
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com



Bài giảng KIẾN TRÚC DÂN DỤNG- PHẦN NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 

 1

 
 

CHƯƠNG I : CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KIẾN TRÚC 
 

1.1/ Khái niệm 
1.1.1/ Định nghĩa: 
 Kiến trúc là môn học vừa mang tính  khoa học kỹ thuật vừa mang tính nghệ 
thuật.Nguyên cứu thiết kế công trình từ đơn lẻ đến quần thể thỏa mãn hai yêu cầu: 
công năng và thẩm mỹ, ví dụ: nhà ở, trường học, trụ sở cơ quan, cầu ... 

 
Công trình công cộng Công trình nhà ở 
 
1.1.2/ Phân loại và phân cấp công trình 
1.1.2.1/ Phân loại: 
 - Vật liệu cơ bản : Thảo mộc, gỗ ... 
  + Đá gạch 
  + Bê tông 
  + Sắt thép: Kiến trúc 1 cách rầm rộ. 
 - Chiều cao tầng: Theo tài liệu nước ngoài 
  + 1970÷1972 Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng 
  + 4< st <9 tầng nhà nhiều tầng 
  + 9÷16 tầng nhà cao tầng loại 1 
  + 17÷24 tầng nhà cao tầng loại 2 
  + 25÷40 tầng nhà cao tầng loại 3 
  + > 40 tầng nhà siêu cao tầng 
 - Kết cấu ( theo người viết ): Công trình kết cấu nhỏ 
  B: Bước gian 
  L: Nhịp nhà 

Công trình kết cấu vừa 
B 

< 5m 

< 15m 
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L 
Công trình kết cấu lớn 
B 
L 

 - Mục đích cuả việc phân loại: Tiện cho việc thiết kế, thi công. 
1.1.2.2/ Phân cấp: 
 - Mục đích của phân cấp để phục vụ cho việc đầu tư và quản lý đầu tư 
 - Phân cấp công trình. 
  Phân cấp công trình dựa vào các tiêu chí 
  + Chất lượng sử dụng: Diện tích sử dụng,vật liệu, tiện nghi sử dụng bên 
trong nhà và trang thiết bị vệ sinh 
  + Độ bền lâu: Tuổi thọ, niên hạn sử dụng 

Cấp 1 > 100 năm, vật liệu BTCT hoặc các vật liệu tương đương được dùng để 
thiết kế các bộ phận kết cấu chính : móng, côt, dầm, sàn... 
 Cấp 2 > 80 năm  
 Cấp 3 > 50 năm 
 Cấp 4 > 20 năm 
  + Độ phong hoả: Khoảng thời gian khi cấu kiện công trình kiến trúc tiếp 
xúc với ngọn lửa cho đến khi nó mất khả năng làm việc bình thường. Tuỳ theo khoảng 
thời gian trung bình các cấu kiện chịu được lửa có thể tạm chia làm 4 cấp. ( Xem thêm 
trong TCVN 2622 – 1995 ) 
              ≥ 2,5h       cấp 1 
    ≥ 2h       cấp 2 
   ≥ 1h       cấp 3 
   ≥ 30phút   cấp           4 
1.1.3/ Yêu cầu của kiến trúc 
 - Đạt được sự thích dụng 
  + Phục vụ ai?  
  + Vào mục đích gì? 
 Công trình đa năng: đòi hỏi thiết kế đặc biệt 
 - Đảm bảo bền vững 
  + Cường độ đủ, khả năng chịu lực của từng cấu kiện phải đảm bảo 
  + Độ ổn định các cấu kiện khi cấu thành với nhau phải đảm bảo ổn định 
riêng rẽ và tổng thể khi tham gia chịu lực  
  + Độ bền lâu: Khống chế độ mỏi vật liệu, theo thời gian vật liệu bị lão 
hoá nên khi thiết kế phải tính đến khả năng làm việc lâu dài của các cấu kiện công 
trình. 

> 15m 
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 - Kinh tế 
  + Đầu tư như thế nào ? 
  + Khai thác, sử dụng trước mắt và lâu dài thỏa mãn yêu cầu về hiệu quả 
kinh tế. 
1.1.4/ Các yếu tố tạo thành kiến trúc 
1.1.4.1/ Yếu tố về mặt công năng 
 Theo định nghĩa thì các công trình kiến trúc thỏa mãn 2 yêu cầu cơ bản công 
năng và thẫm mỹ, xuất phát từ công năng phục vụ cho mục đích người sử dụng  thì 
mới xuất hiện kiến trúc, công năng được thể hiện ở mục đích sử dụng của con người 
và dây chuyền sử dụng 

• Ví dụ 1: Công năng nhà ở 
  - Mục đích sử dụng : nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, tái tạo sức lao 
động… 
  - Dây chuyền sử dụng 
 * Dây chuyền sử dụng là các trình tự các thao tác hoạt động, các sinh hoạt, các 
công việc được bố trí một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với tâm sinh lý của người 
sử dung. 

• Ví dụ 1 : Nhà ở gia đình 
   Tiền phòng (Hiên) 
 
 
 
  

• Ví dụ 2: Cửa hàng bách hóa 
  - Mục đích sử dụng : Là nơi giao dịch buôn bán, trao đổi hàng hóa... 
  - Dây chuyền sử dụng: Có 2 luồng người sử dụng chủ yếu là khách mua 
và nhân viên bán 
  Ví dụ 1 : Dây chuyền cửa hàng  

+ Khách → gửi tư trang → chọn lựa → tính tiền giao dịch 

  + Nhân viên → thay quần áo → giao dịch 

 

P.Ngủ B. ăn 
P.Khách WC 

Kho

WC
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Ví dụ 2 : Dây chuyền sử dụng các phòng tập trung đông người 
 
 
1.1.4.1/ Yếu tố về khoa học kỹ thuật: 
 Các công trình kiến trúc muốn xây dựng được yêu cầu có sự đóng góp quan 
trọng về khoa học kỹ thuật 
 - Ở khâu Thiết kế → cần có kiến thức về vật liệu, kết cấu…, kinh tế 
 - Ở khâu Thi công →cần có kiến thức kỹ thuật thi công, tổ chức thi công… 
1.1.4.3/ Yếu tố về hình tượng nghệ thuật: 
 - Công trình kiến trúc ngoài mục đích sử dụng còn mục đích đáp ứng nhu cầu 
về mặt thẩm mỹ, thụ hưởng (thưởng ngoạn) về thẩm mỹ. 
 - Công trình kiến trúc được xem như một tác phẩm tạo hình có kiến trúc của 
quy luật, nghệ thuật tạo hình. Các qui luật tổ hợp thường hay được sử dụng như : 
  + Quy luật thống nhất - biến hóa 
  + Quy luật nhịp điệu vần luật 
  + Quy luật biến dị…. 

Minh hoạ các qui luật tổ hợp   
 
1.1.5/ Các đặc điểm của kiến trúc: 
 - Kiến trúc mang tính tổng hợp giữa khoa học và nghệ thuật 
 - Kiến trúc chịu ảnh hưởng về điều kiện khí hậu tự nhiên 
 - Kiến trúc phản ánh xã hội, mang tính tư tưởng 
 - Kiến trúc mang tính dan tộc và thời đại 
1.2/ Các nguyên tắc thiết lập đồ án kiến trúc 
1.2.1/ Nguyên tắc thiết lập Tổng mặt bằng 
 - Dùng các tia chiếu thẳng góc với mặt bằng nằm ngang của khu đất xây dựng 
để mô tả các khối công trình dự kiến sẽ xây dựng bao gồm khối chính và phụ 
 - Mô tả hệ thống đường giao thông nội bộ bên trong khu đất (chỉ ra các môi liên 
hệ đi lại giữa khối công trình có trên khu đất). 
 - Mô tả các khu vực sân bãi,cây xanh 
 - Mô tả mối quan hệ giữa khu đất với các khu vực xung quanh 
 * Yêu cầu:  
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 Khi thiết lập tổng mặt bằng phải thỏa mãn yêu cầu về hướng gió, chống đi các 
bức xạ có hại của mặt trời.Phải chú ý tiết kiệm diện tích đất xây dựng. Các khối công 
trình phải bố trí rõ ràng, mạch lạc, tiết kiệm nguyên vật liệu xây dựng. 
 Sắp xếp các khối công trình tiện lợi cho việc sử dụng đảm bảo được nhu cầu 
mở rộng sau này, phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh, 

 - Tổng mặt bằng thường được vẽ theo tỉ lệ 1:25 - 1:200 

Minh hoạ thiết kế mạt bằng tổng thể 
 

1.2.2/ Nguyên tắc thiết lập mặt bằng tầng: 
 - Dùng các tia chiếu thẳng góc mặt phẳng nằm ngang cách mặt nền hoặc sàn 1m 
để mô tả hình dạng, kích thước, không gian bên trong của các phòng. 

- Âáy laì kháu quan troüng trong täø chæïc khäng gian bãn trong nhaì nhàòm thoaí 

maîn dáy chuyãön cäng nàng. Nhçn vaìo màût bàòng kiãún truïc ta coï thãø tháúy âæåüc giaíi phaïp 

täø chæïc khäng gian bãn trong cuía cäng trçnh håüp lê hay khäng. Khi thiãút kãú màût bàòng 

cáön chuï yï: 

- Täø chæïc dáy chuyãön chæïc nàng sao cho khoa hoüc, chàût cheî coï âæåüc sæû gàõn boï 

hæîu cå. Thãø hiãûn roî pháön chênh, pháön phuû (troüng âiãøm - thæï yãúu). Thæåìng duìng caïc hãû 

truûc täø håüp duìng laìm cå såí âãø täø chæïc vaì phaït triãøn màût bàòng. Thãø hiãûn âàûc âiãøm tênh 

cháút cuía cäng trçnh laì trang troüng nghiãm tuïc hay tênh linh hoaût thoaíi maïi. 

- Âãø laìm giaím caím giaïc nàûng nãö âäö säü cuía nhæîng hçnh khäúi låïn ngæåìi ta duìng 

biãûn phaïp phán phäúi hay chia màût nhaì thaình nhæîng khäúi coï hçnh hoüc âån giaín. Baín 

thán hçnh khäúi cáön coï tè lãû 3 chiãöu täút, nháút laì âäúi våïi caïc hçnh khäúi âån giaín. Caïc khäúi 
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cuía cäng trçnh phaíi gàõn boï thaình mäüt thãø thäúng nháút, phaíi phuì håüp våïi âëa hçnh thiãn 

nhiãn, traïnh sæû phäúi håüp cáöu kç, läün xänü giaí taûo. 

- Màût bàòng phaíi gàõn våïi thiãn nhiãn âëa hçnh, váûn duûng nghãû thuáût mæåün caính 

vaì taûo caính. 
 * Yêu cầu khi thiết lập mặt bằng:  
 - Đảm bảo về diện tích cho người sử dụng. Yêu cầu phải bố trí đồ đạc, thiết bị 
sử dụng bên trong của phòng 
 - Yêu cầu chỉ ra cao độ các phòng  
 - Yêu cầu có đầy đủ các hệ thống đường gióng của trục, kích thước trên mặt 
bằng (3 đường) 

-Mặt bằng thường được vẽ theo tỉ lệ 1:25 - 1:200 
1.2.3/ Nguyên tắc thiết lập mặt cắt 
 Dùng các tia chiếu thẳng góc với mặt phẳng thẳng đứng cắt qua công trình để 
mô tả hình dạng kích thước các không gian sử dụng bên trong nhà theo phương đứng. 
 Yêu cầu khi thiết kế mặt cắt phải chỉ rõ hình dạng các không gian, đảm bảo 
khối tích sử dụng. Trong mặt cắt cũng như trong mặt bằng phải mô tả các thiết bị và 
các đồ đạc sử dụng bên trong. Ngoài ra còn thể hiện cấu tạo các vật liệu, mối liên kết 
giữa các bộ phận có trong mặt cắt. Trên mặt cắt ngoài các hệ thống đường gióng kích 
thước trên mặt bằng còn phải thể hiện đầy đủ hệ thống cao độ từng bộ phận. 
 Cao độ nền nhà tầng 1 sau khi đã hoàn thiện được xem là cao độ ± 00. Các bộ 
phận nằm bên trên ± 00 là cao độ dương,  Các bộ phận nằm bên dưới ± 00 là cao độ. 
âm. 

-Mặt bằng thường được vẽ theo tỉ lệ 1:25 - 1:200 

 
Minh hoạ thiết kế mặt bằng tầng  

 
1.2.4/ Nguyên tắc thiết lập mặt đứng 
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 Dùng các tia chiếu thẳng góc với mặt phẳng thẳng đứng đi qua vỏ bề ngoài của 
công trình, để mô tả toàn bộ vỏ bọc bao gồm: các hình thức kiến trúc; vật liệu, màu sắc 
và chất cảm. 

Nguyãn tàõc chênh cuía viãûc taûo hçnh khäúi kiãún truïc laì phaíi baío âaím sæû phaín aïnh trung 

thæûc giæîa näüi dung bãn trong vaì hçnh thæïc bãn ngoaìi, giæîa khäng gian bãn trong, bãn 

ngoaìi cuía cäng trçnh laìm cho hçnh daïng cuía cäng trçnh âeûp, håüp lê. Khi taûo khäúi cáön 

chuï yï: 

- Hçnh khäúi kiãún truïc caìng cáúu taûo bàòng nhæîng khäúi hçnh hoüc âån giaín bao 

nhiãu caìng mang laûi hiãûu quaí nghãû thuáût roî raìng báúy nhiãu vaì coï sæïc biãøu hiãûn nghãû 

thuáût cuía cäng trçnh caìng cao. Trong thiãn nhiãn êt khi gàûp nhæîng khäúi hçnh hoüc âån 

giaín, vç thãú váûn duûng hçnh khäúi cäng trçnh mang mang hçnh thæïc hçnh hoüc âån giaín seî 

gáy âæåüc áún tæåüng tæång phaín nghãû thuáût roî raìng, maûnh meî âäúi våïi mäi træåìng xung 

quanh. 

- Muäún cho hçnh khäúi kiãún truïc coï sæïc truyãön caím maûnh meî, tråí thaình mäüt taïc 

pháøm taûo hçnh cáön aïp duûng linh hoaût caïc quy luáût  täø håüp cuía nghãû thuáût taûo hçnh.  
 - Yêu cầu khi thiết lập mặt đứng công trình những bộ phận phía trước vẽ trước, 
bộ phận phía sau thì vẽ sau, những bộ phận bị che khuất thì không vẽ. Đầu tiên cần thể 
hiện các bộ phận lớn có khối tích lớn sau đó mới vẽ các mảng, đường nét (chi tiết). 
Hình thức kiến trúc phải biểu đạt được nội dung sử dụng của công trình. 

- Mặt đứng thường được vẽ theo tỉ lệ 1:50 - 1:200 

 
Minh hoạ thiết kế mặ tđứng 

 
1.2.5/ Nguyên tắc thiết lập mặt bằng thoát nước mưa (mặt bằng mái) 
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 Dùng các tia chiếu thẳng góc với mặt phẳng nằm ngang qua đỉnh của mái nhà 
để mô tả các đường phân thủy, suối mái, hệ thống thu và thoát nước mưa. Yêu cầu khi 
thiết lập phải thể hiện được độ dốc của cái mái nhà, cách thức đấu mái, vật liệu chế tạo 
tấm lợp, kiểu lợp mái, đưa ra các giải pháp chi tiết về chống thấm, nóng và cách âm  
thể hiện đầy đủ hướng nước chảy trên máng xối ( sê nô ), vị trí, số lượng, kích thước lỗ 
thu nước. 

-Mặt bằng mái thường được vẽ theo tỉ lệ 1:100 - 1:250 

 
Minh hoạ thiết kế mặt bằng mái 

 
1.2.6/ Thiết lập chi tiết cấu tạo: 
 Là bản vẽ mô tả chi tiết các bộ phận, các cấu tạo và các liên kết và cách tức chế 
tạo chúng mà trong các hình vẽ khác không diễn tả được 

-Chi tiết thường được vẽ theo tỉ lệ 1:10 - 1:25 

 
Minh hoạ thiết kế chi tiết  
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1.3/ Mạng lưới môđun và hệ trục phân 
1.3.1/ Mạng lưới modun 
1.3.1.1/ Mođun:Là đơn vị đo quy ước dùng để điều hợp kích thước thiết kế từ chi tiết 
đến tổng thể  

 - 1791 Người Pháp xây dựng hệ đo lường mét, 1m = tr40
1  chiều dài kinh tuyến 

qua Pari ( thủ đô của Cộng hoà Pháp ) 
 - Đầu thế kỷ 19 quốc tế hóa hệ mét → hệ mét trở thành đơn vị đo lường quốc tế 

 - Môđun gốc : Và giữa thế kỷ 19 người ta chọn
10
1 mét =100 mm = M làm 

môđun gốc trong ngành xây dựng 

 
Mạng lưới môđun 

 
 
 
 Ngoài Môđun gốc M còn có 
 
1.3.1.2/ Mạng lưới môđun 
 Là một mạng lưới hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác sao cho khoảng 
cách giữa các mắt lưới (điểm giao) đúng bằng bội số M 
 * Công dụng của mạng lưới môđun 
 - Dùng để phác thảo ý đồ từ suy nghĩ ra bản vẽ 
 - Để tổ chức dây chuyền sử dụng một cách nhanh chóng và hợp lý 
 - Kiểm soát được phần diện tích thiết kế 
 Ví dụ minh hoạ 

 Môđun ước : 1/2M, 1/4M….

 Môđun bội : 2M, 3M…. 
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Áp dụng mạng lưới môđun trong thiết kế nhà ở 
 
Baì tập: Thiết kế mặt bằng 1 cửa hàng gồm 3 gian bán hàng, mỗi gian 16m2, 1 quầy 
thu tiền 8m2, 1 chỗ gửi tư trang 8m2, 1 chỗ WC 8m2, 1 chỗ làm sảnh 8m2 
 Hình vẽ 
1.3.2/ Hệ trục phân (hệ trục định vị), hệ trục môđun 
 Hệ trục phân là hệ trục xác định vị trí của các kết cấu chịu lực theo phương 
thẳng đứng như tường, cột.Tùy theo sơ đồ tính của kết cấu và điều kiện làm việc của 
gối tựa hệ trục môđun sẽ được đánh cụ thể như sau : 

- Tường chịu lực 
+ Tường trong : trục đi qua tâm hình học của tường, tường của tầng trên 

cùng. 
  + Tường ngoài 

Khi không bổ trụ: hệ trục môđun được xác định như tường trong 
  Khi có bổ trụ: hệ trục môđun được xác định trùng mép trong hoặc trùng  mép 
ngoài hoặc cách mép ngoài hoặc cách mép ngoài một đoạn 100 mm 

 b > 100 thì có thể chọn các cách trên 
 b < 100 trục modul lấy cách mép ngoài 1 đoạn 100 mm 

 
Minh hoạ xác định trục định vị 
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- Cột chịu lực 

+ Cột trong : hệ trục môđun xác định như tường trong 
+ Cột ngoài : hệ trục môđun cách mép ngoài 1 đoạn a = 100mm 

Yêu cầu các trục môđun có phương đứng trong bản vẽ được đánh số theo thứ tự 
tăng dần trái sang phải trong vòng tròn, các trục môđun có phương ngang đánh bằng 
ký tự A, B, C ... từ dưới lên trong vòng tròn . 

 
Nguyên tắc đánh dấu các trục định vị 
 

Ví dụ : Cột A-2 
Đoạn tường (B-D) trục 1 
Các ký hiệu bằng chữ số và ký tự phải được đặt trong khuyên tròn 
Bài tập: Áp dụng mạng lưới môđun thiết kế 1 phòng họp 48m2, WC 6m2, phòng 

chuẩn bị tài liệu 12m2, chỗ chuẩn bị nước 6m2 1 rảnh 12 m2, mạng modul 6×4, 3×4 
1.4/ Các thông số cơ bản của nhà: 
1.4.1/ Bước gian, nhịp nhà, chiều cao tầng 
 Gọi B là gian (bước cột) là khoảng cách giữa 2 trục môđun liền kề mà 2 trục 
môđun này có phương ngang nhà 

 
Minh hoạ kích thước thiết kế 
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 L: Nhịp nhà (khẩu độ) là khoảng cách giữa 2 trục môđun liền kề có phương dọc 
của nhà thông thường nhịp nhà L>B 
 H: Là chiều cao mặt tầng, khoảng cách tính từ mặt sàng nọ lên mặt kia liền kề. 
 Hình vẽ 
1.4.2/ Kích thước thiết kế 
 - Kích thước danh nghĩa : kích thước được đo đúng trùng kích thước của các B, 
L 
 - Kích thước cấu tạo : kích thước danh nghĩa được cộng hoặc trừ bề dày của cấu 
kiện 
 - Kích thước thực tế bằng kích thước cấu tạo ± δ sai số 
1.5/ Trình tự thiết kế trong thực tế: 
 Có ba giai đoạn 
   

+ Giai  đoạn 1: Thiết  kế  minh  họa  cho dự án, trong giai  đoạn  này  người  thiết kế chỉ thể hiện 
phần kiến trúc minh hoạ cho các luận điểm và luận cứ được nêu trong dự án ( báo cáo kinh tế kỹ thuật ) 

+Giai đoạn 2: Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công 
 Ngoài toàn bộ bản vẽ kiến trúc còn triển khai chi tiết các vấn đề kỹ thuật khác : 
kết cấu, điện, cấp thoát nước ..., lập dự toán (chi phí)  
 +Giai đoạn 3 : Giai đoạn này chủ yếu đơn vị thi công phải vẽ lại hồ sơ thiết kế 
theo thực tế để làm cơ sở thanh quyết toán công trình sau này 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

công trình đưa vào sử dụngÝ đồ 
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CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ CÔNG CỘNG 
 
2.1/Khái niệm: 
2.1.1/ Định nghĩa: 
 Công trình công cộng là công trình phục vụ các sinh hoạt về văn hóa tinh thần, 
và vật chất cho con người ngoại trừ chức năng ở. 
2.1.2/ Ví dụ: 
 Trường học, y tế, bệnh viện các tuyến chợ, siêu thị ... 
2.1.3/ Phân loại: 
 Dựa vào tính chất sử dụng của công trình, có thể chia thành 14 nhóm 
 - Công trình giao thông vận tải: bến xe, ga, sân bay. 
 - Văn hóa: Các nhà bảo tàng, văn hóa thiếu nhi, thư viện ... 
 - Y tế, bệnh viện, trung tâm y tế ... 
 - Thương mại: chợ, siêu thị, shop ... 
2.2/ Tính chất của công trình công cộng 
 - Mang tính chất phổ biến và hàng loạt 
 - Mỗi công trình mang tính đặc thù riêng 
 - Có chức năng sử dụng thay đổi theo sự thay đổi của khoa học kỹ thuật 
2.3/ Các bộ phận của nhà dân dụng công trình công cộng 
2.3.1/ Bộ phận chính ( nhóm các phòng chính ) 
 Là những bộ phận quyết định tính chất (đặc thù) của công trình và chiếm phần 
lớn về diện tích sử dụng của công trình. 
 Ví dụ: Trường học: các phòng học 
  Chợ: quầy, sạp 
  Bệnh viện: phòng khám, phòng điều trị 
2.3.2/ Bộ phận phụ ( nhóm các phòng phụ ) 
 Là những bộ phận hổ trợ cho hoạt động của các bộ phận chính. Có hai bộ phận 
phụ, bộ phận phụ gián tiếp và bộ phận phụ trực tiếp 
 Ví dụ trong công trình trường học 
 - Bộ phận phụ gián tiếp: Phòng hiệu bộ, trạm điện, nước. Bộ phận phụ gián tiếp 
có thể đặt xa bộ phận chính. 
 - Bộ phận phụ trực tiếp:  WC, phòng nghỉ, phòng dụng cụ trực quan. Bộ phận 
phụ trực tiếp thường bố trí gần bộ phận chính, 
2.3.3/ Bộ phận giao thông 
 Nối liền các không gian chức năng của công trình, theo phương ngang và 
phương đứng 
→ giao thông ngang: hành lang, lối đi lộ thiên,  nhà cầu, băng chuyền ngang   
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→ giao thông đứng: Thang bộ, thang cuốn ( thang tự hành ), thang máy, đường dốc < 
8%. 

 
Bộ phận Giao thông thẳng đứng- Nguồn Ng.lý T.kế, tác giả GS. Nguyễn Đức Thiềm 
 
 * Chỗ giao thông đứng và giao thông ngang gọi là nút giao thông 
 Yêu cầu các nút giao thông đảm bảo diện tích phục vụ tránh ùn người, nút giao 
thông phải đảm bảo về khoảng cách phục vụ hoặc có bán kính phục ≤30m. Các nút 
thông phải liên liên hệ được với nhau 
2.4/ Thoát người, tổ chức thoát người trong công trình công cộng 
2.4.1/ Đặt vấn đề 
 - Vì sao phải thoát người? 
 - Công trình công cộng thường có số lượng người rất lớn sử dụng, khi có sự cố 
(cháy, nổ, khủng bố ...) hoặc các công trình biểu diễn khi hết xuất diễn người ta phải  
đưa toàn bộ số người sử dụng ra khỏi ra công trình một cách nhanh nhất. 
2.4.2/ Các quy đinh khi thiết kế 
 Phạm vi ứng dụng (dùng cho các công trình nhà thấp tầng và nhiều tầng) 
 - Giai đoạn 1: Tổ chức thoát người ra khỏi phòng 
  + Cứ 100 người phải tổ chức ≥ 2 cửa, bề rộng 1 cửa ≥ 1,2m, cửa phải mở 
ra 

+ Người xa nhất đến cửa < 25m 
+ Bề rộng luồng chạy ≥ 0,6m 

  +Yêu cầu trên luồng chạy không được bố trí chứng ngại vật, vật cản kiến 
trúc, không bố trí bậc cấp 
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 - Giai đọan 2: Tổ chức thoát người ra khỏi hành lang và cầu thang 
+ Cứ 100 người phải tổ chức bề rộng hành lang 0,6m, bề rộng hàng lang 

tối thiểu là 1,5m cho hành lang bên, tối thiểu là 1,8m cho hành lang giữa đối với 
các hành lang dùng để đi lại chính. Đối với hành lang phụ bề rộng tối thiểu 
1,2m. 

+ Người xa nhất đến cầu thang 
Tùy theo cấp phòng hỏa 
Cấp 1 40m 
Cấp 2 30m 
Cấp 3 25m 
Cấp 4 20m 

+ Không được bố trí các chướng ngại vật, vật cản kiến trúc trong trường 
hợp có bố trí bậc cấp yêu cầu phải có tín hiệu báo trước như sử dụng vật liệu 
khác, hoặc âm thanh để đánh động v.v... 
+ Quy định về cầu thang: Mỗi công trình công cộng phải có tổi thiểu hai cầu 
thang 
N: Tổng số người trên một tầng.  
Khi N>250. 

BvtnBvtBvtBvt +++=∑ ...21  

ΣBvt = 
125

200
100
250 −

+
N  

Khi N ≤  250   

ΣBvt = 
100
N  

Và bề rộng tổi thiểu của 1 vế thang ( dùng để đi lại chính ),Bvt  > 1,4m, bề rộng 
tổi thiểu của 1 vế thang ( dùng để thoát hiểm ),Bvt  > 1,2m  

 Ví dụ: Tính toán số lượng cầu thang và bề rộng của các vế thang cho 1 khối lớp 
học gồm tầng 1 có 350 người, tầng 2 có 400 người, tầng 3 có 300 người 
 - Giai đoạn 3: Thoát ra khỏi công trình, mỗi công trình có ít nhất 2 lối ra vào để 
thoát người mỗi lối có bề rộng > 2,4m 
 Nếu có bố trí cửa thì phải mở cửa hướng ra 
 Các hướng thoát ra khỏi công trình phải về phía công trình có độ chịu lửa cao 
hơn, hoặc thoát về khoảng không gian trống. Khi thoát ra khỏi công trình ngay trước 
lối thoát phải bố trí 1 diện tích tránh ùn với diện tích 0,1 m2/người 
 Toàn bộ thời gian của 3 gian đoạn là 6'÷9', 2'÷3' (phút)/ 1 giai đoạn và trong 3 
giai đoạn thì giai đoạn 2 có thể không cần cho trường hợp nhà một tầng. 
2.5/ Thiết kế nền dốc để thoả mãn yêu cầu nhìn rõ 
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2.5.1 Đặt vấn đề: 
 Khi có các phòng Tập trung đông người (> 100 người) và mọi người có nhu cầu 
cần nhìn rõ đồng thời để nghiên cứu hoặc thưởng thức nghệ thuật, giải trí..Ví dụ: giảng 
đường, rạp chiếu bóng, bể bơi, sân vận động.Yêu cầu đặt ra là tất cả mọi người đồng 
thời nhìn thấy vật cần được quan sát phải thiết kế thế nào để tất cả mọi người đều nhìn 
thấy được vật cần quan sát. 
2.5.2 Giải pháp: 
 -  Kê ghế, tạo ra nhiều loại ghế có chiều cao khác 
 -  Nâng vật cần quan sát lên 
 -  Ghế không thay đổi chiều cao, vật quan sát không nâng lên thì chỉ còn lại giải 
pháp là thiết kế nền dốc. 
2.5.3 Thiết kế nền dốc bằng phương pháp vẽ dần. 
 Có rất nhiều phương pháp để thiết kế nền dốc. Ở đây chỉ nghiên cứu thiết kế 
nền dốc bằng phương pháp vẽ dần  
2.5.3.1 Các khái niệm  
 - Điểm quan sát thiết kế Đ 
 "Đ" là điểm bất lợi nhất ( khó nhìn thấy nhất ) mà khi người quan sát nhìn thấy 
được thì tất cả điểm còn lại của vùng đối tượng cần quan sát sẽ được nhìn thấy. 

Vd: Trong giảng đường, bảng đen là vùng đối tượng cần quan sát  
→ Đ thuộc mép dưới của bảng  
       Trong phòng khán giả ca nhạc nhẹ: Phông tại cửa miệng của sân khấu  
→ Đ thuộc mép dưới của Phông  

 
- Nguồn Ng.lý T.kế, tác giả GS. Nguyễn Đức Thiềm, GS Trần Bút 

 
        Trong bể bơi, các đường bơi là vùng đối tượng cần quan sát. Điểm Đ thuộc 
đường bơi trong cùng gần khán giả. 
 - Tia nhìn đường thẳng nối mắt người quan sát đến điểm Đ gọi là tia nhìn (T) 
  T1≡ T2 ⇒ M2 không nhìn  được Đ 
 - Độ nâng cao tia nhìn C là khoảng cách giữa hai tia nhìn liền kề để từ mắt của 
người quan sát ở hàng ghế phía trước dóng thẳng đứng lên 1 đoạn cắt tia nhìn của 
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người ngồi sau liền kề. Tuỳ theo thể loại công trình mà C có thể lấy theo qui định từ 
(C) = 60 ÷ 180 mm 
 C sân vận động  = 180 
 C giảng đường  60 ÷80 
 C phòng ca nhạc  80 ÷110 
2.5.3.2/ Thiết kế nền dốc bằng phương pháp vẽ dần 
 - Các thông số hình học. 
 + Khoảng cách từ hàng ghế đầu tiên G1 đến vùng đối tượng cần quan sát L = 
2,7 ÷ 3,6m 
 + l là khoảng cách giữa các hàng ghế G1G2…vvv.. :l = 0,8m ÷ 1,2m 
 + HSk chiều cao của bục ( sân khấu ) = 0,9m ÷ 1,05 m 
 + Hqs1 = 1,15m ÷ 1,2 m, vị trí của mắt người quan sát thuộc hàng ghế đầu tiên 
so với nền. 
 - Cách dựng 

+ Dựng đường mắt M1..Mn 
Trong đó M1 đã có M1 = 1,2m so với nền và xác định Đ tuỳ theo thể loại công 

trình. Nối M1 với Đ ta có T1 

- Nguồn Ng.lý T.kế, tác giả GS. Nguyễn Đức Thiềm, GS. Trần Bút 
 
 Tìm M2 : từ M1 dóng đường thẳng đứng 1 đoạn C theo qui định, xác định được 
M’

1 .Nối M’
1 với Đ ( có T2 ) cắt G2 tại điểm M2. Lần lượt xác định M3, M4, M5. Nối 

M1 đến Mn ta sẽ có đường mắt.  
 + Từ vị trí G1 của nền, kẻ một đường song song với đường mắt sẽ có nền dốc 
cần tìm. 
 + Để hạn chế độ dốc của nền người ta cho phép từ 5÷7dãy ghế đầu có thể hạ 
thấp C so với quy định từ 15 ÷ 20 %. Các dãy ghế sau lấy C theo quy định  
2.6/ Các kiểu tổ chức mặt bằng nhà dân dụng: 
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2.6.1 Kiểu tổ chức hành lang: Khi các phòng chức năng bố trí song song về một phía 
( hành lang bên ) hoặc hai phía của hành lang ( hành lang giữa ). Đôi khi kết hợp cả 
hai . Sử dụng cho các công trình có các phòng giống nhau như : trường học, trụ sở cơ 
quan, khách sạn 
2.6.2 Kiểu tổ chức xuyên phòng: Các phòng liên hệ với nhau không cần hành lang mà 
trực tiếp liên hệ nối tiếp nhau.Áp dụng cho các nhà triễn lãm, bảo tàng, cửa hàng bách 
hoá, thư viện… 
2.6.3 Kiểu tổ chức tập trung xung quanh trung tâm ( Phòng rất lớn, sân trong nhà, 
sảnh của cầu thang) : Các không gian sử dụng nhỏ bố trí quanh các không gian lớn, 
các không gian này mang tính “cốt lõi” để bố trí các không gian còn lại. Kiểu tổ chức 
nay thường dùng cho : Nhà hát, rạp chiếu bóng, kịch viện, công trình thể thao, Nhà 
chung cư… 
2.6.4 Kiểu tổ chức tập trung phòng lớn: Tất cả các quá trình chức năng của nhà đều 
bố trí xếp đặt vào trong một phòng lớn duy nhất. Áp dụng cho chợ có mái, trưng bày 
triễn lãm, salon ôtô …vv. 
2.6.5 Kiểu tổ chức phân đoạn độc lập: 
 Các nhóm chức năng được tách bạch thành từng khối riêng để phục vụ cho một 
mục đích cụ thể. Các nhóm được cách ly với nhau, song kề bên nhau tạo nên một công 
trình kiến trúc hoàn chỉnh. Các phòng chức năng quan hệ chức năng theo nhóm và liên 
hệ nội bộ theo biện pháp xuyên phòng. Các thể loại công trình thường dùng: nhà trẻ, 
trường chuyên biệt,... 
2.7/Thiết kế một số phòng chức năng trong nhà công cộng 

- Thiết kế văn phòng 
- Thiết kế lớp học và phòng thí nghiệm 
- Thiết kế phòng tập trung đông người  
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CHƯƠNG III: NHÀ Ở 
3.1 Khái niệm 
3.1.1 Định nghĩa: nhà ở là công trình chuyên dụng dùng để ở, là nơi sinh hoạt gia 
đình, tái tạo sức lao động giản đơn…. 
 Khác với nhà công cộng, nhà ở : người dùng trong các không gian chức năng 
thường có quan hệ hôn nhân hoặc huyết thống, và mang tính chất lâu dài. 
 Ví dụ: Nhà ở dạng nhiều căn, nhà tầng (chung cư), nhà ở dạng biệt thự, nhà ở 
liên kế (nhà ở chia lô, có sân vườn hoặc không có sân vườn) 
3.1.2 Phân loại  
 + Vật liệu 
 - BTCT(bê tông cốt thép) 
 - Đá, gạch. 
 - Thảo mộc 

+ Tính chất sử dụng  
 - Nhà ở chia lô. 
 - Nhà ở nhiều căn nhà tầng  
 - Nhà ở cao cấp biệt thự. 
3.2 Các bộ phận chức năng của nhà ở 
3.2.1 Bộ phận ở : 

- Phòng ngủ  
- Phòng khách  
- Phòng ăn ,bếp 
- Phòng sinh hoạt chung  
- Phòng thờ …. 

