔ kiÓm tra vµ theo dâi 
nh− ë gÇm cÇu thang, tÇng hÇm n¬i kh« r¸o. 
(ii) B¶ng ph©n phèi chÝnh , b¶ng ®iÖn, tñ ®iÖn ph¶i ®Æt trong c¸c tñ , hép b»ng 
kim lo¹i hay b»ng gç hoÆc ®Æt trong c¸c hèc cña t−êng chÞu lùc chÝnh vµ ph¶i 
cã cöa kho¸. Tay ®iÒu khiÓn cña c¸c thiÕt bÞ kh«ng ®−îc nh« ra ngoµi. NÕu bè 
trÝ mét phßng riªng ®Ó b¶ng ®iÒu khiÓn , b¶ng ph©n phèi th× nh÷ng qui ®Þnh 
trªn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i chÊp hµnh. 
(iii) ThiÕt bÞ dÉn vµo tñ ®iÖn, b¶ng ®iÖn, hép ®iÖn ph¶i ®Æt c¸ch xa èng dÉn 
n−íc, r·nh n−íc víi kho¶ng c¸ch tèi thiÓu lµ 0,5 mÐt. 
 Víi c¸c nhµ ë quan träng , ®Æt b¶ng ph©n phèi ®iÖn chÝnh cña ng«i nhµ 
®Æt vµo phßng riªng cã cöa kho¸ vµ chØ nh©n viªn chuyªn tr¸ch míi ®−îc vµo. 
Nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng ngËp n−íc th× mäi thiÕt bÞ dÉn vµo , b¶ng ph©n phèi 
®iÖn , b¶ng ®iÖn, tñ ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ph¶i ®Æt cao h¬n møc n−íc ngËp. 
L−u ý phßng ®Æt tñ ®iÖn , b¶ng ®iÖn kh«ng ®Æt d−íi c¸c phßng dïng n−íc 
nhiÒu nh− bÕp, xÝ , t¾m , giÆt . Khi cã èng n−íc dÉn qua phßng ®Æt c¸c thiÕt bÞ 
®iÒu khiÓn ®iÖn th× kh«ng ®−îc më vßi , kh«ng ®−îc cã c¸c miÖng kiÓm tra 
hay bÊt kú trang bÞ g× mµ cã kh¶ n¨ng phun b¾n n−íc ë phßng nµy. 
 
 §èi víi nhµ ë th× tiÕt diÖn d©y dÉn ®iÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c chØ sè 
nh− b¶ng d−íi ®©y: 
 

           TiÕt diÖn nhá nhÊt ( mm2)           Tªn ®−êng d©y 
           §ång         Nh«m 

1. §−êng d©y nhãm m¹ng ®iÖn chiÕu 
s¸ng kh«ng cã æ c¾m ®iÖn 
2. §−êng d©y nhãm m¹ng ®iÖn chiÕu 
s¸ng cã æ c¾m ®iÖn vµ d©y dÉn ®Õn æ 
c¾m ®iÖn 
3. D©y dÉn ®iÖn vµo thiÕt bÞ ®Õm ®iÖn 
n¨ng 
4. D©y dÉn ®iÖn th¼ng ®øng cña 
m¹ng cung cÊp ®iÖn cho c¸c hé dïng 
®iÖn 

 
1 
 
 

1,5 
 

2,5 
 
 

2,5 

 
2,5 

 
 

2,5 
 
4 
 
 
4 

 
 Khi dïng ®iÖn ba pha nÕu tiÕt diÖn d©y ®ång nhá h¬n 16 mm2 vµ d©y 
nh«m nhá h¬n 25 mm2 th× d©y trung tÝnh lÊy b»ng d©y pha. NÕu tiÕt diÖn lín 
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h¬n th× d©y trung tÝnh lÊy nhá b»ng 50% d©y pha . ThiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trong nhµ 
yªu cÇu cã c¸ch ®iÖn tèt. ChÊt c¸ch ®iÖn ph¶i khã ch¸y , chÞu Èm , kh«ng hót 
n−íc , kh«ng h− háng vµ biÕn d¹ng do c¸c t¸c ®éng liªn tôc cña nhiÖt ®é cao 
h¬n 25% so víi nhiÖt ®é cho phÐp cña thiÕt bÞ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh 
th−êng. 
 Trong mäi tr−êng hîp trªn vá thiÕt bÞ ph¶i ghi c¸c chØ sè kü thuËt cÇn 
thiÕt cña dßng ®iÖn ®i qua thiÕt bÞ nh− : c−êng ®é , ®iÖn ¸p , c«ng suÊt. . . NÕu 
thiÕt bÞ cã nhiÒu bé phËn th× tõng bé phËn ph¶i ghi c¸c chØ sè cÇn thiÕt. 

Mäi æ c¾m ®iÖn ph¶i ®Æt cao h¬n mÆt nÒn , mÆt sµn tèi thiÓu lµ 1,50 mÐt. 
NÕu æ c¾m ®Ó trong hèc t−êng cã thÓ th¸o phÝch c¾m ra , hèc t−êng cã n¾p 
®ãng l¹i cã thÓ ®Æt ë ®é cao 0,4 mÐt trë lªn so víi mÆt sµn. Mäi æ c¾m ®Òu ph¶i 
®Æt xa c¸c bé phËn kim lo¹i cã tiÕp xóc víi ®Êt nh− èng dÉn n−íc, chËu t¾m, 
c¸c miÕng kim lo¹i Ýt nhÊt lµ 0,50 mÐt. 

Yªu cÇu ®èi víi æ c¾m vµ phÝch c¾m nh− sau: 
+ PhÝch vµ æ ph¶i thÝch hîp vÒ ®iÖn thÕ vµ lùa chän chñng lo¹i sao cho 

nÕu cã nhÇm còng kh«ng thÓ nhÇm ®−îc , thÝ dô ®iÖn ¸p 110 V dïng æ thanh 
c¾m dÑt , ®iÖn ¸p 220 V dïng æ thanh c¾m trßn hay lµ lo¹i ba ch©n ch¼ng h¹n. 

+ Hîp bé vÒ sè cùc . PhÝch mét cùc kh«ng thÓ c¾m vµo æ nhiÒu cùc. 
PhÝch hai cùc kh«ng thÓ c¾m vµo æ ba cùc . . . 

§iÖn ¸p l−íi 127~220 V , mçi æ c¾m ph¶i cã mét cÇu ch× b¶o vÖ. 
ThiÕt bÞ t¾t dßng ®Ìn ph¶i ®Æt cao trªn 1,5 mÐt tÝnh tõ mÆt sµn trë lªn. 

§Ó an toµn trong sö dông ®iÖn , kh«ng ®Æt thiÕt bÞ ®ãng , t¾t ®Ìn ë buång t¾m, 
phßng giÆt , phßng vÖ sinh. M¹ch ®iÖn chÝnh hay nh¸nh ®Òu ph¶i ®Æt mét cÇu 
dao . NhiÒu m¹ch chØ do mét dßng chÝnh cung cÊp th× dßng ®iÖn tèi ®a ë dßng 
®ã chØ ®−îc 5A. 

 
C¸c lo¹i ®éng c¬ sö dông trong c«ng tr×nh nh− m¸y b¬m , m¸y ®iÒu hoµ 

kh«ng khÝ còng nh− c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ cña chóng ph¶i ®Æt ë n¬i thuËn tiÖn cho 
sö dông vµ ph¶i cã ng−êi cã chuyªn m«n phôc vô míi ®−îc sö dông. NÕu viÖc 
cung cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ ®ång thêi lµ d©y dÉn cho chiÕu s¸ng ph¶i ®¶m b¶o 
khi ch¹y ®éng c¬ , kh«ng lµm nhiÔu lo¹n ®Ìn chiÕu s¸ng. 

 
4. L¾p ®Æt b¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng: 
 

 B¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng ®Æt trong nhµ ë ®Ó ph©n phèi , tÝnh to¸n ®iÖn n¨ng 
, ®ång thêi b¶o vÖ qu¸ t¶i dßng ng¾n m¹ch trong m¹ng ®iÖn 3 pha xoay chiÒu 
®iÖn ¸p 380 V cã trung hoµ nèi ®Êt trùc tiÕp. 
 
 B¶ng ®iÖn th−êng ®−îc tæ hîp theo c¸c c¸ch l¾p ®Æt nh− sau: 
(i) Lo¹i b¶o vÖ ë c¸c tÇng nhµ ( cÇu thang ) cã khÝ cô ®iÖn b¶o vÖ. 
(ii) Lo¹i b¶o vÖ cïng ë c¸c tÇng nhµ ( cÇu thang ) cã khÝ cô ph©n phèi ®iÖn 
n¨ng , b¶o vÖ vµ c«ng t¬ ®iÖn. 
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(iii) Lo¹i phèi hîp dïng ë c¸c tÇng nhµ ( cÇu thang ) cã khÝ cô ph©n phèi ®iÖn 
n¨ng, b¶o vÖ vµ c«ng t¬ ®iÖn. 
(iv) Lo¹i dïng trong phßng ë, cã khÝ cô ph©n phèi ®iÖn n¨ng ( cho lo¹i b¶ng 
®Æt ë hèc t−êng), b¶o vÖ vµ c«ng t¬ ®iÖn. 
 
 C¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®−îc nèi ®Êt 
vµ  nèi ë trªn kh«ng khÝ  theo Quy ph¹m nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn QPVN 13-78 
vµ Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn QT§ 11 TCN 18-1984. 
 
 C¸c b¶ng chiÕu s¸ng ph¶i ®−îc g¾n chÆt vµo t−êng nhµ . Trong ®iÒu kiÖn 
cã thÓ , lµm thµnh c¸c b¶ng riªng ®Æt trong khung , tñ , s¸t vµo t−êng hoÆc c¸c 
kÕt cÊu ng¨n c¸ch , kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn lèi qua l¹i vµ ®¶m b¶o an toµn chung 
cho sö dông c«ng tr×nh.  
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     Ch−¬ng III 
 
        Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu 
    C«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt 
 
1. Nh÷ng qui ®Þnh chung vÒ chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ nhµ 
ë: 
 §Ó lµm c¨n cø cho viÖc thi c«ng vµ nghiÖm thu viÖc l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ 
chèng sÐt cho c«ng tr×nh , ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c tiªu chÝ nªu trong bé Hå s¬ 
mêi thÇu , trong §iÒu kiÖn Kü thuËt cho Hîp ®ång x©y l¾p vµ cung cÊp trang 
thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh vµ TCXD 46 : 1984 - Chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh x©y 
dùng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ , thi c«ng. 
 
1.1 Ph©n lo¹i møc ®é chèng sÐt cho c«ng tr×nh: 
 
 C«ng tr×nh ®−îc chia thµnh 3 cÊp chèng sÐt: 
CÊp I : Nh÷ng c«ng tr×nh trong ®ã to¶ ra c¸c chÊt khÝ hoÆc h¬i ch¸y, còng nh− 
c¸c bôi hoÆc sîi dÔ ch¸y chuyÓn sang tr¹ng th¸i l¬ löng vµ cã kh¶ n¨ng kÕt 
hîp víi kh«ng khÝ hoÆc chÊt oxy- ho¸ kh¸c t¹o thµnh hçn hîp næ , cã thÓ xÈy 
ra ngay  trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th−êng kÓ c¶ ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh 
th−êng n¸n h¹n ( më hoÆc ®ãng c¸c thiÕt bÞ , chøa hoÆc rãt c¸c chÊt dÔ b¾t löa 
hoÆc c¸c chÊt láng ch¶y qua l¹i c¸c b×nh ®Ó hë . . .). Khi x¶y ra næ sÏ g©y ra 
nh÷ng ph¸ ho¹i lín vµ lµm chÕt ng−êi. 
 
CÊp II : Nh÷ng c«ng tr×nh trong ®ã cã to¶ ra c¸c chÊt khÝ, h¬i , bôi hoÆc sîi 
ch¸y vµ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi kh«ng khÝ hoÆc c¸c chÊt oxy-ho¸ kh¸c t¹o 
thµnh c¸c hçn hîp næ. Nh−ng kh¶ n¨ng nµy chØ x¶y ra khi cã sù cè hoÆc lµm 
sai quy t¾c, kh«ng thÓ x¶y ra trong khi lµm viÖc b×nh th−êng. Khi x¶y ra næ chØ 
g©y ra nh÷ng h− háng nhá vµ kh«ng chÕt ng−êi. 
 Thuéc cÊp II cßn kÓ c¶ nh÷ng kho chøa c¸c vËt liÖu næ vµ dÔ b¾t löa , 
®ùng trong bao b× b»ng kim lo¹i. 
 
CÊp III : TÊt c¶ nh÷ng c«ng tr×nh cßn l¹i. 
 Mét sè c«ng tr×nh n»m trong ph¹m vi chèng sÐt cÊp III nh−ng cã tÇm 
quan träng ®Æc biÖt vÒ chÝnh trÞ , kinh tÕ th× ®−îc n©ng lªn cÊp II nh− trô së 
lµm viÖc cÊp Nhµ n−íc, §µi Ph¸t thanh, TruyÒn h×nh, nhµ ë cho ng−êi sö dông 
cÊp cao . . . 
 
1.2 Néi dung c«ng viÖc chèng sÐt cho c«ng tr×nh kiÕn tróc : 
 



http://www.ebook.edu.vn 22

(i) Víi nhµ cã chèng sÐt cÊp I , cÊp II ph¶i : Chèng sÐt ®¸nh th¼ng , chèng sÐt 
c¶m øng tÜnh ®iÖn vµ c¶m øng ®iÖn tõ vµ chèng sÐt tõ c¸c ®−êng d©y vµ ®−êng 
èng b»ng kim lo¹i dÉn vµo c«ng tr×nh. 
 
(ii) Víi  nhµ cã chèng sÐt cÊp III ph¶i : Chèng sÐt ®¸nh th¼ng vµ chèng sÐt tõ 
c¸c ®−êng d©y vµ èng kim lo¹i dÉn vµo c«ng tr×nh. 
 
 Nh÷ng c«ng tr×nh thÊp tÇng , chung quanh vµ khu vùc cã nhiÒu nhµ cao 
®· lµm chèng sÐt hoÆc chung quanh nhµ cã nhiÒu c©y cao h¬n nhµ nhiÒu th× cã 
thÓ kh«ng cÇn chèng sÐt ®¸nh th¼ng. 
  
 Khi c¬ quan t− vÊn thiÕt kÕ chèng sÐt cho ng«i nhµ , hä ®· ®iÒu tra ®Çy 
®ñ sè liÖu vÒ ®Þa chÊt , ®Þa h×nh , ®Æc ®iÓm cña khÝ hËu vµ m«i tr−êng chung 
quanh , ®Æc ®iÓm kÕt cÊu còng nh− ®Æc ®iÓm sö dông cña c«ng tr×nh. Khi lËp 
hå s¬ ®¶m b¶o chÊt l−îng chèng sÐt cho c«ng tr×nh cÇn l−u tr÷ nh÷ng c¬ së 
cña thiÕt kÕ chèng sÐt cho c«ng tr×nh. 
 Chèng sÐt cho c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt b¶o vÖ, bÒn v÷ng 
trong qu¸ tr×nh sö dông c«ng tr×nh l©u dµi vµ cã chó ý ®Õn vÎ ®Ñp cña c«ng 
tr×nh n÷a.  
 
 ViÖc thiÕt kÕ chèng sÐt ®−îc C«ng ty t− vÊn thiÕt kÕ lËp thµnh hå s¬ 
trong bé hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt cho c«ng tr×nh. CÇn dùa vµo yªu cÇu thiÕt kÕ 
®Ó kiÓm tra chèng sÐt . 
 
1.3 C¸c yªu cÇu cÇn kiÓm tra víi viÖc l¾p ®Æt chèng sÐt:  
 
(i) Bé phËn thu sÐt ®Ó ®¶m b¶o kiÓu d¸ng ®· chän , vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ , kÝch 
th−íc vËt liÖu , kiÓm tra líp m¹ cña ®Çu kim , c¸c mèi hµn , nèi khi cã . 
(ii) Bé phËn dÉn sÐt : vÞ trÝ bè trÝ , qui c¸ch vµ sè l−îng d©y dÉn xuèng ®Êt , 
kho¶ng c¸ch an toµn ®Õn nh÷ng vÞ trÝ cÇn tr¸nh , ph−¬ng thøc neo g¾n d©y dÉn 
vµo c«ng tr×nh , ph−¬ng thøc nèi d©y dÉn sÐt , ph−¬ng thøc s¬n , m¹ , phñ tiÕp 
xóc . 
(iii) Bé phËn nèi ®Êt : qui c¸ch vËt liÖu , c¸ch hµn , nèi , kho¶ng c¸ch an toµn 
®Õn c¸c thiÕt bÞ kim lo¹i trong nhµ , ph¶i dïng dông cô ®o ®iÖn trë ®Êt ®Ó kiÓm 
tra c¸c trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt. Khi ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt ®éc lËp, trÞ sè ®iÖn trë 
nèi ®Êt xung kÝch ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau ®©y : 
 * Kh«ng qu¸ 20 Ω nÕu ρtt < 5.104 Ω.cm 
 * Kh«ng qu¸ 50 Ω nÕu ρtt ≥ 5.104 Ω.cm 
 NÕu ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt ngay trªn c«ng tr×nh vµ nh÷ng c«ng tr×nh ®ã 
kh«ng th−êng xuyªn cã ng−êi ë hoÆc lµm viÖc , trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt xung 
kÝch qui ®Þnh nh− sau: 
 * Kh«ng qu¸ 20 Ω nÕu ρtt < 5.104 Ω.cm 
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 * Kh«ng qu¸ 50 Ω nÕu ρtt ≥ 5.104 Ω.cm 
 NÕu ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt trªn c«ng tr×nh cã ng−êi ë vµ lµm viÖc th−êng 
xuyªn th× ®iÖn trë xung kÝch qui ®Þnh nh− sau: 
 * Kh«ng qu¸ 10 Ω nÕu ρtt < 5.104 Ω.cm 
 * Kh«ng qu¸ 30 Ω nÕu ρtt ≥ 5.104 Ω.cm 
 
 Nhµ cã m¸i kim lo¹i , ®−îc phÐp dïng m¸i lµm bé phËn thu nÕu chiÒu 
dµy cña m¸i : 
 * Lín h¬n 4 mm víi c«ng tr×nh cã nguy c¬ næ , ch¸y. 
 * Lín h¬n 3,5 mm víi c«ng tr×nh Ýt nguy c¬ næ, ch¸y. 
 M¸i kim lo¹i ph¶i ®¶m b¶o g¾n kÕt dÉn ®iÖn toµn m¸i vµ cø 20~30 mÐt 
l¹i nèi víi d©y dÉn sÐt xuèng bé phËn nèi ®Êt , toµn nhµ Ýt nhÊt cã 2 d©y nèi 
xuèng bé phËn nèi ®Êt. 
 
 CÇn kiÓm tra khi thiÕt bÞ chèng sÐt ®Æt ngay trªn c«ng tr×nh : 
* C¸c bé phËn dÉn ®iÖn cña thiÕt bÞ chèng sÐt ë phÝa trªn mÆt ®Êt ph¶i ®Æt xa 
c¸c ®−êng èng, ®−êng d©y ®iÖn lùc, ®iÖn tho¹i, ¨ng ten dÉn vµo c«ng tr×nh vµ 
c¸c bé phËn kim lo¹i cã kÝch th−íc lín cña c«ng tr×nh víi kho¶ng c¸ch tèi 
thiÓu lµ 2 mÐt. Víi nh÷ng bé phËn kim lo¹i cña c«ng tr×nh nÕu kh«ng thùc 
hiÖn ®−îc kho¶ng c¸ch nªu trªn th× cho phÐp nèi chóng víi thiÕt bÞ chèng sÐt 
nh−ng ph¶i thùc hiÖn ®¼ng thÕ tõng tÇng. Gi¶i ph¸p nèi nªn h¹n chÕ ®Õn tèi 
thiÓu. 
* Kho¶ng c¸ch trong ®Êt tõ c¸c bé phËn kim lo¹i cña thiÕt bÞ chèng sÐt tíi c¸c 
®−êng èng kim lo¹i , ®−êng c¸p ngÇm dÉn vµo c«ng tr×nh kh«ng ®−îc nhá h¬n 
3 mÐt. 
 NÕu kh«ng ®¶m b¶o ®−îc kho¶ng c¸ch trªn th× ®−îc nèi chóng víi nhau 
ë níi gÇn nhÊt nh−ng ph¶i gi¶m trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt cßn 1Ω. Tr−êng hîp nµy 
nhÊt thiÕt ph¶i sö dông c¸p dÉn ®iÖn vµo nhµ lµ lo¹i cã vá kim lo¹i sau ®ã nèi 
phÇn vá kim lo¹i víi bé phËn nèi ®Êt cña chèng sÐt.   
 
2. Qui c¸ch vµ c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ chèng sÐt: 
 
2.1 Kim thu sÐt : 
 
 Kim thu sÐt cã thÓ b»ng thÐp trßn, thÐp dÑt, thÐp èng hoÆc thÐp gãc víi 
tiÕt diÖn cña phÇn kim lo¹i ë mòi kim kh«ng nhá h¬n 100 mm2 ( nÕu theps dÑt 
, bÒ dµy kh«ng nhá h¬n 3,5 mm ; nÕu thÐp èng , bÒ dµy èng kh«ng nhá h¬n 3 
mm ) vµ chiÒu dµi hiÖu dông cña kim kh«ng ng¾n h¬n 200 mm. C«ng tr×nh cã 
kim thu sÐt n»m ë m«i tr−êng cã ¨n mßn , tiÕt diÖn ®Ønh kim kh«ng nhá h¬n 
150 mm2 ( thÐp dÑt chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 4 mm vµ thÐp èng , chiÒu dµy 
thµnh èng kh«ng máng h¬n 3,5 mm). 
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 Mòi kim thu sÐt kh«ng cÇn vuèt nhän nh−ng nÕu lµ èng th× ph¶i dïng 
kim lo¹i vÝt kÝn mòi kim l¹i. Kim thu sÐt cã thÓ m¹ kÏm, m¹ thiÕc hoÆc s¬n 
dÉn ®iÖn. T¹i nh÷ng m«i tr−êng ®Æt kim cã ¨n mßn th× kim thu sÐt ph¶i m¹ 
kÏm. L¾p ®Æt kim thu sÐt ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông 
nhÊt lµ ph¶i chÞu ®−îc c¸c t¸c ®éng ngang do giã , lèc vµ c¸c t¸c ®éng c¬  häc 
kh¸c. 
 NÕu ®Æt kim trªn cét gç , cét bª t«ng cèt thÐp th× mòi ®inh ph¶i cao h¬n 
®Çu trªn cña cét Ýt nhÊt lµ 200 mm vµ kim ph¶i ®−äc g¾n ch¾c ch¾n vµo cét.  
 
2.2 D©y thu sÐt :  
 
 D©y thu sÐt lµ d©y nèi nh÷ng kim thu sÐt chèng sÐt ®¸nh th¼ng l¾p ®Æt 
trªn mÆt b»ng cao nhÊt cña c«ng tr×nh , t¹o nªn vïng b¶o vÖ sÐt cho c«ng tr×nh 
ph¶i lµm b»ng thÐp , tiÕt diÖn d©y kh«ng ®−îc nhá h¬n 50 mm2. D©y còng 
kh«ng nªn lµm cã tiÕt diÖn lín h¬n 75 mm2 vµ ph¶i ®−îc s¬n dÉn ®iÖn. D©y 
thu sÐt ®Æt ë m«i tr−êng kh«ng khÝ cã ho¸ chÊt ¨n mßn th× tiÕt diÖn d©y thu sÐt 
ph¶i më ®Õn 75 mm2. 
 ViÖc cè ®Þnh d©y thu sÐt vµo kÕt cÊu c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n 
vÒ mÆt c¬ häc vµ tiÕp xóc tèt. 
 D©y thu sÐt cã thÓ t¹o thµnh h×nh l−íi ®Æt trªn cäc ®ì b»ng thÐp trßn 
c¸ch nhau tõ 1 ~ 1,5 mÐt vµ d©y thu sÐt nµy ph¶i ®Æt cao trªn m¸i c«ng tr×nh Ýt 
nhÊt 0,60 mÐt. 
 Cäc ®ì d©y hoÆc l−íi thu sÐt ph¶i ®−îc kiÓm tra ®¶m b¶o cho: 
 + M¸i kh«ng bÞ chäc thñng sinh dét, 
 + Kh«ng lµm h− háng c¸c líp chèng thÊm, 
 + Kh«ng c¶n trë ®Õn viÖc tho¸t n−íc trªn m¸i khi m−a, vµ 
 + D©y kh«ng c¨ng qu¸ vµ khi d©y qua khe lón ph¶i cã ®o¹n uèn cong tõ 
100 mm ®Õn 200 mm tr¸nh sù co kÐo lµm d©y qu¸ c¨ng. 
 
2.3 D©y dÉn , d©y nèi vµ cÇu nèi: 
 
 D©y dÉn sÐt xuèng ®Êt cã thÓ lµm b»ng thÐp trßn , thÐp dÑt tiÕt diÖn 
kh«ng ®−îc nhá h¬n 35 mm2 vµ bÒ dµy thÐp dÑt kh«ng ®−îc nhá h¬n 3 mm. 
NÕu tõ bé phËn thu sÐt chØ ®Æt mét d©y dÉn xuèng ®Êt th× tiÕt diÖn d©y nµy 
kh«ng ®−îc nhá h¬n 50 mm2.  
 Nh÷ng n¬i m«i tr−êng kh«ng khÝ cã lÉn ho¸ chÊt ¨n mßn th× tiÕt diÖn 
kh«ng nhá h¬n 50 mm2 vµ thÐp dÑt kh«ng máng h¬n 3,5 mm. 
 
 CÇu nèi vµ d©y nèi cña thiÕt bÞ chèng sÐt vµ ®ai san b»ng ®iÖn ¸p cã thÓ 
lµm b»ng thÐp trßn , thÐp dÑt tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n 28 mm2 vµ bÒ dµy thÐp 
dÑt kh«ng máng h¬n 3 mm. N¬i kh«ng khÝ cã ho¸ chÊt ¨n mßn tiÕt diÖn d©y 
kh«ng bÐ h¬n 35 mm2 vµ thÐp dÑt kh«ng máng h¬n 3,5 mm. 
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D©y nèi , cÇu nèi vµ d©y nèi cÇn ®−îc s¬n chèng gØ . 
 D©y nèi tõ bé phËn thu sÐt xuèng bé phËn tiÕp ®Êt ph¶i chän lé nµo 
ng¾n nhÊt , kh«ng nªn cã nh÷ng ®o¹n ph¶i uèn nhän hay gÊp khóc . Tr−êng 
hîp kh«ng thÓ lµm kh¸c ®−îc mµ ph¶i uèn th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®o¹n d©y 
bÞ uèn ph¶i c¸ch nhau Ýt nhÊt lµ 1/10 chiÒu dµi cña ®o¹n d©y ph¶i uèn . 
 C¸c cäc  ®ì d©y g¾n vµo kÕt cÊu c«ng tr×nh kh«ng xa nhau qu¸ , ph¶i 
nhá h¬n 1,5 mÐt vµ kho¶ng c¸ch tõ d©y ®Õn mÆt kÕt cÊu ph¶i lín h¬n 50 mm. 
Nªn chän vÞ trÝ ®Æt d©y nµy ë chç Ýt ng−êi qua l¹i vµ ph¶i c¸ch lç cöa ®i , cöa 
sæ Ýt nhÊt lµ 1,5 mÐt. Lèi ®i cã nhiÒu trÎ em qua l¹i nh− t¹i c¸c nhµ trÎ, tr−êng 
häc th× d©y dÉn ph¶i c¸ch lèi ®i Ýt nhÊt lµ 5 mÐt. N¬i nµo mµ kh«ng c¸ch ly 
®−îc ng−êi vµ sóc vËt víi d©y dÉn th× ph¶i ®Æt d©y dÉn trong èng c¸ch ®iÖn 
trong ph¹m vi kh«ng gian tõ mÆt ®Êt ®Õn ®é cao 2,5 mÐt. 
 §Çu nèi d©y dÉn sÐt vµo bé phËn tiÕp ®Êt cã thÓ cã chç nèi th¸o rêi ®−îc 
víi môc ®Ých kiÓm tra ®iÖn trë cña bé phËn nèi ®Êt . Hai ®Çu d©y cña bé phËn 
nèi vµ bé phËn tiÕp ®Êt ph¶i hµn víi hai thanh nèi b»ng thÐp dÑt dµy trªn 6 
mm, réng trªn 30 mm cã lç b¾t bu l«ng nèi víi sè lç Ýt nhÊt lµ 2 ®Ó l¾p 2 bu 
l«ng nèi lo¹i M12. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lç bu l«ng lµ 40 mm . 
 Ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®é xiÕt chÆt cña nh÷ng bu l«ng nµy. 
 Khi c«ng tr×nh chØ cã mét d©y dÉn tõ bé phËn thu sÐt xuèng bé phËn tiÕp 
®Êt th× kh«ng ®−îc lµm ®o¹n nèi mµ ph¶i lµ mét d©y nèi liÒn vµ mäi liªn kÕt 
®Òu lµ liªn kÕt hµn cè ®Þnh. 
 
2.4 Bé phËn nèi ®Êt chèng sÐt: 
 
 Bé phËn nèi ®Êt chèng sÐt cã thÓ lµm b»ng thÐp trßn , thÐp dÑt , thÐp èng 
víi phÇn tiÕt diÖn kim lo¹i kh«ng nhá h¬n 100 mm2. ( bÒ dµy thÐp dÑt , thÐp 
gãc vµ thµnh èng kh«ng máng h¬n 4 mm). NÕu ®Êt cã tÝnh chÊt ¨n mßn th× tiÕt 
diÖn trªn ph¶i lín h¬n 100 mm2. Bé phËn nèi ®Êt cã thÓ ®−îc s¬n dÉn ®iÖn , m¹ 
thiÕc, m¹ kÏm nh−ng tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc s¬n c¸ch ®iÖn , s¬n bitum , s¬n h¾c 
Ýn hay bÊt kú lo¹i s¬n nµo cã tÝnh chÊt c¶n trë viÖc dÉn ®iÖn. Ng−êi thiÕt kÕ qui 
®Þnh ®iÖn trë yªu cÇu cña bé phËn nèi ®Êt tuú theo ®iÖn trë cña ®Êt t¹i khu vùc 
c«ng tr×nh. 
 CÇn kiÓm tra l¹i trÞ sè ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ( ρ®. Ω. Cm ) t¹i hiÖn tr−êng. 
Mäi sè liÖu cho s½n trong c¸c Sæ tay chØ ®Ó tham kh¶o vµ thiÕt kÕ kü thuËt mµ 
th«i.  
 
TrÞ sè ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n ( ρ®.tt ) b»ng trÞ sè ®iÖn trë suÊt ®o ®¹c  ( ρ®  ) nh©n 
víi hÖ sè thay ®æi ®iÖn trë suÊt ( ψ ), cßn ®−îc gäi lµ hÖ sè thêi tiÕt hay lµ hÖ 
sè mïa . HÖ sè thay ®æi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt theo thêi tiÕt cña c¸c kiÓu nèi ®Êt 
cho trong b¶ng sau: 
 
 §é s©u ®Æt bé HÖ sè thay ®æi  
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  H×nh thøc nèi ®Êt 
 

phËn nèi ®Êt (m) ®iÖn trë suÊt (ψ)        Ghi chó 

Thanh ( tia ) ®Æt 
n»m ngang ( nèi 
®Êt kÐo dµi ) 

            0,5 
    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
     0,80  -  1,00 

       1,40 ÷ 1,80      
    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
      1,25  ÷  1,45 

TrÞ sè nhá øng víi 
®Êt kh« ( ®o vµo 
mïa kh« ) 

Cäc ®ãng th¼ng        
®øng 

             0,80 
TÝnh tõ mÆt ®Êt 
®Õn ®Çu mót trªn 
cïng cña cäc 

 
 
       1,20 ÷ 1,40 

TrÞ sè lín øng víi 
lo¹i ®Êt Èm ( ®o 
vµo mïa m−a ) 

 
 Th«ng th−êng nªn chän h×nh thøc nèi ®Êt theo chØ dÉn d−íi ®©y: 
(a) Khi trÞ sè ®iÖn trë suÊt ®Êt kh«ng lín qu¸ 3 x 104 Ω. Cm th× sö dông h×nh 
thøc nèi ®Êt cäc ch«n th¼ng ®øng , chiÒu dµi cäc tõ 2,5 ®Õn 3 mÐt , ®Çu trªn 
cña cäc ph¶i ®ãng ngËp s©u trong ®Êt tõ 0,50 ®Õn 0,80 mÐt. 
 NÕu líp ®Êt ë s©u cã ®iÖn trë nhá , tõ 3 x 104 Ω. Cm trë xuèng hoÆc cã 
m¹ch n−íc ngÇm cÇn sö dông h×nh thøc cäc ch«n s©u vµ cã thÓ t¨ng chiÒu dµi 
cäc ®Õn 6 mÐt. Trong tr−êng hîp nµy cã thÓ sö dông cäc bª t«ng cèt thÐp vµ 
c¸c mãng b»ng bª t«ng cèt thÐp cña c«ng tr×nh ®Ó lµm bé phËn nèi ®Êt ch«n 
s©u. 
 Tr−êng hîp líp ®Êt trªn cã trÞ sè ®iÖn trë nhá, c¸c líp ®Êt d−íi lµ ®¸ , sái 
hoÆc cã ®iÖn trë suÊt lín th× dïng h×nh thøc nèi ®Êt thµnh tia ®Æt n»m ngang 
theo kiÓu nèi ®Êt kÐo dµi ch«n ë ®é s©u 0,50 ®Õn 0,80 d−íi mÆt ®Êt , chiÒu dµi 
mçi thanh kh«ng nªn lÊy qu¸ trÞ sè chiÒu dµi tíi h¹n , øng víi c¸c trÞ sè ®iÖn 
trë suÊt  nh− b¶ng sau ®©y: 
 
   ρ,Ω.Cm 
 

<5x104     5x104    10x104   20x104 40x104 

   lth , mÐt 25 35 50 80        100 
 

Tr−êng hîp ph¶i t¨ng sè thanh (tia) còng kh«ng nªn t¨ng qu¸ 4 thanh tia 
vµ gãc t¹o thµnh gi÷a c¸c thanh trªn mÆt b»ng kh«ng nªn nhá h¬n 90o. Nªn −u 
tiªn sö dông h×nh thøc nèi ®Êt kÐo dµi. 

 
(b)  Khi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt b»ng tõ 3 ®Õn 7x104  Ω.Cm, cÇn sö dông 

h×nh thøc nèi ®Êt hçn hîp ( cäc kÕt hîp víi thanh ). Cã thÓ sö dông nèi ®Êt hçn 
hîp kiÓu h×nh vu«ng , h×nh ch÷ nhËt , h×nh trßn . 

C¸c cäc chØ nªn ®ãng trong kho¶ng 2:3 chiÒu dµi cña thanh , tÝnh tõ ®Çu 
thanh , phÝa nèi víi d©y xuèng. 
 

(c) Khi trÞ sè ®iÖn trë suÊt cña ®Êt lín h¬n 7 x 104 Ω.Cm , hoÆc ®Êt cã 
nhiÒu ®¸ t¶ng , ®¸ vØa cho phÐp kÐo dµi thanh tíi chç cã trÞ sè ®iÖn trë suÊt nhá 
nh− hå , ao , s«ng , suèi nh−ng kh«ng nªn kÐo qu¸ 100 mÐt. 
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 (d) Cã thÓ dïng biÖn ph¸p nh©n t¹o ®Ó c¶i thiÖn ®é dÉn ®iÖn ë nh÷ng 
vïng cã ®iÖn trë suÊt cao nh− dïng muèi ¨n ( NaCl ) pha n−íc ®Ó t−íi cho khu 
®¸at chung quanh d©y nèi ®Êt . Theo quan ®iÓm cña chóng t«i ( t¸c gi¶ bµi 
gi¶ng nµy) nÕu dïng ph−¬ng ph¸p nµy th× ph¶i ghi chó vµ nh¾c nhë r»ng cø 
3~5 n¨m l¹i ph¶i kiÓm tra ®iÖn trë suÊt cña ®Êt vµ bæ sung muèi nÕu kh«ng sÏ 
nguy hiÓm v× ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ngµy cµng t¨ng do nång ®é muèi gi¶m do 
m−a . 
 
 Trong viÖc thi c«ng bé phËn thu sÐt , bé phËn dÉn sÐt , bé phËn tiÕp ®Êt 
th× viÖc hµn nèi hÕt søc quan träng . Mét trong nh÷ng ®iÒu hÕt søc chó ý khi 
kiÓm tra chÊt l−îng hÖ chèng sÐt lµ kiÓm tra chÊt l−îng mèi hµn. Mèi hµn ph¶i 
®¶m b¶o chiÒu dµi ®−êng hµn , ®¶m b¶o kh«ng rç , kh«ng ng¾t qu·ng , kh«ng 
bät xØ , chiÒu cao ®−êng hµn ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ. 
 
3. KiÓm tra vµ nghiÖm thu hÖ thèng chèng sÐt : 
 
3.1 Tr×nh tù : 
 
 KiÓm tra vµ nghiÖm thu hÖ chèng sÐt ph¶i tiÕn hµnh theo hai giai ®o¹n, 
tr−íc hÕt kiÓm tra phÇn ®Æt ngÇm sau ®Õn kiÓm tra toµn bé. Tr−íc khi lÊp ®Êt 
ph¶i kiÓm tra kü phÇn sÏ bÞ lÊp ®Êt kÝn vµ lËp hå s¬ ghi nhËn. 
 Hµng ngµy t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng ph¶i chøng kiÕn nh÷ng ho¹t ®éng 
trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt cña c«ng nh©n l¾p hÖ chèng sÐt . Tõng ®o¹n lµm xong , 
c¸n bé gi¸m s¸t cña nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra c¸c tiªu chÝ víi c«ng nh©n thi c«ng 
cã sù chøng kiÕn cña t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng.  
 
3.2 Ban nghiÖm thu : 
 

Khi c«ng t¸c hoµn thµnh , ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc nghiÖm thu mµ ban 
nghiÖm thu gåm : 
 * §¹i diÖn chñ ®Çu t− lµ chñ nhiÖm dù ¸n lµm chñ tÞch ban nghiÖm thu , 
cã c¸c t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ ng−êi gióp viÖc trùc tiÕp. 
 *  §¹i diÖn c¬ quan thi c«ng 
 * §¹i diÖn c¬ quan thiÕt kÕ. 
 
 §èi víi c«ng tr×nh chèng sÐt cÊp I vµ II cã ®¹i diÖn c¬ quan chñ qu¶n 
c¸c bªn cïng tham dù. 
 
3.3 Néi dung kiÓm tra : 
 
 Nh÷ng néi dung cÇn kiÓm tra vµ nªu thµnh v¨n b¶n nh− sau: 
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* VËt liÖu vµ qui c¸ch vËt liÖu sö dông trong c¸c bé phËn chèng sÐt. 
* §é bÒn c¬ häc vµ ®é dÉn ®iÖn cña c¸c mèi hµn , mèi nèi. 
* Sù liªn hÖ gi÷a hÖ thèng b¶o vÖ chèng sÐt víi c¸c bé phËn kim lo¹i kh«ng 
mang ®iÖn cã s½n bªn trong hoÆc bªn ngoµi c«ng tr×nh. 
* Kho¶ng c¸ch an toµn cho phÐp trong kh«ng khÝ vµ trong ®Êt. 
* BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt khi cã ®o¹n d©y dÉn cÇn gÊp khóc , uèn cong , b¨ng 
qua khe lón , khe nhiÖt . . . 
* BiÖn ph¸p chèng han gØ , chèng va ch¹m c¬ häc , chèng dét cho m¸i  
* BiÖn ph¸p lÊp ®Êt vµ trÞ sè ®iÖn trë t¶n dßng ®iÖn tÇn sè c«ng nghiÖp cña bé 
phËn nèi ®Êt. 
 
 ViÖc kiÓm tra kÕt hîp víi quan s¸t b»ng m¾t th−êng víi sö dông dông 
cô ®o kiÓm chuyªn dông. Khi sö dông dông cô ®o kiÓm , nªn thuª theo ph−¬ng 
thøc hîp ®ång dÞch vô kiÓm tra víi c¸c c¬ quan ®−îc phÐp kiÓm ®Þnh chÊt 
l−îng . Nªn l−u ý mäi dông cô sö dông trong ®o kiÓm ph¶i ®−îc kiÓm chuÈn 
hîp thøc theo qui ®Þnh. 
 
3.4. LËp hå s¬ nghiÖm thu : 
 
* Thu thËp ®Çy ®ñ vÒ thiÕt kÕ vµ thuyÕt minh thiÕt kÕ .  
*V¨n b¶n thÝ nghiÖm ®iÖn trë suÊt hiÖn tr−êng. C¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c trong qu¸ 
tr×nh kiÓm tra chi tiÕt c¸c bé phËn. 
* C¸c v¨n b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh khuÊt, kÝn hay bÞ lÊp. 
 
