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Stt Nội dung công việc Mã hiệu Ghi chú 

 
1 

 
Trắc đạc phần Móng 

TĐ V2 
 

 
2 

 
Ép cọc Móng 

EC V2 
 

 
3 

 
Xây tường cốp pha đài, dầm móng 

XTM V2 
 

 
4 

 
Cốp thép cột và dầm móng 

CTM V2 
 

 
5 

 
Bê tông dầm đài, dầm móng 

BTN V2 
 

 
6 

 
Cốp thép cột 

CTC V2 
 

 
7 

 
Cốp pha cột bằng ván phủ phim 

CPC V2 
 

 
8 

 
Bê tông cột 

BTC V2 
 

 
9 

 
Cốp pha dầm, sàn bằng ván phủ phim 

CPDS V2 
 

 
10 

 
Cốt thép dầm, sàn 

BTC 
 

11 Bê tông Dầm, Sàn BTDS  

 
12 

 
Thi công xây Tường 

XT V2 
 

 
13 

 
Thi công Điện 

TCĐ V2 
 

 
14 

 
Thi công trát Tường 

TT V2 
 

 
15 

 
Thi công Ốp lát 

OL V2 
 

 
16 

 
Thi công trần Thạch Cao 

TTC V2 
 

 
17 

 
Sắt trang trí 

STT V2 
 

 
18 

 
Sơn bả 

SB V2 
 

 
19 

 
Cửa Gỗ, Nhôm Kính 

CG,CN V2 
 

 
20 

 
Thi công cầu thang bộ 

CTB V2 
 

 
21 

 
Thi công cấp thoát nước 

CTN V2 
 

 
22 

 
Thi công chống thấm 

CT V2 
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MH: TĐ V2 

. 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
HẠNG MỤC: TRẮC ĐỊA PHẦN MÓNG. 

 
1. Trình tự thi công công tác trắc đạc. 

* Công tác trắc đạc phải tuân thủ theo TCVN 3972-1985 

1.1 Nhận mặt bằng và cao độ theo thiết kế. 
1.2 Qùy trình thi công trắc đạc. 
* Định vị hệ trục và cao độ để thi công móng, gửi mốc định vị theo 2 phương lên, gửi 

cao độ cos 0.00 lên tường nhà bên cạnh. Hoặc cọc được gửi tại công trường. 

* Xác định 4 điểm tương đương 4 góc của lô đất để xác định được chính xác kích 

thước của lô đất. 

* Từ 4 góc có 4 cọc của lô đất tiến hành xác định kích thước dầm móng, đài móng. 

* Định vị dầm móng, đài móng và triển khai công tác thi công móng. 

2. Biện pháp thi công. 
2.1 Yêu cầu kỹ thuật thi cụng. 
- Công tác trắc đạc phải tuân thủ theo TCVN 3972-1985. 
- Các điểm gửi về mốc cao độ, cọc tim tuyến phải thuận tiện cho việc bố trí thi công, 

dễ tìm, dễ kiểm tra, đảm bảo độ chính xác cao và bảo vệ được lâu dài. 

- Công tác trắc đạc phải tiến hành có hệ thống, chặt chẽ, đồng bộ với tiến độ thi công 

đảm bảo được vị trí, kích thước, cao độ của công trình. 

- Máy móc sử dụng trong đo đạc phải đảm bảo tốt, được kiểm tra định kỳ và căn chỉnh 

trước khi sử dụng. 
- Vị trí đánh dấu các mốc đo phải được bảo vệ ổn định, không bị mờ hoặc mất trong 

quá trình thi công. 
- Việc quan trắc biến dạng công trình phải được dựa trên hệ thống mốc cơ sở đo lún 

được thiết lập gần đối tượng đo, cách xa các thiết bị gây chấn động. 

- Việc nghiệm thu, kiểm tra công trình phải căn cứ vào các mốc, tim tuyến đã được 

bàn giao cho Nhà thầu. 

- Các mốc quan trắc, thiết bị quan trắc do Nhà thầu quản lý và sử dụng trên công 

trường sẽ được Nhà thầu trình Chủ đầu tư chấp thuận. Thiết bị đo phải được kiểm định, 
hiệu chỉnh và trong thời hạn sử dụng cho phép. 

2.2. Quy trình thi công trắc đạc công trình: 
* Khi nhận mặt bằng chúng ta tiến hành xác định, định vị chỉ giới xây dựng của lô đất. 
* Khi đó xác định được vị trí, danh giới lô đất thi công, dùng máy toàn đạc điện tử để 

xác định các tim trục của công trinh thi công. 
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- Từ cao độ thiết kế đó cú xóc định cao độ cần thi công móng qua đó xác định có 
0.00 để gửi lên tường, cọc đó cú tại công trường. 

* Khi đó xác định xong vị trí và kích thước lô đất ta tiến hành đóng cọc tại 4 góc 
của lô đất, căng dây và được chủ nhà giám sát và nghiệm thu. 

* Từ kích thước lô đất đó được xác định dùng thước dây để đo và xác định được 
đài móng, dầm móng, tiến hành định vị tim cọc bê tông để ép, dùng các cọc gỗ có buộc 

dây nilon để định vị tim cọc bê tông từ đó xác định và ép cọc bê tông theo cọc gỗ đó được 
đóng và định vị. 

- Sau khi ép cọc xong dùng máy toàn đạc xác định cao độ đập đầu cọc, dùng sơn 
đỏ vạch lên trên cọc để đánh dấu cao độ đập đầu cọc. 

* Khi đập đầu cọc xong từ tim trục đó gửi tại công trường xác định dầm móng, đài 
móng tiến hành đổ bê tông lót đài, dầm móng. Khi đổ bê tông lót móng xong tiến hành 

bật tim trục, kích thước dầm, đài móng lên bê tông lót móng và tiến hành thi công cốp 
pha, cốt thép, bê tông móng. 

2.3 Nghiệm thi công tác trắc đạc: 
- Công tác nghiệm thu trần thạch cao được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở các hồ sơ 

+ Kiểm tra kích thước chính xác lô đất xây dựng. 

+ Kiểm tra tim, trục của công trình thi công. 

+ Thi công và triển khai chính xác vị trí của cấu kiện. 

+ Kiểm tra kích thước hình học của cấu kiện thi công. 
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MH:EC V2 
 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
HẠNG MỤC: ÉP CỌC MÓNG. 

 

1. Trình tự thi công công tác ép cọc. 
1.1 Chuẩn bị mặt bằng ép cọc. 
1.2 Xác định vị trí ép cọc. 

1.3 Tiến hành ép cọc thử. 

1.4 Tiến hành ép cọc đại trà 

1.5 Nghiệm thu ép cọc. 

2. Biện pháp thi công. 
2.1 Phương pháp ép cọc. 

- Tiến hành đào hố móng đến cao độ đỉnh cọc, sau đó đưa máy và thiết bị ép 

đến và tiến hành ép đến cao độ thiết kế. 

2.2. Chuẩn bị mặt bằng ép cọc: 
* Cọc được nhập về công trường tại vị trí tập kết ( đảm bảo đủ giấy chứng nhận 

xuất xưởng và thí nghiệm ), đường di chuyển của cọc phải bằng phẳng và thuận tiện 

cho việc di chuyển cọc đến đài cần ép được dễ dàng nhất. 

2.3. Xác định vị trí ép cọc: 

* Vị trí ép cọc được xác định đúng theo bản vẽ thiết kế, đầy đủ khoảng cách và 

phân bố các cọc trong đài móng. Để xác định được chính xác và thuận lợi ta cần lấy 2 
điểm làm mốc kiểm tra các trục và đài được chính xác 

* Trên công trường vị trí cọc được đánh dấu bằng cọc gỗ (30cm) buộc dây nilon 

màu đỏ trên đầu . 

* Từ các giao điểm các đường tim cọc ta xác định được các cọc tiếp theo. 

2.4. Tiến hành ép cọc thử: 

* Ta tiến hành ép thử tại 2 vị trí. 

* Vị trí ép cọc đã được xác định dùng cẩu đưa cọc vào vị trí cần ép. 

* Khi ép xong đoạn cọc đầu tiên các cọc đoạn cọc tiếp theo được nối với đoạn 

cọc thứ nhất bởi liên kết hàn, dùng bản mã bằng thép hàn đầu cọc lại với nhau. 

* Đường hàn nối 2 đoạn cọc lại với nhau phải có trên cả 4 mặt của đoạn cọc, và 

phải đảm bảo các đoạn cọc được đồng trục. 

* Những cọc giáp danh với các công trình bên cạnh phải được khoan dẫn để 

đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình bên cạnh. 

* Tiến hành ép cọc cho đến khi đạt tải trọng P(max) = 45 tấn. 

2.5. Tiến hành ép cọc Đại trà: 
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* Sau khi đã ép cọc thử chúng ta tiến hành tổ hợp cọc thống nhất chiều dài ép 

cọc với chủ nhà để nhập cọc về đảm bảo đủ tải trọng và theo đúng kích thược cọc đã 

được ép thử. 

* Các cọc đại trà được ép trình tự như cọc ép thử, nếu có cọc nào bất thường 
phải báo cho bên thiết kế sử lí. 

* Các cọc ép xong phải đảm bảo đủ tải trong thiết kế lên đầu cọc đảm bảo đủ tải 
trọng thiết kế P(max) = 45 tấn, p(min) = 30 tấn. 

2.6 Nghiệm thu công tác ép cọc: 
- Công tác nghiệm thu ép 

 cọc được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở các hồ sơ 

+ Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, và kết quả thí nghiệp cọc. 

+ Kiểm tra chứng chỉ, giấy kiểm định của đồng hồ trên máy ép cọc. 

+ Kiểm tra vị trí các cọc trên đài theo bản vẽ thiết kế. 

+ Kiểm tra nhật trình ép cọc của từng cọc. 

+ Kiểm tra độ sai lệnh so với thiết kế. 
 

Bảng 11- Độ lệch trên mặt bằng 
 
 

Loại cọc và cách bố trí chúng Độ lệch trục cọc cho phép 

1) Cọc có cạnh hoặc đường kính đến 0,5 m 

a) Khi bố trí cọc một hàng 

b) Khi bố trí hình băng hoặc nhóm 2 và 3 hàng 

- Cọc biên 

- Cọc giữa 

c) Chi bố trí quá 3 hàng trên hình băng hoặc bãi 
cọc 

 
 

0,2d 
 
 

0,2d 

0,3d 
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- Cọc biên 

- Cọc giữa 

d) Cọc đơn 

e) Cọc chống 

2) Các cọc tròn rỗng đường kính từ 0,5 m đến 0,8 

m 

a) Cọc biên 

b) Cọc giữa 

c) Cọc đơn dưới cột 

3) Cọc hạ qua ống khoan dẫn (khi xây dựng cầu) 

0,2d 

0,4d 

5 cm 

3 cm 
 
 

10 cm 

15 cm 

8 cm 

Độ lệch trục tại mức trên cùng của 

ống dẫn đã được lắp chắc chắn 

không vượt quá 0,025D ở bến nước 

(ở đây D là độ sâu của nước tại nơi 

lắp ống dẫn) và ± 25 mm ở vũng 

không nước 

CHÚ THÍCH: số cọc bị lệch không nên vượt quá 25 % tổng số cọc khi bố trí theo dải, 

còn khi bố trí cụm dưới cột không nên quá 5 %. Khả năng dùng cọc có độ lệch lớn hơn 

các trị số trong Bảng 11 sẽ do Thiết kế quy định. 
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BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CHI TIẾT 
HẠNG MỤC: XÂY TƯỜNG ĐÀI MÓNG VÀ DẦM MÓNG 

 
Tổng quát về công tác CP: 
- Dùng gạch chỉ mác 100, KT 220x110x60 

- Vữa xây xi măng cát vàng mác 75 

1. Trình tự thi công công tác xây tường móng và dầm móng. 
* Công tác xây tường móng và dầm móng được tiến hành sau khi ta đổ bê tông lót 

xong.Trình tự như sau : 

1.1 Các công tác chuẩn bị. những yêu cầu 
1.2 Kiểm tra bật tim cốt 

1.3 Xây tường 

1.4 Bảo dưỡng tường xây 

1.5 Nghiệm thu tường xây. 

2. Biện pháp thi công. 
2.1 Các công tác chuẩn bị. 

* Các công tác chuẩn bị 

+ Trước khi xây phải kiểm tra, nghiệm thu kiểm tra tim trục, cốt cao độ xây 

tường móng và dầm móng 

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường 

để đảm bảo an toàn trong khi thi công 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công : máy trộn vữa, thước mét, dây rọi, máy 

laze... 

*Yêu cầu trước khi xây tường 

+ Phải làm sạch bề mặt trước khi xây tường móng và dầm móng, dọn sạch phế 
thải còn sót lại của các quá trình thi công trước đó 

+ Gạch xây được tập kết tại chân công trình, tiến hành tưới nước cho gạch xây 

trước 1-2 tiếng. 

+ Vữa xây phải được trộn đúng cấp phối mác 70 , có hộc mẫu để đóng cấp phối 
vật liệu: 
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Loại vữa 

 
 

Mác vữa 

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa 

Xi măng 

(kg) 

 
Cát (m3) 

 
Nước (lít) 

 25 116 1,16 260 

Vữa xi măng cát vàng 50 213 1,12 260 

(cát có mô đun độ lớn 75 296 1,09 260 

M>2) 100 385 1,06 260 

 125 462 1,02 260 

 
Vữa xi măng cát mịn 

(cát có mô đun độ lớn 

M = 1,5 - 2,0) 

25 

50 

75 

100 

124 

230 

320 

410 

1,13 

1,09 

1,06 

1,02 

260 

260 

260 

260 

Vữa xi măng cát mịn 25 142 1,10 260 

(cát có mô đun độ lớn 50 261 1,06 260 

M = 0,7 - 1,4) 75 360 1,02 260 

 

+ Trước khi xây phải tưới nước xi măng đặc lên bề mặt tường xây để tăng độ 

kết dính. 

+Vận chuyển gạch và vữa: Gạch và vữa được vận chuyển đến chỗ thi công 

bằng xe cải tiến 

2.2.Kiểm tra bật tim cốt : 

- Đánh dấu tim trục bằng bút xóa hoặc sơn lên tường nhà hàng xóm hoặc vào chỗ 

nào cố định không bị dịch chuyển . 

+ Căn cứ vào tim trục ta dùng máy laze chiếu để lấy đường giới hạn mép tường 

xây . 

+ Căn cứ vào cốt gửi dùng thước mét, máy laze để xác định được cao độ dừng 

xây 

+ Định vị tất cả các vị trí sẽ được xây trên mặt bằng, thả dây lèo… 

 
3 .Trình tự thi công xây tường móng và dầm móng. 

* Công tác xây cốp pha móng và dầm móng được xây hoặc lắp đặt sau khi đã 

kiểm tra và nghiệm thu xong giai đoạn cốt thép hoặc xây trước khi đặt cốt thép . Trình 

tự thi công xây tường móng và dầm móng cụ thể như sau. 

3.1 Xác định hệ lưới trục , bật mực trên nền bê tông lót móng và dầm móng 
3.2 Tập kết vật tư phục vụ công tác xây tường móng và dầm móng tại công trình 

3.3 Xác định tổ hợp kích thước chiều dài ,rộng vận chuyển vật tư đến vị trí thi 

công 

3.4 Xác định lại tim trục và bật mực mép tường xây 

3.5 Xây đài và dầm móng 
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3.6 Lắp dựng đường công vụ đi lại; thu dọn mặt bằng. 

3.7 Nghiệm thu xây tường đài,dầm móng 

5. Nghiệm thu tường xây: 
- Công tác nghiệm thu tường xây được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở : 

+ Kích thước hình học kết cấu, các chi tiết đặt sẵn so với thiết kế. 

+ Chiều dày tường 

+ Kiểm tra theo định vị 

+ Kiểm tra theo độ thẳng, phẳng tường xây 

+ Kèm theo check list và chụp ảnh 

-Việc đánh giá chất lượng công tác xây còn phải dựa trên các sai lệch thực tế so 

với các sai lệch cho phép trong bảng sau : 

 
 

Tên sai số 
Sai số cho phép 

Móng Tường Cột 

1. Sai số kích thước theo: 
   

- Chiều dày +30 -10,+20 -10,+20 

- Cao trình của tầng (đỉnh khối xây) -25 -15 -15 

- Chiều rộng mảng tường giữa các cửa - -20 - 

- Chiều rộng các lỗ cửa - +20 - 

- Độ lệch trục các cửa sổ cạnh nhau - ±20 - 

- Độ lệch trục của kết cấu ±20 ±15 ±10 

2. Sai số mặt phẳng và góc khối xây so với phương thẳng    

đứng:    

- Tính cho 1 tầng - 20 15 

- Tính cho toàn nhà 20 30 30 

3. Sai lệch độ ngang bằng trên đoạn dài 10m khối xây 30 20 - 

4. Độ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng của khối xây khi kiểm tra bằng thước    

2m:    

- Trên bề mặt sẽ trát vữa - 15 15 

- Trên bề mặt không trát vữa 20 15 15 
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THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
CÔNG TÁC: CỐT THÉP ĐÀI VÀ DẦM MÓNG 

 
Tổng quát về công tác thép: 

- Căn cứ bản vẽ thiết kế để để thi công 

- Chủng loại thép được sử dụng trên công trình 

Cốt dọc sử dụng sử dụng thép AII, cốt đai sử dụng thép AI 

1 . Trình tự thi công cốt thép móng: 
Công tác lắp dựng cốt thép móng được lắp đặt sau khi đã kiểm tra và nghiệm 

thu xong giai đoạn bê tông lót móng. Trình tự thi công cốt thép móng cụ thể như sau. 

1.1 Xác định hệ lưới trục , bật mực trên nền bê tông lót móng 

1.2 Tập kết vật tư, gia công sẵn phục vụ công tác cốt thép tại công trình 

1.3 Xác định tổ hợp cốt thép dầm móng, đài móng và vận chuyển đến vị trí thi công 

1.4 Lắp đặt thép đế đài,cổ cột,thép dọc, đai dầm. 
1.5 Hoàn thiện công tác cốt thép 

1.6 Nghiệm thu cốt thép móng 

2 .Biện pháp thi công lắp dựng cốt thép móng: 
2.1 Xác định hệ lưới trục , bật mực trên nền bê tông lót móng 

+ Đo kiểm tra hệ lưới trục gửi, căn cứ vào vệt mực đã đánh dấu trên nền bê 

tông lót móng để lắp dựng cốt thép dầm móng 

2.2 Tập kết vật tư, gia công gia công sẵn phục vụ công tác cốt thép tại công trình: 

+ Vật tư gọi về phải kèm theo chứng chỉ xuất xứ lô thép 

+ Thép được xếp thành chủng loại, kê trên xà gồ gỗ cao 40 - 50cm so với mặt 

đất, và được che đậy để tránh bị hư hỏng, gỉ do mưa gây ra. 

+ Căn cứ vào bản đề tay thép của cán bộ kỹ thuật thì mới được gia công thép , 

+ Gia công thép đai dầm, thép chủ trước sau đó làm thép đài. 

+ Cốt thép được gia công tại hiện trường bằng các thiết bị thi công thích hợp: 

Sử dụng bàn nắn, vam nắn để nắn thẳng cốt thép với d =< 16; với d>= 16 thì dùng 
máy nắn cốt thép. Ưu tiên nhập thép thẳng cả cây để thi công. 

+ Cốt thép được cắt uốn phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế (với thép 

d <12 thì uốn bằng tay, d>= 12 thì uốn bằng máy). Công tác kiểm tra gia công cốt 
thép phải được tiến hành theo nguyên tắc : đo mẫu và đối chiếu đề tay đã được duyệt. 
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Bảng 1 - Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công 
Các sai lệch Mức cho phép, mm 

1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép  

chịu lực:  

a) Mỗi mét dài  5 
b) Toàn bộ chiều dài  20 

2. Sai lệch về vị trí điểm uốn  20 
3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê  

tông khối lớn:  

a) Khi chiều dài nhỏ hơn 10m +d 
b) khi chiều dài lớn hơn 10m + (d+0,2a) 

4. Sai lêch về góc uốn của cốt thép 3O 

5. Sai lệch về kích thước móc uốn +a 

Trong đó : 

d - Đường kính cốt thép; 

a - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. 

+ Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện theo 
quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một 

mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt 
ngang đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ. 

+ Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
- Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt 

thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối 
với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở 

bảng sau: 

 

 
Bảng 2 - Chiều dài nối buộc cốt thép 

 
 

 
 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm hoặc 

tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt thép 
có móc 

Đầu cốt thép 
không có móc 

Cốt thép trơn cán nóng 

Cốt thép có gờ cán nóng 

Cốt thép kéo nguội 

40d 

40d 

45d 

30d 

30d 

35d 

20d 

- 
20d 

30d 

20d 

30d 

-Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt 

thép có gờ không uốn móc; 

Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm; 
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Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu). 

+ Dựa trên bản vẽ thiết để ra đề tay cắt thép cho từng cấu kiện 

+ Đảm bảo đủ vật tư phục vụ công tác cốt thép móng 

2.3 Vận chuyển đến vị trí thi công : 

- Vận chuyển đến vị trí thi công: vận chuyển bằng tay đến vị trí lắp đặt theo nguyên 

tắc lắp từ vị trí xa đến gần 

- Vận chuyển lưu ý các điểm sau : 

+ Thép đến hiện trường không bị cong vênh. 
+ Trước khi lắp dựng thanh nào bị gỉ, bám bẩn phải được cạo, vệ sinh sạch sẽ. 

+ Cần ghi rõ số hiệu và dán vào các thanh để khi lắp dựng công nhân đỡ bị 

nhầm lẫn các câu kiện với nhau 

2.4 Lắp đặt thép dọc, cổ cột, cốt đai dầm: 

- Dựa vào bật mực trên bê tông lót móng ta lắp đặt thép đế đài móng trước sau 

đó lắp đặt thép dầm móng. tại vị trí cổ cột chưa buộc đai để chờ luồn thép chờ cổ cột. 

+ Lắp thép đế đài: dùng phấn hoặc bút xóa vạch khoảng cách các thanh thép lên 
4 thanh thép ngoài cùng của đế đài từ đó ta buộc thép đế đài theo vết phấn hoặc bút 

xóa đã vạch 

+ Lắp dựng thép dầm móng trục ngang nhà sau đó luồn thép dầm móng trục 

dọc nhà: Chọn một số thanh gỗ ngang để đỡ thép dầm móng. Treo thép dọc vào đai, 

dùng phấn hoặc bút xóa vạch khoảng cách các đai đầm lên thanh thép dọc , dùng thanh 

gỗ treo 2 đầu dầm, đặt các thanh thép dọc chạm khít vào cốt đai rồi buộc. Sau khi buộc 
hết dầm ngang và dọc ta hạ từ từ khung bằng cách rút dần các thanh gỗ ra. 

+ Sau khi đã đi thép đài móng xong ta định vị lại thép chờ cổ cột bằng bút xóa 

hoặc phấn.Sau khi đã định vị xong ta tiến hành lấy thép ly cố định thép đai cổ cột, nhớ 
để ý khi uốn đai phải đảm bảo lớp bê tông bảo vệ để tránh trường hợp cháy thép . Sau 

đó ta luồn thép chờ cột 

+ Chú ý khoảng cách mối nối và khoảng cách đai phải đảm bảo theo thiết kế. 

+ Với các thanh vượt ra ngoài khối đổ phải được cố định chắc chắn tránh rung 
động làm sai lệch vị trí 

+ Trong mọi trường hợp các góc của các thanh thép đai với thép chịu lực được 

buộc toàn bộ. 

2.5 Hoàn thiện công tác cốt thép: 
- Đặt con kê bê tông để đảm bảo lớp bảo vệ cốt thép: 

+Các con kê được đặt tại các vị trí thích hợp tùy mật độ cốt thép nhưng không 

được lớn hơn 1m một điểm kê. Con kê được đúc bằng vữa xi măng mác cao có chiều 
dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong các trường hợp khác, con kê được làm 

bằng các vật liệu không an mòn cốt thép, không phá hủy bê tông 

- Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng 

Bảng 3 - Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng. 
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Tên sai lệch 
Mức cho phép, 

mm 

1 2 

1. Sai số về khoảng cách giữa các thanh chịu lực đặt riêng  

biết: 30 
a) Đối với kết cấu khối lớn  10 
b) Đối với cột, dầm và vòm  20 
c) Đối với bản, tường và móng dưới các kết cấu khung  

2. Sai số về khoảng cách giữa các hàng cốt thép khi bố trí  

nhiều hàng theo chiều cao:  20 
a) Các kết cấu có chiều dài lớn hơn 1m và móng đặt dưới các  5 

kết cấu và thiết bị kĩ thuật.  3 
b) Dầm khung và bản có chiều dày lớn hơn 100mm  10 
c) Bản có chiều dày đến 100mm và chiều dày lớp bảo vệ  

10mm  

3. Sai số về khoảng cách giữa các cốt thép đai của dầm, cột,  20 
khung và dàn cốt thép. 10 

4. Sai lệch cục bộ về chiều dày lớp bảo vệ  5 
a) Các kết cấu khối lớn (chiều dày lớn 1m). 5 
b) Móng nằm dưới các kết cấu và thiết bị kĩ thuật 3 
c) Cột, dầm và vòm.  

d) Tường và bản chiều dày lớn hơn 100mm.  25 
e) Tường và bản chiều dày đến 100mm với chiều dày lớp bảo 40 

vệ là 10mm 10 
5. Sai lệch về khoảng cách giữa các thanh phân bố trong một  

hàng:  

a) Đối với bản tường và móng dưới kết cấu khung.  

b) Đối với những kết cấu khối lớn  

6. Sai lệch và vị trí cốt thép đai so với chiều đứng hoặc chiều 5 
ngang (không kể các trường hợp khi các cốt thép đai đặt 10 
nghiêng với thiết kế quy định)  

7. Sai lệch về vị trí tim của các thanh đặt ở các đầu khung hàn  

nối tại hiện trường với các khung khác khi đường kính của 25 
thanh: 50 

a) Nhỏ hơn 40mm.  

b) Lớn hơn hoặc bằng 40mm  

8. Sai lệch về vị trí các mối hàn của các thanh theo chiều dài 50 
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của cấu kiện: 
a) Các khung và các kết cấu tường móng. 

b) Các kết cấu khối lớn. 