3.2.2 Bộ phận phục vụ: Bếp, khu vệ sinh, kho, sân nước (gia công), sân phơi, ban 
công,  lô gia nghỉ ngơi ( lô gia là không gian nghỉ ngơi chỉ có một mặt nhìn ra ngoài ) 
3.2.3 Giao thông: 
 - Giao thông đứng: giống Công trình công cộng, cầu thang (bộ, cuốn)… 
 - Giao thông ngang: hành lang, nhà cầu, băng chuyền, lối đi lộ thiên…. 
3.3 Các loại phòng cơ bản trong nhà ở: 
3.3.1 Tiền phòng là không gian đầu mối nối tiếp → các không gian khác  
 là nơi để giày dép, mủ nón và áo khoác để chỉnh trang y phục  
 S  6 ÷ 8m (phòng dệm không khí) 
3.3.2 Phòng ngủ: không gian nghỉ ngơi, học tập yêu cầu thông thoáng và chiếu sáng, 
tuyệt đối không được bố  trí lối đi xuyên qua phòng ngủ để → phòng khác  
 Thường bố trí cho hai người sử dụng 
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 S = 12 ÷ 16m. Xu hướng làm phòng ngủ lớn do nhu cầu: phải trang trí màu sắc 
nhẹ nhàng, lịch sự, dễ làm vệ sinh  
 Bố trí về hướng nam và đông nam  
 Có vị trí kín đáo. 
3.3.3 Phòng khách:  sử dụng để giao tiếp, lễ tiệc, nuôi dạy con cái  
Yêu cầu: - Kín đáo, tế nhị. Là các không gian thể  hiện phong cách của chủ nhà. 
Thường thiết kế với S: 16 ÷ 20m2 (4 ÷ 5 người) 
 - Tổ chức thông thoáng tốt. 
3.3.4 Phòng ăn và bếp :  là không gian ăn uống, bồi dưỡng của gia đình 
Yêu cầu : phải thông thoáng, vật liệu sử dụng có độ chịu lửa cao, dễ lau chùi làm vệ 
sinh. Bếp nên  đặt ở hướng tây và cuối gió. 

 
- Nguồn Kiến trúc Nhà ở, tác giả GS. Đặng Thái Hoàng 
  
3.3.5 Khu vệ sinh (WC) 

Nhà 1 tầng nên chia thành 2 khu  :       Tắm, giặt, xí 
                                                  Rửa, tiểu tiện 
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 Diện tích mỗi khu (S) = 1,8 ÷ 2m2 
 Nhà nhiều tầng thì  nên gộp chung hai khu nêu trên 
Yêu cầu : khu w.c phải thông thoáng chiếu sáng tốt, bố trí ở hướng tây và cuối gió. 

 
- Nguồn Ng.lý T.kế, tác giả GS. Nguyễn Đức Thiềm 
 
3.3.6 Kho : là nơi lưu trữ các vật dụng không thường xuyên sử dụng. 
 Vị trí: Phía trên WC, dưới gầm cầu thang gần bếp  S = 4 ÷ 6m2 
Nguyên tắc thiết kế nhà ở  
 Sử dụng được ánh sáng, gió, các năng lượng có ích của tự nhiên → thể hiện 
được cái hồn hoặc sinh khí  của ngôi nhà. 
3.3.7 Ban công, lô gia: là nơi nghỉ ngơi hóng mát, có thể làm sân gia công hoặc phơi 
phóng. Thường được bố trí gần phòng ngủ và phòng khách  
3.4 Kích thước 1 số thiết bị đồ đạc trong nhà và nguyên tắc bố trí chung  
3.4.1/ Kích thước 1 số thiết bị đồ đạc trong nhà ở 
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 +Phòng ngủ và phòng khách  
  D R C 
 Giường 1900 ÷ 2000  800 ÷ 1600          400 ÷450 
 Tủ áo quần 900 ÷ 1200  450 ÷ 550  2250 ÷ 2500 
 Bàn đêm 400 ÷ 450  450   400 ÷ 450 
 Bàn làm việc 750 ÷ 1200  600 ÷ 800  750 ÷ 780 
 Bàn Salon ≤500   ≤500   400 
 Ghế tựa 350 ÷ 400  550 ÷ 400  420 ÷ 450 
 Ghế salon 600   600   300 
 + Khu WC 

Xí bệt  650   400 ÷ 450  400 ÷ 420 
Bidet              650   350 ÷ 450  400 ÷ 420 
Tiểu nam 300 ÷ 400  300   450 ÷ 600 
Bồn tắm nằm 1700 ÷ 1900  750   400 ÷ 420 
Bồn tắm ngồi 1200 ÷ 1400  750   400 ÷ 420 
Bồn tắm nhúng 900 ÷ 1200  900 ÷ 1200   1200 
Lavabo 450 ÷ 600  400 ÷ 550  780 ÷ 800 
Chậu tắm đứng 900   900   0 

3.4.2/ Nguyên tắc bố trí thiết bị :Phù hợp với tâm sinh lý người dủ dụng. Hợp lý với 
nhân trắc học (số đo kích thước về các bộ phận cơ thể con người) 
3.5/ Những loại nhà ở thông dụng 
3.5.1 Nhà ở nhiều căn, nhà tầng 
 Khái niệm :Nhà ở được xây dựng  ≥ 3 tầng (tiết kiệm đất xây dựng) dùng trong 
các khu ở cũ, khu đô thị mới trong việc phối kết các thể loại công trình trong công tác 
qui hoạch. 
 Trên mỗi mặt bằng bố trí 2 ÷ 6 căn hộ (gia đình) xoay xung quanh cụm cầu 
thang. Các căn hộ này không có sân vườn. Chỉ lấy không gian tầng 1 ÷3 
 Sẵn bãi cây xanh và trong nội bộ xung quanh làm không gian công cộng  
3.5.1.1/ Cách chia tỉ lệ căn hộ trong nhà ở nhiều căn, nhiều tầng 
 → Để đáp ứng được nhu cầu ở của cư dân thì cần phải điều tra xã hội học → (tỉ 
lệ nam nữ, nghề nghiệp, lao động) 
 Hộ gia đình  2÷ 3 40% b 

4 ÷5 40% c 
 Độc thân 1 20% a 
 + Chia trên m bằng tầng: trên một tầng cho đầy dủ cho các loại căn hộ 
 + Mỗi tầng có 1 loại 
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 + Chia theo bước gian 

 
Mặt bằng minh hoạ nhà ở xã hội ( mặt bằng nhà ở nhiều căn nhiều tầng ) 
 
3.5.1.2/ Bố trí khu phục vụ (bếp, WC, sân phơi  trong nhà ở nhiều  nhà căn, nhiêù 
tầng) 
 - Khu phục vụ bố trí trước căn hộ 
 - Khu phục vụ bố trí giữa căn hộ 
 - Khu phục vụ bố trí sau căn hộ 
 - Khu phục vụ bố trí song song bộ phận ở 
Một số ưu nhược điểm khi bố trí các khu phục vụ ( khu phụ ) trong nhà ở 

+ Khu phụ bố trí ở trước : Ưu điểm là thông thoáng và chiếu sáng tốt, làm 
phòng đệm cho các phòng ở bên trong (cách ly tiếng ồn) . Tiện cho việc sử dụng. 
Nhược điểm là liên hệ giữa chổ phơi và khu phụ xa, liên hệ giữa các phòng ngủ và khu 
phụ xa. Có một số phòng ở bị thiếu sáng. 
 + Khu phụ bố trí song song bộ phận ở : Ưu điểm là đảm bảo thông thoáng chiếu 
sáng, tách bạch các chức năng trong nhà ở và tiết kiệm đường ống đường dây khi bố 
trí cặp đôi hai khu phụ với nhau . Nhược điểm là hệ số kết cấu của nhà lớn 
 + Khu phụ bố trí ở giữa nhà : Ưu điểm là liên hệ giữa sân phơi và khu phụ, các 
phòng ngủ và khu phụ gần. Nhược điểm là khu phụ không được thông thoáng và chiếu 
sáng, không hạn chế được tiếng ồn ở bên ngoài 
3.5.2 Nhà ở dạng biệt thự. 
 - Nhà ở cao cấp phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt vì ở mà không xét đến điều 
kiện kinh tế. 
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 - Dây chuyền công năng bằng dây chuyền nhà ở + các dây chuyền dùng các 
chức năng phụ khác. 
 - Vị trí của đất gần sông hồ, đồi núi phối cảnh đẹp, diện tích ≥ 1000m2 

-Số tầng cao, các loại biệt thự : 1 4  3 tầng , biệt thự đơn , song lập... 
Sơ đồ công năng 

Cổng    Tiền sảnh     Tiền phòng     Cầu thang        Tầng 2     P.ngủ chính      WC riêng                  
               Các P.ngủ con    ban công  
              Phòng thờ (truyền thống) 
             Thư phòng ( phòng đọc). 
             P.thư giãn(phim,Karaoke...) 
  Phòng khách 
  Phòng ăn 
  Phòng bếp + ăn 
  Phòng ngủ ( cho người già ), có WC riêng 
  WC chung cho tầng 1 
  Kho 
 
 Tiền sảnh 
 
 Sân TDTT             Nhà ở người giúp việc 
 Hồ bơi 
 Sân vườn cảnh 
 Gara ôtô , bến tàu, bãi đáp máy bay nhỏ. 
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SÁCH 
 
 

“Kết cấu nhà 
cao tầng” 



Keát caáu nhaø nhieàu taàng 

 
CHÖÔNG 1  

GIÔÙI THIEÄU CHUNG 
 

I. Khaùi nieäm veà nhaø nhieàu taàng1 

Nhaø nhieàu taàng, ñöôïc phaân loaïi theo nhieàu tieâu chí khaùc nhau, tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän 
kinh teá xaõ hoäi cuûa töøng nöôùc. 

 Theo Uûy ban Quoác teà veà nhaø nhieàu taàng: Nhaø nhieàu taàng laø nhaø maø chieàu cao 
cuûa noù aûnh höôûng ñeán yù ñoà vaø caùch thöùc thieát keá. Hay noùi caùch khaùc, moät coâng 
trình xaây döïng ñöôïc xem laø nhieàu taàng taïi moät vuøng vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù, neáu 
chieàu cao cuûa noù quyeát ñònh caùc ñieàu kieän thieát keá, thi coâng hoaëc söû duïng khaùc vôùi 
nhaø thoâng thöôøng; 

 Theo Taranath: Nhaø nhieàu taàng laø nhaø maø khi tính toaùn baét ñaàu chuyeån töø phaân 
tích cô hoïc sang phaân tích ñoäng löïc hoïc.  

Phaân tích cô hoïc bao goàm: phaân phoái löïc hôïp lyù; 

Phaân tích ñoäng hoïc: phaân tích chuyeån vò, dao ñoäng, oån ñònh. 

 Trong cuoäc hoäi thaûo quoác teá veà Nhaø nhieàu taàng, ngöôøi ta ñaõ phaân loaïi nhö sau: 

- Nhaø nhieàu taàng, laø nhaø coù soá taàng:  n = 10  12 taàng; 

- Nhaø cao taàng: n = 25  30 taàng; 

- Nhaø choïc trôøi: n > 30 taàng. 

Hình 1. 1 Phaân loaïi nhaø nhieàu taàng

 

                                                 
1 Ñoä cao nhaø ñöôïc tính töø maët ñaát ngoaøi nhaø ñeán dieàm maùi coâng trình, khoâng keå ñoä cao caùc boä phaän nhoâ leân 
khoûi maùi: beå nöôùc, buoàng thang maùy. 
Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån   Trang 1/43 
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Tuy nhieân, caùc ñònh nghóa treân cuõng chæ laø qui öôùc, thay ñoåi theo ñieàu kieän kinh teá xaõ 
hoäi cuûa töøng quoác gia. Ví duï: 

 Lieân xoâ cuõ: Nhaø ôû 10 taàng trôû leân, caùc nhaø khaùc 7 taàng; 

 Hoa kyø: Nhaø treân 7 taàng hoaëc cao hôn 22m; 

 Coäng hoøa Phaùp: Nhaø ôû cao treân 50m, loaïi nhaø khaùc treân 28m; 

 Vöông quoác Anh: Nhaø coù chieàu cao töø 24.3 trôû leân; 

 Nhaät Baûn: Nhaø 11 taàng vaø cao töø 31m trôû leân,… 

II. Moät soá coâng trình nhieàu taàng tieâu bieåu: 

2.1 Treân theá giôùi: 

Hình 1. 2  Petronas Twin Tower
 

 

 

 

 

 

 

 

Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån   Trang 2/43 
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2.2 ÔÛ Vieät Nam 
 

Hình 1. 3  Saigon Trade Center –33taàng 

 

Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån   Trang 3/43 



Keát caáu nhaø nhieàu taàng 

CHÖÔNG 2  

TAÛI TROÏNG TAÙC ÑOÄNG LEÂN  
NHAØ NHIEÀU TAÀNG 

 
 

Taûi troïng taùc duïng leân nhaø nhieàu taàng coù nguoàn goác ñòa vaät lyù (troïng löïc, khí haäu vaø ñòa 
chaán) hoaëc nhaân taïo (taûi troïng söû duïng) 

I. Taûi troïng thaúng ñöùng 

Taûi troïng thaúng ñöùng taùc duïng leân coâng trình nhaø thöôøng goàm hai loaïi: tónh taûi (troïng 
löôïng baûn thaân cuûa coâng trình) vaø hoaït taûi (taûi troïng söû duïng). 

Trong nhaø nhieàu taàng, khaû naêng xuaát hieän ñoàng thôøi taûi troïng söû duïng ôû taát caû caùc taàng 
seõ giaûm khi soá taàng taêng leân. Vì vaäy, haàu heát caùc tieâu chuaån ñeàu ñöa ra heä soá giaûm taûi. 
Theo TCVN 2737 -1995, heä soá giaûm taûi ñöôïc qui ñònh: 

a) Khi tính daàm chính, daàm phuï, baûn saøn: taûi troïng toaøn phaàn ñöôïc pheùp giaûm nhö 
sau: 

− Khi dieän tích saøn A ≥ A1 = 9m2, thì: 

1
1A A/A

6.04.0 +=ψ  (2. 1) 

− Khi dieän tích saøn A ≥ A2 = 36m2, thì: 

2
2 /

5.05.0
AAA +=ψ

 (2. 2) 

b) Khi xaùc ñònh löïc doïc ñeå tính coät, töôøng, moùng: taûi troïng toaøn phaàn ñöôïc pheùp giaûm 
nhö sau: 

− Ñoái vôùi caùc phoøng neâu ôû muïc 1, 2, 3, 4, 5 (baûng 3, theo TCVN 2737 -1995): 

n
4.0

4.0 1A
1n

−ψ
+=ψ

 (2. 3) 

− Ñoái vôùi caùc phoøng neâu ôû muïc 6, 7, 8, 10, 12, 14 (baûng 3, theo TCVN 2737 -
1995): 

  
n

5.05.0 2A
2n

−ψ
+=ψ  (2. 4) 

(vôùi n –soá saøn ôû phía treân tieát dieän ñang xeùt). 

Tuy nhieân, hoaït taûi thöôøng khoâng lôùn hôn troïng löôïng baûn thaân (baèng 15 -20%) neân khi 
thieân veà an toaøn coù theå khoâng xeùt ñeán heä soá giaûm taûi. Trong tính toaùn khung nhieàu 
taàng, nhieàu nhòp nhaát laø heä khung khoâng gian coøn cho pheùp khoâng xeùt ñeán caùc tröôøng 
hôïp baát lôïi cuûa hoaït taûi treân caùc saøn. 
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II. Taûi troïng ngang (gioù) 

Taùc duïng cuûa gioù leân coâng trình laø taùc duïng ñoäng, noù phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá 
cuûa moâi tröôøng xung quanh nhö ñòa hình vaø hình daïng cuûa maûnh ñaát xaây döïng, ñoä 
meàm vaø ñaëc ñieåm maët ñöùng cuûa coâng trình vaø söï boá trí cuûa caùc coâng trình laân caän.  

Sau ñaây, ta haõy phaân tích moät soá ñaëc tröng cuûa taûi gioù: vaän toác gioù, höôùng gioù: 

− Vaän toác gioù: thoâng thöôøng vaän toác gioù taêng theo chieàu cao, möùc ñoä taêng 
cuûa gioù phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm beà maët ñaát. Caøng gaàn maët ñaát, do aûnh 
höôøng cuûa ma saùt neân gioù taét daàn 

Caùc ñoái töôïng xung quanh aûnh höôûng raát lôùn ñeán chieàu cao ñaït vaän toác cöïc 
ñaïi cuûa gioù. 

− Aùp löïc gioù: aùp löïc gioù ñöôïc gaây ra bôûi hai yeáu toá –vaän toác trung bình vaø vaän 
toác gioù giaät. Vaän toác trung bình xem nhö laø giaù trò trung bình cuûa vaän toác tónh 
trong thôøi gian daøi vaø do ñoù aùp löïc tónh cuõng laø aùp löïc trung bình vaø noù gaây 
ra ñoä voõng tónh cho coâng trình. Gioù giaät cuûa aùp löïc ñoäng gaây ra taùc duïng 
ñoäng laøm taêng theâm chuyeån vò. Coøn ñoái vôùi coâng trình meàm giaù trò chuyeån vò 
coù theå lôùn hôn. 

− Gioù quaån: khi luoàng khí gaëp chöôùng ngaïi, noù phaûi ñi voøng qua beân vaø taïo 
thaønh doøng khí coù vaän toác lôùn. Vaän toác gioù taêng theo khoái löôïng khí ñi qua. 
Khi ñoù xuaát hieän gioù quaån 

Khi luoàng gioù chuyeån ñoäng vöôït qua khe heïp giöõa hai nhaø nhieàu taàng seõ 
xuaát hieän gioù quaån. Vaän toác gioù vuøng khe heïp naøy coù vaän toác lôùn hôn vaän 
toác gioù ñeán (hieäu öùng Venturi). 

 

− Söï caûm thuï cuûa con ngöôøi veà taùc ñoäng cuûa gioù: söï caûm thuï cuûa con ngöôøi 
veà taûi troïng gioù caû trong vaø ngoaøi coâg trình laø yeáu toá quan troïng caàn xeùt ñeán 
khi thieát keá nhaø nhieàu taàng. Nhöõng dao ñoäng maïnh cuûa voû ngoaøi, maëc duø 
keát caáu chòu löïc coù theå chòu ñöôïc nhöng caàn phaûi giaûm ñeán trò soá chuyeån vò 
giôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi con ngöôøi. 

Taûi troïng gioù theo tieâu chuaån xaây döïng (TCVN 2737 -1995) 

Taûi troïng gioù goàm hai thaønh phaàn: thaønh phaàn tónh vaø thaønh phaàn ñoäng. Theo TCVN 
2737 -1995, khi tính toaùn nhaø döôùi 40m (xaây döïng ôû ñòa hình daïng A vaø B), thaønh phaàn 
ñoäng cuûa taûi gioù khoâng caàn tính ñeán. 

 Giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn gioù tónh ñöôïc tính theo coâng thöùc: 
  ckWW ××= 0  (2. 5) 
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Trong ñoù: W0 –giaù trò aùp löïc gioù, laáy theo baûn ñoà phaân vuøng; k –heä soá aùp löïc gioù thay 
ñoåi theo ñoä cao; c –heä soá khí ñoäng. 

 Giaù trò tieâu chuaån cuûa thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi gioù taùc duïng leân nhaø nhieàu taàng, 
Wp ôû cao ñoä Z, tính theo coâng thöùc (2.6): 

  νξ ××=WWp  (2. 6) 

Trong ñoù, W –giaù trò tieâu chuaån cuûa thaønh phaàn tónh taïi cao ñoä tính toaùn; ξ -heä soá aùp löïc 
ñoäng cuûa taûi gioù; ν -heä soá töôïng quan khoâng gian aùp löïc ñoäng cuûa taûi troïng gioù. 
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Trình töï caùc böôùc tính toaùn xaùc ñònh  thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù 

 Xaùc ñònh xem coâng trình coù thuoäc phaïm vi phaûi tính thaønh phaàn ñoäng hay khoâng. 

 Thieát laäp sô ñoà tính ñoäng löïc 

− Sô ñoà tính toaùn ñöôïc choïn laø heä thanh console coù höõu haïn ñieåm taäp trung 
khoái löôïng 

− Chia coâng trình thaønh n phaàn sao cho moãi phaàn coù ñoä cöùng vaø aùp löïc gioù leân 
beà maët coâng trình coù theå coi nhö khoâng ñoåi 

− Vò trí caùc ñieåm taäp trung khoái löôïng ñöôïc ñaët taïi cao trình troïng taâm cuûa caùc 
keát caáu truyeàn taûi troïng ngang cuûa coâng trình (saøn nhaø) 

− Giaù trò khoái löôïng taäp trung taïi caùc cao trình baèng toång caùc giaù trò khoái löôïng 
cuûa keát caáu chòu löïc, bao che,… 
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− Ñoä cöùng cuûa console laáy baèng ñoä cöùng töông ñöông cuûa coâng trình, sao cho 
chuyeån vò cuûa ñænh coâng trình vaø console laø nhö nhau khi chuøng chòu moät taûi 
ngang ôû ñænh 

 Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù, khi chæ keå ñeán aûnh 
höôûng xung cuûa vaän toác gioù.  
− Xaùc ñònh heä soá aùp löïc ñoäng vaø heä soá töông quan khoâng gian 
− Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù, khi chæ keå ñeán 

aûnh höôûng xung cuûa vaän toác gioù 
 Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån vaø tính toaùn cuûa thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù leân 

caùc phaàn tính toaùn cuûa coâng trình. Bao goàm: 
− Xaùc ñònh taàn soá vaø daïng dao ñoäng. Xaùc ñònh taàn soá dao ñoäng thöù nhaát f1 cuûa 

coâng trình. So saùnh taàn soá f1 vôùi taàn soá giôùi haïn fL. Khi , thaønh phaàn 
ñoäng cuûa taûi troïng gioù chæ caàn keå ñeán taùc duïng cuûa xung vaän toác gioù. Ngöôïc 
laïi, khi , thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi gioù phaûi keå ñeán taùc duïng cuûa xung 
vaän toác gioù vaø löïc quaùn tính cuûa coâng trình. 

Lff >1

Lff ≤1

− Xaùc ñònh giaù trò tính toaùn cuûa thaønh phaàn ñoäng taûi troïng gioù 
 Toå hôïp noäi löïc vaø chuyeån vò cuûa coâng trình do thaønh phaàn tónh vaø ñoäng cuûa taûi 

troïng gioù gaây ra. 
 
Xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù theo TCVN 2737 -1995 

 Tuøy vaøo möùc ñoä nhaïy caûm cuûa coâng trình ñoái vôùi taùc duïng ñoäng löïc cuûa taûi troïng 
gioù maø thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù chæ caàn keå ñeán taùc ñoäng do thaønh phaàn 
xung cuûa vaän toác gío hoaëc caû löïc quaùn tính cuûa coâng trình. 

 Möùc ñoä nhaïy caûm ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua töông quan giöõa taàn soá dao ñoäng 
rieâng cô baûn (ñaëc bieät laø taàn soá rieâng thöù nhaát) vaø taàn soá giôùi haïn fL: 

 
fL (Hz) 

Vuøng aùp löïc gioù Coâng trình BTCT vaø gaïch 
ñaù 

Coâng trình daïng thaùp truï 

I. 1.1 3.4 
II. 1.3 4.1 
III. 1.6 5.0 
IV. 1.7 5.6 
V. 1.9 5.9 

 
− Khi , thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù chæ caàn keå ñeán taùc duïng 

cuûa xung vaän toác gioù. Giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa aùp löïc gioù 
(W

Lff >1

pj) ñöôïc tính theo coâng thöùc: 

  1νζ jjpj WW =  (2. 7) 
Trong ñoù: 

Wj –giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tónh cuûa aùp löïc gioù taùc duïng leân phaàn thöù j 
cuûa coâng trình; ζj -heä soá aùp löïc ñoäng ôû ñoä cao öùng vôùi phaàn thöù j cuûa coâng 
trình; ν1 -heä soá töông quan khoâng gian öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù nhaát cuûa 
coâng trình. 
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− Khi Lff ≤1 , thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi gioù phaûi keå ñeán taùc duïng cuûa xung 
vaän toác gioù vaø löïc quaùn tính cuûa coâng trình. Khi ñoù, soá daïng dao ñoäng 
ñaàu tieân caàn tính toaùn (s) xaùc ñònh theo bieåu thöùc: 

  1+<< sLs fff  (2. 8) 
− Giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi gioù taùc duïng leân phaàn thöù j cuûa 

coâng trình öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù I (i= 1..s): 

  ( ) jiiijjip yMW ψ×ξ×=  (2. 9) 
Trong ñoù: 

Wp(ji) –löïc,  
Mj –khoái löôïng taäp trung cuûa phaàn coâng trình thöù j (T) 
ξj –heä soá ñoäng löïc öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù I, phuï thuoäc vaøo thoâng soá εi 
vaø ñoä giaûm loga cuûa dao ñoäng: 

  i
i f

W
940

0×
=

γ
ε

 (2. 10) 
Vôùi γ -heä soá ñoä tin caäy cuûa taûi troïng gioù, baèng 1.2; fi –taàn soá dao 
ñoäng rieâng thöù i. 

yji –dòch chuyeån ngang tyû ñoái cuûa troïng taâm phaàn coâng trình thöù j, öùng vôùi 
dao ñoäng rieâng thöù I, khoâng thöù nguyeân; 
ψI –heä soá ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch chia coâng trình thaønh n phaàn, trong 
phaïm vi moãi taàng coù theå coi taûi gioù khoâng ñoåi: 

  

∑

∑

=

=

×

×
=Ψ n

1j
j

2
ji

n

1j
Fjji

i

My

Wy
 (2. 11) 

Vôùi WFj –giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi gioù taùc duïng 
leân phaàn thöù j cuûa coâng trình, öùng vôùi caùc daïng dao ñoäng khaùc 
nhau cuûa coâng trình khi chæ keá ñeán aûnh höôûng cuûa xung vaän toác 
gioù, coù thöù nguyeân laø löïc, xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

ν×ζ×= iijFj SWW ,  (2. 12) 

vôùi Sj –dieän tích ñoùn gioù phaàn thöù j cuûa coâng trình;  
Ñoái vôùi nhaø coù maët baèng ñoái xöùng, ñoä cöùng, khoái löôïng vaø beà maët ñoùn gioù khoâng ñoåi 
theo chieàu cao, coù , cho pheùp xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù theo 
coâng thöùc: 

Lff ≤1

  pHfz W
H
zW ×ξ××= 4.1  (2. 13)  

Vôùi WpH –giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa aùp löïc gioù ôû ñoä cao H cuûa ñænh coâng 
trình.  

Chuù yù: 

1- Thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù phuï thuoäc vaøo chu kyø dao ñoäng rieâng T cuûa 
ngoâi nhaø. Tuy nhieân vieäc xaùc ñònh chính xaùc giaù trò cuûa T khoâng phaûi luùc naøo cuõng caàn 
thieát bôûi ñoä chính xaùc naøy ít aûnh höôûng ñeán thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù. Theo 
kinh nghieäm thieát keá caùc coâng trình ôû nöôùc ngoaøi cho pheùp tính theo caùc coâng thöùc gaàn 
ñuùng sau: 
Coâng thöùc (1):  nT ×= 064.0   (n –soá taàng nhaø) (2. 14) 
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Coâng thöùc (2):  
D

HT 09.0=  (2. 15) 

 (H –chieàu cao tính töø ñeá ñeán ñænh nhaø, tính baèng m; D –beà roäng maët ñoùn gioù, m) 
Coâng thöùc (3):  HT ×= 021.0  

Vôùi T –chu kyø dao ñoäng rieâng cuûa ngoâi nhaø, tính baèng sec; 

H –chieàu cao tính töø ñeá ñeán ñænh nhaø, tính baèng m; 

2- Töông töï nhö caùch xaùc ñònh taûi troïng gioù tónh theo bieåu ñoà hình thang, caùc giaù trò thaønh phaàn 
ñoäng cuûa aùp löïc gioù ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: 

Taïi ñònh nhaø:   ( ) c.k1Wq 0
p ×ξ+= ; 

Taïi ñeá nhaø:    cW65.0q 0
p ××=

Vôùi W0 –aùp löïc gioù tieâu chuaån, laáy theo baûng phaân vuøng aùp löïc gioù; 

k –heä soá aùp löïc gioù taêng theo chieàu cao; c –heä soá khí ñoäng; ξ -heä soá aùp löïc 
ñoäng taïi ñænh nhaø; 

Taïi ñieåm baát kyø treân chieàu cao ngoâi nhaø, aùp löïc gioù ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

−
+×= X

H
aqq px

11 , X –toaï ñoä tính töø ñænh nhaø 

Ví duï aùp duïng: Xaùc ñònh taûi troïng gioù cho coâng trình sau. 

 

III. Taûi troïng ñoäng ñaát (theo chæ daãn ñieàu 3.1.3 TCXD 198 -1997) 
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CHÖÔNG 3 

CAÙC DAÏNG KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC  
VAØ SÔ ÑOÀ LAØM VIEÄC 

 
I. Caùc daïng keát caáu chòu löïc 

1.1 Caùc heä keát caáu chòu löïc cô baûn 

Heä keát caáu chòu löïc Nhaø nhieàu taàng laø boä phaän chuû yeáu tieáp nhaän taûi troïng ñöùng, ngang 
truyeàn xuoáng moùng. Nhìn chung, heä chòu löïc ñöôïc caàu taïo töø caùc daïng keát caáu sau: 

− Heä keát caáu khung chòu löïc (caáu kieän daïng thanh: daàm, coät); 

− Heä töôøng, vaùch chòu löïc; 

− Heä keát caáu khoâng gian: loõi cöùng, löôùi, oáng,… 

Töø caùc thaønh phaàn keát caáu chính neâu treân, tuøy thuoäc vaøo caùc giaûi phaùp kieán truùc, khi 
chuùng ñöôïc lieân keát vôùi nhau theo yeâu caàu caáu taïo nhaát ñònh seõ taïo thaønh caù heä chòu 
löïc khaùc nhau theo sô ñoà sau: 

Sau ñaây laø söï laøm vieäc cuûa moät soá heä keát caáu treân 

 Heä khung chòu löïc (I): heä naøy ñöôïc taïo thaønh töø caùc coät, daàm lieân keát vôùi nhau 
theo hai phöông taïo thaønh heä khung khoâng gian. Treân maët baèng, heä khung coù theå 
coù daïng chöõ nhaät, troøn, hoaëc ña giaùc… Trong Nhaø nhieàu taàng, taùc duïng cuûa taûi 
troïng ngang lôùn. Ñeå taêng ñoä cöùng ngang cuûa khung, ñoàng thôøi coù theå phaân phoái 
ñeàu noäi löïc trong coät, boá trí theâm caùc thanh xieân taïi moät soá nhòp treân toaøn boä 
chieàu cao hoaëc taïi moät soá taàng. Taùc duïng cuûa heä thanh xieân (daïng daøn) laøm cho 
khung laøm vieäc nhö vaùch cöùng thaúng ñöùng; 



Keát caáu nhaø nhieàu taàng 

 

Hình 3.1: Nhaø coù heä khung chòu löïc 

Neáu thieát keá theâm caùc daøn ngang (ôû taàng treân cuøng hoaëc moät soá taàng trung gian) lieân 
keát daøn ñöùng vôùi caùc boä phaän coøn laïi cuûa khung thì hieäu quaû chòu taûi ngang cuûa khung 
taêng ñaùng keå. 

 
Döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng ngang, caùc daøn ngang seõ ñoùng vai troø phaân phoái löïc doïc 
giöõa caùc coät khung, caûn trôû chuyeån vò xoay vaø laøm giaûm moâ-men ôû phaàn döôùi cuûa 
khung. 

Heä khung chòu löïc thuaàn tuùy, coù ñoä cöùng uoán thaáp theo phuông ngang neân bò haïn cheá 
söû duïng trong nhaø coù chieàu cao treân 40m. Trong kieán truùc nhaø nhieàu taàng, luoân coù 
nhöõng boä phaän nhö thang maùy, thang boä, töôøng ngaên hoaëc keát caáu bao che lieân tuïc 
theo chieàu cao neân keát caáu khung chòu löïc thuaàn tuùy thöïc teá khoâng toàn taïi. 