* V¨n b¶n kÕt luËn sau tõng ®ît kiÓm tra , sau tõng giai ®o¹n kiÓm tra . 
* V¨n b¶n kÕt luËn cuèi cïng vµ nh÷ng l−u ý chung vÒ t×nh tr¹ng cña hÖ thèng 
chèng sÐt b¶o vÖ c«ng tr×nh vµ nh÷ng kÕt luËn chung vÒ sö dông. 
 
{ Tin trªn b¸o : TiÒn Phong sè 75 ngµy thø hai 15 th¸ng 4 n¨m 2002 ] 
Th«n 4 x· Ea Nam huyÖn Ea Hleo, sÐt tõ c¬n gi«ng ngµy 8/4 ®¸nh tróng cét ¨ngten TV nhµ 
«ng NguyÔn V¨n Tri lµm thiÖt m¹ng «ng Tri vµ con lµ NguyÔn V¨n TiÕn. Còng c¬n gi«ng 
nµy cßn g©y sÐt ®¸nh cét ¨ngten nhµ anh NguyÔn v¨n QuyÕt lµm vî anh QuyÕt bÞ báng 
nÆng, Anh b¹n §oµn B»ng vµ ch¸u NguyÔn thÞ BÐ bÞ chÕt t¹i chç. 
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     Ch−¬ng IV 
 
       Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu 
           C«ng t¸c l¾p ®Æt thang m¸y 
  Trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh d©n dông 
 
 
1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thang m¸y: 
 
 Kho¶ng chôc n¨m gÇn ®©y , do x©y dùng nhiÒu nhµ cao tÇng ®ång thêi 
víi sù ph¸t triÓn c¸c siªu thÞ , thang m¸y trë thµnh lo¹i trang thiÕt bÞ tiÖn nghi 
cho sö dông c«ng tr×nh kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. 
 Ch−¬ng nµy ®Ò cËp ®Õn c¸c lo¹i thang m¸y ch¹y ®iÖn , thang m¸y thuû 
lùc , thang cuèn vµ b¨ng chë ng−êi. 
 Ph©n lo¹i sö dông trong nhµ ë vµ nhµ c«ng céng th× thang m¸y bao gåm 
:  
Lo¹i I : Thang m¸y chuyªn chë ng−êi 
Lo¹i II : Thang m¸y chë ng−êi nh−ng cã kÓ ®Õn hµng ho¸ mµ ng−êi ®em theo. 
Lo¹i III : Thang m¸y chë gi−êng ( b¨ng-ca , brancard , stretcher ) chuyªn dïng 
trong bÖnh viÖn. 
Lo¹i IV : Thang m¸y chuyªn chë hµng ho¸ nh−ng cã ng−êi ®i kÌm hµng ho¸. 
Lo¹i V : Thang m¸y ®iÒu khiÓn ngoµi cabin chuyªn chë hµng mµ kh«ng cã 
ng−êi ®i kÌm. 
 Tuy vËy cßn mét sè lo¹i thang n©ng cã tÝnh n¨ng h¹n chÕ cã kÕt cÊu dÉn 
®éng ®¬n gi¶n nh− têi quay tay trôc ®øng , thang n©ng phôc vô x©y dùng t¹m 
trªn c«ng tr−êng vµ nh÷ng thang ho¹t ®éng theo chÕ ®é ®Æc biÖt nh− thang 
chuyªn chë chÊt næ , thang vËn hµnh tèc ®é nhanh ( trªn 2,5 m/s) n»m ngoµi 
®èi t−îng ®Ò cËp ë ®©y. 
 
1.1 KiÓm tra hå s¬ cña thang m¸y: 
 
 C¸c yªu cÇu vÒ an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông thang m¸y ®−îc ®Ò ra 
rÊt nghiªm ngÆt nªn mét thang m¸y muèn ®ñ ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt ph¶i cã c¸c hå 
s¬ sau ®©y: 
 
(i) Thang m¸y nhËp khÈu : 
 
 Hå s¬ cña thang nhËp khÈu ph¶i cã: 
 
* Hå s¬ kÜ thuËt gèc; 
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* Dï thang ®−îc giíi thiÖu lµ ®−îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn nµo , quèc tÕ hay 
theo quèc gia nµo còng ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn an toµn cña ViÖt nam.  
* C¸c chi tiÕt m¸y ®i kÌm ph¶i ®ång bé , nÕu c¸c chi tiÕt ®−îc chÕ t¹o theo 
d¹ng liªn kÕt nhiÒu h·ng , nhiÒu quèc gia th× viÖc ®¶m b¶o qui c¸ch kü thuËt 
ph¶i do h·ng ®øng tªn thang m¸y ph¶i chÞu trachs nhiÖm. CÇn kiÓm tra kü c¸c 
chi tiÕt sau ®©y : 
 + C¸p thÐp , xÝch chÞu t¶i 
 + Ray dÉn h−íng cho cabin vµ ®èi träng 
 + Puli dÉn ®éng , dÉn h−íng 
 + HÖ h·m ®iÒu khiÓn, dõng tÇng 
 + HÖ h·m an toµn 
 + C¬ cÊu khèng chÕ an toµn , tÝn hiÖu b¶o vÖ. 
 
(ii) Thang m¸y s¶n xuÊt trong n−íc: 
 
* §¬n vÞ s¶n xuÊt thang m¸y ph¶i ®−îc cÊp phÐp riªng mµ kh«ng sö dông giÊy 
phÐp chung cho ngµnh c¬ khÝ . 
* Thang m¸y ®−îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn kÜ thuËt hiÖn hµnh vµ tiªu chuÈn 
TCVN 5744:1993 - Thang m¸y-Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông.** 
Thang m¸y chÕ t¹o hµng lo¹t ph¶i tu©n theo mÉu ®· thö nghiÖm vµ ph¶i cã hå 
s¬ kÜ thuËt gèc. 
* C¸c chi tiÕt ph¶i nhËp hoÆc liªn kÕt víi n−íc ngoµi ®Ó chÕ t¹o ph¶i ghi râ c¸c 
th«ng sè c¬ b¶n vµ qui c¸ch kÜ thuËt trong hå s¬ .  
 
1.2 Ph¸p nh©n l¾p ®Æt: 
 
(i) §¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i ®−îc phÐp do c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm 
quyÒn cÊp phÐp ho¹t ®éng. 
(ii) Cã ®ñ c¸n bé kü thuËt ®−îc ®µo t¹o theo chuyªn ngµnh. 
(iii) Cã ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ , ®−îc huÊn luyÖn c¬ b¶n vµ 
®Þnh kú vÒ kü thuËt an toµn. 
(iv) Cã ®ñ ®iÒu kiÖn kü thuËt, kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cho c«ng t¸c l¾p ®Æt, ®iÒu 
chØnh vµ söa ch÷a nh− thiÕt bÞ gia c«ng, thiÕt bÞ kiÓm tra, hiÖu chØnh vµ ®o 
l−êng. 
 
1.3 Hå s¬ vµ tr¸ch nhiÖm : 
 
 Hå s¬ kÜ thuËt mµ bªn l¾p ®Æt ph¶i giao cho ®¬n vÞ sö dông nh− sau: 
(i) Lý lÞch gèc cña thang m¸y 
(ii) H−íng dÉn vËn hµnh , sö dông an toµn thang m¸y. 
(iii) H−íng dÉn chÕ ®é b¶o d−ìng , kiÓm tra th−êng xuyªn vµ ®Þnh kú , biÖn 
ph¸p kh¾c phôc sù cè khÈn cÊp nh− mÊt ®iÖn , dõng kh«ng ®óng tÇng. 
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(iv) Ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm vµ quy ®Þnh chu k× ®iÒu chØnh , b¶o d−ìng , söa 
ch÷a, kh¾c phôc sù cè gi÷a ®¬n vÞ l¾p ®Æt , b¶o d−ìng vµ ®¬n vÞ sö dông thang 
m¸y. 
 
 §¬n vÞ l¾p ®Æt chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc thö nghiÖm thang m¸y sau 
l¾p ®Æt vµ söa ch÷a theo ®óng tr×nh tù vµ qui t¾c cña tiªu chuÈn TCVN 
5744:1993. 
 
 Héi ®ång kÜ thuËt tham gia ®¸nh gi¸ c«ng t¸c thö nghiÖm gåm : 
+ C¬ quan cÊp ®¨ng ký sö dông thang m¸y 
+ §¹i diÖn c¬ quan l¾p ®Æt thang m¸y 
+ §¹i diÖn ®¬n vÞ hay c¸ nh©n sö dông thang m¸y. 
 KÕt qu¶ thö nghiÖm ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng v¨n b¶n cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña 
c¸c thµnh viªn vµ ®ãng dÊu cña c¬ quan l¾p ®Æt. 
 CÇn l−u ý vÒ nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ sù ho¹t ®éng an 
toµn vµ ng−êi vËn hµnh thang m¸y ph¶i ®−îc huÊn luyÖn c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô 
mµ m×nh ®¶m nhiÖm , ph¶i hiÓu ®−îc tÝnh n¨ng kÜ thuËt cña thang m¸y mµ 
m×nh phô tr¸ch nh− träng t¶i , vËn tèc lµm viÖc . . . BiÕt c¸c tiªu chuÈn an toµn 
liªn quan ®Õn thang m¸y , biÕt c¸ch kh¾c phôc c¸c sù cè khÈn cÊp theo h−íng 
dÉn cña ®¬n vÞ l¾p ®Æt. 
 
1.3.  C«ng t¸c chuÈn bÞ : 
 
 §¬n vÞ l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i phèi hîp víi bªn x©y dùng phÇn giÕng 
thang ®Ó chõa s½n lç ®Æt c¸c bé phËn ®iÖn liªn quan ®Õn sö dông thang m¸y 
nh− c¸c lç l¾p nót gäi , lç l¾p tÝn hiÖu b¸o tÇng . . .  
 Khi phÇn x©y s½n sµng cho phÇn l¾p , cÇn kiÓm tra chÊt l−îng x©y dùng 
vµ chØ tiÕn hµnh l¾p ®Æt khi phÇn x©y kh«ng cßn khuyÕt tËt vµ ®¸p øng c¸c yªu 
cÇu kÜ thuËt theo thiÕt kÕ.  
 Bè trÝ c¸c sµn thao t¸c b»ng gç , l¾p tõ tÇng d−íi trë lªn , däc theo chiÒu 
cao giÕng thang víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sµn thao t¸c kh«ng qu¸ 3 mÐt. Cã 
thang tre ®Ó lªn xuèng gi÷a c¸c tÇng sµn thao t¸c. Sµn thao t¸c cÇn ch¾c ch¾n 
vµ cã thÓ chÞu ®−îc t¶i lµ 2,5 KN trªn 1m2 sµn. Che ch¾n tÊt c¶ c¸c cöa tÇng vµ 
« l¾p r¸p tõ mÆt sµn dõng lªn ®é cao kh«ng d−íi 1,1 mÐt , che kÝn s¸t lªn sµn 
kh«ng d−íi 1,5 mÐt. C¸c bé phËn che ch¾n ph¶i cè ®Þnh ch¾c vµo t−êng. 
 KÐo ®Ìn s¸ng thi c«ng vµo tõng tÇng trong giÕng thang vµ vµo buång 
m¸y . §iÖn chiÕu s¸ng thi c«ng dïng lo¹i ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 42V vµ ®é chiÕu 
s¸ng s¸ng h¬n 50 lux. C¸c bãng sîi ®èt ph¶i m¾c phÝa trªn sµn thao t¸c t¹i n¬i 
kh«ng c¶n trë ®Õn thao t¸c khi thi c«ng. 
 Tr−íc khi thi c«ng ph¶i kiÓm tra vÒ sè l−îng chi tiÕt vµ ®¶m b¶o c¸c chi 
tiÕt ph¶i ®ång bé l¾p ®ñ vµ ®¶m b¶o chÊt l−îng. Ngoµi ra ph¶i ®Çy ®ñ vËt t− , 
trang bÞ , dông cô, ®å g¸ cÇn thiÕt cho l¾p ®Æt . C¸c trang bÞ ®iÖn ph¶i kiÓm tra 



http://www.ebook.edu.vn 32

®é dÉn ®iÖn , sù th«ng m¹ch , ®é c¸ch ®iÖn vµ c¸c yªu cÇu kh¸c khi ®· ®¹t yªu 
cÇu míi ®−îc ®em sö dông. 
 CÇn mét lÇn n÷a kiÓm tra hå s¬ kÜ thuËt - l¾p r¸p cña thang m¸y. Ph¶i 
®Çy ®ñ trang bÞ b¶o hé lao ®éng , phßng chèng ch¸y , vµ cã b¶n néi qui an toµn 
l¾p ®Æt thang m¸y treo t¹i n¬i thi c«ng . 
 
1.4 Yªu cÇu chung vÒ l¾p ®Æt: 
 
 Trong giÕng thang vµ buång m¸y kh«ng ®−îc l¾p ®Æt bÊt kú mét bé 
phËn thiÕt bÞ nµo kh¸c nh− ®−êng èng n−íc , d©y ®iÖn  kh«ng liªn quan ®Õn 
thang m¸y. 
 Buång m¸y ph¶i th«ng tho¸ng , kh« r¸o vµ che kÝn bôi . Hè giÕng ph¶i 
kh« r¸o, kh«ng cã n−íc thÊm tõ ngoµi vµo . Cöa buång m¸y ph¶i cã kho¸ vµ 
kho¸ ph¶i l¾p tr−íc khi ®−a thiÕt bÞ vµo buång . Kho¶ng hë gi÷a d©y c¸p vµ 
mÐp lç lïa c¸p ph¶i c¸ch nhau > 25 mm. Kho¶ng khe gi÷a bËc cöa tÇng vµ bËc 
cöa cabin kh«ng ®−îc qu¸ 25 mm víi thang ®iÒu khiÓn tõ cabin vµ víi cabin 
kh«ng cã cöa , kh«ng qu¸ 35 mm víi c¸c lo¹i thang kh¸c. §é chÝnh x¸c dõng 
ë mçi ®iÓm dõng ph¶i ®¶m b¶o trong giíi h¹n ±20 mm ®èi víi thang m¸y 
bÖnh viÖn, thang m¸y chÊt hµng b»ng xe vµ ±50mm víi c¸c thang m¸y kh¸c. 
 Kho¶ng c¸ch nh÷ng ®iÓm gÇn nhÊt cña c¸c bé phËn thang m¸y kh«ng 
®−îc d−íi c¸c gi¸ trÞ sau: 
* 50 mm gi÷a cabin vµ ®èi träng ; 
* 50 mm gi÷a cabin , ®èi träng víi v¸ch ng¨n tÇng l−íi thÐp ; 
* 25 mm gi÷a cabin , ®èi träng víi v¸ch ng¨n kÝn cña giÕng ë phÝa kh«ng cã 
cöa cabin ( 15 mm víi thµnh giÕng kh«ng cã nh÷ng phÇn låi , lâm). 
* 10 mm gi÷a bËc cöa tÇng vµ bËc cöa cabin , gi÷a c¸c chi tiÕt nh« lªn cña cöa 
tÇng vµ cöa cabin, kh«ng kÓ c¸c chi tiÕt kho¸ cöa tÇng cïng c¸c bé phËn liªn 
quan ë cabin.  
* 10 mm gi÷a c¸c chi tiÕt nh« lªn cña cabin ( ®èi träng ) víi c¸c phÇn kÕt cÊu 
ray dÉn h−íng , kÓ c¶ c¸c chi tiÕt kÑp chÆt ray. 
 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸nh cöa tÇng víi c¸nh cöa cabin kh«ng v−ît qu¸ 120 
mm. 
 Kho¶ng c¸ch tõ c¸c phÇn thÊp nhÊt cña trÇn , giÕng thang hoÆc c¸c thiÕt 
bÞ l¾p d−íi trÇn ®Õn mÆt nãc cabin , khi ®èi träng ®Ó trªn c¸c ô tú cøng hoÆc 
trªn gi¶m chÊn nÐn tËn cïng , kh«ng ®−îc d−íi 750mm. 
 Kho¶ng kh«ng gian phÝa d−íi cabin ®Õn ®¸y hè giÕng , khi cabin ®Ì lªn 
c¸c ô tú cøng hoÆc trªn gi¶m chÊn nÐn tËn cïng , kh«ng ®−îc d−íi 500 mm. 
 
1.5 C¸c yªu cÇu vÒ kÜ thuËt an toµn : 
 
 L¾p thang m¸y ph¶i tu©n thñ nghiªm Quy ph¹m kÜ thuËt an toµn trong 
x©y dùng TCVN 5308:1991 , Tiªu chuÈn an toµn ®iÖn trong x©y dùng TCVN 
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4086 : 1985 , Quy ph¹m kÜ thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng TCVN 4244:1986 , Yªu 
cÇu chung vÒ an toµn trong hµn ®iÖn TCVN 3146:1986 vµ An toµn ch¸y TCVN 
3254:1979 ; ®ång thêi ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c qui ®Þnh d−íi ®©y: 
 
 Nh÷ng chØ dÉn d−íi ®©y hÕt søc quan träng lµ kinh nghiÖm l©u n¨m tÝch 
luü, tuy kh«ng ghi thµnh ®iÒu kho¶n nh−ng cÇn tu©n thñ nghiªm tóc ®Õn chi 
tiÕt. 
 C¸c viÖc x©y tr¸t hoµn thiÖn ph¶i tiÕn hµnh sau khi l¾p ®Æt xong thiÕt bÞ 
thang m¸y. ViÖc tr¸t t−êng giÕng thang ( nÕu thiÕt kÕ cã yªu cÇu) ph¶i tiÕn 
hµnh tr−íc khi l¾p thang m¸y. 
 ViÖc ch¹y thö khëi ®éng, hiÖu chØnh thiÕt bÞ c¬ , thiÕt bÞ ®iÖn , thiÕt bÞ 
®iÒu khiÓn , hÖ thèng kiÓm tra vµ tÝn hiÖu chØ tiÕn hµnh sau khi ®· hoµn thµnh 
mäi c«ng t¸c x©y tr¸t hoµn thiÖn. Kh«ng ®−îc ®ång thêi l¾p thang m¸y víi thi 
c«ng x©y dùng hoÆc l¾p m¸y kh¸c ë ®é cao kh¸c nhau trong khu vùc giÕng 
thang.  
 Khi hiÖu chØnh c¸c chi tiÕt thuéc thang m¸y ph¶i b¶o ®¶m nhiÖt ®é trong 
buång m¸y vµ giÕng thang kh«ng ®−îc qu¸ 40oC vµ thÊp h¬n 5oC.  
C«ng t¸c hµn trong l¾p ®Æt thang m¸y ph¶i do thî hµn bËc 4/7 cã chøng chØ 
TiÕn hµnh. Khi hµn ph¶i che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ thang m¸y tr¸nh t¸c ®éng 
nhiÖt vµ xØ hµn. Kh«ng ®−îc hµn d©y ®iÖn khi ®· ®Æt d©y. Mäi chi tiÕt m¸y 
chuÈn bÞ l¾p ®Æt ®−îc xÕp ng¨n n¾p , kh«ng ®−îc bµy bõa b·i ra c¸c diÖn tÝch 
®i l¹i hoÆc níi cã thÓ bÞ c¸c t¸c ®éng c¬ häc lµm  h−  háng. N¬i tËp kÕt c¸c bé 
phËn chuÈn bÞ l¾p ®Æt trªn sµn , lªn m¸i , hoÆc ë nh÷ng n¬i ®−îc th−¬ng l−îng 
mµ tæng thÇu dµnh cho sö dông trong thêi h¹n cÇn thiÕt.  
 §Ó ®Ò phßng nh÷ng bÊt tr¾c trong qu¸ tr×nh lao ®éng nªn trong khi tiÕn 
hµnh l¾p ®Æt thang m¸y, c«ng nh©n kh«ng ®−îc lµm mét m×nh mµ ph¶i cã tæ tõ 
hai ng−êi trë lªn cã mÆt t¹i hiÖn tr−êng míi ®−îc thi c«ng. Khi lµm viÖc nhÊt 
thiÕt ph¶i ®éi mò b¶o hé lao ®éng vµ mang g¨ng c¸ch ®iÖn , ®i ñng c¸ch ®iÖn. 
Kh«ng ®−îc trÌo , b¸m vµo c¸c khung s¾t, ray dÉn h−íng vµ ®−êng c¸p ®Ó di 
chuyÓn tõ ®é cao nµy lªn ®é cao kh¸c mµ ph¶i dïng thang. Kh«ng vøt vµo 
giÕng nh÷ng m¶nh kim lo¹i , mÈu que hµn hay bÊt kú vËt d− thõa kh¸c. Khi 
lµm viÖc d−íi cabin ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cabin ®−îc treo trªn c¸p mµ c¸p 
ph¶i Ðp chÆt vµo r·nh puli dÉn vµ ®−îc h·m b»ng bé h·m an toµn , ®−îc chÌn 
chÆt hoÆc ®−îc ®Æt trªn dÇm thÐp kh«ng thÓ r¬i ®−îc. 
 Kh«ng ®−îc lµm viÖc trong hay trªn nãc cabin khi cabin ®ang chuyÓn 
®éng. Cã ng−êi trong cabin kh«ng ®−îc thö bé h·m an toµn. Kh«ng ®−îc dïng 
®éng c¬ ®iÖn cña bé dÉn ®éng ®Ó th¸o cabin khái h·m an toµn. 
ChØ ®−îc lµm viÖc trªn nãc cabin khi cabin ®· treo ch¾c ch¾n vµo c¸p, bé h·m 
an toµn ®· ®−îc chØnh vµ ®−îc thö. Kh«ng ®−îc lªn nãc ca bin qu¸ 2 ng−êi vµ 
kh«ng ®−îc ngåi trªn nãc cabin theo t− thÕ bu«ng thâng hai ch©n trong giÕng 
thang. Khi cã c«ng nh©n ngåi trªn nãc cabin chØ ®−îc dÞch chuyÓn cabin theo 
chiÒu ®i xuèng víi tèc ®é kh«ng qu¸ 0,71 mÐt/sec vµ ph¶i cïng mét c«ng nh©n 
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kh¸c ë tropng cabin, ®iÒu khiÓn cabin di chuyÓn  b»ng nót bÊm ®Æt trªn nãc. 
Khi thi c«ng hÕt søc chó ý ®Õn nh÷ng viÖc cã thÓ tiÕn hµnh ë bªn ngoµi giÕng 
thang vµ trong giÕng thang chØ lµm nh÷ng viÖc mµ kh«ng thÓ lµm ë ngoµi 
®−îc. 
 Kh«ng ®øng ngoµi hµnh lang ®Ó thß tay qua cöa tÇng vµ cöa cabin mµ 
khëi ®éng thang m¸y.  C¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ khi thi c«ng nh− têi, pal¨ng, puli 
cã thÓ ®−îc treo vµo c¸c kÕt cÊu cña giÕng thang vµ neo gi÷ sao cho khi lµm 
viÖc b¶o ®¶m ®é æn ®Þnh. ChØ ®ãng më , c¸c kÕt cÊu n©ng nµy khi cã hiÖu lÖnh 
cña ng−êi cã tr¸ch nhiÖm. Mäi hiÖu lÖnh kh«ng râ rµng ®Òu ®ång nghÜa víi 
lÖnh dõng m¸y. Qu¸ tr×nh n©ng h¹ t¶i trong giÕng thang, t¶i ph¶i ®−îc kÑp chÆt 
vµ treo ch¾c ch¾n. ChØ th¸o khi t¶i ®· ®−îc ®Æt an toµn vµo vÞ trÝ ch¾c ch¾n, 
kh«ng cã kh¶ n¨ng g©y nguy hiÓm. PhÝa d−íi cña t¶i nÆng vµ d−íi ®−êng ®i 
cña t¶i kh«ng cho phÐp ng−êi qua l¹i dï chØ rÊt nhanh t¹i thêi ®iÓm t−ëng nh− 
kh«ng nguy hiÓm. 
 
 L¾p ®Æt thang m¸y lµ qu¸ tr×nh rÊt dÔ x¶y ra tai n¹n nªn viÖc tu©n thñ 
qui t¾c an toµn ®ßi hái hÕt søc nghiªm ngÆt. ChØ cã tu©n thñ nh÷ng ®Ò xuÊt trªn 
®©y míi h¹n chÕ ®Õn tèi thiÓu tai n¹n. 
 
1.6. Qui t¾c c¬ b¶n khi nghiÖm thu sau l¾p ®Æt: 
 
 * Nh÷ng viÖc chuÈn bÞ cho nghiÖm thu: 
+  Hoµn chØnh bé hå s¬ 
+ ChuÈn bÞ cho thang m¸y s½n sµng ho¹t ®éng 
+ ChuÈn bÞ t¶i vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó nghiÖm thu. 
 
 * Môc tiªu nghiÖm thu: 
+ §¹t c¸c th«ng sè kÜ thuËt vµ kÝch th−íc thang m¸y víi c¸c sè liÖu ghi trong 
hå s¬ kÜ thuËt. 
+ VËn hµnh an toµn. 
 * C¸c th«ng sè kÜ thuËt cÇn kiÓm tra: 
 
+ Träng t¶i 
+ VËn tèc lµm viÖc vµ vËn tèc chËm 
+ §é chÝnh x¸c dõng thang ë c¸c tÇng 
+ DiÖn tÝch sµn cabin cña thang chë ng−êi. 
 
 * C¸c qu¸ tr×nh ph¶i kiÓm tra : 
 
+ Quan s¸t b»ng m¾t th−êng vµ nghe ®Ó cã nhËn xÐt s¬ bé vÒ h×nh d¹ng , vÞ trÝ 
, qu¸ tr×nh vËn hµnh vµ nh×n nhËn tæng thÓ 
+ Thö kh«ng t¶i 



http://www.ebook.edu.vn 35

+ Thö t¶i tÜnh 
+ Thö t¶i ®éng 
 
 * Nh÷ng bé phËn sau ®©y cña thang m¸y cÇn ®−îc l−u ý khi kiÓm tra: 
+ Bé dÉn ®éng 
+ ThiÕt bÞ ®iÖn 
+ C¸c thiÕt bÞ an toµn 
+ Bé ®iÒu khiÓn , ¸nh s¸ng vµ tÝn hiÖu 
+ PhÇn bao che giÕng thang 
+ Cabin, hÖ ®èi träng , ray dÉn h−íng  
+ Cöa cabin vµ cöa tÇng 
+ C¸p ( hay xÝch ) vµ phÇn neo kÑp ®Çu c¸p ( xÝch ). 
+ B¶o vÖ ®iÖn 
+ §é c¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn vµ d©y dÉn ®iÖn. 
 
 Ngoµi ra cÇn chó ý ®Õn c¸c kho¶ng c¸ch an toµn , s¬ ®å ®iÖn vµ c¸c 
dông cô cÇn thiÕt trong buång m¸y, c¸c nh·n hiÖu cña nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ 
ngay c¶ ch÷ trªn c¸c b¶ng tÝn hiÖu , b¶ng ®iÒu khiÓn. 
 
 Nh÷ng kinh nghiÖm khi kiÓm tra cÇn ®−îc chó ý hÕt søc: 
 
(i) Khi thö kh«ng t¶i ngoµi viÖc ®¸p øng c¸c tiªu chÝ cña catalogue nªu cßn  
cÇn chó ý ®Õn sù ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn sau: 
 
+ Bé dÉn ®éng ( xem nhiÖt ®é cã t¨ng hay kh«ng , møc ®é ph¸t nhiÖt ra sao,  
dÇu cã bÞ ch¶y kh«ng , phanh h·m ho¹t ®éng thÕ nµo ). 
+ Cöa cabin vµ cöa tÇng 
+ Bé ®iÒu khiÓn, chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu 
+ C¸c bé phËn an toµn nh− c«ng t¾c hµnh tr×nh , nót "stop", kho¸ tù ®éng cña 
tÇng , sµn ®éng cña cabin. 
 
(ii) Thö t¶i tÜnh nh»m môc ®Ých kiÓm tra ®é bÒn cña c¸c chi tiÕt cña bé dÉn 
®éng, ®é tin cËy cña phanh h·m, c¸p kh«ng bÞ tr−ît trªn puli dÉn , ®é bÒn cña 
cabin, cña kÕt cÊu treo cabin , treo ®èi träng vµ ®é tin cËy cña kÑp ®Çu c¸p. 
Thö t¶i tÜnh ®−îc thùc hiÖn theo c¸ch ®Ó cabin ë tÇng thÊp nhÊt , gi÷ t¶i trong 
thêi gian 10 phót víi sù v−ît t¶i so víi qui ®Þnh nh− sau: 
 * 50% víi thang m¸y cã tang cuèn c¸p vµ thang m¸y dïng xÝch lµm d©y 
kÐo. 
 * 100% víi thang m¸y cã puli dÉn c¸p. 
 
 Cã thÓ thay thÕ thö t¶i tÜnh b»ng 3 lÇn di chuyÓn cabin ®i xuèng víi t¶i 
träng v−ît t¶i qui ®Þnh lµ 50%. 
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(iii) Thö t¶i ®éng nh»m kiÓm tra ®é tin cËy cña thang m¸y cã t¶i vµ kiÓm tra 
ho¹t ®éng cña bé phanh h·m an toµn , bé h¹n chÕ vËn tèc vµ bé gi¶m chÊn . 
Th«ng th−êng thö t¶i ®éng b»ng c¸ch chÊt t¶i v−ît t¶i qui ®Þnh 10% råi cho 
cabin lªn xuèng 3 lÇn. 
 
 Nãi chung khi ®· hoµn thµnh l¾p ®Æt , bªn l¾p ®Æt ph¶i lËp qui tr×nh vµ 
ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm tr×nh chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt . T− vÊn ®¶m b¶o chÊt 
l−îng kiÓm tra qui tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p dùa theo hå s¬ kÜ thuËt , catalogue vµ 
c¸c yªu cÇu nªu trong tµi liÖu nµy mµ ®èi chiÕu víi ®Ò nghÞ cña nhµ thÇu , gãp 
ý vµ th¶o v¨n b¶n chÊp nhËn hay söa ®æi qui tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p tr×nh chñ 
nhiÖm dù ¸n duyÖt. 
 Qu¸ tr×nh thö nghiÖm , t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng cÇn theo dâi , chøng 
kiÕn vµ nÕu cÇn , yªu cÇu lµm lÆp ®Ó kh¼ng ®Þnh d÷ liÖu. 
 Mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh , t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ ng−êi thay mÆt 
chñ ®Çu t− ®Ó ®èi chiÕu t×nh tr¹ng chÊt l−îng víi c¸c tiªu chÝ yªu cÇu mµ nhËn 
hay tõ chèi s¶n phÈm chø kh«ng ph¶i lµ c¸n bé kÜ thuËt h−íng dÉn nghiÖp vô 
thi c«ng. 
 
2. Thang m¸y ®iÖn : 
 
 Thang m¸y ®iÖn vËn hµnh nhê ®éng c¬ ®iÖn ph¸t lùc dÉn ®éng cabin. 
Sau nh÷ng yªu cÇu chung cña thang m¸y nªu ë phÇn trªn , c«ng t¸c kiÓm tra 
lo¹i thang m¸y nµy ph¶i ®i vµo tõng bé phËn t¹o thµnh thang . 
 
2.1 GiÕng thang : 
 
 §èi träng cña thang m¸y lo¹i nµy bè trÝ trong cïng giÕng thang l¾p 
cabin. GiÕng thang chØ sö dông riªng cho thang m¸y , kh«ng ®−îc bè trÝ kÕt 
hîp nh÷ng c¸p ®iÖn, èng dÉn , trang thiÕt bÞ vµ vËt dông kh¸c kh«ng liªn quan 
®Õn thang m¸y. 
 NÕu thang m¸y b¾t ®Çu tõ mét sµn th× sµn ph¶i ®−îc tÝnh to¸n víi ho¹t 
t¶i sµn lín h¬n 5000 N/m2 . PhÇn hè thang ®Æt s©u xuèng kh«ng gian d−íi sµn 
vµ cã cét chèng d−íi bé phËn gi¶m chÊn cña ®èi träng nÕu kh«ng ph¶i trang bÞ 
bé h·m b¶o hiÓm cho ®èi träng. 
 GiÕng thang ph¶i cã kÕt cÊu bao che kÝn , trÇn vµ sµn. Tõ giÕng chØ cã 
c¸c lç træ ra chung quanh nh− sau : « cöa tÇng , « cöa kiÓm tra , cöa cøu hé , lç 
cöa sËp kiÓm tra , lç tho¸t khÝ vµ khãi do ho¶ ho¹n , lç th«ng giã , lç th«ng 
gi÷a giÕng víi buång m¸y hoÆc buång puli. 
 Tæng thÓ giÕng thang ph¶i chÞu ®−îc c¸c t¶i träng cã thÓ t¸c ®éng do 
c¸c nguyªn nh©n : 
* Tõ m¸y , tõ ray  
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* ThiÕt bÞ gi¶m chÊn , chèng n¶y , bé h·m b¶o hiÓm 
* T¶i lÖch t©m lªn cabin 
* Khi chÊt t¶i vµ dì t¶i cabin. 
 V¸ch, sµn, trÇn giÕng thang ph¶i dïng vËt liÖu chèng ch¸y, tuæi thä cao, 
kh«ng bôi bËm vµ ®ñ ®é bÒn c¬ häc. 
 GiÕng thang cã yªu cÇu hÕt søc nghiªm ngÆt vÒ ®é th¼ng ®øng v¸ch giÕng, ®é 
th¼ng hµng cña c¸c cöa khoang tÇng . Thang cµng cao cµng ®ßi hái nghiªm 
ngÆt. Khi kiÓm tra kÝch th−íc h×nh häc cña giÕng thang ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ 
tiªu : 
 Trªn mÆt b»ng, tõ t©m giÕng ®o vÒ mçi bªn so víi kÝch th−íc danh nghÜa 
ghi trªn b¶n vÏ , tuú chiÒu cao giÕng thang, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ 
sau: 
+ 25 mm ®èi víi giÕng thang cã chiÒu cao ®Õn 30 mÐt. 
+35 mm ®èi víi giÕng thang cã chiÒu cao tõ 30 m ~ 60 m; 
+ 50 mm ®èi víi giÕng thang cã chiÒu cao trªn 60 m ®Õn 90 mÐt. 
 Sai lÖch gi÷a hai ®−êng chÐo cña giÕng thang trªn cïng mét mÆt c¾t 
ngang cña giÕng thang kh«ng ®−îc qu¸ 25 mm.  
 Trong tr−êng hîp mét giÕng l¾p nhiÒu thang ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng ng¨n 
c¸ch tèi thiÓu gi÷a hai phÇn giÕng l¾p hai thang kÒ nhau lµ 200 mm. 
 Theo mÆt c¾t däc thang sai lÖch chiÒu cao buång ®Ønh giÕng kh«ng ®−îc 
qu¸ + 25 mm. Sai lÖch chiÒu s©u hè thang kh«ng ®−îc qu¸ + 25 mm. 
§èi víi khoang cöa tÇng : 
Sai lÖch chiÒu réng ®o tõ ®−êng trôc ®«i− xøng vÒ mçi bªn kh«ng ®−îc qu¸ + 
25 mm, sai lÖch chiÒu cao kh«ng qu¸ + 25 mm , sai lÖch vÞ trÝ ®−êng trôc ®èi 
xøng cña mçi khoang cöa tÇng so víi ®−êng trôc th¼ng ®øng chung øng víi 
t©m giÕng thang kh«ng ®−îc qu¸ 10 mm. 
  
2.2 Buång m¸y vµ buång puli 
 Buång m¸y vµ buång puli chØ dµnh riªng ®Ó l¾p ®Æt m¸y mãc , c¸c thiÕt 
bÞ kÌm theo vµ puli cña thang m¸y. Kh«ng bè trÝ c¸c èng dÉn , c¸p ®iÖn hoÆc 
c¸c thiÕt bÞ kh¸c kh«ng trùc tiÕp phôc vô thang m¸y. Kh«ng kÕt hîp buång 
m¸y vµ buång puli thang m¸y víi c¸c viÖc kh¸c. Tuy vËy cã thÓ ®−îc xem xÐt 
c©n nh¾c cÈn thËn khi cÇn cã thÓ : 

+Cho l¾p m¸y dÉn ®éng cña thang hµng hoÆc thang cuèn, 
 + HÖ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ phôc vô thang 
 + C¶m biÕn b¸o ch¸y vµ b×nh bät tù ®éng cã nhiÖt ®é t¸c ®éng thÝch øng 
víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ ph¶i cã b¶o vÖ chèng va ch¹m c¬ häc. 
 
 Cöa lèi vµo buång m¸y vµ buång puli cã chiÒu cao tho¸ng kh«ng Ýt h¬n 
1,8 mÐt , ng−ìng cöa cao kh«ng qu¸ 0,4 mÐt. Lèi lªn c¸c buång nµy cÇn thiÕt 
lµm bËc lªn kiÓu x©y. Ngoµi c¸c yªu cÇu vÒ ®é bÒn c¬ häc cña buång thang vµ 
buång puli sµn c¸c buång nµy ph¶i kh«ng tr¬n tr−ît. 
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 Dï ph¶i bè trÝ chËt chéi trong buång m¸y vµ buång puli  th× phÝa tr−íc 
c¸c tñ vµ b¶ng ®iÒu khiÓn còng ph¶i cã diÖn tÝch tÝnh tõ mÆt ngoµi tñ hay b¶ng 
trë ra kh«ng nhá h¬n 0,7 mÐt , chiÒu réng ®óng b»ng chiÒu réng cña tñ hay 
b¶ng.  
 NÕu buång m¸y cã c¸c ®é cao sµn chªnh nhau trªn 40 cm ph¶i lµm bËc 
thang vµ ph¶i cã tay vÞn nªu t¹i khu vùc ®ã kh«ng cã c¸c m¸y mãc chuyÓn 
®éng. PhÝa trªn c¸c bé phËn puli chuyÓn ®éng ph¶i cã kho¶ng c¸ch tho¸ng ®Õn 
c¸c vËt kh¸c Ýt ra 30 cm. Khi sµn cã r·ng s©u trªn 50 cm vµ hÑp h¬n 50 cm cã 
hoÆc kh«ng cã ®−êng èng bªn trong còng ph¶i cã tÊm phñ ®Ëy. 
 
2.3 Cöa tÇng : 
 
 C¸c khoang cöa tÇng ra vµo cabin ph¶i l¾p cöa kÝn . Cöa ph¶i cã ®é bÒn 
c¬ häc ®¶m b¶o tÝnh n¨ng sö dông. Cöa ph¶i ®−îc thö ®¶m b¶o tÝnh n¨ng an 
toµn. §é chÞu löa cña cöa ®¶m b¶o trªn 1 giê. 
 KÝch th−íc cÇn ®¶m b¶o chiÒu cao th«ng thuû cña cöa tÇng Ýt nhÊt ph¶i 
®¶m b¶o 2 mÐt. ChiÒu réng cña cöa tÇng kh«ng réng h¬n 50 mm vÒ mçi bªn so 
víi chiÒu réng cña cöa cabin. 
 Ng−ìng cöa ph¶i ®ñ ®é bÒn ®Ó chÞu t¶i träng truyÒn qua khi chÊt t¶i vµo 
cabin. MÆt trªn ng−ìng cöa bè trÝ dèc ra phÝa ngoµi ®Ó nÕu cã v« ý th× n−íc 
còng kh«ng ch¶y vµo trong cabin. 
 Cöa tÇng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng thÓ x¶y ra kh¶ n¨ng bÞ kÑt , kh«ng trËt 
khái dÉn h−íng hoÆc v−ît khái giíi h¹n hµnh tr×nh di chuyÓn cña chóng. 

Cöa lïa ngang ph¶i cã dÉn h−íng c¶ trªn vµ d−íi. Cöa lïa ®øng ph¶i cã 
dÉn h−íng c¶ ë hai c¹nh. Cöa lïa ®øng hai c¸nh ph¶i treo vµo hai hÖ d©y riªng 
biÖt vµ d©y treo ®¶m b¶o ®é an toµn lµ 8 trá lªn. NÕu treo b»ng puli th× puli 
treo cã ®−êng kÝnh lín h¬n d©y treo  trªn 25 lÇn. C¸p hoÆc xÝch treo ph¶i cã 
kÕt cÊu b¶o vÖ chèng bËt khái r·nh puli hoÆc trËt khíp víi ®Üa xÝch. 
 Ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh vËn hµnh , kho¸ cöa vµ sù dõng cabin ph¶i ¨n 
khíp hÕt søc chÝnh x¸c nh− lµ cöa chØ më khi cabin dõng ®óng tÇng, thang 
kh«ng thÓ ch¹y khi mét cöa nµo ®ã cßn ®ang më . Nh÷ng khi ®iÒu chØnh ®iÓm 
dõng tÇng kÕt hîp víi më cöa ph¶i do thî cã chuyªn m«n thùc hiÖn vµ khi ®· 
®¶m b¶o hÕt søc an toµn b»ng tÝn hiÖu kh«ng sö dông khi ®ang chØnh söa. CÇn 
l−u ý ®¶m b¶o cabin kh«ng thÓ di chuyÓn khi chi tiÕt kho¸ cöa ch−a gµi s©u Ýt 
nhÊt ®−îc 7 mm. 
 