9. Sai lệch của vị trí các bộ phận cốt thép trong kết cấu khối 

lớn (khung, khối, dàn) so với thiết kế: 

a) Trong mặt bằng. 
b) Theo chiều cao 

30 

 
2.6 Nghiệm thu cốt thép 
- Sau khi lắp buộc cốt thép vào đúng vị trí, trước khi tiến hành lắp dựng cốp pha, 

phải kiểm tra và nghiệm thu cốt thép theo các bước sau đây: 

+ Kiểm tra số lượng các chủng loại cốt thép. 
+ Kiểm tra hình dạng kích thước và quy cách cốt thép (thép chủ, thép đai, thép 

cấu tạo theo bản vẽ) 

+ Vị trí các thanh thép trong từng kết cấu do thiết kế quy định. 
+ Sự ổn định và sự bền chắc của cốt thép, chất lượng và độ dài, vị trí các mối 

nối.  
+ Số lượng và chất lượng các viên kê bê tông giữa cốt thép và ván khuôn. 

+ Mối nối: Phải đảm chiều dài chất lượng mối nối, phải đảm bảo yêu cầu 

+ Các công việc kiểm tra phải được thể hiện đầy đủ trong check list 
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THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
HẠNG MỤC: ĐỔ BÊ TÔNG ĐÀI,DẦM MÓNG. 

 
Tổng quát về công tác đổ bê tông : 

- Bê tông dùng trong công trình mác 250 

- Bê tông móng, dầm sàn dùng bê tông thương phẩm, đổ bằng phương pháp bơm 

tĩnh. 

- Bê tông cột trộn và đổ bằng thủ công 

1. Trình tự thi công công tác bê tông đài,dầm móng. 
Công tác bê tông móng được tiến hành sau khi nghiệm thu copha và cốt thép. 

Trình tự thi công như sau : 

1.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi đổ. 

1.2 Đổ bê tông 

1.3 Bảo dưỡng bê tông 

1.4 Nghiệm thu bê tông. 

2. Biện pháp thi công. 

2.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi đổ. 

- Các công tác chuẩn bị 

+ Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra, nghiệm thu ván khuôn, hệ thống tường 

xây cốp pha đài móng và dầm móng,cốt thép, đã đạt tiêu chuẩn kĩ thuật chưa. 

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường 

để đảm bảo an toàn trong khi đổ bê tông 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công : Máy đầm dùi, thước, bàn xoa…. Chạy thử 

đầm dùi, có thêm đầm dự phòng thứ 2. 

+ Chuẩn bị sẵn hệ thống điện chiếu sáng khi thi công ban đêm sao cho đễ thi 

công đường điện không vướng và gây nguy hiểm cho người tham gia công tác đổ bê 

tông. Bố trí 04 bóng điện 200W ở bốn góc nhà được treo trên cột gỗ . 

+ Kiểm tra đường ống bơm tĩnh lắp đặt ổn định an toàn chưa: không được kê 

trực tiếp vòi bơm tĩnh lên thành cốt pha 

- Yêu cầu trước khi đổ bê tông 

+ Phải làm vệ sinh sẽ, cốt thép nếu để lâu ngày sẽ bẩn, dọn rác bẩn, sữa chữa 

các khuyết tật, sai sót nếu có. 
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+Khi đổ bê tông lên lớp khô đã đổ trước phải làm sạch mặt bê tông, tưới vào đó 

hồ xi măng rồi mới đổ bê tông mới vào. 

+ Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông để thi công liên tục theo biện pháp thi 

công . Khi tính khối lượng bê tông móng và dầm móng ta phải tính thêm khối lượng bê 

tông để bù vào phần bê tông đáy bom thường tính thêm 1m3. 

Chuẩn bị sẵn vật tư và máy trộn thủ công để đề phòng trường hợp hụt bê tông. 

+ Chuẩn bị sẵn các phương tiện che đậy, để phòng trời mưa. Trong trường hợp 

do sự cố, phải ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định thì phải đợi đến khi bê tông đạt 

25kgcm mới được đổ tiếp. Trước khi đổ bê tông phải xử lý tạo nhám, tưới nước xi 

măng đặc. 

2.2.Đổ bê tông : 

2.1. Lấy mẫu bê tông thí nghiệm: 

- Mỗi xe bê tông chở đến công trình ta lấy 3 mẫu thí nghiệm, trên các mẫu phải có 

chữ ký của bên cung cấp bê tông và cán bộ kỹ thuật, ghi rõ ngày tháng, mác bê tông, 

hạng mục đổ bê tông. 

- Đo lấy độ sụt của mẫu bê tông. Nếu đạt so với thiết kế thì cho tiến hành đổ bê 

tông 

- Các mẫu được lưu lại công trường để bảo dưỡng và kiểm tra lúc cần thiết 

2.2. Khi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị ta tiến hành công tác đổ bê tông : 

- Sử dụng đầm máy để đầm bê tông. Đầm bê tông phải đúng kĩ thuật, đầm hết các 

vị trí không được bỏ sót. 

- Khi đổ bê tông các kêt cấu xây dựng phải đổ từ trên xuống , hệ thống sàn thao tác 

cũng phải bắc cao hơn mặt bê tông của kết cấu phải đổ nếu cấu kiện cao. Nguyên tắc 

này đảm bảo năng suất lao động cao. 

- Khi đổ bê tông phải đổ từ xa về gần so với vị trí tiếp nhận vữa bê tông. Nguyên 

tắc này đảm bảo khi đổ bê tông không đi lại trên các kết cấu vừa đổ bê tông xong. 

- Đổ bê tông đài móng, dầm móng: Đối với bê tông đài móng sẽ đổ cùng bê tông 

dầm móng để đảm bảo bê tông móng được đồng nhất. Đổ bê tông ở vị trí đài rồi cào 

bê tông ra dầm. 

- Lúc đổ bê tông cần tránh các lực xung kích (như va quệt hệ thống chứa bê tông 

vào ván khuôn). 
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* Đầm bê tông 

- Mục đích: 

+ Đảm bảo cho khối bê tông được đồng nhất. 

+Đảm bảo cho khối bê tông đặc chắc không bị rỗng hoặc rỗ ngoài. 

+Đảm bảo cho bê tông bám chặt vào cốt thép để cùng chịu lực. 

- Phương pháp đầm: dùng đầm dùi và đầm bàn để đầm bê tông. 

+ Đầm chấn động trong(đầm dùi) :đầu đầm dùi phải ăn sâu xuống lớp bê tông 

dưới từ 5 -10cm để liên kết tốt mọi lớp với nhau. Thời gian đầm tại một vị trí từ 20-40 

giây. Khoảng cách chuyển đầm dùi nói chung không được quá 1,5 lần bán kính tác 

dụng của đầm. Phải chuyển đầm bằng cách rút từ từ và không được tắt máy để tránh 

lưu lại lỗ rỗng trong bê tông ở chỗ vừa đầm xong.(đầm đến khi xuất hiện nước bề mặt 

để tránh bê tông phân tầng) 

- Những vấn đề cần lưu ý: 

+ Tất cả các loại đầm phải chú ý tránh sai lệch vị trí cốt thép hoặc cốp pha. 

+ Dấu hiệu chứng tỏ đã đầm xong, không thấy vữa bê tông sụt lún rõ ràng, trên mặt 

bằng phẳng có nước xi măng nổi lên. 

+ Nếu thấy nhiều gợn nước quay vòng đồng tâm quanh đầm dùi là chứng tỏ vữa bê 

tông đã bị phân tầng, do đầm lâu quá tại một vị trí gây nên. 

+ Kiểm tra lại vị trí, độ thẳng đứng của cấu kiện, cốt thép ngay sau khi đổ bê tông 

để điều chỉnh kịp thời 

- Khi đầm xong bê tông ta tiến hành làm mặt, dừng thước met và bàn xoa để làm 

nhẵn mặt trên bê tông 

- Thu dọn đồ đạc ra khỏi khu vực thi công tránh va chạm vào thép chờ gây sai 

lệch vị trí . 

2.3 Bảo dưỡng bê tông: 
- Trong điều kiện bình thường. Ngay sau khi đổ 4 giờ nếu trời nắng ta phải tiến hành 

che phủ bề mặt bằng để tránh hiên tượng ‘trắng bề mặt’ bê tông rất ảnh hưởng đến 

cường độ nhiệt độ 15oC trở lên thì 7 ngày đầu phải tưới nước thường xuyên để giữ ẩm, 

khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần, những ngày sau mỗi ngày tưới 3 lần. 

- Tưới nước dùng cách phun (phun mưa nhân tạo), không được tưới trực tiếp lên bề 

mặt bê tông mới đông kết. Nước dùng cho bảo dưỡng, phải thoả mãn các yêu cầu kỹ 
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thuật như nước dùng trộn bê tông. Trong suốt quá trình bảo dưỡng, không để bê tông 

khô trắng mặt. 

- Bảo dưỡng bê tông giai đoạn đầu sẽ bắt đầu ngay sau khi bề mặt bê tông đã đủ cứng, 

không bị vỡ và việc bảo dưỡng phải tiến hành liên tục trong 12 giờ. 

- Bề mặt bê tông phải luôn giữ ẩm bằng cách tưới nước lên hoặc dùng vật liệu giữ 

nước phủ lên bề mặt để giữ cho bê tông luôn được ẩm. 

- Chỉ được tháo dỡ coffa khi cường độ bê tông đạt yêu cầu theo quy phạm thi công và 

nghiệm thu. Khi tháo coffa không được làm chấn động và rung ảnh hưởng kết cấu bê 

tông. Ngay sau khi tháo coffa phải kiểm tra sửa chữa tất cả các khuyết tật như vỡ, nứt, 

nẻ. 

- Khi trời nắng và khô cần tiến hành bảo dưỡng bê tông ngay sau khi bề mặt bê tông 

se lại để tránh rạn nứt. Nếu trời quá nắng dùng vải bố tẩm nước hoặc nylon phủ lên 

trên bề mặt để tránh hiện tượng bốc hơi nước quá nhanh gây rạn nứt. Nếu gặp mưa, 

tạm dừng để che phủ toàn bộ phần đã đổ. 

- Bê tông được giữ ẩm trong suốt thời gian bảo dưỡng, chống va động để quá trình 

đóng rắn được đảm bảo. 

- Đối với bê tông móng và các phần ngầm cần được tưới nước thường xuyên cho đến 

khi lấp đất. Sau khi lấp đất cần một lượng nước vừa đủ để bảo dưỡng tiếp. 

- Công tác bảo dưỡng bê tông được tiến hành liên tục trong 03 ngày kể từ ngày đổ, với 

các cấu kiện đúc sẵn thì thời gian này là 02 ngày. 

2.4 Nghiệm thu bê tông: 

- Công tác nghiệm thu bê tông móng được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở các 

hồ sơ 

+ Biên bản nghiệm thu cốt thép cốt pha trước lúc đổ bê tông 

+ Các chứng chỉ và kết quả thử mẫu, thí nghiệm tại hiện trường nếu có. 

+ Kích thước hình học kết cấu, các chi tiết đặt sẵn so với thiết kế. 

+ Kèm theo check list và chụp ảnh 

- Việc đánh giá chất lượng công tác bê tông còn phải dựa trên các sai lệch thực tế 

so với các sai lệch cho phép trong bảng sau 
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Sai lệch Dung sai ( mm) 

1. Độ lệch của các mặt phẳng và các đường cắt nhau 
của các mặt phẳng đó so với đường thẳng đứng hoặc 
so với độ nghiêng thiết kế: 

a) Trên 1m chiều cao kết cấu; 

b) Trên toàn bộ chiều cao kết cấu 

* Móng 

* Tường đổ trong cốp-pha cố định và cột đổ liến với 
sàn 

* Kết cấu khung cột 

* Các kết cấu thi công bằng cốp-pha trượt hoặc cốp- 
pha leo 

2. Độ lệch của mặt bê tông so với mặt phẳng ngang 

a) Tính cho 1 m mặt phẳng về bất cứ phương nào 

b) Trên toàn bộ mặt phẳng công trình 

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

4. Sai lệch theo chiều dài hoặc nhịp của các kết cấu 

5. Sai lệch tiết diện ngang của các bộ phận kết cấu 

6. Sai lệch vị trí và cao độ của các chi tiết làm gối tựa 
cho kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép lắp 
ghép 

 
 
 

5 

20 

15 

10 

1/500 chiều cao công 
trình như phải < 100mm 

 
 
 
 

 
5 

20 

8 
 
 

20 

8 

5 
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THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
CÔNG TÁC: CỐT THÉP CỘT 

 
Tổng quát về công tác thép: 

- Căn cứ bản vẽ thiết kế để để thi công 

- Chủng loại thép được sử dụng: Thép Việt Ý 

Cốt dọc sử dụng sử dụng thép AII, cốt đai sử dụng thép AI 

1 . Trình tự thi công cốt thép cột: 
Công tác lắp dựng cốt thép cột được tiến hành sau khi đã kiểm tra và nghiệm 

thu xong giai đoạn bê tông dầm sàn tầng 1. Trình tự thi công cốt thép cột cụ thể như 
sau. 

1.1 Xác định hệ lưới trục , bật mực hệ trục gủi trên nền bê tông dầm sàn 
1.2 Tập kết vật tư, gia công sẵn phục vụ công tác cốt thép cột tại công trình 

1.3 Vận chuyển đến vị trí thi công 

1.4 Lắp đặt thép cột 

1.5 Hoàn thiện công tác cốt thép 

1.6 Nghiệm thu cốt thép cột 

2 .Biện pháp thi công Lắp dựng cốt thép cột: 
2.1 Xác định hệ lưới trục , bật mực trên nền bê tông dầm sàn 

+ Đo kiểm tra hệ lưới trục gửi, căn cứ vào vệt mực đã đánh dấu trên nền bê 

tông để lắp dựng cốt thép cột 

2.2 Tập kết vật tư, gia công gia công sẵn phục vụ công tác cốt thép tại công trình: 

+ Thép được xếp thành chủng loại, kê trên xà gồ gỗ cao 40 - 50cm so với mặt 

đất, và được che đậy để tránh bị hư hỏng, gỉ do mưa gây ra. 

+ Căn cứ vào bản đề tay thép của cán bộ kỹ thuật thì mới được gia công thép . 

Cốt thép được gia công tại hiện trường bằng các thiết bị thi công thích hợp: 

+ Sử dụng bàn nắn, vam nắn để nắn thẳng cốt thép với d =< 16; với d>= 16 thì 

dùng máy nắn cốt thép. (với thép d <12 thì uốn bằng tay, d>= 12 thì uốn bằng máy). 
Công tác kiểm tra gia công cốt thép phải được tiến hành theo nguyên tắc đo mẫu và 

đối chiếu đề tay đã được duyệt. 



Thuyết minh biện pháp Trang 2 

 

 

Bảng 1 - Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công 
Các sai lệch Mức cho phép, mm 

1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép  

chịu lực:  

a) Mỗi mét dài  5 
b) Toàn bộ chiều dài  20 

2. Sai lệch về vị trí điểm uốn  20 
3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê  

tông khối lớn:  

a) Khi chiều dài nhỏ hơn 10m +d 
b) khi chiều dài lớn hơn 10m + (d+0,2a) 

4. Sai lêch về góc uốn của cốt thép 3O 

5. Sai lệch về kích thước móc uốn +a 

Trong đó : 

d - Đường kính cốt thép; 

a - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. 

+ Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện theo 
quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn. Trong một mặt cắt ngang 

của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối với 
thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ. 

+ Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
- Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép 

không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu cột. Các kết cấu khác chiều dài nối 
buộc không nhỏ hơn các trị số ở bảng sau 

Bảng 2 - Chiều dài nối buộc cốt thép 
 
 

 
 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm hoặc 

tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt thép 
có móc 

Đầu cốt thép 
không có móc 

Cốt thép trơn cán nóng 

Cốt thép có gờ cán nóng 

Cốt thép kéo nguội 

40d 

40d 

45d 

30d 

30d 

35d 

20d 

- 
20d 

30d 

20d 

30d 

 
- Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu nén phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt 

thép có gờ không uốn móc; 

- Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm; 
- Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu). 

+ Dựa trên bản vẽ thiết để ra đề tay cắt thép cho từng cấu kiện 
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+ Đảm bảo đủ vật tư phục vụ công tác cốt thép cột ( vị trí tập kết xem bản vẽ tổ 

chức mặt bằng thi công số ….) 

2.3 Vận chuyển đến vị trí thi công : 

- Vận chuyển đến vị trí thi công: Vận chuyển lên cao bằng tời và chuyển tay đến vị 
trí lắp đặt theo nguyên tắc lắp từ vị trí xa đến gần 

- Vận chuyển lưu ý các điểm sau : 
+ Thép đến hiện trường không bị cong vênh. 

+ Trước khi lắp dựng thanh nào bị gỉ, bám bẩn phải được cạo, vệ sinh sạch sẽ. 

2.4 Lắp đặt thép dọc, cốt đai đai cột : 

+ Trước khi lắp cốt thép cột, phải kiểm tra lại tim, cốt vị trí của thép chờ chân 

cột,và mực quanh chân cột có bị cháy thép hay không và nếu cần thiết phải điều chỉnh 
cho đúng vị trí thiết kế, trước khi lắp đặt cốt thép cột. Sau đó thép cột được buộc vào 

thép chờ, đảm bảo đúng chiều dài mối nối, đúng chủng loại, gia công đúng hình dạng 
và kích thước theo thiết kế,trong một mặt cắt ngang không nối quá 25%. Dùng phấn 

vạch trên thanh thép những vị trí đai cột, lồng đai cột từ trên xuống và tiến hành buộc 
đai cột những vị trí nối khoảng cách đai cột sẽ dày hơn theo như thiết kế . 

2.5 Hoàn thiện công tác cốt thép 

Sau khi lắp buộc xong, dùng cây chống xiên cố định tạm thời. Buộc các con kê 

bằng bê tông (Lưu ý : các con kê bê tông có chiều dày bằng lớp bảo vệ bê tông cột) 

vào các mặt bên của cốt thép trước khi lắp đặt cốt pha. 

+ Chú ý khoảng cách mối nối và khoảng cách đai phải đảm bảo theo thiết kế. 

+ Với các thanh vượt ra ngoài khối đổ phải được cố định bằng thép đai chắc 

chắn tránh rung động làm sai lệch vị trí 

+ Trong mọi trường hợp các góc của các thanh thép đai với thép chịu lực được 

buộc toàn bộ. 

+ Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng 

Bảng 3 - Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng. 

Tên sai lệch 
Mức cho phép, 

mm 

1 2 

1. Sai số về khoảng cách giữa các thanh chịu lực đặt riêng  

biết: 30 
a) Đối với kết cấu khối lớn  10 
b) Đối với cột, dầm và vòm  20 
c) Đối với bản, tường và móng dưới các kết cấu khung  

2. Sai số về khoảng cách giữa các hàng cốt thép khi bố trí  

nhiều hàng theo chiều cao:  20 
a) Các kết cấu có chiều dài lớn hơn 1m và móng đặt dưới các  5 

kết cấu và thiết bị kĩ thuật.  3 
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b) Dầm khung và bản có chiều dày lớn hơn 100mm  10 

c) Bản có chiều dày đến 100mm và chiều dày lớp bảo vệ  

10mm  

3. Sai số về khoảng cách giữa các cốt thép đai của dầm, cột,  20 
khung và dàn cốt thép. 10 

4. Sai lệch cục bộ về chiều dày lớp bảo vệ  5 
a) Các kết cấu khối lớn (chiều dày lớn 1m). 5 
b) Móng nằm dưới các kết cấu và thiết bị kĩ thuật 3 
c) Cột, dầm và vòm.  

d) Tường và bản chiều dày lớn hơn 100mm.  25 
e) Tường và bản chiều dày đến 100mm với chiều dày lớp bảo 40 

vệ là 10mm 10 
5. Sai lệch về khoảng cách giữa các thanh phân bố trong một  

hàng:  

a) Đối với bản tường và móng dưới kết cấu khung.  

b) Đối với những kết cấu khối lớn  

6. Sai lệch và vị trí cốt thép đai so với chiều đứng hoặc chiều 5 
ngang (không kể các trường hợp khi các cốt thép đai đặt 10 
nghiêng với thiết kế quy định)  

7. Sai lệch về vị trí tim của các thanh đặt ở các đầu khung hàn  

nối tại hiện trường với các khung khác khi đường kính của 25 
thanh: 50 

a) Nhỏ hơn 40mm.  

b) Lớn hơn hoặc bằng 40mm  

8. Sai lệch về vị trí các mối hàn của các thanh theo chiều dài 50 
của cấu kiện: 30 

a) Các khung và các kết cấu tường móng.  

b) Các kết cấu khối lớn.  

9. Sai lệch của vị trí các bộ phận cốt thép trong kết cấu khối  

lớn (khung, khối, dàn) so với thiết kế:  

a) Trong mặt bằng.  

b) Theo chiều cao  

 
2.6 Nghiệm thu cốt thép 

- Sau khi lắp buộc cốt thép vào đúng vị trí, trước khi tiến hành lắp dựng cốp pha, 
phải kiểm tra và nghiệm thu cốt thép theo các bước sau đây: 

+ Kiểm tra số lượng các chủng loại cốt thép. 

+ Kiểm tra hình dạng kích thước và quy cách cốt thép (thép chủ, thép đai, thép 

cấu tạo theo bản vẽ) 
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nối. 

+ Vị trí các thanh thép trong từng kết cấu do thiết kế quy định. 

+ Sự ổn định và sự bền chắc của cốt thép, chất lượng và độ dài, vị trí các mối 

 
+ Mối nối: phải đảm chất lượng mối nối, phải đảm bảo yêu cầu 
+ Các công việc kiểm tra phải được thể hiện đầy đủ trong check list 
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MH:CPC V2 

THUYẾT MÌNH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

HẠNG MỤC: CỐP PHA CỘT 
 

1 . Trình tự thi công cốp pha cột 
* Công tác lắp dựng cốp pha cột được lắp đặt sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu 

xong giai đoạn cốt thép cột. Trình tự thi công cốp pha cột cụ thể như sau. 

1.1 Xác định tim trục cột. bật mực tim trục gửi 
1.2 Tập kết vật tư phục vụ công tác cốt pha tại công trình 

1.3 Xác định tổ hợp cốt pha cột và vận chuyển đến vị trí thi công 

1.4 Lắp dựng hệ ván khuôn cột ván phủ phin đã được gia công 

1.5 Lắp dựng hệ văng chống cốp pha bằng cây chống sắt hoặc gỗ, tăng đơ. 

1.6 Kiểm tra ván khuôn bằng laze, quả rọi theo 2 phương, phương đứng và phương 

ngang. 

1.7 Đánh cốt cao độ đổ bê tông bằng sơn đỏ. để xác định cao độ bê tông cột theo 

thiết kế. 

1.8 Nghiệm thu ván khuôn cột 

1.9 Sau khi đổ bê tông từng cột phải kiểm tra độ thẳng đứng, định vị 

2 .Biện pháp thi công lắp dựng cốt pha cột 
2.1 Xác định tim trục cột. bật mực tim trục gửi: ( bản vẽ…) 

- Sau khi đổ bê tông dầm giằng ,sàn(đối với cột tầng 1), đối với những cột tầng 2 
trở nên .Đến ngày hôm sau ta tiến hành bật mực tim trục và tim trục gửi ngay. 

- Đối với tim trục gửi ta đóng đinh gửi lên sàn, dầm lưu ý nên đóng ở những vị 

trí không bị che lấp khi thi công những công việc khác tạo thuận lợi cho việc sử dụng 

- Từ tim trục và tim trục gửi ta xác định và tiến hành bật mực định vị chân cột 

2.2 Tập kết vật tư phục vụ công tác cốt pha tại công trình 

- Đảm bảo đủ vật tư phục vụ công tác CP cột ( vị trí tập kết xem bản vẽ tổ chức 
mặt bằng thi công). (bản vẽ ….) 

2.3 Xác định tổ hợp cốt pha cột và vận chuyển đến vị trí thi công: 

- Xem chi tiết ở bảng TKVK DC 

2.4 Lắp dựng hệ ván khuôn cột đã được gia công và định hình sẵn. (bản vẽ thi cột 

tầng điển hình) 

- Cốp pha cột trước khi lắp đặt đều được quét 1 lớp dầu chống dính để dễ dàng 
trong công tác tháo dỡ cốp pha cột. 

- Lắp dựng cốt pha cột xác định trên đường bật mực định vị chân cột. 

+ Khoan định vị chân cột: dùng khoan cắm thép 10 ở 4 cạnh ngoài cốt pha để 

định vị chân cột 

+ Khi làm thép chú ý để thép chờ ở vị trí dầm có đặt tăng đơ 
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- Đối với những cột hai hoặc ba mặt ta dùng xốp để chèn khe và dung bu lông + 
ty zen để gông cố định cột 

- Lắp đặt cốp pha cột dùng cốp pha thép định hình. Các tấm cốp pha thép định hình 

được liên kết với nhau bằng jun kẹp tạo thành các mảng kín khít. 

2.5 Lắp dựng hệ văng chống cốp pha bằng cây chống sắt hoặc gỗ, tăng đơ.( bản vẽ 
…..) 

- Chống cốt pha cột từ bốn hướng và căn chỉnh cho cột đảm bảo độ thẳng đứng. 

đúng vị trí và không bị mất ổn định khi đổ bê tông. 