Saøn caùc taàng trong nhaø khungcoù vai troø quan troïng trong vieäc truyeàn taûi troïng ngang. 
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 Heä töôøng chòu löïc (II): ôû heä keát caáu naøy caùc caáu kieän thaúng ñöùng chòu löïc ñöùng 
vaø ngang cuûa nhaø laø caùc taám töôøng phaúng, thaúng ñöùng –vaùch cöùng. Taûi troïng 
ngang ñöôïc truyeàn ñeán caùc vaùch cöùng thoâng qua keát caáu saøn, ñöôïc xem laø tuyeät 
ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa chuùng. Caùc vaùch cöùng laøm vieäc  nhö nhöõng 
console ñöùng, coù chieàu cao tieát dieän lôùn. 

Khaû naêng chòu taûi cuûa vaùch cöùng phuï thuoäc raát lôùn veà hình daïng tieát dieän ngang 
vaø vò trí boá trí chuùng treân maët baèng. Ngoaøi ra, trong thöïc teá caùc vaùch cöùng thöôøng 
bò giaûm yeáu do coù söï xuaát hieän caùc loã cöûa. 

 
Hình 3.2: Heä töôøng chòu löïc 

 Heä loõi chòu löïc (III): 

Loõi coù daïng voû hoäp roãng, tieát dieän kín hoaëc hôû, nhaän caùc loaïi taûi troïngtaùc ñoäng leân coâng 
trình vaø truyeàn xuoáng moùng. Trong Nhaø nhieàu taàng, loõi cöùng thöôøng ñöôïc boá trí keát hôïp 
vôùi vò trí thang maùy. 

Hình daïng, soá löôïng, vò trí boá trí caùc loõi cöùng chòu löïc treân maët baèng raát ña daïng. 

− Nhaø loõi troøn, vuoâng, chöõ nhaät,… (daïng kín hoaëc hôû); 

− Nhaø coù moät hay nhieàu loõi; 

− Loõi naèm trong nhaø, theo chu vi hoaëc ngoaøi nhaø. 
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Hình 3.3: Heä loõi chòu löïc  

 Heä hoäp chòu löïc (IV): 

Caùc baûn saøn ñöôïc goái vaøo caùc keát caáu chòu taûi naèm theo chu vi coâng trình maø khoâng 
caàn goái vaøo vaøo keát caáu chòu taûi beân trong. Vôùi daïng keát caáu naøy, seõ taïo ra moät khoâng 
gian lôùn beân trong nhaø. 

Tuøy theo caùch toå hôïp, caùc keát caáu chòu löïc coù theå chia theo hai nhoùm: 

− Nhoùm thöù nhaát: chæ goàm moät loaïi caáu kieän chòu löïc ñoäc laäp nhö khung, 
töôøng, vaùch, loõi chòu löïc; 

− Nhoùm thöù hai: laø caùc heä chòu löïc ñöôïc toå hôïp töø hai, ba loaïi caáu kieän cô baûn 
trôû leân. 
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1.2 Caùc heä keát caáu hoãn hôïp 

Caùc heä keát caáu hoãn hôïp ñöôïc taïo thaønh töø söï keát hôïp giöõa caùc heä keát caáu cô baûn treân: 

 Heä khung –vaùch: keát caáu khung –vaùch thöôøng ñöôïc söû duïng hôn caû vì heä naøy phuø 
hôïp vôùi haàu heát caùc giaûi phaùp kieán truùc cuûa nhaø nhieàu taàng. Heä keát caáu naøy taïo 
ñieàu kieän öùng duïng linh hoaït caùc coâng ngheä XD khaùc nhau nhö vöøa coù theå laép 
gheùp, vöøa ñoå taïi choã.; 

 Heä khung –loõi chòu löïc; 

 Heä khung –hoäp chòu löïc; 

 Heä hoäp –loõi chòu löïc; 

 Heä khung –hoäp –töôøng chòu löïc… 

II. Sô ñoà laøm vieäc cuûa caùc daïng keát caáu chòu löïc 

Trong heä keát caáu hoãn hôïp, tuyø thuoäc vaø söï hieän dieän cuûa keát caáu khung maø ngöôøi ta 
chia sô ñoà laøm vieäc cuûa keát caáu daïng sô ñoà giaèng hoaëc sô ñoà khung giaèng. 

2.1 Sô ñoà giaèng 
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Khi khung chæ chòu ñöôïc phaàn taûi troïng thaúng ñöùng töông öùng vôùi dieän tích truyeàn taûi 
ñeán noù. Toaøn boä taûi troïng ngang vaø moät phaàn taûi troïng thaúng ñöùng seõ do caùc keát caáu 
chòu taûi cô baûn (loõi cöùng, vaùch cöùng,…) khaùc chòu. Trong sô ñoà naøy, caùc nuùt khung ñeàu 
coù caáu taïo nuùt khôùp hoaëc tieát dieän coät coù moâ-men khaùng uoán nhoû. 

Theo caùch quan nieäm naøy, taát caû caùc heä chòu löïc cô baûn vaø hoãn hôïp taïo thaønh töø caùc 
töôøng, loõi,… thuoäc sô ñoà giaèng. 

Hình : Sô ñoà giaèng 
Khung B (chæ coù khaû naêng chòu taûi ñöùng) ñöôïc xem laø bò giaèng bôûi khung A (coù khaû 

naêng chòu taûi ngang)

 

Hình : Sô 
ñoà khung 
giaèng 
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2.2 Sô ñoà khung giaèng 

Khi khung cuøng tham gia chòu taûi troïng thaúng ñöùng vaø ngang vôùi heä keát caáu khaùc. 
Trong tröôøng hôïp naøy, caùc nuùt khung lieân keát cöùng. Nhö vaäy, theo caùch hieåu naøy, heä 
khung chòu löïc ñöôïc xeáp vaøo sô ñoà keát caáu khung giaèng. 

Coù theå phaân loïai sô ñoà giaèng vaø sô ñoà theo chuyeån vò hoaëc ñoä cöùng nhö sau: 
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hoaëc  :  BA K5K ≥

2.3 Choïn sô ñoà keát caáu 

Qua nghieân cöùu cho thaáy raèng, ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng sô ñoà sau: 

− Khung chòu löïc: Khung chòu löïc ngang yeáu. Nhaø nhieàu taàng chòu taûi ngang 
lôùn, neân haïn cheá söû duïng sô ñoà khung chòu taûi ngang. 

− Töôøng chòu löïc: chòu taûi ngang lôùn, nhöng haïn cheá khoâng gian söû duïng; 

− Töôøng chòu löïc keát hôïp vôùi khung: töôøng chòu löïc ngang, khung chòu löïc ñöùng 
 hôïp lyù trong sô ñoà keát caáu vaø boá trí kieán truùc. Vì vaäy, ñaây laø daïng keát caáu 

thöôøng söû duïng nhaát trong Nhaø nhieàu taàng. 

Heä thoáng vaùch cöùng thöôøng ñöôïc taïo ra taïi khu vöïc caàu thang boä, caàu thang 
maùy, khu veä sinh chung hoaëc töôøng bieân lieân tuïc nhieàu taàng. Heä thoáng 
khung ñöôïc boá trí khu vöïc coøn laïi. Hai heä thoáng khung vaø vaùch cöùng ñöôïc 
lieân keát vôùi nhau thoâng qua heä thoáng saøn. Trong tröôøng hôïp naøy, heä keát caáu 
caáu saøn toaøn khoái coù yù nghóa raát lôùn trong vieäc truyeàn taûi troïng ngang cho 
vaùch cöùng. 

Trong thieát keá vaø xaây döïng nhaø nhieàu taàng, vieäc löïa choïn heä keát caáu hôïp lyù phuï thuoäc 
vaøo nhieàu yeáu toá nhö: chieàu cao, ñieàu kieän ñòa chaát thuûy vaên, baûn ñoà phaân vuøng ñoäng 
ñaát vaø caùc giaûi phaùp kieán truùc coâng trình.  

 Coù theå choïn löïa keát caáu hôïp lyù heä keát caáu chòu löïc theo soá taàng treân ñoà thò sau: 
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Hình : Sô ñoà löïa choïn heä keát caáu theo soá taàng 
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 Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo ñoä cöùng, haïn cheá chuyeån vò ngang vaø traùnh maát oån ñònh 
toång theå, caàn haïn cheá chieàu cao vaø ñoä maûnh (tyû leä chieàu cao treân beà roäng coâng 
trình) theo chæ daãn sau: 

Baûng :Chieàu cao toái ña H(m) vaø tyû soá giôùi haïn giöõa chieàu cao vaø chieàu roäng (H/B) 

 

Tröôøng hôïp coù ñoäng ñaát caáp Heä keát caáu Tröôøng hôïp 
khoâng coù ñoäng 
ñaát 6 vaø 7 8 9 

Nhaø khung 
chòu löïc 

Max H (m) 

Max H/B 

60 

5 

55-60 

5 

45 

4 

25 

2 

Nhaø vaùch vaø 
khung oáng 

Max H 

Max H/B 

130 

5 

120 -130 

5 

100 

4 

50 

3 

Nhaø vaùch Max H 

Max H/B 

140 

5 

120 -140 

6 

120 

5 

60 

4 

Nhaø oáng vaø 
nhaø oáng 
trong oáng 

Max H 

Max H/B 

180 

6 

150 -180 

6 

120 

5 

70 

4 
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III. Töôøng cöùng chòu löïc (shear wall) 

3.1 Phaïm vi aùp duïng 

Töôøng cöùng chòu löïc (caét) thöôøng ñöôïc boá trí trong nhaø nhieàu taàng, duøng ñeå chòu toaøn 
boä hay phaàn lôùn taûi troïng ngang (gioù, ñoäng ñaát). Töôøng chòu caét laøm vieäc nhö keát caáu 
console ngaøm vaøo moùng, chòu taùc duïng cuûa löïc doïc, löïc caét vaø moâ-men uoán. Khi tyû leä 
chieàu cao/chieàu daøi töôøng nhoû, aûnh höôûng cuûa noäi löïc caét trong töôøng laø ñaùng keå vaø 
caàn phaûi löu yù trong thieát keá. Chieàu cao cuûa töôøng bò khoáng cheá bôûi yeâu caàu veà uoán 
(moâ-men, bieán daïng ngang). 

Theo nhieàu taøi lieäu, phaïm vi söû duïng … 

3.2 Caùch boá trí töôøng cöùng 

Vieäc boá trí vò trí cuûa töôøng cöùng treân maët baèng raát quan troïng vì noù aûnh höôûng tröïc tieáp 
ñeán vieäc phaân boá taûi troïng ngang leân keát caáu. Theo kinh nghieäm, khi boá trí caàn chuù yù 
ñeán caùc ñaëc ñieåm sau: 

− Töôøng cöùng ñöôïc boá trí ôû caùc vaùch ngaên: caùch naøy gaây laõng phí toán nhieàu 
vaät lieäu cho töôøng vaø chi phí veà neàn moùng; 

− Thöôøng taäp trung ôû giöõa, taïo thaønh vôùi caàu thang taïo thaønh loõi, chòu taûi troïng 
ngang khaù toát; 

− Vôùi coâng trình coù maët baèng hình vuoâng, neân boá trí töôøng theo hai phöông 
vuoâng goùc nhau. 

− Vôùi coâng trình coù maët baèng chaïy daøi, ngoaøi vieäc taäp trung töôøng ôû giöõa coøn 
phaûi boá trí ôû hai ñaàu hoài ñeå haïn cheá ñoä voõng ngang. 

− Phaûi boá trí ít nhaát ba vaùch treân moät ñôn nguyeân, truïc ba vaùch naøy khoâng gaëp 
nhau taïi moät ñieåm; 

− Neân thieát keá caùc vaùch gioáng nhau (veà ñoä cöùng vaø hình hoïc) vaø boá trí sao cho 
taâm cöùng cuûa heä truøng vôùi taâm khoái löôïng cuûa noù; 

− Khoâng neân choïn caùc vaùch coù khaû naêng chòu taûi lôùn nhöng soá löôïng ít maø 
choïn nhieàu vaùch coù soá löôïng chòu taûi töông ñöông vaø ph6n boá ñeàu treân maët 
baèng. 

3.3 Choïn chieàu daøy töôøng 

− Toång dieän tích maët caét ngang cuûa vaùch cöùng (loõi cöùng) coù theå xaùc ñònh theo 
coâng thöùc: 

stvlvl FfF ×=  

 Trong ñoù: Fst –dieän tích saøn töøng taàng; fvl = 0.015 

− Töøng vaùch neân coù chieàu cao chaïy suoát töø moùng ñeán maùi vaø coù ñoä cöùng 
khoâng ñoåi treân toaøn boä chieàu cao cuûa noù; 

− Ñoä daøy toái thieåu cuûa vaùch, qui phaïm caùc nöôùc khaùc nhau qui ñònh khaùc nhau 
nhöng nhìn chung khoâng nhoû hôn 100mm. Chaúng haïn:  

Theo TCXD 198 -1997 cuûa Vieät Nam: Beà daøy thaønh vaùch (b), choïn khoâng 
nhoû hôn 150mm vaø 1/20 chieàu cao taàng. 

Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån   Trang 20/43 



Keát caáu nhaø nhieàu taàng 

Theo ACI 318-02 (muïc 14.5.3), Beà daøy thaønh vaùch (b), choïn khoâng nhoû hôn 
100mm vaø 1/25 chieàu cao taàng. 

3.4 Caáu taïo coát theùp cho vaùch (loõi) cöùng (muïc 3.4.2 TCXD 198 -1997) 

− Coát theùp phaûi ñöôïc ñaët hai lôùp löôùi. Ñöôøng kính coát theùp (ñöùng vaø ngang) 
choïn khoâng nhoû hôn 10mm vaø khoâng lôùn hôn 0.1b. Hai lôùp theùp phaûi ñöôïc 
lieân keát vôùi nhau bôûi caùc moùc ñai (maät ñoä 4 moùc/ m2); 

− Haøm löôïng coát theùp thaúng ñöùng toái thieåu (μmin) vaø toái ña (μmax): 

Ñoái vôùi khu vöïc ñoäng ñaát yeáu, %4.0min =μ   

Ñoái vôùi khu vöïc ñoäng ñaát trung bình vaø maïnh, %6.0min =μ  

Vaø trong hai tröôøng hôïp treân, %5.3max =μ  

− Khoaûng caùch coát theùp (ñöùng vaø ngang), choïn ≤ 200 (khi b ≤ 300) vaø choïn ≤ 
2b/3 (khi b > 300); 

− Chieàu daøi noái buoäc coát theùp laáy baèng 1.5lbo (vuøng ñoäng ñaát yeáu) vaø 2.0lbo 
(vuøng ñoäng ñaát trung bình maïnh). Trong ñoù, lbo –chieàu daøi noái tieâu chuaån 
trong vuøng khoâng coù ñoäng ñaát (töùc lneo); 

− Caàn coù bieän phaùp taêng cöôøng tieát dieän ôû khu vöïc bieân cuûa vaùch cöùng (xem 
hình 3.12) 
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CHÖÔNG 4 

NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CÔ BAÛN TRONG THIEÁT KEÁ KEÁT 
CAÁU NHAØ NHIEÀU TAÀNG BAÈNG BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP 

TOAØN KHOÁI 
 

I. Löïa choïn vaät lieäu (nguyeân taéc thöù nhaát) 

Troïng löôïng coâng trình coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñoä lôùn cuûa taïi troïng thöôøng xuyeân 
maø coøn coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán caùc taùc ñoäng khaùc leân coâng trình (gioù vaø ñoäng ñaát). Vì 
vaäy, söû duïng vaät lieäu nheï, cöôøng ñoä cao laø nguyeân taéc thöù nhaát khi thieát keá nhaø nhieàu 
taàng. 

− Vaät lieäu laøm keát caáu phaûi ñaûm baûo coù tính naêng cao veà: cöôøng ñoä chòu löïc, 
ñoä beàn moûi, tính bieán daïng vaø choáng chaùy toát; 

− Beâ toâng duøng trong keát caáu chòu löïc Nhaø nhieàu taàng neân coù Mac 300 trôû leân 
(ñoái vôùi beâ toâng coát theùp thöôøng) vaø Mac 350 (ñoái vôùi beâ toâng coát theùp öùng 
löïc tröôùc); 

− Theùp neân duøng loaïi coù cöôøng ñoä cao. 
II. Hình daïng coâng trình (giaûi phaùp kieán truùc –nguyeân taéc thöù hai) 

Khi thieát keá vaø xaây döïng nhaø nhieàu taàng, neân choïn giaûi phaùp keát caáu vaø caáu taïo kieán 
truùc sao cho caùc giaù trò taûi troïng (taûi troïng baûn thaân, taûi troïng söû duïng, caùc taùc ñoäng do 
gioù vaø ñoäng ñaát) laø nhoû nhaát vaø toát nhaát laø giaûm theo chieàu cao cuûa coâng trình. 

2.1 Hình daïng maët baèng nhaø 

Sô ñoà maët baèng nhaø phaûi ñôn giaûn, goïn vaø coù ñoä cöùng choáng xoaén lôùn 

− Ñôn giaûn, Caùc daïng maët baèng ñoái xöùng (vuoâng, chöõ nhaät, troøn) ñöôïc öu tieân 
söû duïng. Nhöõng nhaø coù “caùnh” (daïng L, T, U,…) thöôøng bò hö hoûng, suïp ñoå 
khi gaëp ñoäng ñaát maïnh. Trong tröôøng hôïp naøy caàn boá trí caùc khe khaùng 
chaán ñeå taùch rôøi phaàn caùnh ra khoâng bò va ñaäp nhau. 

− Goïn, traùnh duøng caùc maët baèng traûi daøi hoaëc coù caùnh moûng vì phaûi chòu taûi 
troïng ngang phöùc taïp do söï leäch pha dao ñoäng. Ñoái vôùi loaïi nhaø naøy caàn 
phaûi boá trí khe khaùng chaán; 

− Coù ñoä cöùng choáng xoaén lôùn, ñeå traùnh bieán daïng xoaén, taâm cöùng cuûa nhaø 
phaûi truøng vôùi troïng taâm hình hoïc cuûa nhaø vaø naèm treân ñöôøng taùc duïng cuûa 
hôïp löïc taûi troïng ngang. Ñieàu kieän naøy ñöôïc thoûa maõn khi coâng trình ñöôïc 
thieát keá ñoái xöùng trong boá cuïc maët baèng laãn heä keát caáu chòu taûi ngang. Khi 
taâm cöùng khoâng truøng vôùi troïng taâm, seõ sinh ra bieán daïng xoaén lôùn. 

− Theo TCXD -198: 1997, ñoái vôùi nhaø coù maët baèng chöõ nhaät, tyû soá chieàu daøi 
(L) vaø chieàu roäng (B) phaûi thoûa: 

L/B ≤ 6, vôùi coâng trình coù caáp phoøng choáng ñoäng ñaát ≤ 7; 

L/B ≤ 5, vôùi coâng trình coù caáp phoøng choáng ñoäng ñaát 8 vaø 9 

 Maët baèng coâng trình neân boá trí ñoái xöùng ít nhaát theo hai truïc chính nhö chæ 
daãn ôû baûng 1 
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STT Neân choïn Neân traùnh Giaûi phaùp khaéc phuïc 
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   Duøng khe khaùng chaán K 
taùch nhaø thaønh caùc ñôn 
nguyeân nhoû, ñoäc laäp vaø 

ñoái xöùng 

Trong nhaø nhieàu taàng, thöôøng coù taàng haàm neân vieäc boá trí caùc khe bieán daïng –nhaát laø 
khe luùn gaây nhieàu phöùc taïp cho kyõ thuaät choáng thaám. Giöõa khoái nhaø cao taàng vaø thaáp 
taàng coù theå khoâng boá trí khe luùn maø chæ coù khe co giaõn töø maët moùng trôû leân moät khi ñaõ 
aùp duïng caùc bieän phaùp sau: 

− Söû duïng coïc choáng vaøo taàng ñaù, hoaëc taàng cuoäi soûi vôùi ñoä saâu thích 
hôïp ñoàng thôøi chöùng minh ñöôïc söï cheânh luùn naèm trong phaïm vi cho 
pheùp; 

− Tieán haønh thi coâng phaàn cao tröôùc, phaàn thaáp taàng sau. 

2.2 Hình daïng phöông ñöùng nhaø 

Theo phöông ñöùng, nhaø phaûi ñôn ñieäu vaø lieân tuïc, caân ñoái 

− Ñôn ñieäu vaø lieân tuïc, hình daïng nhaø nhieàu taàng neân löïa choïn daïng ñeàu 
hoaëc thay ñoåi ñeàu, giaûm daàn kích thöôùc leân phía treân nhaèm giaûm haäu quaû 
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baát lôïi cuûa taùc ñoäng ñoäng ñaát. Khi hình daïng nhaø khoâng lieân tuïc, bieân ñoä dao 
ñoäng seõ lôùn ôû moät soá taàng. Luùc naøy phaûi thieát keá caùc vaùch cöùng lôùn taïi caùc 
vuøng chuyeån tieáp ñeå truyeàn taûi troïng töø phaàn naøy sang phaàn khaùc cuûa coâng 
trình. 

− Caân ñoái, khi coâng trình coù tyû soá chieàu cao treân beà roäng (H/B) lôùn, khi chòu taûi 
ngang seõ coù chuyeån vò ngang lôùn. Löïc doïc trong coät bieân do taûi ngang lôùn 
daãn ñeán löïc neùn taùc ñoäng xuoáng moùng lôùn.  

− Khoâng neân ñaët caùc taûi troïng söû duïng lôùn leân caùc taàng cao 

Theo TCXD -198: 1997, tyû soá giôùi haïn B/H nhö sau: 
Loaïi keát caáu Khoâng khaùng 

chaán 
Khaùng chaán, 

caáp ≤ 7 
Khaùng chaán, 

caáp 8 
Khaùng chaán, 

caáp 9 
Khung 5 5 4 2 

Khung vaùch 5 5 4 3 
Töôøng 6 6 5 4 
Oáng  6 7 5 4 

Treân maët caét thaúng ñöùng, coâng trình ñöôïc thieát keá ñoái xöùng (ñoái xöùng khoái löôïng vaø ñoä 
cöùng) theo chæ daãn baûng 2 
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III. Giaûi phaùp heä keát caáu chòu löïc (nguyeân taéc thöù ba) 

Trong thieát keá vaø xaây döïng nhaø nhieàu taàng, vieäc choïn löïa giaûi phaùp keát caáu hôïp lyù phuï 
thuoäc chieàu cao coâng trình. 

Neân choïn heä keát caáu coù caùc boä phaän keát caáu roõ raøng, maïch laïc  sao cho caùc loaïi taûi 
troïng truyeàn xuoáng moùng moät caùch nhanh nhaát. 

Heä keát caáu chòu taûi bao goàm caùc boä phaän chính nhö khung, vaùch, loõi caàn ñöôïc boá trí ñoái 
xöùng theo hai truïc treân maët baèng sao cho ñoä leäch giöõa taâmcöùng vaø taâm khoái löôïng laø 
nhoû nhaát. Trong tröôøng hôïp khoâng boá trí ñoái xöùng ñöôïc caàn coù giaûi phaùp choáng xoaén 
cho coâng trình. 
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IV. Löïa choïn vaø boá trí khe co giaõn, khe luùn vaø khe khaùng chaán (nguyeân taéc thöù 
tö) 

Nguyeân taéc boá trí caùc khe co giaõn, khe luùn vaø khe khaùng chaán laø ñieàu chænh kích thöôùc 
maët baèng. Duøng caùc bieän phaùp caáu taïo vaø kyõ thuaät nhaèm giaûm toái ña soá löôïng khe vì 
giaûm soá löôïng khe laø giaûm taûi troïng vaø soá ñieåm caàn xöû lyù phöùc taïp; 

Trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây phaûi caét nhaø vaø coâng trình ra nhöõng phaàn rieâng bieät (ñôn 
nguyeân) baèng caùc khe co giaõn, khaùng chaán: 

 Nhaø coù kích thöôùc maët baèng lôùn (> 40m); 

 Nhaø vaø coâng trình coù hình daïng maët baèng phöùc taïp; 

 Caùc phaàn noái giöõa caùc nhaø coâng trình coù ñoä cao cheânh leäch cao töø 5m trôû 
leân hoaëc moät taàng 

Caùc khe khaùng chaán vaø co giaõn phaûi caét nhaø theo toaøn boä chieàu cao nhöng khoâng nhaát 
thieát ñi qua moùng (tröø khi truøng vôùi khe luùn); 

Chieàu roäng toái thieåu cuûa khe khaùng chaán coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

   mm20VVD 21min ++=
Vôùi V1, V2 –chuyeån vò cöïc ñaïi theo phöông ngang cuûa hai khoái keát caáu keà nhau döôùi taùc 
duïng cuûa taûi troïng ñoäng ñaát. 
 
V. Ñoä cöùng vaø cöôøng ñoä –löïa choïn giaûi phaùp sô ñoà khung chòu löïc (nguyeân taéc 

thöù naêm) 

− Neân traùnh söï thay ñoåi ñoät ngoät cuûa söï phaân boá ñoä cöùng vaø cöôøng ñoä theo 
chieàu cao nhaø. Neáu coâng trình coù moät taàng meàm, caùc bieán daïng lôùn coù 
khuynh höôùng taäp trung ôû taàng ñoù vaø deã gaây ra suïp ñoå toaøn boä coâng trình. 
Tröôøng hôïp naøy thöôøng gaëp ôû caùc nhaø ñöôïc thieá keá vôùi hai chöùc naêng: taàng 
treät –heä khung (ñaûm baûo coù maët baèng thoaùng, phuïc vuï cho khoâng gian lôùn); 
caùc taàng treân –heä vaùch cöùng. Ñeå khaéc phuïc, taêng ñoä cöùng taàng meàm baèng 
caùch taêng tieát dieän coät hoaëc boá trí caùc vaùch cöùng ôû loã cöûa; 

− Khoâng neân thieát keá khung thoâng taàng vaø khung coù nhòp khaùc nhau. Neáu 
trong cuøng moät taàng, vöøa coù coät ngaén vaø coät daøi, löïc caét seõ taäp trung ôû coät 
ngaén nhieàu hôn (do ñoä cöùng lôùn hôn). Ñieàu naøy cuõng seõ xaûy ra töông töï nhö 
ñoái vôùi daàm ngaén. Neáu phaûi thieát keá caùc nhòp khaùc nhau, neân choïn ñoä cöùng 
giöõa caùc nhòp daàm töông öùng vôùi khaåu ñoä cuûa chuùng. 

  L1 L2 L3
     

L1 L2 L3 L1 L2 L3
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− Khi thieát keá nhaø khung, neân choïn keát caáu khung ñoái xöùng vaø coù ñoä sieâu tónh 
cao. Neáu laø khung nhieàu nhòp neân choïn chieàu daøi nhòp gaàn baèng nhau. 
Khoâng neân thieát keá khung coù nhòp quaù khaùc nhau. Neáu phaûi thieát keá nhòp 
khaùc nhau neân choïn ñoä cöùng giöõa caùc nhòp tyû leä vôùi khaåu ñoä cuûa chuùng. 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
 

− Neân choïn sô ñoà khung sao cho taûi troïng ñöôïc truyeàn tröïc tieáp vaø nhanh nhaát 
xuoáng moùng, traùnh söû duïng sô ñoà khung haãng coät ôû taàng döôùi. Neáu baét 
buoäc phaûi haãng nhö vaäy, phaûi coù giaûi phaùp caáu taïo ñeå ñaûm baûo nhaän vaø 
truyeàn taûi troïng töø coät taàng treân moät caùch an toaøn 

  L1 L2 L3
 L1 L2 L3

 
− Khung beâ toâng coát theùp nhaø nhieàu taàng , neáu coù xaây cheøn gaïch, tröôùc heát 

phaûi cheøn ôû caùc taàng döôùi. Trong tröôøng hôïp phaûi xaây cheøn caùc taàng treân 
maø taàng döôùi khoâng ñöôïc xaây cheøn thì phaûi caáu taïo taàng döôùi sao cho coù ñoä 
cöùng lôùn hôn; 

 

L1 L2 L3L1 L2 L3
 

 
Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån   Trang 27/43 



Keát caáu nhaø nhieàu taàng 

− Neân traùnh thieát keá console (keå caû console daàm vaø saøn). Trong tröôøng hôïp 
caàn coù console phaûi haïn cheá ñoä vöôn ñeán möùc toái thieåu vaø tính toaùn kieåm tra 
vôùi taûi troïng ñoäng ñaát thaúng ñöùng; 

Caùch thöùc phaù hoaïi 

− Khi thieát keá khung, neân choïn tyû leä ñoä cöùng daàm –coät vaø giöõa caùc ñoaïn daàm 
vôùi nhau sao cho khi phaù hoaïi, caùc khôùp deûo seõ hình thaønh trong caùc daàm 
sôùm hôn trong coät (coät khoûe –daàm yeáu). Bôûi vì: 

Coät bò phaù hoaïi nghóa laø toaøn boä coâng trình suïp ñoå trong khi chöa huy ñoäng 
heát khaû naêng chòu taûi cuûa caùc boä phaän khaùc. Maët khaùc, trong keát caáu coù coät 
yeáu, bieán daïng deûo seõ taäp trung taïi moät taàng naøo ñoù. Do vaäy, caàn phaûi coù 
moät heä soá ñoä deûo töông ñoái lôùn. 

Caùc khôùp deûo seõ hình thaønh trong caùc daàm sôùm hôn trong coät –ñieàu naøy seõ 
ñaït ñöôïc neáu toång moâ-ment cho pheùp cuûa caùc coät qui tuï taïi moãi nuùt khung 
lôùn hôn toång caùc moâ-men cho pheùp cuûa caùc daàm taïi nuùt ñoù. 

 
L1 L2 L3

 
L1 L2 L3

 
VI. Löïa choïn vaø boá trí caùc vaùch vaø loõi cöùng (nguyeân taéc thöù saùu) 

− Khi thieát keá caùc coâng trình söû duïng vaùch vaø loõi cöùng laøm keát caáu chòu taûi 
troïng ngang, phaûi boá trí ít nhaát 3 vaùch cöùng trong cuøng moät ñôn nguyeân. 
Truïc cuûa ba vaùch naøy khoâng ñöôïc gaëp nhau taïi moät ñieåm; 

− Neân thieát keá caùc vaùch gioáng nhau veà ñoä cöùng (vaø caû veà kích thöôùc hình hoïc) 
vaø boá trí sao cho taâm cöùng cuûa heä truøng vôùi taâm khoái löôïng cuûa chuùng 

− Ñoä cöùng cuûa caùc vaùch  chieám phaàn lôùn tyû troïng ñoä cöùng cuûa toaøn nhaø. vì 
vaäy, caùc vaùch neân coù chieàu cao chaïy suoát töø moùng leân maùi vaø coù ñoä cöùng 
khoâng ñoåi treân toaøn boä chieàu cao cuûa noù. 
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CHÖÔNG 5 

TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU NHAØ NHIEÀU TAÀNG 

I. Caùc khaùi nieäm chung 

2.1 Giaû thieát tính toaùn 
Tính toaùn keát caáu nhaø nhieàu taàng laø vieäc xaùc ñònh traïng thaùi öùng suaát –bieán daïng 

trong töøng heä keát caáu, töøng boä phaän keát caáu cho ñeán töøng caáu kieän chòu löïc döôùi taùc 
ñoäng cuûa moïi loaïi taûi troïng taùc duïng leân coâng trình. Ôû ñaây chuû yeáu xeùt ñeán phaûn öùng 
cuûa heä keát caáu thaúng ñöùng (khung, vaùch loõi) döôùi taùc duïng cuûa caùc loaïi taûi troïng ngang; 

Haàu nhö trong caùc loaïi nhaø cao ñeán 30 taàng ñeàu keát hôïp söû duïng cuûa ba heä keát 
caáu khung, vaùch, loõi chòu löïc. Vieäc löïa choïn vaø giaû thieát sô ñoà tính khoâng nhöõng phaûi 
phuø hôïp vôùi thöïc teá boá trí, caáu taïo cuûa caùc caáu kieän chòu löïc maø coøn phaûi thoûa maõn ñieàu 
kieän veà söï cuøng laøm vieäc cuûa caùc heä keát caáu –voán khaùc nhau veà hình daïng, kích thöôùc 
hình hoïc, ñoä cöùng. Moïi giaû thieát thöôøng chæ phuø hôïp vôùi töøng moâ hình tính toaùn vaø 
khoâng coù giaû thieát chung cho moïi sô ñoà tính toaùn. Giaû thieát naøo phaûn aùnh ñöôïc moái 
quan heä truyeàn löïc giöõa caùc heä vôùi nhau thoâng qua caùc giaûi phaùp thieát keá, caáu taïo seõ 
ñöôïc xem laø phuø hôïp vaø cho keát quaû ñaùng tín caäy. Thöôøng duøng caùc giaû thieát sau: 

 Sô ñoà tính toaùn moät chieàu: coâng trình ñöôïc moâ hình hoùa döôùi daïng moät 
thanh console thaúng ñöùng. Ñoä cöùng cuûa noù ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän 
choáng uoán, tröôït vaø xoaén cuûa coâng trình. Giaû thieát naøy töông ñoái ñôn giaûn 
nhöng khoâng phaûn aùnh ñuùng thöïc teá chòu löïc cuûa caû heä. Giaû thieát naøy thuaän 
tieän cho cho vieäc xaùc ñònh caùc ñaëc tröng ñoäng hoïc cuûa coâng trình. 

 Sô ñoà tính toaùn hai chieàu: coâng trình ñöôïc moâ hình hoaù döùôùi daïng moät keát 
caáu phaúng vôùi ngoaïi löïc naèm trong maët phaúng ñoù. Theo giaû thieát naøy, moãi heä 
keát caáu chæ tieáp thu moät phaàn taûi troïng ngang thoâng qua caùc thanh giaèng coù 
lieân keát khôùp hai ñaàu. Caùc thanh giaèng ngang naøy chính laø moâ hình cuûa heä 
keát caáu daàm saøn. Sô ñoà naøy ñöôïc duøng roäng raõi nhaát vì töông ñoái ñôn giaûn 
laïi xeùt ñeán taùc ñoäng töông hoã giöõa caùc caáu kieän thaúng ñöùng. 