2.4 Cabin, ®èi träng, kÕt cÊu treo vµ ray dÉn h−íng: 
 
 ChiÒu cao trong lßng cabin kh«ng ®−îc nhá h¬n 2 mÐt. ChiÒu cao th«ng 
thuû khoang cöa vµo cabin kh«ng ®−îc nhá h¬n 2 mÐt. 
 T¶i sö dông trong cabin cÇn ®−îc kiÓm tra ®óng víi sè liÖu thiÕt kÕ. 
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TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®Ó sö dông v−ît t¶i. 
 
 Cabin ph¶i ®−îc bao che hoµn toµn b»ng v¸ch, sµn vµ nãc vµ kh«ng 
®−îc sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y cóng nh− c¸c vËt liÖu bèc mïi , bèc khÝ , khãi 
®éc h¹i. Ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ häc, chÞu ®−îc c¸c t¶i t¸c ®éng vµ ph¸t sinh 
trong qu¸ tr×nh vËn hµnh , nhÊt lµ trong t×nh huèng cã t¸c ®éng cña c¸c bé 
phËn h·m b¶o hiÓm hoÆc khi cabin va m¹nh xuèng gi¶m chÊn. 
 Nãc cabin cã thÓ chÞu ®−îc träng l−îng 1000N trªn diÖn tÝch 0,2 x 0,2 
mÐt mµ kh«ng cã biÕn d¹ng d−. Trªn mÆt nãc cabin ph¶i cã chç ®ñ ®Ó mét 
ng−êi ®øng khi söa ch÷a , nghÜa lµ diÖn tÝch tèi thiÓu 0,12 m2 mµ c¹nh nhá 
kh«ng bÐ h¬n 25 cm. Trªn nãc cabin cã lan can b¶o vÖ t¹i nh÷ng mÐp mµ c¹nh 
cabin c¸ch v¸ch giÕng trªn 30 cm. 
 T¹i ng−ìng cöa cabin ph¶i cã tÊm ch¾n ch©n ch¹y xuèt chiÒu réng 
khoang . TÊm ch¾n ch©n cã nÑp gê lªn phÝa sµn cabin vµ chêm xuèng d−íi 
møc sµn cabin kh«ng Ýt h¬n 75 cm. 
 Mäi lèi vµo cabin ph¶i cã cöa cabin . Cöa cabin ph¶i kÝn khÝt vµ khi 
®ãng th× cöa ph¶i che kÝn lèi vµo. 
 Cöa cabin ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ häc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sö dông. 
Cöa ph¶i ®¶m b¶o thiÕt kÕ vµ gia c«ng , l¾p ®Æt sao cho h¹n chÕ tèi ®a t¸c h¹i 
khi kÑt ph¶i ng−êi, quÇn ¸o hay ®å vËt hoÆc khi chuyÓn ®éng va ph¶i ng−êi. 
§Ó tr¸nh c¹nh s¾c khi va ng−êi , mÆt trong cña cöa lïa kh«ng cã r·nh s©u hay 
gê næi qu¸ 3 mm. MÐp gê ®Òu lµm v¸t , vª trßn. 
Cöa cÇn cã trang bÞ chèng kÑt phßng khi ®ang ®ãng gÆp ch−íng ng¹i th× cöa 
ph¶i ®æi chiÒu chuyÓn ®oäng ®Ó më trë l¹i vµ dÜ nhiªn , cabin gi÷ nguyªn vÞ trÝ, 
kh«ng chuyÓn dÞch. 
 Cabin ph¶i cã c¸c lç th«ng giã phÝa trªn vµ phÝa d−íi. 
 Cabin ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng liªn tôc b»ng ¸nh s¸ng trªn 50 lux lªn mÆt 
sµn vµ lªn c¸c thiÕt bÞ ®iªï khiÓn. 
 KÕt cÊu treo cabin vµ ®èi träng cÇn ®−îc kiÓm tra kü theo c¸c tÝnh n¨ng 
x¸c ®Þnh ë thiÕt kÕ. C¸p thÐp ph¶i ®Èm b¶o ®é bÒn trªn 1570 N/mm2 víi c¸p 
mµ c¸c sîi cã ®é bÒn nh− nhau vµ nÕu c¸p cã sîi ngoµi ®é bÒn bÐ h¬n sîi trong 
th× ®é bÒn sîi ngoµi kh«ng bÐ h¬n 1370 n/mm2 vµ sîi trong cã ®é bÒn 1770 
mm2. 
 HÖ sè an toµn lµ tû sè gi÷a t¶i träng ph¸ huû tèi thiÓu cña c¸p víi t¶i 
träng tèi ®a t¸c ®éng trong d©y c¸p khi cabin ®Çy t¶i dõng ë tÇng thÊp nhÊt. 
Nãi chung hÖ sè an toµn cña dÉn ®éng ma s¸t víi ba d©y c¸p trë lªn lµ 12 , dÉn 
®éng ma s¸t víi hai d©y c¸p th× hÖ sè an toµn lµ 16 vµ dÉn ®éng b»ng tang luån 
c¸p th× hÖ sè an toµn b»ng 12. 
 Puli vµ ®Üa xÝch ph¶i cã trang bÞ b¶o vÖ, tr¸nh x¶y ra c¸c hiÖn t−îng g©y 
th−¬ng tÝch cho ng−êi trong mäi tr−êng hîp , tr¸nh x¶y ra c¸p bËt khái puli khi 
bÞ trïng , hoÆc ®Ó vËt l¹ r¬i vµo khe gi÷a c¸p vµ puli. 
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 Ray dÉn h−íng ph¶i cã Ýt nhÊt lµ hai ray cøng b»ng thÐp. NÕu tèc ®é 
v−ît qu¸ 0,40 m/sec th× ray dÉn h−íng ph¶i lµm b»ng thÐp c¸n kÐo hoÆc bÒ 
mÆt ma s¸t ph¶i gia c«ng. Yªu cÇu nµy còng sö dông cho mäi vËn tèc chuyÓn 
®éng kh¸c nªu muèn sö dông bé h·m b¶o hiÓm vËn hµnh ®−îc ªm. 
 
2.5 Kho¶ng c¸ch an toµn : 
 
 Kho¶ng c¸ch theo ph−¬ng ngang gi÷a ng−ìng cöa , khu«n cöa cabin ( 
hoÆc mÐp cöa trong tr−êng hîp cöa lïa ) víi v¸ch giÕng thang kh«ng ®−îc lín 
h¬n 0,15 m. Kho¶ng c¸ch theo ph−¬ng ngang gi÷a ng−ìng cöa cabin víi 
ng−ìng cöa tÇng kh«ng ®−îc lín h¬n 35 mm. Kho¶ng c¸ch theo ph−¬ng ngang 
gi−u· cöa cabin víi cöa tÇng khi vËn hµnh ®ãng më ,. Còng nh− khi ®· ®ãng 
h¼n , kh«ng ®−îc lín h¬n 0,12m. Trong tr−êng hîp phèi hîp cöa tÇng kiÓu b¶n 
lÒ víi cöa cabin lµ cöa gËp, kho¶ng c¸ch gi÷a hai cöa ®ãng ph¶i sao cho kh«ng 
thÓ bá lät viªn bi ®−êng kÝnh 0,15 m vµo bÊt kú khe hë nµo gi÷a hai cöa. 
Kho¶ng c¸h theo ph−¬ng ngang gi÷a c¸c phÇn nh« ra xa nhÊt cöa cabin víi ®èi 
träng ph¶i kh«ng nhá h¬n 0,05 m. Sai lÖch dõng tÇng cña cabin kh«ng ®−îc 
lín h¬n 25 mm, riªng ®èi víi thang chë bÖnh nh©n vµ thang chÊt hµng b»ng xe 
th× sai lÖch dõng tÇng cho phÐp lµ 15 mm. 
 
2.6 ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ : 
  ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ bao gåm bé h·m b¶o hiÓm , bé khèng chÕ v−ît 
tèc , gi¶m chÊn cabin vµ ®èi träng . 
 Bé h·m b¶o hiÓm ®Æt ë phÇn d−íi thÊp cña cabin. 
 Bé khèng chÕ v−ît tèc ph¸t ®éng cho bé h·m b¶o hiÓm cabin ho¹t ®éng 
khi vËn tèc ®i xuèng cña cabin ®¹t gi¸ trÞ b»ng 115% vËn tèc ®Þnh møc . 
 
 Nãi chung viÖc kiÓm tra thang m¸y ph¶i lµ ng−êi cã nghiÖp vô vÒ thang 
m¸y. Nh÷ng ®iÒu h−íng dÉn trªn ®©y nh»m gióp kü s− t− vÊn b¶o ®¶m chÊt 
l−îng c¸ch nh×n kh¸i qu¸t nh»m theo dâi vµ ®Æt ra c¸c yªu c©ï víi bªn thi 
c«ng vµ c¸n bé gi¸m s¸t chuyªn m«n. 
 
3. Thang m¸y thuû lùc : 
 
 Thang m¸y thuû lùc lµ thang m¸y vËn hµnh n©ng t¶i nhê n¨ng l−îng cña 
b¬m ®iÖn b¬m chÊt láng vµo kÝch ®Ó ph¸t lùc dÉn ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp 
lªn cabin. Cã lo¹i thang trùc tiÕp cã piston hoÆc xylanh liªn kÕt trùc tiÕp víi 
cabin hoÆc khung treo cabin. Thang gi¸n tiÕp cã piston hoÆc xylanh nèi víi 
cabin hoÆc khung treo cabin b»ng d©y treo ( c¸p, xÝch). Nãi chung ph−¬ng 
ph¸p vµ ®èi t−îng kiÓm tra t−¬ng tù nh− thang m¸y ®iÖn. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn 
kiÓm tra víi thang m¸y thuû lùc còng gåm: 
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1. GiÕng thang 
2. Buång m¸y vµ buång puli 
3. Cöa tÇng 
4. Cabin, ®èi träng, kÕt cÊu treo vµ ray dÉn h−íng 
5. C¸c kho¶ng c¸ch an toµn 
6. ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ 
7. M¸y dÉn ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ thuû lùc 
8. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn 
 
 VÒ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra vµ ®èi t−îng kiÓm tra nh»m vµo sù ®¶m b¶o 
tuyÖt ®èi an toµn cho sö dông thang m¸y. Víi thang m¸y, nh÷ng yÕu tè ngÉu 
nhiªn th−êng xuyªn x¶y ra nªn thiÕt bÞ ph¶i tuyÖt ®èi an toµn , sù l¾p ®Æt ph¶i 
®¸p øng nghiªm ngÆt c¸c chØ tiªu kü thuËt ®Ó vËn hµnh an toµn tèi ®a. 
 
4. PhÇn ®iÖn cña thang m¸y: 
 
 4.9.1.C¸ch ®Æt d©y dÉn ®iÖn vµ d©y dÉn ®iÖn trong buång l¸i. 
 

C¸ch ®iÖn ®Æt d©y dÉn trong gian m¸y, trong giÕng thang vµ buång thang 
m¸y ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ “c¸ch ®Æt d©y dÉn ®iÖn” vµ c¸c yªu cÇu sau: 
 
a) Ph¶i dïng c¸c d©y dÉn hay c¸p c¸ch ®iÖn b»ng cao su hoÆc lo¹i c¸ch ®iÖn 
t−¬ng tù. Kh«ng cho phÐp sö dông c¸p ®iÖn vµ c¸p kiÓm tra cã c¸ch ®iÖn giÊy 
tÈm dÇu. 
 
b) MÆt c¾t nhá nhÊt cña c¸c ruét c¸p vµ d©y dÉn ph¶i lµ 1,5 mm2 ®èi víi ruét 
®ång vµ 2,5 mm2 ®èi víi ruét nh«m. Ph¶i sö dông d©y dÉn ruét ®ång, ë c¸c 
m¹ch ®iÒu khiÓn tõ hµng kÑp ®Êu d©y cña c¸c tÇng vµ hµng kÑp ®Çu d©y trong 
buång thang ®Õn c¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm, vµ ë c¸c m¹ch dÔ háng do ph¶i chÞu va 
®Ëp hay rung ®éng th−êng xuyªn (kho¸ chuyªn m¹ch tÇng, tiÕp ®iÓm ë cöa, 
c«ng t¾c cña c¸c thiÕt bÞ b¶o hiÓm v.v..) 
 
c) Khi lËp b¶ng ®iÒu khiÓn, c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c d©y nèi chóng víi hµng kÑp ®Êu 
d©y, ph¶i dïng c¸c d©y dÉn hay c¸p ruét ®ång lo¹i nhiÒu sîi cã mÆt c¾t nhá nhÊt 
0,5 mm2. 

 
d) Mäi ®Çu d©y dÉn ph¶i ®−îc ký hiÖu theo thiÕt kÕ. 
 

D©y dÉn ®iÖn vµo buång thang, ph¶i lµ c¸p mÒm nhiÒu ruét hay d©y mÒm 
nhiÒu sîi, ®−îc lång trong mét èng chung b»ng cao su mÒm. Khi ®ã ph¶i cã Ýt 
nhÊt 2 ruét c¸p hoÆc 2 d©y dÉn dù phßng. 
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C¸c c¸p vµ èng mÒm ph¶i chÞu ®−îc t¶i träng c¬ häc do träng l−îng b¶n 
th©n. Cã thÓ treo d©y dÉn vµo c¸p thÐp ®Ó t¨ng thªm kh¶ n¨ng chÞu lùc c¬ häc. 
 

C¸c c¸p vµ èng mÒm lång d©y dÉn ph¶i ®−îc bè trÝ vµ cè ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o 
buång thang chuyÓn ®éng chóng kh«ng bÞ cä s¸t vµo c¸c kÕt cÊu thang. C¸p thÐp 
trong giÕng thang khi dÉn ®iÖn b»ng nhiÒu c¸p hay nhiÒu èng mÒm th× nªn bã 
chóng l¹i víi nhau. 
 

Tr¹m tõ ph¶i ®Æt th¼ng ®øng, ®é nghiªng cho phÐp theo ph−¬ng th¼ng 
®øng kh«ng ®−îc qu¸ 5 mm. 
 

C¸c hép vµ b¶ng ®Æt thiÕt bÞ ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n. 
 
4.9.2. Nèi ®Êt cho phÇn ®iÖn cña thang m¸y: 
 

ViÖc nèi ®Êt thang m¸y (m¸y n©ng) ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu trong  c¸c 
tµi liÖu h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o vµ ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: 
 
a) Ph¶i nèi ®Êt nh÷ng bé phËn b»ng kim lo¹i cña thiÕt trÝ thang m¸y cã thÓ mang 
®iÖn ¸p  khi c¸ch ®iÖn cña c¸c bé phËn mang ®iÖn bÞ háng. 
 
b) C¸c ®Çu èng vµ vá bäc b»ng kim lo¹i ®Òu ph¶i ®−îc nèi t¾t b»ng c¸ch hµn (cã 
thÓ lµm thiÕu). 
 
c) §Ó nèi ®Êt c¸c buång thang nªn dïng mét trong c¸c ruét c¸p hay ruét trong 
c¸c d©y dÉn c¸p ®iÖn. Nªn lîi dông c¸c vËt sau ®©y ®Ò lµm d©y nèi ®Êt bæ sung 
mµn ch¾c kim lo¹i cña c¸p vµ c¸p thÐp chÞu lùc hoÆc kÓ c¶ c¸p thÐp chÞu lùc cña 
buång thang. 
 
d) Khi bé phËn truyÒn ®éng, thang m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ ®−îc ®Æt trªn c¸c ®Öm 
gi¶m sãc vµ ®Öm c¸ch ©m, th× c¸c d©y nèi ®Êt ph¶i cã c¸c vßng bï trõ. 
 
®) C¸c buång dÉn h−íng b»ng kim lo¹i, c¸c ®èi träng vµ c¸c kÕt cÊu kim lo¹i 
cña rµo ch¾n giÕng thang, ®Òu ph¶i ®−îc nèi ®Êt. 
 

Khi hÖ nèi ®Êt ®· hoµn thµnh, ph¶i kiÓm tra sù liÒn m¹ch vÒ ®iÖn gi÷a c¸c 
bé phËn ®−îc nèi ®Êt vµ d©y nèi ®Êt nèi vµo thang m¸y. Khi ®ã kh«ng ®−îc cã 
nh÷ng chç ®øt m¹ch, nh÷ng chç tiÕp xóc xÊu .v.v... 

C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra nèi ®Êt ph¶i lËp thµnh biªn b¶n. 
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    Ch−¬ng V 
 
  Gi¸m s¸t thi c«ng vμ nghiÖm thu 
 HÖ thèng th«ng giã , ®iÒu hoμ kh«ng khÝ , cÊp l¹nh 
 
 
 HÖ thèng th«ng giã bao gåm c¸c hÖ thèng cÊp , hót , th¶i bôi , th¶i khÝ 
®éc. 
 HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ cÊp l¹nh lµ hÖ thèng xö lý lµm m¸t 
hoÆc lµm nãng kh«ng khÝ , vËn chuyÓn vµ ph©n phèi kh«ng khÝ tíi n¬i cÇn 
thiÕt. 

C¸c hÖ thèng bao gåm ®−êng èng, c¸c chi tiÕt vµ thiÕt bÞ. 
 
1. C«ng t¸c chÕ t¹o èng dÉn kh«ng khÝ: 
 
 CÇn dùa vµo thiÕt kÕ ®Ó kiÓm tra kÝch th−íc cña ®−êng èng. C¸c tiÕt 
diÖn trßn hay tiÕt diÖn ch÷ nhËt th× viÖc ®o sö dông kÝch th−íc ngoµi lµm 
chuÈn ®Ó ®o. Mçi ®o¹n èng ®Ó l¾p khuyÕch ®¹i nªn cã chiÒu dµi tõ 1,80 mÐt 
®Õn 2,5 mÐt. Cã thÓ cã lo¹i gia c«ng hµn hay liªn kÕt b»ng bul«ng nh−ng còng 
kh«ng nªn lµm nh÷ng ®o¹n lín h¬n 4 mÐt. 
 CÇn c¨n cø vµo thiÕt kÕ ®Ó kiÓm tra c¸c mÝ ghÐp. C¸c mÝ ghÐp ph¶i ®¶m 
b¶o ®óng thiÕt kÕ. 
 èng ph¶i cã mÆt ngoµi ®Òu ®Æn , ph¼ng hoÆc cong ®Òu , khe ghÐp kÝn 
khÝt , m¹ch nèi theo chiÒu däc ph¶i so le. 
 Sai sè cho phÐp cña ®−êng kÝnh ngoµi hoÆc c¹nh ngoµi ®−îc phÐp nh− 
sau: 
* +1 mm nÕu kÝch th−íc c¹nh lín ( hoÆc ®−êng kÝnh ) èng nhá h¬n hoÆc b»ng 
300 mm. 
* +2 mm nÕu kÝch th−íc c¹nh lín ( hoÆc ®−êng kÝnh ) èng lín h¬n 300 mm. 
 Sai sè cho phÐp cña ®−êng kÝnh trong cña mÆt bÝch trßn hoÆc c¹nh dµi 
trong cña mÆt bÝch tiÕt diÖn ch÷ nhËt lµ +2mm, ®é kh«ng b»ng ph¼ng kh«ng 
qu¸ 2mm. 
 CÇn hÕt søc chó ý ®Õn c¸ch ghÐp nèi èng giã víi mÆt bÝch , mÆt cuèn, 
b¸n kÝnh cong vµ sè ®èt tèi thiÓu cña ngoÆt tiÕt diÖn trßn. Ph¶i dùa vµo kÝch 
th−íc qui ®Þnh trong thiÕt kÕ ®Ó kiÓm tra. 
 Ch¹c ba, ch¹c t− cña èng th«ng giã tiÕt diÖn trßn th× gãc kÑp nªn lµ 15o 
®Õn 60o. Sai sè cho phÐp cña gãc kÑp ph¶i nhá h¬n 3o. 
 VËt liÖu lµm èng th«ng giã do thiÕt kÕ chØ ®Þnh theo yªu cÇu cña chñ 
®Çu t− , cã thÓ lµ t«n ®en vµ t«n tr¸ng kÏm , thÐp kh«ng gØ, b»ng nh«m l¸, b»ng 
tÊm nhùa cøng, b»ng nhùa cèt v¶i thuû tinh. 
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 Khi kiÓm tra , cÇn chó ý chÊt l−îng vËt liÖu , ph¶i dïng chÝnh phÈm , 
kh«ng ®−îc dïng vËt liÖu thu håi ®Ó lµm hÖ èng th«ng giã. CÇn l−u ý chÊt 
l−îng ®−êng hµn vµ chÊt l−îng mÆt bÝch. CÇn dùa vµo qui ®Þnh vÒ qui c¸ch 
miÖng v¸t vµ mèi hµn , qui c¸ch vËt liÖu lµm mÆt bÝch , kiÓm tra tÝnh nguyªn 
vÑn cña vËt liÖu sö dông, ®é dµy cña vËt liÖu , chÊt l−îng gia c«ng cho ®óng 
thiÕt kÕ. 
 
2. ChÕ t¹o c¸c phô kiÖn cña hÖ thèng èng giã : 
 
(i) Cöa giã : 
 
 Cöa giã ph¶i cã bÒ mÆt b»ng ph¼ng, sai sè so víi c¸c kÝch th−íc thiÕt kÕ 
kh«ng qu¸ 2 mm, chªnh lÖch gi÷a hai ®−êng chÐo cña cöa giã kh«ng qu¸ 3 
mm. C¸c bé phËn ®iÒu chØnh cña cöa giã ph¶i linh ho¹t , tÊm l¸ c©n b»ng , 
kh«ng ®−îc va ch¹m vµo khung biªn.  Lµm sao khi ®ãng , më cöa giã ph¶i ªm 
vµ kÝn hÕt møc. S¾p xÕp c¸c l¸ giã ph¶i ®Òu ®Æn , t©m cña trôc hai ®Çu ph¶i trªn 
cïng mét ®−êng th¼ng, ®inh t¸n víi khung biªn ph¶i chÆt. NÕu lµ cöa giã quay 
th× bé phËn ho¹t ®éng ph¶i nhÑ nhµng, linh ho¹t , kÕt cÊu ch¾c ch¾n. 
 
(ii) C¸c lo¹i van : 
 
 Van ph¶i ch¾c ch¾n, bé phËn ®iÒu chØnh ph¶i linh ho¹t, chÝnh x¸c , tin 
cËy. Van nhiÒu l¸ ph¶i khÝt vµ cù ly ®Òu ®Æn. Van phßng ho¶ kh«ng ®−îc biÕn 
d¹ng khi chÞu löa , ®é dµy vá kh«ng nhá h¬n 2mm. Bé phËn quay trong bÊt kú 
tr−êng hîp nµo còng ph¶i quay dÔ dµng. CÇu ch× cña van phßng ho¶ ph¶i ®−îc 
kiÓm nghiÖm. NhiÖt ®é ®iÒu chØnh ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ , sai sè cho phÐp 
lµ -2oC , cÇu ch× ph¶i ®Æt ë phÝa ®ãn giã cña van. 
C¸nh van khi ®ãng ph¶i kÝn khÝt , ng¨n ®−îc luång kh«ng khÝ theo ¸p suÊt qui 
®Þnh cña hÖ thèng. 
 
(iii) Chôp hót vµ c¸c bé phËn kh¸c: 
 
 KÝch th−íc c¸c chôp hót ph¶i chÝnh x¸c nh− thiÕt kÕ, chç nèi ph¶i ch¾c 
ch¾n. C¹nh vá ngoµi ph¶i khö hÕt c¸c chç s¾c c¹nh. Mò giã ph¶i theo ®óng 
tiªu chuÈn, träng t©m mò giã quay ph¶i c©n b»ng. èng nèi nÕu kh«ng cã yªu 
cÇu cña thiÕt kÕ th× cã thÓ lµm b»ng v¶i b¹t hay gi¶ da. NÕu trong èng nèi cã 
n−íc hoÆc Èm th× bªn trong v¶i b¹t ph¶i quÐt líp cao su chèng n−íc. NÕu khÝ 
dÉn cã tÝnh ¨n mßn th× sö dông vËt liÖu chèng ®−îc ¨n mßn nh− quÐt nhùa cao 
su chÞu axit hoÆc nhùa polyvinyl clorit. 
 
3. ChÕ t¹o c¸c bé phËn xö lý kh«ng khÝ : 
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(i) Buång xö lý nhiÖt Èm kh«ng khÝ: 
 
 BÓ n−íc trong ng¨n phun xö lý nhiÖt Èm kh«ng khÝ ph¶i ®¶m b¶o kh«ng 
rß rØ. Dung tÝch bÓ ph¶i ®¶m b¶o chøa ®ñ n−íc ®Ó buång phun cã thÓ ho¹t 
®éng Ýt nhÊt lµ 1015 phót. ChiÒu cao mùc n−íc sao cho phñ kÝn l−íi läc n−íc. 
Gãc gÊp cña tÊm ch¾n n−íc ph¶i phï hîp yªu cÇu thiÕt kÕ, sai sè cho phÐp cña 
®é dµi vµ ®é réng lµ 2 mm. Cù ly c¸nh ph¶i ®Òu, sù liªn kÕt gi÷a tÊm ch¾n 
n−íc víi tÊm cè ®Þnh h×nh l−îc ph¶i chÆt chÏ, hîp lý. Ph¶i ®Æt tÊm ch¾n ngËp 
vµo trong n−íc ë chç tÊm ch¾n n−íc tiÕp xóc víi mÆt n−íc. TÊm ch¾n n−íc l¾p 
ghÐp ph©n tÇng, mçi tÇng ph¶i ®Æt mét bé phËn ng¨n n−íc. Chi tiÕt cè ®Þnh 
tÊm ch¾n n−íc ph¶i xö lý chèng ¨n mßn. 
 
(ii) Bé läc kh«ng khÝ: 
 
 §é dµy vµ ®é chÆt cña vËt liÖu läc trong bé läc kh«ng khÝ ph¶i phï hîp 
yªu cÇu thiÕt kÕ, khung ph¶i b»ng ph¼ng, vu«ng gãc. Tr−íc khi l¾p tÊm nhùa 
xèp vµo bé läc ph¶i th«ng lç b»ng dung dÞch kiÒm nång ®é 5%. 
 
(iii) ChÕ t¹o èng tiªu ©m: 
 
 VËt liÖu tiªu ©m ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu chèng ch¸y, chèng ¨n 
mßn vµ chèng Èm. TÊm ®ôc lç cña èng tiªu ©m ph¶i b»ng ph¼ng, hµng lç ph¶i 
th¼ng, bÒ mÆt tr¬n nh½n. HÖ khung cña èng tiªu ©m ph¶i ch¾c ch¾n, chç nèi 
v¸ch ng¨n víi thµnh èng ph¶i kÝn khÝt. VËt liÖu hót ©m bªn trong èng tiªu ©m 
ph¶i ®Òu ®Æn vµ ch¾c ch¾n, bÒ mÆt ph¶i b»ng ph¼ng. 
 
(iv) Bé phËn hót bôi : 
 
 Sai sè cho phÐp vÒ kÝch th−íc ®−êng kÝnh èng hót bôi tiÕt diÖn trßn hoÆc 
c¹nh èng tiÕt diÖn ch÷ nhËt kh«ng ®−îc qu¸ 5%. C¸c mÆt trong vµ ngoµi ph¶i 
tr¬n, nh½n. §−êng vµo vµ ra cña bé phËn hót bôi ph¶i ph¼ng, th¼ng , èng th¶i 
tiÕt diÖn trßn ph¶i ®ång trôc víi th©n c«n ë d−íi, lÖch t©m kh«ng qu¸ 2 mm. 
PhÇn vá cña bé phËn hót bôi khi l¾p ghÐp ph¶i b»ng ph¼ng, mèi nèi xen nhau , 
bÒ mÆt mèi hµn kh«ng ®−îc lç rç, kh«ng ®−îc cã bät khÝ, kh«ng cã kÑp v¶y , 
r¹n nøt.  
 
4. Thi c«ng l¾p ®Æt èng dÉn kh«ng khÝ vµ c¸c phô kiÖn: 
 
(i) L¾p ®Æt ®−êng èng giã  
 Trong ®−êng èng giã vµ c¸c bé phËn kh¸c kh«ng ®−îc kÐo d©y ®iÖn , 
c¸p ®iÖn vµ c¸c lo¹i èng dÉn khÝ ®éc h¹i , khÝ dÔ ch¸y, dÔ næ vµ chÊt láng. 
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Mèi nèi cã thÓ th¸o ®−îc cña èng giã vµ c¸c bé phËn kh¸c kh«ng ®−îc bè trÝ 
trong sµn vµ trong t−êng. L¾p ®Æt èng giã cña hÖ thèng hót khÝ th¶i vµ hót bôi 
nªn tiÕn hµnh sau khi ®· l¾p c¸c thiÕt bÞ mµ chóng ph¶i phôc vô. C¸c chi tiÕt 
chê, ch«n s½n hoÆc bul«ng në cña gi¸ treo, gi¸ ®ì ph¶i ë vÞ trÝ chÝnh x¸c, ch¾c 
ch¾n, c¸c phÇn ch«n ch×m th× kh«ng ®−îc s¬n vµ ph¶i lµm s¹ch hÕt dÇu mì. 
KÕt cÊu ®ì nh− gi¸ treo, chèng vµ ®ì ®−êng èng th«ng giã kh«ng cã b¶o «n 
nÕu kh«ng cã qui ®Þnh riªng th× theo nh− sau ®©y: 
* L¾p ®−êng èng n»m ngang, ®−êng kÝnh hoÆc ®é dµi c¹nh lín cña èng giã < 
400 mm th× kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ 4 mÐt, ≥ 400 mm th× cù ly kh«ng qu¸ 3 
mÐt. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm ®ì èng ®øng kh«ng ®−îc xa qu¸ 4 mÐt. CÇn 
thiÕt kÕ ®iÓm cè ®Þnh thÝch hîp chèng rung , chèng lóc l¾c cho èng giã treo. 
C¸c kÕt cÊu ®ì kh«ng ®Æt vµo vÞ trÝ cã cöa giã, cöa van vµ cöa kiÓm tra. Gi¸ 
treo kh«ng ®−îc treo trùc tiÕp vµo mÆt bÝch èng. VËt liÖu lµm gio¨ng ph¶i tu©n 
theo ®óng thiÕt kÕ. 
 Khi l¾p èng n»m ngang , chªnh lÖch ®é cao kh«ng qu¸ 3mm cho 1 mÐt 
vµ tæng chªnh lÖch kh«ng qu¸ 20 mm.  Khi l¾p èng giã ®øng ®é nghiªng 
kh«ng ®−îc qu¸ 3 mm cho 1 mÐt ®øng vµ tæng nghiªng kh«ng v−ît 20 mm. 
 C¸c phô kiÖn ph¶i l¾p ®Æt ë vÞ trÝ thuËn tiÖn thao t¸c vµ ph¶i ®¶m b¶o 
cho mäi thao t¸c ph¶i nhÑ nhµng, chÝnh x¸c vµ ch¾c ch¾n. Khi l¾p nhun÷g èng 
mÒm ph¶i hÕt søc chó ý cho mèi nèi ®−îc chÆt chÏ, kh«ng xo¾n , lÖch. 
 
5. Thi c«ng l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ cña hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu hoµ 
kh«ng khÝ: 
 
(i) Qu¹t giã: 
 
 Qu¹t ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ dÔ lui tíi ®Ó vËn hµnh, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a. Mäi 
bé phËn truyÒn ®éng ph¶i ®−îc b¶o vÖ hîp lý. C¸c mèi liªn kÕt ®Çu vµo vµ ®Çu 
ra cña qu¹t ®−îc bè trÝ sao cho kh«ng gi¶m ¸p qu¸ møc hay t¹o ra dßng quÈn 
v× nh− thÕ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn sù lµm viÖc cña qu¹t. 
 
 Sai sè khi l¾p ®Æt qu¹t th«ng giã ®−îc phÐp nh− sau: 
* Sai lÖch trªn mÆt b»ng cña ®−êng trung t©m :  10 mm 
* VÒ cao ®é so víi thiÕt kÕ :  ±10 mm 
* Sai lÖch trªn mÆt b»ng ë gi÷a bÒ réng b¸nh xe d©y cuaroa:  1 mm 
* §é kh«ng c©n b»ng cña b¸nh xe truyÒn ®éng 0,2/100 
* §é ®ång t©m cña ®−êng liªn trôc chuyÓn dÞch theo chiÒu ®−êng kÝnh : 0,05 
mm 
* §é ®ång t©m cña ®−êng liªn trôc nghiªng lÖch theo h−íng trôc : 0,2/1000 
 
 Tr−íc khi ch¹y thö qu¹t th«ng giã cÇn cho dÇu nhên vµo khíp nèi gi÷a 
®éng c¬ ®iÖn vµ guång c¸nh qu¹t ë møc võa ph¶i vµ kiÓm tra c¸c yªu cÇu vÒ an 
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toµn. Khi quay b¸nh kh«ng thÊy v−íng, chÑt hay ch¹m quÖt míi ®−îc. CÇn 
chó ý chiÒu quay cña guång c¸nh. Khi ch¹y , ph¶i chó ý ®Õn nhiÖt ®é cña trôc 
bi. NhiÖt ®é cña trôc bi kh«ng ®−îc v−ît 70oC. NhiÖt ®é cao nhÊt cña trôc b¹c 
kh«ng v−ît 80oC. 
 
(ii) Buång xö lý nhiÖt Èm kh«ng khÝ : 
 
 Khi chuyÓn thiÕt bÞ gia nhiÖt ®Õn c«ng tr−êng ®Ó l¾p ®Æt cÇn kiÓm tra 
c¸c ®iÓm sau ®©y: 
# C¸c bé gia nhiÖt b»ng h¬i hoÆc n−íc nãng ph¶i lµm s¹ch sÏ bªn trongèng . 
C¸c bé phËn cã thÓ h− h¹i do c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu ph¶i ®−îc b¶o vÖ hîp lý. 
# Bé phËn gia nhiÖt b»ng ®iÖn th× mäi bé phËn nh− mèi tiÕp xóc, d©y dÉn, c¸c 
thanh gãp ë bªn trong kÓ c¶ hép sè ®iÒu khiÓn ph¶i ®−îc bäc chèng Èm khi 
chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng. 
# NÕu gia nhiÖt b»ng dÇu hoÆc khÝ th× c¸c èng dÉn vµo , ra , buång ®èt ph¶i 
®−îc b¶o vÖ chèng l¹i bôi bÈn vµ Èm. 
#  Nh÷ng thiÕt bÞ d¹ng khèi cã qu¹t ®i ®ång bé , nh÷ng gèi ®ì, neo gi÷ ph¶i 
tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra vµ qu¹t ph¶i xoay ®−îc mét c¸ch tù do, kh«ng kÑt. 
# ThiÕt bÞ gia nhiÖt ph¶i kiÓm tra kü xem cã dÊu hiÖu h− háng hay kh«ng, dùa 
vµo nh÷ng chØ dÉn khi l¾p ®Æt vµ b¶o qu¶n theo yªu cÇu cña nhµ chÕ t¹o ®Ó 
kiÓm tra ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt , nªu gi¶ thiÕt nÕu ®¸p øng nh÷ng chØ dÉn nµy cã bÞ 
khã kh¨n g× hay kh«ng. 
 
(iii) Bé läc kh«ng khÝ: 
 
 L¾p ®Æt bé läc th« vµ läc trung b×nh ph¶i thuËn tiÖn khi thay vËt liÖu läc. 
Ph¶i ®¶m b¶o ®é kÝn khÝt gi÷a bé läc víi khung, gi÷a khung víi kÕt cÊu t−êng 
bao cña buång xö lý nhiÖt Èm kh«ng khÝ. 
 
 Bé läc khi l¾p ®Æt ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: 
 
* Ph¶i s¹ch kh«ng dÝnh bôi bÈn 
* §−îc ®Æt ®óng h−íng cña dngf kh«ng khÝ 
* HÖ khung gi÷ bé läc ph¶i thËt kÝn khÝt ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ ®i vßng quanh bé 
läc. 
* C¸c chi tiÕt vÒ ®iÖn cña c¸c bé läc khÝ tù ®éng , c¸c bé läc tÝnh ®iÖn ph¶i 
tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ ®iÖn. C¸c cöa t¹o lèi ra, vµo bé phËn biÕn ¸p cao ¸p vµ 
khu vùc ®Æt c¸c d©y dÉn mang ®iÖn ¸p cao cña c¸c bé läc tÝnh ®iÖn ph¶i trang 
bÞ c¸c kho¸ an toµn vµ cã nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm vµ tinh th«ng nghiÖp vô 
®iÒu khiÓn. Ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn an toµn. 
 
(iv) Bé tiªu ©m vµ chèng rung 
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 VËt liÖu tiªu ©m rÊt mau bÞ háng do c¸c t¸c ®éng c¬ häc vµ bÞ phµ huû 
nÕu bÞ Èm nªn cÇn ®−îc b¶o qu¶n hÕt søc cÈn thËn trong mäi giai ®o¹n thi 
c«ng. 
 
(v) L¾p m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ d¹ng tñ 
 
 Lo¹i m¸y nµy cã hai lo¹i : hîp khèi vµ riªng rÏ. CÇn nghiªn cøu kü chØ 
dÉn cña nhµ s¶n xuÊt vµ tu©n thñ nh÷ng chØ dÉn Êy mét c¸ch nghiªm ngÆt.  

Bé phËn ®Æt trong nhµ : 
 
Tr−íc khi l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra kü nh÷ng sai lÖch do vËn chuyÓn g©y ra 

vµ ph¶i ®iÒu chØnh l¹i m¸y theo chøng chØ cña m¸y. BÖ m¸y ph¶i v÷ng ch¾c . 
Mäi ®−êng èng b»ng ®ång, b»ng chÊt dÎo, b»ng thÐp tr¸ng kÏm ph¶i lµm b¶o 
«n tr¸nh hiÖn t−îng ®äng s−¬ng. Theo chøng chØ ®Ó nèi ®iÖn. C¸c ®iÓm cÇn 
chó ý khi kiÓm tra lµ: 
* C«ng t¾c ph¶i ®Ó ban ®Çu ë vÞ trÝ t¾t. 
* §é kÝn cña ®−êng d©y nèi ®iÖn. Chó ý ®¶m b¶o d©y nèi ®Êt ®óng qui c¸ch. 
* KiÓm tra ®é ch¾c ch¾n cña hÖ thèng ®ì. 
* KiÓm tra èng tho¸t n−íc ng−ng tô , ®¶m b¶o c¸c mèi nèi ph¶i kÝn khÝt. 
* KiÓm tra cÇu ch× cÊp ®iÖn theo yªu cÇu cña m¸y. 
* CÊp ®iÖn cho m¸y ch¹y vµ theo dâi qu¸ tr×nh m¸y ch¹y vµ ®iÒu chØnh nÕu 
cÇn. 
 
 Bé phËn ®Æt ngoµi nhµ: 
 
 KiÓm tra nh÷ng sai lÖch do vËn chuyÓn m¸y sinh ra. KiÓm tra l−îng 
dÞch m«i lµm l¹nh n¹p s½n trong m¸y. NÕu v¬i , thiÕu , ph¶i kiÓm tra sù rß rØ 
cña ®−êng èng bªn trong m¸y. 
 Khi ®Æt m¸y trªn mÆt ®Êt th× ph¶i ®Æt trªn bÖ bª t«ng cao h¬n mÆt ®Êt 
chung quanh lµ 100 mm, kÝch th−íc bÖ ph¶i réng h¬n m¸y mçi chiÒu lµ 50 
mm. M¸y ph¶i ®−îc chèng rung víi bÖ bª t«ng b»ng lß xo hay ®Öm cao su.  
 Kh«ng gian cã tÊm  n¾p b¶o vÖ ë ®µng sau m¸y vµ ®−êng lÊy kh«ng khÝ 
vµo ph¶i tho¸ng, kh«ng cã vËt c¶n. Hai phÝa cßn l¹i ë hai bªn ph¶i c¸ch t−êng, 
c©y hay cöa sæ Ýt nhÊt 300mm. 
 Bé phËn ®Æt ngoµi trêi nµy ph¶i ®¶m b¶o n−íc m−a kh«ng ch¶y trùc tiÕp 
vµo m¸y. Kh«ng gian tõ miÖng thæi ra cña m¸y kh«ng bÞ ng¨n c¶n trong ph¹m 
vi 1,5 mÐt vÒ phÝa tr−íc. ViÖc ®Æt m¸y ph¶i ®¶m b¶o ngang b»ng vµ èng ®Òu 
ph¶i cã b¶o «n. 
 Khi nèi èng, viÖc nèi vµ hµn ph¶i tu©n thñ qui tr×nh nèi vµ c¸c qui ®Þnh 
vÒ hµn ghi trong hå s¬ m¸y. èng ph¶i s¹ch vµ kh«.  Ph¶i c¾t èng ®ång b»ng 
dao chuyªn dông. L¾p xong ®−êng èng l¹nh ph¶i hót ch©n kh«ng ®−êng opãng 
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vµ bé phËn bªn trong nhµ theo ®óng qui tr×nh hót ch©n kh«ng cho m¸y. Ch¹y 
thö m¸y tõ 2 ®Õn 12 giê ®Ó hÖ thèng cã thêi gian æn ®Þnh sau ®ã míi kiÓm tra 
qu¸ tr×nh tra dÞch m«i chÊt l¹nh vµo m¸y. èng ng−ng tô tõ trong m¸y ra ngoµi 
ph¶i th«ng suèt vµ b¶o «n ®Ó tr¸nh ®äng s−¬ng. 
 Sau khi l¾p ®Æt xong l¹i ph¶i kiÓm tra toµn bé hÖ thèng. TiÕn hµnh xÊy 
m¸y nÐn theo thêi gian qui ®Þnh tr−íc khi ch¹y toµn bé hÖ thèng m¸y. 
 