 Cột giữa (220x300)mm 
- Mỗi một cột ta sử dụng 4 hàng ty mỗi hàng ty có 2 thanh ty.Khoảng cách các ty từ 

mặt sàn lên cách 200(mm) các ty tiếp theo cách nhau 750(mm) và điểm cách mặt 

dầm(sàn) 0,55(m) (Chi tết xem bản vẽ thi công cột tầng điển hình phía trong sàn 
220x300) 

- Cây chống ta dùng cây chống thép D48 bốn hàng chống theo khoảng cách các 
hàng ty.Mặt 300 (mm) ta chống hai cây chống ,mặt 220(mm) ta chống một cây chống 

- Đà ngang và đà đứng thép hộp 50*50*1,4(mm),đà ngang chống hai mép cốp pha 
cột ,thép hộp 50*50*1,4(mm) đứng là hai cây chiều dài tùy theo chiều dài cột (Chi tiết 

xem bản vẽ thi công cột tầng điển hình phía trong sàn 220x300(mm)) 

 Cột biên góc (220x300) mm 
- Đối với những vị trí cột biên góc chỉ làm cây chống thép D48 hai mặt .Mặt 

300(mm) cũng dùng hai cây chống, mặt 220(mm) dùng một cây chống. Gông cột ta 
dùng hộp 50*50*1.4(mm) khoảng cách tùy thuộc và chiều cao cột,bát,xuyên ty D14 để 

định vị đà ngang và cây chống. Ta dùng thêm tăng đơ để định vị cốt pha cột (Chi tiết 
xem bản vẽ thi công cột tầng điển hình ngoài biên kích thước 220x300(mm)) 

- Cột (220x300)mm,ta gia công ván khuôn mặt 220 băng đúng kích thước.Mặt 300 

(mm) ta gia công thêm hai bên 1,5(mm) bằng bề dày của ván phủ phin tổng là 
330(mm) (Chi tiết xem bản vẽ thi công cột tầng điển hình ngoài biên 220x300 (mm)) 

 Cột giữa (220x400)mm 
- Mỗi một cột ta sử dụng bốn hàng ty mỗi hàng ty có hai thanh ty.Khoảng cách các 

ty từ mặt sàn lên cách 200(mm) các ty tiếp theo cách nhau 750(mm) và điểm cách mặt 
dầm(sàn) 0,55(m) (Chi tết xem bản vẽ thi công cột tầng điển hình phía trong sàn kích 

thước 220x400 (mm)) 

-Cây chống ta dùng cây chống thép D48 bốn hàng chống theo khoảng cách các hàng 

ty,chống bằng chân kích.Mặt 400 (mm) ta chống hai cây chống ,mặt 220(mm) ta 
chống một cây chống 

-Đà ngang và đà đứng thép hộp 50*50*1,4(mm). Đà ngang chống hai mép cốp pha 

chân và đỉnh cột,đà đứng của của cột theo chiều 400(mm) ta dùng ba thanh đứng thép 
hộp 50*50*1.4(mm),bố trí hai thanh mép và một thanh giữa (Chi tiết xem bản vẽ thi 

công cột tầng điển hình phía trong sàn kích thước 220x400 (mm)) 
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 Cột biên góc (220x400) mm 
- Đối với những vị trí cột biên góc chỉ làm cây chống thép D48 hai mặt .Mặt 

400(mm) cũng dùng hai cây chống, mặt 220(mm) dùng một cây chống.Gông cột ta 
dùng hộp 50*50*1.4(mm) khoảng cách tùy thuộc và chiều cao cột,bát,xuyên ty D14 để 

định vị đà ngang và cây chống. Ta dùng thêm tăng đơ để định vị cốt pha cột (Chi tiết 
xem bản vẽ thi công cột tầng điển hình phía ngoài biên góc kích thước 220x400(mm)) 

-Cột (220x400)mm,ta gia công ván khuôn mặt 220 băng đúng kích thước.Mặt 

300(mm) ta gia công thêm hai bên 1,5(mm) bằng bề dày của ván phủ phin tổng là 
330(mm) (Chi tiết xem bản vẽ thi công cột tầng điển hình ngoài biên góc kích thước 

220x400(mm)) 

2.6 Kiểm tra ván khuôn bằng laze, quả rọi theo 2 phương, phương đứng và phương 
ngang. 

- Dùng máy Laze : Đặt máy Laze thẳng hàng với vệt bật mực ở mép định vị giữa 

hai chân cột , điều chỉnh máy sao cho tia chiếu hai đầu thẳng với hai vệt bật mực, sau 

đó ta ngắm tia chiếu lên thân cột ta sẽ biết được cột có được thẳng không, 

+ Dùng quả rọi : Ta treo quả rọi lên đầu cột, dây thả cách đầu cột khoảng 
10(cm), đầu quả rọi cách mặt dầm sàn 5- 10 cm, dùng thước mét đo ba điểm: đầu cột, 

giữa và chân cột để kiểm tra độ thẳng đứng. 

2.7 Đánh cốt cao độ đổ bê tông bằng sơn đỏ. để xác định cao độ bê tông cột theo thiết 
kế. 

- Dùng sơn đỏ vạch cốt cao độ dừng đổ bê tông lên cốt pha 
2.8 Nghiệm thu ván khuôn cột 

- Sau khi lắp dựng xong copha, tổ chức nghiệm thu cốt thép và ván khuôn sau đó 

mới đổ bê tông ( thông báo cho Chủ nhà để tham gia nếu Chủ nhà thấy cần thiết). 

- Công tác nghiệm thu phải được ghi chép dựa trên check list và kết hợp ảnh chụp 

lưu trữ 

2.9 Sau khi đổ bê tông tông cột phải kiểm tra độ thẳng đứng 

- Dùng máy tia laze để kiểm tra độ thằng đứng 

3. Nghiệm thu ván khuôn cột theo các điểm sau: 

- Các nội dung kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo check list kèm theo 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp 
dựng để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ 

nghiệm thu khi sản phẩm hoàn thành. 

* Nghiệm thu copha theo các điểm sau: 

- Kiểm tra định vị, độ thẳng đứng theo 2 phương X,Y 

+ Độ chính xác của ván khuôn so với thiết kế.(sai số cho phép được lấy theo 

tiêu chuẩn TCVN 4453-1995) 

+ Độ chính xác của các bộ phận lắp đặt sẵn cùng với ván khuôn. 
- Kiểm tra độ ổn định cốt pha 
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+ Độ chặt, kín giữa các tấm copha với nhau và giữa tấm copha với mặt nền. 
+ Độ vững chắc của copha, nhất là tại các mối nối. 

+ Nghiệm thu chống xiên, tăng dơ: độ chắc chắn. 

 

Bảng 1: sai lệnh cho phép đối với cốt pha, đà giáo 

 
4. Công tác tháo dỡ copha cột: 

- Tháo dỡ copha đà giáo tuân theo trình tự: Lắp trước tháo sau, từ các bộ phận thứ 

yếu đến các bộ phận chủ yếu. 
- Phải đảm bảo an toàn khi tháo dỡ cốt pha. Khi làm việc trên cao bắt buộc công 

nhân phải đeo dây an toàn 

- Các vật tư sau khi tháo dỡ được chuyển về bãi tập kết, không để vướng mặt bằng 

của các công tác tiếp theo 

- Sau khi thi công xong hạng mục này, các phụ kiện phải được kiểm kê, tập trung 
toàn bộ để bảo dưỡng, phân loại và xếp kho, có người chuyên trách bảo quản. 

- Các phụ kiện, khi kiểm tra phát hiện hư hỏng phải sửa chữa kịp thời. 
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MH:BTC V2 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
HẠNG MỤC: ĐỔ BÊ TÔNG CỘT. 

 
 

Tổng quát về công tác đổ bê tông : 
- Bê tông dùng trong công trình mác 250 đá 1x2 

- Bê tông móng, dầm sàn dùng bê tông thương phẩm, đổ bằng phương pháp bơm 

tĩnh. 

- Bê tông cột trộn và đổ bằng thủ công 

1. Trình tự thi công công tác bê tông cột. 
Công tác bê tông cột được tiến hành sau khi nghiệm thu copha và cốt thép cột. 

Trình tự thi công như sau : 

1.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi đổ. 

1.2 Đổ bê tông 

1.3 Bảo dưỡng bê tông 

1.4 Nghiệm thu bê tông. 

2. Biện pháp thi công. 

2.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi đổ. 
- Các công tác chuẩn bị 

+ Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra, nghiệm thu ván khuôn cột, hệ thống 

chống đầu chống chân cột , cốt thép, hệ thống sàn thao tác, đã đạt tiêu chuẩn kĩ thuật 
chưa. 

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường 
để đảm bảo an toàn trong khi đổ bê tông 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công, kiểm tra vận hành : Máy trộn vữa, cẩu chữ 

A , dụng cụ đong vật tư, xe rùa. Máy đầm dùi… Chạy thử đầm dùi, có thêm đầm dự 
phòng thứ 2. 

+ Chuẩn bị sẵn hệ thống điện chiếu sáng khi thi công ban đêm sao cho đễ thi 
công đường điện không vướng và gây nguy hiểm cho người tham gia công tác đổ bê 
tông. Bố trí 04 bóng điện 200W ở bốn góc nhà được treo trên cột gỗ . 

+ Thiết lập cấp phối vữa bê tông mác 250 xi măng PC 30: 
 
 

Mác 

bê 

tông 

 
Xi măng (Kg) 

 
Cát vàng(m3) 

 
Đá 1x2cm (m3) 

 
Nước (lít) 

150 288,025 0,505 0,913 185 

200 350,550 0,481 0,900 185 

250 415,550 0,481 0,900 185 
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+ Làm hộc đong cấp phối bê tông cho 1m3 từ đó quy ra xô để đong trên công 

trường 

- Yêu cầu trước khi đổ bê tông 

+ Phải làm sạch ván khuôn, cốt thép nếu để lâu ngày sẽ bẩn, dọn rác rưởi, sữa 

chữa các khuyết tật, sai sót nếu có. 

+Khi đổ bê tông lên lớp khô đã đổ trước phải làm sạch mặt bê tông, tưới vào đó 

hồ xi măng rồi mới đổ bê tông mới vào. 

+ Phải có kế hoạch cung ứng đủ vật tư để thi công liên tục theo biện pháp thi 

công . Tính khối lượng bê tông cột, từ đó tính ra vật tư cần thiết theo bảng cấp phối ở 

trên 

+ Vật tư được vận chuyển lên cao bằng cẩu chữ A, di chuyển trên sàn bằng xe 
rùa. Và được trộn tại sàn cần đổ cột 

2.2. Đổ bê tông : 

2.2.1 Lấy mẫu bê tông thí nghiệm: 

- Mỗi tầng đổ bê tông cột ta lấy 3 mẫu thí nghiệm, trên các mẫu phải có chữ ký 

của cán bộ kỹ thuật, ghi rõ ngày tháng, mác bê tông, hạng mục đổ bê tông. 

- Đo lấy độ sụt của mẫu bê tông. Nếu đạt so với thiết kế thì cho tiến hành đổ bê 

tông 

- Các mẫu được lưu lại công trường để bảo dưỡng và kiểm tra lúc cần thiết 

2.2.2. Khi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị ta tiến hành công tác đổ bê tông : 

- Sử dụng đầm dùi để đầm bê tông. Đầm bê tông phải đúng kĩ thuật, đầm hết các vị 
trí không được bỏ sót. 

- Khi đổ bê tông phải đổ từ xa về gần ( đổ từ trục A xa nhất )so với vị trí tiếp nhận 
vữa bê tông. Nguyên tắc này đảm bảo khi đổ bê tông không đi lại trên các kết cấu vừa 

đổ bê tông xong. 

2.2.3 Đầm bê tông 

- Mục đích: 

+ Đảm bảo cho khối bê tông được đồng nhất. 

+Đảm bảo cho khối bê tông đặc chắc không bị rỗng hoặc rỗ ngoài. 

+Đảm bảo cho bê tông bám chặt vào cốt thép để cùng chịu lực. 

- Phương pháp đầm: dùng đầm dùi để đầm bê tông. 

+ Đầm chấn động trong(đầm dùi) :đầu đầm dùi phải ăn sâu xuống lớp bê tông 

dưới từ 5 -10cm để liên kết tốt mọi lớp với nhau. Thời gian đầm tại một vị trí từ 20-40 
giây. Cứ 8- 10 xô đổ bê tông ta lại đầm 1 lần. Phải chuyển đầm bằng cách rút từ từ và 

không được tắt máy để tránh lưu lại lỗ rỗng trong bê tông ở chỗ vừa đầm xong.(đầm 
đến khi xuất hiện nước bề mặt để tránh bê tông phân tầng) 
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- Những vấn đề cần lưu ý: 
+ Lúc đầm phải chú ý tránh sai lệch vị trí cốt thép hoặc cốp pha. 

+ Dùng búa cao su gõ 4 mặt chân cốt pha để tránh rỗ 

+ Nếu trường hợp mất điện ta dùng thanh sắt trọc và dùng búa cao su gõ 4 mặt 

+ Dấu hiệu chứng tỏ đã đầm xong, không thấy vữa bê tông sụt lún rõ ràng, trên 

mặt bằng phẳng có nước xi măng nổi lên. 

+ Kiểm tra lại vị trí, độ thẳng đứng của cấu kiện, cốt thép ngay sau khi đổ bê tông 

để điều chỉnh kịp thời 

- Khi đầm xong bê tông ta tiến hành làm mặt, dùng bàn xoa để làm nhẵn mặt trên 

bê tông 

- Thu dọn đồ đạc ra khỏi khu vực thi công tránh va chạm vào thép chờ gây sai 

lệch vị trí . 

2.3 Bảo dưỡng bê tông: 

- Nhiệt độ 15oC trở lên thì 7 ngày đầu phải tưới nước thường xuyên để giữ ẩm, 

khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần, những ngày sau mỗi ngày tưới 3 lần. 
Tưới nước dùng cách phun (phun mưa nhân tạo), không được tưới trực tiếp lên bề mặt 
bê tông mới đông kết. Nước dùng cho bảo dưỡng, phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật 

như nước dùng trộn bê tông. Trong suốt quá trình bảo dưỡng, không để bê tông khô 
trắng mặt. 

- Bảo dưỡng bê tông giai đoạn đầu sẽ bắt đầu ngay sau khi bề mặt bê tông đã đủ 

cứng, không bị vỡ và việc bảo dưỡng phải tiến hành liên tục trong 12 giờ. 

- Bề mặt bê tông phải luôn giữ ẩm bằng cách tưới nước. 

- Công tác bảo dưỡng bê tông được tiến hành liên tục trong 03 ngày kể từ ngày đổ. 

2.4 Nghiệm thu bê tông: 

- Công tác nghiệm thu bê tông cột được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở các hồ 

sơ 

+ Biên bản nghiệm thu cốt thép cốt pha trước lúc đổ bê tông 

+Các chứng chỉ và kết quả thử mẫu, thí nghiệm tại hiện trường nếu có. 
+ Kích thước hình học kết cấu, các chi tiết đặt sẵn so với thiết kế. 

+ Kèm theo check list và chụp ảnh 

-Việc đánh giá chất lượng công tác bê tông còn phải dựa trên các sai lệch thực tế 

so với các sai lệch cho phép trong bảng sau 
 
 

 
Sai lệch 

 
Dung sai ( mm) 

 
1. Độ lệch của các mặt phẳng và các đường cắt nhau 
của các mặt phẳng đó so với đường thẳng đứng hoặc 
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so với độ nghiêng thiết kế: 
 

a) Trên 1m chiều cao kết cấu; 5 

b) Trên toàn bộ chiều cao kết cấu 20 

* Móng 15 

* Tường đổ trong cốp-pha cố định và cột đổ liến với 
sàn 

10 

 
* Kết cấu khung cột 

1/500 chiều cao công 

trình như phải < 100mm 

* Các kết cấu thi công bằng cốp-pha trượt hoặc cốp-  

pha leo  

2. Độ lệch của mặt bê tông so với mặt phẳng ngang 
 

a) Tính cho 1 m mặt phẳng về bất cứ phương nào  

 
b) Trên toàn bộ mặt phẳng công trình 

5 

 
3. Sai lệch của mặt phẳng bê tông trên cùng so với 

20 

thiết kế khi kiểm tra bằng thước dài 2 mét khi áp sát  8 

mặt bê tông  

4. Sai lệch theo chiều dài hoặc nhịp của các kết cấu  20 

5. Sai lệch tiết diện ngang của các bộ phận kết cấu  8 

6. Sai lệch vị trí và cao độ của các chi tiết làm gối tựa 

cho kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép lắp 
 5 

ghép  
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MH:CPDS V2 
 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
HẠNG MỤC: CỐP PHA DẦM SÀN 

 
Tổng quát về công tác coppha dầm sàn: 

- Bố trí hệ thống dựa trên hồ sơ kết cấu nhà Dịch Vọng 

- Vật tư sử dụng: 
o Giáo nêm và phụ kiện; 
o Xà gồ thép, 
o Dầm dùng bằng ván khuôn coppha phủ phim, phụ kiện đinh búa 
o Sàn dùng coppha phủ phin 

- Phương pháp thi công: Lắp thủ công kết hợp công tác hàn 

1 .Trình tự thi công cốt pha dầm sàn. 
Công tác lắp dựng hệ giáo, đà đỡ, copha dầm sàn được tiến hành sau khi thi công 

bê tông cột theo từng giai đoạn. Trình tự thi công copha dầm sàn. 

1.1 Xác định tim trục vị trí đầu cột. chuyền cốt đáy dầm lên đầu cột 

1.2 Tập kết vật tư phục vụ công tác cốt pha tại công trình 

1.3 Xác định tổ hợp cốt pha dầm sàn và vận chuyển đến vị trí thi công 

1.4 Lắp dựng hệ giáo chống thép tổ hợp, hệ xà gỗ đỡ dầm sàn. 

1.5 Lắp dựng hệ thống ván đáy, thành dầm, ván sàn 

1.6 Kiểm tra vị trí kích thước ván khuôn dầm sàn bằng laze, thước mét, thước cân 

thủy . 

1.7 Đánh cốt cao độ đổ bê tông bằng sơn đỏ. để xác định cao độ bê tông dầm sàn theo 

thiết kế. 

1.8 Nghiệm thu ván khuôn dầm sàn 

2 .Biện pháp thi công cốt dầm sàn. 
2.1 Xác định tim trục vị trí đầu cột. chuyền cốt đáy dầm lên đầu cột 

- Dùng máy laze định vị được vị trí cốt 1m, tim trục ở đầu cột, lấy bút dạ đánh dấu tim 

đầu cột 

- Dùng máy laze và thước mét chuyền cốt đáy dầm lên mặt cột 
2.2 Tập kết vật tư phục vụ công tác cốp pha tại công trình: Đảm bảo đủ vật tư phục vụ 

công tác CP dầm sàn ( vị trí tập kết xem bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công ................ ) 

2.3 Xác định tổ hợp cốt pha dầm sàn ( chi tiết ở bảng tổ hợp cốt pha) và vận chuyển 
đến vị trí thi công 

2.4 Lắp dựng hệ giáo chống thép tổ hợp, hệ xà gỗ đỡ dầm sàn.( bản vẽ ...... ) 
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- Tầng 1 dựng giáo trên nền cát đắp (Trường hợp sàn tầng 1 không đổ bê tông) 

lưu ý trước khi lắp dựng cây chống ghép cốt pha ta phải sử lý nền bằng cách bơm nước 
vào nền rồi dùng đầm dùi dầm nền cát, lót chân kích bằng ván gỗ đặt trên mặng phẳng cát 

đã được đầm kỹ. 

* Hệ xà gồ đỡ dầm 

- Căn cứ vào tim trục gửi lên đầu cột và cốt đáy dầm ta đi lắp dựng hệ chống dầm sàn, 

chân kích+ bát kích, sau đó lắp đựng xà gồ lớp 1 tiếp đến lắp xà gồ lớp 2. 

+ Dầm biên vướng công trình bên cạnh: Với sàn chiều cao thông thủy 3200(mm) 
và chiều cao dầm là là 400(mm). Chọn cây chống dầm 2500(mm),xà gồ lớp 1 kích thước 

50*50*600 (mm) khoảng cánh 1200(mm),xà gồ lớp 2 kích thước 50*50 chiều dài bằng 
chiều dài dầm từ mép cột này sang mép cột kia,khoẳng cách từ mép dầm này sang mép 

dầm kia.Kết hợp giáo chống đà đỡ dầm (xem chi tiết bản vẽ Mặt cắt chi tiết ván khuôn 
dầm sàn) 

+ Dầm biên không vướng công trình bên cạnh: Với sàn chiều cao thông thủy 

3200(mm) và chiều cao dầm là là 400(mm).Chon cây chống dầm 2500(mm),xà gồ lớp 1 
kích thước 50*50*1200 (mm) khoảng cánh 1200(mm),xà gồ lớp 2 kích thước 50*50 

chiều dài bằng chiều dài dầm từ mép cột này sang mép cột kia,khoẳng cách từ mép dầm 
này sang mép dầm kia. Kết hợp giáo chống đà đỡ dầm (xem chi tiết bản vẽ Mặt cắt chi 

tiết ván khuôn dầm sàn) 

+ Dầm giữa: Với sàn chiều cao thông thủy 3200(mm) và chiều cao dầm là là 

400(mm).Chon cây chống dầm 2500(mm),xà gồ lớp 1 kích thước 50*50*1200 (mm) 
khoảng cánh 1200(mm),xà gồ lớp 2 kích thước 50*50 chiều dài bằng chiều dài dầm từ 

mép cột này sang mép cột kia,khoẳng cách từ mép dầm này sang mép dầm kia Kết hợp 
giáo chống đà đỡ dầm (xem chi tiết bản vẽ Mặt cắt chi tiết ván khuôn dầm sàn) 

* Hệ xà gồ đỡ sàn 
- Với sàn có chiều cao thông thủy 3200mm : Cây chống cao 2500mm, Xà gồ lớp 1: 

50mm, Xà gồ lớp 2 : 50mm Ván phủ phim 15mm, Chân kích= bát kích = 300mm 

- Khoảng cách các cây chống là 1200mm, khoảng cách lớp xà gồ 1 = 1200mm, lớp xà 

gồ 2 là 400mm 

2.5 Lắp dựng hệ thống ván đáy, thành dầm, ván sàn 
* Lắp ván đáy dầm 

- Bước tiếp theo ta lắp dựng ván khuôn đáy dầm dùng ván khuôn gõ phủ phim dày 

1,5(mm) từ mép cột bên này sang mép cột bên kia.Hệ xà gồ đỡ dầm khoảng cách bằng 
chiều rộng dầm xem chi tiết bản vẽ (Mặt cắt chi tiết ván khuôn dầm sàn) 

* Lắp ván thành dầm 
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+ Dầm biên sát công trình bên cạnh: 

-Thành dầm ngoài : Ta dùng bạt ngăn cách với tường hoặc kết cấu nhà bên cạnh.Để 

ngăn cách 2 lớp bê tông mới và cũ chi tiết xem bản vẽ (Mặt cắt chi tiết ván khuôn dầm 
sàn) 

- Thành trong dầm và dầm giữa :Ta sử dụng ván khuôn gỗ phủ phim dày 1,5(mm) 
chạy toàn bộ trên mặt bằng .Hệ thanh ngang đỡ thành dầm chạy dọc the thành dầm 

phương pháp hàn để cố định hệ ván thành trong chi tiết xem bản vẽ (Mặt cắt chi tiết ván 
khuôn dầm sàn) 

+ Dầm biên không sát công trình bên cạnh: 

-Thành dầm ngoài :Ta dùng ván gỗ phủ phim dày 1,5(mm) chạy hết theo chiều dài 

thành dầm.Chiều cao thành dầm cao thành dầm cao thêm 100(mm) để khi đổ bê tông khi 
đầm dùi chống tràn bê tong ra ngoài.Hệ chống ngang kích thước 50*50*1,4 chạy dài theo 

chiều dài thành ngoài dầm khoảng cách 2 thanh ngang từ mép đáy dầm lên mép trên 
dầm.Hệ thanh chống đứng dùng hộp 50*50*1,4*600 khoảng cách a=800(mm) liên kết với 

thanh ngang bằng phương pháp hàn.Giữ ổn định cho cây chống đứng và ngang ta sử dụng 
cây chống xiên chống 2 lớp thép hộp 50*50*1,4*600 khoảng cách a=800(mm) chống 

đỉnh và chống chân bằng phương pháp hàn xem chi tiết bản vẽ (Mặt cắt chi tiết ván khuôn 
dầm sàn Chi Tiết A) 

- Chú ý khi đổ bê tông những tấm cốt pha thành dầm biên hay bị bục, phình cốt pha,, 
vậy nên khi ghép ta nên chú ý kiểm tra tính ổn định của thành dầm biên, lien kết giữa tấm 
thành và tấm đáy. 

- Rải ván sàn: sau khi lắp dựng xong tấm ván đáy và thành dầm ta đi lắp đặt tấm ván 
sàn. Lưu ý ở giữa ô sàn lúc kê cốt pha nên kích cao nên 1-2 cm 

- Lắp trước một ô sàn để tập kết vật liệu rồi tiến hành lắp đặt những ô sàn còn lại 

- Hoàn thiện công tác cốt pha 

- Bố trí khu vực thang máy làm đường giao thông kiểm tra công tác thi công: Lắp đặt 

hệ thống giáo thang bộ. 

- Sau khi lắp đặt xong ván sàn, tiến hành đo và đánh dấu bút xóa các vị trí đặt chờ lỗ 

kỹ thuật để đặt hộc gỗ. 

2.6 Kiểm tra vị trí kích thước ván khuôn dầm sàn bằng laze, thước mét, thước cân thủy 
- Kiểm tra kích thước thông thủy gian, cốt đáy dầm, sàn so với thiết kế 

- Kiểm tra kích thước dầm theo thiết kế 

- Kiểm tra tính ổn định của cốt pha dầm sàn, cây chống 

- Bố trí hệ đèn chiếu sáng để kiểm tra sự cố trong quá trình đổ bê tông ở sàn chống 

giáo 
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2.7 Đánh cốt cao độ đổ bê tông bằng sơn đỏ. để xác định cao độ bê tông dầm sàn theo 

thiết kế. 

2.8 Nghiệm thu ván khuôn dầm sàn 

Các nội dung kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo check list kèm theo 

Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp dựng 
để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ nghiệm 

thu khi sản phẩm hoàn thành. 

*Nghiệm thu copha theo các điểm sau ( đi kèm check lits + chụp ảnh hiện trạng) 

- Kiểm tra định vị, kích thước, cao độ , độ thẳng đứng 

+ Độ chính xác của ván khuôn so với thiết kế. (sai số cho phép được lấy theo tiêu 
chuẩn TCVN 4453-1995) 

+ Độ chính xác của các bộ phận lắp đặt sẵn cùng với ván khuôn. 

+ Độ chặt, kín giữa các tấm copha với nhau và giữa tấm copha với mặt nền. 

- Kiểm tra độ ổn định, thông thủy cốt pha 

+ Độ vững chắc của copha, nhất là tại các mối nối. 

+ Hệ chống copha phía bên dưới: về độ vững chắc, ổn định và đặc biệt là sức chịu 

tải khi đổ và đầm bê tông. 

+ Nghiệm thu giáo chống: độ chắc chắn, liên kết giáo, khoảng cách giáo đảm bảo 

để có đường công vụ đi lại trên sàn. 

+ Độ võng, cao độ, sai lệch khi lắp dựng cốp pha dầm, sàn theo TCVN 4453- 

1995. 
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Bảng 1: sai lệnh cho phép đối với cốt pha, đà giáo 

 
4. Công tác tháo dỡ copha đà giáo: 

- Công tác tháo dỡ copha đà giáo không chịu lực được thực hiện sau khi bê tông đạt 

cường độ trên 50 daN/cm2, sau 2 ngày đổ bê tông 

- Đối với copha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm sàn...) phải được sự thống 

nhất của chủ đầu tư. (10-15 ngày) 

- Tháo dỡ copha đà giáo tuân theo trình tự: Tháo từ trên xuống dưới, từ các bộ phận 
thứ yếu đến các bộ phận chủ yếu. 

+ Nới chân kích và bát kích, tháo bát kích sau đó hạ hệ xà gồ xuống hệ đầu cột 

chống 

+ Sau đó ta tháo ván đáy dầm, thành dầm. tiếp đến tháo ván sàn. 

- Chống điểm lại cốp pha khi tháo dỡ ván khuôn dầm sàn ( tại các tầng phải chịu tải 
trọng của đà giáo sàn trên), mật độ chống điểm tại vị trí chống dầm là 50% so với ban 

đầu, tại sàn mỗi ô sàn là 1 chuồng giáo. 