 Sô ñoà tính toaùn 3 chieàu: coâng trình xem nhö moät heä (thanh, vaùch) khoâng  
gian, chòu taùc ñoäng cuûa heä löïc khoâng gian. 
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2.2 Caùc phöông phaùp tính toaùn 
Treân cô sôû caùc sô ñoà tính toaùn, chuùng ta coù theå choïn löïa nhieàu pp khaùc nhau 

trong CHKC vaø trong toaùn hoïc ñeå xaùc ñònh noäi löïc vaø chuyeån vò trong heä vaø trong töøng 
caáu kieän chòu löïc; 

Caùc phöông phaùp trong CHKC nhö: PP löïc, chuyeån vò, PP löïc –chuyeån vò vaãn 
ñöôïc söû duïng coù hieäu quaø cho töøng tröôøng hôïp cuï theå. Caùc PP vi phaân, bieán phaân ñeå 
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giaûi caùc heä phöông trình baäc cao coøn ñöôïc söû duïng ñeå giaûi caùc sô ñoà giaèng, khung 
giaèng. 

Trong soá caùc PP tính toaùn nhaø nhieàu taàng hieän nay, PP. PTHH ñöôïc söû duïng 
roäng raõi hôn caû vì haàu heát caùc phaàn meàm tính toaùn ñeàu söû duïng PP naøy. 

2.3 Caùc böôùc tính toaùn 

 Choïn sô ñoà tính toaùn; 

 Xaùc ñònh caùc loaïi taûi troïng; 

 Xaùc ñònh caùc ñaëc tröng hình hoïc vaø ñoä cöùng keát caáu; 

 Phaân phoái taûi troïng ngang vaøo caùc heä keát caáu chòu löïc; 

 Xaùc ñònh noäi löïc, chuyeån vò trong töøng caáu kieän; 

 Kieåm tra ñieàu kieän beàn, chuyeån vò vaø caùc ñaëc tröng ñoäng; 

 Kieåm tra oån ñònh cuïc boä, toång theå coâng trình. 

II. Tính toaùn heä chòu löïc theo sô ñoà phaúng 

2.1 Heä khung –vaùch 
Trong nhaø nhieàu taàng, heä chòu löïc khung vaùch thöôøng ñöôïc boá trí song song vôùi nhau 
theo moät hay hai phöông treân maët baèng neân coù theå duøng sô ñoà khung giaèng ñeå tính 
toaùn cho toaøn heä 
Tuøy theo caáu taïo cuûa vaùch cöùng, coù theå coù caùc sô ñoà sau: 

− Khung –vaùch ñaëc (h. a) 

− Khung –vaùch ñaëc vaø vaùch lieàn khung (h. b) 

− Khung –vaùch coù loã cöûa (h. c) 

 
 
 
Tröôùc khi tính toaùn caû heä, ta xem xeùt söï laøm vieäc ñoäc laäp cuûa heä khung nhieàu taàng 
nhieàu nhòp döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng ngang 
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a/ Chuyeån vò ngang cuûa khung nhaø nhieàu taàng  
Khi tính toaùn chuyeån vò ngang cuûa cuûa khung nhaø nhieàu taàng döôùi taùc duïng cuûa 

taûi troïng ngang coù theå xem moät caùch gaàn ñuùng raèng goùc xoay cuûa caùc nuùt treân cuøng 
moät moät xaø ngang laø baèng nhau. Nhö vaäy, coù theå ñôn giaûn hoùa sô ñoà tính chuyeån vò cuûa 
khung nhö sau: 
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Goïi si laø toång ñoä cöùng ñôn vò cuûa caùc coät taàng thöù I; ri –toång ñoä cöùng ñôn vò cuûa caùc xaø 
ngang cuûa taàng thöù i; lp –giaù trò trung bình caùc nhòp cuûa xaø ngang; li –chieàu cao taàng thöù 
I vaø n –soá taàng cuûa khung. 
Trong sô ñoà treân, chuyeån vò ngang do P = 1 ñöôïc tính: 

 [ 1111 rs
12
1

+=δ ]; (5. 1) 

 ;
r.4

l
rs

12
1

k

2
k

kkkk ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++=δ  (5. 2) 

 
k

1kk
kkkn1k,kikki r.48

l.l... +
+ +δ=δ==δ=δ=δ  (5. 3) 

Trong ñoù,  

 
∑=

k

1 i

2
i

k s
lS

; (5. 4) 

 
11

2
1

1 s.33.0r.4
lR

+
= ; 

( )
11

2
21

2 s.33.0r.4
llR

+
+

= ; (5. 5) 

Vaø 
( )

1k

2
k1k

1kk r.4
llRR
−

−
−

+
+= ; k = 3, 4, 5… (5. 6) 

Trong caùc coâng thöùc treân, soá haïng sk bieåu thò aûnh höôûng ñoä cöùng cuûa coät  ñeán chuyeån 
vò cuûa khung; coøn rk bieåu thò aûnh höôûng ñoä cöùng cuûa xaø ngang 
Chuyeån vò ngang cuûa khung ôû taàng thöù k do taûi troïng ngang ñaët ôû taát caû caùc taàng: 
  nkn22k11k P....P.P.y δ++δ+δ=  (5. 7) 
Khi soá taàng , coù theå tính chuyeån vò ngang theo coâng thöùc sau: 6n ≥

 ; 
∑
=

=
k

1i
ii c.Qy

ki ≤  (5. 8) 

a3a2

b

s1

s2

sk

si

sn

r1

r2

r1

rk

rn

lp

l1
l2

ln
li

lk

a1
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Trong ñoù,  ,  (5. 9) ∑
=

=
n

ki
ik PQ ki ≥

ci –ñoä leäch cuûa taàng do löïc ñôn vò taùc duïng theo phöông ngang 
ñoái vôùi khung nhaø nhieàu taàng, coù keát caáu ñeàu ñaën vôùi ñoä cöùng ñôn vò s vaø r gioáng nhau 
ôû taát caû caùc taàng coù theå ñöôïc xaùc ñònh: 

 
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +×=

r
1

s
1

12
lc

2

 (5. 10) 

Goïi A laø ñoä cöùng choáng tröôït cuûa khung (töùc  löïc gaây neân goùc leäch 1
l
c.A
==ϕ ), 

Ta coù: c
lA =

  (5. 11) 

Suy ra,  ( )11 rsl
12A −− +×

= ; (5. 12) 

Khi soá taàng , coù theå tính chuyeån vò ngang cuûa khung ñöôïc bieåu dieãn baèng phöông 
trình vi phaân sau: 

6n ≥

  ( ) 0xp
B
M.A

y..Ay.B
0

0''2IV =−−ν−  (5. 13) 

Trong ñoù,   -toång ñoä cöùng choáng uoán cuûa coät; ∑= jBB
  B B0 –ñoä cöùng choáng uoán cuûa khung khi chæ keå ñeán hai coät bieân. 
   

  

p

t

2
t

b0

F
F

1

b.F
.EB
+

= ;  (5. 14)  

b

Ft Fp

 

 Tröôøng hôïp khung ñoái xöùng, FFF pt == , ta coù: 
2
bF.EB

2

b0
×

=  

 0

2

B
B1+=ν

; (5. 15) 
  M0 –moâ-men ngoaïi löïc ôû ñoä cao x; 

Ñaët vaø y.B=ω 2.A
Bm
ν

= , ta coù phöông trình: 

 ( ) 0xp.mM.1.m 2
02

2
''IV2 =−

ν
−ν

−ω−ω  (5. 16) 

Nghieäm cuûa phöông trình (3.20) coù daïng: 
  04321 Csh.Cch.C.m.CC +ϕ+ϕ+ϕ+=ω  
Vôùi  

Ci –caùc haèng soá tích phaân; 
  C0 –nghieäm rieâng, phuï thuoäc vaøo daïng taûi troïng; 

  
m
x

=ϕ , toïa ñoä khoâng thöù nguyeân. 

Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån   Trang 34/43 



Keát caáu nhaø nhieàu taàng 

− Ñoái vôùi nhöõng khung thoâng thöôøng, coù theå boû qua soá haïng thöù nhaát cuûa 

(3.17) vaø , vì 12 =ν 0
B
B

0

≈ . Khi ñoù, (3.17) coù daïng: 

 ( ) 0xp
B
M.A

y.A
0

0'' =++  (5. 17) 

− Caùc ñieàu kieän bieân,  

+ ( ) ;00y =  vaø ( ) ( )0Q0'y.A 0=  

+ Khi taûi troïng phaân boá ñeàu, p(x) = p, suy ra: 
   ( )20 xHp5.0M −−=

Giaûi phöông trình vi phaân (3.23), vôùi caùc ñieàu kieän bieân ôû treân, ta ñöôïc chuyeån vò ngang 
cuûa khung nhö sau: 

 ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ξ
+ξ−ξ+ξ−ξ=

33
42

B8
pH2

A2
pHy

4
32

0

4
2

2

 (5. 18) 

Ôû ñaây,  

 
H
x

=ξ  -toïa ñoä khoâng thöù nguyeân; (5. 19) 

H –chieàu cao tính toaùn cuûa ngoâi nhaø,  

 
5.0n

nHH 0 −
×= . (5. 20) 

H0 –khoaûng caùch töø maët treân cuûa moùng ñeán truïc cuûa xaø ngang treân cuøng; 

− Taïi ñænh khung, , chuyeån vò ngang: 1=ξ

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ λ
+=+=

4
1

A2
pH

B8
pH

A2
pHy

2
p

2

0

42

 (5. 21) 

Vôùi,  -ñaëc tröng ñoä cöùng cuûa khung, coù xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa löïc doïc trong coät,  pλ

 
0

p B
AH=λ  (5. 22) 

Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, khi , coù theå boû qua aûnh höôûng cuûa 

löïc doïc trong coät vaø trong tính toaùn laáy,  

7.0p ≤λ

12 =ν
Ví duï tính toaùn 

2.2 Heä khung –vaùch (ñaëc) 
Xeùt tröôøng hôïp heä vaùch ñaëc giaèng vôùi khung theo sô ñoà khung giaèng. Töø giaû thieát 

saøn coù ñoä cöøng voâ cuøng trong maët phaúng, khung vaø vaùch coù cuøng chuyeån vò ngang, 
neân ñoä cöùng cuûa heä ñöôïc vieát nhö sau: 
  (5. 23) vj BBB += ∑
Vôùi , toång ñoä cöùng coät khung; -toång ñoä cöùng cuûa vaùch cöùng; ∑ jB vB
Khi toång ñoä cöùng coät khung quaù nhoû so vôùi toång ñoä cöùng vaùch coù theå xem , nhö 
vaäy heä coù ñöôøng cong uoán tuaân theo phöông trình: 

vBB =

 ( ) 0xp.mM.1.m 2
02

2
''IV2 =−

ν
−ν

−ω−ω  (5. 24) 

Vaø lôøi giaûi coù daïng:  
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04321 Csh.Cch.C.m.CC +ϕ+ϕ+ϕ+=ω  
 
 
 

Ñieàu kieän bieân: 

+ ( ) 00 =ω ; // chuyeån vò taïi chaân ngaøm 

+ ; //goùc xoay ( ) 00' =ω

+ ; //löïc caét ( ) ( )0Q0''' 0=ω−

+ ( ) 0'' =λω . //moâ-men taïi ñænh 
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Ñeå tìm lôøi giaûi rieâng C0, xeùt tröôøng hôïp taûi troïng ngang phaân boá ñeàu theo chieàu cao 
p(x) = p, ta coù moâ-men uoán vaø löïc caét: 
  vaø ( 22

0 1pH5.0M ξ−−= ) ( )20 1pHQ ξ−=  (5. 25) 
Suy ra: 

  
( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ξ
+

ξ
−

ξ
×

ν
−νλ

+
ν
ϕ

−=
1232.2

1.s.p
.2
.s.pC

432

2

244

2

24

0  

Töø caùc ñieàu kieän bieân, ta xaùc ñònh ñöôïc caùc haèng soá tích phaân, Ci. Thay vaøo bieåu thöùc 
xaùc ñònh , ta ñöôïc: ω

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ξ
+

ξ
−

ξ
×

−νλ
+χ−ϕχ−ϕχ+

ϕ
−λϕ

ν
=ω

12322
1sh.ch.

2
s.p 432242

2

4

 (5. 26) 

− Taïi ñænh cuûa heä,  vaø 1=ϕ 1=ξ , ñoä voõng taïi ñænh heä: 

 
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −νλ
+

λ
−χ

−×
λν

=
4

1121
B2

H.pf
22

222

4

 (5. 27) 

Khi xaùc ñònh noäi löïc trong heä, ta söû duïng quan heä: 
  ξ=ϕ= Hdd.sdx  vaø Hs. =λ  

− Moâ-men uoán trong vaùch: 
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 ( ) ( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ϕλ+ϕχ−

λ
−−νξ−

ν
=ω−= sh.ch.1111

2
1pH''M 2

22
2

2

v  (5. 28) 

− Löïc caét trong trong vaùch: 

 ( )( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ϕ

λ
χ

−ϕ+−νξ−
ν

== shch11pH'MQ 2
2v  (5. 29) 

− Löïc caét trong coät khung: 

 ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ϕ

λ
χ

+ϕ−ξ−
ν

=−= shch1pHQQQ 20p  (5. 30) 

− Löïc doïc trong caùc coät bieân cuûa khung xaùc ñònh töø phöông trình caân baèng 
moâ-men: 

 ( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ϕλ−ϕχ−

λ
+ξ−

ν
−=

−
= sh.ch.111

2
1

.b
pH

b
MM

N 2
2

2
0  (5. 31) 

Moâ-men uoán, löïc caét cuûa heä ñöôïc caét cuûa heä ñöôïc phaân phoái, vaøo caùc vaùch tyû leä vôùi ñoä 
cöùng cuûa chuùng 
Bieåu ñoà noäi löïc vaø chuyeån vò cuûa heä ñöôïc theå hieän nhö hình sau:  
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2.3 Tính toaùn heä khung –vaùch lieàn khung 
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− Ñaây laø daïng keát caáu coù sô ñoà hoãn hôïp vì trong cuøng moät truïc vöøa coù vaùch cöùng vaø 
vöøa coù khung 

Ñoái vôùi caùc vaùch lieàn khung, ta chæ caàn xaùc ñònh toång ñoä cöùng cuûa heä cho töøng tröôøng 
hôïp cuï theå roài tieán haønh tính toaùn töông töï nhö heä vaùch ñaëc 
Toång ñoä cöùng cuûa heä trong tröôøng hôïp chung ñöôïc xaùc ñònh: 
 vkk BBB += , hoaëc vkBB ≈  (5. 32) 

Vôùi Bvk –toång ñoä cöùng cuûa vaùch lieàn khung. Ñoä cöùng uoán cuûa vaùch lieàn khung 
bao goàm ñoä cöùng cuûa vaùch vaø phaàn khung. Ñeå xaùc ñònh ñoä cöùng uoán cuûa phaàn khung 
thuoäc vaùch ta phaûi xeùt ñeán caùc bieán daïng ñaøn hoài cuûa caùc nuùt lieân keát giöõa vaùch vaø 
daàm. Ñoä cöùng naøy goïi laø ñoä cöùng tröôït, xaùc ñònh theo coâng thöùc: 

 
( ) ( ) ( )[ ]

( )cd

0c0d0d
vk i3il

21i61i1i3
A

+
η++η+η+

=  (5. 33) 

Trong ñoù,  
 id –ñoä cöùng töông ñoái cuûa daàm khung lieàn vaùch (ñoä cöùng treân 1m daøi cuûa daàm 
khung trong 1 taàng); 
 ic –ñoä cöùng töông ñoái cuûa coät khung lieàn vaùch; 

 
d

0
0 l

Z
=η   (5. 34) 

 L –chieàu cao taàng 
Tröôøng hôïp khung lieàn vaùch hai phía ñoä cöùng Avk taêng leân gaáp ñoâi. Neáu khung ôû giöõa 
hai vaùch ñoä cöùng tröôït cuõng ñöôïc nhaân ñoâi nhöng giaù trò ic nhaân 0.5. 
Ñoä cöùng cuûa heä khung vaùch coù vaùch lieàn khung baèng toång ñoä cöùng caùc khung vaø vaùch 
lieàn khung: 

 ( ) vk11 A
rsl

12A +
+

= −−  (5. 35) 

Trong khung nhaø nhieàu taàng coù 7.0p <λ , löïc doïc trong coät ít aûnh höôûng ñeán keát caáu. 

Tröôøng hôïp naøy laáy , noäi löïc vaø chuyeån vò heä khung vaãn ñöôïc xaùc ñònh nhö keát 
caáu khung vaùch ñaëc 

12 =ν

Toång löïc caét cuûa heä ñöôïc phaân phoái vaøo coät khung ( )khungQ  vaø cho vaùch cöùng hoãn hôïp 

 tyû leä vôùi ñoä cöùng tröôït cuûa chuùng: ( vkQ )

 
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

×=
A
AA

QQ vk
khung , vaø ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡×=

A
A

QQ vk
vk   (5. 36)  

Moâ-men taïi ñaàu muùt cuûa xaø ngang lieàn vaùch phuï thuoäc vaøo Qd vaø xaùc ñònh nhö sau: 

 
( )

A
Q

i
i3

i
i61i3

M d

c

d

c

d
0d

d ×
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+η+

=  (5. 37) 

vaø taïi truïc coät: 

 
( )

A
Q

i
i3

1i18
M d

c

d

0d
c ×

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+

η+
=  (5. 38) 

Moâ-men uoán cuûa coät khung lieàn vaùch laáy baèng moät nöûa moâ-men ñaàu muùt xaø ngang lieàn 
keà. 
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2.4 Tính toaùn noäi löïc ñoái vôùi nhaø coù sô ñoà vaùch cöùng vaø loã cuûa 
 

Trong thöïc teá thöôøng hay gaëp caùc vaùch cöùng coù loã cöûa. Trong tröôøng hôïp naøy caùc 
coät töôøng thöôøng coù moâ-men quaùn tính lôùn hôn nhieàu caùc lanh toâ. Tuøy thuoäc vaøo tyû leä 
kích thöôùc caùc loã cöûa maø nhöõng vaùch cöùng coù moät daõy loã cöûa thöôøng coù ba kieåu bieán 
daïng ñaëc tröng ñöôïc theå hieän nhö hình 6.25 
Veà maët toaùn hoïc, coù theå phaân bieät ba kieåu bieán daïng treân thoâng qua heä soá lieàn khoái α 
(6.89): 
Vieäc tính toaùn phaân phoái taûi troïng ngang cho caùc vaùch cöùng khaùc nhau trong tröôøng 
hôïp naøy ñöôïc thöïc hieän nhö vaùch cöùng ñaëc nhöng thay moâ-men quaùn tính Ii baèng moâ-
men quaùn tính töông ñöông Itñ,i. 
Trong heä vaùch cöùng coù loã cöûa: coät seõ laø caùc vaùch cöùng thaønh phaàn, coù s >>r 
Ñoä cöùng choáng tröôït cuûa heä khung: 

 ( ) ( ) l
r12

rl
12

rsl
12A 111 =≈
+×

= −−−  (5. 39) 

Vôùi =r toång ñoä cöùng lanh cöûa trong phaïm vi 1 taàng 
Neáu chæ coù moät daûi lanh toâ cöûa: 

 
k.a

B
i

3
lt

lt
γ×

= ,  (5. 40) 

vôùi 
12

h.L
EB

3
ltlt

blt ×= ; 
2

0

lt

a
h

4.21k ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=  vaø 1

a
a

0

>=γ  (5. 41) 

Sau khi coù A suy ra ω, y, M, N, Q. 
 
Ví duï 
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Tinh toan tai trong gio tac dung 

len Nha Nhieu tang

(Chieàu cao taàng)

1. AÙp löïc gioù tónh, Wj(z):
Heä soá k (ñòa hình C) vaø heä soá khí ñoäng c:

kC z( ) 0.3459
z0.2793

m0.279
⋅:=

c 0.8 0.6+:= c 1.4=

Wj z( ) W0 kC z( )⋅ c⋅:=

2. AÙp löïc gioù ñoäng, Wfz(z):
- Chu kì dao ñoäng rieâng cuûa ngoâi nhaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc gaàn ñuùng

T 0.021 H⋅:= T 1.386 m=

T 1.386sec:=- Taàn soá dao ñoäng rieâng cô baûn f1

f1
1
T

:= f1 0.722 Hz=

- Giaù trò tôùi haïn cuûa taàn soá dao ñoäng rieâng, fL (Vuøng II, Baûng 2) 

fL 1.3Hz:=

Do f1 fL< 1= neân giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng, Wfz, cuûa taûi troïng gioù 
ñöôïc xaùc ñònh theo ñieãu 4.7(TCXD 229-99)

Wfz 1.4
z
H

⋅ ξ⋅ WpH⋅:= WpH

Trong ñoù:

+ ξ- Heä soá ñoäng löïc öùng vôùi daïng dao ñoäng cô baûn cuûa coâng trình (töùc öùng 
vôùi taàn soá f1), xaùc ñònh theo Hình 2, ñieàu 4.5

ε1
γ W0⋅

940 f1⋅

kg0.5s
m

⎛
⎜
⎝

⎞

⎠

1−

⋅:= ε1 0.015=
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OBJECT XAC DINH TAI TRONG GIO THEO TCVN 
2737-95& 229-99 

- AÙp löïc gioù tieâu chuaån (Vuøng IIA) W0 83
kg

m2
:=

Heä soá vöôït taûi: γ 1.2:=

- Chieàu cao coâng trình H 66m:=

zmin 0.001m:= zmax H:= n 20:= (Soá taàng)

z zmin zmin
zmax zmin−

n
+, zmax..:=
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Tinh toan tai trong gio tac dung 

len Nha Nhieu tang

Wt z( )
5.839

60.202

76.279

88.537

99.011

108.419

117.108

125.274

133.039

140.488

147.677

154.651

161.442

168.076

174.573

180.949

187.217

193.39

199.477

205.485

211.423

kg

m2

=α z( )
2.126·10    -4

0.073

0.12

0.161

0.198

0.233

0.266

0.297

0.327

0.356

0.384

0.411

0.438

0.464

0.489

0.514

0.538

0.562

0.586

0.609

0.632

=Wfz z( )
1.241·10    -3

4.096

8.191

12.286

16.38

20.475

24.57

28.665

32.76

36.854

40.949

45.044

49.139

53.234

57.328

61.423

65.518

69.613

73.707

77.802

81.897

kg

m2

=Wj z( )
5.838

56.106

68.088

76.251

82.63

87.944

92.538

96.609

100.28

103.633

106.728

109.607

112.304

114.843

117.244

119.525

121.7

123.778

125.77

127.683

129.526

kg

m2

=ζj z( )
2.483
0.799

0.725

0.685

0.658

0.638

0.621

0.608

0.597

0.587

0.579

0.571

0.564

0.558

0.552

0.547

0.542

0.537

0.533

0.529

0.525

=kC z( )
0.05

0.483

0.586

0.656

0.711

0.757

0.796

0.831

0.863

0.892

0.918

0.943

0.966

0.988

1.009

1.029

1.047

1.065

1.082

1.099

1.115

m0

=z
1·10    -3

3.301

6.601

9.901

13.201

16.501

19.801

23.101

26.401

29.701

33

36.3

39.6

42.9

46.2

49.5

52.8

56.1

59.4

62.7

66

m
=

Wt z( ) Wj z( ) 1 α z( )+( )⋅:=

α z( )
Wfz z( )
Wj z( )

:=Ñaët 

3. Toång AÙp löïc gioù tónh& ñoäng, Wt(z):

Wfz z( ) 1.4
z
H

⋅ ξ⋅ WpH⋅:=Cuoái cuøng, 

WpH 47.949
kg

m2
=WpH Wj H( ) ζj H( )⋅ ν⋅:=Suy ra,

ζj H( ) 0.525=ζj z( ) 0.944 z 0.14−
⋅ m0.14( )⋅:=

+ ζH- Heä soá aùp löïc ñoäng ôû ñoä cao H cuûa coâng trình, tính theo baûng 3 
(ñòa hình C)

ν 0.705:=

+ υ -Heä soá töông quan aùp löïc ñoäng, laáy theo baûng 4& 5: 

Trong ñoù:
WpH Wj H( ) ζj H( )⋅ ν⋅:= ν

+ WpH - giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn ñoäng cuûa aùp löïc gioù ôû ñoä cao H cuûa 
ñænh coâng trình, xaùc ñònh theo coâng thöùc (4.1)

ξ 1.22:=Tra bieåu ñoà 2, ta ñöôïc: 

02/12/2006 2



 
Tinh toan tai trong gio tac dung 

len Nha Nhieu tang

4. Tính aùp löïc gioù tính toaùn phaân boá ñeàu töông ñöông:

+ Beà roäng coâng trình, B: B 56m:=

+ Moâ men  taïi chaân coâng trình, M0:

M0 B γ⋅
0

H
zWt z( ) z⋅

⌠
⎮
⌡

d⋅:= M0 2.463 107
× kg m1

=

+ Taûi löïc gioù phaân boá ñeàu töông ñöông, p

p z( )
2 M0⋅

H2
:= ptt p 0( ):= 1.131 104

×
kg

m1
⎛
⎜
⎝

⎞

⎠
=

+ Löïc caét taïi chaân coâng trình, Q0

Q0
0

H
zp z( )

⌠
⎮
⌡

d:= Q0 3.746 105
× kg m0

=

0 50 100 150 200 250
0
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70
Tai trong gio tinh va dong

z

z

z

Wj z( ) Wfz z( ), Wj z( ) Wfz z( )+,

11.29 11.3 11.31

10

20

30

40

50
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70
Tai phan bo deu tuong duong

z

p z( )

103
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Lv 1800cm:= nv 3:=

+ Vaät lieäu: Eb 290.000
kg

cm
2

:=

+ Taûi trong ngang tính toaùn phaân boá ñeàu töông ñöông taùc duïng leân coâng trình

p 11.31
T

m
:=

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng cuûa keát caáu

+ Moâ -men quaùn tính coät:

Ic bc
hc

3

12
⋅:= Ic 0.034m

4
=

+ Moâ -men quaùn tính cuûa vaùch cöùng ñaëc

Iv t
Lv

3

12
⋅:= Iv 97.2 m

4
=

+ Toång ñoä cöùng choáng uoán cuûa moåi heä chòu löïc ñoái vôùi truïc ñi qua troïng taâm rieâng 
cuûa töøng heä:

B Eb 3Iv 18Ic+( )⋅:= B 8.474 10
8

× kgm
2

=

+ Moâ -men quaùn tính ñoái vôùi troïng taâm cuûa heä:

I0 6Ic 3Iv+ 12 Ic bc hc⋅ Y
2

⋅+( )+:= I0 914.294m
4

=

+ Toång ñoä cöùng choáng uoán cuûa moãi heä chòu löïc ñoái vôùi troïng taâm cuûa toaøn heä:

Ví duï 2. Cho coâng trình coù maët baèng keát caáu nhö hình veõ: 

Lx
56.0m

18
.0
m

Ly
=9
.0
m

Ly

LxLxLxLxLxLxLx=7.0m

Caùc döõ kieän:

+ Maët baèng, chieàu cao: Lx 56m:= Ly 18m:= H 66m:= ht 3.3m:=

Y
Ly

2
:=

+ Tieát dieän, soá löôïng coät: bc 80cm:= hc 80cm:= nc 18:=

+ Tieát dieän, soá löôïng Daàm hd 55cm:= bd 30cm:= nd 12:= (Soá löôïng daàm)

lb 9m:= (Nhòp khung trung bình)

+ Tieát dieän, soá löôïng vaùch t 20cm:=



λ
H

s
:= λ 0.621=

+ Heä soá χ

χ
1 λ sinh λ( )⋅+( )

cosh λ( )
:= χ 1.176=

2 - Xaùc ñònh noäi löïc vaø chuyeån vò trong heä 

+ Moâ -men trong toaøn boä heä vaùch cöùng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:

zmin 0m:= zmax H:= n 20:= (Soá taàng)

z zmin zmin
zmax zmin−

n
+, zmax..:=

ξ z( )
z

H
:= φ z( )

z

s
:=

- Vaùch 

Mv ξ φ,( )
p H

2
⋅

ν2

1

2
1 ξ−( )

2
⋅ ν2 1−( )⋅

1

λ2
1 χ cosh φ( )⋅− λ sinh φ( )⋅+( )⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅ 10
3−

⋅:=

Qv ξ φ,( )
p H⋅

ν2
1 ξ−( ) ν2 1−( )⋅ cosh φ( )+

χ

λ
sinh φ( )⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

- Khung 

B0 Eb I0⋅:= B0 2.651 10
9

× kgm
2

=

+ Heä soá ñoä cöùng υ:

ν 1
B

B0
+:= ν 1.149=

+ Toång ñoä cöùng ñôn vò s cuûa caùc coät khung trong 01 taàng

s nc
Eb Ic⋅

ht
⋅:= s 5.399 10

5
× kgm=

+ Toång ñoä cöùng ñôn vò r cuûa caùc daàm trong 01 taàng

r nd

Eb bd⋅
hd

3

12
⋅

lb
⋅:= r 1.608 10

4
× kgm=

+ Ñoä cöùng choáng tröôït cuûa khung

A
12

ht
1

s

1

r
+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅

:= A 5.679 10
4

× kg=

+ Heä soá s:

s
B

A ν2⋅
:= s 106.337m=

+ Ñaëc tröng choáng uoán khi x = H



Qk ξ φ,( )
p H⋅

ν2
1 ξ−

χ

λ
sinh φ( )⋅+ cosh φ( )−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=

Nk ξ φ,( )
p H

2
⋅

2 lb⋅( ) ν2⋅

1

2
1 ξ−( )

2
⋅

1

λ2
1 χ cosh φ( )⋅− λ sinh φ( )⋅−( )⋅+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

+ Chuyeån vò cuûa heä keá caáu

y ξ φ,( )
p s

4
⋅

B ν2⋅
λ φ⋅

φ2

2
− χ cosh φ( )⋅+ λ sinh φ( )⋅− χ−

λ4

2
ν2 1−( )⋅

ξ2

2

ξ3

3
−

ξ4

12
+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅+
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅ 10⋅:=

200 0 200 400 600 800
0

12.5
25

37.5
50

62.5
75

87.5
100

z

Qv ξ z( ) φ z( ),( )

10 2 6 14 22 30
0

12.5
25

37.5
50

62.5
75

87.5
100

z

Mv ξ z( ) φ z( ),( )

0 8 16 24 32 40
0

12.5
25

37.5
50

62.5
75

87.5
100

z

Qk ξ z( ) φ z( ),( )
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3

0
12.5

25
37.5

50
62.5

75
87.5
100

z

y ξ z( ) φ z( ),( )

6000 4400 2800 1200 400 2000
0

12.5
25

37.5
50

62.5
75

87.5
100

z

Nk ξ z( ) φ z( ),( )



z
0

3.3

6.6

9.9

13.2

16.5

19.8

23.1

26.4

29.7

33

36.3

39.6

42.9

46.2

49.5

52.8

56.1

59.4

62.7

66

m

= ξ z( )
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

= φ z( )
0

0.031

0.062

0.093

0.124

0.155

0.186

0.217

0.248

0.279

0.31

0.341

0.372

0.403

0.434

0.466

0.497

0.528

0.559

0.59

0.621

= Mv ξ z( ) φ z( ),( )
23.069
20.675

18.419

16.299

14.314

12.463

10.743

9.154

7.695

6.364

5.16

4.084

3.133

2.308

1.607

1.03

0.578

0.248

0.042

-0.04

-1.076·10      -14

kgm

s
2
A

= Qv ξ z( ) φ z( ),( )
746.46

704.413

662.879

621.827

581.225

541.044

501.254

461.824

422.726

383.931

345.41

307.134

269.076

231.208

193.501

155.928

118.462

81.075

43.74

6.43

-30.883

T

=Qk ξ z( ) φ z( ),( )
0

4.724

8.935

12.664

15.943

18.801

21.268

23.375

25.15

26.622

27.82

28.773

29.508

30.053

30.437

30.687

30.83

30.894

30.906

30.893

30.883

T

=Nk ξ z( ) φ z( ),( )
86.926

-120.961

-329.865

-539.897

-751.171

-963.808

-1.178·10  3

-1.394·10  3

-1.611·10  3

-1.831·10  3

-2.052·10  3

-2.276·10  3

-2.502·10  3

-2.731·10  3

-2.962·10  3

-3.196·10  3

-3.434·10  3

-3.675·10  3

-3.919·10  3

-4.168·10  3

-4.42·10  3

T

=y ξ z( ) φ z( ),( )
0

0.014

0.055

0.12

0.205

0.309

0.429

0.563

0.709

0.864

1.028

1.198

1.374

1.553

1.736

1.92

2.106

2.293

2.48

2.667

2.855

m

s
2
A



Lv 1800cm:= nv 2:=

+ Tieát dieän, soá löôïng vaùch coù loã cöûa

t 20cm:= nvl 2:=

Lv1 Y A− B−:= Lv1 3.5m=

Y01 Y
Lv1

2
−:= Y01 7.25 m=

Lv2 B B+:= Lv2 6 m=

Y02 0:=

+ Chieàu cao vaø lanh toâ cöûa: hlt 1.2m:= alt 2.5m:=

+ Vaät lieäu: Eb 290.000
kg

cm
2

:=

+ Taûi trong ngang tính toaùn phaân boá ñeàu töông ñöông taùc duïng leân coâng trình

p 11.31
T

m
:=

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng cuûa keát caáu

+ Moâ -men quaùn tính coät:

Ic bc
hc

3

12
⋅:= Ic 0.034m

4
=

+ Moâ -men quaùn tính cuûa vaùch cöùng ñaëc

Ví duï 2. Cho coâng trình coù maët baèng keát caáu nhö hình veõ: 
 

B
A

A
B

Ly
=9
.0
m

Ly

LxLxLxLxLxLxLx=7.0m Lx
56.0m

18
.0
m

y

x3m
3m

2.
5m

2.
5m7.
25
m

7.
25
m

9.
0m

9.
0m

Caùc döõ kieän:

+ Maët baèng, chieàu cao: Lx 56m:= Ly 18m:= H 66m:= ht 3.3m:=

Y
Ly

2
:= A 2.5m:= B 3m:=

+ Tieát dieän, soá löôïng coät: bc 80cm:= hc 80cm:= nc 15:=

+ Tieát dieän, soá löôïng Daàm hd 55cm:= bd 30cm:= nd 12:= (Soá löôïng daàm)

lb 9m:= (Nhòp khung trung bình)

+ Tieát dieän, soá löôïng vaùch ñaëc t 20cm:=



γ 24.389=

k 1 2.4
hlt

alt

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2
⋅+:= k 1.553=

+ Ñoä cöùng cuûa lanh toâ:

Blt Eb t
hlt

3

12
⋅

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠

⋅:= Blt 8.352 10
4

× kgm
2

=

+ Ñoä cöùng ñôn vò cuûa lanh toâ

ilt
Blt γ⋅

Y01 k⋅
:= ilt 1.809 10

5
× kgm=

+ Toång Ñoä cöùng ñôn vò cuûa lanh toâ (04 lanh toâ/taàng)

r 4 ilt⋅:= r 7.237 10
5

× kgm=

+ Ñoä cöùng choáng tröôït cuûa lanh toâ:

Alt
12 r⋅

ht
:= Alt 2.632 10

6
× kg=

+ Heä soá s2:

s2
B

Alt ν2⋅
:= s2 16.622 m=

+ Ñaëc tröng choáng uoán khi x = H

Iv t
Lv

3

12
⋅:= Iv 97.2 m

4
=

+ Moâ men quaùn tính cuûa vaùch coù loã cöûa:

Ivl 2 t
Lv1( )

3

12
⋅ t Lv1( )⋅ Y01

2
⋅+

⎡⎢
⎢⎣

⎤⎥
⎥⎦

⋅ t
Lv2

3

12
⋅+:= * Ivl 78.617 m

4
=

+ Toång ñoä cöùng choáng uoán cuûa moåi heä chòu löïc ñoái vôùi truïc ñi qua troïng taâm rieâng 
cuûa töøng heä:

B Eb 2 Iv⋅ 2 Ivl⋅+ 15 Ic⋅+( )⋅:= B 1.021 10
9

× kgm
2

=

+ Moâ men quaùn tính ñoái vôùi troïng taâm cuûa heä:

I0 5 Ic⋅ 2 Iv⋅+ 2 Ivl⋅+ 10 Ic bc hc⋅ Y
2

⋅+( )⋅+:= I0 870.545m
4

=

+ Toång ñoä cöùng choáng uoán cuûa moãi heä chòu löïc ñoái vôùi troïng taâm cuûa toaøn heä:

B0 Eb I0⋅:= B0 2.525 10
9

× kgm
2

=

+ Heä soá ñoä cöùng υ:

ν 1
B

B0
+:= ν 1.185=

Xeùt vaùch cöùng coù loã cöûa:

γ
Y01

alt

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

3
:=



y ξ φ,( )
p s2

4
⋅

B ν2⋅
λ φ⋅

φ2

2
− χ cosh φ( )⋅+ λ sinh φ( )⋅− χ−

λ4

2
ν2 1−( )⋅

ξ2

2

ξ3

3
−

ξ4

12
+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅+
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅ 10
2

⋅:=

+ Chuyeån vò cuûa heä keát caáu (cm):

Nk ξ φ,( )
p H

2
⋅

2 lb⋅( ) ν2⋅

1

2
1 ξ−( )

2
⋅

1

λ2
1 χ cosh φ( )⋅− λ sinh φ( )⋅−( )⋅+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

Qk ξ φ,( )
p H⋅

ν2
1 ξ−

χ

λ
sinh φ( )⋅+ cosh φ( )−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=

- Khung 

Qvl ξ φ,( ) Qv ξ φ,( )
Ivl

2 Iv Ivl+( )⋅
⋅:=

Mvl ξ φ,( ) Mv ξ φ,( )
Ivl

2 Iv Ivl+( )⋅
⋅:=Trong 01 vaùch cöùng coù loã cöûa:

Qv1 ξ φ,( ) Qv ξ φ,( )
Iv

2 Iv Ivl+( )⋅
⋅:=

Mv1 ξ φ,( ) Mv ξ φ,( )
Iv

2 Iv Ivl+( )⋅
⋅:=Trong 01 vaùch cöùng ñaëc:

Moâ men vaø löïc caét phaân boá vaøo vaùch cöùng theo tyû leä ñoä cöùng

Qv ξ φ,( )
p H⋅

ν2
1 ξ−( ) ν2 1−( )⋅ cosh φ( )+

χ

λ
sinh φ( )⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

Mv ξ φ,( )
p H

2
⋅

ν2

1

2
1 ξ−( )

2
⋅ ν2 1−( )⋅

1

λ2
1 χ cosh φ( )⋅− λ sinh φ( )⋅+( )⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅ 10
3−

⋅:=

- Vaùch 

φ z( )
z

s2
:=ξ z( )

z

H
:=

z zmin zmin
zmax zmin−

n
+, zmax..:=

(Soá taàng)n 20:=zmax H:=zmin 0m:=

+ Moâ -men trong toaøn boä heä vaùch cöùng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:

2 - Xaùc ñònh noäi löïc vaø chuyeån vò trong heä 

χ 4.005=χ
1 λ sinh λ( )⋅+( )

cosh λ( )
:=

+ Heä soá χ

λ 3.971=λ
H

s2
:=
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+ Tieát dieän, soá löôïng vaùch -khung t1 18cm:= Lv1 1100cm:= nv1 3:=

+ Vaät lieäu: Eb 240000
kg

cm
2

:=

+ Taûi trong ngang tính toaùn phaân boá ñeàu töông ñöông taùc duïng leân coâng trình

p 9.778
T

m
:=

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng cuûa keát caáu

1.1 Xaùc ñònh B: Ñoä cöùng heä ñoái vôùi truïc ñi qua troïng taâm cuûa töøng caáu kieän

+ Moâ -men quaùn tính coät:

Ic bc
hc

3

12
⋅:= Ic 0.011m

4
=

+ Moâ -men quaùn tính cuûa vaùch cöùng ñaëc

Iv t
Lv

3

12
⋅:= Iv1 t1

Lv1
3

12
⋅:= Iv 61.44m

4
=

+ Toång ñoä cöùng choáng uoán cuûa moåi heä chòu löïc ñoái vôùi truïc ñi qua troïng taâm rieâng 
cuûa töøng heä:

B Eb nvIv nv1 Iv1⋅+ ncIc+( )⋅:= B 4.39 10
11

× kgm
2

=

1.2 Xaùc ñònh B0: Ñoä cöùng heä ñoái vôùi truïc ñi qua troïng taâm cuûa caû heä:

+ Do heä khoâng ñoái xöùng, ta xaùc ñònh troïng taâm cuûa heä (theo phöông yi):

F nc hc⋅ bc⋅( ) nv1 t1⋅ Lv1⋅( )+ nv t⋅ Lv⋅( )+:=

Ví duï 3. Cho coâng trình coù maët baèng keát caáu nhö hình veõ: 

Lx Lx Lx Lx Lx Lx

Ly
Ly
=8
.0
m

11
.0
m

5.
0m

16
.0
m

56.0m
LxLx=8.0m

Caùc döõ kieän:

+ Maët baèng, chieàu cao: Lx 64m:= Ly 16m:= H 57.6m:= ht 3.6m:=

Y
Ly

2
:=

+ Tieát dieän, soá löôïng coät: bc 60cm:= hc 60cm:= nc 15:=

+ Tieát dieän, soá löôïng Daàm hd 80cm:= bd 40cm:= nd 8:= (Soá löôïng daàm)

lb 8m:= (Nhòp khung trung bình)

+ Tieát dieän, soá löôïng vaùch t 18cm:= Lv 1600cm:= nv 2:=



s 8.64 10
7

× kgm=

+ Toång ñoä cöùng ñôn vò r cuûa caùc daàm trong 01 taàng

r nd

Eb bd⋅
hd

3

12
⋅

lb
⋅:= r 4.096 10

7
× kgm=

+ Ñoä cöùng choáng tröôït cuûa khung thuaàn tuùy A1

A1
12

ht
1

s

1

r
+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅

:= A1 9.262 10
7

× kg=

b) - Khung hoãn hôïp

Daàm trong khung hoãn hôïp bd_hh 18cm:= hd_hh 35cm:=

Ld_hh 5m:=

Moâmen quaùn tính daàm khung: Id_hh bd_hh
hd_hh

3

12
⋅:=

id -ñoä cöùng ñôn vò daàm, coät trong khung hoãn hôïp

id
Eb Id_hh⋅

Ld_hh
:= id 3.087 10

5
× kgm=

yC

nv1 bc⋅ hc⋅ Y⋅ nv1 t1⋅ Lv1⋅ Y
Lv1

2
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅−

F
:= yC 0.363− m=

yC1 2.5m yC+:=

+ Moâ -men quaùn tính ñoái vôùi troïng taâm cuûa heä:

I0c 7 Ic bc hc⋅ Y yC−( )
2

⋅+⎡⎣ ⎤⎦ 4 Ic bc hc⋅ yC( )
2

⋅+⎡⎣ ⎤⎦⋅+ 4 Ic bc hc⋅ Y yC+( )
2

⋅+⎡⎣ ⎤⎦+:=

I0 I0c nv Iv Lv t⋅ yC
2

⋅+( )+ nv1 Iv1 t1 Lv1⋅ yC1( )
2

⋅+⎡⎣ ⎤⎦+:=

I0 471.247m
4

=

+ Toång ñoä cöùng choáng uoán cuûa moãi heä chòu löïc ñoái vôùi troïng taâm cuûa toaøn heä:

B0 Eb I0⋅:= B0 1.131 10
12

× kgm
2

=

1.3 Heä soá ñoä cöùng υ:

ν 1
B

B0
+:= ν 1.178=

1.4 Xaùc ñònh ñoä cöùng  choáng tröôït cuûa heä A (khung thuaàn tuùy -A1 vaø khung vaùch -A2):

a) - Khung thuaàn tuùy

+ Toång ñoä cöùng ñôn vò s cuûa caùc coät khung thuaàn tuùy trong 01 taàng

s 12
Eb Ic⋅

ht
⋅:=



λ 1.004=

+ Heä soá χ

χ
1 λ sinh λ( )⋅+( )

cosh λ( )
:= χ 1.412=

2 - Xaùc ñònh noäi löïc vaø chuyeån vò trong heä 

+ Moâ -men trong toaøn boä heä vaùch cöùng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:

zmin 0m:= zmax H:= n 16:= (Soá taàng)

z zmin zmin
zmax zmin−

n
+, zmax..:=

ξ z( )
z

H
:= φ z( )

z

s2
:=

- Vaùch lieàn khung 

Mv ξ φ,( )
p H

2
⋅

ν2

1

2
1 ξ−( )

2
⋅ ν2 1−( )⋅

1

λ2
1 χ cosh φ( )⋅− λ sinh φ( )⋅+( )⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅ 10
3−

⋅:=

Qv ξ φ,( )
p H⋅

ν2
1 ξ−( ) ν2 1−( )⋅ cosh φ( )+

χ

λ
sinh φ( )⋅−

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

- Khung 

x

y

5.
5m

5.
5m yC
yC
1

11
.0
m

-

ic
nv1 Eb⋅ Ic⋅

ht
:= ic 2.16 10

7
× kgm=

Z0
Lv1

2
:=

η0
Z0

Ld_hh
:= η0 1.1=

A2
3 id⋅ 1 η0+( )⋅ id 1 η0+( )⋅ 6 ic⋅ 1 2 η0⋅+( )+[ ]⋅

ht id 3 ic⋅+( )⋅
:=

A2 3.446 10
6

× kg=

Vaäy:

A A1 A2+:= A 9.607 10
7

× kg=

1.5 Xaùc ñònh heä soá s2, λ vaø χ:

+ Heä soá s2:

s2
B

A ν2⋅
:= s2 57.377 m=

+ Ñaëc tröng choáng uoán khi x = H

λ
H

s2
:=



Qk ξ φ,( )
p H⋅

ν2
1 ξ−

χ

λ
sinh φ( )⋅+ cosh φ( )−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

:=

Nk ξ φ,( )
p H

2
⋅

2 lb⋅( ) ν2⋅

1

2
1 ξ−( )

2
⋅

1

λ2
1 χ cosh φ( )⋅− λ sinh φ( )⋅−( )⋅+

⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅:=

+ Chuyeån vò cuûa heä keát caáu (cm):

y ξ φ,( )
p s2

4
⋅

B ν2⋅
λ φ⋅

φ2

2
− χ cosh φ( )⋅+ λ sinh φ( )⋅− χ−

λ4

2
ν2 1−( )⋅

ξ2

2

ξ3

3
−

ξ4

12
+

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

⋅+
⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

⋅ 10
2

⋅:=
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z
0

3.6

7.2

10.8

14.4

18

21.6

25.2

28.8

32.4

36

39.6

43.2

46.8

50.4

54

57.6

m

= ξ z( )
0

0.063

0.125

0.188

0.25

0.313

0.375

0.438

0.5

0.563

0.625

0.688

0.75

0.813

0.875

0.938

1

= φ z( )
0

0.063

0.125

0.188

0.251

0.314

0.376

0.439

0.502

0.565

0.627

0.69

0.753

0.816

0.878

0.941

1.004

= Mv ξ z( ) φ z( ),( )
14.097
12.151

10.363

8.73

7.246

5.907

4.709

3.65

2.727

1.936

1.277

0.746

0.344

0.068

-0.081

-0.103

5.149·10      -15

kgm

s
2
A

= Qv ξ z( ) φ z( ),( )
563.213
518.332

474.911

432.817

391.924

352.109

313.254

275.246

237.972

201.325

165.2

129.492

94.101

58.925

23.866

-11.178

-46.304

T

=Qk ξ z( ) φ z( ),( )
0

9.68

17.9

24.793

30.486

35.1

38.754

41.562

43.635

45.081

46.005

46.512

46.702

46.677

46.536

46.379

46.304

T

=Nk ξ z( ) φ z( ),( )
132.71

-51.099

-237.639

-427.318

-620.581

-817.907

-1.02·10  3

-1.227·10  3

-1.44·10  3
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-1.885·10  3

-2.119·10  3

-2.362·10  3

-2.614·10  3
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-3.151·10  3

-3.437·10  3

T

=y ξ z( ) φ z( ),( )
0

1.983·10    -5

7.556·10    -5

1.619·10    -4

2.741·10    -4

4.077·10    -4
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A
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NGUYÊN TẮC CHUNG 

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

 
I. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ: 

1. Luật xây dựng Số 16/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 
2. Nghị định Số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005. 
3. Nghị định Số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004. 

II. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN QUẢN LÝ THI CÔNG CTXD: 

1. Quản lý chất lượng CTXD. 

2. Quản lý khối lượng CTXD. 

3. Quản lý tiến độ thi công CTXD. 

4. Quản lý an toàn thi công CTXD. 

5. Quản lý vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ 
CTXD. 

III. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ KHỞI CÔNG & THỰC HIỆN 
CTXD:  

1. Điều kiện để khởi công xây dựng công trình 

2. Điều kiện thi công xây dựng công trình. 

3. Yêu cầu đối với công trường xây dựng. 

 

IV. CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG: 

1. Ban quản lý công trường của Nhà Thầu thi công XDCT. 

2. Ban quản lý công trường của Tư vấn giám sát XDCT. 

3. Ban quản lý công trường của Chủ đầu tư.  

 

 

 



 

A. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT  

KHỞI CÔNG & THỰC HIỆN 
 

1/ Giám sát thi công xây dựng công trình: 

a) Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được 

thực hiện chế độ giám sát. 

b) Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện 

để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn 

lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công 

trình. 

c) Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc 

tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi 

công xây dựng. 

d) Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng 

chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công 

việc, loại, cấp công trình. 

e) Khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với nhà ở 

riêng lẻ. 

1/ Yêu cầu của việc giám sát thi công xây dựng công trình: 

a) Thực hiện ngay từ khi khởi công xây dựng công trình. 

b) Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng. 

c) Căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 

dựng được áp dụng. 

d) Trung thực, khách quan, không vụ lợi. 

1/  Điều kiện để khởi công xây dựng công trình: 

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo 

tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu 

thi công xây dựng thỏa thuận. 

b) Có giấy phép xây dựng đối với những công trình theo quy định 

phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 68 của Luật XD. 



c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê 

duyệt. 

d) Có hợp đồng xây dựng. 

e) Có đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo 

tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 

f) Có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng. 

g) Đối với khu đô thị mới, tùy theo tính chất, quy mô, phải xây 

dựng xong toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ tầng kỹ 

thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình. 

1) Điều kiện thi công xây dựng công trình: 

Nhà thầu khi hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình; 

b) Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương 

ứng với loại, cấp công trình; 

c) Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây 

dựng công trình phù hợp; 

d) Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng 

công trình. 

Cá nhân tự tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng 

sàn nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng thì phải có năng lực hành nghề thi 

công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và 

vệ sinh môi trường. 

2) Yêu cầu đối với công trường xây dựng: 

Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường 

thi công. Nội dung biển báo bao gồm: 

a) Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi 

công, ngày hoàn thành. 

b) Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường. 

c) Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế. 

d) Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình. 



e) Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trường, 

chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây 

dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi 

địa chỉ liên lạc, số điện thoại. 

 

B. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN  

QUẢN LÝ THI CÔNG 

1) Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 

a) Công trình xây dựng trƣớc khi triển khai phải đƣợc lập tiến độ thi 
công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp 
với tổng tiến độ của dự án đã đƣợc phê duyệt. 

b) Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo 
dài thì tiến độ xây dựng công trình phải đƣợc lập cho từng giai đoạn, 
tháng, quý, năm. 

c) Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi 
công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực 
hiện nhƣng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án. 

d) Chủ đầu tƣ, nhà thầu thi công xây dựng, tƣ vấn giám sát và các bên có 
liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng 
công trình và điều chỉnh tiến độ trong trƣờng hợp tiến độ thi công xây 
dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhƣng không đƣợc làm ảnh hƣởng 
đến tổng tiến độ của dự án. 

e) Trƣờng hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tƣ 
phải báo cáo ngƣời quyết định đầu tƣ để quyết định việc điều chỉnh 
tổng tiến độ của dự án.  

f) Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảm bảo 
chất lƣợng công trình.  

g) Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao 

hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thưởng theo hợp 

đồng. Trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên 

vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng. 

2) Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình 



a) Việc thi công xây dựng công trình phải đƣợc thực hiện theo khối 
lƣợng của thiết kế đƣợc duyệt. 

b) Khối lƣợng thi công xây dựng đƣợc tính toán, xác nhận giữa chủ đầu 
tƣ, nhà thầu thi công xây dựng, tƣ vấn giám sát theo thời gian hoặc 
giai đoạn thi công và đƣợc đối chiếu với khối lƣợng thiết kế đƣợc 
duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng. 

c) Khi có khối lƣợng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công 
trình đƣợc duyệt thì chủ đầu tƣ và nhà thầu thi công xây dựng phải 
xem xét để xử lý. Riêng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách 
nhà nƣớc thì chủ đầu tƣ phải báo cáo ngƣời quyết định đầu tƣ để 
xem xét, quyết định.  

d) Khối lƣợng phát sinh đƣợc chủ đầu tƣ, ngƣời quyết định đầu tƣ chấp 
thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình. 

e) Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông 

đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh 

toán. 

3) Quản lý An toàn trong thi công xây dựng công trình 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây 

dựng công trình có trách nhiệm: 

a) Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho ngƣời 
và công trình trên công trƣờng xây dựng. Trƣờng hợp các biện pháp 
an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải đƣợc các bên thỏa thuận.  

b) Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải đƣợc thể hiện công khai 
trên công trƣờng xây dựng để mọi ngƣời biết và chấp hành. Ở những vị 
trí nguy hiểm trên công trƣờng, phải bố trí ngƣời hƣớng dẫn, cảnh báo 
đề phòng tai nạn. 

c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tƣ và các bên có liên quan phải 
thƣờng xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công 
trƣờng. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ 
thi công xây dựng. Ngƣời để xảy ra vi phạm về an toàn lao động 
thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp 
luật.   

d) Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hƣớng dẫn, phổ biến các 
quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu 
nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì ngƣời lao động có phải giấy 
chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng ngƣời 



lao động chƣa đƣợc đào tạo và chƣa đƣợc hƣớng dẫn về an toàn lao 
động. 

e) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị 
bảo hộ lao động, an toàn lao động cho ngƣời lao động theo quy định 
khi sử dụng lao động trên công trƣờng. 

f) Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và 

các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ 

quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của 

pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường 

những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây 

ra.  

4) Bảo đảm vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình: 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây 

dựng công trình có trách nhiệm: 

a) Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về 
môi trƣờng cho ngƣời lao động trên công trƣờng và bảo vệ môi 
trƣờng xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý 
phế thải và thu dọn hiện trƣờng. Đối với những công trình xây dựng 
trong khu vực đô thị thì còn phải thực hiện các biện pháp bao che, thu 
dọn phế thải đƣa đến nơi quy định. 

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện 
pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trƣờng. 

c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tƣ phải có trách nhiệm kiểm tra 
giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trƣờng xây dựng, đồng thời chịu 
sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng. 
Trƣờng hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định 
về bảo vệ môi trƣờng thì chủ đầu tƣ, cơ quan quản lý nhà nƣớc về 
môi trƣờng có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu 
thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trƣờng.  

Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 

thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

 

C. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 



Nội dung công việc phải thực hiện trong công tác quản lý chất lƣợng 
trong giai đọan thi công xây dựng bao gồm: 

I. Nghiệm thu. 

II. Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu. 

III. Báo cáo của chủ đầu tƣ về chất lƣợng XDCT. 

IV. Bảo hành CT. 

V. Bảo trì CT. 

 

I. NGHIỆM THU 

1. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng 

1. Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây 

dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng 

mục công trình và công trình, trƣớc khi yêu cầu chủ đầu tƣ nghiệm thu. Đối với 

những công việc xây dựng đã đƣợc nghiệm thu nhƣng chƣa thi công ngay thì trƣớc 

khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây 

dựng sau khi nghiệm thu đƣợc chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải đƣợc 

nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu. 

2. Chủ đầu tƣ có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời 

sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. Nghiệm thu 

công trình xây dựng đƣợc phân thành: 

a) Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; 

b) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; 

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đƣa 

vào sử dụng.  

3. Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn 

thành chỉ đƣợc phép đƣa vào sử dụng sau khi đƣợc chủ đầu tƣ nghiệm thu.  

4. Khi chủ đầu tƣ, nhà thầu là ngƣời nƣớc ngoài thì các biên bản nghiệm thu, 

bản vẽ hoàn công bộ phận công trình và công trình xây dựng đƣợc thể hiện bằng 

tiếng Việt và tiếng nƣớc ngoài do chủ đầu tƣ lựa chọn. 

 
5. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu nội bộ nhƣ sau: 

 
- Đội trƣởng;  
 



- Ngƣời phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp;  
 
- Tổ trƣởng tổ công nhân trực tiếp thi công;  
 
- Đại diện nhà thầu thi công công việc, giai đoạn thi công xây dựng tiếp nhận để 

tiếp tục thi công ( nếu có) 
 
- Đại diện Tổ quản lý chất lƣợng giúp Chỉ huy trƣởng công trƣờng; 
 
- Đại diện của Phòng kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng.  

2. Nghiệm thu công việc xây dựng 

1. Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng: 

a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng; 

b) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đƣợc chủ đầu tƣ phê duyệt và những thay đổi 

thiết kế đã đƣợc chấp thuận; 

c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đƣợc áp dụng; 

d) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; 

đ) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lƣợng vật liệu, thiết bị đƣợc thực hiện 

trong quá trình xây dựng; 

e) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tƣ và các văn bản khác có 

liên quan đến đối tƣợng nghiệm thu; 

g) Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây 

dựng. 

2. Nội dung và trình tự  nghiệm thu:       

a) Kiểm tra đối tƣợng nghiệm thu tại hiện trƣờng: công việc xây dựng, thiết bị 

lắp đặt tĩnh tại hiện trƣờng; 

b) Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lƣờng mà nhà thầu thi công xây dựng 

phải thực hiện để xác định chất lƣợng và khối lƣợng của vật liệu, cấu kiện xây 

dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;  

c) Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng và việc lắp đặt thiết bị so với 

thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật; 



d) Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Kết quả nghiệm thu 

phần xây dựng đƣợc lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a và Phụ 

lục 4b của Nghị định này. Những ngƣời trực tiếp nghiệm thu phải ký tên và ghi rõ họ 

tên trong biên bản nghiệm thu.  

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

a) Ngƣời giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tƣ hoặc ngƣời 

giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng 

tổng thầu; 

b) Ngƣời phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng 

công trình. 

Trong trƣờng hợp hợp đồng tổng thầu, ngƣời giám sát thi công xây dựng công 

trình của chủ đầu tƣ tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng 

thầu đối với nhà thầu phụ. 

4. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của nhà thầu thi 

công xây dựng thì nhà thầu phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi 

phí kiểm định phúc tra. Trƣờng hợp công việc không đƣợc nghiệm thu do lỗi của 

chủ đầu tƣ thì chủ đầu tƣ phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn 

cho nhà thầu thi công xây dựng công trình. 

 

5. MẪU DẤU CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 

( Kèm theo Thông tư số 12  /2005/TT-BXD ngày  15   tháng 7 năm 2005  ) 

 

Ghi tên Chủ đầu tƣ 

BẢN VẼ THI CÔNG 
ĐÃ PHÊ DUYỆT 

 
….. ngày ….. tháng ….. năm …. 

 
Họ và tên, chữ ký, chức vụ người  xác nhận 

 

 
 
Ghi chú:  Trong dấu  phải nêu đủ nội dung quy định. Kích thước dấu tùy thuộc 
vào kích cỡ chữ. 

 

3. Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng   



1. Căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công 

xây dựng: 

a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 (căn cứ nghiệm thu 

công việc xây dựng) và các kết quả thí nghiệm khác; 

b) Biên bản nghiệm thu các công việc thuộc bộ phận công trình xây dựng, giai 

đoạn thi công xây dựng đƣợc nghiệm thu; 

c) Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;  

d) Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng và giai đoạn thi công xây 

dựng hoàn thành của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng; 

đ) Công tác chuẩn bị các công việc để triển khai giai đoạn thi công xây dựng 

tiếp theo. 

2. Nội dung và trình tự nghiệm thu: 

a) Kiểm tra đối tƣợng nghiệm thu tại hiện trƣờng: bộ phận công trình xây dựng, 

giai đoạn thi công xây dựng, chạy thử đơn động và liên động không tải; 

b) Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lƣờng do nhà thầu thi công xây dựng 

đã thực hiện;  

c) Kiểm tra bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;  

d) Kết luận về sự phù hợp với tiêu chuẩn và thiết kế xây dựng công trình đƣợc 
phê duyệt; cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng. Kết quả nghiệm thu đƣợc 
lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 5a, 5b và 5c của Nghị định này.  

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

a) Ngƣời phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu 
tƣ hoặc ngƣời phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng 
thầu trong trƣờng hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công 
xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;  

b) Ngƣời phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công 
trình;  

Trong trƣờng hợp hợp đồng tổng thầu, ngƣời phụ trách bộ phận giám sát thi 
công xây dựng công trình của chủ đầu tƣ tham dự để kiểm tra công tác  nghiệm thu 
của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ. 

4. Các giai đoạn xây dựng: 



• CT Dân dụng và công nghiệp: San nền, gia cố nền - Cọc - Đài cọc - Dầm 
giằng móng và kết cấu ngầm - Kết cấu thân - Cơ điện & hoàn thiện. 

• CT cấp thoát nước: Đào và chuẩn bị nền -  Hố khoan tạo lỗ giếng (đối với  
giếng khai thác nước)- Kết cấu Giếng - Đặt ống, thử tải từng đoạn ống trước 
khi lấp đất -  Lắp đặt mạng ống nước thô, quản lý, phân phối, truyền dẫn -Thử 
tải toàn tuyến ống, xúc xả làm vệ sinh ống, thụt rửa giếng. 

• Công trình cầu: Móng, mố trụ – Dầm cầu - Hoàn thiện.  

• Công trình  đường: Nền (các lớp nền)- Móng - áo đường.  

• Công trình thuỷ lợi: Việc phân chia  các giai đoạn xây dựng tương tự như 
các loại công trình trên.  

4. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng 
đưa vào sử dụng 

1. Căn cứ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng và công trình 
xây dựng đƣa vào sử dụng: 

a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, e (căn cứ nghiệm thui công 
việc); 

b) Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây 
dựng; 

c) Kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị 
công nghệ;  

d) Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;  

đ) Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình 
xây dựng của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng;  

e) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền về 
phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trƣờng; an toàn vận hành theo quy định. 

2. Nội dung và trình tự nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây 
dựng, công trình xây dựng: 

a) Kiểm tra hiện trƣờng; 

b) Kiểm tra bản vẽ hoàn công công trình xây dựng; 

c) Kiểm tra kết quả thử nghiệm, vận hành thử đồng bộ hệ thống máy móc thiết 
bị công nghệ; 

d) Kiểm tra các văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về 



phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trƣờng, an toàn vận hành; 

đ) Kiểm tra quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình xây dựng;  

e) Chấp thuận nghiệm thu để đƣa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng. 
Biên bản nghiệm thu đƣợc lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 và Phụ lục 7 của 
Nghị định này. 

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu gồm: 

a) Phía chủ đầu tƣ:  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật và ngƣời phụ trách bộ phận giám sát thi công 
xây dựng công trình của chủ đầu tƣ; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật và ngƣời phụ trách bộ phận giám sát thi công 
xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình.  

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật; 

- Ngƣời phụ trách thi công trực tiếp. 

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu 
cầu của chủ đầu tƣ xây dựng công trình: 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật; 

- Chủ nhiệm thiết kế. 

5. Bản vẽ hoàn công  

1. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn 
thành, trong đó thể hiện kích thƣớc thực tế so với kích thƣớc thiết kế, đƣợc lập trên 
cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã đƣợc phê duyệt. Mọi sửa đổi so với thiết kế đƣợc 
duyệt phải đƣợc thể hiện trên bản vẽ hoàn công. 

Trong trƣờng hợp các kích thƣớc, thông số thực tế thi công của bộ phận công 
trình xây dựng, công trình xây dựng đúng với các kích thƣớc, thông số của thiết kế 
bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận 
công trình xây dựng và công trình xây dựng. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ 
tên, chữ ký của ngƣời lập bản vẽ hoàn công. Ngƣời đại diện theo pháp luật của nhà 
thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực 
hiện bảo hành và bảo trì.  

3. Bản vẽ hoàn công đƣợc ngƣời giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tƣ 



ký tên xác nhận.  

6. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng  

1. Đối với các công trình xây dựng khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa phải đƣợc 
kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng nhằm đảm bảo an toàn trƣớc khi 
đƣa công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: 

a) Các công trình xây dựng công cộng tập trung đông ngƣời nhƣ nhà hát, rạp 
chiếu bóng, rạp xiếc, trƣờng học, sân vận động, nhà thi đấu, siêu thị và các công 
trình xây dựng có chức năng tƣơng tự; 

b) Nhà chung cƣ, nhà làm việc, khách sạn nhiều tầng; 

c) Các công trình hóa chất và hóa dầu, công trình kho chứa dầu, khí; 

d) Các công trình đê, đập, cầu, hầm lớn. 

2. Các công trình quan trọng theo yêu cầu của Thủ tƣớng Chính phủ phải kiểm tra 
và chứng nhận chất lƣợng. 

3. Khuyến khích thực hiện kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng công 
trình xây dựng đối với các công trình xây dựng không thuộc các trƣờng hợp quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Bộ Xây dựng hƣớng dẫn hoạt động kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về  chất 
lƣợng đối với công trình xây dựng. 

 

7. BÀN GIAO CÔNG TRÌNH 

1. Công trình xây dựng chỉ đƣợc bàn giao toàn bộ cho chủ đầu tƣ khi đó xây lắp 
hoàn chỉnh theo thiết kế đƣợc duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu 
đạt yêu cầu chất lƣợng (kể cả việc hoàn thiện nội, ngoại thất công trình và thu dọn 
vệ sinh mặt bằng). 

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng công trình, trong quỏ trình xây dựng cú thể 
tiến hành bàn giao tạm thời từng phần việc, hạng mục công trình thuộc dự ỏn hoặc 
dự ỏn thành phần để khai thác tạo nguồn vốn thúc đẩy việc hoàn thành toàn bộ dự 
án. 

3. Khi bàn giao toàn bộ công trình, phải giao cả hồ sơ hoàn thành công trình, những 
tài liệu về các vấn đề có liên quan đến công trình đƣợc bàn giao, tài liệu hƣớng dẫn 
sử dụng, quản lý, chế độ duy tu bảo dƣỡng công trình. 

 

8. DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU HOÀN THÀNH CTXD 

PHỤ LỤC 3 
( Kèm theo Thông tư số  12 /2005/TT-BXD ngày 15  tháng 7 năm 2005  ) 

Tên chủ đầu tƣ                     DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU 
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

(kèm theo Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu theo mẫu phụ lục số 2 ) 



 
A. HỒ SƠ PHÁP LÝ 
 
1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình , từng dự án thành phần 
hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền . 
 
2. Văn bản  chấp thuận  của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc 
cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào : 
 

- Cấp điện ; 
- Sử dụng nguồn nƣớc ; 
- Khai thác nƣớc ngầm ; 
- Khai thác khoáng sản , khai thác mỏ;  
- Thoát nƣớc ( đấu nối vào hệ thống nƣớc thải chung) ; 
- Đƣờng giao thông bộ , thuỷ ; 
- An toàn  của đê ( công trình chui qua đê , gần đê , trong phạm vi bảo vệ đê …). 
- An toàn giao thông (nếu có). 

 
3. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tƣ với Nhà 
thầu tƣ vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính,  
giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lƣợng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp 
và cũng nhƣ hợp đồng giữa nhà thầu chính (tƣ vấn, thi công xây dựng) và các nhà 
thầu phụ (tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng ). 
 
4. Các tài liệu chứng minh  điều kiện năng lực của các nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi 
công xây dựng kể cả các nhà thầu nƣớc ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, 
giám sát thi công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lƣợng ...). 
 
5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần 
thiết kế cơ sở theo quy định;  
 
6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ 
đầu tƣ kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định; 
 
7. Biên bản của Sở Xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lƣợng công 
trình xây dựng của chủ đầu tƣ trƣớc khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu 
hoàn thành công trình để đƣa vào sử dụng (lập theo mẫu tại phụ lục 2 của Thông tƣ 
này).  
 

B. TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 
1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt 
thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo). 
 