(vi) L¾p m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ hai côc: 
 
* KiÓm tra m¸y vµ hiÖu chØnh m¸y do qu¸ tr×nh vËn chuyÓn lµm sai lÖch.  
* Bé phËn trong nhµ cÇn l¾p ®Æt ch¾c ch¾n vµo t−êng hoÆc trÇn b»ng bu l«ng 
hoÆc vÝt në. 
* Bé phËn ngoµi nhµ ®Æt trªn gi¸ ®ì ch¾c ch¾n vµ c©n b»ng. MiÖng thæi cña 
m¸y kh«ng bÞ c¶n trë. 
* HÖ thèng ®−êng èng b»ng ®ång nèi bé phËn bªn trong vµ ngoµi nhµ ph¶i 
®−îc l¾p ®Æt ®óng theo qui tr×nh l¾p ®Æt ®−êng èng l¹nh. Kho¶ng c¸ch, chªnh 
lÖch ®é cao gi÷a hai bé phËn trong vµ ngoµi nhµ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ chØ sè 
qui ®Þnh trong chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 
* C¸c èng l¹nh ®Òu ®−îc b¶o «n. 
* èng tho¸t n−íc ng−ng tô ph¶i ®Èm b¶o th«ng suèt vµ x¶ vµo n¬i qui ®Þnh. 
 
(vii) L¾p hÖ thèng l¹nh: 
 
 L¾p m¸y: 
  
HÖ thèng l¹nh th−êng dïng cho ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m. M¸y lµm l¹nh 
kiÓu nÐn h¬i gåm lo¹i m¸y nÐn piston vµ lo¹i m¸y nÐn ly t©m. 
Trong l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y nµy dùa vµo qui ph¹m l¾p ®Æt m¸y nãi chung ®Ó 
kiÓm tra vµ ph¶i dùa vµo t¹i liÖu cña nhµ chÕ t¹o. 
 
 Khi më thïng cÇn kiÓm tra tÝnh tr¹ng m¸y ®−îc béc lé. Ph¶i theo dâi 
danh môc c¸c phô kiÖn , kiÓm vÒ sè l−îng vµ t×nh tr¹ng khuyÕt tËt vµ hoen gØ. 
Tuú t×nh tr¹ng chÊt l−îng mµ cã gi¶i ph¸p sö lý kÞp thêi. Khi cÇn thiÕt ph¶i yªu 
cÇu bæ sung vµ thay thÕ ®Ó cã hµng ho¸ tèt cho sö dông. 
 
 Khi mãng m¸y ®· ®¹t c−êng ®é , t¹o mÆt l¾p b»ng ph¼ng , kiÓm tra kü 
vÒ kÝch th−íc, vÞ trÝ vµ cao ®é lç bul«ng vµ chi tiÕt chê. Mäi viÖc æn tho¶ míi 
l¾p m¸y. 
 Sai sè vÒ ®é kh«ng b»ng ph¼ng vÒ c¸c ph−¬ng kh«ng v−ît qu¸ 0,2/1000. 
 
 L¾p hÖ èng lµm l¹nh: 
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 èng , van vµ c¸c chi tiÕt ph¶i ®−îc lau hoÆc röa s¹ch sÏ. 
 CÇn thö ¸p suÊt riªng rÏ cho tõng van ®−êng èng dÉn m«i chÊt l¹nh. 
Kh«ng ®−îc ®Ó nh÷ng chç uèn cong quay bông lªn hoÆc xuèng ®Ó tr¸nh hiÖn 
t−îng t¹o tói khÝ hay tói thÓ láng mµ ph¶i ®Ó cho nh÷ng h×nh uèn n»m trong 
mÆt ph¼ng ngang. Qua t−êng hoÆc sµn, èng xuyªn ph¶i cã èng lång bao ngoµi. 
M¹ch hµn kh«ng ®−îc n»m trong èng lång. Khe gi÷a èng vµ bªn trong cña èng 
lång ph¶i nhåi kÝn b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt hoÆc vËt liÖu kh«ng ch¸y. CÇn tu©n 
thñ ®óng qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o vÒ chiÒu dèc vµ ®é dèc cña èng khi l¾p ®Æt. 
 
 C¸c chi tiÕt vµ van ph¶i ®¶m b¶o l¾p chÝnh x¸c theo chØ dÉn cña nhµ chÕ 
t¹o vÒ vÞ trÝ, ph−¬ng vµ chiÒu. Kh«ng tù tiÖn thay ®æi hay l¾p ng−îc chiÒu. Khi 
l¾p van chÆn cã tay cÇm th× tay cÇm kh«ng ®−îc h−íng xuèng d−íi. §Çu c¸c 
van ®iÖn tõ, van ®iÒu tiÕt, van në nhiÖt, van h·m kiÓu lªn xuèng ®Òu ph¶i l¾p 
th¼ng ®øng lªn trªn. VÞ trÝ l¾p c¸c van ®iÒu tiÕt nhiÖt vµ ®Çu c¶m øng nhiÖt 
ph¶i l¾p thËt chÝnh x¸c theo yªu cÇu kü thuËt , tu©n thñ ®óng chØ dÉn cña nhµ 
chÕ t¹o.§Çu c¶m øng ph¶i ®−îc tiÕp xóc tèt víi ®−êng èng vµ ®−îc bäc c¸ch 
nhiÖt. 
 
(vii) Chèng ¨n mßn vµ c¸ch nhiÖt cho hÖ ®−êng èng: 
 

ViÖc s¬n chèng ¨n mßn ph¶i ®−îc tiÕn hµnh hÕt søc cÈn thËn. Tr−íc khi 
phun s¬n lãt th× mäi chi tiÕt ®−îc s¬n ph¶i s¹ch sÏ, kh« r¸o. S¬n bao nhiªu líp 
ph¶i theo ®óng h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. NÕu nhiÖt ®é m«i tr−êng khi s¬n bÞ 
thÊp d−íi 15oC hoÆc Èm −ít th× kh«ng nªn s¬n. ChÊt l−îng c¸c líp s¬n ph¶i 
®¶m b¶o mµng s¬n máng ®Òu, kh«ng nh¨n , kh«ng sãt, cém, lÉn bÈn. 

Khi c¸c ®−êng èng ®· ®−îc kiÓm tra chÊt l−îng hîp chuÈn míi ®−îc 
b¶o «n. 

Thi c«ng c¸c líp c¸ch nhiÖt ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau ®©y: 
* VËt liÖu sö dông ph¶i ®óng vÒ chñng lo¹i, phÈm chÊt. VËt liÖu ph¶i 

®−îc d¸n chÆt , r¶i ®Òu , kh«ng tr¬n , láng hay bÞ ®øt. 
* Líp vá ngoµi bao líp c¸ch nhiÖt b»ng vËt liÖu cøng hoÆc nöa cøng 

ph¶i kÝn khÝt, khe hë gi÷a c¸c mèi nèi kh«ng qu¸ 2mm vµ dïng chÊt keo dÝnh 
g¾n liÒn l¹i víi nhau. C¸c khe  ngang ph¶i so le. Khi líp c¸ch nhiÖt cã chiÒu 
dµy lín h¬n 100 mm th× líp c¸ch nhiÖt ph¶i d¸n lµm hai tÇng , gi÷a c¸c tÇng 
ph¶i Ðp chÆt.  

* Líp c¸ch nhiÖt b»ng vËt liÖu rêi vµ chÊt liÖu mÒm ph¶i Ðp chÆt cho ®¹t 
qui ®Þnh vÒ dung träng. Khi buéc vËt liÖu giÊy tÈm vµo ®−êng èng ph¶i ®¶m 
b¶o kh«ng cã khe hë ë c¸c mèi nèi. 

 
Líp chèng Èm ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu: 
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* Líp chèng Èm ph¶i dÝnh chÆt lªn líp c¸ch nhiÖt, ph¶i bäc thËt kÝn , 
kh«ng ®−îc thiÕu hôt, phång khÝ, g·y gÊp, r¹n nøt. 

* Líp chèng Èm ph¶i ®Æt tõ ®Çu thÊp lªn ®Çu cao cña ®−êng èng. Mèi 
nèi gi÷a hai líp theo chiÒu ngang ph¶i ®Æt sao cho líp phÝa trªn phñ lªn líp 
d−íi, khe nèi theo chiÒu däc ph¶i ë bªn c¹nh ®−êng èng. 

* Dïng vËt liÖu cuén lµm líp chèng Èm cã thÓ dïng kiÓu cuèn xo¾n èc 
®Ó cuèn phÝa trªn líp c¸ch nhiÖt, mÐp chèng gi÷a hai líp nªn tõ 30~50mm. 

* NÕu dïng giÊy dÇu lµm líp c¸ch Èm cã thÓ lµm b»ng c¸ch bao cuèn 
l¹i, mÐp chång nèi cña vËt liÖu cuén lµ 50 ~ 60 mm. 

 
Líp b¶o vÖ ngoµi cïng ph¶i ®¶m b¶o: 
 
* Líp b¶o vÖ kh«ng ®−îc lµm háng líp chèng Èm. 
* NÕu líp b¶o vÖ lµ kim lo¹i th× ph¶i xö lý chèng ¨n mßn theo yªu cÇu 

cña thiÕt kÕ nh− ph¶i nèi chång lªn nhau mµ chç chång tiÕp ph¶i b»ng 30~40 
mm . Chç chång tiÕp lµm chÆt b»ng ®inh vÝt tù c¨ng, ®inh t¸n kÐo vµ buéc 
chÆt. 

* NÕu líp b¶o vÖ lµ vËt liÖu quÐt phñ th× tû lÖ pha trén ph¶i ®¶m b¶o 
chÝnh x¸c, ®é dµy ph¶i ®Òu, kh«ng cém, cÇn ph¼ng nh½n vµ kh«ng cã khe nøt. 

 
C¸c chç ®Çu cña líp c¸ch nhiÖt ph¶i ®−îc xö lý kÝn khÝt. 

 
 
6. KiÓm tra hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ cÊp l¹nh: 
 
(i) KiÓm tra hÖ thèng èng dÉn kh«ng khÝ: 
 
* CÇn thö ®é kÝn khÝt cña tõng ®o¹n èng, cña nh¸nh èng trong tõng hÖ thèng. 
Ph−¬ng ph¸p thö th−êng dïng lµ nÐn kh«ng khÝ cã hµm l−îng khãi  
* ChØ cho phÐp bäc c¸ch nhiÖt khi ®· thö xong ®−êng èng. 
* Cho vËn hµnh thö nh»m thæi bá bôi bÈn vµ t¹p chÊt trong ®−êng èng. Thêi 
gian ch¹y thö lµ 2 giê. 
* KiÓm tra c¸c tiªu chÝ an toµn, b¸nh xe c«ng t¸c, c¸nh qu¹t vÒ ®é quay dÔ vµ 
chiÒu quay. NhiÖt ®é trôc bi kh«ng qu¸ 70oC vµ ë trôc b¹t kh«ng qu¸ 80oC. 
 
(ii) KiÓm tra èng cña hÖ thèng l¹nh: 
 
* Lµm s¹ch t¹p chÊt vµ bôi bÈn b»ng c¸ch b¬m thæi khÝ tr¬ ( N2). 
* Thö ®é kÝn khÝt cña tõng ®o¹n èng, tõng nh¸nh èng b»ng c¸ch l¾p bÝch cho 
kÝn tõng ®o¹n èng, b¬m kh«ng khÝ ®Õn ¸p suÊt qui ®Þnh, yªu cÇu kh«ng rß rØ 
khÝ. ¸p suÊt thö ®é kÝn khÝt b»ng 1,5 lÇn ¸p suÊt c«ng t¸c sau nµy nh−ng 
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kh«ng ®−îc nhá thua 4 kG/cm2. Gi÷ trong 1/2 giê , yªu cÇu ¸p suÊt kh«ng 
®−îc gi¶m. 
* Thö ¸p suÊt riªng cho tõng van ®−êng èng l¹nh 
 
(iii) KiÓm tra hÖ thèng ®−êng èng n−íc: 
 
* §−êng èng ®−îc kiÓm tra nh− ë môc (ii) trªn ®©y. 
* VËn hµnh hÖ thèng b¬m ®Ó toµn bé hÖ thèng ®−îc ho¹t ®éng tuÇn hoµn. 
* §o ¸p lùc n−íc t¹i c¸c ®iÓm ®Çu ch¶y , ®Çu hót cña tr¹m b¬m, ¸p lùc n−íc 
vµo vµ ra t¹i c¸c bé trao ®æi nhiÖt. C¸c chØ tiªu ¸p lùc ph¶i ®¸p øng yªu cÇu ghi 
trong hå s¬ cña nhµ chÕ t¹o. 
* KiÓm tra xong, x¶ s¹ch n−íc trong ®−êng èng vµ th¸o röa van läc. L¾p l¹i vµ 
tiÕn hµnh c¸c b−íc kiÓm tra tiÕp. 
 
(iii) KiÓm tra bé trao ®æi nhiÖt: 
 
* Bé trao ®æi nhiÖt ®· kiÓm tra t¹i n¬i chÕ t¹o , vÉn cÇn kiÓm tra l¹i víi ¸p suÊt 
kh«ng nhá h¬n 1,5 lÇn ¸p suÊt khi lµm viÖc cao nhÊt trong thêi gian 2 ~ 3 phót 
mµ ¸p suÊt thö kh«ng bÞ suy gi¶m. 
* NÕu ch−a kiÓm tra t¹i n¬i chÕ t¹o th× thö nh− trªn trong thêi gian 30 phót. 
 
(iv) KiÓm tra sù lµm vioÖc cña hÖ thèng l¹nh: 
* Thæi bá t¹p chÊt, thö ®é kÝn khÝt, rót ch©n kh«ng, b¬m m«i chÊt l¹nh vµ ch¹y 
thö. C¬ së ®Ó ®Þnh ra chÊt l−îng lµ nh÷ng qui ®Þnh trong tµi liÖu nµy ngoµi ra 
cßn c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu ghi trong lý lÞch m¸y do nhµ chÕ t¹o cung cÊp. 
* Khi ch¹y thö cã t¶i hoÆc kh«ng t¶i th× hÖ thèng m¸y nÐn kiÓu piston ph¶i phï 
hîp víi c¸c qui ®Þnh sau: 
 + Th©n m¸y ph¶i g¾n chÆt chÏ víi bÖ ®ì. 
 + §ång hå vµ thiÕt bÞ ®iÖn ®· ®−îc kiÓm ®Þnh tr−íc khi l¾p ®Æt vµ ®· 
hiÖu chØnh ®Ó ho¹t ®éng chÝnh x¸c. 
 + Thêi gian ch¹y kh«ng t¶i Ýt nhÊt 2 giê. 
 + Thêi gian ch¹y thö cã t¶i Ýt nhÊt 4 giê. 
 + NhiÖt ®é cña dÇu vµ c¸c bé phËn cÇn phï hîp víi c¸c chØ dÉn kü thuËt 
cña thiÕt bÞ. 
 + NhiÖt ®é n−íc gi¶i nhiÖt kh«ng qu¸ 35oC t¹i ®Çu vµo vµ 45oC t¹i ®Çu 
ra cña m¸y l¹nh.  
 
 C¸c m¸y kiÓu ly t©m còng cÇn ch¹y thö vµ c¸c tiªu chÝ ®¹t ®−îc ph¶i 
phï hîp nh− hå s¬ do nhµ chÕ t¹o cung cÊp. 
 N−íc cÊp cho hÖ tuÇn hoµn n−íc l¹nh vµ n−íc gi¶i nhiÖt ph¶i ®¸p øng 
c¸c yªu cÇu cña m¸y vµ: 
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 §é pH :      7,6 
 Hµm l−îng s¾t:    0,05 mg/l 
 §é cøng toµn phÇn:   17,8 dH 
 §é cøng cacb«nat:    13,5 dH 
 L−îng h÷u c¬ trong m«i tr−êng axit:   2,4   mg/l 
 L−îng h÷u c¬ trong m«i tr−êng kiÒm   1,44  mg/l 
 Hµm l−îng magiª  Mg :   25,7 mg/l 
 Hµm l−îng canxi  Ca :   84,4   mg/l 
 Hµm l−îng nh«m  Al :    3,8  mg/l 
 Hµm l−îng clo  Cl :   30,0 mg/l 
 
(v) Ch¹y thö toµn bé hÖ thèng: 
 
* NÕu thiÕt bÞ ®· b¬m ®ñ m«i chÊt l¹nh vµ ®ãng kÝn th× ch¹y thö t¹i vÞ trÝ l¾p 
®Æt víi thêi gian kh«ng Ýt h¬n 8 giê. 
* NÕu m¸y ch−a b¬m chÊt m«i lµm l¹nh th× ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña nhµ chÕ 
t¹o thiÕt bÞ vµ tu©n theo c¸c chØ dÉn sau: 
 M¸y nÐn chØ ho¹t ®éng sau khi ®· vËn hµnh c¸c qu¹t giã. 
 Qu¹t giã chØ ng−ng ho¹t ®éng khi m¸y nÐn ng−ng ho¹t ®éng. 
 
Víi m¸y ®iÒu hoµ trung t©m th×: 
 + Khëi ®éng hÖ thèng n−íc ®Ó hÖ thèng ho¹t ®éng tuÇn hoµn, x¶ s¹ch 
khÝ trong hÖ thèng. 
 + ¸p suÊt n−íc tr−íc vµ sau m¸y ®iÒu hoµ ph¶i phï hîp víi thiÕt bÞ. 
 + Khëi ®éng hÖ thèng n−íc gi¶i nhiÖt ®Ó hÖ thèng ho¹t ®éng tuÇn hoµn 
®èi víi m¸y l¹nh sö dông n−íc ®Ó gi¶i nhiÖt. 
 + Khëi ®éng m¸y l¹nh, hÖ thèng b¬m dÇu vµ qu¹t ng−ng tô ho¹t ®éng 
tr−íc khi m¸y nÐn ho¹t ®éng ®èi víi hÖ thèng gi¶i nhiÖt b»ng kh«ng khÝ. 
 + Khëi ®éng qu¹t thæi, qu¹t hót tuÇn hoµn cña c¸c hÖ thèng dÉn kh«ng 
khÝ. 
 + Ch¹y thö toµn bé hÖ thèng kh«ng Ýt h¬n 8 giê. 
 + Khi ngõng ho¹t ®éng tu©n theo tr×nh tù : ngõng m¸y nÐn, sau 2 phót 
th× ngõng b¬m dÇu, tiÕp theo lµ ngõng qu¹t giã vµ cuèi cïng lµ m¸y b¬m n−íc. 
 
 KiÓm tra chi tiÕt cña hÖ thèng cÇn tu©n theo c¸c yªu cÇu : 
 
* Dïng khÝ kh« thæi bá chÊt bÈn víi ¸p suÊt 6 kG/cm2. Dïng v¶i tr¾ng ®Ó kiÓm 
tra , sau 5 phót mµ kh«ng cã vÕt bÈn lµ hîp chuÈn. Sau khi thæi ph¶i th¸o c¸c 
ruét van ra ®Ó tÈy röa , trõ van an toµn. 
* Thö ®é kÝn khÝt trong 24 giê. Sau 6 giê ®Çu , ®é gi¶m ¸p kh«ng ®−îc qu¸ 0,3 
kG/cm2. Chê sau 18 giê n÷a mµ ¸p suÊt kh«ng gi¶m míi ®¹t yªu cÇu. 
* ¸p suÊt d«i  khi thö ch©n kh«ng : 
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 HÖ am«ni¸c ¸p suÊt thö nghiÖm kh«ng qu¸ 60 mmHg. 
 HÖ freon ¸p suÊt thö nghiÖm kh«ng qu¸ 40 mmHg. 
 Duy tr× chÕ ®é nµy trong 24 giê víi ¸p suÊt cña hÖ am«ni¸c kh«ng thay 
®æi. ¸p suÊt cña hÖ freon kh«ng t¨ng h¬n 4 mmHg lµ ®¹t yªu cÇu. 
 B¬m m«i chÊt l¹nh võa ph¶i vµo hÖ thèng theo tr×nh tù nh− sau: 
+ HÖ thèng dïng am«ni¸c th× t¨ng ¸p ®Õn 1~2 kG/cm2 dïng giÊy chØ thÞ mµu ( 
phÐnolephtalÐine ) ®Ó kiÓm tra rß rØ. 
+ HÖ thèng dïng freon th× t¨ng ®Õn 2~3 kG/cm2 , dïng ®Ìn x× halogen hay 
m¸y ®o halogen ®Ó kiÓm tra. 
 
 ChØ khi kh«ng thÊy cã hiÖn t−îng rß rØ míi t¨ng ¸p suÊt ®Õn c¸c chØ sè 
kü thuËt qui ®Þnh. Khi b¬m chó ý phßng tr¸nh chÊt bÈn hay kh«ng khÝ lät vµo. 
 
 Sau khi kiÓm tra thÊy c¸c tiªu chÝ th«ng sè ch−a khíp víi hå s¬ do nhµ 
s¶n xuÊt bµn giao th× ph¶i ®iÒu chØnh theo sù h−íng dÉn cña ng−êi cung cÊp 
m¸y. 
 
7. NghiÖm thu hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ cÊp l¹nh: 
 

Ph¶i thµnh lËp Héi ®ång nghiÖm thu bao gåm c¸c thµnh viªn : Chñ ®Çu 
t− cã kü s− t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng lµ ng−êi gióp viÖc , ®¬n vÞ thi c«ng , nhµ 
thÇu chÝnh, t− vÊn thiÕt kÕ vÒ c«ng tr×nh vµ c«ng nghÖ. 

C¸c yªu cÇu nghiÖm thu: dùa vµo c¬ së lµ yªu cÇu thiÕt kÕ vµ yªu cÇu sö 
dông ghi trong bé hå s¬ mêi thÇu , tiªu chuÈn vµ qui ph¹m chÕ t¹o , l¾p ®Æt 
thiÕt bÞ lo¹i nµy. Dùa vµo yªu cÇu an toµn vµ thÈm mü chung cña c«ng tr×nh. 

Hå s¬ nghiÖm thu bao gåm : B¶n vÏ thiÕt kÕ, hå s¬ kü thuËt vµ c¸c yªu 
cÇu kü thuËt cña nhµ chÕ t¹o lËp nªn , b¶n vÏ hoµn c«ng cña hÖ thèng th«ng 
giã vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, chøng chØ hîp chuÈn cña thiÕt bÞ , c¸c biªn b¶n 
kiÓm tra , thÝ nghiÖm vµ nghiÖm thu tõng phÇn trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o vµ l¾p 
®Æt. 

Biªn b¶n kiÓm tra thö nghiÖm c¸c th«ng sè kü thuËt cña hÖ thèng 
KiÓm tra chøng chØ hîp chuÈn cña c¸c thiÕt bÞ tr−íc khi l¾p ®Æt. 
Khi kiÓm tra hÖ thèng cÇn tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: 
KiÓm tra b»ng m¾t th−êng toµn bé hÖ thèng ®−êng èng, c¸c thiÕt bÞ 

chÝnh, c¸c chi tiÕt quan träng cña hÖ thèng vËn hµnh cã t¶i. 
KiÓm tra sù ho¹t ®éng cña b¶ng ®iÒu khiÓn , vËn hµnh thiÕt bÞ cña hÖ 

thèng , kiÓm tra qui tr×nh h−íng dÉn vËn hµnh cña hÖ thèng. 
Ký kÕt v¨n b¶n nghiÖm thu nÕu kh«ng cÇn hiÖu chØnh hay söa ch÷a. 
 
V¨n b¶n yªu cÇu ®−îc thiÕt lËp vµ l−u gi÷: 
 
ThuyÕt minh thi c«ng vµ biªn b¶n hoµn c«ng cña hÖ thèng. 
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S¬ ®å dßng ch¶y chÊt láng, dßng chuyÓn ®éng kh«ng khÝ, s¬ ®å c©n 
b»ng cho tõng m¸y hoµn chØnh, s¬ ®å vËn hµnh hÖ thèng , b¶n vÏ cÊu t¹o vµ 
chØ dÉn bao d−ìng víi tõng lo¹i thiÕt bÞ. 

S¬ ®å vËn hµnh m¸y, b¶n vÏ cÊu t¹o m¸y vµ chØ dÉn b¶o d−ìng. 
GiÊy chøng nhËn xuÊt x−ëng hîp chuÈn hoÆc tµi liÖu kiÓm nghiÖm cña 

c¸c lo¹i vËt liÖu sö dông, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµ kh«ng l¾p ®Æt , thµnh phÈm, b¸n 
thµnh phÈm vµ ®ång hå ®o. 

Hå s¬ ®−îc lËp khi nghiÖm thu bao gåm: 
Biªn b¶n nghiÖm thu liªn hîp hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 
Biªn b¶n thö nghiÖm vµ kiÓm tra chÊt l−îng chi tiÕt tõng bé phËn. 
Biªn b¶n ®o ®¹c kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt. 
Biªn b¶n thö nghiÖm vÖ sinh hÖ thèng.   
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           Ch−¬ng VI 
 

Gi¸m s¸t thi c«ng vμ nghiÖm thu 
HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong nhμ 

 
 

 
HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong nhµ bao gåm  hÖ thèng cÊp n−íc ¨n uèng, 

cÊp n−íc cho sinh ho¹t , cÊp n−íc s¶n xuÊt vµ dÞch vô, cÊp n−íc ch÷a ch¸y. HÖ 
thèng nµy cã ®−êng èng dÉn n−íc vµo nhµ, ®ång hå ®o n−íc, m¹ng l−íi ®−êng 
èng chÝnh, èng nh¸nh, èng ph©n phèi n−íc dÉn ®Õn c¸c ®iÓm dïng n−íc, ®Õn 
c¸c dông cô vÖ sinh, c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y. 

 Tuú t×nh h×nh hÖ thèng cÊp n−íc bªn ngoµi mµ hÖ thèng cÊp n−íc 
bªn trong nhµ cßn cã thªm m¸y b¬m, kÐt n−íc ¸p lùc, kÐt n−íc khÝ nÐn, bÓ 
chøa n−íc bè trÝ ë trong hay gÇn c«ng tr×nh. 
 
1. Qui ®Þnh chung: 
 
 HÖ cÊp n−íc ¨n uèng sinh ho¹t ph¶i ®¶m b¶o cÊp n−íc cã chÊt l−îng do 
Nhµ n−íc qui ®Þnh cho n−íc dïng ®Ó ¨n uèng. N−íc s¶n xuÊt vµ dÞch vô ph¶i 
®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c«ng nghÖ , kh«ng ¨n mßn ®−êng èng vµ phô tïng, 
kh«ng l¾ng cÆn vµ ph¸t triÓn chÊt b¸m trong ®−êng èng. HÖ thèng cÊp n−íc 
sinh ho¹t lÊy tõ nguån n−íc thµnh phè kh«ng ®−îc nèi cè ®Þnh víi c¸c ®−êng 
èng cÊp n−íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån côc bé, chØ trõ khi cã sù tho¶ thuËn 
cña c¬ quan qu¶n lý hÖ thèng cÊp n−íc cña thµnh phè hay ®Þa ph−¬ng së t¹i. 
 Ph¶i l¾p ®Æt ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y trong nhµ víi c¸c tr−êng 
hîp: 
 * Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt 
 * Trong nhµ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn, nhµ tËp thÓ , kh¸ch s¹n, cöa 
hµng ¨n uèng tõ 5 tÇng trë lªn. 
 * Trong c¸c nhµ hµnh chÝnh tõ 6 tÇng trë lªn. Tr−êng häc tõ 3 tÇng trë 
lªn. 
 * Trong nhµ ga, kho tµng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, nhµ phô 
trî cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch trªn 5000 m3. 
 * Trong nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé cã chç ngåi tõ 300 chç trë 
lªn. 
 
 
2. HÖ cÊp n−íc bªn trong: 
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 ViÖc lùa chän hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong do ng−êi thiÕt kÕ c¨n cø vµo 
yªu cÇu cña chñ ®Çu t− mµ thiÕt lËp ph−¬ng ¸n ®Ó th«ng qua chñ ®Çu t− tr−íc 
khi thiÕt kÕ chi tiÕt. 
 HÖ thèng nµy ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn sö dông nh»m cung cÊp ®ñ sè 
l−îng n−íc cÇn dïng vµ chÊt l−îng n−íc ®óng yªu cÇu.  
 
 Theo yªu cÇu nµy, trong hå s¬ kiÓm tra hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong 
ph¶i cã chøng chØ kiÓm tra chÊt l−îng n−íc vµ ¸p lùc n−íc chung vµ t¹i c¸c 
®iÓm ®−îc qui ®Þnh. 
 
(i) VËt t− sö dông trong hÖ thèng: 
 
 Mäi vËt t−, thiÕt bÞ , phô kiÖn ®−a vµo sö dông trong hÖ thèng cÊp n−íc 
bªn trong nhµ cÇn ®−îc kiÓm tra theo hå s¬ thiÕt kÕ . Víi tiªu chuÈn chÊt l−îng 
n−íc dïng cho hÖ thèng bªn trong nhµ th× ®−êng èng thÝch hîp nªn lµ èng thÐp 
tr¸ng kÏm khi ®−êng kÝnh èng ®Õn 70 mm, èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm , èng 
gang khi ®−êng kÝnh trªn 70 mm.  
 Víi m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc s¶n xuÊt kh«ng dïng ®Ó ¨n uèng mµ 
cã yªu cÇu kh¸c nh− lµm mÒm n−íc, ch−ng cÊt n−íc , cã thÓ dïng èng nhùa . 
 C¸c phô kiÖn vµ thiÕt bÞ ®−êng èng, c¸c chç nèi cÇn ®Æt ë vÞ trÝ dÔ kiÓm 
tra vµ dÔ söa ch÷a khi cÇn thiÕt. 
 MÆt ngoµi cña èng kim lo¹i cÇn cã líp b¶o vÖ chèng gØ, chèng ¨n mßn. 
 Nh÷ng èng mÐo, bÑp , sÐt gØ, kh«ng ®−îc sö dông . §Çu ren ph¶i ®−îc 
b¶o qu¶n ®Ó r¨ng ren kh«ng bÞ dËp hoÆc mßn. 
 C¸c phô kiÖn ®−êng èng ph¶i hîp c¸ch , sö dông dÔ dµng vµ tin cËy. 
 èng cã thÓ nèi theo kiÓu m¨ng s«ng, kiÓu r¾cco, hµn nh−ng ph¶i ®¶m 
b¶o c¸c qui ®Þnh vÒ mèi nèi trong qui ph¹m l¾p r¸p ®−êng èng. §−îc phÐp sö 
dông c¸c vËt liÖu hä cao su , ®ay tÈm nhùa cho c¸c nèi nèi nh−ng ph¶i ®¶m 
b¶o kÝn khÝt khi thö ¸p lùc. 
 
(ii) L¾p ®Æt: 
 
 HÖ thèng ®−êng èng ®i ngÇm d−íi ®Êt ph¶i ®−îc thiÕt lËp thµnh b¶n vÏ 
vµ l−u gi÷ trong hå s¬ hoµn c«ng . Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo mÆt b»ng ngang 
cña ®−êng èng n−íc ®Õn c¸c ®−êng èng kh¸c ch«n ngÇm d−íi ®Êt theo qui 
®Þnh sau ®©y: 
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Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ ®−êng n−íc vµo nhµ (m) §−êng kÝnh 

èng(mm) ®Õn ®−êng 
tho¸t n−íc 

®Õn ®−êng dÉn 
nhiÖt 

®Õn ®−êng dÉn 
h¬i 

Nhá h¬n 200 
Lín h¬n 200 

1,5 
3 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

 èng vµo nhµ nèi víi m¹ng cña thµnh phè ph¶i cã giÕng ®Æt van kho¸ 
n−íc. NÕu ®−êng èng nhá h¬n 40 mm th× ®Æt van chÆn vµ kh«ng nhÊt thiÕt 
ph¶i x©y giÕng van. Khi èng dÉn vµo nhµ b»ng gang vµ ¸p lùc cña ®−êng èng 
bªn ngoµi lín h¬n 50 m th× ë nh÷ng chç ngo¹t cña ®−êng èng dÉn n−íc vµo 
nhµ ph¶i x©y trô ®ì èng. 
 §−êng èng dÉn n−íc vµo nhµ xuyªn qua tÇng hÇm hay t−êng mãng nhµ 
®Òu ph¶i bè trÝ lç chõa s½n. N¬i ®Êt kh« kho¶ng réng gi÷a hai èng vÒ phÝa trªn 
Ýt ra ph¶i b»ng 0,15 mÐt vµ nhåi khe hë gi÷a hai èng b»ng ®ay tÈm nhùa hay 
tÈm dÇu. §Êt chung quanh lç chõa Èm −ít hay sòng n−íc cÇn cã l¸ ch¾n ng¨n 
n−íc ë ®Çu èng chõa. 
 Khi cÇn ®Æt chung c¸c ®−êng èng kü thuËt trong m−¬ng ngÇm th× ®−êng 
èng dÉn h¬i, dÉn n−íc nãng ®Æt bªn trªn èng n−íc l¹nh. §−êng èng dÉn n−íc 
ch÷a ch¸y kh«ng ®Æt däc theo v× kÌo, däc theo cét kim lo¹i. 
 §−êng n−íc cÊp kh«ng ®Æt bªn trong c¸c èng th«ng giã, th«ng h¬i, 
th«ng khãi. 
 
 C¸c ®−êng èng chÝnh, èng nh¸nh, èng ph©n phèi n−íc dÉn ®Õn c¸c dông 
cô vÖ sinh ®Òu ®Æt cã ®é dèc tõ 0,002 ®Õn 0,005 vÒ phÝa ®−êng èng ®øng hay 
®iÓm lÊy n−íc. T¹i c¸c ®iÓm thÊp nhÊt cña ®−êng èng ph¶i ®Æt thiÕt bÞ x¶ n−íc. 
èng chÝnh, èng nh¸nh trong nhµ s¶n xuÊt ph¶i ®Æt hë. NÕu kh«ng ®Æt hë ®−îc 
cho phÐp ®Æt ®−êng n−íc cÊp chung víi ®−êng èng kh¸c trong cïng r·nh 
nh−ng r·nh nµy kh«ng ®−îc cã c¸c èng dÉn khÝ, dÉn chÊt láng dÔ b¾t löa hoÆc 
cã chÊt ®éc. 
 §−êng n−íc sinh ho¹t cã thÓ ®Æt chung víi ®−êng n−íc tho¸t trong ®iÒu 
kiÖn r·nh kh«. 
 
 C¸c häng n−íc ch÷a ch¸y bªn trong nhµ ph¶i bè trÝ gÇn lèi ra vµo, trªn 
chiÕu nghØ cÇu thang, ë tiÒn s¶nh, ë hµnh lang vµ nh÷ng n¬i dÔ thÊy, dÔ sö 
dông. So víi mÆt sµn th× chiÒu cao cña häng ch÷a ch¸y ®Æt ë ®é cao 1,25 mÐt. 
Mèi häng ch÷a ch¸y ph¶i nèi víi èng mÒm b»ng b¹t quÐt cao su bªn trong cã 
®é dµi tõ 10~30 mÐt cã ®ñ ®Çu nèi vµ l¨ng phun n−íc ®Æt trong tñ riªng. Tñ 
nµy cã c¸nh cöa l¾p lo¹i kÝnh dµy kh«ng qu¸ 3 mm mµ khi vì chØ vì vôn, 
kh«ng cã m¶nh to vµ s¾c c¹nh, trªn mÆt kÝnh s¬n ký hiÖu ngän löa mµu ®á vµ 
ch÷ " cøu ho¶ ".  
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 C¸c van kho¸ n−íc cña hÖ cÊp n−íc trong nhµ ph¶i ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ sau 
®©y: 
 Trªn ®−êng dÉn n−íc vµo nhµ. 
 Trªn m¹ng l−íi ph©n nh¸nh khÐp vßng ®¶m b¶o cã thÓ ®ãng tõng ®o¹n 
èng ®Ó söa ch÷a. 
 Trªn m¹ng vßng cña hÖ thèng cÊp n−íc s¶n xuÊt ®· tÝnh to¸n ®¶m b¶o 
cÊp n−íc tíi thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc tõ hai phÝa cña m¹ch vßng. 
 T¹i ch©n èng ®øng cÊp n−íc ch÷a ch¸y cã tõ 5 häng ch÷a ch¸y vµ ë mçi 
®o¹n ch÷a ch¸y. 
 T¹i ch©n èng ®øng sinh ho¹t hoÆc cÊp n−íc s¶n xuÊt trong nhµ cao tõ 3 
tÇng trë lªn. 
 T¹i èng nh¸nh cã tõ 5 vßi n−íc trë lªn. 
 T¹i èng nh¸nh vµo tõng c¨n hé , ë èng nh¸nh tíi vßi x¶, b×nh x¶ trªn c¸c 
èng nh¸nh dÉn n−íc tíi vßi t¾m vµ chËu röa mÆt. 
 Tr−íc vßi c«ng céng, vßi n−íc t−íi c©y bªn ngoµi. 
 Tr−íc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æc biÖt trong tr−êng hîp cÇn thiÕt. 
 Trªn m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t vµ n−íc ch÷a ch¸y ®−îc 
thiÕt kÕ vßng kÝn th× cø 5 häng ch÷a ch¸y cã mét van kho¸ cho mét tÇng. 
 Nh÷ng tr−êng hîp van kho¸ trªn ®−êng cÊp n−íc ®Æt qua nhµ hµng, nhµ 
¨n c«ng céng vµ c¸c phßng x©y kÕt hîp víi nhµ mµ kh«ng thÓ kiÓm tra ban 
®ªm ®−îc th× nªn bè trÝ ë ngoµi nhµ. 
 
 Mäi phô tïng ®−êng èng, vßi n−íc, vßi trén , c¸c phô tïng nèi cña hÖ 
thèng cÊp n−íc sinh ho¹t , hÖ thèng ch÷a ch¸y ®Òu tÝnh víi ¸p lùc lµm viÖc lµ 
60 mÐt. Phô tïng l¾p cho hÖ cÊp n−íc s¶n xuÊt theo yªu cÇu riªng cña c«ng 
nghÖ.  
 T¹i nh÷ng ®Þa ®iÓm trong thµnh phè mµ m¹ng l−íi cÊp cã ¸p lùc d− ë 
c¸c nhµ nhiÒu tÇng cã thÓ ®Æt nh÷ng thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc nh− r«ng ®en 
thay ®æi tiÕt diÖn n−íc qua hay nÕu ¸p lùc thay ®æi thÊt th−êng th× trang bÞ bé 
phËn ®iÒu chØnh ¸p lùc ®iÒu khiÓn ®−îc. 
 CÇn thiÕt kÕ chèng ån , chèng rung cho thiÕt bÞ vµ ®−êng èng. 
 
(iii) KiÓm tra: 
 
 HÖ thèng cÊp n−íc trong nhµ cÇn ®−îc kiÓm tra tõng ®o¹n khi l¾p ®Æt 
xong. B¬m thö ¸p lùc ph¶i ®¸p øng yªu cÇu ghi trong thiÕt kÕ vµ hå s¬ m¸y 
mãc hoÆc thiÕt bÞ ®−îc cung cÊp. Th«ng th−êng ¸p lùc thö lµ 12 kG/cm2 vµ l−u 
gi÷ trong 30 phót, nÕu ¸p lùc kh«ng gi¶m lµ chÊp nhËn ®−îc. CÇn chØnh söa 
ngay nh÷ng khuyÕt tËt khi ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh thö vµ sau khi söa xong l¹i 
ph¶i thö ®Õn khi ®¹t yªu cÇu. Kh«ng ®−îc ®Ó dån ®Õn khi kiÓm tra xong toµn 
bé míi söa v× lµm nh− thÕ sÏ bÞ sãt c«ng viÖc söa mµ g©y trë ng¹i  vµ kÐo dµi 
thêi gian hoµn thiÖn. 
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3. M¸y b¬m cÊp n−íc: 
 
 Khi m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc bªn ngoµi th−êng xuyªn hay tõng 
thêi gian kh«ng ®ñ ¸p lùc mµ cÇn thiÕt ®−a n−íc lªn c¸c tÇng cña c«ng tr×nh 
cÇn thiÕt kÕ tr¹m b¬m t¨ng ¸p. Kh«ng ®−îc l¾p m¸y b¬m hót trùc tiÕp trªn 
®−êng èng dÉn n−íc vµo nhµ mµ ph¶i hót qua bÓ chøa n−íc ®iÒu hoµ. 
 