- Các vật tư sau khi tháo dỡ được chuyển khu tập kết, không để vướng mặt bằng của 

các công tác tiếp theo 
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+ Sau khi thi công xong hạng mục này, các phụ kiện phải được kiểm kê, tập trung 

toàn bộ để bảo dưỡng, phân loại và xếp kho, có người chuyên trách bảo quản. 

+ Các phụ kiện, khi kiểm tra phát hiện hư hỏng phải sửa chữa kịp thời. 
 
 
 

(theo TCVN 4453-1995) 
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MH:CTDS V2. 

 
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

CÔNG TÁC: CỐT THÉP DẦM SÀN 

 
Tổng quát về công tác thép: 

- Căn cứ bản vẽ thiết kế để để thi công 

- Chủng loại thép được sử dụng đúng như chủ đầu tư yêu cầu 

Cốt dọc sử dụng sử dụng thép AII, cốt đai sử dụng thép AI 
1 . Trình tự thi công cốt thép dầm sàn: 

Công tác lắp dựng cốt thép dầm sàn được lắp đặt sau khi đã kiểm tra và nghiệm 

thu xong giai đoạn cốt pha dầm và sàn. Trình tự thi công cốt thép dầm sàn cụ thể như 
sau. 

1.1 Kiểm tra tim trục , vệ sinh đầu cột trước khi vào thép 

1.2 Tập kết vật tư, gia công sẵn phục vụ công tác cốt thép tại công trình 

1.3 Vận chuyển đến vị trí thi công 

1.4 Lắp đặt thép dầm, sàn 

1.5 Hoàn thiện công tác cốt thép 

1.6 Nghiệm thu cốt thép dầm sàn 

2 .Biện pháp thi công Lắp dựng cốt pha dầm sàn: 
2.1 Kiểm tra tim cột, dầm, vệ sinh đầu cột 

+ Dựa trên tim dầm cột để lắp dựng cốt thép dầm 
+ Và bản vẽ kết cấu 

+ Kiểm tra vệ sinh đầu cột trước khi lắp đặt thép. 

2.2 Tập kết vật tư, gia công sẵn phục vụ công tác cốt thép tại công trình: 

+ Thép được xếp thành chủng loại, kê trên xà gồ gỗ cao 40 - 50cm so với mặt 

đất, và được che đậy để tránh bị hư hỏng, gỉ do mưa gây ra. 

+ Căn cứ vào bản đề tay thép của cán bộ kỹ thuật thì mới được gia công thép , 

Gia công thép đai dầm , thép chủ trước sau đó làm thép sàn. Cốt thép được gia công 
tại hiện trường bằng các thiết bị thi công thích hợp: 

+ Sử dụng bàn nắn, vam nắn để nắn thẳng cốt thép với d =< 16; với d>= 16 thì 
dùng máy nắn cốt thép. (với thép d <12 thì uốn bằng tay, d>= 12 thì uốn bằng máy). 

+ Công tác kiểm tra gia công cốt thép phải được tiến hành theo nguyên tắc đo 
mẫu & đối chiếu đề tay đã được duyệt. 
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Bảng 1 - Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công 
Các sai lệch Mức cho phép, mm 

1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép  

chịu lực:  

a) Mỗi mét dài  5 
b) Toàn bộ chiều dài  20 

2. Sai lệch về vị trí điểm uốn  20 
3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê  

tông khối lớn:  

a) Khi chiều dài nhỏ hơn 10m +d 
b) khi chiều dài lớn hơn 10m + (d+0,2a) 

4. Sai lêch về góc uốn của cốt thép 3O 

5. Sai lệch về kích thước móc uốn +a 

Trong đó : 

d - Đường kính cốt thép; 

a - Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. 

+ Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện theo 

quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một 
mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt 

ngang đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ. 

+ Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt 

thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối 
với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở 

bảng sau 

 
 
 
 

Bảng 2 - Chiều dài nối buộc cốt thép 
 
 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm hoặc 

tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt thép 
có móc 

Đầu cốt thép 
không có móc 

Cốt thép trơn cán nóng 

Cốt thép có gờ cán nóng 

Cốt thép kéo nguội 

40d 

40d 

45d 

30d 

30d 

35d 

20d 

- 
20d 

30d 

20d 

30d 
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-Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt 

thép có gờ không uốn móc; 

Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm; 

Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu). 

+ Dựa trên bản vẽ thiết để ra đề tay cắt thép cho từng cấu kiện 

+ Đảm bảo đủ vật tư phục vụ công tác Cốt Thép dầm sàn 

2.3 Vận chuyển đến vị trí thi công : 

- Vận chuyển đến vị trí thi công: Vận chuyển lên cao bằng tời và chuyển tay đến 

vị trí lắp đặt theo nguyên tắc lắp từ vị trí xa đến gần 

- Vận chuyển lưu ý các điểm sau : 
+ Thép đến hiện trường không bị cong vênh. 

+ Trước khi lắp dựng ta phải đánh dấu những thanh nào ở cấu kiên nào cho 

công nhân dễ nhận biết và lắp dựng cho chính xác.Thanh nào bị gỉ, bám bẩn phải 

được cạo, vệ sinh sạch sẽ. 

2.4 Lắp đặt thép dầm, sàn 

+ Dựa vào tim dầm cột ta lắp đặt thép dầm theo đúng vị trí. 

+ Lắp dựng thép dầm trục ngang nhà 

+ Sau đó luồn thép dầm dọc nhà chọn một số thanh gỗ ngang kê lên cốt pha 
dầm để đỡ thép chủ, luồn thép đai vào hệ thép chủ, dùng phấn vạch khoảng cách các 

đai đầm lên thanh thép dọc , dùng thanh gỗ treo 2 đầu dầm, đặt các thanh thép dọc 
chạm khít vào cốt đai rồi buộc. sau khi buộc hết dầm ngang và dọc ta hạ từ từ khung 

bằng cách rút dần các thanh gỗ ra. 

+Cốt thép dầm có thể lắp buộc tại chỗ trên các giá đỡ, sau đó hạ đặt vào vị trí 

(thường áp dụng đối với dầm có trọng lượng nhẹ chiều cao  50cm). Còn đối với dầm 

có trọng lượng lớn chiều cao  60cm thường lắp buộc tại chỗ ngay trong copha. Khi 
đó copha chỉ được lắp trước một bên thành. Sau khi buộc xong lắp nốt thành còn lại. 
Dùng viên kê bê tông buộc ở phía dưới và hai bên khung để đảm bảo chiều dày lớp 
bảo vệ. 

+ Lắp đặt thép sàn ( thép dương lắp trước sau đó ta đi lắp đặt thép mô men âm 
sau cùng. Trước khi nối buộc các thanh thép sàn trên copha, dùng phấn đánh dấu vị trí 

các thanh cốt thép, sau đó đặt cốt thép và buộc tại các vị trí cốt thép giao nhau. Chiều 
dày lớp bảo vệ cốt thép sàn cũng được bảo đảm bằng các viên kê bê tông được buộc 

dưới lớp thép sàn. 

+ Nếu cốt thép và ván khuôn lắp xen kẽ thì phải làm theo đúng trình tự định 

sẵn để đảm bảo chất lượng từng công việc và thi công nhanh. Khi phải đặt cốt thép 

chờ sẵn trong khối đổ và đầu cốt thép nhô ra ngoài mặt bê tông, để tránh cho mặt ván 
khuôn không bị phá hoại, làm như sau: 
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- Không cho cốt thép chờ xuyên qua mặt ván mà uốn gập cho nằm cùng với lớp 
bê tông bảo vệ, sát với mặt ván khuôn, sau khi tháo ván khuôn, thép chờ được kéo ra 
và nắn thẳng (chỉ áp dụng với thép có đường kính nhỏ). 

- Tại vị trí thép chờ, lắp ván khuôn sao cho các thép chờ nằm giữa hai mép tấm 

hoặc giữa hai mép ván (có thể sử dụng lưới thép làm ván khuôn).Như vậy việc tháo 
ván khuôn sẽ dẽ dàng. 

2.5 Hoàn thiện công tác cốt thép: 
- Đặt con kê bê tông để đảm bảo lớp bảo vệ cốt thép 

+Các con kê được đặt tại các vị trí thích hợp tùy mật độ cốt thép nhưng không 

được lớn hơn 1m một điểm kê. Con kê được đúc bằng vữa xi măng mác cao có chiều 
dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Trong các trường hợp khác, con kê được làm 

bằng các vật liệu không an mòn cốt thép, không phá hủy bê tông 

+ Thép momen âm đặt con cóc bằng thép phi 6 để kê giữa 2 lớp thép 

+ Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng 
 

 
Bảng 3 - Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng. 

 
 

Tên sai lệch Mức cho phép, mm 

1 2 

1. Sai số về khoảng cách giữa các thanh chịu lực đặt riêng biết:  

a) Đối với kết cấu khối lớn 30 

b) Đối với cột, dầm và vòm  10 

c) Đối với bản, tường và móng dưới các kết cấu khung  20 

2. Sai số về khoảng cách giữa các hàng cốt thép khi bố trí nhiều hàng  

theo chiều cao:  

a) Các kết cấu có chiều dài lớn hơn 1m và móng đặt dưới các kết cấu và  20 

thiết bị kĩ thuật.  5 

b) Dầm khung và bản có chiều dày lớn hơn 100mm  3 

c) Bản có chiều dày đến 100mm và chiều dày lớp bảo vệ 10mm  10 

3. Sai số về khoảng cách giữa các cốt thép đai của dầm, cột, khung và  

dàn cốt thép.  

4. Sai lệch cục bộ về chiều dày lớp bảo vệ  20 

a) Các kết cấu khối lớn (chiều dày lớn 1m). 10 

b) Móng nằm dưới các kết cấu và thiết bị kĩ thuật  5 

c) Cột, dầm và vòm. 5 

d) Tường và bản chiều dày lớn hơn 100mm. 3 

e) Tường và bản chiều dày đến 100mm với chiều dày lớp bảo vệ là 10mm  



Thuyết minh biện pháp Trang 5 

 

 

 

5. Sai lệch về khoảng cách giữa các thanh phân bố trong một hàng:  25 

a) Đối với bản tường và móng dưới kết cấu khung. 40 

b) Đối với những kết cấu khối lớn 10 

6. Sai lệch và vị trí cốt thép đai so với chiều đứng hoặc chiều ngang  

(không kể các trường hợp khi các cốt thép đai đặt nghiêng với thiết kế  

quy định)  

7. Sai lệch về vị trí tim của các thanh đặt ở các đầu khung hàn nối tại hiện  

trường với các khung khác khi đường kính của thanh: 5 

a) Nhỏ hơn 40mm. 10 

b) Lớn hơn hoặc bằng 40mm  

8. Sai lệch về vị trí các mối hàn của các thanh theo chiều dài của cấu  

kiện: 25 

a) Các khung và các kết cấu tường móng. 50 

b) Các kết cấu khối lớn.  

9. Sai lệch của vị trí các bộ phận cốt thép trong kết cấu khối lớn (khung,  

khối, dàn) so với thiết kế: 50 

a) Trong mặt bằng. 30 

b) Theo chiều cao  

 
2.6 Nghiệm thu cốt thép 

- Sau khi lắp buộc cốt thép vào đúng vị trí, trước khi tiến hành lắp dựng cốp pha, 

phải kiểm tra và nghiệm thu cốt thép theo các bước sau đây: 

+ Kiểm tra số lượng các chủng loại cốt thép. 
+ Kiểm tra hình dạng kích thước và quy cách cốt thép (thép chủ, thép đai, thép 

cấu tạo theo bản vẽ) 

+ Vị trí các thanh thép trong từng kết cấu do thiết kế quy định. 

+ Sự ổn định và sự bền chắc của cốt thép, chất lượng và độ dài, vị trí các mối 

nối.  
+ Số lượng và chất lượng các viên kê bê tông giữa cốt thép và ván khuôn. 
+ Mối nối: phải đảm chất lượng mối nối, phải đảm bảo yêu cầu 

+ Các công việc kiểm tra phải được thể hiện đầy đủ trong check list 
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MH: BTDS V2 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG 
HẠNG MỤC: BÊ TÔNG DẦM SÀN 

 

Tổng quát về công tác đổ bê tông : 

- Bê tông dùng trong công trình mác 250 

- Bê tông móng, dầm sàn dùng bê tông thương phẩm, đổ bằng phương pháp bơm 

tĩnh. 

- Bê tông cột trộn và đổ bằng thủ công 

1. Trình tự thi công công tác bê tông móng. 

Công tác bê tông dầm sàn được tiến hành sau khi nghiệm thu copha và cốt thép. 

Trình tự thi công như sau : 

1.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi đổ. 

1.2 Đổ bê tông 

1.3 Bảo dưỡng bê tông 

1.4 Nghiệm thu bê tông. 

2. Biện pháp thi công. 

2.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi đổ. 

- Các công tác chuẩn bị 

+ Trước khi đổ bê tông phải kiểm tra, nghiệm thu ván khuôn, hệ thống chống 

xà gồ, dầm sàn ,cốt thép, hệ thống sàn thao tác, đã đạt tiêu chuẩn kĩ thuật chưa. 

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường 

để đảm bảo an toàn trong khi đổ bê tông 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công : Máy đầm dùi, thước, bàn xoa…. Chạy thử 

đầm , có thêm đầm dự phòng thứ 2. 

+ Chuẩn bị sẵn hệ thống điện chiếu sáng khi thi công ban đêm sao cho đễ thi 

công đường điện không vướng và gây nguy hiểm cho người tham gia công tác đổ bê 

tông. Bố trí 04 bóng điện 200W ở bốn góc nhà được treo trên cột gỗ . 

+ Kiểm tra đường ống bơm tĩnh lắp đặt ổn định an toàn chưa: không được kê 

trực tiếp vòi bơm tĩnh lên thành cốt pha 

- Yêu cầu trước khi đổ bê tông 
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+ Phải làm sạch ván khuôn, cốt thép nếu để lâu ngày sẽ bẩn, dọn rác rưởi, sữa 

chữa các khuyết tật, sai sót nếu có. 

+Khi đổ bê tông lên lớp khô đã đổ trước phải làm sạch mặt bê tông, tưới vào đó 

hồ xi măng rồi mới đổ bê tông mới vào. 

+ Phải có kế hoạch cung ứng đủ bê tông để thi công liên tục theo biện pháp thi 

công . Khi tính khối lượng bê tông dầm sàn ta phải tính thêm khối lượng bê tông để 

bù vào phần bê tông đáy bom và đường ống thường tính thêm 1m3. 

Chuẩn bị sẵn vật tư và máy trộn thủ công để đề phòng trường hợp hụt bê tông. 

+ Chuẩn bị sẵn các phương tiện che đậy, để phòng trời mưa. Trong trường hợp 

do sự cố, phải ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định thì phải đợi đến khi bê tông 

đạt 25kgcm tức (20-24 h) mới được đổ tiếp. 

+ Trước khi đổ bê tông phải xử lý tạo nhám, tưới nước xi măng đặc. 

2.2. Đổ bê tông : 

2.2.1. Lấy mẫu bê tông thí nghiệm: 

- Mỗi xe bê tông chở đến công trình ta lấy 3 mẫu thí nghiệm, trên các mẫu phải có 

chữ ký của bên cung cấp bê tông và cán bộ kỹ thuật, ghi rõ ngày tháng, mác bê tông, 

hạng mục đổ bê tông. 

- Đo lấy độ sụt của mẫu bê tông. Nếu đạt so với thiết kế thì cho tiến hành đổ bê 

tông 

- Các mẫu được lưu lại công trường để bảo dưỡng và kiểm tra lúc cần thiết 

2.2.2. Khi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị ta tiến hành công tác đổ bê tông : 

- Sử dụng đầm máy để đầm bê tông. Đầm bê tông phải đúng kĩ thuật, đầm hết các 

vị trí không được bỏ sót. 

- Khi đổ bê tông các kêt cấu xây dựng phải đổ từ trên xuống . 

- Khi đổ bê tông phải đổ từ xa về gần so với vị trí tiếp nhận vữa bê tông. Nguyên 

tắc này đảm bảo khi đổ bê tông không đi lại trên các kết cấu vừa đổ bê tông xong. 

2.2.3. Đổ bê tông dầm: 

- Đối với dầm có chiều cao bình thường ( 80cm) thực hiện đổ bê tông dầm đồng 

thời với sàn. 

2.2.4. Đổ bê tông sàn : 

- Chỉ đổ thành một lớp, để tránh hiện tượng phân tầng có thể xảy ra, 
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- Dùng đầm dùi, đầm bàn để đầm bê tông trong dầm sàn, dùng bàn xoa và 

thước tầm để làm phẳng mặt bê tông. 

- Trong quá trình đổ bê tông luôn có máy thuỷ bình để kiểm tra độ phẳng và 

cao độ mặt sàn. 

- Lúc đổ bê tông cần tránh các lực xung kích (như va quệt hệ thống bơm bê tông 

vào ván khuôn). 

2.2.5 Đầm bê tông 

- Mục đích: 

+ Đảm bảo cho khối bê tông được đồng nhất. 

+Đảm bảo cho khối bê tông đặc chắc không bị rỗng hoặc rỡ ngoài. 

+Đảm bảo cho bê tông bám chặt vào cốt thép để cùng chịu lực. 

- Phương pháp đầm: dùng đầm dùi để đầm bê tông. 

+ Đầm chấn động trong(đầm dùi) :đầu đầm dùi phải ăn sâu xuống lớp bê tông 

dưới từ 5 -10cm để liên kết tốt mọi lớp với nhau. Thời gian đầm tại một vị trí từ 20-40 

giây. Khoảng cách chuyển đầm dùi nói chung không được quá 1,5 lần bán kính tác 

dụng của đầm. Phải chuyển đầm bằng cách rút từ từ và không được tắt máy để tránh 

lưu lại lỗ rỗng trong bê tông ở chỗ vừa đầm xong.(đầm đến khi xuất hiện nước bề mặt 

để tránh bê tông phân tầng) 

- Những vấn đề cần lưu ý: 

+ Tất cả các loại đầm phải chú ý tránh sai lệch vị trí cốt thép hoặc cốp pha. 

+ Dấu hiệu chứng tỏ đã đầm xong, không thấy vữa bê tông sụt lún rõ ràng, trên 

mặt bằng phẳng có nước xi măng nổi lên. 

+ Nếu thấy nhiều gợn nước quay vòng đồng tâm quanh đầm dùi là chứng tỏ vữa bê 

tông đã bị phân tầng, do đầm lâu quá tại một vị trí gây nên. 

+ Kiểm tra lại vị trí, độ thẳng đứng của cấu kiện, cốt thép ngay sau khi đổ bê tông 

để điều chỉnh kịp thời 

- Khi đầm xong bê tông ta tiến hành làm mặt, dừng thước nhôm 2-3 m và bàn xoa 

để làm nhẵn mặt trên bê tông 

- Thu dọn đồ đạc ra khỏi khu vực thi công tránh va chạm vào thép chờ gây sai 

lệch vị trí . 

2.3 Bảo dưỡng bê tông: 
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- Trong điều kiện bình thường. Ngay sau khi đổ 4 giờ nếu trời nắng ta phải tiến hành 

che phủ bề mặt bằng để tránh hiên tượng ‘trắng bề mặt’ bê tông rất ảnh hưởng đến 

cường độ nhiệt độ 15oC trở lên thì 7 ngày đầu phải tưới nước thường xuyên để giữ 

ẩm, khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần, những ngày sau mỗi ngày tưới 3 

lần. 

Tưới nước dùng cách phun (phun mưa nhân tạo), không được tưới trực tiếp lên bề mặt 

bê tông mới đông kết. Nước dùng cho bảo dưỡng, phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật 

như nước dùng trộn bê tông. Trong suốt quá trình bảo dưỡng, không để bê tông khô 

trắng mặt. 

- Bảo dưỡng bê tông giai đoạn đầu sẽ bắt đầu ngay sau khi bề mặt bê tông đã đủ 

cứng, không bị vỡ và việc bảo dưỡng phải tiến hành liên tục trong 12 giờ. 

- Bề mặt bê tông phải luôn giữ ẩm bằng cách tưới nước lên hoặc dùng vật liệu giữ 

nước phủ lên bề mặt để giữ cho bê tông luôn được ẩm. 

- Khi trời nắng và khô cần tiến hành bảo dưỡng bê tông ngay sau khi bề mặt bê 

tông se lại để tránh rạn nứt. Nếu trời quá nắng dùng vải bố tẩm nước hoặc nylon phủ 

lên trên bề mặt để tránh hiện tượng bốc hơi nước quá nhanh gây rạn nứt. 

- Nếu gặp mưa, tạm dừng để che phủ toàn bộ phần đã đổ. 

- Bê tông được giữ ẩm trong suốt thời gian bảo dưỡng, chống va động để quá trình 

đóng rắn được đảm bảo. 

- Công tác bảo dưỡng bê tông được tiến hành liên tục trong 03 ngày kể từ ngày đổ, 

với các cấu kiện đúc sẵn thì thời gian này là 02 ngày. 

2.4 Nghiệm thu bê tông: 

- Công tác nghiệm thu bê tông dầm sàn được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở 

các hồ sơ 

+ Biên bản nghiệm thu cốt thép cốt pha trước lúc đổ bê tông 

+Các chứng chỉ và kết quả thử mẫu, thí nghiệm tại hiện trường nếu có. 

+ Kích thước hình học kết cấu, các chi tiết đặt sẵn so với thiết kế. 

+ Kèm theo check list và chụp ảnh 

-Việc đánh giá chất lượng công tác bê tông còn phải dựa trên các sai lệch thực tế so 

với các sai lệch cho phép trong bảng sau : 
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Sai lệch Dung sai ( mm) 

1. Độ lệch của các mặt phẳng và các đường cắt nhau 
của các mặt phẳng đó so với đường thẳng đứng hoặc 
so với độ nghiêng thiết kế: 

a) Trên 1m chiều cao kết cấu; 

b) Trên toàn bộ chiều cao kết cấu 

* Móng 

* Tường đổ trong cốp-pha cố định và cột đổ liến với 
sàn 

* Kết cấu khung cột 

* Các kết cấu thi công bằng cốp-pha trượt hoặc cốp- 
pha leo 

2. Độ lệch của mặt bê tông so với mặt phẳng ngang 

a) Tính cho 1 m mặt phẳng về bất cứ phương nào 

b) Trên toàn bộ mặt phẳng công trình 

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

4. Sai lệch theo chiều dài hoặc nhịp của các kết cấu 

5. Sai lệch tiết diện ngang của các bộ phận kết cấu 

6. Sai lệch vị trí và cao độ của các chi tiết làm gối tựa 
cho kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép lắp 
ghép 

 
 
 

5 

20 

15 

10 

1/500 chiều cao công 
trình như phải < 100mm 

 
 
 
 

 
5 

20 

8 
 
 

20 

8 

5 
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MH:XT V2 
 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
HẠNG MỤC: XÂY TƯỜNG 

 
Tổng quát về công tác Xây: 

- Dùng gạch chỉ mác 100, KT 220x110x60 

- Vữa xây xi măng cát vàng mác 75 

1. Trình tự thi công công tác xây tường. 
Công tác xây được tiến hành sau khi nghiệm thu bê tông, dầm sàn. Trình tự thi công 

như sau : 

1.1 Các công tác chuẩn bị. những yêu cầu 

1.2 Kiểm tra bật tim cốt 

1.3 Xây tường 

1.4 Bảo dưỡng tường xây 

1.5 Nghiệm thu tường xây. 

2. Biện pháp thi công. 

2.1 Các công tác chuẩn bị. 
- Các công tác chuẩn bị 

+ Trước khi xây phải kiểm tra, nghiệm thu phần bê tông dầm sàn, cột 

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường để 

đảm bảo an toàn trong khi thi công 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công : máy trộn vữa, thước mét, dây rọi, máy laze... 

- Yêu cầu trước khi xây tường 

+ Phải làm sạch bề mặt tường xây, dọn sạch phế thải còn sót lại của các quá trình 

thi công trước đó. 

+ Khoan, đóng râu thép 8 dài 30cm chờ tại chỗ tường xây liên kết theo phương 
đứng với BTCT khoảng cách râu thép 56-60cm một râu 

+ Gạch xây được tập kết tại chân công trình, tiến hành tưới nước cho gạch xây 

trước 1-2 tiếng. 

+ Vữa xây phải được trộn đúng cấp phối mác 75 , có hộc mẫu để đong cấp phối vật 

liệu: 
 
 
 
 
 

 
Loại vữa 

 
Mác vữa 

Vật liệu dùng cho 1m3 vữa 

Xi măng Cát (m3) Nước (lít) 
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  (kg)   

 
 

Vữa xi măng cát vàng 

(cát có mô đun độ lớn 

M>2) 

25 

50 

75 

100 

125 

116 

213 

296 

385 

462 

1,16 

1,12 

1,09 

1,06 

1,02 

260 

260 

260 

260 

260 

 
Vữa xi măng cát mịn 

(cát có mô đun độ lớn 

M = 1,5 - 2,0) 

25 

50 

75 

100 

124 

230 

320 

410 

1,13 

1,09 

1,06 

1,02 

260 

260 

260 

260 

Vữa xi măng cát mịn 

(cát có mô đun độ lớn 

M = 0,7 - 1,4) 

25 

50 

75 

142 

261 

360 

1,10 

1,06 

1,02 

260 

260 

260 

 

 
dính. 

+ Trước khi xây phải tưới nước xi măng đặc lên bề mặt tường xây để tăng độ kết 

 
+ Vận chuyển vữa và gạch xây:Gạch và vữa xây được vận chuyển đến chỗ thi công 

bằng tời (vận thang bàn) và xe cải tiến.Tập kết đúng theo vật liệu thi công (Xem mặt bằng 

bố trí vật liệu) 

2.2. Kiểm tra bật tim cốt : 
- Bật mực lên mặt dầm, sàn , cột để lấy cữ xây tường. 

+ Căn cứ vào tim trục ta dùng máy laze chiếu để lấy đường giới hạn mép tường 

xây lên dầm, cột. 

+ Căn cứ vào cốt gửi dùng thước mét, máy laze để xác định được cao độ dừng xây 
+ Định vị tất cả các vị trí sẽ được xây trên mặt bằng, thả dây lèo… 

2.3. Xây tường : 

* Trình tự xây. 
- Từ dưới lên trên, tường chính trước, tường phụ sau. 
- Mặt bao che xung quanh xây trước, trong xây sau. 

* Biện pháp xây tường. 
- Kiểu cách xây và các hàng gạch giằng trong khối xây phải làm theo yêu cầu của thiết kế 

(Kiểu xây thường dùng trong khối xây là năm dọc - một ngang). 