2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xƣởng xác nhận chất lƣợng vật  liệu sử dụng trong 
công trình để thi công các phần: san nền, gia cố nền, cọc ,đài cọc, kết cấu ngầm và kết 
cấu thân,  cơ điện và hoàn thiện ...  



 
3.  Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lƣợng vật  liệu sử dụng trong công trình để thi 
công các phần : san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ 
điện và hoàn thiện ... do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tƣ 
cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện . 
 
4. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lƣợng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất 
và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình nhƣ: cấp điện, cấp nƣớc, cấp gaz ... do 
nơi sản xuất cấp . 
 
5. Thông báo kết quả kiểm tra chất lƣợng vật tƣ, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng 
mục công trình này của các tổ chức tƣ vấn có tƣ cách pháp nhân đƣợc nhà nƣớc quy 
định. 
 
6. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lƣợng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị . 
Kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp đƣợc nghiệm thu (có 
danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo ).    
 
7. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm 
thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, 
vận hành thử  thiết bị ( không tải và có tải ) 
 
8.  Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ. 
 
9.  Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy,nổ. 
 
10.  Biên bản kiểm định môi trƣờng, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải 
lập báo cáo  đánh giá tác động môi trƣòng). 
 
11. Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trƣờng (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; 
chất lƣợng bê tông cọc, lƣu lƣợng giếng, điện trở của hệ thống chống sét cho công 
trình và cho thiết bị, kết cấu chịu lực, thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nƣớc-chất lỏng 
....). 
 
12. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lƣợng đƣờng hàn của các mối nối: cọc, kết cấu kim 
loại, đƣờng ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng  ) . bể chứa bằng kim loại ... 
 
13. Các tài liệu đo đạc , quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ 
công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hƣởng trong quá trình xây 
dựng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay... ) 
 
14 Nhật ký thi công xây dựng công trình . 
 
15. Lý lịch thiết bị, máy móc  lắp đặt trong công trình; hƣớng dẫn hoặc quy trình vận 
hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình  
 



16. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều 
kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền về : 
 
 - Chất lƣợng sản phẩm nƣớc sinh hoạt ; 

- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nƣớc ; 
 - Phòng cháy chữa cháy,nổ; 
 - Chống sét; 

- Bảo vệ môi trƣờng; 
- An toàn lao động, an toàn vận hành;  
- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trƣờng hợp phải có giấy phép xây 
dựng); 
- Chỉ giới đất xây dựng; 
- Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc, giao 
thông...); 
- An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có);  
- Thông tin liên lạc (nếu có). 
 

17. Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế , thi công xây dựng) của các hạng 
mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tƣ vấn  kiểm định độc lập cấp ( kể cả 
các nhà thầu nƣớc ngoài tham gia tƣ vấn, kiểm định, giám sát, đăng kiểm chất lƣợng) 
xem xét và cấp trƣớc khi chủ đầu tƣ tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục 
công trình và toàn bộ công trình .   

 
18. Bản kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã đƣợc phê duyệt.  
 
19. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình ( nếu có ) 
 
20. Báo cáo của tổ chức tƣ vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình 
hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lƣợng trƣớc khi chủ đầu tƣ nghiệm 
thu ( nếu có ). 
 
21. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng .  
 
22. Biên bản  nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để 
đƣa vào sử dụng. 
                                                    ........., ngày........ tháng........ năm........ 
 
                                                                    CHỦ ĐẦU TƢ  
                                             ( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  



 
 
Ghi chú :  
 
Căn cứ vào quy mô công trình và giai đoạn nghiệm thu công trình  để xác định 

danh mục hồ sơ tài liệu trên cho phù hợp. Các giai đoạn xây dựng thưòng được chia 
như sau : 

 
- Đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các giai đoạn xây dựng  

bao gồm: San nền, gia cố nền- Cọc- Đài cọc- Dầm giằng móng và kết cấu ngầm- Kết 
cấu thân- Cơ điện và hoàn thiện. 

 
- Đối với công trình cấp thoát nước , các giai đoạn xây dựng bao gồm: Đào và 

chuẩn bị nền -  Hố khoan tạo lỗ giếng ( đối với  giếng khai thác nước )- Kết cấu Giếng - 
Đặt ống , thử tải từng đoạn ống trước khi lấp đất -  Lắp đặt mạng ống nước thô , quản 
lý, phân phối , truyền dẫn -Thử tải toàn tuyến ống, xúc xả làm vệ sinh ống, thụt rửa 
giếng   

 
- Đối với công trình cầu, các giai đoạn xây dựng bao gồm: Móng, mố trụ – Dầm 

cầu- Hoàn thiện.  
 
- Đối với công trình  đường, các giai đoạn xây dựng bao gồm: Nền ( các lớp nền 

)- Móng - áo đường.  
 

- Đối với công trình thuỷ lợi :việc phân chia  các giai đoạn xây dựng tương tự như các 
loại công trình trên. 

 

II  BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ NGHIỆM THU 

PHỤ LỤC 2 

( Kèm theo Thông tư số 12  /2005/TT-BXD ngày  15   tháng 7 năm 2005  )  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------- 

 
................., ngày......... tháng ....... năm 200 
 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ  NGHIỆM THU 
GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG HOÀN THÀNH , 
 HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH  
ĐỂ ĐƢA VÀO SỬ  DỤNG 

 
Công trình ..................................……...   Thuộc dự án đầu tƣ nhóm.................... 
 



Hạng mục công trình.......................................................................……….................... 
Địa điểm xây dựng .............................................................................…….............. 
 
Thời gian kiểm tra  
 
 Bắt đầu         h 00 , ngày       tháng       năm 200 
 Kết thúc        h 00 , ngày       tháng       năm 200 
 
Các bên tham gia kiểm tra: 
 
- Đại diện Chủ đầu tƣ công trình:                                 tên của cơ quan, đơn vị 
  
 + Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng ngƣời tham gia 
 
- Đại diện Nhà thầu giám sát thi công xây dựng:                tên của nhà thầu  
 
 + Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng ngƣời tham gia 
 
- Đại diện nhà thầu thi công xây dựng:                                tên của nhà thầu  
 

+ Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng ngƣời tham gia 
 
- Đại diện Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu :     tên của cơ quan 
 

+ Ghi rõ họ và tên , chức vụ từng ngƣời tham gia 
 
đã tiến hành những việc sau : 

 
- Kiểm tra danh mục hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng …………………hoặc 

hoàn thành của hạng mục công trình hoặc công trình ..........................đã lập giữa Chủ 
đầu tƣ và các nhà thầu thi công xây dựng / tổng thầu EPC . 

- Kiểm tra tính pháp lý và chất lƣợng của hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng 
hoàn thành …………………………………., hạng mục công trình hoàn thành 
…………hoặc công trình hoàn thành ……….................................... 
Sau khi kiểm tra , xem xét và trao đổi , các bên tham gia đã có kết luận : 
 

1. Hồ sơ trình để nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành 
………………………., hạng mục công trình hoàn thành …………………hoặc công trình 
hoàn thành .................. đã lập đủ ( hoặc chƣa đủ ) theo danh mục nêu tại phụ lục 3 của 
Thông tƣ số 2005/TT-BXD. 

2. Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành 
…………………………………., hạng mục công trình hoàn thành …………………hoặc 
công trình hoàn thành ………... có đầy đủ tính pháp lý theo quy định. 
 

3. Các ý kiến nhận xét khác  



- Nếu hồ sơ nghiệm thu chƣa đủ thì yêu cầu chủ đầu tƣ bổ sung để hoàn chỉnh  
nghiệm thu ( nêu cụ thể về hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lƣợng ) 
 

4. Hồ sơ nghiệm thu có trong danh mục kèm theo biên bản này đảm bảo đủ căn 
cứ để       Chủ đầu tƣ tiến hành việc  nghiệm thu giai đoạn xây dựng 
………………………… hoặc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình……… hoặc 
công trình  ....................... 

 
Đối với trƣờng hợp hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ thì ghi nhƣ sau: Sau khi bổ 

sung, hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu theo các yêu cầu nêu ở mục 3, Chủ đầu tƣ tiến 
hành việc  nghiệm thu giai đoạn xây dựng ………………………… hoặc nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục công trình  …………………… hoặc công trình  
................................. 

 
 Ghi chú : kèm theo danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành giai đoạn xây dựng , 
hoàn thành hạng mục công trình , hoàn thành công trình đƣợc lập theo phụ lục 3 của 
Thông tƣ  này. 
 
 
 
 
 
 
 
Đại diện Chủ đầu tƣ  
( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 
dấu) 

Đại diện Nhà thầu giám sát thi công xây 
dựng  
( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
 

Đại diện  
Nhà thầu thi công xây dựng   
( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 
dấu) 
 
 
 

Đại diện Sở Xây dựng   
( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
 
 
 
 

III CHỦ ĐẦU TƯ BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CTXD 

 

BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƢ 
VỀ CHẤT LƢỢNG  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

..................................... ( ghi tên công trình) ............................. 
 
(Báo cáo định kỳ 6 tháng một  lần và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng) 
 
Từ ngày..... tháng..... năm.....  đến ngày..... tháng..... năm..... 



 
 

Kính gửi :  GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH …….. 
    
 
  .........  ( tên tổ chức cá nhân) ............. là Đại diện Chủ đầu tƣ công trình 
........................... 
(ghi tên công trình) .................. xin báo cáo về chất lƣợng xây dựng công trình với các 
nội dung sau: 
 
I. Nội dung báo cáo lần đầu tiên: (chỉ báo cáo 1 lần) 
 
1. Địa điểm xây dựng công trình ................................................................................... 
 
2. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, 
công suất...). 
 
4. Danh sách các nhà thầu: khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng, kiểm định 

xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu đó thực hiện. 
 
5. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tƣ  (ghi số, ngày, tháng của văn 
bản kết quả thẩm định). 
 
6. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tƣ xây dựng công trình (ghi số, ngày, tháng 
của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình). 
 
7. Danh sách các nhà thầu thi công xây dựng và những phần việc do các nhà thầu đó 
thực hiện. 
 
8. Hệ thống kiểm tra, giám sát và các biện pháp bảo đảm chất lƣợng công trình của 
chủ đầu tƣ, của nhà thầu giám sát thi công xây dựng do chủ đầu tƣ thuê, của nhà thầu 
thi công xây dựng và của nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả. 
 
9. Kiến nghị  (nếu có). 
 
II. Nội dung báo cáo thƣờng kỳ :  
 
1. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã đƣợc phê duyệt (nêu 
những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó). 
 
2. Về thời hạn thi công xây dựng công trình : 
  

a) Ngày khởi công;  
b) Ngày hoàn thành. 

 



  3. Khối lƣợng chính của các loại công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị chủ yếu đƣợc 
thực hiện trong giai đoạn báo cáo (nền, móng, bê tông, cốt thép, kết  cấu thép, khối 
xây, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật công trình...)  của các hạng mục công trình và toàn  
bộ công trình  (so sánh khối lƣợng đã thực hiện với khối lƣợng theo thiết kế đã đƣợc 
phê duyệt). 

 
4. Công tác nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời điểm nghiệm thu:  
nghiệm thu công tác xây dựng; nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng; nghiệm thu 
thiết bị chạy thử không tải  và có tải; nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình 
và toàn bộ công trình đƣa công trình vào sử dụng.  
 
5. Các quan trắc và thí nghiệm hiện trƣờng đã thực hiện về gia cố nền, sức chịu tải của 
cọc móng; điện trở nối đất... Đánh giá kết quả quan trắc và các thí nghiệm hiện trƣờng 
so với yêu cầu của thiết kế đã đƣợc phê duyệt. 
 
6. Sự cố và khiếm khuyết về chất lƣợng, nếu có :  thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, 
nguyên nhân, tình hình khắc phục. 
 
7. Quy mô đƣa vào sử dụng của công trình (quy mô xây dựng, công suất, công nghệ, 
các thông số kỹ thuật chủ yếu) : 
   
 - Theo thiết kế đã đƣợc phê duyệt; 
 - Theo thực tế đạt đƣợc. 
 
7. Kết luận về chất lƣợng công việc thực hiện, các hạng mục và toàn bộ công trình 
trong giai đoạn báo  cáo 
 
8. Kiến nghị  (nếu có). 
 
 
Nơi nhận :      
 
- Như trên 
- Lưu 

 CHỦ ĐẦU TƢ                                                                                                   
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 
dấu) 
 

 

IV. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH (NĐ209) 

1. Bảo hành công trình xây dựng  

1. Thời hạn bảo hành đƣợc tính từ ngày chủ đầu tƣ ký biên bản nghiệm thu 

hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn thành để đƣa vào sử 

dụng và đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Không ít hơn 24 tháng đối với mọi loại công trình cấp đặc biệt, cấp I; 



b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình còn lại. 

2. Mức tiền bảo hành công trình xây dựng:  

a) Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công 

trình có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của chủ đầu tƣ theo các mức 

sau: 

- 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình 

xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;  

- 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình 

xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.  

b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công 

trình chỉ đƣợc hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành 

và đƣợc chủ đầu tƣ xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành; 

c) Tiền bảo hành công trình xây dựng, bảo hành thiết bị công trình đƣợc tính 

theo lãi suất ngân hàng do hai bên thoả thuận. Nhà thầu thi công xây dựng công 

trình và chủ đầu tƣ có thể thỏa thuận việc thay thế tiền bảo hành công trình xây 

dựng bằng thƣ bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tƣơng đƣơng.  

2. Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng  

1. Chủ đầu tƣ, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hƣ hỏng để yêu cầu nhà 

thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình sửa chữa, 

thay thế. Trƣờng hợp các nhà thầu không đáp ứng đƣợc việc bảo hành thì chủ đầu 

tƣ, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng có quyền thuê nhà 

thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê đƣợc lấy từ tiền bảo hành công trình xây dựng; 

b) Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi 

công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng; 

c) Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công 

xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công 

trình có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tƣ, chủ sở hữu 

hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi phí tổn khắc phục;  



b) Từ chối bảo hành công trình xây dựng và thiết bị công trình trong các trƣờng 

hợp sau đây: 

- Công trình xây dựng và thiết bị công trình hƣ hỏng không phải do lỗi của nhà 

thầu gây ra; 

- Chủ đầu tƣ vi phạm pháp luật về xây dựng bị cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền buộc tháo dỡ;  

- Sử dụng thiết bị, công trình xây dựng sai quy trình vận hành. 

3. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu 
thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình 
phải bồi thƣờng thiệt hại do lỗi của mình gây ra hƣ hỏng công trình xây dựng, sự 
cố công trình xây dựng kể cả sau thời gian bảo hành, tuỳ theo mức độ vi phạm 
còn bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

VII. BẢO TR Ì  C ÔNG TR ÌNH (NĐ209) 

1. Cấp bảo trì công trình xây dựng 

1. Công trình sau khi đƣợc nghiệm thu đƣa vào sử dụng phải đƣợc bảo trì để vận 

hành, khai thác lâu dài. Công việc bảo trì công trình xây dựng đƣợc thực hiện 

theo các cấp sau đây: 

i. Cấp duy tu bảo dƣỡng; 

ii. Cấp sửa chữa nhỏ; 

iii. Cấp sửa chữa vừa; 

iv. Cấp sửa chữa lớn. 

2. Nội dung, phƣơng pháp bảo trì công trình xây dựng của các cấp bảo trì thực 

hiện theo quy trình bảo trì. 

2. Thời hạn bảo trì công trình xây dựng 

1. Thời hạn bảo trì công trình đƣợc tính từ ngày nghiệm thu đƣa  công  trình 

xây dựng vào sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định của 

nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.  

2. Trƣờng hợp công trình xây dựng vƣợt quá niên hạn sử dụng nhƣng có yêu 

cầu đƣợc tiếp tục sử dụng thì cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phải 



xem xét, quyết định cho phép sử dụng trên cơ sở kiểm định đánh giá hiện 

trạng chất lƣợng công trình do tổ chức tƣ vấn có đủ điều kiện năng lực thực 

hiện. Ngƣời quyết định cho phép sử dụng công trình xây dựng phải chịu trách 

nhiệm về quyết định của mình. 

3. Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

1. Đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà sản xuất thiết bị công 

trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại và cấp công 

trình xây dựng. Đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhƣng chƣa 

có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng 

phải thuê tổ chức tƣ vấn kiểm định lại chất lƣợng công trình xây dựng và lập 

quy trình bảo trì công trình xây dựng.  

2. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập quy trình bảo trì từng loại công 

trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình xây dựng 

tƣơng ứng.  

4. Trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình xây 

dựng trong việc bảo trì công trình xây dựng 

Chủ sở hữu, ngƣời quản lý sử dụng công trình xây dựng trong việc bảo trì 

công trình xây dựng có trách nhiệm sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy trình bảo trì công 

trình xây dựng. 

2. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về việc chất lƣợng công trình xây dựng bị 
xuống cấp do không thực hiện quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định. 

 

 

D. CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG 
 

1) Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình được phân loại theo quy mô, tính 

chất và nguồn vốn đầu tư. Nội dung của dự án đầu tư xây dựng công 

trình được lập phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. 

a) Theo quy mô và tính chất:  

 Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trƣơng 
và cho phép đầu tƣ. 



 Các dự án còn lại đƣợc phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy 
định tại Phụ lục 1. 

b) Theo nguồn vốn đầu tƣ:  

 Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc. 

 Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nƣớc bảo lãnh, vốn tín 
dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc. 

 Dự án sử dụng vốn đầu tƣ phát triển của doanh nghiệp nhà 
nƣớc;. 

 Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử 

dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn. 

2) Các hình thức tổ chức, quản lý và thực hiện dự án: 

Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, người quyết định đầu 

tư, chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các 

hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây: 

a) Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình;   

b) Chủ đầu tư xây dựng công trình trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình. 

c) Khi áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình quy định theo luật XD. 

d) Trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình thành lập Ban quản lý 

dự án thì Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

chủ đầu tư xây dựng công trình theo nhiệm vụ, quyền hạn mà Ban 

quản lý dự án được giao. 

e) Chính phủ quy định cụ thể về nội dung và hình thức quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

3) Vai trò và nhiệm vụ của các bên tham gia dự án: 

Người quyết định đầu tư xây dựng công trình: 

Có các quyền sau đây: 



 Không phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khi không đáp 

ứng mục tiêu và hiệu quả. 

 Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê 

duyệt hoặc đang triển khai thực hiện khi thấy cần thiết. 

 Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung của dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Có các nghĩa vụ sau đây: 

 Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 

 Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết định 

đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và các 

quyết định khác thuộc thẩm quyền của mình. 

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chủ đầu tư xây dựng công trình: là người sở hữu vốn hoặc là người   

được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. 

 

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư xây dựng công trình phải 

lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án, 

trừ các trường hợp quy định khác. Việc lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình phải tuân theo quy định của Luật XD và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

Những công trình xây dựng sau đây chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật: 

 Công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo. 

 Công trình xây dựng quy mô nhỏ và các công trình khác 

do Chính phủ quy định. 

 

Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình xây dựng quy định 

tại luật XD bao gồm sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công 

trình; địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn 

kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng; hiệu quả công trình; 

phòng, chống cháy, nổ; bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình. 



 

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án xây dựng công 

trình có các quyền sau đây: 

 Được tự thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình khi có đủ 

điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng. 

 Yêu cầu các tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục 

vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu tư vấn 

lập dự án vi phạm hợp đồng. 

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án xây dựng công 

trình có các nghĩa vụ sau đây: 

 Thuê tư vấn lập dự án trong trường hợp không có đủ điều kiện  

năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình để tự thực hiện. 

 Xác định nội dung  nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 

 Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng 

công trình cho tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Tổ chức nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt. 

 Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. 

 Lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Bồi thường thiệt hại do sử dụng tư vấn không phù hợp với điều 

kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình, cung cấp 

thông tin sai lệch; thẩm định, nghiệm thu không theo đúng quy 

định và những hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình 

gây ra. 

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công 

trình có các  quyền sau đây: 



 Được tự thực hiện thiết kế xây dựng công trình khi có đủ điều 

kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng 

lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình. 

 Đàm phán, ký kết và giám sát việc thực hiện hợp đồng thiết 

kế. 

 Yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. 

 Yêu cầu sửa đổi, bổ sung thiết kế. 

 Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng 

công trình theo quy định của pháp luật. 

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình 

có các nghĩa vụ sau đây: 

 Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp 

không đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công 

trình, năng lực hành nghề phù hợp để tự thực hiện. 

 Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. 

 Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế. 

 Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. 

 Thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt thiết kế theo quy định của Luật XD. 

 Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế. 

 Lưu trữ hồ sơ thiết kế. 

 Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ thiết kế, cung cấp thông 

tin, tài liệu, nghiệm thu hồ sơ thiết kế không đúng quy định và các 

hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư  xây dựng công trình trong việc khảo sát xây dựng có các 

quyền sau đây: 

 Được tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực khảo sát xây dựng. 

 Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng. 

 Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát  theo yêu cầu hợp lý của nhà thiết 

kế. 

 Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định của 

pháp luật. 

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 



Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc khảo sát xây dựng có các 

nghĩa vụ sau đây: 

 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát do nhà thiết kế hoặc do nhà thầu khảo 

sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng. 

 Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng trong trường hợp không đủ 

điều kiện năng lực khảo sát xây dựng để tự thực hiện. 

 Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng các thông tin, tài liệu có 

liên quan đến công tác khảo sát. 

 Xác định phạm vi khảo sát và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu 

khảo sát xây dựng thực hiện hợp đồng. 

 Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. 

 Tổ chức nghiệm thu và lưu trữ kết quả khảo sát. 

 Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù 

hợp, xác định sai nhiệm vụ khảo sát và các hành vi vi phạm khác 

gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng: 

Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công 

trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và 

các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng. 

Khảo sát xây dựng chỉ được tiến hành theo nhiệm vụ khảo sát đã 

được phê duyệt. 

Khảo sát xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

 Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công 

việc, từng bước thiết kế. 

 Bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế. 

 Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây 

dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng. 

 Đối với khảo sát địa chất công trình, ngoài các yêu cầu tại luật 

XD và NĐ16 còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động 

của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, 

chống thích hợp.  



 Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng 

phải có  khảo  sát  quan  trắc  các  tác động của môi trường đến 

công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng. 

 Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định 

của pháp luật. 

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 

 Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát. 

 Phân tích số liệu, đánh giá, kết quả khảo sát. 

 Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị. 

Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung báo cáo khảo sát xây dựng. 

Nhà thầu khảo sát xây dựng có các quyền sau đây: 

 Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp số liệu, thông tin liên quan đến nhiệm 

vụ khảo sát. 

 Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ khảo sát. 

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau đây: 

 Chỉ được ký kết hợp đồng  thực hiện các công việc khảo sát phù 

hợp với điều kiện năng lực hoạt động và thực hiện đúng hợp đồng 

đã ký kết. 

 Thực hiện đúng nhiệm vụ khảo sát được giao, bảo đảm chất lượng 

và chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát. 

 Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát khi phát hiện các yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế. 

 Bảo vệ môi trường trong khu vực khảo sát; 

 Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

 Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, 

phát sinh khối lượng do việc khảo sát sai thực tế, sử dụng các 

thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp 

và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 



Nhà thầu trong hoạt động xây dựng là tổ chức, cá nhân có đủ năng 

lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia 

quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 

 

Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu 

tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc 

toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổng thầu xây 

dựng bao gồm các hình thức chủ yếu sau: tổng thầu thiết kế; tổng thầu 

thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng 

công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công 

xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, 

thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. 

 

Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng 

nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần 

việc chính của một loại công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Nhà thầu phụ trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng với 

nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phần công việc 

của nhà  thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng. 
 

Tư vấn thiết kế: 

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các quyền sau đây: 

 Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ  thiết kế. 

 Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết 

kế. 

 Quyền tác giả đối với thiết kế công trình. 

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây: 

 Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng công trình phù hợp với 

điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng 

lực hành  nghề  thiết  kế  xây dựng công trình. 

 Thực hiện đúng nhiệm vụ thiết kế, bảo đảm tiến độ và chất 

lượng. 

 Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình đảm nhận. 



 Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng. 

 Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phục vụ cho công tác thiết kế 

phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế. 

 Không được chỉ định nhà sản xuất vật liệu, vật tư và thiết bị xây 

dựng công trình. 

 Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. 

 Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông 

tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, 

công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công 

trình và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình 

gây ra. 

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình:  

           Có các quyền sau đây: 

 Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 

việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư. 

 Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Có các nghĩa vụ sau đây: 

 Chỉ được nhận lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp 

với năng lực hoạt động xây dựng của mình. 

 Thực hiện đúng công việc theo hợp đồng đã ký kết. 

 Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án đầu tư xây dựng công 

trình được lập. 

 Không được tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lập 

dự án đầu tư xây dựng công trình do mình đảm nhận khi chưa 

được phép của bên thuê hoặc người có thẩm quyền. 

 Bồi thường thiệt hại khi sử dụng các thông tin, tài liệu, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các giải pháp kỹ thuật không phù 

hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình 

gây ra. 

 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 



Qui trình thi công phần thô nhà cao tầng 
bằng bê tông cốt thép 

5.1. Phạm vi áp dụng :  

Qui trình này hướng dẫn những điều cơ bản để lập thiết kế biện pháp công 

nghệ và thi công phần thô nhà cao tầng xây chen. Qui trình này được sử 

dụng đồng thời với các Tiêu chuẩn Xây dựng đã ban hành về thi công nhà 

cao tầng như :  

TCXD 194:1997 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật 

TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công 

TCXD 199 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600 

TCXD 200 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông bơm 

TCXD 197 : 1997 Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi 

TCXD 196 : 1997 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng 

cọc khoan nhồi. 

TCXD 202 : 1997 Nhà cao tầng - Thi công phần thân 

TCXD 201 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo TCXD 206 : 

1998 Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công  

Qui trình này được sử dụng gắn liền với các yêu cầu kỹ thuật nêu trong bộ hồ 

sơ mời thầu và các bản vẽ. Nếu điều nào chưa chỉ rõ trong các hồ sơ mời 

thầu và bản vẽ thì qui trình này được coi như đề nghị của phía nhà thầu để 

đại diện kỹ thuật của chủ đầu tư duyệt. Tuân theo qui trình này sau khi được 

chủ đầu tư chấp thuận là cơ sở để lập giá thi công.  

5.2. Những chỉ dẫn chung.  

5. 2.1 Cần kiểm tra tình trạng thực tế cũng như các kích thước và cao trình 

tại hiện trường và bàn bạc thống nhất về những khác biệt phát hiện được với 

chủ đầu tư trước khi tiến hành công việc.  

5. 2.2 Trước khi thi công cần nghiên cứu rất kỹ hồ sơ thiết kế và các yêu cầu 

kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu. Cần kiểm tra mọi kích thước và cao trình 

trong các bản vẽ, chú ý sự ăn khớp giữa các bản vẽ với nhau. Cần lưu ý cho 
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chủ đầu tư về những khác biệt và thống nhất biện pháp giải quyết trước khi 

thi công.  

5. 2.3 Cần thiết kế chi tiết và quán triệt các biện pháp thi công mới được vạch 

có tính chất phương hướng khi nộp hồ sơ thầu. Chú ý phối hợp đồng bộ các 

khâu từ xây đến lắp để phối hợp trong tổng tiến độ. Khi sử dụng các bán 

thành phẩm thương phẩm hoặc cần có thầu phụ tham gia cần có bản vẽ chỉ 

dẫn thi công hoặc yêu cầu phối hợp bổ sung trình chủ đầu tư duyệt trước khi 

thi công.  

Thông thường bên thầu chính là người duy nhất chịu trách nhiệm về bảo đảm 

phối hợp về kết cấu, cơ khí và các công tác kỹ thuật khác nên cần có cách 

nhìn tổng thể khi lập tổng tiến độ thi công.  

Các bản vẽ triển khai thi công cần lưu ý đến các chi tiết kỹ thuật sẽ đặt trong 

bê tông hoặc khối xây cũng như các lỗ chừa định trước tránh đục đẽo sau 

này. Bên thầu chính phải phát hiện các sai sót của thiết kế về thiếu chú ý phối 

hợp chung để chủ đầu tư nhất trí trước khi thi công.  

5.2.4 Khi công trình xây đạt độ cao vượt quá 10 mét, phải làm và thắp đèn và 

cắm cờ đỏ báo hiệu độ cao theo qui định an toàn hàng không. Có thể bố trí 

đèn và cờ đỏ trên đỉnh cần trục tháp hoặc tháp cao nhất công trình. Đèn phải 

phát ra ánh sáng màu da cAM và có công suất lớn hơn 100 W. Chụp đèn 

trong suốt, không cản độ sáng do đèn phát ra. Đèn và cờ có thể nhìn thấy từ 

bất kỳ vị trí nào trên không.  

5.2.5 Đường dây dẫn điện đi lộ trần không được nằm trong vùng ảnh hưởng 

của cần trục.  

5.2.6 Mọi công việc gây ồn và chấn động làm ảnh hưởng sự nghỉ ngơi và yên 

tĩnh của dân cư gần công trường không nên tiến hành từ 23 giờ đến 5 giờ 

sáng. Trong trường hợp khẩn thiết cần có sự thoả thuận với những hộ sẽ bị 

ảnh hưởng và rất hạn chế xảy ra. Hạn chế tối đa việc phát ra tiếng ồn của 

máy bằng các phương tiện giảm chấn cũng như của các phương tiện loa đài.  

5.2.7 Việc sử dụng hè đường, cần có sự thoả thuận của cơ quan quản lý 

tương ứng và nên hạn chế đến mức tối thiểu.  

5.2.8 Cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn , bảo hộ lao động. Quần, 

áo, mũ, găng tay, giày ủng, kính bảo hộ cho mọi dạng lao động đều được 

trang bị đầy đủ. Các khu vực nguy hiểm như phạm vi hoạt động của cần trục, 
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của máy đào và các máy móc khác, phạm vi có thể có khả năng nguy hiểm 

do vật trên cao rớt xuống, phạm vi có thể rớt xuống hố đào sâu, cung trượt 

đất, đều có rào chắn tạm và có báo hiệu màu sắc đèn và cờ cũng như được 

sơn theo quy định. Không chất tải quanh mép hố sâu. Những sàn có độ cao 

hở trên 2mét cần có lan can chống rơi ngã và lưới chắn đỡ phía dưới. Nơi 

làm việc phải đảm bảo độ sáng theo qui định và mức ồn dưới mức quy định. 

Nơi phát sinh bụi, hơi và mùi độc hại, nơi phát ra ánh sáng hồ quang điện cần 

được che chắn và công nhân làm việc ở nơi này được trang bị mặt nạ 

chuyên dụng.  

5.3. Những chỉ dẫn đặc biệt cho xây chen.  

5.3.1 Cần khảo sát và đánh giá đầy đủ về tình trạng các công trình hiện hữu 

liền kề cả về phần nổi cũng như phần chìm để có giải pháp thi công và chi phí 

phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình hiện hữu . Việc khảo sát 

và đánh giá phải làm đúng các qui định hiện hành, có ghi hình ảnh để lưu trữ 

và lập biên bản có xác nhận đầy đủ của các bên liên quan.  

5.3.2 Khi nghi ngờ về địa giới và phần ngầm của công trình hiện hữu sẽ ảnh 

hưởng đến thi công cũng như sự an toàn cho công trình hiện hữu phải cùng 

chủ đầu tư thống nhất biện pháp giải quyết cũng như về kinh phí sử lý. Cần 

bàn bạc và thống nhất chế độ và trách nhiệm bảo hiểm cho công trình hiện 

hữu và sự bảo hiểm này có sự tham gia của cơ quan bảo hiểm chuyên trách.  

5.3.3 Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi gặp công trình liền kề hiện hữu quá 

rệu rã, có khả năng xập đổ trong quá trình thi công, cần thông qua chủ đầu tư 

, bàn bạc với chủ sở hữu công trình hiện hữu giải pháp hợp lý mà các bên 

cùng chấp nhận được. Việc chống đỡ cho công trình liền kề hiện hữu trong 

quá trình thi công là một trong những khả năng nếu thấy cần thiết.  

5.3.4 Với móng cọc nhồi tạo lỗ kiểu xoay nên để lại ống vách cho những cọc 

sát nhà liền kề hiện hữu. Móng cọc nhồi đào bằng máy gàu ngoạm phải làm 

cừ chắn đủ sâu tại đường phân giới khu đất và không nhất thiết thu hồi sau 

khi làm xong móng công trình. Hạn chế hoặc không sử dụng biện pháp hạ 

nước ngầm vì lý do an toàn cho công trình hiện hữu liền kề.  

5.3.5 Nếu có phần ngầm của công trình liền kề hiện hữu lấn vào mặt bằng thi 

công cần bàn bạc sử lý trước khi tiến hành thi công phần nền móng. Khi cần 

neo tường chắn trong đất cần được thoả thuận của cơ quan hữu quan và chủ 

sử dụng đất liền kề. Công trình xây dựng cách đê sông Hồng nhỏ hơn 100 
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mét phải có thoả thuận của cơ quan quản lý đê điều về các biện pháp thiết kế 

và thi công phần ngầm.  

5.3.6 Khi thi công sát nhà bên có tải lớn tác động lên đất cũng như khi công 

trình làm hố móng sâu hơn đáy móng nhà bên , cần có biện pháp chống 

thành vách bằng cừ thép hoặc cừ bê tông ứng lực trước để giữ an toàn khi 

thi công công trình cũng như đảm bảo an toàn cho nhà liền kề.  

Thiết kế tường cừ phải chú ý đến văng chống và neo đảm bảo biến dạng 

trong phạm vi được phép. Biện pháp cấn thông qua Chủ nhiệm dự án và 

được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để thi công.  

5.3.7 Khi công trình vượt khỏi điểm cao nhất của công trình hiện hữu liền kề 

sát lộ giới hai bên cần làm sàn che chắn đủ đảm bảo an toàn chống vữa hoặc 

vật liệu rơi trực tiếp và có thoả thuận của chủ công trình liền kề về các giải 

pháp thích hợp cho an toàn.  