 Kh«ng ®−îc ®Æt m¸y b¬m trùc tiÕp d−íi c¸c c¨n hé, c¸c phßng cña nhµ 
trÎ, c¸c líp häc cña tr−êng phæ th«ng, c¸c phßng ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn, phßng 
hµnh chÝnh, gi¶ng ®−êng tr−êng ®¹i häc, vµ c¸c phßng t−¬ng tù kh¸c. 
Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong phßng m¸y b¬m nh− 
sau: 
 Tõ mÐp biªn cña m¸y b¬m ®Õn t−êng nhµ Ýt nhÊt ph¶i c¸ch nhau 70 mm . 
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mãng còng ph¶i c¸ch nhau lín h¬n 70 mm. 
 Tõ c¹nh cña m¸y b¬m phÝa èng hót ®Õn mÆt t−êng nhµ ®èi diÖn Ýt nhÊt 
c¸ch lµ 1000 mm. Tõ c¹nh m¸y b¬m phÝa cã ®éng c¬ ®iÖn ph¶i c¸ch t−êng mét 
kho¶ng ®ñ cho khi th¸o r«to mµ kh«ng cÇn th¸o c¶ ®éng c¬ ®iÖn. 
 
 M¸y b¬m ®−îc l¾p ®Æt ®óng vÞ trÝ qui ®Þnh trong b¶n vÏ. 
 Khi l¾p m¸y ph¶i kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o m¸y ®−îc l¾p c©n b»ng. Trôc 
ngang cña ®éng c¬ ph¶i n»m ë t− thÕ ngang b»ng, sai sè ®é ngang kh«ng qu¸ 
0,1 mm . Sau khi xiÕt chÆt bul«ng neo m¸y vµo bÖ , ph¶i kiÓm tra vµ nghiÖm 
thu vÒ ®é c©n b»ng cña m¸y , sau ®ã chÌn kÝn phÇn d−íi bÖ ®ì m¸y b»ng v÷a 
xim¨ng c¸t 1:2  vµ mÆt trªn líp chÌn cã ®¸nh mµu xi m¨ng t¹o ®é s¹ch sÏ cho 
m¸y.  
 
 §èi víi c¸c bÓ chøa tr−íc khi l¾p ®Æt c¸c trang bÞ cña hÖ thèng cÊp n−íc 
ph¶i kiÓm tra c«ng t¸c x©y dùng nh− ®é kÝn chèng thÊm cña bÓ, kÝch th−íc vµ 
vÞ trÝ c¸c lç chê cho èng qua. Sau khi l¾p ®Æt trang bÞ, mäi khe hë gi÷a èng vµ 
v¸ch lç xuyªnph¶i nhåi vËt liÖu chèng thÇm nh− sîi ®ay tÈm nhùa rèi tr¸t kÝn 
phñ bªn ngoµi b»ng v÷a xi m¨ng hay b¾t Ðp b»ng mÆt bÝch kim lo¹i ®¶m b¶o 
kh«ng cho n−íc rß rØ qua. 
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      Ch−¬ng VII 
   

 Gi¸m s¸t thi c«ng vμ nghiÖm thu 
            HÖ thèng tho¸t n−íc bªn trong nhμ 

 
 HÖ thèng tho¸t n−íc bªn trong nhµ cã nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y: 
* Tho¸t n−íc m−a trªn m¸ng x¶ ra hÖ thèng tho¸t n−íc bªn ngoµi. 
* Tho¸t n−íc ®· qua sö dông ra khái nhµ . N−íc ®· qua sö dông lµ n−íc tõ c¸c 
thiÕt bÞ vÖ sinh, n−íc dïng trong sinh ho¹t nh− n−íc röa , n−íc giÆt , n−íc t¾m, 
n−íc tõ khu s¶n xuÊt nhá trong nhµ . 
 HÖ thèng tho¸t n−íc bªn trong gåm : thiÕt bÞ vÖ sinh nh− phÔu thu, chËu 
röa, chËu giÆt, chËu xÝ, chËu tiÓu ... , ®−êng èng nh¸nh tho¸t n−íc, ®−êng èng 
®øng, èng x¶ n−íc, èng tho¸t chÝnh, van, kho¸, èng th«ng t¾c, èng kiÓm tra, c¸c 
d¹ng èng dÉn n−íc tho¸t kh¸c. 
 §èi víi nhiÒu c«ng tr×nh n−íc ngoµi thiÕt kÕ cßn bÓ ng¨n c¸c d¹ng mì , 
xµ phßng hoÆc xö lý côc bé tr−îc khi ®æ ra hÖ tho¸t n−íc chung. 
 
1. HÖ tho¸t n−íc bªn trong: 
 

HÖ tho¸t n−íc tuú t×nh h×nh c«ng tr×nh víi nh÷ng c«ng n¨ng cô thÓ mµ cã 
thÓ cã hÖ tho¸t n−íc th¶i sinh ho¹t , hÖ tho¸t n−íc s¶n xuÊt , hÖ tho¸t n−íc hçn 
hîp c¶ n−íc th¶i víi n−íc s¶n xuÊt vµ hÖ tho¸t n−íc m−a trªn m¸i dÉn xuèng. 

N−íc th¶i cã nhiÖt ®é trªn 40oC ph¶i lµm nguéi tr−íc khi x¶ vµo m¹ng 
l−íi tho¸t ®« thÞ. 
 C¸c ®−êng èng, c¸c phô kiÖn ph¶i bÒn, ®¶m b¶o chÊt l−îng vÖ sinh, 
chèng ®−îc c¸c t¸c ®éng cña nhiÖt ®é , t¸c ®éng ¨n mßn , dÔ lµm s¹ch sÏ. Khi 
chän vËt liÖu ®−êng èng ph¶i dùa vµo c¸c thµnh phÇn cã trong n−íc th¶i.  
 NÕu c¸c phô kiÖn b»ng gang kh«ng tr¸ng men th× tr−íc khi thi c«ng l¾p 
®Æt ph¶i quÐt s¬n chèng gØ cho c¶ hai mÆt trong vµ ngoµi. MÆt trong cña c¸c 
dông cô vÖ sinh b»ng gang  ph¶i ®−îc tr¸ng men vµ mÆt ngoµi s¬n chÞu n−íc 
hoÆc tr¸ng men lãt råi s¬n chÞu n−íc. 
 BÒ mÆt dông cô vÖ sinh b»ng thÐp ph¶i tr¸ng men kÝnh c¶ hai mÆt trong 
vµ ngoµi. 
 BÒ mÆt dông cô vÖ sinh b»ng gèm sø ph¶i cã líp men phñ. 
 MÆt trong vµ ngoµi cña c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh b»ng g¹ch hay bª t«ng th× líp 
phñ ngoµi ph¶i lµ v÷a xi m¨ng ®¸nh mµu. 
 Kh«ng nªn dïng thiÕt bÞ vÖ sinh b»ng granit« vµ xi m¨ng thu n−íc th¶i 
sinh ho¹t ph©n, n−íc tiÓu. 
 C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh nèi víi ®−êng èng ®Òu qua èng xiph«ng ®Æt ngay 
d−íi hay trong dông cô vÖ sinh nµy. 
 ThiÕt kÕ sÏ qui ®Þnh vÞ trÝ ®Æt dông cô vÖ sinh vµ sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh. 
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 ChËu xÝ ph¶i cã thiÕt bÞ h×nh x¶ hay vßi xôc röa. B×nh x¶ ®−îc ®Æt cao tõ 
mÆt sµn lªn ®¸y b×nh lµ 1,80 mÐt. §o¹n èng nèi tõ b×nh x¶ ®Õn bÖ xÝ cã ®−êng 
kÝnh lµ 32 mm , b»ng thÐp, thÐp trÊng kÏm vµ còng cã thÓ lµm b»ng èng nhùa 
cã ®−êng kÝnh 25 mm. 
 CÇn kiÓm tra kÝch th−íc tõ mÆt sµn ®Õn mÐp trªn cña chËu xÝ bÖt tõ 0,40 
mÐt ®Õn 0,42 mÐt. §èi víi c¸c khu vÖ sinh cña tr−êng tiÓu häc chiÒu cao tõ mÆt 
sµn ®Õn mÆt trªn cña xÝ bÖt lµ 0,33 m . Nhµ trÎ, tr−êng mÉu gi¸o th× kÝch th−íc 
nµy lµ 0,26 m. 
 MÆt trªn cña xÝ xæm tõ 33 ~ 40 cm so víi mÆt sµn phßng xÝ. 
 §−êng kÝnh phÔu thu n−íc th¶i cã ®−êng kÝnh tõ 50 , 75 , 100 mm ®Ó thu 
n−íc th¶i trªn sµn. 
 Víi phßng t¾m ®−êng kÝnh phÔu thu n−íc nh− sau: 
 NÕu cã 2 vßi h−¬ng sen trë vÒ ®−êng kÝnh phÔu thu lµ 75 mm. 
 NÕu cã 3~4 vßi h−¬ng sen ®−êng kÝnh phÔu thu nªn lµ 100mm. 
§é dèc cña sµn phßng t¾m h−¬ng sen ph¶i b»ng 0,01 ~ 0,02 . R·nh tho¸t n−íc 
hë trong phßng t¾m h−¬ng sen ph¶i réng Ýt nhÊt lµ 0,1 m vµ cã chiÒu s©u khëi 
thuû lµ 0,05 m vµ cã ®é dèc 0,01 vÒ phÝa phÔu thu. 
 Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt , c¸c phßng thÝ nghiÖm mµ ë ®ã qui tr×nh sö dông 
cã kh¶ n¨ng g©y bèc löa lªn ¸o quÇn hoÆc g©y báng ho¸ chÊt cÇn ®Æt vßi t¾m sù 
cè , chËu röa dù phßng hay bÓ n−íc dù tr÷ t¹i nh÷ng vÞ trÝ ng−êi ®i l¹i nhiÒu. 
Phßng xÝ cã ®Æt 3 chËu xÝ trë lªn, phßng röa mÆt cã 5 chËu röa trë lªn cÇn ®Æt 
vßi röa. 
 Khi kiÓm tra vËt liÖu sö dông trong hÖ tho¸t n−íc chó ý c¸c thµnh kim 
lo¹i cña bån t¾m, khay t¾m ph¶i nèi víi ®−êng cÊp n−íc ®Ó c©n b»ng ®iÖn thÕ. 
 
2. M¹ng l−íi ®−êng èng tho¸t n−íc bªn trong: 
 
 M¹ng l−íi tho¸t n−íc bªn trong ®Ó tho¸t n−íc th¶i sinh ho¹t vµ n−íc m−a 
bªn trong ph¶i dïng èng gang tho¸t n−íc, èng chÊt dÎo, èng xi m¨ng hay èng 
sµnh tr¸ng men hai mÆt. N−íc th¶i s¶n xuÊt cã thÓ dïng èng gang, èng sµnh 
tr¸ng men hai mÆt , èng bª t«ng , èng xi m¨ng, èng thuû tinh, èng chÊt dÎo vµ 
èng thÐp. 
 Chän vËt liÖu nµo tuú thuéc lo¹i n−íc th¶i do bªn thiÕt kÕ ®Ò nghÞ . NÕu 
bªn thiÕt kÕ kh«ng ®Ò nghÞ lo¹i vËt liÖu cô thÓ, nhµ thÇu cã thÓ ®Ò nghÞ lo¹i vËt 
t− sö dông vµ t− vÊn ®¶m b¶o chÊt l−îng sÏ tham m−u ®Ó chñ ®Çu t− mµ ®¹i 
diÖn lµ chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt. 
 Nh÷ng èng tho¸t n−íc tõ chËu röa ®Õn èng ®øng ®−îc phÐp dïng èng 
thÐp hay èng thÐp m¹ kÏm. Khi dïng èng sµnh ph¶i tu©n theo TCVN 3786-
1994 èng sµnh tho¸t n−íc vµ phô tïng ®Ó sö dông tho¸t n−íc th¶i sinh ho¹t vµ 
n−íc m−a bªn trong nhµ d©n dông cã tiªu chuÈn thÊp. 
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 Ph¶i l−u ý viÖc ®Æt èng kiÓm tra hay èng th«ng t¾c. Víi nhµ cao tÇng , 
viÖc ®Æt èng th«ng t¾c ph¶i bè trÝ cø 3 tÇng l¹i cã mét èng däc theo èng ®øng. 
Tuú thuéc lo¹i n−íc th¶i mµ bè trÝ èng th«ng t¾c nhiÒu hay Ýt. 
 
3. Tr¹m b¬m tho¸t n−íc vµ c«ng tr×nh lµm s¹ch côc bé : 
 
 NÕu n−íc th¶i kh«ng tù ch¶y ra ®−êng tho¸t c«ng céng ®−îc th× ph¶i bè 
trÝ tr¹m b¬m tho¸t n−íc. CÊp ®iÖn cho tr¹m b¬m n−íc th¶i ph¶i sö dông hai 
nguån. Khi kh«ng thiÕt kÕ ®−îc hai nguån , ph¶i cã èng x¶ dù phßng. L¾p ®Æt 
c¸c trang bÞ b¬m tho¸t n−íc tham kh¶o c«ng t¸c kiÓm tra khi l¾p tr¹m b¬m vµ 
m¸y b¬m cÊp n−íc. 
 Khi n−íc th¶i chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y, c¸c chÊt l¬ löng , dÇu , mì , axit,  
c¸c chÊt ®éc h¹i lµm ph¸ huû m¹ng ®−êng èng ph¶i ®−îc g¹n l¾ng lµm s¹ch 
tr−íc. Ph¶i chó ý ®¶m b¶o c¸c bé phËn cã nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau trong 
viÖc lµm s¹ch côc bé n−íc th¶i nh− song ch¾n r¸c, bÓ l¾ng c¸t, bÓ l¾ng cÆn, bÓ 
thu mì næi, bÓ thu håi chÊt láng ch¸y nh− x¨ng, dÇu, mì, bÓ trung hoµ axit hay 
kiÒm vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Ho¸ chÊt ®éc trong n−íc th¶i ph¶i ®−îc khö ®éc 
tr−íng khi dÉn ra dßng n−íc th¶i c«ng céng. 
 ChÊt th¶i cã kh¶ n¨ng g©y l©y nhiÔm do vi khuÈn nh− n−íc th¶i bÖnh 
viÖn cÇn khö diÖt tr−íc khi ®−a vµo hÖ tho¸t n−íc c«ng céng. 
 CÇn dùa vµo tÝnh chÊt cña tõng trang bÞ , c¸c yªu cÇu sö dông mµ nªu c¸c 
yªu cÇu kiÓm tra vµ nÕu cÇn, cÇn thö nghiÖm tr−íc khi cho lÊp kÝn ®Ó lµm c¸c 
phÇn kh¸c. 
 VÊn ®Ò tho¸t n−íc th¶i cã nhiÒu ®iÓm rÊt míi so víi tr−íc ®©y v× lý do 
d©n sè t¨ng nhanh, c¸c thiÕt bÞ cÊp n−íc, tho¸t n−íc ph¶i sö dông hÕt c«ng suÊt, 
c¸c t¸c ®éng c¬ häc , ho¸ häc , sinh häc rÊt ®a d¹ng khiÕn mäi yªu cÇu an toµn 
cho m«i tr−êng lu«n bÞ ®e do¹. Chøc n¨ng cña t− vÊn gi¸m s¸t thi c«ng vµ 
nghiÖm thu cÇn cã suy nghÜ nghiªm tóc ®Ó x©y dùng mét m«i tr−êng lµnh m¹nh 
cho con ng−êi trong khi hÖ thèng tiªu chuÈn thiÕt kÕ, kiÓm tra , nghiÖm thu cßn 
giíi h¹n. 
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         Ch−¬ng VIII 
 
           C«ng t¸c thi c«ng vμ nghiÖm thu  

viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ 
 
 HiÖn nay kh«ng chØ nhµ c«ng nghiÖp míi cã c¸c thiÕt bÞ cÇn l¾p ®Æt mµ 
ngay trong c¸c phßng thÝ nghiÖm , nhµ ë , nhµ c«ng céng còng cã nhiÒu m¸y 
mãc cÇn l¾p ®Æt cè ®Þnh. 
 
 C«ng viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc cÇn ®¶m b¶o chÝnh x¸c ®Ó viÖc 
vËn hµnh b×nh th−êng , kÐo dµi tuæi thä cña m¸y mãc. 
 Bµi gi¶ng nµy ®Ò cËp ®Õn c¸c m¸y cÇn l¾p trªn bÖ m¸y sö dông trong nhµ 
d©n dông , m¸y kh«ng lín l¾m . 
 
1. C¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c l¾p ®Æt m¸y mãc , thiÕt bÞ: 
 
 1.1 CÇn kiÓm tra m¸y mãc cÈn thËn ngay khi më hßm m¸y , ®¶m b¶o 
®Çy ®ñ c¸c bé phËn , c¸c chi tiÕt , ®óng chñng lo¹i nh− thiÕt kÕ chØ ®Þnh, tÝnh 
nguyªn vÑn cña m¸y, møc ®é b¶o qu¶n vµ h− háng nhÑ cÇn sö lý . 
 
 1.2 MÆt b»ng ®Æt m¸y ph¶i ®óng vÞ trÝ vµ ®¶m b¶o sù trïng khíp vµ 
t−¬ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸c m¸y víi nhau , kh«ng ®Ó sai lªch ¶nh h−ëng 
®Õn qu¸ tr×nh vËn hµnh. 
 
 1.3 MÆt b»ng ®Æt m¸y ph¶i th¨ng b»ng ®Ó qu¸ tr×nh vËn hµnh kh«ng g©y 
lùc phô t¸c ®éng vµo c¸c chi tiÕt m¸y ngoµi mong muèn. 
 
 1.4 Mãng m¸y ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn vÒ chèng rung , chèng thÊm , 
chèng dÞch chuyÓn qua qu¸ tr×nh vËn hµnh. 
 
2. ChuÈn bÞ thi c«ng l¾p ®Æt m¸y: 
 
2.1 Giao nhËn hå s¬ vµ thiÕt kÕ vµ chØ dÉn l¾p ®Æt m¸y.  
  

Bªn nhµ thÇu l¾p ®Æt cÇn nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ vÒ m¸y , chØ dÉn l¾p ®Æt cña 
ng−êi chÕ t¹o m¸y tõ phÝa chñ ®Çu t− . KiÓm tra c¸c hå s¬ , giÊy tê vµ  

nghiªn cøu tr−íc hå s¬ l¾p ®Æt m¸y. 
2.2 §èi chiÕu gi÷a hå s¬ vµ thùc ®Þa  
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Ph¸t hiÖn nh÷ng sai lÖch nÕu cã vµ yªu cÇu tiÕn hµnh chØnh söa c¸c sai 
lÖch. Theo dâi viÖc chØnh söa c¸c sai lÖch theo sù ph©n c«ng cho ®¹t khíp víi 
hå s¬. 
 Mäi sai lÖch vµ c¸ch sö lý kh¾c phôc sai lÖch cÇn lËp v¨n b¶n cã x¸c 
nhËn cña bªn chñ ®Çu t− , ®¹i diÖn bªn cung cÊp m¸y vµ nhµ thÇu chÝnh cïng 
víi nhµ thÇu l¾p m¸y. 
 
2.3 Thi c«ng mãng m¸y: 
 
 ViÖc thi c«ng mãng m¸y cÇn phï hîp víi sù s¾p ®Æt mãng m¸y trong b¶n 
vÏ thi c«ng l¾p ®Æt. CÊu t¹o líp nÒn ®ì mãng m¸y ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ. 
 CÇn cã c¸c cäc nhá ®ãng d−íi ®¸y mãng ®Ó x¸c ®Þnh ®óng chiÒu cao líp 
c¸t cÇn lãt d−íi mãng m¸y. C¸t lãt d−íi mãng m¸y ph¶i lµ c¸t h¹t trung s¹ch. 
Ph¶i t−íi n−íc víi l−îng n−íc võa ph¶i ®ñ cho c¸t Èm vµ ®Çm chÆt. Tr−íc khi 
®Æt khu«n cho mãng m¸y cÇn ®Æt líp chèng thÊm b¶o vÖ mãng m¸y. 
 NÕu vÞ trÝ mãng m¸y kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng n−íc ngÇm 
khu vùc , cã thÓ sö dông líp chèng thÊm b»ng PVC. NÕu m«i tr−êng ®Æt m¸y 
cã thÓ cã kh¶ n¨ng ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng n−íc ngÇm,  nªn dïng lo¹i mµng 
chèng thÊm hä VOLCLAY nh− voltex, voltex DC , swelltite . . . Nh÷ng chÊt 
t¹o nªn mµng chèng thÊm nµy lµ c¸c kho¸ng chÊt tù nhiªn , æn ®Þnh cao d−íi 
t¸c ®éng cña n−íc. C¸c s¶n phÈm VOLCLAY hiÖn ®−îc C«ng ty IDC Centepro 
ph©n phèi t¹i thÞ tr−êng n−íc ta.   
 Bªn ngoµi líp chèng thÊm khi cÇn chèng rung cho m¸y vµ mãng m¸y sÏ 
®Æt c¸c líp thÝch hîp vÒ chñng lo¹i vËt liÖu , chiÒu dµy líp, do ng−êi thiÕt kÕ 
chØ ®Þnh tr−íc khi lÊp ®Êt quanh mãng m¸y. BiÖn ph¸p th−êng lµm lµ lÊp chung 
quanh mãng m¸y b»ng c¸t h¹t trung. Còng cã thÓ chÌn b»ng vËt liÖu xèp 
stiropore . 
 
 §Æt cèp pha cho mãng m¸y khi ®· sö lý ®¸y mãng m¸y b»ng líp chèng 
thÊm. CÇn hÕt søc chó ý cho c¸c gãc mãng m¸y ®−îc vu«ng vøc nÕu kh«ng cã 
chØ ®Þnh g× kh¸c. Muèn cho h×nh d¹ng mÆt b»ng mãng m¸y ®−îc ®óng h×nh ch÷ 
nhËt hay vu«ng , sau khi kiÓm tra c¸c chiÒu dµi c¹nh , cÇn kiÓm tra chiÒu dµi 
®−êng chÐo. NÕu chiÒu dµi c¸c ®−êng chÐo t−¬ng ÷ng b»ng nhau , mÆt b»ng 
mãng ®¶m b¶o vu«ng v¾n. 
 
 VÞ trÝ lç ch«n bu l«ng gi÷ m¸y vµo mãng m¸y cÇn ®¶m b¶o chÝnh x¸c. 
Tèt nhÊt lµ dËp lÊy mÉu mÆt b»ng ®Õ m¸y ®Ó x¸c ®Þnh lç bu l«ng , sau ®ã lµm 
d−ìng ®Ó c¾m bu l«ng tr−íc khi ®æ bª t«ng. 
 KiÓm tra vÞ trÝ vÞ trÝ bul«ng cÇn ®o nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó kh«ng cã sai 
lÖch dÉn truyÒn vµ biÕn d¹ng vÞ trÝ. 
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 NÕu m¸y ch−a s½n sµng mµ ph¶i lµm mãng m¸y tr−íc , lç bu l«ng ®−îc 
chõa b»ng c¸c lç cã ®é s©u theo qui ®Þnh vµ nªn lµ lç vu«ng cã kÝch th−íc tiÕt 
diÖn ngang 100x100 mm . Lµm khu«n cho lç nµy nªn lµm cã ®é vuèt h¬i nhá 
khi xuèng s©u ®Ó dÔ rót lªn. §æ xong bª t«ng nªn rót khu«n nµy sau 4 ~ 5 giê. 
NÕu ®Ó cã ®é b¸m dÝnh chÆt kh«ng rót dÔ dµng ®−îc . 
 
 Khi chuÈn bÞ ®−a m¸y ra hiÖn tr−êng , cÇn chØnh söa mÆt trªn cïng cña 
mãng m¸y. CÇn kiÓm tra cao tr×nh ®Æt m¸y , chÝnh x¸c ®Õn 2mm. Víi nh÷ng 
m¸y chÝnh x¸c , yªu cÇu c¨n chØnh ®é ngang b»ng ®Õn sai sè nhá h¬n 1/10 mm. 
Líp v÷a máng hoµn thiÖn mÆt mãng m¸y nªn ®Ó khi l¾p m¸y xong sÏ hoµn 
thiÖn. 
 Bª t«ng nhåi lç ch«n bu l«ng chØ thùc hiÖn sau khi l¾p xong bul«ng vµ 
ch©n m¸y. Bª t«ng nµy cã chÊt l−îng cao h¬n bª t«ng lµm mãng m¸y Ýt nhÊt 
15% vµ pha thªm phô gia lµm cho xi m¨ng kh«ng co ngãt vµ tr−¬ng në nhÑ 
trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n cña xi m¨ng nh− Sikagrout , bét tro lß than , bét c¸c 
lo¹i ®¸ alit. 
 Khi ®· kiÓm tra vÞ trÝ mãng m¸y, phï hîp víi vÞ trÝ thiÕt kÕ , cao tr×nh 
mÆt l¾p ®Æt mãng m¸y , vÞ trÝ vµ chiÒu s©u lç ®Æt bul«ng neo m¸y , lËp hå s¬ 
biªn b¶n ghi nhËn sù kiÓm tra nµy vµ c¸c c¸ch sö lý khi cÇn chØnh , míi ®−a 
m¸y ®Õn gÇn n¬i s¾p l¾p ®Æt ®Ó më hßm m¸y. 
 
2.4 VËn chuyÓn m¸y ®Õn gÇn n¬i thi c«ng 
  

Mäi c«ng t¸c vËn chuyÓn cÇn hÕt søc cÈn thËn , tr¸nh va ®Ëp hoÆc lµm vì 
thïng bao b× , b¶o vÖ. Ph¶i vËn chuyÓn c¸c hßm m¸y trong t×nh tr¹ng nguyªn 
hßm. 
 Khi cÇn n©ng cÊt , ph¶i sö dông cÇn trôc cã søc trôc , ®é cao n©ng vµ tay 
víi ®¸p øng yªu cÇu cña viÖc n©ng cÊt. CÇn mãc vµo tÊm ®¸y ®ì toµn bé hßm 
m¸y víi l−îng mãc cÈu sao cho n©ng ®−îc toµn bé m¸y nh− chØ d·an cña nhµ 
chÕ t¹o m¸y thiÕt kÕ vµ bªn cung øng m¸y qui ®Þnh. CÇn quan s¸t bªn ngoµi 
bao b× vµ theo chØ dÉn vÒ vÞ trÝ ®iÓm cÈu. Th«ng th−êng bªn ®ãng bao b× cã vÏ 
h×nh d©y xÝch t¹i c¸c vÞ trÝ ®−îc phÐp cÈu bªn ngoµi hßm m¸y hoÆc trªn bao b×. 
 Khi ®iÓm cÈu trªn 3 , ph¶i chó ý cho chiÒu dµi d©y cÈu c©n b»ng tr¸nh bÞ 
lÖch hßm m¸y trong qu¸ tr×nh n©ng cÊt. 
 Nªn më hßm m¸y gÇn n¬i l¾p nhÊt cã thÓ ®−îc vµ chØ më hßm m¸y khi 
thêi tiÕt kh«ng m−a. 
 NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn chuyÓn m¸y b»ng ph−¬ng tiÖn c¬ giíi trong cù 
lý ng¾n cña c«ng tr−êng, cã thÓ dïng têi , pal¨ng xÝch ®Ó kÐo chuyÓn trªn mÆt 
tr−ît. MÆt tr−ît nªn lµ nh÷ng mÆt ghÐp gç ®ñ ®é réng ®Ó ph©n bè ®−îc ¸p lùc 
cña m¸y xuèng nÒn víi ¸p lùc kh«ng qu¸ lín ( nªn nhá h¬n 2kG/cm2).  CÇn bè 
trÝ kª lãt d−íi bµn tr−ît cho ®¶m b¶o søc chÞu cña nÒn víi träng l−îng m¸y mµ 
kh«ng g©y lón lÖch m¸y trong qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn. NÒn mÆt tr−ît ph¶i ®ñ 
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cøng ®Ó m¸y kh«ng bÞ lón trong qu¸ tr×nh tr−ît. NÕu nÒn d−íi mÆt tr−ît qu¸ 
yÕu, nªn gia c−êng b»ng líp c¸t trén víi ®¸ hay g¹ch vì víi tû lÖ ®¸ cñ ®Ëu hay 
g¹ch vì kh«ng Ýt h¬n 30%. ChiÒu dµy líp c¸t lÉn g¹ch vì kh«ng nhá h¬n 250 
mm. 
 
 C¸c ®iÓm mãc , ®iÓm kÐo ph¶i ®¶m b¶o cho kh«ng v−íng vµo m¸y mµ 
kÐo chuyÓn ®−îc toµn bé ®¸y ®ì di chuyÓn. §µ lãt thïng m¸y cÇn song song 
víi h−íng dÞch chuyÓn. 
 HÖ con l¨n ph¶i n»m trªn ®µ ®ì vµ ®ñ sè l−îng con l¨n cho m¸y dÞch 
chuyÓn ®Òu mµ kh«ng bÞ chuyÓn h−íng do thiÕu con l¨n. 
 Qu¸ tr×nh l¨n chuyÓn  mµ gÆp m−a , ph¶i ngõng c«ng viÖc vµ che ®Ëy cÈn 
thËn hßm m¸y , tr¸nh bÞ m−a lµm −ít hßm m¸y. 
 Kh«ng ®−îc buéc ngang th©n hßm m¸y ®Ó têi , kÐo. ChØ ®−îc buéc ®iÓm 
têi kÐo vµo thanh ®µ ë tÊm sµn ®ì ®¸y g¾n víi hßm m¸y.   
 
 Sö dông têi hay pal¨ng xÝch ®Ó kÐo th× qu¸ tr×nh kÐo chØ ®−îc dÞch 
chuyÓn víi tèc ®é kh«ng qu¸ 0,20 m/gi©y. Khi cho tr−ît xuèng dèc ph¶i cã têi 
h·m khèng chÕ tèc ®é vµ kª chÌn. 
 
 Tr−íc khi tiÕn hµnh têi tr−ît lµm m¸y dÞch chuyÓn ph¶i kiÓm tra an toµn. 
PhÈi chuÈn bÞ con nªm ®Ó chèng sù tr−ît v−ît qu¸ tèc ®é cho phÐp. CÇn chó ý 
sao cho thanh nªm vµ con nªm trong qu¸ tr×nh ph¶i lµm viÖc kh«ng ®Ì vµo 
ng−êi vµ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ ng−êi lao ®éng. Qu¸ tr×nh têi,  kÐo , tr−ît m¸y 
ph¶i cã ng−êi chØ huy chung. Ng−êi nµy ra lÖnh thùc hiÖn c¸c thao t¸c vµ quan 
s¸t chung vµ ®iÒu phèi sù nhÞp nhµng , tr¸nh ®Ó mÊt an toµn. 
 Ph¶i kiÓm tra sù toµn vÑn cña d©y cÈu , c¸p têi . NÕu d©y c¸p ®øt 5% sè 
sîi trong mét b−íc c¸p th× kh«ng ®−îc dïng sîi c¸p nµy vµ ph¶i thay thÕ b»ng 
d©y c¸p tèt h¬n. D©y c¸p ®· bÞ lo¹i , kh«ng ®−îc ®Ó t¹i hiÖn tr−êng thi c«ng , 
tr¸nh viÖc nhÇm lÉn còng nh− quyÕt ®Þnh dïng bõa khi t×nh huèng gÊp g¸p. 
D©y c¸p ph¶i b«i dÇu , mì theo ®óng qui chÕ vËn hµnh. 
 
2.5 Më hßm , më bao b× m¸y. 
 
 Tr−íc khi më hßm m¸y , ph¶i lËp biªn b¶n ghi nhËn t×nh tr¹ng bªn ngoµi 
cña hßm tr−íc khi më vµ lËp biªn b¶n cã ba bªn x¸c nhËn : chñ ®Çu t−,  nhµ 
cung øng m¸y vµ bªn nhµ thÇu thi c«ng. 
 Ph¶i rì hßm m¸y nhÑ nhµng theo c¸ch n¹y nhÑ tõng tÊm v¸n hay th¸o 
tõng m¶ng. H¹n chÕ vµ kh«ng sö dông biÖn ph¸p ph¸ , ®Ëp v¸n hßm m¸y. NÕu 
nhµ chÕ t¹o dïng ®inh ®ãng hßm m¸y, cÇn sö dông nh÷ng lo¹i xµbeng chuyªn 
dông ®Ó nhæ ®inh. NÕu hßm m¸y ®−îc b¾t vÝt , ph¶i th¸o vÝt nhÑ nhµng. NÕu sö 
dông bul«ng hay ®inh t¸n th× ph¶i cã biÖn ph¸p th¸o víi c«ng cô chuÈn bÞ tr−íc 
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mµ biÖn ph¸p th¸o nµy ph¶i cã sù phª duyÖt cña c¸n bé t− vÊn ®¶m b¶o chÊt 
l−îng bªn c¹nh chñ ®Çu t− b»ng v¨n b¶n. 
 
 Khi béc lé phÇn m¸y bªn trong còng cÇn ghi nhËn b»ng v¨n b¶n t×nh 
tr¹ng chung tr−íc khi kiÓm chi tiÕt. Nh÷ng ®iÒu cÇn l−u ý trong biªn b¶n tÝnh 
tr¹ng chung : sù g¾n gi÷ cña m¸y lªn xµ ®ì cña thïng , bao b× chèng Èm , sù 
bao phñ c¸c líp chèng gØ , sè l−îng bao , tói chøa phô kiÖn, t×nh tr¹ng nguyªn 
vÑn cña bao tói , tói ®ùng catalogues vµ chØ dÉn l¾p ®Æt kÌm trong hßm m¸y. 
 Khi kiÓm tra chi tiÕt ph¶i xem xÐt kü tÝnh tr¹ng nguyªn vÑn cña chi tiÕt  
víi va ch¹m c¬ häc, víi t×nh tr¹ng sÐt gØ . CÇn ®èi chiÕu víi danh môc c¸c chi 
tiÕt trong catalogues ®Ó ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè chÊt l−îng , sè l−îng. CÇn 
b¶o qu¶n cã ng¨n n¾p vµ ghi tªn , ghi ®Çy ®ñ sè l−îng c¸c chi tiÕt dù phßng 
theo danh môc sau khi kiÓm kª , kiÓm tra .  
 
 2.6 Thi c«ng mãng m¸y 
 
 Ph¶i kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ tr−íc khi ®æ bª t«ng mãng m¸y. Nh÷ng ®iÒu 
cÇn ®−îc ghi chÐp trong biªn b¶n nghiÖm thu cho phÐp ®æ bª t«ng bao gåm: 
 * VÞ trÝ mãng m¸y so víi c¸c trôc chÝnh cña nhµ. 
 * Cao tr×nh mÆt mãng theo thiÕt kÕ vµ cña cèp pha hiÖn tr¹ng. 
 * Cao tr×nh ®¸y mãng m¸y t¹i vÞ trÝ tõng líp chuÈn bÞ cña nÒn. 
 * ChiÒu dµy c¸c líp chuÈn bÞ d−íi ®¸y mãng m¸y. 
 * KÝch th−íc h×nh häc cña phÇn th«ng thuû cña cèppha. 
 * T×nh tr¹ng chèng , v¨ng vµ kª ®Öm cña cèppha. 
 * TÝnh tr¹ng líp chèng Èm ®¸y mãng vµ sù chuÈn bÞ cho chèng thÊm 
thµnh mãng m¸y bao gåm vËt liÖu , c¸ch thi c«ng vµ t×nh tr¹ng thùc tÕ. 
 * T×nh tr¹ng líp chèng dÝnh cho cèp pha ( nÕu cã )  
 * C¸c chi tiÕt ®Æt s½n b»ng thÐp hoÆc b»ng vËt liÖu kh¸c trong mãng m¸y 
theo thiÕt kÕ. 
 * VÞ trÝ c¸c chi tiÕt khu«n cho bul«ng hoÆc bul«ng neo gi÷ m¸y cÇn ®−îc 
kiÓm tra hÕt søc chÝnh x¸c. Dïng c¸ch x¸c ®Þnh theo nhiÒu to¹ ®é kh¸c nhau ®Ó 
lo¹i trõ sai sè.  
 Sù cho phÐp ®æ bª t«ng mãng m¸y lµ kÕt luËn cña biªn b¶n kiÓm tra sù 
chuÈn bÞ ®æ bª t«ng mãng m¸y. 
 
 Víi nh÷ng mãng m¸y lín ph¶i thiÕt kÕ biÖn ph¸p chèng nøt do bªt«ng 
to¶ nhiÖt qua qu¸ tr×nh ®ãng r¾n. Sù ph©n chia mãng m¸y thµnh khèi nhá chèng 
hiÖu øng to¶  nhiÖt trong qu¸ tr×nh ho¸ ®¸ cña xi m¨ng còng nh− c¸c biÖn ph¸p 
h¹n chÕ t¸c h¹i do to¶ nhiÖt b»ng c¸c biÖn ph¸p vËt lý nh− sö dông qu¹t giã , 
n−íc ®¸, cèt liÖu l¹nh , ph¶i ®−îc lËp vµ b¶o vÖ ph−¬ng ¸n, cã thiÕt kÕ vµ ®−îc 
t− vÊn gi¸m s¸t duyÖt tr−íc khi ®−a bª t«ng ®Õn c«ng tr−êng. 
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 NÕu chiÒu cao mãng m¸y kh«ng qu¸ 1,2 mÐt , chiÒu réng cña c¹nh lín 
nhá h¬n 4 mÐt, sö dông xim¨ng Poocl¨ng phæ th«ng th× kh«ng cÇn cã biÖn 
ph¸p chèng hiÖu øng to¶ nhiÖt . Víi lo¹i mãng nµy , cho phÐp xoa trªn mÆt 
chèng vÕt nøt li ti sau khi ®æ bª t«ng 4 giê vµ chËm nhÊt tr−íc 5 giê ph¶i xoa 
xong bÒ mÆt. NÕu kÝch th−íc mãng lín h¬n, ph¶i cã gi¶i ph¸p chèng nøt do to¶ 
nhiÖt khi xim¨ng ®«ng kÕt. 
 Khi bª t«ng ®em ®Õn hiÖn tr−êng cÇn kiÓm tra ®é sôt , ®óc mÉu kiÓm tra 
c−êng ®é míi ®−îc sö dông. MÉu ®óc cÇn ®−îc g¾n nh·n ghi râ sè hiÖu mÉu, 
ngµy giê lÊy mÉu vµ kÕt cÊu ®−îc sö dông. 
 Bª t«ng ®æ thµnh tõng líp kh¾p ®¸y mãng, mçi líp dµy 250 ~ 300 mm 
®Ó ®Çm kü dÔ dµng. Líp trªn ®−îc phñ lªn líp d−íi khi líp bª t«ng d−íi cßn 
t−¬i , nghÜa lµ bª t«ng líp d−íi ch−a b¾t ®Çu ninh kÕt. 
 Sö dông ®Çm chÊn ®éng s©u ( ®Çm dïi ) ®Ó ®Çm th× khi ®Çm líp trªn , 
mòi ®Çm ph¶i ngËp trong líp d−íi Ýt nhÊt 50 mm. 
 NÕu ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p h¹ nhiÖt trong qu¸ tr×nh bª t«ng ®ãng 
r¾n th× cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt qui tr×nh ®· b¶o vÖ vµ ®−îc duyÖt. 
 Sau khi ®æ bª t«ng 6 giê ph¶i tiÕn hµnh b¶o d−ìng nh− Tiªu chuÈn qui 
®Þnh. 
 
3. Qu¸ tr×nh l¾p ®Æt m¸y: 
 
 Tr−íc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i tiÕn hµnh kh©u lµm vÖ sinh, tÈy röa nh÷ng 
dÇu , mì sö dông b¶o qu¶n chèng gØ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ cÊt gi÷. 
 Nh÷ng chi tiÕt ®· ®−îc lµm vÖ sinh , tÈy röa s¹ch ph¶i s¾p xÕp cã thø tù 
trªn nÒn s¹ch sÏ , cã lãt miÕng v¶i nhùa PVC ®Ó chèng lÊm , bôi. 
 Qu¸ tr×nh lµm vÖ sinh ph¶i hÕt søc cÈn thËn , chèng va ch¹m m¹nh , lµm 
x©y x−íc. NÕu ph¸t hiÖn nh÷ng h− háng nh− chi tiÕt bÞ nøt , bÞ lâm hoÆc mèi 
hµn thiÕc bÞ bong, còng nh− c¸c khuyÕt tËt míi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn 
chuyÓn ph¶i lËp biªn b¶n cã sù chøng kiÕn cña bªn chñ ®Çu t−,  bªn cung øng 
m¸y mãc vµ bªn nhËn thÇu l¾p m¸y. 
 §èi víi c¸c chi tiÕt ®iÖn vµ ®iÖn tö, kh«ng thÓ dïng giÎ ®Ó lau chïi mµ 
dïng bµn ch¶i l«ng mÞn quÐt nhÑ nhµng. §èi víi nh÷ng linh kiÖn máng manh, 
cã thÓ chØ dïng èng xÞt khÝ ®Ó thæi bôi. Kh«ng ®−îc thæi b»ng miÖng v× trong 
khÝ thæi ra tõ miÖng cã h¬i n−íc, cã thÓ lµm Èm linh kiÖn hoÆc n−íc bät b¸m 
vµo linh kiÖn g©y t¸c h¹i kh¸c. 
 ViÖc l¾p m¸y ph¶i tiÕn hµnh tõ khung ®ì c¬ b¶n.  
 §Æt xong khung ®ì c¬ b¶n cÇn c¨n chØnh ®óng cao tr×nh , ®óng ®é th¨ng 
b»ng míi l¾p tiÕp c¸c chi tiÕt kh¸c vµo khung ®ì c¬ b¶n.  