- Phải dùng những viên gạch nguyên đã chọn lọc để xây tường chịu lực, các mảng tường 

cạnh cửa và cột. Gạch vỡ đôi khi được dùng ở những chỗ tải trọng nhỏ như tường bao 

che, tường ngăn, tường dưới cửa. Không dùng gạch vỡ, gạch ngói vụn để chèn, đệm vào 
giữa khối xây chịu lực. 
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- Trong khối xây ≥220, các hàng gạch đặt ngang phải là những viên gạch nguyên. Không 

phụ thuộc vào kiểu xây, các hàng gạch ngang này phải bảo đảm: 

+ Xây ở hàng đầu tiên (dưới cùng) 

+ Sau đó cứ 5 hàng dọc đến 1 hàng ngang. 

+ Xây ở hàng sau cùng (đáy dầm) cần phải xây nghiêng hàng gạch (chi tiết xem 

bản vẽ BPTC xây tường) 

- Tường xây cao > 2,5 m phải chia làm hai đợt : Đợt thứ nhất xây xong để vữa có thời 
gian khô và liên kết với gạch. Khối xây ổn định về co ngót mới tiếp tục xây lần hai. Như 
vậy bố trí giáo xây được dễ dàng, thuận tiện 

- Khối xây phải đảm bảo chắc đều, mạch vữa phải đầy. 

+ Xây không được để trùng mạch, khi phát hiện ra phải sửa ngay. 

+ Khối xây phải đảm bảo ngang bằng và thẳng đứng. 

- Các mỏ mốc phải ăn theo dây dọi, nhìn từ 2 phía phải vuông góc với nhau. 

+ Gạch dùng để bắt góc phải chọn viên tốt, vuông vắn đại diện cho chiều dày 

chung của khối xây. 

- Khi xây phải căng dây ở 2 mặt bên tường, ốp thước tầm để kiểm tra độ phẳng của 2 

mặt tường. 

+ Xây vài hàng phải kiểm tra độ ngang bằng của mặt lớp xây bằng nivô. 

+ Gạch bắt góc phải chọn viên tốt, vuông vắn đại diện cho chiều dày chung của 

góc. 

- Trong quá trình xây, phải chừa sẵn các lỗ, rãnh, đường ống nước, đường thông hơi, 

chỗ có trang trí, những chỗ có công tác lắp đặt sau này (nếu có). 

- Chỗ giao nhau, chỗ nối tiếp của khối xây tường phải xây đồng thời, khi tạm ngừng xây 
phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh. 

- Ở những đoạn thi công gần nhau hoặc giao nhau giữa tường ngoài và tường trong, độ 

chênh lệch và độ cao không được vượt quá chiều cao của 1 tầng. 

- Cứ xây xong một hàng thì phải kiểm tra độ ngang bằng, thẳng đứng của khối xây 
(không kể những lần kiểm tra giữa chừng). 

- Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu, tựa dụng cụ và đi 
lại trực tiếp trên khối xây đang thi công, khối xây còn mới. 
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- Các khối xây sau khi hoàn thành phải được kiểm tra lại về chất lượng và vị trí, phải 

có biện pháp bảo dưỡng, bảo vệ cho tới khi đạt cường độ theo chỉ dẫn của thiết kế để 
chuyển bước thi công. 

- Trong khối xây có ô văng lắp ghép hoặc đổ tại chỗ, phải chờ bê tông đủ cường độ và 
khối xây bên trên lanh tô đủ độ cao đối trọng, đủ cường độ mới được tháo gỡ ván khuôn, 

thanh chống. 

- Khi ngừng thi công do mưa bão, phải che kín trên khối xây cho khỏi bị ướt. 

* Nguyên tắc xây tường. 
- Trong cấu tạo khối xây tránh lực uốn và lực trượt, lực tác dụng lên khối xây, phải vuông 

góc với mặt chịu lực để đề phòng các lớp gạch trượt lên nhau. 

- Không được xây trùng mạch, nếu trùng mạch khối xây sẽ bị nứt, nghiêng hoặc lún 

không đều. 
- Các bề mặt trong khối xây phải là các bề mặt vuông góc với nhau, không được có những 

viên gạch nhọn vì chúng dễ bị bật ra khỏi khối xây. Ngoài ra khi xây phải đảm bảo: 

+ Chiều ngang phải bằng. 

+Chiều đứng phải thẳng. 

+ Mặt khối xây phải phẳng. 
+ Góc xây phải vuông, sắc cạnh. 

+ Khối xây phải đặc, chắc, mạch vữa ngang và dọc. Xây tường là 5 dọc một ngang. 

+ Bắt mỏ tại các vị trí cửa, căng dây, thả lèo, chú ý cao độ lanh tô cửa đi, cao độ 

bậu, dạ cửa sổ. Đối với khuôn cửa bắt vít vào tường cần xây gach đặc xung quanh của, 
khi xây cần chú ý để chừa phần vữa trát là 1,5 cm. 

+ Xây tường: Xây hàng đầu tiên quay ngang bằng gạch đặc, cứ năm hàng gạch thì có 
một hàng quay ngang. Mạch vữa phải dày đều từ 1,2 đến 1,5 cm. 

- Bố trí dây chuẩn ở cả hai mặt tường trong khi xây, dây đặt ở mép tường được cắm vào 
mỏ hoặc ở các thước cữ bằng móc. Thước cữ bằng hợp kim nhẹ hoặc gỗ, trên có đánh dấu 
các hàng xây, cao độ bậu của sổ, lanh tô và các bộ phận khác của nhà. Khi xây mạch hở, 

rải vữa lên mặt gạch vào cách mép tường 2 - 2,5 cm, chiều rộng của lớp vữa không quá 
2,5 cm. Khi xây mạch dầy, vữa được rải lùi vào trong mép tường 1 - 1,5 cm. 

- Để đảm bảo liên kết giữa khung bê tông cốt thép và tường, phải thi công đẩy đủ thép 
liên kết ( thép chờ sẵn ở khung cột) và câu vào mạch vữa tường chèn, mạch vữa phải đảm 

bảo đặc chắc theo đúng yêu cầu thiết kế. Hàng gạch trên cùng sát với đáy dầm sẽ được 
xây nghiêng. Vữa liên kết gạch với đáy dầm bê tông cốt thép được đặt lên đầu trên của 

viên gạch trước khi được xây nghiêng. 

2.4 Bảo dưỡng tường xây: 
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- Sau khi xây xong tiến hành thu dọn dụng cụ thi công, vệ sinh sạch sẽ để tiến hành công 

việc tiếp theo 

- Tưới nước bảo dưỡng tường xây(một ngày 1 lần trong vòng 2 ngày )sau khi khối xây 

hoàn thành. 

2.5 Nghiệm thu tường xây: 
- Công tác nghiệm thu tường xây được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở : 

+ Kích thước hình học kết cấu, các chi tiết đặt sẵn so với thiết kế. 

+ Chiều dày tường 

+ Kiểm tra theo định vị 

+ Kiểm tra theo độ thẳng, phẳng tường xây 

+ Kèm theo check list và chụp ảnh 

- Việc đánh giá chất lượng công tác xây còn phải dựa trên các sai lệch thực tế so 

với các sai lệch cho phép trong bảng sau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tên sai số 

Sai số cho phép 

Móng Tường Cột 

1. Sai số kích thước theo: 
   

- Chiều dày +30 -10,+20 -10,+20 

- Cao trình của tầng (đỉnh khối xây) -25 -15 -15 

- Chiều rộng mảng tường giữa các cửa - -20 - 

- Chiều rộng các lỗ cửa - +20 - 

- Độ lệch trục các cửa sổ cạnh nhau - ±20 - 

- Độ lệch trục của kết cấu ±20 ±15 ±10 

2. Sai số mặt phẳng và góc khối xây so với phương thẳng    

đứng:    

- Tính cho 1 tầng - 20 15 

- Tính cho toàn nhà 20 30 30 

3. Sai lệch độ ngang bằng trên đoạn dài 10m khối xây 30 20 - 

4. Độ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng của khối xây khi kiểm tra bằng thước    

2m:    
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- Trên bề mặt sẽ trát vữa 

- Trên bề mặt không trát vữa 

- 

20 

15 

15 

15 

15 
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MH: ĐDD V2. 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

HẠNG MỤC: THI CÔNG ĐIỆN 

 

Tổng quát về công tác điện: 
- Thi công điện bao gồm : 

+ Thi công phần điện sinh hoạt 

+ Thi công phần mạng, truyền hình cáp 

+ Thi công phần điều hòa 
1 . Trình tự thi công điện 

Công tác thi công điện được lắp đặt sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu xong công tác 

tường xây. Trình tự thi công điện cụ thể như sau. 

1.1 Vẽ sơ đồ đi dây điện, thiết bị 

1.2 Kiểm tra nghiệm thu công tác vẽ sơ đồ điện 
1.3 Đục đường điện thiết bị 

1.4 Lắp đặt thiết bị, đi ống gen. 

1.5 Kiểm tra nghiệm thu công tác đi ống gen, lắp thiết bị. 

1.6 Trát bù tường, trần trả lại mặt bằng trước khi đục 

1.7 Rút dây đi trong ống gen. 

1.8 Lắp đặt các thiết bị điện 

1.9 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp đặt phần điện. 

2 .Biện pháp thi công công tác điện 
2.1 Vẽ sơ đồ đi dây điện, thiết bị. 

- Cần phải bắt đầu công tác này ngay từ khi bắt đầu thi công thô để đặt chi tiết chờ 

đúng vị trí hạn chế việc đục phá bê tông khi lắp đặt 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công, dụng cụ thi công: máy khoan, máy cắt, bộ bật mực, 

thước nhôm, phấn. 

- Dựa vào bản vẽ thiết kế điện, các mốc có sẵn, để định vị vị trí âm tường, đường đi 
ngầm tường của dây điện, ống điều hòa… 

- Dùng phấn, bật mực đánh dấu lên vị trí tường, trần cần đục( đối với những trần 
không đóng thạch cao) 

2.2 Kiểm tra nghiệm thu công tác vẽ sơ đồ điện 
- Dựa vào bản vẽ thiết kế , cán bộ kỹ thuật đi nghiệm thu công tác vẽ sơ đồ đi của 

đường điện: 

+ Xác định các vị trí đi ống đã chính xác chưa: so với tim trục gửi. cốt cao độ 

+ Xác định vị trí đế âm, tủ điện chìm chính xác chưa so với cốt cao độ và tim trục gửi 
: ổ cắm cách sàn cốt hoàn thiện 40cm. Tủ điện, công tắc cách sàn 1,2 m 

2.3 Đục đường điện thiết bị: 
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- Dùng máy cắt trên vị trí tường, trần cần đục sâu tầm 2-4 cm vừa ống gen đi chìm 

trong tường, trần 

- Dùng máy khoan để tẩy lớp gạch, bê tông 

- Thi công trình tự từ trên xuống. 

2.4 Lắp đặt thiết bị, đi ống gen 

- Lắp đặt ống gen đi theo đường đã đục trên tường, trần sao cho đúng chủng loại, theo 

thiết kế. Kích thước, ống gen được ghim vào tường, trần bằng đinh bê tông + thép 1ly 

- Đối với trần thạch cao ta ghim ống ghen sát trần( theo bản vẽ …..) 

- Lắp đế âm, tủ điện: Cần xác định được mốc trát ngay lúc này để định vị được chuẩn 

đế âm, tủ điện. 

+ Đế âm, tủ điện lắp đặt không được xiêu vẹo, phải song song với sàn nhà, bức 

tường bên cạnh 
+ Đúng cao độ, mốc trát, vị trí so với tim trục gửi 

2.5 Kiểm tra nghiệm thu công tác đi ống gen, lắp thiết bị: 
- Dựa vào bản vẽ thiết kế , cán bộ kỹ thuật đi nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị: 

+ Xác định các vị trí đi ống gen, đã chính xác chưa: so với tim trục gửi. cốt cao độ 

+ Xác định vị trí đế âm, tủ điện âm tường chính xác chưa so với cốt cao độ và tim 

trục gửi : ổ cắm cách sàn 40cm. Tủ điện công tắc cách sàn 1,2 m. 

2.6 Trát bù tường, trần trả lại mặt bằng trước khi đục 

- Sau khi nghiệm thu xong phần lắp đặt thiết bị ta tiến hành cho trát bù phần đục 

tường, trần lắp đặt thiết bị 

+ Dựa vào mốc trát để trát bù phần đục, không được trát lồi khỏi mốc trát, nên trát 

lõm một chút so với mốc trát đã cõ sẵn 

2.7 Rút dây đi trong ống gen 

- Dựa vào bản vẽ thiết kế để xác định được các đường dây điện đi trong ống gen 

- Tiến hành luôn dây điện trong ống gen, để đầu chờ ra các thiết bị, 

- Đánh dấu ký hiệu các dây để khi lắp đặt các thiết bị điện không bị nhầm lẫn 

- Các loại dây dẫn được phép nối tại các vị trí ổ cắm, ổ chia nhánh ... và được cuốn kỹ 
bằng băng dính cách điện. 

2.8 Lắp đặt các thiết bị điện 

- Được tiến hành sau khi xong công tác sơn 

- Kiểm tra vật liệu đưa vào sử dụng có đúng chủng loại xuất xứ trong hồ sơ thiết kế 

- Tiến hành lắp các biết bị điện : 

+ Lắp đặt Mặt hạt, ổ cắm. trên đế âm đã chôn sẵn 

+ Lắp đặt Attomats… vào tử điện âm tường 

+ Lắp đặt bóng điện, quạt trần, điều hòa … trên dây chờ đã chờ sẵn trên tường trần 
- Sau khi lắp đặt xong phải vệ sinh sạch sẽ, xông điện thử tải xem có bị lỗi không 

2.9 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp đặt phần điện. 



Thuyết minh biện pháp Trang 3 

 

 

- Công tác nghiệm thu phải được ghi chép dựa trên check list và kết hợp ảnh chụp 

lưu trữ: 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp đặt để 

đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ nghiệm thu khi 
sản phẩm hoàn thành. 

- Nghiệm thu phần điện gồm các điểm sau: 
+ Các thiết bị điện chạy thử có ổn định không 

+ Lắp đặt thiết bị đã đúng vị trí chưa 
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MH:TT V2 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 
HẠNG MỤC: TRÁT TƯỜNG 

 
1. Trình tự thi công công tác trát tường. 

Công tác trát tường được tiến hành sau khi nghiệm thu phần xong phần xây và 

đảm bảo độ khô của bức tường cần trát. Trình tự thi công như sau : 

1.1 Công tác chuẩn bị. 

1.2 Làm sạch bức tường cần trát. 

1.3 Đắp mốc trát ( bằng đinh bê tông ). 
1.4 Tưới nước tạo ẩm bức tường cần trát. 

1.5 Công tác trát. 

1.6 Nghiệm thu trát. 

2. Biện pháp thi công. 
2.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi trát. 
- Các công tác chuẩn bị 

+ Trước khi trát phải kiểm tra, nghiệm thu bức tường, phòng cần trát, độ ẩm, vệ 

sinh, đủ mốc đắp, đã đạt tiêu chuẩn kĩ thuật chưa. 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công, kiểm tra vận hành : Máy trộn vữa, cẩu chữ 

A , dụng cụ đong vật tư, xe rùa. 

+ Chuẩn bị sẵn hệ thống điện chiếu sáng khi thi công sao cho đễ thi công 

đường điện không vướng và gây nguy hiểm cho người tham gia thi công. Bố trí bóng 

điện thi công đảm bảo đủ độ sáng để thi công. 

+ Thiết lập cấp phối vữa trát xi măng PC 30: 
+ Làm hộc đong cấp phối vữa trát cho 1m3. 

- Yêu cầu trước khi trát. 

+ Phải làm sạch bức tường cần trát. 

+ Đắp đủ mốc trát theo quy định. 

+ Đảm bảo bức tường cần trát đủ độ ẩm cần trát . 

2.2. Quá trình Trát : 

* Lấy mẫu vữa thí nghiệm ( nếu cần ): 

- Mỗi tầng trát ta lấy 3 mẫu thí nghiệm, trên các mẫu phải có chữ ký của cán bộ kỹ 
thuật, ghi rõ ngày tháng, mác vữa trát, hạng mục trát. 

- Các mẫu được lưu lại công trường để bảo dưỡng và kiểm tra lúc cần thiết 
* Khi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị ta tiến hành công tác Trát : 

- Đối với trát trần phải vẩy 1 lớp vữa cát vàng xi măng tạo lớp liên kết lớp vữa trát. 

- Đối với lớp vữa trát dày > 15mm thì phải trát làm 2 đến 3 lớp, lớp thứ nhất là lớp 

đáy, lớp thứ hai là lớp mặt phải được xoa nhẵn. 



Thuyết minh biện pháp 
2 

Trang 

 

 

- Trát mặt phải theo nguyên tắc từ góc trát ra, từ trên xuống và không dừng giữa 

chừng. Khi lớp vữa chưa cứng không được va chạm hay rung động mạnh, bảo vệ mặt 
trát không có nước chảy qua hay chịu nóng lạnh đột ngột hay cục bộ. 

- Khi trát khung của sổ hoặc khung cửa đi sẽ sử dụng một lớp màng nhựa Vinynol 
mỏng và được cố định chắc chắn, nhằm đảm bảo cho khung cửa không bị ảnh hưởng 
trong quá trình thi công hoàn thiện bề mặt kết cấu. 

- Trong trường hợp trát góc sẽ dùng thước thép để kiểm tra độ thẳng góc và vuông 
góc của tường. 

- Những vấn đề cần lưu ý: 

+ Trát là lớp che phủ nên phải đảm bảo được các yêu cầu mỹ quan, như phẳng, đặc 

trắc, các gờ chỉ phải thẳng bằng phẳng, đều đặn ko bị nứt, và phải đảm bảo vuông góc 
theo đúng yêu cầu của thiết kế. 

2.3 Bảo dưỡng Trát tường: 
- Trong điều kiện bình thường. Ngay sau khi trát xong sau 24h chúng ta tiến hành 

bảo dưỡng trong 3 ngày đầu 

2.4 Nghiệm thu công tác trát: 

- Công tác nghiệm thu trát tường được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở các hồ 

sơ 

+ Biên bản nghiệm thu công tác xây trước khi trát. 
+Các chứng chỉ và kết quả thử mẫu, thí nghiệm tại hiện trường nếu có. 

+ Kèm theo check list và chụp ảnh 

- Việc đánh giá chất lượng công tác trát còn phải dựa trên các sai lệch thực tế 

so với các sai lệch cho phép. 

- Mặt trát không được có vết nứt nhỏ do hiện tượng co ngót vữa sinh ra . 
 

- Gõ nhẹ lên mặt trát không được có tiếng bộp chứng tỏ lớp vữa bị bong, không 
bám dính mặt nền. Chỗ bộp phải cậy bỏ. 

- Mặt trát phải phẳng, nhẵn. Không có vết lồi, lõm cục bộ. 
 

- Gờ chỉ, cạnh phải đều về chiều dày, thẳng hàng liền dãy, sắc nét. 
 

- Cần dùng mắt thường kiểm tra tổng thể. Khi có nghi ngờ, dùng dụng cụ như 
thước tầm, dây căng, quả dọi, máy kinh vĩ, máy thuỷ bình để kiểm tra lại. Kiểm tra 

hướng dốc có thể dùng viên bi sắt. 

Độ lệch so với các yêu cầu theo bảng sau: 

Bảng cho độ sai lệch được phép của mặt trát. 
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( trích TCVN 5674 : 1992 ) 

2.1. Độ sai lệch cho phép của bề mặt trát kiểm tra theo các trị số cho ở bảng 3. 

Bảng 3- Độ sai lệch cho phép của bề mặt trát hoàn thiện 
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MH:OL V2 
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

HẠNG MỤC: ỐP LÁT 

 
1. Trình tự thi công công tác ốp lát. 

Công tác ốp lát được tiến hành sau khi nghiệm thu phần xong phần xây và đảm bảo 

độ khô của bức tường cần trát. Trình tự thi công như sau : 

1.1 Công tác chuẩn bị. 

1.2 Làm sạch bề mặt tường,tưới ẩm sàn và tường. 

1.3 Công tác ốp lát 
1.4 Nghiệm thu ốp lát 

2. Biện pháp thi công. 
2.1 Các công tác chuẩn bị, và yêu cầu trước khi ốp lát 
- Các công tác chuẩn bị 

+ Trước khi ốp lát phải kiểm tra, nghiệm thu bức tường, phòng cần ốp lát, độ 

ẩm, vệ sinh, đủ mốc đắp, đã đạt tiêu chuẩn kĩ thuật chưa. 

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công, kiểm tra vận hành : Máy trộn vữa, cẩu chữ 
A , dụng cụ đong vật tư, xe rùa. 

+ Chuẩn bị sẵn hệ thống điện chiếu sáng khi thi công sao cho đễ thi công đường 
điện không vướng và gây nguy hiểm cho người tham gia thi công. Bố trí bóng điện thi 

công đảm bảo đủ độ sáng để thi công. 

+ Thiết lập cấp phối vữa cán nền xi măng PC 30: 

- Yêu cầu trước khi ốp lát. 

+ Phải làm sạch bức tường và sàn cần ốp và lát 

+ Sử dụng gạch,đúng chủng loại đạt yêu cầu chất lượng,không bị rạn lứt ,cong 

vênh nhiều 

+ Gạch ốp lát cần phải ngâm nước trước khi đưa vào thi công 

+ Gạch ốp lát phải sạch không lẫn các tạp chất như vôi vữa 

+ Vữa không bị loãng 

+ Cán nền phải bằng phẳng và đúng theo độ dốc theo thiết kế. 

+ Gach phải đúng chủng loại kích thước mẫu mã mà chue nhà hoặc CĐT đã 

duyệt 

+ Gạch phải có calaloues kèm theo,tróng catalogues phải có tính năng kỹ thuật 

và hướng dẫn sử dụng 

+ Về bảo quản vật tư : phải bảo quản đúng theo yêu cầu độ cao chất hàng 

.Những hộp gạch đóng hộp phải phù hợp với vật liệu chứa bên trong 

+Qúa trình vận chuyển từ kho ra chõ thi công tránh va đập mạnh làm sứt mẻ 

+ Cần phải kiểm tra hoa văn gạch ốp lát cho cả căn phòng cho phù hợp trước 

khi đưa vào tiến hành thi công ốp lát 
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2.2 Vệ sinh làm sạch bê mặt tường sàn trước khi và công tác ốp lát 

- Các công vệ sinh 

+ Trước khi ốp lát ta kiểm tra mặt bằng có sạch sẽ có vưỡng tạp chất và có bằng 

phẳng không.Nếu bẩn ta tiến hành vệ sinh sạch sẽ mặt bằng,đục tảy những phần bê 
tông gồ gề để tạo mặt phẳng tương đối . 

+ Sau đó ta tiến hành tưới ẩm trước khi vào công đoạn cán nền và trát lót 
2.3. Quá trình Ôp lát : 

* Lấy mẫu cán nền và mẫu vữa thí nghiệm ( nếu cần ): 

- Mỗi tầng cán nền ta lấy 3 mẫu thí nghiệm, trên các mẫu phải có chữ ký của cán 

bộ kỹ thuật, ghi rõ ngày tháng, mác vữa trát, hạng mục trát. 

- Các mẫu được lưu lại công trường để bảo dưỡng và kiểm tra lúc cần thiết 
* Khi đã hoàn tất các công tác chuẩn bị ta tiến hành công tác Ôp lát : 

* LÁT 
- Cần lưu ý những chi tiết đặt dưới lớp ốp và lát để tránh trường hợp khi đã ốp lát 

xong phải đục lên. 

- Kiểm tra độ vuông vắn của phòng bằng cách so sánh độ dài hai đường chéo của 

phòng 

- Công tác ốp lát đc tiến hành khi xây, trát,lắp cửa đã hoàn thiện 

- Định vị mặt sàn theo cốt 0.00 là phẳng thăng bằng hay phẳng dốc (tùy vị trí lát 

nền) 

- Cán vữa trộn xi măng PC30 và cát vàng hoặc đen (theo chỉ định của chủ đầu tư) 
sao cho bề mặt cán nền bằng phẳng không lồi lõm.Lưu ý khi trộn vữa không quá lát và 

cũng không quá khô.Vì quá nhão thi sẽ khiến nền bị co ngót không đều tạo bề mặt 
không bằng phẳng,vữa quá khô sẽ làm lớp cán nền xốp,gạch khi lát sẽ dễ bị ộp 

- Khi dán gạch ta phải có viễn mốc trong bản vẽ shop ốp lát,căn cứ theo viên mốc 
để lát dần sang các bên.Sẽ dán gạch bằng xi măng tinh loãng (hồ dầu).Sau khi cán nền 

xong ta tiến hành dán gạch dùng xi măng tinh loãng (hồ dầu),sau đó dùng búa cao su 
gõ vào gạch làm ổn định viên gạch 

- Trong quá trình dán gạch ta phải có ke mạch và căng dây (chỉ đinh chieuf rộng 

mạch gạch của chủ nhà hoặc CĐT) sao cho mạch của chúng ta khi lát phải bằng nhau 
và thẳng mạch không bị lệch mạch 

- Sau khi lát gạch xong và mạch gạch của ta đã đều và độ phẳng mặt đã đạt ta tiến 
hành miết mạch gạch bằng xi măng trắng.Sau khi đã làm mạch gạch xong ta tiến hành 

vệ sinh khi gạch lát của ta đã có độ bám dính chắc chắn,không lên để quá lâu khi vữa 
thừa sẽ khô và khó vệ sinh 

- Những vấn đề cần lưu ý: 

+ Trong quá cán nền ta lưu ý đến cao độ cán nền và đánh độ dốc 
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+ Lát ta lưu ý khi chuẩn bị lát ta sếp gạch trước để xem độ cong vênh và chiều hoa 

văn các viên lát phải trùng khớp nhau,mạch gạch phải dùng ke và căng dây cho thẳng 
hàng và mạch gạch phải thằng hàng và đều nhau 

+ Các vết cắt gạch phải cho vào khu vực khuất . 

* ỐP 
- Trước khi bắt tay vào ốp ta tiến hành tính toán số lượng gạch,căn chỉnh kích 

thước phòng.Ta dựa vào bản vẽ shop ốp của cán bộ kỹ thuật đã được ký duyệt để đặt 
viên mẫu 

- Trát vữa lót lên tường theo mảng nhỏ và kết hợp dùng bay để tán vữa cho đều 
- Khi ốp viên gạch đầu tiên phải nhẹ nhàng cho vữa trào trong khe không để tràn ra 

ngoài quá nhiều.Căn ke làm sao cho mạch vữa đều thẳng hàng và vuông góc.Sau đó ta 
tiến hành ốp toàn bộ bức tường và kết hợp dùng thước để canh độ phẳng 

- Những viên bị cắt ta đẩy vào góc khuất tạo tính thẩm mỹ cao 
- Sau khi ốp xong ta tiến hành chít mạch bằng xi măng trắng và lau sạch.Nhưng lưu 

ý không lên để quá lâu vì khi đó vữa và xi măng sẽ khô lại và khó vệ sinh,cũng không 
quá sớm vì khi quá sớm gạch của mình chưa bám dính thì sẽ dễ bong 

2.4 Nghiệm thu công tác trát: 
- Công tác nghiệm thu ốp lát được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở các hồ sơ 

+ Biên bản nghiệm thu công tác ốp lát 

+ Các chứng chỉ và kết quả thử mẫu, thí nghiệm tại hiện trường nếu có. 