Việc làm hàng rào và panô giới thiệu công trình phải tuân theo quy tắc của 

thành phố ( hàng rào cao trên 2,5 mét, chắc chắn và kín khít, phần trên có 

đoạn chếch độ chếch 30o hướng vào trong công trường không nhỏ hơn 0,5 

mét ). Với nhà hiện hữu liền kề khuyến khích làm rào kín tới độ cao theo quy 

tắc chung và có sự bàn bạc thống nhất với chủ sử dụng nhà liền kề. Khi có lối 

đi lại công cộng không thể tránh được nằm trong vùng ảnh hưởng của phạm 

vi thi công cần làm thành ống giao thông an toàn cho người qua lại. Ống này 

được che chắn an toàn và có hai đầu phải nằm ngoài phạm vi nguy hiểm.  

5.3.8 Cần che phủ kín mặt dàn giáo ngoài công trình bằng lưới đủ kín và 

chắc chắn để đảm bảo không rơi rác xây dựng ra khỏi khu vực thi công. Rác 

xây dụng từ trên các tầng cao cho xuống bằng thùng kín do cần cẩu chuyển 

xuống hoặc qua ống dẫn kín mà đầu dưới phải có vải bạt chùm sát đất để 

giảm tối đa lượng bụi gây trên công trường.  

5.3.9 Xe chở đất và chất gây bẩn cho đường phố phải rửa sạch gầm và bánh 

xe trước khi lăn bánh ra đường công cộng.  

5.3.10 Nước thải đổ ra cống công cộng phải gạn lắng cặn và bùn, đất và 

được thoả thuận của cơ quan quản lý nước thải đô thị.  

5.3.11 Cần thiết kế tổng mặt bằng cho nhiều giai đoạn thi công và tuân thủ 

theo thiết kế tổng mặt bằng này nhằm tránh bày bừa vật liệu và cấu kiện ra 

đường công cộng.  

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/M%C3%B3ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/V%C3%A1ch
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%E1%BB%AB_th%C3%A9p
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Bi%E1%BA%BFn_d%E1%BA%A1ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u


5.3.12 Cần sử dụng bê tông chế trộn sẵn và đưa vào vị trí công trình bằng 

bơm bê tông để giảm đến mức tối đa những công việc phải làm tại hiện 

trường. Cần gia công những cấu kiện và bán thành phẩm tại địa điểm khác 

và chuyên chở đến lắp tại hiện trường . Tranh thủ những diện tích vừa thi 

công xong để làm mặt bằng thi công , gia công nhưng phải tuân theo các qui 

định kỹ thuật về thời gian được chất xếp tải trên sàn hoặc mặt bằng.  

5.3.13 Cần có những nhóm được phân công làm vệ sinh công nghiệp , đảm 

bảo mặt bằng thi công an toàn , sạch sẽ , không gây tai nạn hay trở ngại cho 

thi công tiếp tục cũng như thuận lợi cho di chuyển trên mặt bằng.  

5.4. Công tác chuẩn bị.  

5.4.1 Công tác chuẩn bị ở đây được hiểu là chuẩn bị xây dựng.  

5.4.2 Việc di chuyển, phá dỡ công trình cũ ở hiện trường không nằm trong 

đối tượng của quy trình này nhưng phải hoàn tất khi bàn giao mặt bằng cho 

thi công. Nhà thầu phải kiểm tra kỹ mặt bằng để lường hết mọi khó khăn xảy 

ra trong quá trình thi công sau này. Mọi sai lệch với điều kiện đấu thầu cần 

bàn bạc với chủ đầu tư để có giải pháp thoả đáng ngay trước khi thi công.  

5.4.3 Mọi điều kiện cung cấp kỹ thuật cho thi công như cấp điện, nước, 

phương tiện thông tin phục vụ thi công được chuẩn bị trước nhất. Cần sử lý 

ngay việc thoát nước mặt bằng. Việc thoát nước mặt bằng gắn liền với các 

giải pháp tổng mặt bằng xây dựng giai đoạn thi công phần ngầm.  

5.4.4 Nên thu hồi dung dịch khoan với hai ý nghĩa đảm bảo vệ sinh công 

nghiệp và kinh tế. Tuỳ theo thiết kế trình tự thi công cọc nhồi và tường 

barrettes mà vạch hệ rãnh thu hồi dịch khoan cũng như vị trí các hố tách cát, 

máy tách cát và máy bơm dịch sử dụng lại. Cần có hố thu nước và cầu rửa 

gầm xe, bánh xe ô tô chở đất trong quá trình thi công phần ngầm đảm bảo vệ 

sinh và an toàn đô thị. Hố này tách biệt với hố thu hồi dịch khoan. Mặt bằng 

thi công các giai đoạn ( kể cả thi công phần ngầm) cần luôn khô ráo và gọn, 

sạch.  

5.4.5 Kho, bãi vật tư, thiết bị cần sắp xếp chu đáo, dễ nhập xuất hàng cũng 

như an toàn, bảo quản tốt, chống mất mát, hư hỏng.  

5.4.6 Đường lộ giao thông trong công trường theo phương ngang cũng như 

phương thẳng đứng cho mọi loại phương tiện ( kể cả người đi bộ ) cần đảm 

bảo chất lượng nền, điều kiện gắn kết cũng như chiều rộng ngang và các 
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trang bị che chắn (lan can, lưới chắn) đủ an toàn, vệ sinh công nghiệp và 

thuận tiện.  

5.4.7 Các đường cáp ( điện mạnh và điện yếu) , đường ống ( cấp thải nước 

và năng lượng , khí các loại) cần bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn chống tai 

nạn. Cần đặc biệt lưu tâm đến quan hệ giữa ô tô, phương tiện nâng cất và 

đường dây điện để trần.  

5.4.8 Công trường cần bố trí khu toilet đảm bảo sạch sẽ và vệ sinh. Nơi trực 

y tế, sức khoẻ cần có biển hiệu , cờ hiệu và ở nơi dễ tìm, dễ thấy.  

5.4.9 Tại văn phòng kỹ thuật thi công ngoài một bộ hồ sơ bản vẽ thi công đầy 

đủ để kỹ sư, kỹ thuật tra cứu bất kỳ lúc nào phải có tủ để lưu trữ một bộ thiết 

kế và hồ sơ thi công đầy đủ chỉ để sử dụng đặc biệt do lệnh kỹ sư trưởng thi 

công. Các tài liệu địa chất công trình và địa chất thuỷ văn ( làm theo TCXD 

194:1997, Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật ) phải bày ở chỗ mà 

người thi công có thể lấy để tham khảo bất kỳ lúc nào. Dụng cụ kiểm tra chất 

lượng bentonite cũng như các dụng cụ kiểm tra đơn giản khác như máy 

theodolites, niveleurs, thước dây, thước cuộn, nivô, quả dọi, thước tầm chuẩn 

2m, 4m, . . . phải đầy đủ và sẵn sàng sử dụng được.  

5.4.10 Phương tiện liên lạc điện thoại, máy faximile, e-mail và máy tính điện 

tử luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng được và có người trực ban. 

Phương tiện ra lệnh bằng tiếng nói ( micro-ampli-loa - đài) luôn trong tình 

trạng vận hành được. Nên trang bị bộ đàm nội bộ để điều khiển từ trung tâm 

văn phòng kỹ thuật đến các kỹ sư, đội trưởng thi công ở các vị trí trên khắp 

công trường.  

5.4.11 Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công tuân theo TCXD 203:1997, Nhà cao 

tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.  

5.5. Thi công phần ngầm.  

5.5.1 Trong điều kiện xây chen tại Hà nội, nên thi công cọc khoan nhồi hoặc 

tường barrette trước khi đào đất làm đài và tầng hầm nếu có.  

5.5.2 Thi công cọc khoan nhồi tuân theo TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - Thi 

công cọc khoan nhồi. TCXD 196:1997, Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và 

kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. TCXD 206:1998. Cọc khoan nhồi - Yêu 

cầu về chất lượng thi công. Thi công cọc khoan nhồi còn tuân thủ các yêu 

cầu ghi trong bộ hồ sơ mời thầu của công trình. Những điều ghi trong chỉ dẫn 
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này được coi như lời khuyên quan trọng cần được các bên chủ đầu tư, bên 

thi công và kiểm tra chất lượng tham khảo , nếu chấp nhận sẽ được coi là 

điều kiện hợp đồng.  

5.5.3 Cần làm tốt công tác chuẩn bị trước khi thi công. Mặt cắt địa tầng phải 

treo tại phòng kỹ thuật và hồ sơ điạ chất được để liền kề . Cứ khoan được 

2m sâu cho mỗi cọc kỹ sư phải đối chiếu giữa lớp đất thực tế và địa tầng do 

khảo sát cung cấp. Khi có khác biệt phải thông báo cho đại diện kỹ thuật của 

chủ đầu tư để có giải pháp ứng phó kịp thời. Trước khi thi công cần để tại 

phòng kỹ thuật đầy đủ dụng cụ kiểm tra chất lượng dung dịch giữ thành vách 

khi khoan.  

Cần phổ biến đầy đủ qui trình thi công và các yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện 

an toàn cũng như sự phối hợp cho mọi thành viên tham gia thi công trước khi 

bắt tay vào công tác. Việc ghi chép quá trình thi công cần được thực hiện 

nghiêm túc theo qui định và bảng biểu trong TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - 

Thi công cọc khoan nhồi.  

5.5.4 Trình tự tiến hành khoan nhồi hợp lý theo thứ tự như sau:  

(1). Tiến hành các công tác chuẩn bị như làm hệ rãnh và hố thu hồi dịch 

khoan. Chế tạo dịch khoan. Đặt ống dẫn dịch khoan tới hố đào. (2). Định vị lỗ 

khoan ( nên sử dụng dưỡng bê tông cốt thép ). (3). Khoan mồi khoảng 1 mét 

đầu. (4). Lắp và đưa ống vách vào vị trí. (5). Khoan tạo lỗ có sử dụng dung 

dịch giữ thành vách . (6). Lắp cốt thép. (7). Lắp ống tremi và ống xục khí (8). 

Xục rửa giảm hàm lượng cát trong lỗ khoan (9). Đổ bê tông (10). Rút ống 

vách.  

5.5.5 Hệ thống mốc chuẩn được vạch vào nơi không dịch chuyển qua quá 

trình thi công, được sử dụng thường xuyên để kiểm tra trong thời gian thi 

công. Nên làm dưỡng định vị miệng lỗ khoan bằng tấm bê tông cốt thép ghép 

hai nửa ôm ngoài ống vách. Tấm này được tháo ra sử dụng cho lỗ khoan 

khác khi đã khoan được sâu đến hết tầm ống vách.  

5. 5.6 Việc chọn máy khoan nhồi phụ thuộc đường kính, độ sâu cọc và tính 

chất các lớp đất theo độ sâu. Với cọc nhồi cần khoan đến độ sâu khoảng 

40m, đường kính 600 mm nên dùng dàn máy khoan Hitachi 100. Cùng độ 

sâu khoan ấy mà đường kính khoan từ 800 ~ 1500 mm nên dùng dàn máy 

khoan Hitachi 125 hay Soilmex RT3-ST. Đường kính từ 2000mm ~ 3000 mm 

nên sử dụng dàn máy khoan Leffer hay Cassagrand loại máy Italia có ký hiệu 
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GCL-GCP HB/E loại GL-GV.. Máy móc cần được kiểm tra kỹ mọi bộ phận ( 

bộ phận phát động lực, truyền động, dây cáp, chốt khớp nối, gàu ...) trước khi 

tiến hành công tác khoan.  

5.5.7 Dung dịch giữ thành vách có thể sử dụng một trong hai thứ sau: dung 

dịch bùn bentonite hoặc dịch khoan supermud. Khi sử dụng cần đọc kỹ 

hướng dẫn sử dụng của từng loại theo hồ sơ bán hàng.  

 Sử dụng dung dịch khoan bentonite:  

Nên chế sẵn dung dịch khoan đủ dùng cho một ngày công tác nếu dùng 

bentonite nên khi sử dụng bentonite cần làm silô chứa.  

Dung dịch được trộn trong một bể có dung tích khoảng 10 m3 rồi bơm lên silo 

chứa. Cần đảm bảo nguồn nước đủ cấp cho việc chế tạo dung dịch. Tại bể 

trộn bố trí máy khuấy để tạo được dung dịch đồng đều. Nếu thu hồi dịch 

khoan nên làm giàu dịch khoan dùng lại bằng cách bơm vào bể trộn và cho 

thêm bentonite cho đạt các chỉ tiêu.  

 Sử dụng dung dịch khoan Supermud:  

Việc sử dụng chất Supermud để làm dung dịch khoan là đáng khuyến khích. 

Liều lượng sử dụng là 1/800 ( supermud/ nước). SuperMud là dạng chất dẻo 

trắng, hơi nhão hoà tan trong nước. SuperMud tạo lớp vỏ siêu mỏng giữ 

thành vách. Supermud không chứa các thành phần hoá gây ô nhiễm môi 

trường E.P.A. Supermud không bền, bị phân huỷ sau 8 giờ sau khi tiếp xúc 

với Chlorine, Calcium. Không cần có biện pháp phòng hộ lao động đặc biệt. 

Có thể hoà trực tiếp Supermud vào nước không cần khuấy nhiều hoặc chỉ 

cần cho nước chảy qua SuperMud, không tốn silô chứa. Nước thải trong hố 

khoan ra thường ít khi thu hồi và có thể xả trực tiếp vào cống công cộng vì 

chứa cặn bùn không đáng kể. Sử dụng Supermud chi phí cho khâu dịch 

khoan thường nhỏ hơn sử dụng bentonite.  

Để tạo áp lực đẩy ngược từ trong hố khoan ép ra thành vách không cho xập 

thành, cần cung cấp dịch khoan giữ cho cao trình của mặt dung dịch trong lỗ 

khoan cao hơn mức nước ngầm tĩnh ở đất bên ngoài tối thiểu là 1,5 mét. 

Thường nên ở mức cao hơn là 3 mét.  
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5.5.8 Khi khoan đến độ sâu thiết kế cần kiểm tra độ sâu cho chính xác và lấy 

mẫu dung dịch bentonite tại đáy lỗ khoan để kiểm tra hàm lượng cát. Sau khi 

ngừng khoan 30 phút, dùng gầu đáy thoải vét cát lắng đọng.  

5.5.9 Sự cố hay gặp khi khoan tạo lỗ là xập vách do mức bentonite trong hố 

thấp hơn mức nước ngầm bên ngoài, phải nhanh chóng bổ sung bentonite. 

Bentonite loãng quá cũng gây xập vách. Nhiều khi khoan chưa đến độ sâu 

thiết kế gặp phải thấu kính bùn hay thấu kính cuội sỏi mật độ dày đặc hoặc 

cỡ hạt lớn ( hiện tượng trầm tích đáy ao hồ xưa). Khi gặp túi bùn cần sử dụng 

dung dịch khoan có mật độ lớn thêm để khoan qua. Khi gặp cuội sỏi dày đặc 

hoặc đường kình hạt lớn cần đổi gàu khoan. Gàu thùng không thích hợp với 

đường kính cuội sỏi có cỡ hạt bằng 1/2 chiều rộng khe hở nạo đất. Trường 

hợp này phải dùng gàu xoắn (augerflight) hoặc dùng mũi khoan đường kính 

nhỏ đục qua lớp cuội sỏi.  

Khi dùng máy LEFFER để khoan, phải treo lồng thép vào móc cẩu của máy 

đào. Khi tháo ống vỏ kiêm mũi đào để cho ống ra sau khi đổ bê tông phải 

tháo móc treo cốt thép, sau đó lại phải móc treo lại khi xoay rút những đoạn 

ống tiếp trục. Nếu thép tỳ xuống đáy hố khoan, phải có tín hiệu theo dõi sự có 

mặt của cốt thép tại vị trí. Nếu thấy thép có khả năng bị chìm, phải treo giữ 

ngay.  

5. 5.11 Công nghệ đổ bê tông:  

Nên dùng bê tông chế trộn sẵn thương phẩm. Thường dùng có phụ gia kéo 

dài thời gian đông kết đồng thời với phụ gia giảm nước ( loại R4 của Sika với 

tỷ lệ #0,8 ~ 1% ) đề phòng quá trình vận chuyển bị kéo dài cũng như chờ đợi 

tuyến thi công tại công trường.  

- Bê tông đến cổng công trường được ngăn lại để kiểm tra : phẩm chất chung 

qua quan sát bằng mắt. Kiểm tra độ sụt hình côn Abrams và đúc mẫu để 

kiểm tra phá huỷ mẫu khi đến tuổi.  

5.5.12 Các đặc trưng kỹ thuật dùng kiểm tra các khâu trong quá trình thi công 

cọc nhồi và cọc, tường barrette chủ yếu như sau:  

Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng chất lượng cọc nhồi  

 Điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn.  

 Trang thiết bị thi công  
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 Công nghệ thi công.  

 Chất lượng của từng công đoạn thi công.  

 Vật liệu thi công.  

Việc kiểm tra kỹ chất lượng thi công từng công đoạn sẽ làm giảm được các 

khuyết tật của sản phẩm cuối cùng của cọc nhồi.  

Cần lưu ý các khuyết tật có thể :  

+ Trong khâu chuẩn bị thi công chưa tốt như định vị hố khoan không chính 

xác dẫn đến sai vị trí.  

+ Trong khâu thi công : Công đoạn tạo lỗ để xập vách, để co tiết diện cọc, để 

nghiêng cọc quá mức cho phép. Nhiều khi thi công chưa đến chiều sâu tính 

toán mà bên thi công đã dừng khoan để làm các khâu tiếp theo, có khi sự 

dừng này được đồng tình của người giám sát hoặc thiết kế không có kinh 

nghiệm quyết định mà khuyết tật này chỉ được phát hiện là sai khi thử tải khi 

đủ ngày. Công đoạn đổ bê tông khi đáy hố khoan còn bùn lắng đọng, rút ống 

nhanh làm cho chất lượng bê tông không đồng đều, bị túi bùn trong thân cọc. 

Có khi để thân cọc bị đứt đoạn. Công đoạn rút ống vách có thể làm cho cọc bị 

nhấc lên một đoạn. cọc bị thắt tiết diện. Những khuyết tật này trong quá trình 

thi công có thể giảm thiểu đến tối đa nhờ khâu kiểm tra chất lượng được tiến 

hành đúng thời điểm, nghiêm túc và theo đúng trình tự kỹ thuật, sử dụng 

phương tiện kiểm tra đảm bảo chuẩn xác. Kiểm tra chất lượng sau khi thi 

công nhằm khẳng định lại sức chịu tải đã tính toán phù hợp với dự báo khi 

thiết kế. Kiểm tra chất lượng cọc sau khi thi công là cách làm thụ động nhưng 

cần thiết. Có thể kiểm tra lại không chỉ chất lượng chịu tải của nền mà còn cả 

chất lượng bê tông của bản thân cọc nữa.  

Kiểm tra trước khi thi công:  

(i) Cần lập phương án thi công tỷ mỷ, trong đó ấn định chỉ tiêu kỹ thuật phải 

đạt và các bước cần kiểm tra cũng như sự chuẩn bị công cụ kiểm tra. Những 

công cụ kiểm tra đã được cơ quan kiểm định đã kiểm và đang còn thời hạn 

sử dụng. Nhất thiết phải để thường trực những dụng cụ kiểm tra chất lượng 

này kề với nơi thi công và luôn luôn trong tình trạng sãn sàng phục vụ. 

Phương án thi công này phải được tư vấn giám sát chất lượng thoả thuận và 

kỹ sư đại diện chủ đầu tư là chủ nhiệm dự án đồng ý.  
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( ii) Cần có tài liệu địa chất công trình do bên khoan thăm dò đã cung cấp cho 

thiết kế để ngay tại nơi thi công sẽ dùng đối chiếu với thực tế khoan.  

(iii) Kiểm tra tình trạng vận hành của máy thi công, dây cáp, dây cẩu, bộ phận 

truyền lực, thiết bị hãm, các phụ tùng máy khoan như bắp chuột, gàu, răng 

gàu, các máy phụ trợ phục vụ khâu bùn khoan, khâu lọc cát như máy bơm 

khuấy bùn, máy tách cát, sàng cát.  

(iv) Kiểm tra lưới định vị công trình và từng cọc. Kiểm tra các mốc khống chế 

nằm trong và ngoài công trình, kể cả các mốc khống chế nằm ngoài công 

trường. Những máy đo đạc phải được kiểm định và thời hạn được sử dụng 

đang còn hiệu lực. Người tiến hành các công tác về xác định các đặc trưng 

hình học của công trình phải là người đươc phép hành nghề và có chứng chỉ.  

Kiểm tra trong khi thi công:  

Quá trình thi công cần kiểm tra chặt chẽ từng công đoạn đã yêu cầu kiểm tra:  

(i) Kiểm tra chất lượng kích thước hình học. Những số liệu cần được khẳng 

định: vị trí từng cọc theo hai trục vuông góc do bản vẽ thi công xác định. Việc 

kiểm tra dựa vào hệ thống trục gốc trong và ngoài công trường. Kiểm tra các 

cao trình: mặt đất thiên nhiên quanh cọc, cao trình mặt trên ống vách. Độ 

thẳng đứng của ống vách hoặc độ nghiêng cần thiết nếu được thiết kế cũng 

cần kiểm tra. Biện pháp kiểm tra độ thẳng đứng hay độ nghiêng này đã giải 

trình và được kỹ sư đại diện chủ đầu tư duyệt. Người kiểm tra phải có chứng 

chỉ hành nghề đo đạc.  

(ii) Kiểm tra các đặc trưng của địa chất công trình và thuỷ văn. Cứ khoan 

được 2 mét cần kiểm tra loại đất ở vị trí thực địa có đúng khớp với báo cáo 

địa chất của bên khảo sát đã lập trước đây không . Cần ghi chép theo thực tế 

và nhận xét những điều khác nhau, trình bên kỹ sư đại diện chủ đầu tư để 

cùng thiết kế quyết định những điều chỉnh nếu cần thiết. Đã có công trình 

ngay tại Hà nội vào cuối năm 1994, khi quyết định ngừng khoan để làm tiếp 

các khâu sau không đối chiếu với mặt cắt địa chất cũng như người quyết định 

không am tường về địa chất nên đã phải bỏ hai cọc đã được đổ bê tông 

không đảm bảo độ sâu và kết quả ép tĩnh thử tải chỉ đạt 150% tải tính toán 

cọc đã hỏng.  

(iii) Kiểm tra dung dịch khoan trước khi cấp dung dịch vào hố khoan, khi 

khoan đủ độ sâu và khi xục rửa làm sạch hố khoan xong.  
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(iv) Kiểm tra cốt thép trước khi thả xuống hố khoan. Các chỉ tiêu phải kiểm tra 

là đường kính thanh, độ dài thanh chủ, khoảng cách giữa các thanh, độ sạch 

dầu mỡ.  

(v) Kiểm tra đáy hố khoan: Chiều sâu hố khoan được đo hai lần, ngay sau khi 

vừa đạt độ sâu thiết kế và sau khi để lắng và vét lại. Sau khi thả cốt thép và 

thả ống trémie, trước lúc đổ bê tông nên kiểm tra để xác định lớp cặn lắng. 

Nếu cần có thể lấy thép lên, lấy ống trémie lên để vét tiếp cho đạt độ sạch 

đáy hố. Để đáy hố không sạch sẽ gây ra độ lún dư quá mức cho phép.  

(vi) Kiểm tra các khâu của bê tông trước khi đổ vào hố. Các chỉ tiêu kiểm tra 

là chất lượng vật liệu thành phần của bê tông bao gồm cốt liệu, xi măng, 

nước, chất phụ gia, cấp phối. Đến công trường tiếp tục kiểm tra độ sụt 

Abram's, đúc mẫu để kiểm tra số hiệu, sơ bộ đánh giá thời gian sơ ninh. (vii) 

Các khâu cần kiểm tra khác như nguồn cấp điện năng khi thi công, kiểm tra 

sự liên lạc trong quá trình cung ứng bê tông, kiểm tra độ thông của máng , 

mương đón dung dịch trào từ hố khi đổ bê tông ...  

Các phương pháp kiểm tra chất lượng cọc nhồi sau khi thi công xong:  

Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi dựa vào TCXD 196:1997, Nhà cao tầng - 

Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. Tiêu chuẩn này mới 

đề cập đến ba loại thử: nén tĩnh, phương pháp biến dạng nhỏ PIT và phương 

pháp siêu âm. Ngày nay có nhiều công cụ nữa hiện đại để xác định những 

chỉ tiêu mà khi tiến hành kiểm tra kiểu thủ công thấy là hết sức khó. Việc sử 

dụng phương pháp kiểm tra được bàn bạc với chủ đầu tư để ấn định. Những 

phương án có thể sử dụng:  

(i) Kiểm tra bằng phương pháp tĩnh :  

Phương pháp gia tải tĩnh :  

Phương pháp này cho đến hiện nay được coi là phương pháp trực quan, dễ 

nhận thức và đáng tin cậy nhất. Theo yêu cầu của chủ đầu tư mà có thể thực 

hiện theo kiểu nén, kéo dọc trục cọc hoặc đẩy theo phương vuông góc với 

trục cọc. Thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện nhiều nhất nên chủ yếu đề cập 

ở đây là nén tĩnh.  

Có thể chọn một trong hai qui trình nén tĩnh chủ yếu được sử dụng là qui 

trình tải trọng không đổi ( Maintained Load, ML ) và qui trình tốc độ dịch 

chuyển không đổi ( Constant Rate of Penetration, CRP ). Qui trình nén với tải 
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trọng không đổi (ML) cho ta đánh giá khả năng chịu tải của cọc và độ lún cuả 

cọc theo thời gian. Thí nghiệm này đòi hỏi nhiều thời gian, kéo dài thời gian 

tới vài ngày. Qui trình nén với tốc độ dịch chuyển không đổi ( CRP) thường 

chỉ dùng đánh giá khả năng chịu tải giới hạn của cọc, thường chỉ cần 3 đến 5 

giờ. Nhìn chung tiêu chuẩn thí nghiệm nén tĩnh của nhiều nước trên thế giới ít 

khác biệt. Ta có thể so sánh tiêu chuẩn ASTM 1143-81 ( Hoa kỳ), BS 2004 ( 

Anh) và TCXD 196-1997 như sau:  

Chuyển dịch tăng trong khi lực không tăng hoặc giảm trong khoảng 10mm 

Chuyển dịch đạt 10%D Chưa có qui định  

cho loại thử kiểu này. Ghi chú: Qa = khả năng chịu tải cho phép của cọc  

Về đối trọng gia tải, có thể sử dụng vật nặng chất tải nhưng cũng có thể sử 

dụng neo xuống đất. Tuỳ điều kiện thực tế cụ thể mà quyết định cách tạo đối 

trọng. Với sức neo khá lớn nên khi sử dụng biện pháp neo cần hết sức thận 

trọng. Đại bộ phận các công trình thử tải tĩnh dùng cách chất vật nặng làm đối 

trọng. Cho đến nay, chỉ có một công trình dùng phương pháp neo để thử tải 

đó là công trình Grand Hanoi Lakeview Hotel ở số 28 đường Thanh niên do 

Công ty Kinsun ( Thái lan) thuộc tập đoàn B&B thực hiện.  

Do chúng ta chưa có qui phạm định ra chất lượng cọc khi thử xong nên cần 

bàn bạc thống nhất trước với chủ đầu tư để xác định các tiêu chí chất lượng 

trước khi thi công.  

Phương pháp gia tải tĩnh kiểu Osterberrg:  

Phương pháp này khá mới với thế giới và nước ta. Nguyên tắc của phương 

pháp là đổ một lớp bê tông đủ dày dưới đáy rồi thả hệ hộp kích ( O-cell ) 

xuống đó, sau đó lại đổ tiếp phần cọc trên. Hệ điều khiển và ghi chép từ trên 

mặt đất. Sử dụng phương pháp này có thể thí nghiệm riêng biệt hoặc đồng 

thời hai chỉ tiêu là sức chịu mũi cọc và lực ma sát bên của cọc. Tải thí nghiệm 

có thể đạt được từ 60 tấn đến 18000 tấn. Thời gian thí nghiệm nhanh thì chỉ 

cần 24 giờ, nếu yêu cầu cũng chỉ hết tối đa là 3 ngày. Độ sâu đặt trang thiết 

bị thí nghiệm trong móng có thể tới trên 60 mét. Sau khi thử xong, bơm bê 

tông xuống lấp hệ kích cho cọc được liên tục. (Tiến sĩ Jorj O. Osterberg là 

chuyên gia địa kỹ thuật có tên tuổi, hiện sống tại Hoa kỳ. Ông hiện nay ( 1998 

) về hưu nhưng là giáo sư danh dự của Northwestern University, Viện sĩ Viện 

Hàn lâm Kỹ thuật, 1985 là giảng viên trường Tersaghi, năm 1988 là thành 

viên Viện nền móng sâu. Năm 1994 phương pháp thử tĩnh Osterberg ra đời 
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với tên O-Cell , được cấp chứng chỉ NOVA. Chứng chỉ NOVA là dạng được 

coi như giải Nobel về xây dựng của Hoa kỳ. Phương pháp thử tĩnh O-Cell có 

thể dùng thử tải cọc nhồi , cọc đóng, tường barettes, thí nghiệm tải ở hông 

cọc, thí nghiệm ở cọc làm kiểu gầu xoay ( Auger Cast Piles ).  

Nước ta đã có một số công trình sử dụng phương pháp thử tải tĩnh kiểu 

Osterberg. Tại Hà nội có công trình Tháp Vietcombank , tại Nam bộ có công 

trình cầu Bắc Mỹ thuận đã sử dụng cách thử cọc kiểu này).  

(ii) Phương pháp khoan lấy mẫu ở lõi cọc:  

Dùng máy khoan đá để khoan vào cọc, có thể lấy mẫu bê tông theo đường 

kính 50~150 mm, dọc suốt độ sâu dự định khoan. Nếu đường kính cọc lớn, 

có thể phải khoan đến 3 lỗ nằm trên cùng một tiết diện ngang mới tạm có 

khái niệm về chất lượng bê tông dọc theo cọc. Phương pháp này có thể quan 

sát trực tiếp được chất lượng bê tông dọc theo chiều sâu lỗ khoan. Nếu thí 

nghiệm phá huỷ mẫu có thể biết được chất lượng bê tông của mẫu. Ưu điểm 

của phương pháp là trực quan và khá chính xác. Nhược điểm là chi phí lấy 

mẫu khá lớn. Nếu chỉ khoan 2 lỗ trên tiết diện cọc theo chiều sâu cả cọc thì 

chi phí xấp xỉ giá thành của cọc. Thường phương pháp này chỉ giải quyết khi 

bằng các phương pháp khác đã xác định cọc có khuyết tật. Phương pháp 

này kết hợp kiểm tra chính xác hoá và sử dụng ngay lỗ khoan để bơm phụt xi 

măng cứu chữa những đoạn hỏng. Phương pháp này đòi hỏi thời gian khoan 

lấy mẫu lâu, quá trình khoan cũng phức tạp như phải dùng bentonite để tống 

mạt khoan lên bờ, phải lấy mẫu như khoan thăm dò đá và tốc độ khoan 

không nhanh lắm. Phương pháp này có ưu điểm là có thể nhận dạng được 

ngay chất lượng mà chủ yếu là độ chắc đặc của bê tông. Nếu đem mẫu thử 

nén phá huỷ mẫu thì có kết quả sức chịu của mẫu . Tuy phương pháp phức 

tạp và tốn kém nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chỉ định phương pháp này.  

(iii) Phương pháp siêu âm:  

Phương pháp thử là dạng kỹ thuật đánh giá kết cấu không phá huỷ mẫu thử ( 

Non-destructive evaluation, NDE ). Khi thử không làm hư hỏng kết cấu, 

không làm thay đổi bất kỳ tính chất cơ học nào của mẫu. Phương pháp được 

Châu Âu và Hoa kỳ sử dụng khá phổ biến. Cách thử thông dụng là quét siêu 

âm theo tiết diện ngang thân cọc. Tuỳ đường kính cọc lớn hay nhỏ mà bố trí 

các lỗ dọc theo thân cọc trước khi đổ bê tông. Lỗ dọc này có đường kính 

trong xấp xỉ 60 mm vỏ lỗ là ống nhựa hay ống thép. Có khi người ta khoan 
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tạo lỗ như phương pháp kiểm tra theo khoan lỗ nói trên, nêu không để lỗ 

trước.  

Đầu thu phát có hai kiểu: kiểu đầu thu riêng và đầu phát riêng, kiểu đầu thu 

và phát gắn liền nhau.  

Nếu đường kính cọc là 600 mm thì chỉ cần bố trí hai lỗ dọc theo thân cọc đối 

xứng qua tâm cọc và nằm sát cốt đai. Nếu đường kính 800 mm nên bố trí 3 

lỗ. Đường kính 1000 mm, bố trí 4 lỗ... Khi thử, thả đầu phát siêu âm xuống 

một lỗ và đầu thu ở lỗ khác. Đường quét để kiểm tra chất lượng sẽ là đường 

nối giữa đầu phát và đầu thu. Quá trình thả đầu phát và đầu thu cần đảm bảo 

hai đầu này xuống cùng một tốc độ và luôn luôn nằm ở cùng độ sâu so với 

mặt trên của cọc.  

Qui phạm của nhiều nước qui định thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê 

tông bằng phương pháp không phá huỷ phải làm cho 10% số cọc.  

(iv) Phương pháp thử bằng phóng xạ ( Carota ):  

Phương pháp này là một phương pháp đánh giá không phá huỷ mẫu thử ( 

NDE ) như phương pháp siêu âm. Cách trang bị để thí nghiệm không khác gì 

phương pháp siêu âm. Điều khác là thay cho đầu thu và đầu phát siêu âm là 

đầu thu và phát phóng xạ. Nước ta đã sản xuất loại trang bị này do một cơ sở 

của quân đội tiến hành. Giống như phương pháp siêu âm, kết quả đọc biểu 

đồ thu phóng xạ có thể biết được nơi và mức độ của khuyết tật trong cọc.  

(v) Phương pháp đo âm dội:  

Phương pháp này thí nghiệm kiểm tra không phá huỷ mẫu để biết chất lượng 

cọc , cọc nhồi, cọc barrettes. Nguyên lý là sử dụng hiện tượng âm dội ( Pile 

Echo Tester, PET ). Nguyên tắc hoạt động của phương pháp là gõ bằng một 

búa 300 gam vào đầu cọc, một thiết bị ghi gắn ngay trên đầu cọc ấy cho phép 

ghi hiệu ứng âm dội và máy tính sử lý cho kết quả về nhận định chất lượng 

cọc. Máy tính sử dụng để sử lý kết quả ghi được về âm dội là máy tính cá 

nhân tiêu chuẩn ( standard PC ) , sử dụng phần cứng bổ sung tối thiểu, mọi 

tín hiệu thu nhận và sử lý qua phầm mềm mà phần mềm này có thể nâng cấp 

nhanh chóng, tiện lợi ngay cả khi liên hệ bằng e-mail với trung tâm GeocomP. 