Nh÷ng bé phËn cÇn liªn kÕt b»ng bul«ng , ®inh t¸n hay hµn cÇn g¸ , −ím 
thö. Khi thËt chÝnh x¸c th× xiÕt dÇn èc cho chÆt dÇn. CÇn chó ý kh©u xiÕt ®èi 
xøng c¸c èc ®Ó tr¸nh sù ph¸t sinh øng suÊt phô do xiÕt lÖch. ViÖc xiÕt c¸c èc 
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hoµn chØnh víi ®é chÆt nµo cÇn theo chØ dÉn cña catalogues do bªn l¾p m¸y 
cung cÊp. 

L¾p nh÷ng chi tiÕt quay cÇn theo dâi qu¸ tr×nh l¾p, lµm sao b¶o ®¶m mäi 
thao t¸c xiÕt chÆt èc kh«ng lµm c¶n trë sù quay cña chi tiÕt. NÕu thÊy vioÖc xiÕt 
èc lµm c¶n trë sù quay, cÇn níi ®Ó ®iÒu chØnh cho thÝch hîp. 

Víi nh÷ng chi tiÕt cã qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn khi vËn hµnh còng gièng nh− 
c¸c chi tiÕt quay, qu¸ tr×nh l¾p vµ xiÕt chÆt èc ph¶i kh«ng c¶n trë sù di chuyÓn. 
Sù dÞch chuyÓn vµ sù quay cµng nhÑ , cµng tèt. NÕu c¶m thÊy sù dÞch chuyÓn 
hay sù quay bÞ c¶n trë cÇn cã gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh tøc thêi. Kh«ng c−ìng bøc 
sù dÞch chuyÓn khi chi tiÕt dÞch chuyÓn kh«ng tr¬n tru. Mäi liªn kÕt, ghÐp nèi 
cÇn ghi chÐp ®Çy ®ñ ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn , c¸c sè trÞ ®o ®¹c qua qu¸ tr×nh 
liªn kÕt nh− sè trÞ  ®ång hå b¸o ®é chÆt ... 

ViÖc ®Êu d©y ®iÖn vµ c¸c chi tiÕt ®iÒu khiÓn cÇn tu©n thñ ®óng b¶n chØ 
dÉn l¾p r¸p. CÇn kiÓm tra tõng b−íc trong qu¸ tr×nh l¾p ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn viÖc 
®Êu d©y. Mäi nót ®iÒu khiÓn cÇn vËn hµnh nh¹y vµ dÔ dµng. 
 Khi l¾p xong cÇn dïng tay ®Ó kiÓm tra sù dÞch chuyÓn vµ quay cña m¸y . 
CÇn b¬m ®ñ dÇu , mì b«i tr¬n ®Çy ®ñ theo chÕ ®é vËn hµnh th«ng th−êng. DÇu 
vµ m¸y ph¶i ®óng chñng lo¹i vµ sè l−îng theo chØ dÉn l¾p vµ b¶o qu¶n m¸y. 
CÇn n¹p dÇu hoÆc n−íc lµm m¸t theo chØ dÉn sö dông m¸y. 
 M¸y l¾p xong cÇn che phñ b»ng ¸o phñ thÝch øng b»ng v¶i hay b¹t khi 
ch−a kiÓm tra vµ cho ch¹y thö.   
  
4. KiÓm tra vµ ch¹y thö m¸y : 
 
 C¸c tiªu chÝ cÇn kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt m¸y nh− sau: 
* VÞ trÝ m¸y trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ph©n x−ëng hay nhµ m¸y so víi c¸c 
trôc qui ®Þnh trong thiÕt kÕ. 
* Cao tr×nh mÆt tùa m¸y lªn mãng m¸y. 
* Cao tr×nh thao t¸c chñ yÕu cña c«ng nh©n vËn hµnh. 
* §é th¨ng b»ng cña m¸y. 
* Sù t−¬ng hîp víi c¸c m¸y kh¸c trong cïng ph©n x−ëng. 
* Sù t−¬ng t¸c víi cÇn trôc cÈu chuyÓn nguyªn liÖu , thµnh phÈm gia c«ng trªn 
m¸y. 
* Cù ly, ®é lín cña lèi ®i an toµn cña c«ng nh©n vËn hµnh khi ®øng thao t¸c lao 
®éng vµ dÞch chuyÓn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.  
* §é chÆt cña c¸c bul«ng hay ®é bÒn cña rivª , mèi hµn. 
* Sù dÔ dµng cña c¸c chi tiÕt cã qu¸ tr×nh quay hay dÞch chuyÓn. 
* Møc ®é vµ chñng lo¹i cña vËt liÖu b«i tr¬n vµ lµm m¸t 
* C¸c bé phËn ®iÖn vµ ®iÖn tö : Sù ®Êu ®óng d©y. D©y th«ng xuèt. C¸c thiÕt bÞ 
tù ®éng vËn hµnh b×nh th−êng. C¸c th«ng sè cña linh kiÖn vµ m¹ch nh− ®iÖn 
dung, ®iÖn trë kh¸ng, ®é c¸ch ®iÖn, sù hîp bé . . . 
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 Sau khi tËp hîp ®Çy ®ñ c¸c d÷ liÖu kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu trªn, tiÕn 
hµnh ch¹y thö m¸y theo chÕ ®é do nhµ s¶n xuÊt ®Ò xuÊt trong catalogues. B¾t 
®Çu ch¹y thö m¸y ph¶i do héi ®ång nghiÖm thu ra lÖnh vµ kÕt qu¶ ch¹y thö m¸y 
ph¶i cã sù ký kÕt cña chñ ®Çu t− , ®¹i diÖn nhµ cung øng m¸y vµ ®¹i diÖn bªn 
nhµ thÇu l¾p m¸y. 
 
5. NghiÖm thu  
 
 Héi ®ång nghiÖm thu tu©n theo qui ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP 
ngµy 8-7-1999 vµ NghÞ ®Þnh 12/2000/N§-CP ngµy 5-5-2000 cña ChÝnh phñ qui 
®Þnh trong ®iÒu 47. 
 Chi tiÕt cña tæ chøc nghiÖm thu ®−îc ghi râ trong QuyÕt ®Þnh sè 
17/2000/Q§-BXD , Quy ®Þnh Qu¶n lý ChÊt l−îng C«ng tr×nh X©y dùng do Bé 
X©y dùng ban hµnh. 
 Nh÷ng ý c¬ b¶n qui ®Þnh vÒ Tæ chøc NghiÖm thu nh− sau: 
* NghiÖm thu tiÕn hµnh víi tõng phÇn viÖc trong qu¸ tr×nh thi c«ng , l¾p ®Æt. 
* ViÖc nghiÖm thu tõng phÇn , ch¹y thö do Chñ ®Çu t− tæ chøc thùc hiÖn cã sù 
tham gia cña bªn thiÕt kÕ , bªn nhµ thÇu l¾p ®Æt , bªn cung øng thiÕt bÞ. 
* Víi viÖc l¾p ®Æt phøc t¹p th× Thñ t−íng ChÝnh phñ sÏ quyÕt ®Þnh Héi ®ång 
nghiÖm thu Nhµ n−íc. 
 V¨n b¶n nghiÖm thu lµ c¬ së ®Ó ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c , sö dông , 
®−a m¸y mãc vµo khai th¸c , vËn hµnh. 
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         Ch−¬ng IX 
 
           C«ng t¸c thi c«ng vμ nghiÖm thu  
                            trang thiÕt bÞ chèng ch¸y 
      
Phßng chèng ch¸y lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng tr×nh. Nh÷ng vô 
ch¸y lín trong thêi gian qua béc lé nhiÒu ®iÒu bÊt cËp trong hÖ thèng phßng vµ 
chèng ch¸y cho c«ng tr×nh. 
Phßng chèng ch¸y ph¶i thùc hiÖn tõ kh©u quy ho¹ch, thiÕt kÕ, thi c«ng vµ ph¶i 
th−êng xuyªn luyÖn tËp c¸c ph−¬ng ¸n sö lý khi cã ch¸y. 
 

1. C¸c yªu cÇu chung vÒ phßng chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh : 
 
1.1    V¨n b¶n ph¸p quy vÒ phßng, chèng ch¸y :  
 
Khi thiÕt kÕ, x©y dùng vµ c¶i t¹o nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i tu©n theo c¸c tiªu 
chuÈn hiÖn hµnh vÒ phßng chèng ch¸y : 
 
- TCXD 218 : 1998    HÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y vµ b¸o ®éng ch¸y – Quy ®Þnh 
chung 
- TCVN  3254 : 1989    An toµn ch¸y – Yªu cÇu chung 
-  TCVN  4878: 1989   Ph©n lo¹i ch¸y 
- TCVN  4879 : 1989   Phßng ch¸y – DÊu hiÖu an tyßan 
- TCVN  2622: 1995   Phßng ch¸y chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh – Yªu cÇu 
thiÕt kÕ 
- TCVN 6161 : 1996    Phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Chî vµ trung t©m th−¬ng m¹i – 
Yªu cÇu thiÕt kÕ 
- TCVN  6160 : 1996   Phßng ch¸y ch÷a ch¸y nhµ cao tÇng – Yªu cÇu thiÕt kÕ 
- TCVN  5040 : 1990    ThiÕt bÞ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y – KÝ hiÖu h×nh vÏ 
trªn s¬ ®å phßng ch¸y – Yªu cÇu kÜ thuËt 
- TCVN 5760 : 1993   HÖ thèng ch÷a ch¸y – Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ, l¾p ®Æt 
vµ sö dông 
- TCVN  5738 : 1993    HÖ thèng b¸o ch¸y – Yªu cÇu kÜ thuËt      
 
vµ nh÷ng tiªu chuÈn liªn quan kh¸c nh−: 
 
TCVN  4513 : 1988  : CÊp n−íc bªn trong nhµ 
 
Tuy hÖ thèng tiªu chuÈn vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ®· ban hµnh kh«ng Ýt nh−ng 
viÖc tu©n thñ cßn hÕt søc h¹n chÕ nªn qua nh÷ng vô ch¸y gÇn ®©y viÖc sö lý khi 
cã sù cè tá ra rÊt lóng tóng. Ngoµi ra cÇn phæ biÕn vµ x©y dùng ý thøc tu©n thñ 
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c¸c qui ®Þnh vÒ phßng chèng ch¸y nghiªm tóc míi tr¸nh ®−îc thiÖt h¹i khi x¶y 
ra sù cè ch¸y.   

1.2 C¸c yªu cÇu chung vÒ an toµn ch¸y: 
 
Trong mét c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o hai hÖ thèng : hÖ thèng phßng ch¸y vµ hÖ 
thèng chèng ch¸y. B¶n thiÕt kÕ tr−íc khi ®em ra thi c«ng cÇn qua c¬ quan 
phßng chèng ch¸y ®−îc ph©n cÊp thÈm ®Þnh vµ tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n. 
 
Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i do ch¸y t¸c ®éng ®Õn ng−êi bao gåm: 
 
Löa vµ tia löa 
NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ vµ ®å vËt n©ng cao do ch¸y 
C¸c yÕu tè ®éc h¹i do ch¸y sinh ra 
Khãi 
Nång ®é Oxy gi¶m thÊp 
Nhµ vµ chi tiÕt kÕt cÊu bÞ xËp, ®æ 
Næ 
 
§èi víi hÖ thèng phßng ch¸y chó ý: 
 
Ng¨n ngõa c¸c nguy c¬ g©y ch¸y : ng¨n ngõa sù h×nh thµnh m«i tr−êng ch¸y, 
c¸c sù h×nh thµnh c¸c nguån g©y ch¸y, khèng chÕ nhiÖt ®é , ¸p suÊt d−íi møc 
nguy hiÓm, cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y. 
M«i tr−êng nguy hiÓm cã thÓ g©y ch¸y : M«i tr−êng cã nång ®é chÊy dÔ ch¸y ë 
c¸c thÓ lo¹i nh− bôi, n−íc, khÝ. 
Cã qui ®Þnh vÒ vËn hµnh, sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt liÖu cã kh¶ n¨ng g©y 
mÊt an toµn do ch¸y. CÇn tu©n thñ c¸c qui t¾c h¹n chÕ nguån g©y ch¸y nh− sÐt, 
phãng ®iÖn, tia löa trùc tiÕp hay tia löa h×nh thµnh qua qu¸ tr×nh khai th¸c, sö 
dông nhµ vµ c«ng tr×nh. 
 
§èi víi hÖ thèng chèng ch¸y chó ý: 
 
Sö dông vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ khã ch¸y cho kÕt cÊu c«ng tr×nh ë nh÷ng n¬i cã 
nguy c¬ ch¸y. 
Tæ chøc lèi tho¸t n¹n hîp lý vµ cã chØ dÉn tho¸t n¹n khi cã sù cè ch¸y. 
Cã bè trÝ c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y phï hîp g¾n trªn kÕt cÊu nhµ vµ di chuyÓn 
®−îc trong nhµ vµ khu vùc cÇn b¶o vÖ . 
Cã hÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y vµ b¸o ch¸y. 
H¹n chÕ chÊt g©y ch¸y. 
Cã gi¶i ph¸p c¸ch ly c¸c m«i tr−êng nguy hiÓm ch¸y. 
Cã ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ an toµn khi cã ch¸y vµ hÖ thèng ch÷a ch¸y 
ph¶i th−êng xuyªn cã hiÖu lùc, ®−îc thùc tËp vµ th−êng trùc khi l©m n¹n. 
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Cã quy ®Þnh vÒ an toµn ch¸y vµ niªm yÕt, h−íng dÉn t¹i khu vùc thÝch hîp c¸c 
chØ dÉn vÒ an toµn ch¸y. Ph¶i niªm yÕt, s¬n hoÆc ®Ó biÓn b¸o c¸c dÊu hiÖu vÒ an 
toµn ch¸y t¹i n¬i c«ng céng, däc lèi ®i ®Ó mäi ng−êi dÔ nhËn biÕt vµ dÊu hiÖu 
nµy ph¶i lµ nh÷ng chØ dÉn thiÕt thùc t¹i mäi n¬i cÇn thiÕt. 
 

1.3 Sù ®¸p øng c¸c yªu cÇu phßng chèng ch¸y trong b¶n thiÕt kÕ vµ x©y 
dùng: 

 
Ng«i nhµ ph¶i cã gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y theo 5 bËc chÞu löa quy ®Þnh. 
VËt liÖu x©y dùng t¹o thµnh kÕt cÊu, bé phËn cña nhµ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu 
vÒ bËc chÞu löa. 
Trong ng«i nhµ ph¶i thiÕt kÕ c¸c bé phËn ng¨n ch¸y, kh«ng ®Ó ngän löa vµ ®¸m 
ch¸y l©y lan tù do. 
Ph¶i bè trÝ vµ cã chØ dÉn lèi tho¸t n¹n phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng tr×nh. Lèi 
tho¸t n¹n ph¶i ®¶m b¶o cù ly thÝch hîp trªn mÆt b»ng còng nh− gi¶i ph¸p tho¸t 
n¹n theo kh«ng gian vµ chiÒu ®øng. Lèi ®i, lèi tho¸t n¹n ph¶i ®ñ chiÒu réng ®Ó 
dÔ dµng di chuyÓn vµ ë vÞ trÝ dÔ thÊy. Qu¸ tr×nh sö dông kh«ng ®−îc xÕp ®å ®¹c 
lµm hÑp kÝch th−íc lèi ®i. 
ThiÕt kÕ s¾p xÕp c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng cÇn ®¶m b¶o giao th«ng vµ kho¶ng 
c¸ch phßng chèng ch¸y nh− lèi ®i cho xe cøu ho¶ cã thÓ tiÕp cËn tíi mäi vÞ trÝ 
ch¸y, kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng nhµ l©n cËn ®ñ ng¨n mäi nguy hiÓm ch¸y. 
Trong tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc ng«i nhµ hay c«ng tr×nh, ph¶i ®¸p øng c¸c 
yªu cÇu vÒ an toµn phßng chèng ch¸y khi s¾p xÕp vÞ trÝ c¸c chøc n¨ng sö dông 
kh«ng gian. 
Kho chøa vËt liÖu cã kh¶ n¨ng ch¸y kh«ng ®−îc xÕp ë tÇng hÇm hay gÇn bé 
phËn chÞu lùc chÝnh, ®ì toµn bé c¸c tÇng trªn. 
Khu vùc cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y vµ g©y ®éc ph¶i ®−îc ng¨n b»ng kÕt cÊu thÝch 
hîp vµ sö dông vËt liÖu thÝch hîp. 
Bè trÝ sö dông, khai th¸c tõng diÖn tÝch trong c«ng tr×nh, nhµ hÕt søc chó ý 
tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng t−¬ng t¸c tiªu cùc do sö dông kh«ng gian nµy g©y cho 
kh«ng gian liÒn kÒ. 
 
Nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i bè trÝ n¬i lÊy n−íc ch÷a ch¸y, c¸c häng cøu ho¶ vµ c¸c 
ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y c¸ nh©n nh− c¸c b×nh ch÷a ch¸y di chuyÓn ®−îc t¹i 
nh÷ng n¬i dÔ t×m, dÔ thÊy, gÇn ®Çu mèi giao th«ng vµ c¸ch nhau mét kho¶ng 
c¸ch theo c¸c tiªu chuÈn qui ®Þnh. 
Nhµ vµ c«ng tr×nh cÇn trang bÞ hÖ thèng b¸o ch¸y thÝch hîp theo tÝnh n¨ng sö 
dông. 
 

2. KiÓm tra hÖ thèng ch÷a ch¸y : 
 
2.1  C¸c hÖ thèng : 
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HÖ thèng ch÷a ch¸y bao gåm c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt chuyªn dïng, ®−êng èng vµ 
chÊt dËp ch¸y. 
HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh ®−îc l¾p ®Æt trªn c«ng tr×nh. HÖ ch÷a ch¸y b¸n cè 
®Þnh cã phÇn ®−îc l¾p cè ®Þnh, cã phÇn ®−îc l¾p thªm khi sö dông chèng ch¸y. 
HÖ thèng tù ®éng sÏ ho¹t ®éng kh«ng cÇn sù ®iÒu khiÓn cña con ng−êi khi cã 
ch¸y. HÖ thèng ch÷a ch¸y c¸ nh©n, di chuyÓn ®−îc ®−îc con ng−êi sö dông khi 
cã ch¸y , cã thÓ chuyÓn ®Õn n¬i cã ch¸y ®Ó dËp löa. 
 
HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng n−íc ®−îc trang bÞ cho hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh. Trªn 
c«ng tr×nh cßn ®−îc trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y dïng b×nh. Cã lo¹i b×nh 
chøa bät dËp ch¸y, cã lo¹i b×nh chøa bét dËp ch¸y, cã lo¹i b×nh chøa h¬i hay 
khÝ dËp ch¸y. 
 
2.2 Ph©n lo¹i ®¸m ch¸y : 
 
§¸m ch¸y ®−îc chia thµnh 4 lo¹i vµ trong c¸c lo¹i l¹i chia thµnh c¸c nhãm : 
 
  Ký hiÖu ®¸m ch¸y §Æc tÝnh cña lo¹i 

®¸m ch¸y 
KÝ hiÖu nhãm ®¸m 

ch¸y 
§Æc tÝnh cña nhãm 

®¸m ch¸y 
 
 

A1 
 
 

Ch¸y c¸c chÊt r¾n 
víi qu¸ tr×nh ch¸y 
©m Ø ( Gç, giÊy, cá 
kh«, r¬m, than, v¶i 
sîi ) 

 
A 
 

 
ChÊt ch¸y r¾n 

 
 

A2 
 
 

Ch¸y chÊt r¾n 
nh−ng kh«ng cã qu¸ 
tr×nh ©m Ø ( Nhùa, 
chÊt dÎo ) 

 
 

B1 
 
 

Ch¸y chÊt láng 
kh«ng tan trong 
n−íc ( X¨ng, dÇu ), 
chÊt r¾n ho¸ láng ( 
Paraphin ) 

 
B 
 

 
ChÊt ch¸y láng 

B2 ChÊt láng hoµ tan 
trong n−íc ( r−îu, 
Mªtan«n, glyxªrin)  

 
C 
 

 
ChÊt ch¸y khÝ 

( Mªtan, Hudro, 
Propan ... ) 

 

 
 
 

 

 
D1 

 

Ch¸y kim lo¹i nhÑ ( 
Nh«m, manhª ) 

 
 

D 
 

 
 

Ch¸y kim lo¹i 
 Ch¸y kim lo¹i kiÒm 
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D2 
 

vµ c¸c kim lo¹i 
®ång d¹ng kh¸c ( 
Natri, Kali ) 

 

 
D3 

Ch¸y c¸c chÊt cã 
kim lo¹i nh− c¸c 
h÷u c¬ kim lo¹i, 
hydrua kim lo¹i ) 

 
2.3 KiÓm tra bè trÝ, l¾p ®Æt: 
 
Trªn n¬i ®Ó ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y vµ trªn ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y ph¶i g¾n biÓu 
t−îng phï hîp ®Ó sö dông ®óng ph−¬ng tiÖn cho tõng ®¸m ch¸y. 
Lo¹i biÓu t−îng A , viÕt ch÷a A tr¾ng trªn nÒn tam gi¸c ®en. 
Lo¹i biÓu t−îng B , viÕt ch÷ B tr¾ng trªn nÒn h×nh vu«ng ®en. 
Lo¹i biÓu t−îng C , viÕt ch÷ C tr¾ng trªn nÒn h×nh trßn ®en. 
Lo¹i biÓu t−îng D , viÕt ch÷ D tr¾ng trªn nÒn h×nh thoi ®en. 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
          
 
                                                                            
 
                                                                              
 
 
                                                                           
 
 
 
2.3  KiÓm tra gi¶i ph¸p chèng ch¸y: 
 

- VÞ trÝ lèi tho¸t n¹n vµ ph−¬ng tiÖn tho¸t n¹n:  
• VÞ trÝ so víi cÇu thang 
• ChiÒu réng lèi tho¸t n¹n 
• Thang dïng th−êng xuyªn vµ thang dïng khÈn cÊp 

 
      BB 

 
        

D D 

   Aaa 
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• Sè l−îng lèi tho¸t n¹n 
 

- H−íng më cöa cña c¸c phßng cã nhiÒu ng−êi sö dông ®ång thêi, h−íng 
më ph¶i tõ trong nhµ më ra lèi tho¸t . 

- Sù ghi b¶ng hiÖu lèi tho¸t. 
- Ph−¬ng tiÖn tiÕp ®Êt khÈn cÊp tõ c¸c tÇng cao vµ m¸i nhµ nh− thang tho¸t 

hiÓm, èng tho¸t hiÓm. 
- Sù phï hîp cña ®¸m ch¸y víi ph−¬ng tiÖn dËp ch¸y. 

 
• DËp ch¸y b»ng n−íc : cho lo¹i ch¸y A1 vµ A2 
• DËp ch¸y b»ng bät nhÑ në nhiÒu cho A1, A2, B1 
• DËp ch¸y b»ng bät nÆng në Ýt vµ në trung b×nh cho lo¹i ch¸y A1, 

B1, B2 
• DËp ch¸y b»ng khÝ CO2  cho lo¹i ch¸y B1, B2, D1 
• DËp ch¸y b»ng bét dËp ch¸y ký hiÖu B,C cho lo¹i ch¸y B1, B2, D1 
• DËp ch¸y b»ng bét dËp ch¸y ký hiÖu A,B,C,D cho lo¹i ch¸y B1, B2, 

C, D1 
 
KiÓm tra bé phËn b¸o ®éng : c¸c ®Çu b¸o ch¸y, ®é s¹ch, ®é nh¹y t×m ch¸y. 
KiÓm tra bé phËn ®iÒu khiÓn, b¶ng nhËn tÝn hiÖu vµ ph¸t lÖnh tiÕp. 
L−îng dù tr÷ chÊt dËp ch¸y. 
Sè vßi n−íc dËp ch¸y, d©y dÉn n−íc mÒm, l¨ng phun n−íc. 
Bé phËn ®−êng èng dÉn n−íc ch÷a ch¸y 
§iÖn cho m¸y b¬m n−íc ch÷a ch¸y. 
 
§èi víi hÖ ch÷a ch¸y b»ng n−íc th× ph¶i ®ñ n−íc cho lo¹i ®¸m ch¸y ®−îc qui 
®Þnh trong thiÕt kÕ cÊp chèng ch¸y cho nhµ. N−íc chèng ch¸y ph¶i ®ñ ¸p lùc ®Ó 
®Çu phun cã thÓ phun tíi mäi ®Þa ®iÓm ch¸y tõ c¸c vÞ trÝ vßi thÝch hîp. 
 
L¾p ®Æt vµ ®Ó c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y ®óng theo vÞ trÝ thiÕt kÕ. 
HÖ thèng ph−¬ng tiÖn ph¶i tèt, vËn hµnh thuËn tiÖn vµ dÔ dµng. 
ChÊt vµ b×nh dËp ch¸y ph¶i ®Ó ë n¬i kh«ng bÞ thêi tiÕt vµ c¸c yÕu tè g©y h− 
háng t¸c ®éng. 
 

3. NghiÖm thu c«ng t¸c l¾p ®Æt trang bÞ ch÷a ch¸y : 
 
 Héi ®ång nghiÖm thu ph¶i cã mÆt ®¹i diÖn chñ ®Çu t−, ®¬n vÞ thiÕt kÕ, ®¬n vÞ 
x©y l¾p c«ng tr×nh, ®¬n vÞ l¾p ®Æt hÖ thèng n−íc vµ ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm 
Phßng ch÷a ch¸y qu¶n lý ®Þa ph−¬ng. 
 
Héi ®ång nghiÖm thu ph¶i chøng kiÕn viÖc thö nghiÖm vËn hµnh toµn hÖ thèng. 
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§¬n vÞ l¾p ®Æt vµ cung øng hÖ thèng dËp ch¸y ph¶i cã v¨n b¶n h−íng dÉn sö 
dông c¸c trang bÞ ®· l¾p ®Æt trao cho chñ ®Çu t−. Biªn b¶n thö nghiÖm hÖ thèng 
dËp ch¸y ph¶i ®−îc l−u gi÷ t¹i c¬ quan chñ ®Çu t− vµ bªn sö dông. 
CÇn thiÕt qui ®Þnh chÕ ®é kiÓm tra ®é nh¹y vËn hµnh hÖ thèng trang thiÕt bÞ dËp 
ch¸y theo chu kú thÝch hîp. 
§¬n vÞ sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i ph©n c«ng ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o 
qu¶n vµ duy tr× sù vËn hµnh cña hÖ thèng. 
§éi phßng ch¸y, cøu hé cã lÞch ®Þnh kú huÊn luyÖn vµ thùc tËp. 
Phßng, chèng ch¸y hÕt søc quan träng víi c«ng tr×nh. Võa qua cã nhiÒu ®¸m 
ch¸y g©y thiÖt h¹i nghiªm träng, kh«ng thÓ coi nhÑ c«ng t¸c nµy./.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sổ tay  
Giám sát chất lượng 

công trình 

 
 
 
 

 



 

 

B. Sổ tay giám sát chất lượng của cán bộ giám sát trực thuộc công ty 
NewCC Construction Consultants. 
Cùng đi kèm với các qui phạm về thi công và nghiệm thu của Bộ xây dựng, tất 
cả các cán bộ giám sát của NewCC ngoài công trường đều được cung cấp 
một sổ tay về giám sát chất lượng công trình để dễ theo dõi công việc của nhà 
thầu. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu tóm lược nội dung sổ tay như sau: 

 

1 – COFFA (Theo TCVN 4453-87) 
1-Công tác dựng lắp coffa phải đảm bảo được các yêu cầu sau: 

Dựng lắp coffa đúng theo yêu cầu thiết kế. 
Đảm bảo độ cứng và không bị biến dạng khi đổ bê tông.   
Coffa phải kín khít không bị rò rỉ nước và vữa bê tông khi thi công. 
Kết cấu coffa phải dễ tháo lắp, không gây hư hại cho bê tông. 
Các cột chống của dàn giáo phải đủ khả năng chịu lực, được đặt vững chắc 
trên nền đất hoặc sàn BTCT. Hệ giằng dàn giáo phải được bố trí hợp lý, có độ 
cứng cần thiết và thuận tiện cho thi công. Toàn bộ hệ dàn giáo, cây chống, 
giằng chéo … chỉ được sử dụng bằng sắt (dàn giáo sắt) nhằm tăng tính ổn 
định cũng như dễ dàng tháo lắp khi thi công. 
Coffa tường phải được thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật, phải có đủ khả 
năng chịu được trọng lượng bản thân của tường BTCT và hoạt tải thi công. 
Coffa sàn, dầm, tường … phải được vệ sinh kỹ, tưới nước ướt hoàn toàn bề 
mặt trước khi đổ bê tông. 
Coffa dầm sàn tầng kỹ thuật của các phân xưởng sản xuất, hệ thống kho phải 
sử dụng coffa định hình có độ phẳng cao, ít mối nối. Hạn chế tối đa công tác 
mài để làm phẳng cấu kiện bê tông. 
Công tác tháo dỡ coffa phải đúng yêu cầu kỹ thuật, không được tháo coffa 
trước khi bê tông đạt đủ cường độ cho phép theo TCVN 4453-87. 
Đơn vị trúng thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác coffa, nếu có sai sót 
thiệt hại xảy ra mọi chi phí sửa sai (nếu có) đơn vị trúng thầu phải chịu. 

2-CỐT THÉP (Theo TCVN 5574-1991và TCVN 1561-85) 

Tất các loại cốt thép sử dụng cho công trình phải có lai lịch rõ ràng được vận 
chuyển thẳng từ nhà máy sản xuất đến công trình 
Công tác sản xuất và lắp dựng cốt thép phải tuân theo các qui định sau : 
Số hiệu, số nhóm thép phải đúng yêu cầu thiết kế. Trường hợp đơn vị thi công 
muốn thay đổi số hiệu, số nhóm thép phải được sự chấp nhận của cơ quan 
thiết kế đồng thời phải tuân theo các qui định về thay đổi số hiệu, số nhóm 
thép của TCVN  
Theo TCVN 4453-1995 mỗi lô cốt thép không quá 120 tấn sẽ lấy 9 mẫu với 3 
mẫu tiến hành thí nghiệm lực kéo, 3 mẫu thí nghiệm uốn nguội và 3 mẫu thí 
nghiệm hàn tại công trường. Các mẫu đủ khả năng chịu lực theo TCVN 4453-
1995 mới được đem vào sử dụng  



 

 

Cốt thép phải được gia công và lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế thi công. 
Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt cốt thép phải được sự chấp thuận của cơ 
quan thiết kế 
Khi 2 thanh nối theo chiều dọc, trừ khi có chỉ định khác trong bản vẽ, ở đầu 
nối sẽ chập lên nhau theo một chiều dài bằng 40 lần đường kính thanh thép, 
ngoài ra các yêu cầu về mối nối thép (phương pháp nối buộc, hàn cốt thép) 
phải tuân theo TCVN 4453-1995. 
Cốt thép không được rỉ sét, dính dầu mỡ hay chất gây hại trước khi đổ bê 
tông. 
Sau khi đổ bê tông, cốt thép, kẽm buộc không được lòi ra khỏi bề mặt bê tông. 
Nhà thầu phải báo cho giám sát kỹ thuật A kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê 
tông 24h00. Bê tông chỉ được đổ sau khi có sự đồng ý của giám sát kỹ thuật A 
và có biên bản nghiệm thu cốt thép. 

3-BÊ TÔNG (Theo TCVN 4453-1995) 

3.1-Cốt liệu 
Ximăng :TCVN 2682-1992. 
Xi măng khi đến chân công trường phải có chứng nhận của cơ quan sản xuất, 
thời gian được sử dụng, đồng thời giám sát kỹ thuật A có quyền kiểm tra bất 
cứ lô hàng nào và từ chối không cho sử dụng ximăng đã bị phân hóa, hư hỏng. 
Ximăng phải được bảo dưỡng kỹ trong kho, không được chất cao quá 10 bao 
và phải kê cao khỏi mặt đất cho luôn khô ráo. Tại công trường ximăng phải 
được sử dụng theo thời gian nhập kho nhằm tránh tình trạng ximăng để trong 
kho quá lâu dễ hư hỏng. 
Chỉ được sử dụng ximăng theo đúng thiết kế, nếu có sự thay đổi chủng loại 
ximăng phải có sự đồng ý chấp thuận của đơn vị thiết kế và của giám sát kỹ 
thuật. 
Cát : 
Quy cách, chủng loại cát phải đúng theo yêu cầu của TCVN 1770-86. 
Cát sử dụng cho công trình phải được cung cấp bởi một số nhà cung cấp được 
chủ đầu tư kiểm tra và phê chuẩn. 
Cát trước khi sử dụng phải được sàng và sạch, không bị dính các chất gây hại 
cho vữa bê tông, vữa ximăng. 
Cốt liệu lớn:  
Quy cách chủng loại đá phải theo đúng yêu cầu của TCVN 1771-86. 
Đá sử dụng cho công trình phải được cung cấp bởi một số nhà cung cấp được 
chủ đầu tư kiểm tra và phê chuẩn. 
Đá khi sử dụng cho công trình phải được rửa sạch, không được lẫn các chất 
hữu cơ, các chất gây hại cho bê tông. 
Nước : 
Nước dùng để trộn bê tông phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 4506-
87,  không được chứa các tạp chất quá mức qui định, gây cản trở quá trình 
đông cứng ximăng cũng như ăn mòn cốt thép. 
Tốt nhất sử dụng nước máy trong quá trình thi công công trình. 



 

 

Cốt liệu chỉ được sử dụng khi đạt đủ chất lượng theo TCVN 1771-86, TCVN 
1770-86, các cốt liệu bị trả lại không sử dụng thì toàn bộ chi phí chuyên chở 
đơn vị trúng thầu phải chịu. 
 
3.2-Trộn bê tông : 
Bê tông trộn sẵn : 
Bê tông trộn sẵn phải có các chỉ tiêu kỹ thuật đúng theo TCVN hiện hành. Đối 
với bê tông sàn mái dùng bê tông trộn sẵn có phụ gia chống thấm theo đúng 
kỹ thuật của nhà máy sản xuất. 
Bê tông trộn sẵn khi đến chân công trường phải có giấy xuất xưởng của nhà 
máy trong đó có giờ xuất xưởng, chứng nhận mác bê tông và chứng nhận chất 
lượng của bê tông. 
Mỗi mẻ trộn đều phải được lấy mẫu kiểm tra về khả năng chịu lực của mẫu bê 
tông tại thời điểm 7 ngày và 28 ngày đồng thời cũng được kiểm tra về độ sụt 
của bê tông tại công trường, giám sát kỹ thuật A có quyền không sử dụng mẻ 
bê tông nào kém chất lượng hoặc đã quá thời gian qui định ( bảng 1). Chỉ 
được đổ bê tông sau khi giám sát kỹ thuật A đồng ý. 
 
Bảng 1 Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia 
 

Nhiệt độ ( độ C ) Thời gian vận chuyển cho phép, 
phút 

Lớn hơn 30 
20 – 30 
10 – 20 
5 – 10 

30 
45 
60 
90 

3.3- Đổ bê tông : 
Nhà thầu phải cho giám sát biết trước khi đổ bê tông 24h00. 
Mọi thi công bê tông phải tiến hành ban ngày. Nếu phải tiến hành vào ban 
đêm thì phải được giám sát kỹ thuật A đồng ý với diều kiện ánh sáng đầy đủ. 
Khi nhiệt độ môi trường cao hơn 30 độ C cần áp dụng các biện pháp thích hợp 
để không làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông, nhiệt độ bê tông từ máy trộn 
phải nhỏ hơn 300C và khi đổ phải nhỏ hơn 350C. 
Tuyệt đối không được đổ bê tông khi trời mưa. Nếu đổ bê tông khi trời mưa 
thì phải có dụng cụ che chắn đầy đủ và tạm ngưng thi công (nếu cần). Thời 
gian tạm ngưng có thể kéo dài theo TCVN 4453-1995 rồi đổ tiếp, sau thời 
gian đó phải tiến hành thi công mạch ngừng bê tông. 
Bê tông phải được tập trung gần chỗ đổ nhất, không được để rơi bê tông từ độ 
cao 1,5m hoặc chất đống bê tông trên coffa hoặc ở xa vị trí đổ. 
Bê tông phải được đầm chặt bằng những thiết bị đầm cơ học có các chỉ tiêu 
thích hợp với công trình (Máy đầm có tần số tối thiểu là 400Hzvà có bán kính 
ảnh hưởng 300 mm). Người điều khiển các thiết bị đầm phải được huấn luyện 
để đảm bảo bê tông được đầm tốt nhất, không bị tổ ong và tạo được sự đồng 
nhất trong bê tông. Tại các vị trí đầm không tới cần dùng thanh dùi xâm cho 



 

 

bê tông lọt vào các khe rỗng xung quanh cốt thép và không làm dịch chuyển 
các thanh thép 
Đảm bảo có đủ số lượng đầm với tiến độ, khối lượng đổ bê tông và luôn có 
một đầm dự trữ cho từng loại để thay thế kịp thời. 
Khi cần đầm lại bê tông thì thời điểm thích hợp là 1,5 – 2 giờ sau khi đầm lần 
thứ nhất, chỉ đầm lại cho kết cấu sàn, sân bãi. 
Bê tông vừa đổ xong phải được che chắn bề mặt kỹ tránh trời mưa hoặc nắng 
quá gắt. Bê tông sẽ được tưới nước dưỡng hộ cho đến khi đông cứng. 
Thi công đổ bê tông các cấu kiện phải tuân theo các chỉ tiêu kỹ thuật trong 
TCVN 5592-1991 bê  tông yêu cầu bảo dưỡng. 

3.4- Mạch ngừng bê tông : 

Trường hợp đổ bê tông với khối lượng lớn không thể thi công liên tục được 
thì sẽ thực hiện mạch ngừng thi công. Vị trí mạch ngừng phải tuân theo các 
qui định của TCVN 4453-1995 hoặc được xác định trong bản vẽ. Trường hợp 
trong quá trình thi công phát sinh thêm các mạch ngừng khác thì phải được sự 
đồng ý của giám sát kỹ thuật A. 
Trong trường hợp ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định phải đợi đến khi 
bê tông đạt đến 25 daN/cm² mới được đổ bê tông. 
Trước khi đổ bê tông mới nối với bê tông cũ phải cố định lại coffa và bề mặt 
tiếp nối bê tông cũ phải được chải sạch các vật bám dính, xử lý nhám mặt và 
được tưới ướt bằng nước ximăng. 
Đổ bê tông sẽ được tiếp tục ở các mạch ngừng ghi trong bản vẽ của kỹ sư 
trong bất cứ thời điểm nào. Đối với các mạch ngừng phát sinh thì phải có ý 
kiến của giám sát kỹ thuật A mới được đổ. 

3.5- Bảo dưỡng bê tông : 

Bê tông phải luôn được giữ ẩm trong suốt thời gian đông cứng. 
Ngăn ngừa các biến dạng của bê tông do co ngót, do nhiệt độ …, tránh hình 
thành các khe nứt. 
Tránh cho bê tông không bị va chạm, rung động và bị ảnh hưởng của các tác 
động khác làm giảm sút chất lượng của bê tông. 
Công tác bảo dưỡng bê tông phải đúng theo các yêu cầu kỹ thuật  theo TCVN 
4453-1995. Bê tông chỉ khi đạt được cường độ 15 daN/cm2 mới cho phép 
người đi lại cũng như việc chuẩn bị thi công các cấu kiện bên trên. 
3.6- Chất lượng bê tông : 
Việc kiểm tra chất lượng của bê tông phải tuân theo các tiêu chuẩn của Nhà 
nước hiện hành và cần chú ý các yếu tố sau : 
Kiểm tra độ sụt và độ cứng của vữa bê tông. 
Kiểm tra cường độ, khả năng chống thấm so với yêu cầu thiết kế. Chủ đầu tư 
sẽ cử một giám sát có năng lực, trách nhiệm giám sát tất cả các công đoạn để 
chuẩn bị đổ bê tông. Tất cả các mẫu kiểm nghiệm sẽ được thực hiện dưới sự 
giám sát của người này. 
Việc kiểm nghiệm độ bền của mẫu thử cùng với hỗn hợp và vật liệu được thực 
hiện trước khi các công việc bắt đầu, sau đó nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về 



 

 

vật liệu cân đối trong thành phần vật liệu sẽ theo yêu cầu của giám sát kỹ 
thuật A. 
Việc kiểm tra độ cứng của mẫu sẽ được thực hiện cho mỗi 20m3 bê tông được 
đổ hoặc do quyết định của giám sát kỹ thuật phù hợp với qui định theo TCVN 
4453-1995. 
Cứ mỗi 20- 30m3 tiến hành lấy 6 mẫu, 3 mẫu sẽ tiến hành kiểm tra khả năng 
chịu lực trong vòng 7 ngày, 3 mẫu còn lại sẽ kiểm tra trong vòng 28 ngày. 
Nếu bất kỳ  kết quả mẫu thử 7 ngày nào cho thấy độ cứng trong vòng 28 ngày 
thấp, giám sát kỹ thuật sẽ thông báo ngay lập tức và các giàn giáo chống đỡ 
của các phần chịu ảnh hưởng kết quả thử trên không được di chuyển cho đến 
khi nguyên do được xác định. 
Mẫu thử sẽ được lấy tại vị trí các đại diện cho khả năng chịu lực của cấu kiện 
BTCT, ngoài ra vị trí của mẫu thử cũng được thực hiện theo yêu cầu của chủ 
đầu tư. 
Chọn ít nhất là 3 vị trí thử nghiệm đại diện cho mỗi thành phần cấu trúc hoặc 
phần lớn bê tông tại khu vực được xem là kém khả năng chịu lực. 
Cường độ thử nghiệm từ mỗi thành phần cấu trúc hoặc phần lớn cấu trúc đó 
được xem là phù hợp khi mẫu chỉ số thử nghiệm trung bình của chúng tương 
đương hoặc lớn hơn cường độ được qui định. 
Ngoài việc lấy mẫu có thể dùng súng bắn bê tông, siêu âm hoặc những cách 
thử nghiệm không phá hoại khác, nếu được chấp nhận, để xác định mối quan 
hệ độ cứng ở những vị trí khác nhau của kết quả như sự trợ giúp trong việc 
đánh giá chất lượng bê tông phần được thử hay trong việc xác định vị trí phần 
được thử nghiệm. 
Nếu thí nghiệm xác định bê tông không đạt yêu cầu, việc quyết định khả năng 
sử dụng và biện pháp xử lý kết cấu đã thi công bị hỏng phải có sự thỏa thuận 
của cơ quan thiết ke. 
Các kết quả kiểm tra chất lượng công tác bê tông và bê tông cốt thép phải 
được ghi vào nhật ký công trình. 
Tất cả các chi phí và giá thành mà hậu quả của các hướng giải quyết chịu sự 
chỉ đạo trực tiếp của nhà thầu sẽ do nhà thầu chịu. 