+ Kèm theo check list và chụp ảnh 

- Việc đánh giá chất lượng công ốp lát còn phải dựa trên các sai lệch thực tế so với 

các sai lệch cho phép. 

- Mặt ốp lát không được có lỗi lõm phải phẳng mặt trong phạm vi sai số cho phép . 
 

- Gõ nhẹ lên mặt ốp hoặc lát không được có tiếng bộp,nếu có tiếng bộp chứng tỏ lớp 

vữa bị bong, không bám dính mặt nền. Chỗ bộp phải cậy bỏ. 

- Mặt ốp lát phải phẳng. Không có vết lồi, lõm cục bộ. 
 

- Mạch gạch cạnh phải đều về chiều dày, thẳng hàng liền dãy, sắc nét. 
 

- Hoa văn phải trùng khớp với nhau 
 

- Cần dùng mắt thường kiểm tra tổng thể. Khi có nghi ngờ, dùng dụng cụ như thước 
tầm, dây căng, quả dọi, máy kinh vĩ, máy thuỷ bình để kiểm tra lại. Kiểm tra hướng 

dốc có thể dùng viên bi sắt. 
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MH:TTC V2 

 
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

HẠNG MỤC: TRẦN THẠCH CAO. 

 
1. Trình tự thi công công tác trần Thạch cao. 

Công tác thi công trần thạch cao được tiến hành sau khi đã hoàn thiện xong phần trát, 

Điện, nước đã thi công hết ở trên trần. Trình tự thi công như sau : 

1.1 Kiểm tra bản vẽ thiết kế yêu cầu kỹ thuật. 
1.2 Thi công trần thạch cao. 

1.3 Nghiệm thu công tác trần thạch cao. 

2. Biện pháp thi công. 
2.1 Yêu cầu kỹ thuật thi công. 

+ Khi thi công trần thạch cao làm theo đúng yêu cầu yêu cầu thiết kế bản vẽ và 

thực tế hiện trường. 

+ Trần phải được thi công bằng phẳng không bị nghiêng dốc, cong vênh. 

+ Trần thi công xong phải bền vững ổn định lâu dài. 

+ Khi thi công phải kiểm ra kỹ lại trước tiến hành công việc . 

2.2. Quá trình thi công trần thạch cao: 

+ Trước khi thi công phải yêu cầu bên điện nước, điều hoà thi công hoàn thành 

xong các đường ống và dây điện ,để thi công làm trần được thuận lợi tránh dỡ ra làm lại, 
làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và thiệt hại kinh tế. 

+ Khi thi công phải kiểm tra, chuẩn bị vật liệu và các dụng cụ thi công cùng với 
các biện pháp an toàn lao động. 

+ Tiến hành thi công: 

Tại các vị trí có trần giật cấp ta tiến hành lắp xương ở phần trần cấp trên trước. 

- Dùng thước đo chính xác và căng dây xác định vị trí trần, đánh cốt trần chính xác. 

- Sau khi xác định xong cốt trần ta tiến hành khoan lỗ trên trần để bắt vít nở cối sắt 

(vít nở cối phi 6). Dùng búa đóng vít nở cối lên sau đó dùng chốt nhỏ để đóng khoá cối, 
sau đó treo ty ren vào. (ty ren phải được treo chắc chắn không bị tụt xuống khoảng cách 

các ty ren la 800mm). 

Ty ren treo phải được đo, tính toán chính xác để lắp trần đúng theo cốt thiết kế. 
- Lắp xong ty ren ta tiến hành treo xương. Tiến hành bắt xương chính trước. 

Xương chính được bắt vào ty ren chắc chắn và bằng phẳng, không được nghiêng dốc, lên 

xuống. liên kết thanh xương cá với ty ren bằng 2 êcu trên và dưới. Khoảng cách xương 
chính cách tường là 200 mm và xương chính cách nhau là 800 mm. 
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- Lắp xương chính xong thì lắp luôn xương phụ . Xương phụ là loại xương u gai 14 x 
34. Xương phụ được bắt cài vào xương chính khoảng cách mỗi thanh là: 400 mm. Xương 

phụ được bắt vuông góc với xương chính. Tại hai đầu của thanh xương phụ được bẻ lên 
một đoạn khoảng 40 mm và được đóng vào 

tường bằng đinh bê tông. 
+ Sau khi lắp xong hệ khung xương ở trần xong thì ta lắp luôn hệ khung xương ở 

phần trần dưới 

- Ta tiến hành bắt thanh V vào quanh mép tường để khi bắt thanh xương phụ dễ điều 
chỉnh thăng bằng và để sau này bắt tấm vào đó. Thanh V2 cũng phải được bắt đúng theo 

cốt đã xác định từ ban đầu. 

Các thanh V liên kết vào tường bằng các đinh bê tông. Khoảng cách mỗi đinh bê 

tông là: 250 mm. 

- Sau khi bắt xong thanh V ta tiến hành treo ty ren phi 6, lắp thnah xương chính và 
thanh xương phụ như ở phần trên. 

- Tại chỗ phần góc chéo: các đầu thanh u gai giao nhau ta liên kết luôn các đầu thanh 
này vào với nhau bằng đinh tán. 

- Bắt xong tất cả hệ khung xương và thanh V ta tiến hành kiểm tra lại xem có chỗ nào 

bị cong không hoặc bị nghiêng dốc. Nếu bị sai lệch thì ta tiến hành sửa lại ngay trước khi 
nghiệm thu. 

- Tiến hành bắt tấm sau khi nghiệm thu xong hệ khung xương. 

+ Bắt tấm ở phần trần trên trước- Tấm A. 

Tấm được liên kết vào các thanh xương phụ bằng vít đen 2 phân. Khoảng cách mỗi 

vít đen 2 phân là: 200 mm. 

Yêu cầu tấm trần khi bắt vào phải bằng phẳng,liên kết chặt chẽ vào hệ khung 

xương. Tấm phải bền vững và ổn định lâu dài. 

- Tấm được kiểm tra xong ta tiến hành gắn băng keo lưới tại phần góc và chỗ nối tấm. 

- Sau khi tiến hành nghiệm thu xong phần tấm ta tiến hành sơn bả theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật, đảm bảo chất lượng . 

2.3 Nghiệm thu công tác trần thạch cao: 

- Công tác nghiệm thu trần thạch cao được tiến hành tại hiện trường trên cơ sở các hồ 

sơ 
+ Biên bản nghiệm thu công tác Điện nước và các công tác trên trần nếu có. 

+ Các chứng chỉ xuất xưởng và kết quả thử mẫu, thí nghiệm tại hiện trường nếu có. 

+ Sau mỗi giai đoạn thi công trần thạch cao đều phải có công tác kiểm tra và 

nghiệm thu trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. 

+ Kiểm tra hệ khung sương : đảm bảo sự chắc chắn, ổn định và bề vững. 

+ Kiểm tra bề mặt hoàn sau khi đã bắn tấm thạch cao độ, độ bằng phẳng. 
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MH: STT V2 

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

HẠNG MỤC: THI CÔNG SẮT TRANG TRÍ 

 
Tổng quát về công tác sắt trang trí: 
- Sắt lan can hành lang cầu thang được đo và gia công sẵn ở xưởng chở đến và lắp đặt 

tại công trình 

1 . Trình tự thi công 
Công tác thi công sắt trang trí được lắp đặt sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu xong 

giai đoạn trát, ốp lát. Trình tự thi công cột cụ thể như sau. 

1.1 Nghiên cứu bản vẽ thiết kế, đo đạc kích thước tại công trường 
1.2 Gia công tại xưởng sản xuất 

1.3 Lắp dựng sắt trang trí bảo vệ 

1.4 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp đặt. 

2 .Biện pháp thi công công tác sắt trang trí. 
2.1 Nghiên cứu bản vẽ thiết kế, đo đạc kích thước tại công trường . 

- Cán bộ kỹ thuật bàn giao mặt bằng, bản vẽ thiết kế của phần sắt trang trí, bảo vệ 

cho tổ thợ thi công, cùng bàn bạc phương án thi công lắp dựng, đề ra tiến độ cho phần sắt 

trang trí, bảo vệ này. 

- Cán bộ kỹ thuật cùng tổ trưởng tổ thợ thi công đi đo đạc tất cả các vị trí : hoa sắt 
cửa, lan can hành lang, cầu thang 

- Ký xác nhận biên bản bàn giao kích thước đo đạc thực tế tại hiện trường 
2.2 Gia công tại xưởng sản xuất: 

- Các vật tư đưa vào sử dụng tại công trình phải đúng thiết kế, dược chủ đầu tư phê 

duyệt.  
- Khi thi công tại xưởng phải đảm bảo các yếu tố sau 

+ Thi công đúng theo kích thước đã đo dạc tại hiện trường, dựa trên bản vẽ thiết 

kế. nế sai khác nhiều phải báo cán bộ kỹ thuật tìm biện pháp khắc phục 

+ Các đường hàn đảm bảo đặc chắc, ngấu, tránh hiện tượng hàn xỉ… 
+ Các mối hàn phải đảm bảo thẩm mỹ ít gây biến dạng kết cấu cần hàn… 

+ Các mối hàn sao khi hàn xong phải được mài, gõ bỏ phần ba via, xỉ hàn… 

+ Sau khi gia công xong cho công nhân dung máy mài hoặc giấy giáp đánh cho 

sạch các xỉ hàn, các vết bám bẩn để triển khai công tác sơn 

+ Chủng loại sơn phải đúng theo thiết kế …. 

+ Tiến hành sơn sản phẩm đã gia công 
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+ Bề mặt cấu kiện sau khi sơn xong phải đảm bảo độ mịn cũng như màu sắc, tránh 

hiện tượng sơn không đều, nhỏ giọt… 

2.3 Lắp dựng sắt trang trí bảo vệ: 
- Phân loại sản phẩm cần lắp đặt theo phương án thi công: vị trí lắp đặt, mức độ 

khó khăn, trình tự thi công. 

a, Định vị vị trí lắp đặt: 

- Phân tích và lấy chuẩn lắp đặt 

- Định vị khung bao ngoài vào vị trí chuẩn và đúng thiết kế ( đôí với hoa sắt Cửa 

Đi, Cửa sổ); 

+ Kê, đệm: căn chỉnh cao độ các góc, các khe hở giữa sản phẩm và tường 

+ Rọi, Li - vô: tinh chỉnh độ vuông góc, song song, độ cong - võng, độ méo. 

Lấy dấu và khoan gá lắp tạm thời vào tường. 

- Ướm sản phẩm và hàn chắc, cố định ( đối vối Lan Can, Cầu Thang,) 
b, Định vị khung dối với cửa đi cửa sổ: 

- Trên thực tế, do tác động của ô tường không chuẩn mực, sự co kéo của Vít - Nở, 

kết cấu khung có thể cong vênh, méo, nên cần phải tinh chỉnh vị trí của khung 
cánh khi lắp vào khung bao. Một số yêu cầu trong và sau khi định vị: 

+ Đúng kết cấu theo bản vẽ lắp đặt. 
+ Đúng chiều đóng mở 

+ Trơn tru, nhẹ,. 

c, Hiệu chỉnh, hoàn thiện: 

- Hiệu chỉnh bộ phận như: bản lề, ổ khoa, mấu cài chốt, bánh xe trượt ... sao cho 

cánh cửa được hoạt động trơn tru và kín khít. 

- Kiểm tra và bắt xiết lại các vị trí đã hiệu chỉnh xong 

- Các lỗ khoan, khoét trên tường, bậc cầu thang, lan can được đậy bằng nắp nhựa 

hoặc nắp sắt chuyên dụng. 

- Tra dầu, mỡ bổ sung vào vị trí bản lề (nếu cần). 

- Sơn dặm vá tại công trình 

d, Vệ sinh- làm sạch: 

Làm sạch và tra dầu mỡ theo hướng dẫn cho phụ kiện lần nữa 

- Thu dọn mặt bằng thi công 
2.4 Kiểm tra nghiệm thu phần sắt trang trí, bảo vệ 

- Dựa vào bản vẽ thiết kế , cán bộ kỹ thuật đi nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị: 

- Công tác nghiệm thu phải được ghi chép dựa trên check list và kết hợp ảnh chụp 

lưu trữ: 
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- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp đặt 

để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ nghiệm 
thu khi sản phẩm hoàn thành. 

- Nghiệm thu phần sắt trang trí bảo vệ gồm các điểm sau: 
+ Kiểm tra lại các mối hàn, các vị trí sơn bị trầy tróc do vận chuyển và lắp đặt. 

+ Các chủng Loại thép sử dụng trong công trình đều có chứng chỉ của nhà sản xuất 

+ Các sai số trong quá trình gia công lắp đặt sản phẩm, các quy định về liên kết 

được đánh giá theo qui định hiện hành. Việc nghiện thu sản phẩm từng phần công việc 

được thực hiện trước khi tiến hành sơn. Biên bản nghiệm thu phải được kỹ thuật xác nhận 

+ Lắp đặt sản phẩm đã đúng vị trí chưa. 
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MH: SB V2 
 

BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CHI TIẾT 
HẠNG MỤC: THI CÔNG SƠN BẢ 

 
Tổng quát về công tác sơn bả: 

+ Thi công phần bả : dùng loại bột bả Jotun 

+ Thi công phần sơn : Sử dụng sơn Dulux 

1 . Trình tự thi công phần sơn bả 
Công tác thi công sơn bả được thi công sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu xong 

công tác trát trần tường, ốp lát, trần thạch cao. 

Trình tự thi công phần sơn bả cụ thể như sau. 

1.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công, dụng cụ thi công 

1.2 Vệ sinh bề mặt trần tường 

1.3 Bả Matit lên trần tường 

1.4 Vệ sinh, Nghiệm thu công tác bả 

1.5 Sơn trần tường 

1.6 Vệ sinh, kiểm tra nghiệm thu công tác sơn bả 

2 .Biện pháp thi công công tác sơn bả 
2.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công, dụng cụ thi công. 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công : Dọn những đồ đạc, dụng cụ thi công của những 
công tác cũ để lấy mặt bằng thi công 

- Dụng cụ, vật tư thi công: Lắp dựng giáo thi công, bàn bả, Rulo, bột bả, giấy ráp, 
sơn….. 

2.2 Vệ sinh bề mặt trần tường 

- Mặt tường mới phải có đủ thời gian khô hoàn toàn và bảo dưỡng từ 21-28 ngày. 

- Dùng đá mài, mài tường để loại bỏ tạp chất làm ảnh hưởng đến độ bám dính của 

các lớp bột bả. Bên cạnh đó mài tường tạo độ phẳng tương đối cho bề mặt tường. 

- Sau đó dùng giấy nhám thô ráp lại bề mặt và vệ sinh bụi bẩn bằng máy nén khí 

hay giẻ sạch thấm nước. 

- Trước khi tiến hành công đoạn bả matít, nếu tường quá khô, nên làm ẩm tường 
bằng cách dùng Rulo lăn qua tường với nước sạch. 

2.3 Bả Matit lên trần tường: 
* Bả lên trần tường tiến hành bả làm 2 lớp 

- Thi công trần trước tường sau 

* Bả ma tít lên trần, tường: 

- Bả lớp 1: 
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+ Dùng bột bả (đã được trộn và đóng bao, thùng ở dạng bột). Trộn 1 nước với 2,5 
phần bột theo thể tích. Khuấy trộn thật đều cho đến khi các thành phần bột liên kết lại với 

nhau thành bột dẻo 

+ Dùng bàn bả, bả lớp 1 lên tường sau đó để khô 2 giờ và dùng giấy nhám loại vừa 

làm phẳng bề mặt. Dùng dẻ sạch hay máy nén khí làm sạch 

các bụi bột để tiến hành bả (lưu ý thi công bả sau khi trộn với nước trong vòng 1-2h) 
- Bả 2 lớp: (Cần làm sạch các hạt bụi bột lớp 1 để lớp bả 2 bám tốt hơn) 

+ Trộn đều bột với nước như ở lớp 1 tiến hành bả lớp 2. Sau khi bả xong 24 giờ 

tiến hành xả, dùng loại giấy nhám mịn, giáp phẳng bề mặt. (lưu ý: không dùng giấy nhám 

thô ráp làm xước bề mặt mịn màng của matít). 

2.4 Vệ sinh, Nghiệm thu công tác bả: 

- Vệ sinh bề mặt trần tường 
+ Thu dọn đồ đạc của công tác bả 

+ Dùng dẻ sạch hay máy nén khí để làm sạch các hạt bụi phấn. 

- Nghiệm thu công tác bả 

+ Kiểm tra bề mặt tường trần còn bị lồi lõm, sần sùi không bằng cách chiếu đèn và 

nhìn bằng mắt thường 

+ Kiểm tra các vị trí góc cạnh tường, khe trần…. có bị đóng cục bột bả không 

2.5 Sơn trần tường: 
- Chuẩn bị vật liệu: 

+ Dùng loại sơn Dulux pha thêm 10% dung môi (nước sạch) theo thể tích trong quá 
trình thi công 

- Thi công phần trần sau đó đến tường 

+ Dùng Rulo sơn một lớp (01 lớp) sơn lót lên trần, tường 

+ Sau khi sơn lót xong chờ 1-2 giờ tiến hành sơn lớp thứ 2 

+ Sơn lớp thứ 3 cách lớp thứ 2 từ 2-3 giờ 

- Các yêu cầu 

+ Bề mặt đã sơn lót không được để bám bụi hoặc bôi bẩn để tránh trường hợp tách 

lớp sau này 

+ Sơn đã pha nước nên dùng hết trong 05 ngày 

+ Cần pha theo tỷ lệ giống nhau tránh hiện tượng bị khác màu 
+ Sơn nước 1 yêu cầu sơn đều màu cho toàn bộ hạng mục cần thi công,sao cho toàn 

bộ bề mặt cần sơn màu sắc hoàn toàn đều nhau bất kể đậm hay nhạt so với mã màu 

trong bảng màu. 

+ Dùng Rulo phải lăn đi lăn lại cho màng sơn mỏng đều và bám chắc 
+ Trước khi sơn hoàn thiện hãy đảm bảo bề mặt sơn màu nước 1 hoàn toàn sạch sẽ. 

+ Sơn đều cho toàn bộ hạng mục cần thi công sao cho màu sắc thật đều nhau. 
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2.6. Vệ sinh, kiểm tra nghiệm thu công tác sơn bả 

- Vệ sinh công trường 
+ Thu dọn đồ đạc của công tác sơn 

+ Vệ sinh sạch sẽ sơn dây trên sàn, thiết bị, cửa…. bằng hoát chất chuyên dùng: 

ATM 

- Nghiệm thu công tác sơn 

+ Công tác nghiệm thu phải được ghi chép dựa trên check list và kết hợp ảnh chụp 

lưu trữ: 

+ Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp đặt 

để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ 
nghiệm thu khi sản phẩm hoàn thành 

+ Kiểm tra bề mặt tường trần sơn đã đồng màu không 
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MH:CG,CN V2 

 
BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CHI TIẾT 

HẠNG MỤC: THI CÔNG CỬA GỖ, NHÔM KÍNH 

 
Tổng quát về công tác cửa gỗ, cửa nhựa: 

- Cửa gỗ, cửa nhựa được gia công sẵn tại xưởng sản xuất, mang đến công trường dể 

lắp đặt ( khuôn cửa gỗ lắp đặt sau khi xong phần trát ) 

1 . Trình tự thi công 
Công tác thi công cửa gỗ, cửa nhựa được lắp đặt sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu 

xong giai đoạn trát, ốp lát, sơn 2 nước. Trình tự thi công cột cụ thể như sau. 

1.1 Nghiên cứu bản vẽ thiết kế, đo đạc kích thước tại công trường 

1.2 Gia công tại xưởng sản xuất 

1.3 Lắp dựng cửa gỗ, cửa nhựa 

1.4 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp đặt. 

2 .Biện pháp thi công công tác cửa gỗ, cửa nhôm kính 

2.1 Nghiên cứu bản vẽ thiết kế, đo đạc kích thước tại công trường . 
- Cán bộ kỹ thuật bàn giao mặt bằng, bản vẽ thiết kế của phần sắt trang trí, bảo vệ 

cho tổ thợ thi công, cùng bàn bạc phương án thi công lắp dựng, đề ra tiến độ cho 

phần cửa gỗ, cửa nhôm kính này. 

- Cán bộ kỹ thuật cùng tổ trưởng tổ thợ thi công đi đo đạc tất cả các vị trí : cửa gỗ, 
cửa nhôm kính 

- Ký xác nhận biên bản bàn giao kích thước đo đạc thực tế tại hiện trường 

2.2 Gia công tại xưởng sản xuất: 
- Các vật tư đưa vào sử dụng tại công trình phải đúng thiết kế, dược chủ đầu tư phê 

duyệt. 

- Khi thi công tại xưởng phải đảm bảo các yếu tố sau 
+ Thi công đúng theo kích thước đã đo dạc tại hiện trường, dựa trên bản vẽ thiết 

kế.Nếu sai khác nhiều phải báo cán bộ kỹ thuật tìm biện pháp khắc phục 

- Đối với cửa gỗ : Sau khi sản phẩm mộc thô được hoàn thiện theo đúng yêu cầu 
kỹ thuật, được nghiệm thu phần mộc thô tại xưởng sản xuất. Sản phẩm sẽ được 

tiến hành sơn (toàn bộ công đoạn sơn được sơn trong phòng sơn chuyên dụng với 
những yêu cầu nghiêm ngặt) với các công đoạn như sau: 

+ Chà nhám: Yêu cầu của công đoạn này là làm nhẵn bề mặt, loại bỏ những vết 

cưa, bào trong quá trình hoàn thiện thô 

+ Bả bột: Tùy theo mẫu màu sơn yêu cầu có để nguyên thớ gỗ hay sơn bóng, mà 
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quyết định phải bả bột hay không bả bột.. Việc thực hiện bước bả bột này là cần 

thiết nhằm lấp đầy các tim gỗ cũng như các khuyết tật nhỏ trên bề mặt 

+ Sơn lót: Sơn lót lần 1 và lần 2. Mục đích của sơn lót ở bước này là lấp đầy các 

tim gỗ, mỗi lớp lót đều phải chà nhám, trám trét các khuyết tật còn có 
+ Sơn màu lần 1: Để tránh màu bị quá đậm hoặc không đồng đều, lần sơn này chỉ 

sơn khoảng 90% mẫu màu yêu cầu. 

+ Sơn màu lần 2: Hoàn thiện 100% mẫu màu yêu cầu. 

+ Sơn lót lần 3: Lớp sơn lót này chỉ cần vừa đủ mỏng để giữa lớp màu không bị 
bong tróc khi chà nhám, cũng như trám các khuyết tật còn sót lại. Ở lần sơn lót này 

và sau khi chà nhám bề mặt phải đạt 100%, không còn các khuyết tật 

Chà nhám đạt yêu cầu. Kiểm tra hoàn thiện các khuyết tật, nếu có lần cuối trước 

khi phun bóng. 

+ Sơn bóng: Tùy theo mẫu sơn mà chọn độ bóng sơn thích hợp. Có nhiều cấp độ 

bóng của sơn từ mờ nhất là cấp độ 10, lên 20, 30. ... và bóng nhất là 90. Đây là lớp 

sơn hoàn thiện quyết định rất nhiều đến chất lượng lớp sơn 

- Đối với cửa nhôm kính : 

+ Chiều dài, chiều rộng được phép sai số: ± 1mm. 

+ Góc cắt 45º,90º được phép sai số: ± 0.5mm đến 1mm. 

+ Lắp ráp cửa nhôm kính … 

2.3 Lắp dựng cửa gỗ cửa nhôm kính: 
- Phân loại sản phẩm cần lắp đặt theo phương án thi công: vị trí lắp đặt, mức độ 

khó khăn, trình tự thi công. 

a, Định vị vị trí lắp đặt: 

- Phân tích và lấy chuẩn lắp đặt 

- Định vị khung bao ngoài vào vị trí chuẩn và đúng thiết kế , 

+ Kê, đệm: căn chỉnh cao độ các góc, các khe hở giữa sản phẩm và tường 

+ Rọi, Li - vô: tinh chỉnh độ vuông góc, song song, độ cong - võng, độ méo. 

Lấy dấu và khoan gá lắp tạm thời vào tường. 

b, Định vị khung đối với cửa đi cửa sổ: 

- Trên thực tế, do tác động của ô tường không chuẩn mực, sự co kéo của Vít - Nở, 

kết cấu khung có thể cong vênh, méo, nên cần phải tinh chỉnh vị trí của khung 

cánh khi lắp vào khung bao. Một số yêu cầu trong và sau khi định vị: 

+ Đúng kết cấu theo bản vẽ lắp đặt. 
+ Đúng chiều đóng mở 

+ Trơn tru, nhẹ,. 

c, Hiệu chỉnh, hoàn thiện: 
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- Hiệu chỉnh bộ phận như: bản lề, ổ khoa, mấu cài chốt, bánh xe trượt ... sao cho 

cánh cửa được hoạt động trơn tru và kín khít. 

- Tra dầu, mỡ bổ sung vào vị trí bản lề (nếu cần). 
- Sơn dặm vá tại công trình ( đối với cửa gỗ) 

- Bơm keo cho kín kít đối với cửa nhôm kính 

- Làm sạch và tra dầu mỡ theo hướng dẫn cho phụ kiện lần nữa 

- Thu dọn mặt bằng thi công 

2.4 Kiểm tra nghiệm thu phần cửa gỗ, cửa nhôm kính 
- Dựa vào bản vẽ thiết kế , cán bộ kỹ thuật đi nghiệm thu công tác lắp đặt thiết bị: 
- Công tác nghiệm thu phải được ghi chép dựa trên check list và kết hợp ảnh chụp 

lưu trữ: 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp đặt 

để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ 
nghiệm thu khi sản phẩm hoàn thành. 

- Nghiệm thu phần cửa gỗ, cửa nhôm kính gồm các điểm sau: 

+ Kiểm tra hình dạng kích thước sản phẩm. 

+ Các sai số trong quá trình gia công lắp đặt sản phẩm, các quy định về liên kết 
được đánh giá theo qui định hiện hành. Việc nghiện thu sản phẩm từng phần 

công việc được thực hiện trước khi tiến hành sơn. Biên bản nghiệm thu phải 
được kỹ thuật xác nhận 

+ Lắp đặt sản phẩm đã đúng vị trí chưa. 
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THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG HẠNG 

MỤC: HOÀN THIỆN CẦU THANG. 