Phầm mềm dựa vào cơ sở Windows theo chuẩn vận hành hiện đại , được 

nghiên cứu phù hợp với sự hợp lý tối đa về công thái học ( ergonomic ). Một 

người làm được các thí nghiệm về âm dội với năng suất 300 cọc một ngày.  
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Khi cần thiết nên tiếp xúc với http://ww.piletest.com/PET.HTM ta có thể đọc 

được kết quả chuẩn mực khi thử cọc và được cung cấp miễn phí phần mềm 

cập nhật theo đường e-mail. Với sự tiện lợi là chi phí cho kiểm tra hết sức 

thấp nên có thể dùng phương pháp này thí nghiệm cho 100% cọc trong một 

công trình. Nhược điểm của phương pháp là nếu chiều sâu của cọc thí 

nghiệm quá 20 mét thì độ chính xác của kết quả là thấp.  

(vi) Các phương pháp thử động:  

Có rất nhiều trang thiết bị để thử động như máy phân tích đóng cọc để thử 

theo phương pháp biến dạng lớn ( PDA), máy ghi kết quả thử theo phương 

pháp biến dạng nhỏ (PIT), máy ghi saximeter, máy phân tích hoạt động của 

búa ( Hammer Performance Analyzer, HPA ), máy ghi kết quả góc nghiêng 

của cọc ( angle analyzer), máy ghi kết quả đóng cọc ( Pile installation 

recorder, PIR ), máy phân tích xuyên tiêu chuẩn ( SPT analyzer) ...  

 Máy phân tích cọc theo phương pháp biến dạng lớn PDA có loại mới 

nhất là loại PAK. Máy này ghi các thí nghiệm nặng cho môi trường xây 

dựng ác nghiệt. Máy này ghi kết quả của phương pháp thử biến dạng lớn 

cho công trình nền móng, cho thăm dò địa kỹ thuật . Phần mềm sử lý rất 

dễ tiếp thu. Số liệu được tự động lưu giữ vào đĩa để sử dụng về sau. 

Chương trình CAPWAPđ cài đặt được vào PAK nên việc đánh giá khả 

năng toàn vẹn và khả năng chịu tải của cọc rất nhanh chóng.  

 Sử dụng phương pháp thử Biến dạng nhỏ ( PIT ) là cách thử nhanh 

cho số lớn cọc. Phép thử cho biết chất lượng bê tông cọc có tốt hay 

không, tính toàn vẹn của cọc khi kiểm tra các khuyết tật lớn của cọc. Các 

loại máy phân tích PIT dung nguồn năng lượng pin, cơ động nhanh chóng 

và sử dụng đơn chiếc. Dụng cụ của phương pháp PIT dùng tìm các 

khuyết tật lớn và nguy hiểm như nứt gãy, thắt cổ chai, lẫn nhiều đất trong 

bê tông hoặc là rỗng.  

(vii) Phương pháp trở kháng cơ học:  

Phương pháp này quen thuộc với tên gọi phương pháp phân tích dao động 

hay còn gọi là phương pháp truyền sóng cơ học. Nguyên lý được áp dụng là 

truyền sóng, nguyên lý dao động cưỡng bức của cọc đàn hồi. Có hai phương 

pháp thực hiện là dùng trở kháng rung động và dùng trở kháng xung. 

Phương pháp trở kháng rung sử dụng mô tơ điện động được kích hoạt do 
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một máy phát tác động lên đâù cọc. Dùng một máy ghi vận tốc sóng truyền 

trong cọc. Nhìn biểu đồ sóng ghi được, có thể biết chất lượng cọc qua chỉ tiêu 

độ đồng đều của vật liệu bê tông ở các vị trí .  

Phương pháp trở kháng xung là cơ sở cho các phương pháp PIT và PET. 

Hai phương pháp PIT và PET ghi sóng âm dội. Phương pháp trở kháng xung 

này ghi vận tốc truyến sóng khi đập búa tạo xung lên đầu cọc. Sự khác nhau 

giữa ba phương pháp này là máy ghi được các hiện tượng vật lý nào và phần 

mềm chuyển các dao động cơ lý học ấy dưới dạng sóng ghi được trong máy 

và thể hiện qua biểu đồ như thế nào.  

5.5.16 Khi công trình có hố đào sâu hơn mặt đáy móng của công trình hiện 

hữu liền kề từ 0,2 mét trở lên phải làm cừ quanh đường biên hố đào. Cừ có 

độ sâu theo tính toán để không bị áp lực đẩy xô vào trong sau khi đào. Cừ 

không để cho nước qua theo phương ngang. Việc lựa chọn cừ thép, cừ bê 

tông cốt thép , cừ bê tông cốt thép ứng lực trước, cừ gỗ hay cừ nhựa căn cứ 

vào thiết kế công nghệ thi công. Những loại cừ sử dụng có hiệu quả là cừ 

thép Lacsen, Zombas. Cừ nhựa polyurêthan mới vào thị trường nước ta là 

loại hữu hiệu. Cần cân nhắc khi sử dụng cừ cọc thép I-20, bưng ván gỗ vì 

hiệu quả kỹ thuật và kinh tế không cao. Công nghệ cừ bê tông cốt thép ứng 

lực trước mới nhập vào nước ta và được chế tạo những năm gần đây có thể 

sử dụng được. Khi chưa có cừ kín khít không nên hạ mức nước ngầm.  

5.5.17 Tường cừ được chống đỡ nhờ neo, cây chống hoặc khung chống, 

đảm bảo không dịch chuyển, không biến dạng trong suốt quá trình thi công. 

Hệ chống đỡ tường cừ được thiết kế, tính toán kỹ trước khi thi công, và là 

biện pháp đảm bảo chất lượng công trình quan trọng. Hệ chống đỡ này có 

thể lắp đặt theo từng mức sâu đào đất nhưng nằm trong tổng thể đã định.  

5.5.18 Đất từ các hố đào lấy ra không nên cất chứa tại mặt bằng mà cần di 

chuyển khỏi công trường ngay. Khi cần dùng đất lấp sẽ cung cấp chủng loại 

đất có các tính chất đúng theo yêu cầu.  

5.5.19 Cần bơm nước để thuận lợi cho thi công , chỉ nên hạ mức nước bên 

trong phạm vi vùng đã chắn tường cừ hoặc trong phạm vi kết cấu đã vây 

quanh vì lý do an toàn cho công trình hiện hữu liền kề.  

5.5. 20 Trước khi lấp đất phải dọn sạch và san phẳng mặt lấp. Mọi chi tiết kết 

cấu và hệ ống kỹ thuật sẽ nằm trong đất phải lắp đặt xong, đã thực hiện đầy 

đủ các giải pháp bảo vệ cũng như chống thấm. Cần nghiệm thu công trình 
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khuất trước khi lấp đất. Việc lấp được tiến hành thành từng lớp dày 20 cm rồi 

đầm kỹ.  

5.5.21 Qui trình thi công cọc và tường barrette tuân theo chỉ dẫn sau đây:  

Cọc hay tường barrette là kết cấu dạng tường hoặc trụ bêtông cốt thép có 

chiều sâu tương đương với cọc nhồi. Chiều ngang tiết diện barrette thường là 

600 mm , 800 mm hay hơn nữa. Chiều dài của tường thường theo chu vi nhà 

hoặc do kết cấu bên trên để định đoạt. Cọc barrette có tiết diện ngang là hình 

chữ nhật thường là 600x2400mm, 800x2400mm . Có thể loại cọc này có tiết 

diện ngang hình sao 3 nhánh đều, từ tâm đến đầu nhánh là 2400mm ( chữ Y 

), có thể tiết điện ngang tạo thành chữ I mà hai đầu cánh là hai hình chữ nhật 

600x2400mm được nối với nhau bằng đoạn bụng cũng 600x2400mm. Có thể 

cọc Barrette có tiết diện ngang hình chữ U giống hình I trên nhưng đoạn bụng 

chuyển dịch ra mép của hai cánh. Qui trình thi công tường trong đất chỉ khác 

thi công cọc nhồi ở khâu tạo lỗ. Những khâu khác tương tự như thi công cọc 

nhồi.  

Công cụ tạo lỗ là gàu clamshell có bộ phận dẫn hướng nối phía trên gàu.. 

Phải làm khoang dẫn hướng cho đoạn đào lớp trên cùng cho đến khi đào sâu 

bằng chiều cao gàu. Quá trình đào cũng dùng dung dịch giữ thành vách như 

đối với cọc nhồi. Đào thành từng đoạn có chiều dài khoảng 2400mm ( gọi là 

các panel). Đặt thép và đổ bê tông xong mới làm tiếp các panel sau. Dùng bộ 

phận nối nằm trong hộp thép dài để ngăn nước có thể thấm qua mối nối giữa 

hai panel. Bộ phận nối này là sáng chế của công ty Bachy-Soletanche có tên 

là mối nối ngăn nước (WaterStop Joint). Việc thả thép, xục rửa, đổ bê tông và 

kiểm tra hoàn toàn giống như cọc nhồi. Riêng kiểm tra nén tĩnh phải dùng 

phương pháp OSTERBERG vì tải cho mỗi cọc khá lớn, hàng ngàn tấn.  

5.5.22 Phương pháp Top-down hay là làm hầm nhà theo kiểu từ trên xuống. 

Đối với những nhà sử dụng tường barrette quanh chu vi nhà đồng thời làm 

tường cho tầng hầm nhà nên xây dựng tầng hầm kiểu top-down. Nội dung 

phương pháp như sau:  

 Làm sàn tầng trệt trước khi làm các tầng hầm dưới. Dùng ngay đất 

đang có làm coppha cho sàn này nên không phải cây chống. Tại sàn này 

để một lỗ trống khoảng 2mx4m để vận chuyển những thứ sẽ cần chuyển 

từ dưới lên và trên xuống.  
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 Khi sàn đủ cứng, qua lỗ trống xuống dưới mà moi đất tạo khoảng 

không gian cho tầng hầm sát trệt. Lại dùng nền làm coppha cho tầng hầm 

tiếp theo. Rồi lại moi tầng dưới nữa cho đến nền cuối cùng thì đổ lớp nền 

đáy. Nếu có cột thì nên làm cột lắp ghép sau khi đã đổ sàn dưới.  

 Cốt thép của sàn và dầm được nối với tường nhờ khoan xuyên tường 

và lùa thép sau. Dùng vữa ximăng trộn với Sikagrout bơm sịt vào lỗ khoan 

đã đặt thép.  

5.6. Thi công phần thân.  

5.6.1 Việc thi công phần thân tuân theo TCXD 202:1997 Nhà cao tầng- Thi 

công phần thân.  

Khi thiết kế biện pháp thi công nhà cao tầng xây chen trong thành phố cần 

quan tâm đặc biệt đến các yếu tố sau đây: vận chuyển vật liệu, trang bị và 

người theo phương thẳng đứng, phương ngang , đảm bảo kích thước hình 

học, giàn giáo và an toàn trên cao chống rơi, thiết bị nâng cất phải ổn định kể 

cả gió bão trong quá trình thi công, giông và sét, tiếng ồn và ánh sáng, sự lan 

toả khí độc hại, sự giao hội với các công trình kỹ thuật hiện có, sự ảnh hưởng 

mọi mặt đến công trình hiện hữu lân cận.  

5.6.2 Công tác đo đạc và xác định kích thước hình học công trình và kết cấu:  

(1) Việc định vị công trình, đảm bảo kích thước hình học và theo dõi biến 

dạng công trình trong và sau khi hoàn thành xây dựng công trình là nhân tố 

hết sức quan trọng nên phải tổ chức nhóm đo đạc chuyên trách, chất lượng 

cao thực hiện. Việc đo đạc tuân theo TCXD 203:1997 Nhà cao tầng - Kĩ thuật 

đo đạc phục vụ công tác thi công. Phải lập phương án thực hiện đo đạc cho 

các giai đoạn thi công, lập thành hồ sơ và được kỹ sư đại diện chủ đầu tư 

duyệt trước khi thi công.  

(2) Phương án đo đạc phải được trình duyệt cho chủ đầu tư đồng thời với 

phương án thi công xây dựng. Tài liệu đo đạc trong quá trình thi công cũng 

như đo đạc hoàn công , đo biến dạng đến giai đoạn bàn giao và phương án 

đo biến dạng trong quá trình sử dụng công trình là cơ sở để bàn giao nghiệm 

thu công trình. Thiếu hồ sơ đo đạc, công trình không được phép bàn giao và 

nghiệm thu.  
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(3) Xây dựng nhà cao tầng nên thành lập mạng lưới bố trí cơ sở theo nguyên 

tắc lưới độc lập. Phương vị của một trong những cạnh xuất phát từ điểm gốc 

lấy bằng 0o00'00 với sai số trung phương của lưới cơ sở bố trí đo góc là 10, 

đo cạnh là 1:5.000.  

(4) Xây dựng nhà cao tầng nên chọn các chỉ tiêu sau đây khi lập lưới khống 

chế độ cao: Hạng I Khoảng cách lớn nhất từ máy đến mia: 25 m Chênh lệch 

khoảng cách sau, trước: 0,3 m Tích luỹ chênh lệch khoảng cách: 0,5 m Tia 

ngắm đi cách chướng ngại vật mặt đất: 0,8 mm Sai số đo trên cao đến mỗi 

trạm máy: 0,5 mm Sai số khép tuyến theo mỗi trạm máy: 1 n  

Độ chính xác và các chỉ tiêu dung sai do phía thi công đề nghị và được chủ 

đầu tư chấp nhận đồng thời với biện pháp thi công các phần việc tương ứng.  

Cơ sở để quyết định lựa chọn dung sai và phương pháp xác định những 

dung sai này là TCXD 193:1996 ( ISO 7976-1:1989), Dung sai trong xây dựng 

công trình, Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của 

công trình; TCXD 210:1998 ( ISO 7976-2 : 1989 ), Dung sai trong xây dựng 

công trình, Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của 

công trình - Vị trí các điểm đo; TCXD 211:1998 ( ISO 3443:1989 ) Dung sai 

trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi 

công.  

Mẫu số đo và các qui cách bảng biểu trong tính toán biến dạng theo qui định 

trong phụ lục của TCXD 203:1997, Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ 

công tác thi công.  

5.6.3 Cốp pha và cây chống cho nhà cao tầng thực hiện theo TCVN 4453-

1995, Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 

Do tiến độ thi công cần nhanh và chờ đợi kỹ thuật cho bê tông đủ cứng nên 

cốp pha và cây chống nên làm theo "phương pháp hai tầng rưỡi". Khi thi 

công theo phương pháp hai tầng rưỡi cần tuân theo những qui trình sau đây:  

1. Mật độ cột chống lại:  

Chiều dày sàn cm Kích thước một cạnh sàn 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10 Không 

đảm bảo --- --- 15 2,4 m Không đảm bảo --- 20 2,4 m 2,4 m Không đảm bảo 

25 --- 2,4 m 2,4 m 30 --- 2,4 m 2,4 m  

Ghi chú:  
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 Các trường hợp " Không đảm bảo " do chiều dày sàn mỏng, thời gian 

thi công ngắn , không nên áp dụng phương pháp hai tầng rưỡi.  

Nên áp dụng phương pháp hai tầng rưỡi khi chiều dày sàn lớn hơn 15 cm. 

Thời gian thi công bê tông các tầng phải cách nhau trên 7 ngày để đảm bảo 

bê tông sàn đủ cứng thi công được bên trên mặc dù vẫn có cây chống.  

 Các trường hợp --- không có ý nghĩa thực tiễn vì tương quan giữa 

chiều dày sàn và nhịp của sàn không hợp lý.  

2. Thời gian thi công bê tông hợp lý cho một tầng ( ngày):  

Chiều dày sàn cm Kích thước của một cạnh sàn 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10 >7 --- -

-- 15 7 >7 --- 20 7 7 >7 25 --- 7 7 30 --- 7 7  

Ghi chú: Như bảng trên.  

3. Các yêu cầu kỹ thuật:  

 Cây chống ở tầng nằm trên tầng chống lại nên làm có mật độ cột 

chống là 1,20 x 1,20 mét.  

 Cây chống ở tầng trên tầng chống lại nên trùng theo phương thẳng 

đứng .  

 Nếu sử dụng cây chống lại là các trụ đơn có điều chỉnh được độ cao 

nhờ ren vít thì không nhất thiết phải làm giằng. Nếu dùng cây chống lại 

bằng cột chống phải nêm chân thì nên làm giằng theo cả hai phương 

vuông góc với nhau.  

 Việc giảm cột chống trong quá trình chống lại được thực hiện theo 

từng phân đoạn làm sao để những phân đoạn này đã được đổ bê tông 

xong tầng trên cùng để tránh hoạt tải do thi công gây ra. Vị trí chống lại 

trước hết nên là nơi có nội lực lớn nhất của cấu kiện.  

5.6.4 Những lỗ chờ để ống kỹ thuật xuyên qua dầm, sàn, cột, tường bê tông 

phải được bố trí đầy đủ tránh sự đục đẽo sau này ảnh hưởng đến chất lượng 

kết cấu. Những lỗ này phải do thợ mộc đặt theo chỉ dẫn của thợ lắp đặt kỹ 

thuật.  

5.6.5 Bề mặt cốp pha cần bôi lớp chống dính trước khi đặt cốt thép. Việc sử 

dụng loại chất chống dính phải thông qua kỹ sư đại diện chủ đầu tư.  
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5.6.6 Độ vồng thi công tại giữa kết cấu có đỡ hai đầu là 0,3% và với kết cấu 

có đầu tự do của nhịp thì độ vồng tại đầu nhịp là 0,5%.  

5.6.7 Khi sử dụng cốp pha bay ( flying forms ) hay loại tương tự cần kiểm tra 

độ bền và độ ổn định để đảm bảo độ cứng và ổn định khi chịu các tải trọng 

tác động lên trong quá trình thi công. Cách di chuyển cốp pha bay và các 

dạng cốp pha kích thước lớn tới vị trí khác cần chú ý đảm bảo không bị biến 

dạng cũng như đảm bảo độ lắp ráp cho vị trí mới thuận lợi nhất. Phải hết sức 

chú ý và cần kiểm tra hình dạng, các mối liên kết , các kết cấu giằng, néo 

trước khi di chuyển và khi bắt đàu lắp đặt vào vị trí mới.  

5.6.8 Cốp pha và cây chống đã hỏng không được sử dụng cho công trình 

mặc dàu đã sửa chữa.  

5.6.9 Rỡ cốp pha và tháo cây chống chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo 

cường độ theo yêu cầu của TCVN 4453-1995, Kết cấu bê tông cốt thép, tiêu 

chuẩn thi công và nghiệm thu.  

5.6.10 Trước khi đổ bê tông, bên thi công phải thông qua đại diện kỹ thuật 

của chủ đầu tư sơ đồ mạch nối thi công với các giải pháp sử lý khi gặp các 

tình huống khả dĩ xảy ra. Cần chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và vật liệu cần 

thiết khi có sự cố đã trù liệu .  

5.6.11 Nguồn cung cấp cốt thép cho bê tông phải được sự thoả thuận của kỹ 

thuật đại diện cho chủ đầu tư.  

5.6.12 Cốt thép được chứa trong kho hở có lát hoặc láng phía dưới và che 

mưa phía trên. Cần tránh hư hỏng và giảm phẩm chất trong quá trình lưu 

kho. Cứ 50 tấn thép lại phải làm thí nghiệm một tổ mẫu theo các chỉ tiêu : 

kéo, uốn 90o ( bend test ). Cứ 100 tấn lại làm thêm một tổ mẫu thí nghiệm 

uốn 180o ( rebend test ). Mọi thí nghiệm phải có văn bản báo cáo và kết luận 

được rằng thép sẽ sử dụng đáp ứng được yêu cầu của thiết kế công trình.  

5.6.13 Cốt thép được gia công và lắp đặt vào vị trí phù hợp với thiết kế hoặc 

bản vẽ thi công được kỹ sư đại diện cho chủ đầu tư thông qua. Các chỉ tiêu 

để kiểm tra chất lượng công tác thép là chủng loại thép, số lượng thanh trên 

tiết diện, đường kính thanh thép, độ dài thanh thép, vị trí cắt và nối, chiều dài 

đoạn nối, phương pháp nối, khoảng cách các thanh, chiều dày lớp bảo vệ, 

hình dạng thanh phù hợp với bản vẽ, độ sạch không bám dính bùn, đất và 

dầu mỡ cũng như việc đảm bảo không gỉ của các thanh thép.  
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5.6.14 Chỉ được phép gia công nhiệt thanh thép khi kỹ sư đại diện chủ đầu tư 

đồng ý bằng văn bản cho từng trường hợp.  

5.6.15 Thép đã uốn hỏng không được phép duỗi thẳng và uốn lại để sử dụng. 

Những thanh có dấu hiệu nứt gãy cần bị loại bỏ.  

5.6.16 Miếng hoặc phương tiện để kê, đệm, đảm bảo chiều dày lớp bảo vệ 

hoặc khoảng cách giữa các thanh được để lại trong bê tông phải bố trí đủ số 

lượng, đặt đúng vị trí và không được ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông 

cũng như điều kiện sử dụng bê tông. Miếng kê bằng vữa xi măng phải có độ 

bền bằng độ bền của bê tông của kết cấu.  

5.6.17 Không đổ bê tông bất kỳ kết cấu nào khi chưa tiến hành nghiệm thu có 

lập biên bản xác nhận của kỹ sư đại diện cho chủ đầu tư với công tác cốp 

pha và cốt thép. Mọi yêu cầu sửa chỉnh cần được tiến hành tức thời và kỹ sư 

đại diện chủ đầu tư xác nhận lại mới được đổ bê tông.  

5.6.18 Dù bê tông mua hay tự chế trộn đều phải lập thiết kế thành phần bê 

tông và đảm bảo thi công đúng thành phần này ghi lại bằng phiếu sản xuất 

cho từng mẻ trộn. Thành phần bê tông phải thông qua kỹ sư đại diện chủ đầu 

tư trước khi chế trộn, cần chế tạo mẫu và thí nghiệm mẫu và chỉ sử dụng 

thành phần này khi mẫu đáp ứng các yêu cầu sử dụng. Văn bản lập liên quan 

đến thành phần và chất lượng bê tông được lưu trữ như hồ sơ cơ bản làm cơ 

sở cho việc thanh toán khối lượng hoàn thành kết cấu. Mọi phiếu liên quan 

đến chất lượng bê tông cần được kỹ sư chỉ huy thi công xác nhận rằng đúng 

loại bê tông được xác nhận đây sử dụng vào kết cấu nào trong ngôi nhà ( địa 

chỉ kết cấu sử dụng).  

5.6.19 Vật liệu sử dụng phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng kể cả độ sạch 

như chất lượng clinker, chất lượng xi măng, thành phần thạch học của cốt 

liệu, kết quả phân tích cỡ hạt cốt liệu thô và mịn, chất lượng nước, chất 

lượng và tính năng phụ gia. Việc xác định khối lượng vật liệu ( xi măng, cốt 

liệu thô, cốt liệu mịn, nước, phụ gia ) trong thành phần bê tông phải tiến hành 

bằng cân. Cân và các phương tiện đo lường cần được kiểm định đúng qui 

trình và định kỳ theo qui phạm , có chứng chỉ được phép sử dụng cũng như 

còn trong thời hạn được sử dụng.  

Với bê tông thương phẩm cần có giải trình thêm về sử dụng phụ gia giảm 

nước, phụ gia kéo dài đông kết để nâng cao chất lượng bê tông cũng như 

biện pháp đảm bảo tính năng và yêu cầu kỹ thuật của bê tông. Cần lưu ý đến 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Th%C3%A9p
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BB%B9_s%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%A7u_t%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Th%C3%A9p
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/N%E1%BB%A9t
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Xi_m%C4%83ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BB%B9_s%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%A7u_t%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_t%C3%A1c_c%E1%BB%91p_pha
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_t%C3%A1c_c%E1%BB%91p_pha
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_t%C3%A1c_c%E1%BB%91p_pha
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Th%C3%A9p
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BB%B9_s%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%A7u_t%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%A7u_t%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Ch%E1%BB%A7_%C4%91%E1%BA%A7u_t%C6%B0
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Xi_m%C4%83ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng


các thông số sử dụng vật liệu và biện pháp vận chuyển và các tác động khác 

khi cần chuyên chở bê tông đi xa trong điều kiện đường phố đông đúc.  

Việc thi công bê tông cho nhà cao tầng phải tuân thủ nghiêm túc các điều 

khoản của các tiêu chuẩn sau đây: TCXD 199:1997 , Nhà cao tầng - Kĩ thuật 

chế tạo bê tông mác 400-600. TCXD 200:1997 , Nhà cao tầng - Kĩ thuật chế 

tạo bê tông bơm.  

5.6.20 Dung sai vật liệu trong một mẻ trộn được chấp nhận: Xi măng +3% 

theo trọng lượng xi măng. Nước và từng loại cốt liệu : + 5% theo từng loại.  

Hàm lượng hoá chất có hại cho chất lượng bê tông như muối clorua, hàm 

lượng sunphat phải tuân theo chỉ dẫn của thiết kế và có sự phê chuẩn của kỹ 

sư đại diện chủ đầu tư.  

5.6.21 Việc vận chuyển và đổ bê tông không được làm hao hụt vật liệu thành 

phần và tạo ra hiện tượng phân tầng. Bê tông không được rơi tự do quá 

chiều cao 2,50 mét. Thời gian vận chuyển kể từ sau khi trộn xi măng với 

nước càng sớm càng tốt nhưng không muộn hơn 45 phút. Thời gian ngưng 

cung cấp bê tông vào kết cấu để đầm cũng như sự phân chia mạch thi công 

này cần được thiết kế coi như một biện pháp thi công cho từng kết cấu và 

được kỹ sư đại diện cho chủ đầu tư thông qua. Quá trình thi công đổ bê tông 

phải chuẩn bị phương tiện che chắn cho bê tông khi gặp thời tiết xấu như 

nắng nóng gay gắt hoặc mưa. Mẻ bê tông đã trộn không có phụ gia kéo dài 

thời gian đông kết phải vận chuyển, đổ và đầm xong trước 90 phút khi dùng 

xi măng Poóclăng phổ thông. Nếu sử dụng phụ gia kéo dài thời gian đông kết 

thì nhà cung cấp bê tông phải có chỉ dẫn bằng văn bản điều kiện sử dụng. 

Bên thi công phải tuân thủ nghiêm túc chỉ dẫn này.  

5.6.22 Bê tông được chuyển lên cao có thể dùng benne để cần trục đưa lên, 

Benne phải có miệng đổ bằng ống vải bạt, tránh phân tầng khi rót bê tông. 

Khi đổ phải dịch chuyển vị trí tránh gây ra lực tập trung quá mức, ảnh hưởng 

đến cường độ và ổn định của côppha, cây chống. Nếu dùng bơm thì phải đáp 

ứng các yêu cầu của bơm như độ sụt bê tông để vận hành bơm được, 

đường kính hạt cốt liệu thô để bê tông dịch chuyển dễ dàng trong ống bơm.  

5.6.23 Mọi công tác đầm phải tiến hành nhờ phương tiện cơ giới như sử 

dụng đầm rung hoặc các loại đầm tương tự. Cần bố trí thêm ít nhất một đầm 

có tính năng giống đầm được sử dụng đề phòng rủi ro khi thi công. Mỗi đầm 

bê tông được chọn tương ứng với 8 m3 bê tông đổ trong 1 giờ. Máy thi công 
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bê tông được rửa sạch tức thời sau khi sử dụng chống sự bám kết bê tông 

theo thời gian.  

5.6.24 Mặt bê tông hở thấy có vết nứt nhỏ khi bê tông còn ướt được xoa 

ngay cho hết vết nứt. Cần che phủ mặt bê tông bằng bao ướt chống sự mất 

nước đột ngột và sự phơi lộ dưới ánh nắng mặt trời. Không được phủ cát hay 

vật liệu rời lên mặt bê tông coi như cách giữ ẩm. Thời gian giữ ẩm mặt bê 

tông mới đổ ít nhất 7 ngày sau khi đầm bê tông xong. Các loại cốp pha kim 

loại cần làm mát bằng nước trước lúc đổ bê tông khi nhiệt độ ngoài trời trên 

25oC. Việc sử lý bề mặt bê tông đặc biệt như rắc sỏi, rắc đá hay rắc cát, làm 

cứng bề mặt nhờ hoá chất hoặc các biện pháp khác phải có thiết kế biện 

pháp riêng được kỹ sư đại diện chủ đầu tư thông qua.  

Có thể sử lý chống thấm bề mặt lớp bê tông tầng trên cùng nhờ loại chất 

chống thấm Radcom7 là loaị chất chống thấm tạo phản ứng trương nở bê 

tông để tự chèn qua thời gian sử dụng.  

5.6.25 Người thi công chịu trách nhiệm về việc lấy mẫu và chuyển đi thí 

nghiệm theo các yêu cầu về thí nghiệm được ghi trong Hồ sơ mời thầu và 

trong các TCVN hoặc các tiêu chuẩn khác tương ứng được phép sử dụng. 

Có kết quả thí nghiệm đến đâu người thi công phải gửi bản sao ngay cho kỹ 

sư đại diện chủ đầu tư để quyết định các tiêu chí chất lượng trong quá trình 

thi công.  

5.6.26 Mọi khuyết tật phải làm báo cáo để chủ đầu tư quyết định. Không tự ý 

chỉnh sửa khi chưa có quyết định bằng văn bản kỹ sư đại diện chủ đầu tư.  

5.7. Những lưu ý về an toàn.  

5.7.1 Khi đào các hố sâu phải có các lan can chắn quanh miệng hố ngăn việc 

rơi và ngã xuống hố. Ban đêm có đèn báo hố sâu. Cần đổ vật liệu từ trên cao 

xuống hố, mép hố cần có thanh chắn cố định cẩn thận cao khỏi mặt lăn bánh 

xe 20 cm tránh việc xe trôi . 5.7.2 Đường đi lại của công nhân từ dưới hố lên 

trên phải có biện pháp chống trơn, trượt và có lan can. Nếu có khả năng vật 

rơi từ trên cao xuống thì phải làm mái cho lối đi.  

5.7.3 Không dùng dây trần đưa điện xuống hố sâu. Các điểm đấu nối và cầu 

dao phải nằm trong hộp cách điện, có mái che và cố định ở nơi không vướng 

lối đi nhưng đảm bảo dễ thao tác sử dụng. Dây cáp có cách điện nhưng vẫn 
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phải đi theo lộ tuyến có giá đỡ cố định. Không thả dây lòng thòng cản vướng 

lối đi hoặc không gian thi công.  

5.7.4 Thường xuyên kiểm tra các hiện tượng xập, sụt và tình trạng làm việc 

của cây chống, thanh đỡ, thanh giằng néo. Khi có khả năng mất an toàn phải 

sử lý hoặc gia cố ngay.  

5.7.5 Mặt bằng thi công luôn phải khô ráo và được dọn sạch sẽ, phong 

quang. Không vương vãi thanh gỗ ngăn lối đi, gạch, vữa cản trở sự đi lại trên 

mặt bằng.  

Khu vực nguy hiểm có rào chắn và rào chắn được sơn màu theo qui định về 

an toàn. Không vi phạm việc qua lại trong khu vực nguy hiểm. Khi có người 

xuất hiện trong khu vực nguy hiểm phải ngưng mọi thao tác liên quan đảm 

bảo an toàn tuyệt đối. Có lưới chắn đỡ người ngã khi phải thi công tại những 

mặt công tác treo leo. Lưới chắn được neo giữ, cố định, đủ an toàn và ổn 

định.  

5.7.6 Cần trục cố định, thăng tải chở vật hoặc chở người cần có neo giữ vào 

công trình hoặc xuống đất đủ giữ cho máy móc vận hành an toàn, dù trong 

tình trạng bão hay gió mạnh. Khi có gió cấp IV trở lên, không bơm bê tông lên 

tầng cao. Trong mọi trường hợp, máy bơm bê tông chỉ vận hành khi đứng tại 

vị trí đã ổn định và mở hết thanh tỳ, kích nén chặt xuống đất.  

5.7.7 Thăng tải chở người tuân theo chỉ dẫn đặc biệt nhằm bảo đảm tuyệt đối 

cho người sử dụng. Hành lang đón người từ thăng tải vào các tầng phải có 

lan can đủ an toàn cho người sử dụng.  

5.7.8 Hệ thống giáo ngoài phải bọc kỹ bằng lưới có mắt lưới nhỏ hơn 3 mm 

được buộc vào giáo với điểm buộc không xa nhau quá 1,2 mét về các 

phương, mỗi tầng nhà phải ghi rõ độ cao và số thứ tự tầng nhà. Hệ thống 

giáo ngoài phải cố định vào nhà bằng thanh gắn đủ chắc chắn. Khoảng cách 

giữa các điểm cố định giữa giáo và nhà không xa quá 3 mét cho phương 

đứng và 4 mét cho phương ngang. Việc di chuyển giữa các độ cao trên giáo 

phải có lối đi có bậc thang và có lan can với tay vịn chắc chắn.  

5.7.9 Khi công nhân làm trên cao treo leo, dụng cụ như búa, kìm . . . phải 

dùng dây buộc mà một đầu dây từ dụng cụ, đầu kia là điểm cố định chắc 

chắn, đề phòng bị rơi văng khi đang lao động. Chiều dài dây nên khoảng 1,5 

mét để dễ thu hồi lại khi bị rơi văng. 5.7.10 Từng nơi làm việc phải có panô 
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nhắc nhở riêng về an toàn trong sản xuất. Cần tổ chức cán bộ chuyên trách 

an toàn và tổ công nhân vệ sinh lao động cho từng khu vực theo mặt bằng thi 

công. Cần bố trí thùng rác thải xây dựng cho khu vực xây dựng và chuyển đổ 

rác thường xuyên, định kỳ.  

5.7.11 An toàn chống cháy tuân theo : TCVN 3254:1989, An toàn cháy- Yêu 

cầu chung; TCVN 5760: 1903 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết 

kế, lắp đặt và sử dụng; TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ 

thuật và TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu 

thiết kế.  
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