3.7- Nghiệm thu bê tông : 

Không cho phép nghiệm thu các bộ phận kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt 
thép khi bê tông chưa đạt cường độ thiết kế và phải tiến hành nghiệm thu 
trước khi lấp kín hoặc trát mặt ngoài. 
Chất lượng của các vật liệu, sản phẩm xây dựng phải có lý lịch rõ ràng, có 
chứng nhận chất lượng của các đơn vị sản xuất… 
Kết quả nghiệm thu phải được ghi vào sổ nhật ký công trình. 
 
 
4- CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG (TCVN – 4085 – 85 ) 
Gạch xây phải theo đúng tiêu chuẩn TCVN 1450-1998; TCVN 1451-1998 
kích thước 4x8x18 đối với gạch thẻ và 8x8x18 đối với gạch lỗ, gạch phải 



 

 

vuông vắn phẳng mặt và thẳng cạnh, thớ gạch đồng đều không phân lớp, 
cường độ đạt yêu cầu, sai số về kích thước trong phạm vi cho phép. 
Tường xây phải đạt được các nguyên tắc kỹ thuật thi công sau : Ngang bằng, 
đứng thẳng, phẳng mặt, giao tường tạo thành góc vuông, mạch vữa không 
trùng nhau và liên kết tốt thành một khối đặc chắc. 
Gạch trước khi xây phải được nhúng nước kỹ. Yêu cầu này phải được thực 
hiện chặt chẽ hơn trong mùa nóng. Những viên gạch xây bị dính bụi, bùn, 
mọc rêu mốc đều không được sử dụng cho tường xây. Toàn bộ tường xây bị 
chiếu nắng phải được giữ ẩm sau khi xây xong và trong cả ngày hôm sau. 
Phải hết sức tránh va chạm mạnh cũng như không được vận chuyển, đặt vật 
liệu, tựa dụng cụ và đi lại trực tiếp trên khối tường đang xây hoặc tường khối 
xây còn mới. 
Trong khối xây gạch chiều dài mạch vữa ngang là 10 mm. Cường độ vữa xây 
phải đạt yêu cầu thiết kế, mạch ngang dọc đứng của khối tường gạch phải đủ 
vữa. Vữa xây không được trộn để lâu quá 1 giờ, việc trộn lại lần nữa những 
phần vữa đã khô cứng sẽ không được chấp thuận. 
Khối xây cột ốp tường cạnh các cửa phải dùng gạch nguyên đã chọn lọc, gạch 
nửa chỉ cho phép chèn kín chỗ trống trong các kết cấu gạch đá chịu tải trọng 
nhỏ (tường bao che, tường ngăn, tường dưới cửa sổ) 
Tường gạch dày 100 được xây theo chiều dọc viên gạch sao cho khối xây 
không bị trùng mạch, gạch ở góc tường được xây kiểu cài răng lược và được 
liên kết với nhau tại mỗi lớp xen kẽ, đỉnh tường chỗ tạm ngưng xây phải được 
thấm nước kỹ trước khi tiến hành xây tiếp. 
Đối với tường xây hai lớp bằng gạch ống mỗi lớp 10cm được liên kết bởi 
những thanh thép neo (5 thanh trên 1m2 tường gạch theo thiết kế). Tường xây 
dựng sai cho phép cộng trừ 15 mm so với kích thước qui định. 
Toàn bộ hố bắt dàn giáo trên tường phải được trét lại bằng vữa bê tông đá mi 
cẩn  thận và chính xác trước khi hoàn tất phần xây tường và tiến hành trát 
tường. 

5- CÔNG TÁC TRÁT ( TCVN – 5674 – 1992 ) 

Trước khi trát mặt tường phải làm sạch : cọ hết rêu, vết dầu, bitum, bụi bặm 
và tưới nước cho ẩm tường. 
Cát: Theo tiêu chuẩn  TCVN – 1770 – 86. 
Quy cách, chủng loại cát phải đúng theo yêu cầu của TCVN. 
Cát trước khi sử dụng phải được sàng và sạch, không bị dính các chất gây hại 
cho vữa ximăng. 
Vữa trát phải có loại và mác đúng theo thiết kế. Chiều dày mặt vữa trát không 
quá 20 mm. Nếu trát thành nhiều lớp thi chiều dày mỗi lớp không thấp hơn 5 
mm, không dày hơn 8 mm, các lớp trát trên lớp đã khô thì phải tưới nước cho 
ẩm. 
Khi chỗ trát vữa bị phồng hay bong lỡ phải phá rộng chỗ đó ra, miết chặt mép 
vữa  xung quanh, để cho se mặt mới trát sửa lại. 



 

 

Sức dính bám giữa lớp vữa dưới mặt trát, giữa các lớp vữa trát với nhau phải 
chắc. Kiểm tra bằng cách gõ nhẹ lên trên mặt trát. Tất cả các chỗ rộp đều phải 
được trát lại. 
Các mặt vữa trát tường không được có khe nứt gồ ghề, nứt chân chim, vữa 
cháy. Không được để sót lại những mặt trát ở dưới bệ cửa sổ, gờ cửa, gờ chân 
tường, chân lò, bếp, chỗ lắp thiết bị vệ sinh và các chỗ khác. 
Các cạnh cột, gờ cửa, tường phải thẳng, sắc cạnh. Các góc vuông phải kiểm 
tra bằng thước vuông. Các gờ bệ cửa sổ phải thẳng hàng với nhau. Mặt trên bề 
cửa sổ có độ dốc theo thiết kế và lớp vữa trát ăn sâu vào dưới khung cửa sổ ít 
nhất là 10 mm. 
Các góc tường, góc trần bo cạnh cong đều, Không bong dộp, nứt, bề mặt phải 
phẳng, không được cong vênh, ghồ ghề. 

6- GẠCH LÁT NỀN ( TCVN – 5674 – 1992 ) 

Gạch cung cấp để lót nền phải có cùng sêri lô hàng sản xuất và bảo đảm phần 
đồng nhất về màu sắc, kích cỡ, độ dày. Gạch phải thẳng, mặt không bị cong 
vênh, mặt men phẳng và nhẵn đạt tiêu chuẩn TCVN 6414-1998. 
Gạch lát nền sảnh sẽ được thực hiện theo bản vẽ thiết kế và căn cứ theo phê 
duyệt của chủ đầu tư. 
Gạch lát phải được chọn kỹ trước khi lát để loại bỏ những viên bị mẻ cạnh 
hoặc trầy xướt mặt, gạch được lát tại một điểm thích hợp ở giữa và lát qua hai 
bên tường để các sai số sẽ được hiệu chỉnh trên tường. Tại các điểm cần phải 
cắt gạch, mạch cắt phải nhẵn không bị mẻ cạnh. 
Mặt lát phải phẳng mặt không được gồ ghề khi lát phải được thường xuyên 
kiểm tra bằng thước nivô 2m, khe hở giữa mặt lát và thước kiểm tra không 
được quá 3 mm. Độ dốc và chiều dốc mặt lát phải đúng theo thiết kế. Kiểm tra 
độ dốc và mặt phẳng của sàn đã lát bằng cách đổ nước thử  hoặc thả cho lăn 
hòn bi thép đường kính 10 mm, nếu có đọng vũng thì phải hiệu chỉnh lại. 
Mạch giữa các viên gạch lót nền không được quá 1.5 mm . Mạch được chèn 
bằng hồ ximăng lỏng, khi thực hiện chèn mạch không được đi lại hoặc va 
chạm mạnh làm bong các viên gạch. Lát gạch ở nơi có độ dốc cao như toilet 
lớp vữa lót không được ít hơn 25 mm ở điểm thấp nhất có độ dốc. 
Gạch nền nên được lót ở công đoạn sau cùng của công trình, sau khi lót gạch 
và miết gạch xong mặt gạch phải được lót một lớp bảo vệ dể tránh làm hư 
hỏng mặt gạch do đi lại hoặc va chạm trong quá trình hoàn thiện. 
 
(B) CÔNG TÁC ỐP ĐÁ MẶT NGOÀI : ( TCVN – 5674 – 1992 ) 
Trước khi tiến hành ốp bề mặt Công trình cần phải kết thúc công việc có liên 
quan để tránh mọi va chạm làm hư hỏng hay ảnh hưởng đến chất lượng bề 
mặt ốp. 
Trước khi ốp đá thiên nhiên lên bề mặt cấu kiện bê tông hay gạch. Trên bề 
mặt nền ốp phải được kẻ ô định vị. 



 

 

Vật liệu ốp bằng đá thiên nhiên hay nhân tạo (Theo qui định của thiết kế ) khi 
được đưa đến công trình phải được bao gói theo đúng qui cách có dán nhãn và 
ghi rõ kích thước, chủng loại, màu sắc. 
     Để đảm bảo độ dính bám tốt giữa tấm ốp và kết cấu, mặt sau của tấm ốp và 
mặt ngoài của kết cấu phải được vệ sinh sạch sẽ. 
     Khi thi công ốp đá thiên nhiên, phải chọn và sắp xếp các tấm kế nhau sao 
cho phù hợp về màu sắc, độ bóng theo hướng dẫn của Kiến trúc sư thiết kế và 
giám sát của chủ đầu tư.  
     Khi ốp bằng đá thiên nhiên đối với các viên có trọng lượng > 5kg. Việc 
gắn chặt vào kết cấu phải bằng các móc kim loại hay đinh vít, bu lông điều 
chỉnh. Đối với các tường, kết cấu ốp có diện tích lớn việc định vị tọa độ tấm 
ốp phải đưa vào kết cấu chịu lực trên khung thép có đặc các móc hay bu lông 
liên kết để điều chỉnh cho mỗi tấm ốp. Việc chèn vữa vào khoảng trong giữa 
tấm ốp và kết cấu phải được làm ngay với từng vùng ốp. 
     Trước khi thi công ốp phải kiễm tra mặt bằng của mặt ốp bằng thước nivô 
2m và không được dốc quá 15mm. 
     Trong trường hợp sử dụng mactic làm vật liệu gắn thì độ lệch không quá 
3mm. 
     Độ phẳng của mặt ốp hoàn thiện không được sai lệch vượt quá các trị số 
của bảng1. 
     Các yêu cầu khác phải theo đúng tiêu chuẩn TCVN – 5674 – 1992. 
Bảng 1: Sai số cho phép của mặt phẳng ốp bằng đá thiên nhiên và nhân tạo( 
mm ) : 

Ốp mặt ngoài công trình Ốp mặt trong công trình
Vật liệu đá thiên nhiên Vật liệu đá nhân tạo 

Tên 
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và 
phạ
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phẳ
ng 
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khối Phẳng
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Sai 
lệc
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thẳ

2 3  1 1 
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3 5  3 3 

Độ 
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2 3  0,5 0,5 
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mặ
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nối 
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0,5 1  1,5 1,5 

7- SƠN ( Theo tiêu chuẩn TCVN 5674 – 92 ) 
7.1 Sơn Epoxy cho sàn, tường, trần 
Chuẩn bị bề mặt: 
Phải đảm bảo bề mặt sạch, nguyên vẹn, không bám bụi. Bề mặt phải được làm 
sạch bằng phương pháp phun cát hoặc máy chà nhám và phải đạt tiêu chuẩn 
SA 2.5. Chỉ được tiến hành sơn khi bề mặt khô ráo & có độ ẩm thấp . 
Phương pháp sơn: 
Dùng cọ, ru lô, phun áp lực. Khi phun áp lực kích thước đầu phun 0.015” – 
0.021”, áp suất lỏng 65° - 80° khoảng 2500 psi  - 3000 psi. Không nên pha 
loãng sơn. Khi buộc phải pha loãng phải dùng dung môi của nhà sản xuất. 
 Thời gian chờ giữa hai lần sơn phải theo đúng quy định chỉ dẫn của nhà 
sản xuất sơn. 
Trong quá trình thi công sơn Epoxy phải được kiểm tra, hướng dẫn bỡi các 
chuyên gia của nhà sản xuất và nhà sản xuất chịu trách nhiệm bảo hành sản 
phẩm của mình. 
Nhà thầu cần nêu chi tiết quy trình thi công, thành phần các lớp sơn, thông số 
kỹ thuật của từng lớp và phải đảm bảo các bề mặt của sản phẩm thoả mãn theo 
đúng yêu cầu công nghệ của nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn 
GMP . 
Bề mặt kết cấu phải được làm phẳng bằng matic , những vết nứt cho phép trên  
kết cấu phải được trát matic với độ sâu không lớn hơn 2mm. 
Ranh giới giữa 2 diện tích sơn và màu sắc và chất lượng khác nhau được qui 
định như sau : 
- Diện tích sơn sàn bằng diện tích sàn theo qui định cộng thêm toàn bộ diện 
tích chân tường, cao <= 10 cm. 
- Diện tích sơn trần bằng toàn bộ diện tích trần theo thiết kế công trình, diện 
tích đầu tường cao 10 cm trong khu vực diện tích trần. 
-  Diện tích sơn tường là phần diện tích tường theo yêu cầu trừ đi phần diện 
tích sơn sàn và diện tích sơn trần phủ lên tường. 



 

 

Các yêu cầu về mặt sơn : 
(B) Các đường ranh giới giữa 2 diện tích sơn có màu sắc khác và chất lượng 

khác phải sắc gọn, theo đúng yêu cầu thiết kế về màu sắc, vị trí, độ sai 
lệch cho phép về kích thước không vượt quá 2cm, không có vết đứt đoạn, 
khúc gãy, loang lỗ  (Nhà thầu phải lưu ý lập biện pháp thi công thích hợp 
thoả mãn yêu cầu này ). 

- Bề mặt sơn phải cùng màu, đường ranh giới không có vết tụ sơn, chảy 
sơn, không có những vết hay đường hằng do lăn sơn tạo nên. Trên toàn bề mặt 
sơn không cho phép xuất hiện các vết rạn nứt lộ ra quan sát bằng mắt thường 
khi đứng ở nhiều vị trí cách bề mặt sơn 1m. 
Công tác nghiệm thu bề mặt sơn : 
Chất lượng sơn khi nghiệm thu phải đúng theo các yêu cầu của TCVN – 5674 
– 1992 hoàn thiện trong thi công nghiệm thu. 
 
7.2 Sơn nước ( Theo TCVN 5674 – 92  ) 
Các yêu cầu chung 
Bề mặt phải thật sạch, khô để tránh hút ẩm về sau, không dính bám dầu mỡ, 
các tạp chất khác được làm vệ sinh sạch sẽ bằng cách đánh giấy nhám và được 
kiểm tra mặt phẳng hoàn chỉnh trước khi bã mastic. 
Trám mastic vào tường tạo mặt phẳng, đánh giấy nhám và kiểm tra mặt phẳng 
của mặt tường bằng thước nivô 2m khe hở giữa thước kiểm tra và mặt tường 
không quá 1 mm. Để kiểm tra độ dợn vẩy cá của tường cần phải kiểm tra thêm 
bằng cách dùng nguồn sáng chiếu song song hai mặt tường. 
Sau khi kiểm tra và sửa chữa hoàn chỉnh, lớp bã mastic phải được làm sạch 
bụi bặm và bột bã phát sinh trong quá trình làm phẳng mặt bằng giấy nhám 
như sau: trước hết chùi bề mặt bằng vải thô và khô, sau đó với vải ướt, kiểm 
tra khắc phục các vết rạn nứt trên bề mặt bã. 
Chuẩn bị bề mặt: bề mặt phải thật sạch & khô, không nứt, không hư hại về cấu 
trúc, không dính bám dầu mỡ và các tạp chất khác, nếu tường bị nấm mốc 
phải dùng các dung dịch rửa diệt nấm mốc  để lưu 48 giờ, sau đó chà rửa lại 
bằng nước sạch và để cho bề mặt khô trước khi sơn.  
Sơn 3 nước lên tường theo đúng các yêu cầu kỹ thuật do nhà sản xuất cung 
cấp. Mọi vật liệu được pha chế và sử dụng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Sơn 
được trộn ngay khi dùng, khi cần thiết phải pha loãng sơn. Chất dùng để pha 
loãng sơn và tỷ lệ pha trộn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản suất sơn. 
Khi sơn mặt ngoài phải sử dụng sơn chống rêu.  
7.3 Sơn dầu tường, trần  
Mọi vật liệu sơn được pha chế và sử dụng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Sơn 
được trộn ngay khi dùng, khi cần thiết phải pha loãng sơn, chất pha loãng và 
tỷ lệ pha trộn căn cứ theo đề nghị của nhà sản xuất sơn. 
Tất cả màu sắc và trang trí sau cùng phải được chủ đầu tư tự chọn, duyệt và 
phải có phần dự trữ để thử nghiệm về mẫu mã ở công trường nếu có yêu cầu 
Trước khi bắt đầu công việc nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ và làm 
sạch, phẳng mặt tất cả những bề mặt cửa cũng như tất cả những chỗ cần phải 



 

 

sơn, không được sơn trên bề mặt bị ẩm ướt và bị bụi. Sơn phết ở ngoài trời 
hay mặt ngoài không được thực hiện khi thời tiết không được thuận tiện như ở 
nhiệt độ quá cao hoặc lúc đang mưa hặc sương mù. Lớp sơn chỉ được sơn khi 
nào các bề mặt đã được kiểm tra và những công việc chuẩn bị đã được chủ 
đầu tư duyệt. Lớp sơn lót và lớp sơn phủ cuối cùng cũng chỉ được sơn khi lớp 
sơn đó đã được kiểm tra và duyệt. Độ dày của các lớp sơn sẽ được thực hiện 
căn cứ theo đề xuất của nhà sản xuất . 
7.4 Sơn dầu Các cấu kiện gỗ thép: (theo tiêu chuẩn TCVN 5674-1992 công 
tác sơn phủ bề mặt  các cấu kiện gỗ thép).  
 
 
 
8- CÔNG TÁC ỐP GẠCH ( TCVN 5674-1992 ) 
Ốp gạch các tường khu vệ sinh, ốp gạch chân tường bao bên ngoài và ốp gạch 
trang trí bồn hoa. 
Gạch ốp cung cấp phải cùng lô hàng sản xuất, màu sắc, độ dày và kích cỡ 
gạch phải đồng nhất, gạch không được cong vênh và mẻ cạnh. 
Trước khi ốp phải kiểm tra xác định đã lắp đặt xong hệ thống ống ngầm và 
đường dây điện ngầm. Nếu tường ốp có chỗ gồ ghề trên 15 mm và nghiêng 
lệch so với phương thẳng đứng trên 15 mm thì phải cho sửa chữa lại bằng vữa 
ximăng. Mặt tường trát và mặt bê tông trước khi trát phải được đánh sờm, 
khoảng cách giữa các rạch khía không được quá 5cm và không lớn hơn chiều 
gạch của viên gạch ốp. 
Sau khi ốp xong mặt ốp phải đạt được các yêu cầu sau: 
Gạch ốp đúng kiểu cách mẫu mã được duyệt, màu sắc đồng nhất, các gạch ốp 
phải đều ngang bằng và thẳng đứng sai lệch không quá 1mm trên 1m dài, 
chiều dày mặt ốp không được quá 2 mm và được miết gạch bằng ximăng lỏng. 
Lớp vữa dưới gạch ốp phải đặc và liên kết chặt với gạch ốp (kiểm tra bằng 
cách gõ lên các viên gạch ốp, các viên bộp phải gỡ ra ốp lại). 
Tại các điểm cắt gạch, vết cắt phải phẳng nhẵn không làm rạn cạnh men, các 
mặt cắt phải đồng nhất và chênh lệch không được quá 1mm. 
Khi kiểm tra bằng thước dài 1m, khe hở giữa thước và mặt ốp không được quá 
2 mm. 
Vữa ximăng để miết phải có màu đồng nhất với gạch ốp. 
    9- ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC  TCVN 4519-88 
9.1. Tổng quát 
Phần này giải quyết về vật tư, thiết bị và các biện pháp thi công được dùng để 
cung cấp hệ thống ống như được nêu trong các bản vẽ thiết kế được duyệt. 
Tất cả phải mới và phải sử dụng ống dài, những đoạn ngắn nối với nhau trong 
khi có thể sử dụng ống dài là không được chấp nhận. 
Đơn vị  thi công phải cung cấp cho tư vấn giám sát bản vẽ thi công chỉ rõ 
chính xác vị trí các đường ống chạy qua, chi tiết lắp đặt và vị trí của các thiết 
bị đồng thời cũng chỉ rõ chi tiết lắp đặt của các thiết bị đường ống. 



 

 

Tất cả các đường ống và linh kiện, các van phải được vệ sinh sạch sẽ bên 
trong lẫn bên ngoàitrước khi đấu nối lắp đặt . 
Yêu cầu vệ sinh đường ống nước cấp trước khi đấu nối và lắp đặt.  
(B).�.�.�.�.�.�.���� Hệ đường ống 
Các bản vẽ chỉ ra kích thước ống và các hệ thống khác nhau được bố trí. 
Lắp đặt sao phù hợp với các yêu cầu kiến trúc và kết cấu. Tránh xen vào công 
việc của các nghề nghiệp khác. 
Tất cả hệ thống ống phải được thi công sao cho không bị co giãn. Tránh gây 
thiệt hại bất cứ công việc nào khác hoặc gây hư hỏng cho chính nó. 
Các ống phải được phân nhóm và cách quãng đều nhau và giảm thiểu các chỗ 
giao nhau. Việc phối hợp ống phức tạp phải được thiết kế duyệt trước khi lắp 
đặt  
Cung cấp các đầu kéo dài ra tại đầu cuối của nhánh kèm với các bịt đầu ống 
tạm thời. 
Ống và phụ kiện cung cấp phải tuân thủ theo tiêu chuẩu sau và thích hợp cho 
áp lực làm việc. 
1/ Ống  STK sử dụng chôn ngầm dưới đất  BS. 864 phần 2. 
2/ Ống SKT dùng cho cấp nước BS. 4127. 
3/ Ống nhựa dùng cho nước cấp sinh hoạt BS. 4514. 
4/ Ống  nhựa dùng cho nước thoát BS. 4660. 
5/  Nối và phụ kiện ống nhựa BS. 4346. 
Đường ống dẫn  nước nóng – Theo yêu cầu kỹ thuật TCVN  6158 – 1996.   
9.2b Lắp đặt đường ống  
Độ dốc đường ống chính, ống vận hành, ống nối đến các thiết bị cấn đặt với 
độ dốc từ 0,2% đến 0,5% để có thể xả nước được. 
Với đường ống cấp nước bằng inox cần có độ dốc > 0,2% và theo chiều chảy 
ổn định của nước. Khi chiều dài nhỏ hơn 0,5m thì có thể đặt nằm ngang. Các 
đoạn ống có chiều dài lớn hơn 0.15m thì phải cố định vào kết cấu nhà. 
Trên những đoạn ống thẳng và dài, cần đặt các nút co giản cho các ống cấp 
nước nóng. Khoảng cách lớn nhất giữa các nút là 30m, tại điểm  giữa nút co 
giản đặt gối tựa cố định neo chặt ống vào kết cấu nhà, các điểm đặt gối tựa tự 
do. 
Ở các ống có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 16mm , có thể cuốn ống trực tiếp 
làm nút co giản.   
Đường ống STK không được cắt nối bàng phương pháp hàn. 
Đường ống Inox nếu phải nối hàn thì phải dùng máy hàn Argon. 
9.3. Các chi tiết lắp ống 
Tất cả chi tiết lắp ống được sử dụng phải là những chi tiết tiêu chuẩn cùng vật 
liệu và loại với ống lắp với nó. Các lỗ cắt trên các ống lớn cho các nhánh rẽ sẽ 
không được chấp nhận. 
Yêu cầu thử nghiệm đường ống cấp thoát nước  
Việc thử nghiệm hệ đường ống được tiến hành trứơc khi lắp đặt thiết bị vào 
đường ống. Các đường ống cần được thử thủy tỉnh gấp 2 áp lực làm việc. Thời 



 

 

gian thử áp suất tiến hành ít nhất 2 giờ. Độ sụt áp lực không vượt quá 0,033lít/ 
mỗi mm đường kính ống với chiều dài ống 100m. 
Hoặc thử bằng khí nén với áp suất 1,5daN/ cm² , thời gian thử 5 phút. Trong 
khi thử áp suất chỉ trên áp kế không được giảm quá 0,1 daN/ cm². Các van 
được thử nghiệm tại nhà máy – đối với hệ thống ống inox cấp nước, ống cấp 
hơi áp lực thử bằng áp lực làm việc cộng thêm 5daN/ cm² nhưng không vượt 
quá 10 daN/ cm², thời gian thử là 10 phút, và áp lực thử không được giảm quá 
0,5daN/ cm². 
9.4. Các mối nối ống 
9.4.1 Ống tráng kẽm : 
 Đường kính 75mm                              
Nối bằng ren. 
 Đường  kính trên 75mm                      
Lắp mặt bích. 
9.4.2        Ống PVC: 
Tất cả các kích cỡ                              Keo dán ống. 
10- ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC BTCT   
10.1 Đặt ống cống bê tông cốt thép 
(a) Nhà thầu phải đặt ống cống BTCT cẩn thận, đầu nối và miệng loe ống 
cống phải cùng cao độ, đầu cống phải khít với miệng loe và theo hướng tim 
cống và cao độ yêu cầu. 
(b) Trước khi đặt đoạn cống phải trát vữa vào phần bên dưới mặt trong của 
ống cống tiếp theo bằng vữa xi măng portland. Lớp vữa phải đủ dày để đệm 
mặt bên trong của ống tiếp theo. Nhà thầu phải trát vữa ở nửa phía trên của 
ống nối với ống tiếp theo ở cùng thời điểm đặt ống. 
I Sau khi đặt ống BTCT, Nhà thầu lấp đầy phần còn lại của mối nối cho đủ 
vữa tạo thành gờ xung quanh mối nối. Nhà thầu phải lau sạch phần bên trong 
của mối nối và hoàn thiện bề mặt trơn nhẵn và êm thuận. Phần vữa bên ngoài 
mối nối phải được xử lý và giữ ẩm trong 2 ngày hoặc đến khi Kỹ sư cho phép 
lấp đất. 
(d) Công tác lấp và đầm chặt đất hai bên hông ống cống được tiến hành theo 
quy định. Vật liệu đắp, sử dụng vật liệu phải tuân theo những yêu cầu đối với 
việc đắp vật liệu hạt có lựa chọn. Vật liệu bao gồm đất hoặc sỏi không chứa 
đất sét và chất hữu cơ. Vật liệu đắp không được chứa đá có kích cỡ nằm trên 
sàng 25mm. 
(e) Nhà thầu phải đắp lên trên cống tối thiểu là 30 cm. Việc đắp mở rộng ra 
1,5 lần đường kính ống tính từ tim cống ra mỗi bên. Nhà thầu phải có biện 
pháp đặc biệt cẩn thận để đầm nén đất đắp hai bên hông cống. Việc đắp phải 
đắp đều cả hai bên cống trên suốt chiều dài cống. 
(f) Các thiết bị vận chuyển đất và đầm nén nặng không được vận hành gần 
hơn 1,5m m so với cống cho đến khi đắp phủ lên trên cống ít nhất 60 cm. Các 
thiết bị nhẹ có thể vận hành trong khu vực đắp nói trên khi đã đắp ít nhất 30 
cm trên đỉnh cống. Mặc dù có những điều kiện này, nhà thầu vẫn phải chịu 
trách nhiệm sửa chữa đối với những hư hại do những hoạt động này gây ra. 



 

 

(g) Cống tròn bê tông cốt thép sẽ được phủ quanh bằng một lớp bê tông theo 
như  bản vẽ chi tiết hoặc theo chỉ dẫn của kỹ sư khi chiều cao đắp đất trên 
cống nhỏ hơn chiều cao tối thiểu trên bản vẽ hoặc theo quy định của nhà sản 
xuất đối với một kích cỡ riêng và loại ống cống. 
11 – CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỬA:  
 Thi công & nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 5674-1992. 
Nghiệm thu bộ cửa mẫu t rước khi  nhà thầu tiến hành sản xuất và lắp đặt.  
12 – CÔNG TÁC CHỐNG THẤM: 
 Thi công & nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 5718-1993. 
12’- CÔNG TÁC GIA CÔNG LẮP DỰNG, KÈO THÉP  
 Thi công & nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 4059 – 85. 
13 –CÔNG TÁC ĐÀO 
Công việc này gồm việc đào, vận chuyển, bốc dỡ, đổ và đầm nén vật liệu nằm 
trong hoặc nằm gần phạm vi đường theo quy định trong hợp đồng.  
13.1- Dung sai về kích thước 
(a) Hình dạng, tuyến, cao độ sau khi đào phải không thay đổi so với quy định 
quá 5 cm tại mọi điểm. 
(b) Các mặt phẳng được đào lộ ra cho nước chảy trên bề mặt phải đủ phẳng, 
nhẵn và đủ dốc để đảm bảo thoát nước tự do trên bề mặt và không có hiện 
tượng tụ nước. 
13.2- An toàn cho công tác đào 
(a) Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho 
công nhân làm công tác đào và nhân dân nói chung. 
(b) Trong lúc đào, phải đảm bảo rằng các mái đào tạm thời có khả năng chống 
đỡ các công trình hoặc máy móc gần đó, các kết cấu chống đỡ và giằng phải 
được lắp đặt nếu mặt đào không được chống đỡ có khả năng mất ổn định. Nếu 
cần, Nhà thầu phải chống bằng trụ hoặc các phương pháp chống đỡ khác cho 
các kết cấu lân cận có khả năng mất ổn định trong quá trình đào. 
I Các thiết bị nặng để di chuyển đất, đầm đất hoặc cho các mục đích khác 
không được phép dừng hay vận hành trong phạm vi nhỏ hơn 1.5 m từ mép của 
hố đào hào hoặc móng trừ khi các cọc hoặc kết cấu chống đỡ đã được lắp đặt 
và phủ bằng ít nhất 60 cm vật liệu và đầm kỹ. 
(d) Các vòng vây, cọc ván hoặc các kết cấu khác có tác dụng ngăn nước khỏi 
hố đào phải được thiết kế tốt và đủ cường độ để đảm bảo không xảy ra sập bất 
ngờ dẫn đến làm ngập nhanh chóng công trình. 
(e) Trong trường hợp các công nhân lúc làm việc phải cúi đầu xuống thấp hơn 
mặt đất xung quanh thì Nhà thầu phải duy trì một giám sát viên an toàn ở hiện 
trường để giám sát an toàn cho công việc. Các thiết bị cấp cứu phải được duy 
trì liên tục tại hiện trường. 
(f) Tất cả hố đào lộ thiên phải được che chắn thích hợp để ngăn cho công nhân 
hoặc những người khác khỏi rơi xuống. 
13.3- Các điều kiện tại hiện trường  
(a) Tất cả hố đào phải được duy trì ở tình trạng không có nước và Nhà thầu 
phải cung cấp tất cả các vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết để tiêu nước 



 

 

(bơm), nắn hướng dòng chảy và xây dựng rãnh tạm, tường ngăn, giếng chìm. 
Các bơm thường trực phải được duy trì tại công trường để đảm bảo không bị 
gián đoạn trong quá trình bơm nước. 
 13.4-  Sửa chữa các công việc không vừa ý 
Các công tác đào không đạt được mức độ sai số cho phép sẽ phải được sửa 
chữa như sau: 
(a) Các vật liệu thừa sẽ phải loại bỏ bằng cách đào đi. 
(b) Các khu vực có hiện tượng đào vượt quá yêu cầu sẽ được lấp lại bằng các 
vật liệu chọn lọc hoặc bằng cấp phối theo chỉ dẫn của Kỹ sư. 
 
 
11.5- Trình tự công tác đào 
(a) Công tác đào phải được tiến hành theo tuyến, cao độ và độ dốc quy định 
trong bản vẽ hoặc theo chỉ dẫn của Kỹ sư và sẽ bao gồm cả việc loại bỏ các 
vật liệu thừa, đất tự nhiên, đá, gạch, đá dăm macadam, bê tông, đá xây và các 
vật liệu mặt đường cũ. 
(b) Công tác đào sẽ được tiến hành trên nguyên tắc giảm thiểu tác động tới các 
lớp vật liệu bên dưới và bên ngoài phạm vi đào. 
I Nếu các vật liệu nằm trong phạm vi cao độ của móng, theo ý kiến của Kỹ sư 
là xốp hoặc mềm thì chúng sẽ được đầm chặt lại hoặc loại bỏ, sau đó đắp lại 
bằng các vật liệu thích hợp theo chỉ dẫn của Kỹ sư. 
(d) Nếu có đá, các vật cứng nằm trong phạm vi của các rãnh đường, trong 
phạm vi cao độ của móng đường và lề đường hay trong phạm vi đào móng kết 
cấu thì chúng sẽ được đào sâu xuống thêm 15 cm nữa để tạo thành một bề mặt 
đồng nhất và phẳng. Không được để đá nằm trong bề mặt đào, đá có đường 
kính lớn hơn 15 cm sẽ bị loại bỏ. Mặt cắt đào theo quy định phải được tuân 
theo bằng cách dùng các vật liệu thích hợp đắp trả lại theo hướng dẫn của Kỹ 
sư. 
14- ĐẮP ĐẤT 
Công tác này bao gồm việc vận chuyển, đổ và đầm nén đất hay các vật liệu 
cấp phối khác để thi công nền đắp và cho nền đắp nói chung theo tuyến, độ 
dốc và cao độ yêu cầu được quy định hay theo các bản vẽ. 
14.1 Dung sai về kích thước 
(a) Hình dạng, tuyến, cao độ sau khi đầm nén sẽ không cao hơn và không thấp 
hơn 5cm so với quy định. 
(b) Các mặt phẳng được đắp lộ ra cho nước chảy trên bề mặt phải đủ phẳng, 
nhẵn và đủ dốc để đảm bảo thoát nước tự do trên bề mặt và không có hiện 
tượng tụ nước. 
I Mái taluy đắp sau khi hoàn tất phải không được thay đổi so với mặt cắt dọc 
được quy định quá 10 cm. 
(d) Nền đắp sẽ không được đổ thành lớp vượt quá 20 cm chiều dày đầm nén 
và không nhỏ hơn 10 cm chiều dày đầm nén. 
14.2-  Các điều kiện tại hiện trường 



 

 

(a) Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng công trình sẽ được làm khô ngay trước và trong 
khi tiến hành các công tác rải và đầm nén, nền đường sẽ phải có đủ độ mui 
luyện cần thiết để thoát nước.  
(b) Nhà thầu sẽ duy trì các phương tiện để kiểm soát độ ẩm của vật liệu đắp 
trong thời gian thi công. 
14.3-  Sửa chữa các công việc chưa vừa ý 
(a) Công tác đắp cuối cùng không theo mặt cắt ngang quy định đã được thông 
qua hay bề mặt đắp cuối cùng không đạt được mức độ sai số cho phép sẽ phải 
được sửa chữa lại bằng cách cày các vật liệu lên và bỏ bớt hoặc cho thêm vật 
liệu theo yêu cầu, sau đó tạo dạng và đầm nén lại. 
(b) Nền đắp quá khô, không thể đầm nén được theo quy định hoặc theo ý kiến 
của Kỹ sư sẽ được sửa chữa bằng cách thêm một lượng nước thích hợp, sau đó 
trộn đều bằng máy san hay các thiết bị khác. 
I Nền đắp quá ướt theo thí nghiệm dung trọng ẩm theo quy định hoặc theo ý 
kiến của Kỹ sư sẽ được sửa chữa bằng cách xới vật liệu lên và phơi khô trong 
thời gian không có mưa. Kỹ sư cũng có thể hướng dẫn thay thế vật liệu bằng 
các vật liệu khô hơn nếu việc làm khô nền đắp không thể thực hiện được. 
(d) Nền đắp bị hỏng do mưa hoặc lụt sau khi đã được đầm nén lại theo quy 
định mà đã thỏa mãn các yêu cầu về đặc tính của vật liệu và độ đồng đều của 
bề mặt thì nói chung sẽ không cần sửa chữa thêm nữa. 
(e) Công việc sửa chữa nền đắp không thỏa mãn các quy định về dung trọng 
và đặc tính của vật liệu sẽ được thực hiện theo chỉ dẫn của Kỹ sư và có thể 
bao gồm việc đầm bổ sung, xới và điều chỉnh độ ẩm của vật liệu, sau đó đầm 
nén lại, loại bỏ và thay thế các vật liệu mới. 
14.4- Hạn chế về thời tiết 
Công tác đắp sẽ không được thực hiện trong khi mưa và công việc đầm nén sẽ 
không được thực hiện sau khi mưa hay khi dung trọng ẩm của vật liệu nằm 
ngoài giới hạn quy định. 
14.5-  Rải và đầm nén vật liệu đắp 
14.5.1- Chuẩn bị hiện trường 
(a) Trước khi đổ vật liệu vào bất kỳ chỗ nào, các vật liệu không thích hợp sẽ 
phải được loại bỏ khỏi hiện trường theo hướng dẫn của Kỹ sư.  
(b) Khi chiều cao của nền đường mới bằng hoặc nhỏ hơn 1 mét, móng của nền 
đường sẽ được đầm nén đồng đều (gồm cả việc làm lỏng vật liệu và phơi khô 
hay tưới thêm nước nếu cần thiết đến khi 15 cm trên cùng của nền đường thỏa 
mãn các yêu cầu về độ chặt. 
I Khi nền đường mới được xây dựng ở các khu vực có địa hình cao hay được 
xây dựng ở gần các vị trí nền đường mới xây dựng thì taluy hiện tại sẽ được 
cắt để tạo thành các bậc cấp đủ rộng để các thiết bị đầm nén có thể hoạt động 
được. 
14.5.2-  Đổ vật liệu đắp 
(a) Vật liệu đắp sẽ được vận chuyển đến bề mặt đã được chuẩn bị trước, được 
rải thành lớp đồng đều với chiều dày thỏa mãn các yêu cầu về dung sai. Nếu 



 

 

việc rải vật liệu yêu cầu tiến hành theo hai hay nhiều hơn hai lớp thì các lớp 
này nên có chiều dày tương đương nhau. 
(b) Đất đắp sẽ được chuyển từ các vị trí mỏ vật liệu đến bề mặt đã chuẩn bị 
trong điều kiện thời tiết khô ráo. Việc đánh đống vật liệu đất nhìn chung sẽ 
không được chấp thuận, đặc biệt trong thời gian có mưa. 
I Khi việc đắp được tiến hành ở các vị trí làm đệm cát hay các vật liệu thoát 
nước khác thì công tác đắp sẽ được thực hiện một cách cẩn thận để hai loại vật 
liệu này khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Trong trường hợp có sử dụng thoát nước 
đứng thì việc đảm bảo hai lớp vật liệu này khỏi bị ảnh hưởng lẫn nhau sẽ được 
thực hiện bằng các ván khuôn tạm thời, các ván khuôn tạm thời này sẽ mất 
dần trong quá trình đổ các vật liệu đắp và vật liệu thoát nước. 
14.5.3-  Đầm nén nền đắp 
(a) Ngay sau khi đổ và rải các vật liệu đắp, mỗi lớp sẽ được đầm nén đồng đều 
bằng các thiết bị đầm nén thích hợp được Kỹ sư thông qua đến khi đạt đô chặt 
yêu cầu. 
(b) Việc đầm nén đất đắp chỉ được tiến hành khi dung trọng ẩm của vật liệu 
nằm trong phạm vi không lớn hay nhỏ hơn 2% so với dung trọng tối ưu. Dung 
trọng tối ưu được xác định là dung trọng tại đó sẽ cho giá trị dung trọng khô 
lớn nhất khi đầm nén. 
I Đá sẽ được phủ lên trên một lớp vật liệu cấp phối nhỏ hơn dày tối thiểu 20 
cm không chứa đá có kích cỡ lớn hơn 5cm. Các lớp bên trên này sẽ được thi 
công đến độ chặt yêu cầu cho đất đắp. 
(d) Mỗi lớp vật liệu đắp sẽ được đầm nén theo quy định, sau đó thí nghiệm độ 
chặt cho đến khi được Kỹ sư chấp thuận trước khi rải các lớp tiếp theo. 
(e) Vật liệu nền đường sẽ được lu lèn từ mép bên ngoài và tiến dần vào tim 
đường sao cho các đoạn nền đường được đầm nén đều nhau. Nếu có thể, cho 
phép xe cộ lưu thông trên nền đắp để hiệu quả của đầm nén được phân bố đều. 
15- MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM 
Công việc này gồm có cung cấp, chế biến, vận chuyển, rải, tưới nước và lu lèn 
cấp phối đá dăm trên bề mặt đã được chuẩn bị và nghiệm thu, theo các chi tiết 
cho trên bản vẽ hoặc theo chỉ dẫn của Kỹ sư tư vấn giám sát. Quá trình chế 
biến bao gồm nghiền sàng, phân loại, trộn và các thao tác cần thiết khác cho 
việc sản xuất ra một loại vật liệu phù hợp với các yêu cầu của Quy định Kỹ 
thuật này. 
15.1- Tài liêu: 