 
Tổng quát về công tác hoàn thiện cầu thang: 

- Xây bậc cầu thang từ tầng lên thang tầng 4-5 

- Các mục hoàn thiện khác thi công từ tầng 4-5 xuống tầng 1 

1. Trình tự thi công công tác hoàn thiện cầu thang. 
Công tác xây được tiến hành sau khi nghiệm thu bê tông, dầm sàn. Trình tự thi công 

như sau : 

1.1 Xây tường ngăn, bậc cầu thang 
1.2 Đặt ống ghen điện ngầm tường 

1.3 Trát tường ngăn, má cầu thang, đáy bản thang 

1.4 Lát đá bậc cầu thang 

1.5 Lắp dựng lan can cầu thang 

1.6 Luồn dây điện, lắp đặt thiết bị điện 

1.7 Sơn tường, bản thang . 

1.8 Nghiệm thu tổng thể cầu thang 

2. Biện pháp thi công. 
2.1. Công tác xây tường ngăn, bậc cầu thang. 
2.1.1 : Công tác xây tường ngăn giống biện pháp xây tường (XT) 

2.1.2 : Công tác xây bậc cầu thang : 

- Giống xây tường(XT) thêm các chú ý sau 

+ Kiểm tra lại thông thủy,cao độ của gian thang 

+ Chiều cao của gian thang căn cứ vào cốt lát nền của 2 tầng 

+ Từ chiều cao đó ta đi chia bậc xây cho các bậc sao cho các bậc đều nhau.( Vẽ 

kích thước bậc thang trên tường xây hai bên) Khi xây phải trừ đi phần vữa trát lót và 
chiều dầy đá lát bậc (khoảng 5cm) 

+ Gạch xây phải bằng gạch đặc, vữa xây mác 75. 
2.2. Công tác đặt ống ghen điện.( Giống công tác điện) 

2.3. Công tác Trát tường ngăn, má cầu thang, đáy bản thang 

2.3.1 : Trát tường ngăn giống công tác trát tường (TT) 

2.3.2 : Trát đáy bản thang, má thang. 

- Giống công tác trát trần, tường thêm một số chú ý sau 

+ Thi công từ bản thang tầng 4-5 xuống tầng 1 
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+ Dùng dây rọi để đắp mốc trát má cầu thang 
- Yêu cầu má,đáy bản cầu thang phải nhẵn, phẳng 

+ Chỗ uốn cong phải đều không được gồ ghề. 

2.4. Lát đá bậc cầu thang: 

2.4.1 : Định vị vị trí mặt bậc: 
 

- Cân nước xác định cao trình của từng bậc.Quan trọng nhất là phải xác định được 
cao trình của chiếu nghỉ, chiếu tới. Lưu ý rằng, trong cùng một vế thang chiều rộng 

mặt bậc phải bằng nhau. 

- Gửi cao độ hoàn thiện lên từng bậc hoặc có thể bắn mực lên tường. 
 

2.4.2 : Định vị vị trí cổ bậc: 
 

- Sau khi xác định cao trình của chiếu nghỉ chiếu tới, tiến hành chia đều cho số 

lượng bậc của một vế thang để xác định chiều cao các cổ bậc. 

- Kiểm tra chiều rộng và chiều cao các bậc vừa đánh dấu xong với bản vẽ thiết kế. 
Nếu sai lệch nhiều (lớn hơn 10mm đối với mặt bậc và 5mm đối với cổ bậc) cần 

phải báo với Giám sát công trình để giải quyết. 

Định vị vị trí cổ bậc và mặt bậc chuẩn:Thông thường lấy cổ bậc và bậc đầu tiên 

tính từ dưới lên của một cầu thang làm chuẩn. 

2.4.3 Lát bậc thang 
 

- Tiến hành ốp cổ bậc trước.Trát một lớp hồ dầu phiá sau lưng mặt đá cổ bậc. Sau 

đó, Đặt viên đá đúng vị trí đã được định vị trước đó. Chèn vữa vào khe hở giữa 
mặt sau của đá và mặt đứng bậc thang. 

- Ốp xong cổ bậc tiến hành lát mặt bậc đó luôn. đệm vữa, cân chỉnh sao cho đúng 
cao độ thiết kế. 

2.5. Lắp dựng lan can cầu thang 

2.5.1 : chuẩn bị 

- Kiểm tra, đo lại kích thước ô cầu thang 

- Vật tư dùng thi công lan can phải được duyệt trước khi thi công 

- Lan can thang được gia công tại xưởng sản xuất theo bản bẽ thiết kế kết hợp 

với thực tế tại hiện trường. 

2.5.2 : Lắp dựng 
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- Đánh dấu vị trí đặt thanh đứng liên kết với bản thang ( khoảng bê tông bản 
thang) 

- Khoan chân bắt bản mã ( khoan để bắt nở sắt d 16) 

- Bản mã được hàn định vị và má bản thang bằng 4 con ốc nở sắt 

- Lắp dựng tay vịn bằng gỗ định vị vào bản thang sắt 

- Hoàn thiện lan can cầu thang 

2.6. Luồn dây điện, lắp đặt thiết bị điện ( giống ME trong nhà) 

2.7. Sơn tường, bản thang ( giống Sơn Bả trong nhà) 

2.8. Nghiệm thu tổng thể thang. 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp 

đặt để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà 

chỉ nghiệm thu khi sản phẩm hoàn thành. 

- Tất cả các công việc thi công phần thang đều phải được nghiệm thu 
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THUYẾT MINH BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 

HẠNG MỤC: THI CÔNG CẤP THOÁT NƯỚC 

 
Tổng quát về công tác cấp thoát nước: 

- Thi công phần nước bao gồm : 

+ Thi công phần cấp nước sinh hoạt 

+ Thi công phần thoát nước 

1 . Trình tự thi công cấp thoát nước 

Công tác thi công điện được lắp đặt sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu xong 
công tác tường xây. Trình tự thi công điện cụ thể như sau. 

1.1 Vẽ sơ đồ đi đường cấp thoát nước 

1.2 kiểm tra nghiệm thu công tác vẽ sơ đồ cấp thoát nước 

1.3 Đục đường cấp thoát nước 

1.4 Lắp đặt đường ống cấp thoát nước, nghiệm thu 

1.5 Trát bù tường, trả lại mặt bằng trước khi đục 

1.6 Lắp đặt các thiết bị vệ sinh 

1.7 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp đặt phần cấp thoát nước 

2 .Biện pháp thi công công tác cấp thoát nước 
2.1 Vẽ sơ đồ đi ống cấp thoát nước,( trên mặt tường, sàn) 

- Cần phải bắt đầu công tác này ngay từ khi bắt đầu thi công thô để đặt chi tiết 

chờ đúng vị trí hạn chế việc đục phá bê tông khi lắp đặt 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công, dụng cụ thi công: máy khoan, máy cắt, bộ bật 

mực, thước nhôm, phấn. 

- Dựa vào bản vẽ thiết kế nước, các mốc có sẵn, để định vị vị trí âm tường, 

đường đi ngầm tường,sàn của đường ống cấp thoát nước… 

- Dùng phấn, bật mực đánh dấu lên vị trí tường. sàn 

2.2 Kiểm tra nghiệm thu công tác vẽ sơ đồ đi ống cấp thoát nước 

- Dựa vào bản vẽ thiết kế , cán bộ kỹ thuật đi nghiệm thu công tác vẽ sơ đồ đi 

của đường nước: 

+ Xác định các vị trí đi ống đã chính xác chưa: so với tim trục gửi. cốt cao độ 
2.3 Đục đường cấp thoát thiết bị nước: 

- Dùng máy cắt trên vị trí tường cần đục sâu tầm 2-5 cm vừa ống đi chìm trong 

tường, sàn 

- Dùng máy khoan để tẩy lớp gạch, bê tông 

- Khoan rút lõi tại các vị trí đã định vị đường thoát sàn, xí bệt…. 

- Thi công trình tự từ trên xuống. 

2.4 Lắp đặt đường ống cấp thoát nước: 
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2.4.1. Biện pháp thi công đường ống cấp nước PP-R bằng phương pháp hàn: 
a. Đối với ống PP-R , để đảm bảo chất lượng, việc lắp đặt các loại ống phải tuân 

theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất (xem chi tiết mục 3a) 

b. Nghiệm thu, thử áp. 

- Kiểm tra lại độ chính xác hình học của tất cả các đầu chờ cho đường cấp nước. Vị 

trí theo tọa độ ngang dọc của đầu chờ không được sai lệch quá 5mm so với chỉ định vị 

trí thiết bị trong thiết kế và kích thước thiết bị do nhà sản xuất cung cấp. 

- Trường hợp phát hiện sai lệch, kỹ thuật phải yêu cầu sửa chữa kịp thời trước khi 
tiến hành công tác thử nghiệm. (xem chi tiết mục 3b) 

2.4.2. Biện pháp thi công lắp đặt đường ống thoát 

2.4.2.1 Qui trình thi công hệ thống thoát nước (Thoát nước mưa và sinh hoạt) 

- Biện pháp lắp đặt đường ống thoát nước uPVC bằng phương pháp dán keo. 

Song song với việc lắp đặt đường ống nhánh cấp nước tiến hành lắp đặt hệ thống thoát 
nước sinh hoạt và nước mưa. ( xem chi tiết mục 4a) 

- Trình tự lắp đặt ống thoát nước: 
+ Lắp thoát đứng tại các vị trí khoan rút lõi, cố định ống đứng bằng cách chèn 

gạch xung quanh 

+ Lắp ống thoát ngang nối vào thoát đứng thiết bị bằng cút và chếch. Để đầu 

chờ đón trục đứng hộp kỹ thuật. Bắt đai treo ống thoát ngang trực tiếp lên trần 
khoảng cách 1-1,2m một chiếc 

+ Đổ chờ cổ ống 
+ Sau khi lắp xong đường cấp thoát nước các tầng ta đi tiến hành lắp trục đứng 

cấp thoát nước cho toàn nhà 

2.4.2.2 : Các yêu cầu kỹ thuật 

- Các tuyến ống được lắp đặt theo cấu trúc: ống đứng, ống nhánh, ống thông hơi 

và nắp thông tắc. 

- Toàn bộ hệ thống thoát nước được cố định với kết cấu nhà bằng thanh treo, 

khung đỡ. Các tuyến ống nhánh đặt với độ dốc i=2% (thoát rửa), i=3% (thoát xí) 

theo hướng thoát nước vào ống đứng. 

- Hệ thống thông hơi trong công trình có nhiệm vụ ổn định và cân bằng áp 
suất trong mạng thoát nước bằng áp suất khí quyển làm tăng tốc độ và lưu lượng 

nước vận chuyển trong tuyến ống, giảm tiếng ồn, thoát các khí độc và mùi hôi 
không cho xông ngược vào trong nhà. Thông hơi cho hệ thống thoát nước tổ chức 

theo các tuyến riêng. 

- Các ống trục đứng được lắp đặt chặt chẽ bằng bộ đai ôm và giá đỡ, sau đó 

mới đấu nối đến các đường ống nhánh thoát nước. 

- Độ cao lắp đặt phụ kiện trên đường ống trục được tính toán từ cốt chuẩn và 
được kiểm tra theo cốt tầng đảm bảo khi lắp ghép giữa đường ống trục và đường 

ống nhánh thoát nước tầng vào nhau sẽ đạt độ chính xác cao. 
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- Toàn bộ các đường ống thoát của các tầng được đón ở phía dưới sàn. Do 

đó, phải sử dụng đai treo ống chuyên dụng, ty treo và các biện pháp gia cố để cố 

định chắc chắn đường ống. Đai treo được chế tạo phải điều chỉnh được cho việc lấy 
độ dốc của ống. 

- Giá treo ống thoát nước có khoảng cách 1,2-2m đặt một cái 
- Xác định các đầu chờ ra thiết bị sao cho vị trí tâm lỗ ống chờ lắp thiết bị có 

dung sai cho phép không quá 5mm so với vị trí chỉ định ghi trong hồ sơ thiết kế. 

- Tất cả các đầu ống trước & sau khi thi công đều được bịt kín bằng nút bịt 
ống tránh các vật lạ lọt vào. 

- Ống uPVC và phụ kiện được nối với nhau bằng keo dán ống chuyên dụng 
do nhà sản xuất ống cung cấp. Quá trình bôi keo dán ống phải tuyệt đối tuân theo 

hướng dẫn lắp đặt và khuyến cáo kỹ thuật của nhà máy. 

2.4.3. Biện pháp chám, chống thấm lỗ đường ống thoát nước. 

Căn chỉnh ống theo đúng bản vẽ thi công và cố định ống. 

– Dùng ván gỗ phẳng khoét lỗ vừa cho đường kính ống đi qua và ghép phía dưới 

sàn bằng nhiều dây thép nhỏ buộc chặt vào các thanh ngang trên mặt sàn. 

– Vệ sinh sạch lỗ chờ đặt ống. 

– Thi công đổ vữa bê tông M200 vào phần khe hở giữa đường ống thoát và lỗ chờ 
đặt ống với chiều dầy bằng 1/2 chiều dày của nền WC. Sau khi vữa bê tông đó đông 

kết tiếp tục đổ Sika trộn vào phần còn lại giữa chiều cao giữa lớp bê tông đó đổ và sàn 
bê tông chưa hoàn thiện. 

2.4.4. Biện pháp kiểm tra lắp đặt và thử kín đường ống thoát nước. 
- Kiểm tra lại độ chính xác hình học của tất cả các đầu chờ cho đường thoát nước. Vị 

trí theo tọa độ ngang dọc của các đầu chờ không được sai lệch quá 5mm so với chỉ 
định vị trí thiết bị trong thiết kế và kích thước thiết bị do nhà sản xuất cung cấp. 

Trường hợp phát hiện sai lệch, kỹ thuật phải yêu cầu sửa chữa kịp thời trước khi công 

tác thử nghiệm tiến hành. (Xem chi tiết mục 4b) 

2.5 Trát bù tường, sàn trả lại mặt bằng trước khi đục 

- Sau khi nghiệm thu xong phần lắp đặt đường ống ta tiến hành cho trát bù phần 

đục tường, trần lắp đặt thiết bị 

+ Dựa vào mốc trát để trát bù phần đục, không được trát lồi khỏi mốc trát, nên 

trát lõm một chút so với mốc trát đã có sẵn 

+ Chờ 2 ngày tiến hành ngâm nước kiểm tra thấm ở cổ ống 

2.6 Lắp đặt các thiết bị nước 

- Được tiến hành sau khi xong công tác ốp lát, thạch cao 

- Kiểm tra vật liệu đưa vào sử dụng có đúng chủng loại xuất xứ trong hồ sơ 

thiết kế 

- Tiến hành lắp các biết bị vệ sinh bảo bảo thẩm mỹ đúng vị trí đầu chờ 
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- Sau khi lắp đặt xong phải vệ sinh sạch sẽ, xông thử nước xem có bị rò rỉ 
không 

2.7 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp đặt phần thiết bị vệ sinh 

- Công tác nghiệm thu phải được ghi chép dựa trên check list và kết hợp ảnh 

chụp lưu trữ: 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình lắp 
đặt để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ 

nghiệm thu khi sản phẩm hoàn thành. 

- Nghiệm thu phần cấp thoát nước gồm các điểm sau: 

+ Các thiết bị vệ sinh chạy thử có bị rò rỉ không 

+ Lắp đặt thiết bị đã đúng vị trí chưa 

3 . Biện pháp hàn nhiệt quy trình kiểm tra 

a, Biện pháp hàn 

- Kết quả của một mối nối hàn nhiệt hoặc nóng chảy là một mối nối đồng nhất. 

Kiểu nối này là một trong những lợi thế lớn nhất khi sử dụng sản phẩm ống PP-R: 

Bước 1 :Cắt ống thành từng đoạn có độ dài mong muốn, đánh dấu độ sâu cần hàn 

của ống, theo dấu đèn chỉ thị trên vùng tín hiệu của máy hàn để đảm bảo máy hàn có 

nhiệt độ đủ nóng (2600C) trước khi hàn. 

Bước 2 :Khớp ống và phụ tùng nối vào máy hàn, sử dụng đều lực từ cả 2 đầu. 

Không được xoắn hoặc xoay ống và phụ tùng nối khi đẩy chúng vào đầu hàn. Đợi tới 

khi đủ thời gian nóng chảy(xem bảng thông số kỹ thuật mối hàn) 

Bước 3 :Khi mối hàn đủ thời gian nóng chảy, tách rời ống và phụ tùng nối ra, 

tương tự như trên không được xoắn hoặc xoay ống và phụ tùng nối khi đẩy chúng ra 
khỏi máy hàn. Kết nối ống và phụ kiện tới khít điểm nối trên ống ngay lập tức. Trong 

thời gian này có thể điều chỉnh mối nối trong khoảng 5 độ. Mối nối như vậy đã hoàn 
thành. 

 
* Độ sâu mối hàn, nung chảy, thời gian kết nối và làm nguội 

 Đường kính 

ống (mm) 
Độ sâu mối 
hàn (mm) 

TG nóng chảy 
(giây) 

TG kết nối 
(giây) 

TG làm nguội 
(phút) 

 

 20 14.0 5 4 2  

 25 15.0 7 4 2  

 32 16.5 8 6 4  

 40 18.0 12 6 4  

- Bảng thông số trên cung cấp những thông tin cần thiết để có được mối hàn tốt cho 

các loại ống và phụ kiện có kích cỡ khác nhau. 
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Lưu ý: Thời gian nóng chảy bắt đầu từ khi cả ống và phụ kiện được khớp nối tới đúng 

độ sâu mối hàn. Thời gian kết nối bắt đầu khi ống và phụ kiện được nối vào nhau. 

Thời gian làm nguội là thời gian để mối hàn nguội hoàn toàn. Không được giảm thời 
gian làm nguội bằng cách đổ nước vào hay bất kỳ cách nào khác. 

- Với thi công ống nổi cần tính thẩm mỹ thì cần thiết phải có hệ thống giá đỡ giữ ống 
để giúp tránh nhìn thấy hiện tượng đường ống bị uốn cong mà thường gặp ở các loại 

ống nhựa (đặc biệt là ống dẫn nước nóng). 

b, Quy trình thử áp đường cấp : 
-Sau khi thi công xong hệ thống đường ống cấp của từng tầng sẽ tiến hành nghiệm 

thu thử áp nội bộ: 

* Thử áp cho hệ thống đường ống nằm ngang. 

- Yêu cầu chung : 
+Áp lực thử = áp lực làm việc + 5daN/cm2. 
Ống phải dọn vệ sinh sạch sẽ và phải được kiểm tra trước khi bơm thử áp. 

- Công tác chuẩn bị thử áp lực: 
+ Việc kiểm tra hở, sửa chữa gioăng, mối nối khi áp lực thử hạ dưới mức nguy hiểm( 
2kg/cm2). 

+Thiết bị và vật thử áp: 

+ 02 bơm nước ly tâm công suất 60-100m3/h. 

+ 01 thùng bơm định lượng chứa 200-500 lít. 

+ 02 đồng hồ áp lực. 

- Các bước tiến hành thử áp lực 
Quá trình thử áp lực đường ống được thực hiện khi thi công lắp đặt xong đường ống, 

trước khi lắp đặt thiết bị vệ sinh và sau khi lắp đặt vệ sinh để tránh việc tháo dỡ ống 

khi tường đã hoàn thiện do các bên khác không may khoan vào. 

Bước 1: 
– Bịt kín các họng chờ bằng nút bịt ren. 

– Kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống thử áp và đường ống. 

Bước 2: 
– Bơm nước vào đường ống và ngâm 24h để các gioăng nở giãn ra, nước bơm phải 

sạch, trong quá trình ngâm thường xuyên xả khí và bơm bổ sung. 

Bước 3: 
-Tăng áp lên đến 3kg/cm2, khi tăng áp phải thường xuyên xả khí tăng kích kiểm tra 

đồng hồ áp lực, kiểm tra hệ thống,.. để áp lực 3kg/cm2 30phút, theo dõi đồng hồ nếu 

đồng hồ không giảm hoặc giảm ít hơn 0,2 kg/cm2 thì thực hiện bước 4, nếu giảm 
nhiều hơn 0,2 kg/cm2 thì trở về bước 1. 

Bước 4: 
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-Tăng áp lên 6kg/cm2 khi áp lực ổn định đạt 6kg/cm2 thì dừng bơm, trong giai đoạn 

này áp lực có thể giảm do co giãn nhiệt phải bơm bổ sung hoặc giữ theo thực tế theo 

dõi. Để áp lực 30 phút. 

Bước 5: 
-Tăng áp lên 8kg/cm2 để áp lực này trong vòng 30 phút. Sau 30 phút áp lực chỉ giảm 

không quá 0,5kg/cm2 thì coi như đạt. Tiến hành xả nước hoàn tất quá trình thử áp. 

* Quy trình thử áp lực trục đứng cấp nước như sau: 

Bước 1 
-Tiến hành lắp đồng hồ thử áp dưới tầng hầm và lắp van xả khí trên điểm cao nhất 

của trục đứng cấp nước. Kiểm tra lại toàn bộ trục đứng thử áp. 

Bước 2 
-Nạp nước vào đường ống và xả khí (Trong quá trình thử đường ống, nước sạch 

được bơm vào từ thời điểm thấp nhất tới thời điểm cao nhất. Trong quá trình thử, van 
xả khí ở điểm cao nhất sẽ được mở nhằm giảm thiểu những khí còn dư lại trong quá 

trình thử. 

Bước 3 
-Bơm tăng áp lên đến 3kg/cm2, trong quá trình bơm tăng áp phải liên tục xả khí và 

kiểm tra đồng hồ đo áp. Giữ nguyên áp lực 3kg/cm2 trong 30 phút rồi kiểm tra, nếu áp 

lực không giảm hoặc giảm ít hơn 0,2kg/cm2 là đạt, chuyển sang bước tiếp theo. Nếu 
không đạt thì quay trở lại bước 1. 

Bước 4 
-Bơm tăng áp lực trong ống lên 6kg/cm2 thì dừng bơm. Trong giai đoạn này, áp lực 

có thể giảm do co giãn nhiệt nên phải bơm bổ sung để duy trì áp lực trong 1h. 

Bước 5 
-Tăng áp lên 15kg/cm2, duy trì áp lực sau 6h nếu áp suất thay đổi ≤10% so với giá 

trị ban đầu, hệ thống kín không bị rò. Nếu không đạt thi quay về bước 1. 

Bước 6 
-Xả nước ra khỏi ống, tháo dỡ các thiết bị và dụng cụ thử áp. 

* Quy trình thử áp lực toàn bộ hệ thống. 

-Quy trình thử áp lực toàn bộ hệ thống giống như quy trình thử đường ống ngang với 
áp suất thử là 8kg/cm2 và khi thử thì ta mở thông hoàn toàn van giảm áp. 

4 . Biện pháp thi công thoát nước ,quy trình kiểm tra 
a, Các bước tiến hành lắp đặt ống thoát nước 

Bước 1: 
-Trước khi thoa keo phải làm vệ sinh sạch sẽ, khô ráo bề mặt ống và mối nối nhằm 

tránh: dầu nhớt, cát đất, ẩm ướt….làm ảnh hưởng mối nối. 

Bước 2 : 
-Khi thoa keo phải thoa một lớp mỏng, đều, với lượng keo vừa đủ. Khi nhiệt độ 
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không khí cao cần thoa keo và lắp ráp nhanh. Khi nhiệt độ không khí thấp thoa keo 
xong phải chờ tối thiểu 30 giây cho keo bốc hơi tăng độ dính bắt đầu lắp ráp. Xoay 

ống hoặc phụ tùng 1/4 vòng trong quá trình lắp để keo được phân bố đều. Chiều dài 
đoạn nối ống từ 1/2 đến 2/3 tổng chiều dài đầu nong ống. 

Bước 3: 
-Lắp ráp xong phải lau sạch keo thừa trên mối nối. Khi thấy keo thừa chảy ra bên 

ngoài nhiều tức keo bị thừa sẽ đọng lại bên trong gây phá hủy mối nối. Nên dừng lại 1 

ít thời gian cho mối nối đó khô sau đó lắp ráp các mối nối sau. Cần giữ mối nối cho 
khô cứng ít nhất 2 giờ và sau 72 giờ mới được thông nước. 

 
b, Quy trình kiểm tra : 

- Sau khi thi công xong hệ thống đường ống thoát nước của từng tầng sẽ tiến hành 

nghiệm thu thử kín nội bộ. 

 Kiểm tra độ thẳng và hiện tượng tắc nghẽn. 

  Tiến hành kiểm tra độ thẳng và hiện tượng tắc nghẽn bằng cách dùng một 

quả cầu nhẵn có đường kính nhỏ hơn đường kính của ống 15 mm thả xuống tại 
điểm cao nhất của đường ống. 

 Công tác thử kín đường ống nhánh thoát nước PVC được thử bằng thuỷ lực. 
  Tại vị trí chân của đường trục đứng thoát nước, lắp đặt các bích bịt kín có 

gắn thêm van để kiểm soát việc xả nước sau khi kết thúc thử kín. 

 Dùng bóng cao su chặn tại vị trí bên trên Y thăm. 

  Dùng bơm tăng áp bơm căng bóng cho tới khi bóng bám chắc vào thành 

trong của ống. 

  Tiến hành đóng kín tất cả các cửa thông tắc, cửa xả của hệ thống (trừ cửa 

mở cao nhất), đổ đầy nước vào hệ thống cho đến điểm tràn. Nếu sau thời gian ít 
nhất 15phút tất các điểm nối không rò rỉ là đạt yêu cầu. 
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MH: CT V2 

BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG CHI TIẾT 
HẠNG MỤC: THI CÔNG CHỐNG THẤM 

 

Tổng quát về công tác chống thấm: 
+ Thi công chống thấm phần WC : dùng loại PowerMix gốc xi măng 
+ Thi công chống thấm phần Se No, mái : Sử dụng Khò dán một lớp màng Plana 3kg 

1 . Trình tự thi công phần chống thấm 

Công tác thi công chống thấm được thi công sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu 
xong công tác trát trần tường,. 

Trình tự thi công phần chống thấm cụ thể như sau. 

1.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công, dụng cụ thi công 

1.2 Công tác chống thấm nhà WC, SeNo, mái 
1.3 Kiểm tra nghiệm thu công tác chống thấm 

2 .Biện pháp thi công công tác chống thấm 
2.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công, dụng cụ thi công. 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công : Dọn những đồ đạc, dụng cụ thi công của những 

công tác cũ để lấy mặt bằng thi công 

- Dụng cụ, vật tư thi công: sơn chống thấm PowerMix gốc xi măng, màng Plana 

3kg, bình ga….. 
- Vệ sinh mặt bằng thi công: 

+ Cắt sắt, đục bỏ phần hồ, bê tông thừa trên mặt sàn cần thi công chống thấm. 