(a) Nhà thầu sẽ phải trình nộp các tài liệu sau trước khi dự định sử dụng một 
vật liệu nào làm móng cấp phối đá dăm. 
(I) một tờ trình về nguồn gốc và thành phần của vật liệu kiến nghị dùng cho 
móng cấp phối đá dăm và các số liệu thử nghiệm để kiểm tra đặc tính vật liệu 
quy định trong phần này xem có thỏa mãn các quy định hay không. 
(b) Nhà thầu phải nộp các tài liệu sau cho Kỹ sư tư vấn giám sát ngay sau khi 
hoàn thành mỗi đoạn công trình và trước khi chấp thuận rải tiếp các vật liệu 
khác lên trên móng cấp phối đá dăm: 
(I) kết quả của các thử nghiệm xác định dung trọng và độ ẩm theo quy định  



 

 

(II) kết quả của các thử nghiệm đo đạc bề mặt và các số liệu khảo sát kiểm tra 
bề mặt các dung sai bề mặt và chiều dày xem có thỏa mãn các quy định hay 
không. 
15.2-  Hạn chế về thời tiết 
Không được rải và đầm nén lớp móng cấp phối đá dăm trong khi trời mưa và 
không được đầm nén sau khi mưa hay độ ẩm trong lòng vật liệu nằm ngoài 
giới hạn. 
15.3-  Sửa chữa móng cấp phối đá dăm không đạt yêu cầu 
(a) Các khu vực có tính đồng nhất về bề dày hoặc bề mặt không thỏa mãn các 
dung sai quy định phải được sửa chữa lại bằng cách làm tơi bề mặt và loại bỏ 
hoặc thêm vật liệu tùy theo yêu cầu, sau đó tạo dạng và lu lèn lại. 
(b) Móng cấp phối đá dăm quá khô không lu lèn được, căn cứ vào các giới 
hạn độ ẩm theo quy định hoặc theo chỉ dẫn của Kỹ sư tư vấn giám sát phải sửa 
lại bằng cách xới vật liệu, sau đó phun một lượng nước thích hợp và trộn cẩn 
thận bằng các thiết bị được Kỹ sư tư vấn giám sát chấp thuận. 
I Móng cấp phối đá dăm quá ướt cho lu lèn, xác định từ giới hạn độ ẩm quy 
định hay theo chỉ dẫn của Kỹ sư tư vấn giám sát phải sửa chữa lại bằng cách 
xới vật liệu lên, sau đó cho máy san hoặc một thiết bị khác được chấp thuận 
làm việc gián đoạn, các giai đoạn nghỉ xen kẽ các giai đoạn làm việc trong 
tình hình thời tiết khô ráo. Nếu làm như vậy không đủ làm khô vật liệu, Kỹ sư 
tư vấn giám sát có thể chỉ dẫn loại bỏ vật liệu đó khỏi công trình và thay bằng 
vật liệu khô phù hợp. 
(d) Móng cấp phối đá dăm bị bão hòa do mưa, ngập lụt hoặc do lý do khác sau 
khi lu lèn đầy đủ theo quy định này thường không cần sửa chữa. 
Các yêu cầu đối với vật liệu cấp phối đá dăm 
Vật liệu cấp phối phải không lẫn các loại thảo mộc, các cục đất sét hoặc chất 
có hại khác sau khi đầm nén. Thành phần cấp phối đá dăm sẽ phải theo bảng 
3.1.2 (1) (thí nghiệm sàng ướt): 
Bảng 3.1.2 (1) 
Thành phần cấp phối đá dăm dùng cho móng cấp phối 
 

Kích thước 
mắt sàng 

Thành phần phần trăm lọt qua sàng theo trọng 
lượng 

50 
38 
25 
20 
4.75 
0.615 
0.075 mm 

100 
90 – 100 
- 
50 – 85 
25 – 45 
10 – 25 
2 – 9 

15.4-  Đổ, rải và đầm nén móng cấp phối đá dăm 
15.4.1-  Chuẩn bị khuôn móng cấp phối 



 

 

(a) Khi móng cấp phối được rải trên bề mặt đã rải từ trước hay nền đất tự 
nhiên, lớp móng lót, lớp dưới sẽ phải được hoàn thiện hoàn toàn, theo các quy 
định. 
 15.4.2-  Rải vật liệu 
(a) Móng cấp phối sẽ được đưa đến nền đường dưới dạng một hỗn hợp đồng 
đều và được rải ở độ ẩm nằm trong phạm vi quy định. Độ ẩm trong lòng vật 
liệu phải được phân phối đều. 
(b) Mỗi lớp sẽ được rải trong một thao tác với tỷ lệ đồng nhất và với dung sai 
chiều dày sau khi đầm nén nằm trong giới hạn quy định. Nếu số lớp rải lớn 
hơn hai thì chiều dày các lớp rải càng gần nhau càng tốt. 
I Móng cấp phối đá dăm phải được rải và tạo dạng bằng một phương pháp đã 
được duyệt, không gây phân lớp giữa các hạt thô và hạt mịn, vật liệu bị phân 
lớp phải được sửa lại hay loại bỏ và thay bằng các vật liệu cấp phối tốt hơn. 
(d) Chiều dày chưa đầm nén của các lớp sẽ lớn gấp ba lần kích thước tối đa 
của hạt cấp phối. Chiều dày tối đa của lớp sau khi đầm nén không được vượt 
quá 15 cm, trừ phi có các chỉ dẫn khác của Kỹ sư tư vấn giám sát. 
15.4.3-  Đầm nén 
(a) Ngay sau khi trộn và tạo dạng, lớp móng cấp phối sẽ được lu lèn từ từ 
bằng các thiết bị lu lèn được Kỹ sư tư vấn giám sát chấp thuận cho tới độ chặt 
tối thiểu 95% dung trọng khô. 
(b) Chỉ được lu lèn khi độ ẩm của vật liệu nằm trong phạm vi 1% trên dưới đô 
ẩm tối ưu, độ ẩm tối ưu được xác định bằng dung trọng khô tối đa. 
I Việc lu lèn phải được bắt đầu dọc theo mép đường và đi dần vào tâm theo 
phương dọc. Ở các đoạn siêu cao, việc lu lèn phải bắt đầu đi từ bên thấp tiến 
dần sang bên cao. Phải tiếp tục lu lèn đến khi không còn các vệt bánh lu và 
lớp móng được lu lèn đồng đều, liên kết chặt. 
(d) Ở các vị trí mà việc lu lèn dọc theo các vỉa hè, tường, các vị trí khác mà xe 
lu không đi được thì phải dùng đầm cóc hoặc đầm cơ khí. 
(e) Việc lu lèn sẽ được thực hiện theo trình tự sau đây: 
- Lèn sơ bộ bằng lu tĩnh 6 – 8 tấn, lu 3 – 4 lượt/điểm với v = 2 – 3 km/h. 
- Lèn chặt : Lu rung giai đoạn đầu 6 – 8 tấn, lu 6 – 8 lượt/điểm. 
Lu bánh lốp giai đoạn sau với loại lu có tải trọng bánh lớn hơn 1,5 tấn/bánh, lu 
10 – 12 lượt/điểm với v = 2 – 4 km/h. 
Lèn hoàn thiện bằng lu tĩnh 6 – 8 tấn, lu 3 – 4 lượt/điểm với v = 4 – 6 km/h. 
Kỹ sư tư vấn giám sát có thể hướng dẫn việc sử dụng lu bánh lốp để lu lèn bề 
mặt cuối cùng trong trường hợp sử dụng lu bánh thép sẽ làm cho móng bị vỡ 
quá nhiều hoặc làm cho móng xuống cấp. 
16 – MẶT ĐƯỜNG MỀM 
16.1-  Giới thiệu 
16.1.1-  Các hạn chế do thời tiết và mùa 
Không được tiến hành thi công xử lý bề mặt bitum trên mặt đường ướt, trong 
khi mưa, khi có mưa đe dọa hoặc khi gió to. Việc xử lý bề mặt bằng bitum chỉ 
được làm trong mùa khô. 
 



 

 

16.1.2 Tiêu chuẩn nghiệm thu và sửa chữa công việc không vừa ý 
(a) Kỹ sư tư vấn giám sát hoặc người đại diện của Kỹ sư sẽ kiểm tra chính 
thức mặt bằng hiện có trước khi bắt đầu công việc để xác định mặt bằng hiện 
có đã được chuẩn bị và làm sạch theo các yêu cầu. Nhà thầu sẽ không được 
bắt đầu công việc xử lý bề mặt của bất kỳ đoạn nào chưa được Kỹ sư tư vấn 
giám sát chấp thuận. 
I Việc xử lý bề mặt bitum khi hoàn thành phải được Kỹ sư đồng ý và phải có 
vẻ ngoài đồng đều, làm thành một lớp liên tục, chèn chặt chẽ, không thấm, 
không có các mảng thiếu (hoặc quá nhiều) nhựa. 
(d) Sửa chữa việc xử lý bề mặt bitum phải theo hướng dẫn của Kỹ sư tư vấn 
giám sát và có thể loại bỏ hoặc thêm vật liệu, loại bỏ hoàn toàn và thay thế 
hoàn toàn công việc, hoặc rải lên trên công trình các lớp tiếp theo của việc xử 
lý bề mặt bằng bitum theo yêu cầu để tạo ra bề mặt vừa ý. 
16.1.3- Tài liệu  
Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Kỹ sư tư vấn giám sát các tài liệu sau đây: 
a) Một mẫu của vật liệu bitum mà Nhà thầu đề nghị dùng trong công trình, 
cùng với một chứng chỉ của nhà sản xuất, nộp trước khi thi công bắt đầu. 
Chứng chỉ phải nói rõ nhựa phù hợp với quy định có liên quan và các yêu cầu 
về cấp hạng đối với loại nhựa phủ mặt, của Quy định Kỹ thuật này. 
16.2 Vật liệu 
16.2.1-  Vật liệu hạt 
(a) Các hạt phủ phải là đá nghiền sạch, nhám, bền vững, không lẫn bụi, sét, 
đất hoặc các vật liệu khác ngăn cản vật liệu bitum bao bọc hoàn toàn các vật 
liệu hạt. 
(b) Vật liệu gốc dùng để sản xuất vật liệu hạt phủ phải tuân theo các yêu cầu 
sau: 
- Tổn thất do mài mòn - 30% max 
(Deval)   - 5% max 
- Bitum được giữ lại sau khi làm thử nghiệm bóc tước - 95% min 
- Các mảnh mềm - 5% max 
I Hạt phủ thực tế phải được giữ khô, không lẫn bụi đất và phải phù hợp với 
các yêu cầu sau: 
- Phần các hạt sỏi nghiền tính theo trọng lượng được giữ lại trên sàng 4,75 
mm có ít nhất hai mặt vỡ  -90% min 
(d) Các hạt thuộc lớp hai của mặt đường láng nhựa hai lớp phải có khả năng 
chèn vào các khe hở bề mặt trong các hạt của lớp thứ nhất đã lu lèn. Nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm đảm bảo cho thành phần hạt của lớp thứ hai có kích 
thước phù hợp. 
16.2.2-  Vật liệu bitum 
(a) Nhựa bitum sử dụng phải là chất kết dính atphan cấp theo TCN- 09-77 
(gần tương đương với độ kim lún 60/90). 
Vật liệu bitum được đun nóng tới nhiệt độ phun tốt nhất là 140oC, không được 
đun nhựa nóng quá 180oC. Nhựa bitum đến nhiệt độ phun quá 10 giờ phải 



 

 

được loại bỏ trừ khi các kết quả thử nghiệm độ nhớt cho thấy vật liệu bitum 
hãy còn phù hợp với yêu cầu. 
16.3 Thiết bị 
16.3.1- Các yêu cầu chung 
Thiết bị sử dụng phải gồm có một máy rải bitum tự hành, hai xe lu bánh lốp 
hoặc bánh thép, thiết bị rải dăm đá, ít nhất hai xe tải lật sau, chổi tay, chổi cào 
và thiết bị để gạn chắt các thùng và để đun nhựa. 
Thiết bị rải bitum 
Thiết bị rải bitum phải phù hợp với các yêu cầu. Ngoài ra, thùng thiết bị rải 
phải hoàn toàn cách nhiệt để khi chứa đầy nhựa ở nhiệt độ vượt quá 150oC, 
nhiệt độ nhựa không được tụt hơn 2,5oC mỗi giờ, nhựa và thiết bị rải ở trạng 
thái tĩnh. 
Xe lu : 
Xe lu bánh lốp phải có chiều rộng lu lèn tổng cộng nhỏ hơn 1,5 m, và phải là 
xe tự hành. Kỹ sư tư vấn giám sát có thể chấp thuận sử dụng xe lu bánh sắt 
trong điều kiện khó khăn. 
 Chổi: 
Cần cung cấp chổi tay sợi cứng và chổi cào hay chổi máy để phân bố lại hạt 
dăm và để loại bớt đá thừa. 
Các thiết bị khác : 
Có thể sử dụng thêm các thiết bị khác đã được xác nhận là tốt hoặc để thay thế 
thiết bị quy định, nếu được Kỹ sư tư vấn giám sát chấp nhận. 
16.4 Thực hiện công việc 
16.4.1 Chuẩn bị bề mặt hiện có 
(a) Trước khi rải nhựa, phải quét sạch đất và các vật liệu có hại rời rạc khác 
khỏi bề mặt bằng chổi máy hoặc máy thổi hoặc cả hai. Nếu như vậy chưa đủ 
để làm thành một bề mặt sạch sẽ và đồng đều thì phải quét thêm bằng tay với 
các chổi cứng. 
(b) Phải quét rộng thêm ít nhất 20 cm ra ngoài mép của khu vực cần phun 
nhựa. 
I Các mảng vật liệu có hại dính vào, cần phải loại bỏ khỏi mặt đường bằng 
một các cạo thép hoặc bằng phương pháp khác đã được chấp thuận và ở 
những nơi Kỹ sư tư vấn giám sát chỉ thị, khu vực cạo phải được rửa bằng 
nước và chổi tay. 
(d) Không được rải vật liệu bitum cho tới khi mặt đường đã được Kỹ sư công 
nhận là sạch. 
16.4.2 Rải vật liệu nhựa 
(a) Việc rải vật liệu nhựa phải tiến hành sao cho nhựa được phân phối đồng 
đều tại mọi điểm. Việc rải vật liệu nhựa với mức tiêu thụ đã hướng dẫn phải 
được tiến hành bằng thiết bị rải bitum qua thanh phun trừ những khu vực nhỏ 
không sử dụng được thiết bị này. Kỹ sư tư vấn giám sát có thể chấp thuận việc 
sử dụng hạn chế thiết bị phun tay. 
(b) Khi có chỉ thị, vật liệu bitum phải rải trên các lần xe chạy để phun khoảng 
một nửa hoặc ít hơn một nửa bề rộng bề mặt đã hoàn thành, khi đó phải có 



 

 

một khoảng 20 cm này không được phủ vật liệu hạt cho tới khi lần phun tiếp 
theo chờm lên 20 cm đó. Tương tự như vậy, bề rộng phun phải lớn hơn bề 
rộng xử lý bề mặt tại mép bề mặt mặt đường hoặc mép lề đường để xét đến 
mức độ tiêu thụ bitum giảm đi tại mép không có các lớp chờm lên nhau. Lớp 
thứ hai của việc xử lý bề mặt hai lớp phải có mối nối atphan lệch so với mối 
nối của lần rải trước khoảng 15 cm. 
17- Bê tông hạt thô 
17.1 Hạt thô dùng cho hỗn hợp atphan 
(a) Hạt thô thường phải phù hợp gần đúng với các yêu cầu cấp phối dưới đây 
và phải gồm có đá nghiền. Tuy nhiên, các hạt thô dùng cho một loại hỗn hợp 
chỉ được Kỹ sư chấp thuận nếu chứng minh được bằng các thử nghiệm trong 
phòng thí nghiệm cho biết tất cả các yêu cầu về tính chất hạt đã quy định dưới 
đây đều được thỏa mãn và có thể đạt được các tính chất của hỗn hợp quy định. 
Không được phép sử dụng các hạt thô dính bụi đất có quá 2% hạt mịn lọt qua 
sàng 0,075mm. Các vật liệu này có thể dễ dàng làm cho đúng quy định bằng 
cách dùng một thiết bị rửa vật liệu thích hợp. 
(b) Hạt thô phải gồm các vật liệu sạch sẽ, nhám, bền vững, không lẫn bụi đất 
hay các chất có hại khác và phải có phần trăm hao mòn không lớn hơn 40 đến 
500 vòng quay. 
17.2- Hạt nhỏ mịn dùng cho hỗn hợp atphan 
(a) Các hạt nhỏ nhìn chung phải phù hợp với các yêu cầu cấp phối dưới đây và 
phải gồm có một hoặc nhiều loại cát thiên nhiên, đá nghiền sàng hoặc các tổ 
hợp thích hợp từ các loại đó. Thông thường, cần phải có một số hạt đã sàng 
của đá nghiền (gọi là bột nghiền) để sản xuất một hỗn hợp kinh tế đáp ứng các 
yêu cầu về tính chất quy định. Bột nghiền phải được sản xuất từ đá sạch 
không có lẫn đất sét hoặc bùn và phải dự trữ riêng biệt với cát thiên nhiên sử 
dụng trong hỗn hợp. Bột nghiền và cát thiên nhiên cũng phải đưa vào xưởng 
trộn bằng các thùng cấp liệu nguội riêng biệt để cho tỷ lệ giữa cát và bột 
nghiền có thể luôn luôn được kiểm tra cẩn thận. 
(b) Hạt mịn phải gồm các hạt sạch, không có các cục hoặc viên đất sét hoặc 
chất có hại khác. Bột đá phải được sản xuất từ đá thỏa mãn các yêu cầu chất 
lượng đối với hạt thô. Không cho phép sử dụng hỗn hợp cát thiên nhiên có bụi 
đất, các hạt nhỏ qua sàng 0,075 mm nhiều hơn 8% hoặc có giá trị đương 
lượng của cát ít hơn 50. Thành phần hạt lọt qua sàng kích thước 0,075mm 
(#200) phải có chỉ số dẻo không vượt quá 4. 
 
 
17.3-  Chất độn dùng cho hỗn hợp atphan  
(a) Chất độn phải gồm có bột đá vôi, bột đôlômit, xi măng Portland, tro bay, 
bột lò nung xi măng hoặc các khoáng chất không dẻo khác lấy từ các nguồn 
được Kỹ sư chấp thuận, không được lẫn các chất lạ hoặc chất có hại khác. 
(b) Chất độn phải khô, không có cục và khi thử nghiệm bằng sàng ướt phải có 
không ít hơn 75% trọng lượng hạt lọt qua sàng 75 micron (nhưng không nên ít 



 

 

hơn 85%). Thành phần hạt lọt qua sàng kích thước 0,075 mm (#200) phải có 
chỉ số dẻo không vượt quá 4. 
I Việc sử dụng vôi (đá vôi nung) làm chất đôn có thể cải thiện độ bền của hỗn 
hợp, làm cho các hạt được bọc nhựa tốt hơn và chống bóc tước. Nếu dùng vôi, 
tỷ lệ cho phép tối đa là 1,0% theo trọng lượng toàn bộ hỗn hợp atphan. 
14.4 Vật liệu bitum dùng cho hỗn hợp atphan 
Vật liệu bitum phải là xi măng atphan cấp AC-10 (gần tương đương với 
80/100 Pen),. 
17.4-  Phụ gia atphan 
Khi được Kỹ sư chỉ thị, phải thêm vào vật liệu bitum một chất kết dính chống 
bóc tước. Phụ gia phải là loại được Kỹ sư chấp thuận và thành phần phần trăm 
yêu cầu của phụ gia phải được trộn kỹ với vật liệu bitum theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất và theo hướng dẫn của Kỹ sư để tạo ra một hỗn hợp đồng đều. 
18- Hỗn hợp atphan 
18.1 Thành phần chung của hỗn hợp 
Hỗn hợp atphan về cơ bản gồm có các hạt khoáng và vật liệu bitum. Trong 
trường hợp cần thiết, phải trộn thêm một chất đôn khoáng chất để đảm bảo các 
tính chất của hỗn hợp bitum đáp ứng các yêu cầu quy định trong Bảng 4.2.3 
(8). 
18.2 Hàm lượng bitum trong hỗn hợp 
Hàm lượng bitum trong hỗn hợp phải được quyết định sao cho tổng khối 
lượng bitum, có xét đến hao hụt do các hạt cốt liệu hút vào sẽ không được nhỏ 
hơn giá trị tối thiểu trong Bảng 4.2.3 (8). Thành phần phần trăm bitum thực tế 
thêm vào hỗn hợp sẽ phụ thuộc vào tính hấp thụ của cấp phối sử dụng và sẽ 
do Kỹ sư quyết định khi thông qua công thức hỗn hợp. Giá trị được quyết định 
đó sẽ dựa trên các số liệu thử nghiệm do Nhà thầu cung cấp được quy định 
trong Phần 4.2.3 (5) và phù hợp với các giới hạn trong Bảng 4.2.3 (8). 
18.2 Thành phần của vật liệu hạt 
Cấp phối dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa sẽ theo các giới hạn trong bảng 
4.2.3 (3) trừ khi có các chỉ dẫn khác của Kỹ sư. 
Bảng 4.2.3 (3) : Cấp phối dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa 
 Thành phần phần trăm theo trọng lượng 
Kích 
thước 
mắt 
sàng 
(mm) 

Bê tông hạt nhựa thô Bê tông hạt nhựa 
mịn 

20 
19 
12,5 
9,5 
4,75 
2,36 
1,18 

100 
66 
58 
37 
26 
18 
13 

100 
95 
88 
70 
52 
40 
30 

 
100 
90 
75 
45 
30 
25 

1
0
0
1
0
0



 

 

0,60 
0,30 
0,075 

8 
4 

23 
10 

10 
6 
4 

9
0
6
5
5
5
4
5
3
5
2
5
8

18.3. Việc áp dụng công thức hỗn hợp – dung sai cho phép 
(a) Mọi hỗn hợp cung cấp đều phải phù hợp với công thức hỗn hợp sử dụng 
cho công trình đã được Kỹ sư thông qua với sai số được xác định như sau: 
Sai số về thành phần hỗn hợp: 
Lọt qua sàng 4,75mm ± 7% tổng trọng lượng hỗn hợp  
Lọt qua sàng 2,36 đến 0,15 mm ± 4% tổng trọng lượng hỗn hợp  
Lọt qua sàng 0,075 mm ± 2% tổng trọng lượng hỗn hợp  
Vật liệu bitum ± 0,2% tổng trọng lượng hỗn hợp  
Dung sai về nhiệt độ : Vật liệu ra khỏi trạm trộn ± 10oC 
Vật liệu đưa ra đường : ± 10oC 
(b) Hàng ngày, Kỹ sư phải lấy mẫu vật liệu và hỗn hợp như trong phần 4.2.7 
hay các mẫu khác nếu thấy cần thiết để kiểm tra tính đồng nhất của hỗn hợp. 
Khi thấy các kết quả không như mong muốn hoặc do điều kiện thay đổi, Kỹ 
sư có thể duyệt một hỗn hợp mới. 
I Khi thấy có sự thay đổi trong một vật liệu hay trong nguồn cung cấp vật liệu, 
Nhà thầu sẽ phải nộp công thức hỗn hợp mới và công thức này phải được 
duyệt trước khi giao vật liệu mới để sản xuất hỗn hợp. Vật liệu sẽ bị loại bỏ 
nếu có độ rỗng hoặc các đặc trưng khác yêu cầu hàm lượng bitum lớn hơn 
hoặc nhỏ hơn các giới hạn đã quy định. 
18.5 Các tính chất yêu cầu đối với hỗn hợp 
(a) Hỗn hợp bitum sẽ phải phù hợp với các yêu cầu trong bảng 4.2.3 (8) dưới 
đây: 
Bảng 4.2.3 (8): Các yêu cầu đối với hỗn hợp 
TÍNH CHẤT HỖN HỢP  LỚP ATPHAN HẠT 

MỊN 
Lượng bitum có hiệu 
quả 

Minimum 6,2 

Lượng bitum hấp thụ Maximum 1,7 
Tổng lượng bitum thực 
tế tối thiểu (% của tổng 
lượng hỗn hợp theo 

Minimum 6,7 



 

 

trọng lượng) 
Trọng lượng của hỗn 
hợp sau khi lu lèn (% 
tổng hỗn hợp theo thể 
tích) 

Minimum 
Maximum 

4 
6 

Chiều dày màng mỏng 
bitum (micron) 

Minimum 8 
 

Ghi chú: (1) Mẫu Marsall được xác định là Độ ổn định Marsall chia cho lò 
Marsall 
(b) Lượng bitum thu hồi được từ các mẫu của hỗn hợp sử dụng trên công 
trường phải có độ thấm ít nhất bằng 70% độ thẩm thấu của xi măng atphan 
trước khi trộn và độ kéo dài ít nhất 40cm,. 
I Bitum được rút ra từ các mẫu sau khi cô đặc, dung dịch hòa tan bitum rút ra 
được còn khoảng 200 mm, các hạt khoáng chất chứa trong đó được loại ra 
trong máy ly tâm. Việc loại bỏ này được coi là đạt yêu cầu nếu hàm lượng tro 
(do đốt cháy) của bitum thu hồi được không lớn hơn 1% theo trọng lượng. 
Bitum được thu hồi từ dung dịch. 
18.4 Thiết bị vận chuyển 
(a) Các xe tải để vận chuyển các hỗn hợp bitum phải có sàn thép kín, sạch sẽ, 
nhẵn và đã được phun một lượng tối thiểu nước xà phòng, dầu đốt, dầu 
paraphin hoặc dung dịch vôi để ngăn không cho hỗn hợp dính vào sàn xe. 
Phải lau sạch các vũng dầu còn lại trên sàn xe sau khi phun trước khi đổ hỗn 
hợp vào xe tải. Hỗn hợp phải được phủ bạt hoặc vật liệu thích hợp khác có 
kích thước đủ để bảo vệ hỗn hợp khỏi các điều kiện thời tiết. 
(b) Xe nào gây ra phân tầng quá nhiều cho vật liệu do lò xo treo của xe hay 
các bộ phận khác, có dầu rò rỉ ra với lượng có hại, hoặc gây ra chậm trễ phải 
loại bỏ khỏi công việc cho đến khi sửa chữa xong, theo chỉ dẫn của Kỹ sư. 
I Khi cần thiết, để cho hỗn hợp có thể giao đến hiện trường ở nhiệt độ quy 
định, sàn xe phải cách nhiệt để đạt được nhiệt độ làm việc của hỗn hợp và các 
tấm bạt che phải được buộc chặt. 
18.5 Thiết bị rải và hoàn thiện 
(a) Thiết bị rải và hoàn thiện phải là các máy rải tự hành, có khả năng rải và 
hoàn tất hỗn hợp đúng với các tuyến, độ dốc và mặt cắt ngang yêu cầu. 
(b) Máy rải phải trang bị các phễu và các chân vịt phân phối kiểu chạy lùi để 
rải hỗn hợp đồng đều đằng trước các thanh san cắt. Chúng phải được trang bị 
các thiết bị lái nhanh, có hiệu quả và có tốc độ lùi cũng như tiến. 
I Máy rải sẽ phải được trang bị các bộ phận điều khiển thanh gạt có thể điều 
chỉnh bằng tay, bán tự động hay tự động để đảm bảo có thể tạo được lớp bê 
tông nhựa bằng phẳng nhìn bằng mắt không thấy các chỗ gồ ghề trên bề mặt 
đang rải. Bộ phận điều khiển thanh gạt phải có khả năng tạo được các độ dốc 
yêu cầu bằng một thanh gạt dài. 
(d) Máy rải đường phải dùng những thiết bị cơ học như con lăn san bằng, con 
lăn làm cạnh thẳng, các thanh san hoặc các thiết bị bù khác để duy trì độ chính 



 

 

xác của độ dốc và tạo ra các cạnh của mặt đường đúng với các tuyến yêu cầu 
mà không dùng đến các khuôn tĩnh đặt bên cạnh. 
(e) Máy rải đường phải trang bị các thanh san cắt, kiểu đầm hoặc kiểu rung, 
các thiết bị để làm nóng các thanh san cắt tới nhiệt độ cần thiết cho việc rải 
hỗn hợp không bị dồn hoặc làm hỏng. 
(f) Cụm từ “san cắt” gồm các hoạt động cắt, vun đống và các hoạt động có 
hiệu quả khác để tạo ra một bề mặt hoàn chỉnh có độ bằng phẳng và cấu trúc 
quy định, không bị xé rách, xô lệch hoặc bị moi khoét ra. 
(g) Nếu trong khi thi công, thiết bị rải và hoàn thiện khi hoạt động đã để lại 
trên mặt đường các vệt và các vùng có răng cưa hoặc các vệt gồ ghề không 
đều khác mà không thể sửa chữa lại cho tốt bằng các thao tác đã dự kiến thì 
phải đình chỉ việc sử dụng thiết bị đó và Nhà thầu phải trang bị một thiết bị rải 
và hoàn thiện khác làm việc tốt. 
18.6 Thiết bị lu lèn 
(a) Với mỗi máy rải, cần kèm theo hai lu bánh sắt và một lu bánh lốp. Tất cả 
mỗi xe lu đều phải là loại tự hành. 
(b) Xe lu bánh lốp phải là loại được chấp nhận có không ít hơn 7 bánh với các 
lốp lu ta lông nhẵn có kích thước bằng nhau và có kết cấu có khả năng hoạt 
động với môt áp lực bơm là 6,4 kg/cm2 (90 pao trên 1 inch vuông). Bánh xe 
phải cách đều nhau dọc theo cả hai đường trục và bố trí sao cho các lớp trên 
một đường trục sẽ đi vào giữa, có chờm lên nhau. Mỗi lốp phải được bơm tới 
áp lực quy định sao cho hiệu số áp lực giữa hai lốp bất kỳ không được vượt 
quá 350 g/cm2 (5 pao trên 1 inch vuông). Phải có biện pháp để kiểm tra và 
điều chỉnh áp lực lốp đang làm việc tại mọi thời điểm. Đối với mỗi kích thước 
và loại lốp sử dụng, Nhà thầu phải cung cấp cho Kỹ sư các biểu đồ và các 
bảng cho biết quan hệ giữa tải trọng bánh xe, áp lực bơm, áp lực tiếp xúc của 
lốp, bề rộng và diện tích. Mỗi xe lu phải trang bị các phương tiện điều chỉnh 
tổng trọng lượng của bánh xe bằng cách dằn để cho tải trọng trên bề rộng 
bánh có thể thay đổi từ 1500 tới 2500 kg. Khi làm việc, áp lực bơm của lốp và 
tải trọng bánh xe phải điều chỉnh theo yêu cầu của từng lần sử dụng riêng. 
Nhìn chung, việc lu lèn một lớp mặt đường bằng một xe lu bánh lốp phải được 
thực hiện với các áp lực tiếp xúc cao bằng áp lực mà vật liệu phải chịu. 
I Xe lu bánh thép tự hành có thể là ba loại sau đây: 
(I) Xe lu ba bánh; 
(II) Xe lu ghép đôi và tandem; 
(III) Xe tandem ba trục. 
Xe lu phải có khả năng tạo ra áp lực lu trên bánh chủ động không nhỏ hơn 400 
kg/0,1 mét với chiều rộng lu tối thiểu 0,5 mét. Tối thiểu phải có một lu có thể 
tạo ra áp lực lu trên bánh chủ động là 600 kg/0,1 mét rộng. Các xe lu phải 
không có các diện tích hổng, các vật mẻ và các mấu lồi có thể dẫn tới làm 
hỏng bề mặt đường. 
18.7 Chuẩn bị bề mặt được rải 
(a) Trước khi rải hỗn hợp bê tông nhựa, bề mặt cần rải sẽ phải được sửa chữa 
theo các yêu cầu nói trên  



 

 

(b) Ngay trước khi rải hỗn hợp bitum, bề mặt rải phải được quét sạch các vật 
có hại rời rạc bằng chổi máy. Nếu cần thiết, có thể quét thêm bằng chổi tay. 
Phải rải thêm một lớp nhựa dính bám trừ khi có chỉ dẫn khác của Kỹ sư. 
I Khi bề mặt được rải có hiện tượng gồ ghề cục bộ, gãy vỡ, tỏ ra không bền 
vững hay chứa các vật liệu cũ hoặc tỏ ra thừa hoặc thiếu chất kết dính dẫn đến 
không thể liên kết được với các lớp bên dưới thì các khu vực này phải sửa 
chữa, các vật liệu thừa hoặc các vật liệu xốp sẽ được đào bỏ, bề mặt sau đó sẽ 
được làm sạch / sửa chữa và đầm nén với hỗn hợp bê tông nhựa hay các vật 
liệu khác được Kỹ sư chấp thuận. Sai số bề mặt sau khi sửa chữa sẽ giống như 
sai số được yêu cầu trong khi xây dựng. 
18.8 Rải và hoàn thiện 
(a) Hỗn hợp sẽ được rải theo độ dốc, cao độ và mặt cắt ngang yêu cầu. 
(b) Máy rải đường được vận hành với tốc độ thích hợp để không gây nên hiện 
tượng nứt bề mặt, xé rách hoặc không đều đặn. Tốc độ rải sẽ phải được Kỹ sư 
chấp thuận. 
I Nếu có hiện tượng phân tầng, xé rách hoặc bóc bề mặt, máy rải phải dừng lại 
cho đến khi các nguyên nhân đã được xác định và sửa chữa. Các mảng vật 
liệu không bằng phẳng hoặc phân tầng sẽ được sửa chữa bằng cách rải hạt mịn 
và cào nhẹ. Tuy nhiên, việc cào này cần phải được hạn chế tới mức tối thiểu.  
(d) Phải chú ý không cho hỗn hợp tụ lại và nguội đi ở các cạnh của phễu hoặc 
trên máy rải. 
(e) Ở những nơi đường được rải một nửa một, trình tự rải phải tổ chức sao cho 
chiều dài của nửa đường phải rải còn lại là tối thiểu vào cuối ngày. 
18. 9Lu lèn 
(a) Sau khi rải, bề mặt phải được kiểm tra và điều chỉnh các chỗ không đều. 
Nhiệt độ của hỗn hợp chưa lu phải được giám sát và việc lu lèn phải được tiến 
hành ở nhiệt độ quy định. 
(b) Việc lu hỗn hợp sẽ bao gồm 3 thao tác riêng biệt sau đây : 
Thời gian sau khi rải 
(I) Lu sơ bộ  0 – 10 mins 
(II) Lu lần thứ hai hoặc lu trung gian 10 – 20 mins 
(III) Lu lần cuối 20 – 45 mins 
I Việc lu lần đầu hoặc lu lần cuối phải được tiến hành bằng lu bánh sắt. Lần lu 
thứ hai hay lu trung gian sẽ dùng lu bánh lốp, lu lần đầu theo cách lu đuổi gần 
máy rải nhất. 
(d) Lu lần thứ hai phải theo sát ngay lần lu thứ nhất và phải thực hiện trong 
khi hỗn hợp còn ở nhiệt độ lu lèn tốt nhất. Lần lu cuối cùng phải được tiến 
hành trong điều kiện làm việc tốt để mọi vệt lu đều có thể được xóa sạch. 
(e) Các mối nối ngang sẽ được lu trước tiên, trong lần lu đầu, phải lu ngang và 
dùng các tấm ván có chiều dày theo yêu cầu đặt tại mép mặt đường để xe lu 
chạy lên khi đi quá mặt đường. Khi mối nối ngang được làm gần lần rải trước, 
lượt lu đầu sẽ được tiến hành dọc theo vệt nối dọc trên một đoạn ngắn. 
(f) Việc lu được bắt đầu theo chiều dọc tại vệt nối, sau đó tại hai mép ngoài và 
được tiến hành song song với tim đường tiến dần vào tim của mặt đường, 



 

 

ngoại trừ đối với các đường cong có cấu tạo siêu cao, việc lu sẽ bắt đầu ở bên 
thấp trước sau đó tiến dần về bên cao. Các lượt kế tiếp nhau phải chờm lên 
nhau ít nhất một nửa bề rộng của lu, các lượt chạy không được dừng tại các 
điểm nằm trong phạm vi một mét của các điểm cuối của các lượt trước. Phải 
tập trung lu vào mép ngoài của bề rộng đã rải. 
(g) Khi lu các mối nối dọc, lần lu đầu tiên sẽ bắt đầu chuyển động lên trên làn 
rải trước sao cho không quá 15 cm bánh xe nằm trên làn chưa rải. Xe lu tiếp 
tục đi dọc theo làn này chuyển động từ từ qua mối nối sau các lần chạy kế tiếp 
cho đến khi các mối nối đã được lu lèn hoàn toàn. 
(h) Tốc độ lu không được vượt quá 4 km/h đối với lu bánh sắt và 15 km/h đối 
với lu bánh hơi tại mọi thời điểm để tránh hiện tượng di chuyển của các hỗn 
hợp nóng. Lộ trình lu không được thay đổi đột ngột, hướng lu cũng không 
được đảo ngược đột ngột để khỏi làm dịch chuyển hỗn hợp. 
(i) Việc lu sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt được mức độ lu lèn đồng đều trong 
khi hỗn hợp ở trong điều kiện làm việc tốt cho tới khi các vệt lu và các vệt gồ 
ghề khác bị loại bỏ. 
(j) Để ngăn không cho hỗn hợp dính vào xe lu, các bánh lu sẽ được giữ ẩm, 
nhưng không được dùng quá nhiều nước. 
(k) Các thiết bị nặng hay lu nặng sẽ không được phép đỗ trên bề mặt đã hoàn 
thành cho đến khi nó nguội hoặc cứng lại. 
(l) Bất kỳ một sản phẩm dầu mỏ nào bị rơi, trào ra khỏi các xe vận chuyển hay 
thiết bị của Nhà thầu lên bất kỳ chỗ nào trên mặt đường đang thi công sẽ là lý 
do để Nhà thầu phải phá bỏ và thay thế mặt đường bị làm bẩn. 
(m) Bề mặt của hỗn hợp sau khi lu lèn sẽ phải bằng phẳng và có độ mui luyện 
và độ dốc với các dung sai cho phép. Hỗn hợp bị rời rạc và gãy vỡ, lẫn bụi đất 
hoặc hư hỏng đều phải được loại bỏ và thay thế bằng hỗn hợp còn nóng, sau 
đó sẽ được lu lèn ngay để khớp với các khu vực xung quanh. Trong khoảng 
diện tích rộng từ 100 m2 trở lên, nếu thấy thừa hoặc thiếu nhựa thì phải được 
phá bỏ và thay thế. Tất cả các điểm gồ cao, các vệt nối cao, lún hoặc tổ ong 
đều phải được điều chỉnh theo chỉ dẫn của Kỹ sư. 
(n) Trong khi bề mặt đang được lu lèn và hoàn thiện, Nhà thầu sẽ xén các mép 
đường thẳng hàng và gọn ghẽ. Vật liệu thừa sẽ được cắt đi sau khi lu lần cuối 
và Nhà thầu phải đưa chúng ra ngoài lộ giới và ngoài tầm nhìn khi đứng trên 
đường. 
18.10 Các mối nối 
(a) Các mối nối dọc và nối ngang trên các lớp kế tiếp nhau phải đặt lệch nhau 
để chúng không nằm chồng lên nhau. Các mối nối dọc phải bố trí sao cho mối 
nối dọc ở lớp trên cùng phải nằm ở vị trí của đường phân chia các làn xe. Các 
mối nối ngang phải lệch nhau ít nhất 25 cm và phải thẳng. 
(b) Hỗn hợp không được rải cạnh vật liệu đã lu lèn trước trừ khi có mép thẳng 
đứng hoặc đã được xén theo mặt phẳng thẳng đứng. Phải quét bằng chổi một 
lớp nhựa atphan lên trên các bề mặt tiếp xúc nhau ngay trước khi hỗn hợp 
được rải cạnh vật liệu đã được lu lèn.  
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