+Trát vữa chân tường, trát, chít lại những vị trí bị khuyết tật trên bề mặt (nếu có) 

đảm bảo bề mặt được phủ kín trước khi tiến hành quét sơn chống thấm. 

+ Làm sạch bề mặt bê tông, loại bỏ phần bêtông yếu trên bề mặt. 
2.2 Công tác chống thấm: 

2.2.1 Công tác chống thấm cổ ống: 

- Kiểm tra vệ sinh sạch bụi và các tạp chất khác bám trên bề mặt cần thi công 

chống thấm. 

- Dùng ván gỗ phẳng khoét lỗ vừa cho đường kính ống đi qua và ghép phía dưới 
sàn bằng nhiều dây thép nhỏ buộc chặt vào các thanh ngang trên mặt sàn. 

- Dùng hồ dầu Latex+ xi măng quét kết nối lên bề mặt bê tông. 

- Dùng phụ gia Latex trộn với vữa xi măng cát # 75 để đổ vị trí cố định ống theo 

thiết ké. 
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- Sauk hi lớp định vị đã khô ta tiến hành quét kết nối hồ dầu Latex + xi măng lên 
khu vực chống thấm 

- Quấn thanh cao su trương nở xung quanh các khu vực nối, cổ ống 

- Rót vữa tự chảy không co ngót để trám kỹ các cổ ống 

- Lưu ý sau 24 h mới tiếp tục làm các công tác chống thấm tiếp theo. 

2.2.2 Công tác chống thấm sàn WC, Bể nước, bể phốt: 

- Kiểm tra vệ sinh sạch bụi và các tạp chất khác bám trên bề mặt cần thi công 

chống thấm. 

- Gia cố góc chân tường và ống thoát sàn với lưới. 

- Quét phủ 3 lớp sơn chống thấm PowerMix gốc xi măng hoàn thiện bề mặt. 

- Quét vén lên chân tường, chân hộp kỹ thuật cao lên 30cm 

- Các lớp chống thấm phải được quét vuông góc nhau nhằm đảm bảo phủ kín bề 

mặt và cách lớp thứ nhất tối thiểu từ 5 – 24 tiếng. 

- Kiểm tra, dặm vá trước khi bơm nước ngâm kiểm tra 

- Chú ý: khi thi công xong lớp chống thấm không được đi lại, để đồ đạc trong 

phòng gây trầy xước lớp màng chống thấm 

- Sau 2 ngày quét sơn chống thấm ta tiến hành bơm nước để kiểm tra 

2.2.3 Công tác chống thấm SeNO, sàn mái : 

- Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt, sửa chữa những khuyết tật nhỏ trên bề mặt bê tông 

(nếu có) 

- Vệ sinh sạch bụi và các tạp chất khác bám trên bề mặt cần thi công chống thấm. 

- Lăn một lớp primer Polycoat (chất kết dính) phủ lên toàn bộ bề mặt cần chống 

thấm. 

- Khò dán một lớp màng Plana 3kg, hoặc 4kg hoàn thiện 

- Khò vén lên chân tường cao lên 30cm 

- Quét 1 lớp Roofcryl có gia cố lưới xung quanh đường biên của màng chống thấm. 

- Kiểm tra, dặm vá trước khi ngâm nước kiểm tra chống thấm. 

- Chú ý: khi thi công xong lớp chống thấm không được di lại, để đồ đạc trong 

phòng gây trầu xước lớp màng chống thấm 

- Sau 2 ngày khò chống thấm ta tiến hành bơm nước để kiểm tra 

3. Kiểm tra nghiệm thu công tác chống thấm 

- Công tác nghiệm thu được tiến hành sau khi ngâm nước 24 h 
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- Công tác nghiệm thu phải được ghi chép dựa trên check list và kết hợp ảnh chụp 
lưu trữ: 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng thời trong quá trình thi 

công để đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc không giám sát mà chỉ 

nghiệm thu khi sản phẩm hoàn thành 

- Kiểm tra bề mặt tường đáy trần xem có bị thấm, vết loang không 

- Tiến hành các bước thi công tiếp theo… 



 

 

DANH MỤC BẢN VẼ 
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Stt Nội dung công việc Mã hiệu 

 
1 

 
Biện pháp thi công Trắc đạc 

 
TĐM V2 

 
2 

 
Biện pháp thi công Ép cọc 

 
ECM V2 

 
3 

 
Biện pháp thi công bê tông lót móng và định vị đài, dầm móng 

 
BTLM V2 

 
4 

 
Biện pháp thi công xây tường đài, dầm móng làm cốp pha 

 
XTM V2 

 
5 

Biện pháp thi công đổ bê tông dầm đài, dầm móng và sàn tầng 
hầm 

 
BTM V2 

 
6 

 
Biện pháp thi công cột điển hình 

 
CPC V2 

 
7 

 
Biện pháp thi công chi tiết cột 

 
CTC V2 

 
8 

 
Biện pháp thi công Mặt cắt thi công dầm sàn điển hình 

 
DS V2 

 
9 

 
Biện pháp thi công bố trí giáo, xà gồ thép hộp điển hình 

 
CTS V2 

 
10 

 
Biện pháp thi công Đổ bê tông dầm sàn điển hình 

 
ĐBTDS V2 

 
11 

 
Biện pháp thi công xây tầng điển hình 

 
XT V2 

 
12 

 
Biện pháp thi công trát tầng điển hình 

 
TR V2 

 
13 

 
Biện pháp thi công Điện tầng điển hình 

 
ĐTR V2 

 
14 

 
Biện pháp thi công ốp lát tầng điển hình 

 
OL,CN V2 

 
15 

 
Biện pháp thi công trần thạch cao 

 
TC V2 

 
16 

 
Biện pháp thi công sơn bả 

 
SB V2 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

DANH MỤC CHECK LIST 
CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở DÂN DỤNG 
ĐỊA CHỈ: 164 XÃ ĐÀN 2- P.NAM ĐỒNG- ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI 

 
 
 

Stt Nội dung công việc Mã hiệu Ghi chú 

1 Xây tường cốp pha đài móng XTM V2  

2 Xây tường cốp pha dầm móng XTDM V2  

3 Cốp thép đài Móng CTĐM V2  

4 Cốt thép dầm móng CTDM V2  

5 Bê tông đài móng BTĐM V2  

6 Bê tông dầm móng BTDM V2  

7 Cốt thép cột CTC V2  

8 Cốt pha cột bằng ván phủ phim CPC V2  

9 Bê tông cột BTC V2  

10 Cốp pha cột bằng ván phủ phim CPD V2  

11 Cốt thép dầm CTD V2  

12 Bê tông Dầm BT V2  

13 Cốp pha sàn bằng ván phủ phim CPS V2  

14 Cốt thép sàn CTS V2  

15 Bê tông sàn BTS V2  

16 Điện dân dụng Đ DD V2  

17 Cấp thoát nước CTN V2  

18 Xây tường XT V2  

19 Trát tường TT V2  

20 Ốp lát OP V2  

21 Sắt trang trí SRR V2  

22 Cửa gỗ CG V2  

23 Cửa nhôm kính CNK V2  

24 Thi công trần thạch cao TTC V2  

25 Sơn bả SB V2  

26 Chống thấm CT V2  



 

 

Đơn vị thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT 
THỜI ĐẠI 

Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P. Nam Đồng- Đống Đa- Hà N 

Fanpage: http.www.facebook.com/tidiacr 

Công trình : ……………………….. MH : XTĐM V2 

 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : XÂY TƯỜNG CỐP PHA ĐÀI MÓNG 
 

 
Stt 

 
Yêu cầu kiểm tra 

 
Phương pháp kiểm tra 

 
Check list 

 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách xây. 
Theo đúng bản vẽ biện pháp được 
duyệt 

  

2 Nhân lực thi công Bằng mắt thường 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu gạch Mác, chứng chỉ 
  

2 Định vị 
Bằng mắt thường, máy đo, thước 
thép. 

  

3 
Kích thước, hình dạng, cao độ 
các cấu kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước 
thép. 

  

4 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

5 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

6 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

 
Người Lập 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Kiểm tra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 1 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ 
NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Địa chỉ : P.502-Số 55 Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 

Trang 2 

 

 

Fanpage: http.www.facebook.com/tidiacr 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

 
 

MH : XTDM V2 

 

HẠNG MỤC : XÂY TƯỜNG CỐP PHA DẦM MÓNG 
 
 

Stt Yêu cầu kiểm tra Phương pháp kiểm tra Check list Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách xây. 
Theo đúng bản vẽ biện pháp được 
duyệt 

  

2 Nhân lực thi công Bằng mắt thường 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu gạch Mác, chứng chỉ 
  

2 Định vị 
Bằng mắt thường, máy đo, thước 
thép. 

  

3 
Kích thước, hình dạng, cao độ 
các cấu kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước 
thép. 

  

4 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

5 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

6 An toàn Bằng mắt thường 
  

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT 
KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 3 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

 
HẠNG MỤC : CỐT THÉP ĐÀI MÓNG 

MH : CTĐM V2 

 
 

 
Stt 

 
Yêu cầu kiểm tra 

 
Phương pháp kiểm tra 

 
Check list 

 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vật liệu 
 

1 Vật liệu cốt thép 
Theo tờ trình vật liệu với CĐT, Theo TCVN 
197-85 , TCVN 198- 85 

  

2 Bê mặt Bằng mắt thường 
  

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Số lượng theo bản vẽ thiết kế Bằng mắt thường 
  

2 Chủng loại và đường kính Bằng mắt thường 
  

3 Khoảng cách giữa các thanh Bằng mắt thường, thước 
  

4 Hình dạng và kích thước Bằng mắt thường 
  

5 Thanh thép đã uốn Đo bằng thước 
  

6 Nối buộc cốt thép Quan sát bằng mắt thường, đo bằng thước 
  

7 Con kê, vật kê Bằng mắt, đo bằng thước 
  

8 
Chiều dày lớp bê tông bảo vệ 
cốt thép 

Kiểm tra bằng mắt, theo TCXD 240-2000 
  

9 Thép chờ và chi tiết đặt sẵn 
Xác định vị trí, kích thước và số lượng bằng 
biện pháp thích hợp 

  

10 Thay đổi cốt thép Theo tính toán 
  

11 Lắp dựng, hoàn thiện Quan sát bằng mắt thường. Đo bằng thước 
  

 

 

Người Lập 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT 
KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 4 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐT THÉP DẦM MÓNG 

MH : CTDM V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vật liệu  

 

1 
 
Vật liệu cốt thép 

Theo tờ trình vật liệu với CĐT, Theo 
TCVN 197-85 , TCVN 198- 85 

  

2 Bê mặt Bằng mắt thường   

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Số lượng theo bản vẽ thiết kế Bằng mắt thường 
  

2 Chủng loại và đường kính Bằng mắt thường   

3 Khoảng cách giữa các thanh Bằng mắt thường, thước 
  

4 Hình dạng và kích thước Bằng mắt thường   

5 Thanh thép đã uốn Đo bằng thước   

6 Nối buộc cốt thép Quan sát bằng mắt thường, đo bằng thước 
  

7 Con kê, vật kê Bằng mắt, đo bằng thước   

 
8 

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ 
cốt thép 

 
Kiểm tra bằng mắt, theo TCXD 240-2000 

  

 

9 
 
Thép chờ và chi tiết đặt sẵn 

Xác định vị trí, kích thước và số lượng 
bằng biện pháp thích hợp 

  

10 Thay đổi cốt thép Theo tính toán   

 

11 
 
Lắp dựng, hoàn thiện 

 
Quan sát bằng mắt thường. Đo bằng thước 

  

 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 5 

 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người Lập 

MH : BTĐM V2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Kiểm tra 

 
Stt 

 
Yêu cầu kiểm tra 

 
Phương pháp kiểm tra 

 
Check list 

 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách đổ. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực Bằng mắt thường 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu bê tông theo thiết kế. Mác, độ sụt, mẫu, chứng chỉ 
  

2 
Kích thước, hình dạng, cao độ các cấu 
kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Sự cố trong quá trình thi công. Bằng mắt thường, thước 
  

Sau khi tháo cốp pha 

1 Bề mặt sau khi tháo cốp pha Bằng mắt 
  

2 
Hình dạng, kích thước, cao độ sau khi 
tháo cốp pha. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Tổng quát các cấu kiện Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 6 

 

 

Công trình : …………………………………… 
 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : BÊ TÔNG DẦM MÓNG 

MH : BTDM V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách đổ. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực Bằng mắt thường 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu bê tông theo thiết kế. Mác, độ sụt, mẫu, chứng chỉ 
  

2 
Kích thước, hình dạng, cao độ các 
cấu kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Sự cố trong quá trình thi công. Bằng mắt thường, thước 
  

Sau khi tháo cốp pha 

1 Bề mặt sau khi tháo cốp pha Bằng mắt 
  

2 
Hình dạng, kích thước, cao độ sau khi 
tháo cốp pha. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Tổng quát các cấu kiện Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 7 

 

 

Công trình : …………………………………… MH : CTC V2 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐT THÉP CỘT 
TẦNG: ………. 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vật liệu 

1 Vật liệu cốt thép 
Theo tờ trình vật liệu với CĐT, Theo 
TCVN 197-85 , TCVN 198- 85 

  

2 Bê mặt Bằng mắt thường 
  

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Số lượng theo bản vẽ thiết kế Bằng mắt thường 
  

2 Chủng loại và đường kính Bằng mắt thường 
  

3 Khoảng cách giữa các thanh Bằng mắt thường, thước 
  

4 Hình dạng và kích thước Bằng mắt thường 
  

5 Thanh thép đã uốn Đo bằng thước 
  

6 Nối buộc cốt thép 
Quan sát bằng mắt thường, đo bằng 
thước 

  

7 Con kê, vật kê Bằng mắt, đo bằng thước 
  

8 Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép 
Kiểm tra bằng mắt, theo TCXD 240- 
2000 

  

 
9 

 
Thép chờ và chi tiết đặt sẵn 

Xác định vị trí, kích thước và số lượng 
bằng biện pháp thích hợp 

  

10 Thay đổi cốt thép Theo tính toán 
  

11 Lắp dựng, hoàn thiện 
Quan sát bằng mắt thường. Đo bằng 
thước 

  

Ngày……Tháng…….Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Trang 8 

 

 

Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P. Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 
Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Công trình : …………………………………… 
 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐT PHA CỘT BẰNG VÁN PHỦ PHIM 
TẦNG: ……… 

 
 
 

MH : CPC V2 

 

Stt Yêu cầu kiểm tra Phương pháp kiểm tra Check list Ghi chú 

(1) (2) (3) (4)  

Vật liệu 

1 Độ nguyên vẹn Bằng mắt 
  

2 Kiểm tra bề mặt Bằng mắt 
  

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Hình dạng và kích thước 
Bằng mắt ,đo bằng thước có chiều dài 
thích hợp 

  

2 Định vị Bằng mắt, máy đo đạc, thước 
  

3 Cao độ, đáy cốp pha Bằng mắt, máy đo đạc, thước 
  

4 Độ ổn định Bằng mắt 
  

6 Độ thẳng đứng Bằng dây dọi,máy tia laze 
  

5 Chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn 
Xác định kích thước, số lượng bằng 
phương pháp thích hợp 

  

Biện pháp 

1 Kết cấu đà giáo Bằng mắt theo biện pháp đà giáo 
  

2 Độ kín khít, vị trí gép nối. Bằng mắt 
  

3 Đúng biện pháp Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

4 Các phương tiện kiểm tra. Bằng mắt 
  

Ngày……Tháng…….Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



 

 

Đơn vị thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI  

Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiacr.  

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : BÊ TÔNG CỘT 
TẦNG: ………. 

 
 
 

 
MH : BTC V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách đổ. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực Bằng mắt thường 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu bê tông theo thiết kế. Mác, độ sụt, mẫu, chứng chỉ 
  

2 
Kích thước, hình dạng, cao độ các cấu 
kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Sự cố trong quá trình thi công. Bằng mắt thường, thước 
  

Sau khi tháo cốp pha 

1 Bề mặt sau khi tháo cốp pha Bằng mắt 
  

2 
Hình dạng, kích thước, cao độ sau khi 
tháo cốp pha. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Tổng quát các cấu kiện Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Người Lập Kiểm tra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 9 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 10 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐP PHA DẦM BẰNG VÁN PHỦ PHIM 
TẦNG: ………. 

MH : CPD V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vật liệu 
 

1 Độ nguyên vẹn Bằng mắt 
  

2 Kiểm tra bề mặt Bằng mắt 
  

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Hình dạng và kích thước 
Bằng mắt ,đo bằng thước có chiều dài 
thích hợp 

  

2 Định vị Bằng mắt, máy đo đạc, thước 
  

3 Cao độ, đáy cốp pha Bằng mắt, máy đo đạc, thước 
  

4 Độ ổn định Bằng mắt 
  

Biện pháp 
 

1 Kết cấu đà giáo Bằng mắt theo biện pháp đà giáo 
  

2 Độ kín khít, bằng phẳngvị trí ghép nối. Bằng mắt 
  

3 Đúng biện pháp Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

4 Các phương tiện kiểm tra. Bằng mắt,máy tia laze 
  

 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐT THÉP DẦM 
TẦNG: ………. 

MH : CTD V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vật liệu 
 

1 Vật liệu cốt thép 
Theo tờ trình vật liệu với CĐT, Theo 
TCVN 197-85 , TCVN 198- 85 

  

2 Bề mặt thép Bằng mắt thường 
  

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Số lượng theo bản vẽ thiết kế Bằng mắt thường 
  

2 Chủng loại và đường kính Bằng mắt thường 
  

3 Khoảng cách giữa các thanh Bằng mắt thường, thước 
  

4 Hình dạng và kích thước Bằng mắt thường 
  

5 Thanh thép đã uốn Đo bằng thước 
  

6 Nối buộc cốt thép 
Quan sát bằng mắt thường, đo bằng 
thước 

  

7 Con kê, vật kê Bằng mắt, đo bằng thước 
  

8 Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép 
Kiểm tra bằng mắt, theo TCXD 240- 
2000 

  

9 Thép chờ và chi tiết đặt sẵn 
Xác định vị trí, kích thước và số lượng 
bằng biện pháp thích hợp 

  

10 Thay đổi cốt thép Theo tính toán 
  

11 Lắp dựng, hoàn thiện 
Quan sát bằng mắt thường. Đo bằng 
thước 

  

 

Ngày……Tháng…….Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : BÊ TÔNG DẦM 
TẦNG: ……… 

MH : BTD V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách đổ. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực Bằng mắt thường 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu bê tông theo thiết kế. Mác, độ sụt, mẫu, chứng chỉ 
  

2 
Kích thước, hình dạng, cao độ các cấu 
kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Sự cố trong quá trình thi công. Bằng mắt thường, thước 
  

Sau khi tháo cốp pha 

1 Bề mặt sau khi tháo cốp pha Bằng mắt 
  

2 
Hình dạng, kích thước, cao độ sau khi 
tháo cốp pha. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Tổng quát các cấu kiện Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

 

 
Người Lập 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐP PHA SÀN BẰNG VÁN PHỦ PHIM 
TẦNG: ………. 

MH : CPS V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vật liệu  

1 Độ nguyên vẹn Bằng mắt   

2 Kiểm tra bề mặt Bằng mắt   

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Hình dạng và kích thước 
Bằng mắt ,đo bằng thước có chiều dài 
thích hợp 

  

2 Định vị Bằng mắt, máy đo đạc, thước   

3 Cao độ, đáy cốp pha Bằng mắt, máy đo đạc, thước   

4 Thông thủy ô sàn Bằng thước   

5 Độ ổn định Bằng mắt   

Biện pháp  

1 Kết cấu đà giáo Bằng mắt theo biện pháp đà giáo   

2 Độ kín khít, vị trí gép nối. Bằng mắt   

3 Đúng biện pháp 
Theo đúng bản vẽ biện pháp được 
duyệt 

  

4 Các phương tiện kiểm tra. Bằng mắt,máy tia laze   

 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 
Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐT THÉP SÀN 
TẦNG: ……… 

MH : CTS V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Vật liệu 
 

1 Vật liệu cốt thép 
Theo tờ trình vật liệu với CĐT, Theo 
TCVN 197-85 , TCVN 198- 85 

  

2 Bê mặt Bằng mắt thường 
  

Thiết kê/ Tiêu chuẩn 

1 Số lượng theo bản vẽ thiết kế Bằng mắt thường 
  

2 Chủng loại và đường kính Bằng mắt thường 
  

3 Khoảng cách giữa các thanh Bằng mắt thường, thước 
  

4 Hình dạng và kích thước Bằng mắt thường 
  

5 Thanh thép đã uốn Đo bằng thước 
  

6 Nối buộc cốt thép Quan sát bằng mắt thường, đo bằng thước 
  

7 Con kê, vật kê Bằng mắt, đo bằng thước 
  

8 Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Kiểm tra bằng mắt, theo TCXD 240-2000 
  

9 Thép chờ và chi tiết đặt sẵn 
Xác định vị trí, kích thước và số lượng 
bằng biện pháp thích hợp 

  

10 Thay đổi cốt thép Theo tính toán 
  

11 Lắp dựng, hoàn thiện 
Quan sát bằng mắt thường. Đo bằng 
thước 

  

 

Ngày……Tháng…….Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : BÊ TÔNG SÀN 
TẦNG: ……… 

MH : BTS V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách đổ. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực Bằng mắt thường 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu bê tông theo thiết kế. Mác, độ sụt, mẫu, chứng chỉ 
  

2 
Kích thước, hình dạng, cao độ các cấu 
kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Sự cố trong quá trình thi công. Bằng mắt thường, thước 
  

Sau khi tháo cốp pha 

1 Bề mặt sau khi tháo cốp pha Bằng mắt 
  

2 
Hình dạng, kích thước, cao độ sau khi 
tháo cốp pha. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Tổng quát các cấu kiện Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : ĐIỆN DÂN DỤNG 
TẦNG: …….. 

MH : ĐDD V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Bản vẽ sơ đồ day điện thiết bị Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực Theo tiến độ đề ra 
  

3 Máy móc phục vụ thi công Theo từng mục thi công 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu đúng theo bản vẽ thiết kế. Bằng mắt, chứng chỉ suất xưởng 
  

2 
Kích thước, hình dạng, cao độ các cấu 
kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 Lắp thiết bị Bằng mắt,đúng chủng loại 
  

4 Sự cố trong quá trình thi công. Bằng mắt thường, thước 
  

Nghiệm thu 

1 Các thiết bị chạy thử có ổn đinh Bằng mắt 
  

2 Lắp đặt thiết bị có đúng vị trí cao độ Bằng mắt,bằng thước 
  

3 Chủng loại Bằng mắt thường 
  

 

 
Người Lập 

Ngày …...Tháng ….. Năm…… 

Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CẤP THOÁT NƯỚC 
Tầng: ……… 

MH : CTN V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 
Check list 

 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực Theo tiến độ đề ra 
  

3 Máy móc phục vụ thi công Theo từng mục thi công 
  

4 Vật liệu đúng theo đúng chủng loại Bằng mắt,hóa đơn mua bán 
  

5 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu đúng theo bản vẽ thiết kế. Bằng mắt, chứng chỉ suất xưởng 
  

 
2 

Kích thước, hình dạng, cao độ các cấu 
kiện. 

 
Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 

  

3 Lắp thiết bị Bằng mắt,đúng chủng loại 
  

4 Sự cố trong quá trình thi công. Bằng mắt thường, thước 
  

Nghiệm thu 

1 Các thiết bị chạy thử có ổn đinh Bằng mắt 
  

2 Lắp đặt thiết bị có đúng vị trí cao độ Bằng mắt,bằng thước 
  

3 Mối nối ống Chắc chắn 
  

4 Chủng loại Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …...Tháng ….. Năm…….. 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : XÂY TƯỜNG 

Tầng: ……… 

MH : XT V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách xây. 
Theo đúng bản vẽ biện pháp được 
duyệt 

  

2 Nhân lực thi công Theo tiến độ   

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường   

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường   

Thi công. 

1 Vật liệu gạch Mác, chứng chỉ   

2 Định vị Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

3 
Kích thước, hình dạng, cao độ các 
cấu kiện. 

Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

4 Độ thẳng đứng Bằng thước và máy tía laze   

5 Độ đặc chắc Bằng thước   

6 Chất lượng Bằng mắt thường   

7 Thẩm mỹ Bằng mắt thường   

8 An toàn Bằng mắt thường   

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 
Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : TRÁT TƯỜNG 

Tầng: …….. 

MH : TT V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách trát. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu xi măng cát Mác, chứng chỉ 
  

2 Cấp phối vữa Theo tiêu chuẩn 
  

3 Mốc trát Bằng mắt thường, máy đo, thước mét. 
  

4 Chiều dày lớp vữa trát Bằng bản vẽ và thước mắt thường 
  

5 Độ phẳng mặt Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

6 Độ thẳng đứng Bằng thước và máy tía laze 
  

7 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

8 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

9 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : ỐP LÁT 

Tầng: …….. 

MH : OL V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách ốp lát. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu gạch 
Mã gạch, kích thước,chứng chỉ xuất 
xưởng 

  

2 Vật liệu xi măng ,keo trít mạch 
Bằng mắt thường và chứng chỉ xuất 
xưởng 

  

3 Chiều dày cán nền 
Bằng bản vẽ,thước.Cao độ thực trạng,vật 
liệu lớp nền 

  

4 Độ phẳng mặt Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

5 Độ thẳng đứng Bằng thước và máy tía laze 
  

6 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

7 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

8 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : SẮT TRANG TRÍ 

MH : STT V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Vật liệu sắt Theo đúng bản vẽ được duyệt 
  

2 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

3 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

4 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu sắt trang trí đúng chủng loại Bằng mắt,và thước kẹp 
  

2 Mối hàn Min không bị han rỉ 
  

3 Hình dáng Đúng thiết kế,băng mắt 
  

4 Độ thẳng đứng Bằng thước và máy tía laze 
  

5 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

6 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

7 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 
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Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỬA GỖ 

MH : CG V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách lắp dựng. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Đúng chủng loại chủ nhà yêu cầu Chứng chỉ,băng mắt 
  

3 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

4 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

5 Đo đạc thực tế hệ thống của Bằng mắt và thước mét 
  

6 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu gỗ Băng mắt 
  

2 Kích thước Bằng mắt,bằng thước 
  

3 Sơn màu Bằng mắt 
  

4 Độ phẳng Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

5 Độ thẳng đứng Bằng thước và máy tía laze 
  

6 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

7 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

8 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 23 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỬA NHÔM KÍNH 

MH : CNK V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Phân chia các bộ phận của cần lắp đặt 
Theo đúng bản vẽ biện pháp được 
duyệt 

  

2 Đúng chủng loại chủ nhà yêu cầu Chứng chỉ,băng mắt 
  

3 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

4 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

5 Đo đạc thực tế hệ thống của Bằng mắt và thước mét 
  

6 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Đúng chủng loại,đủ số lượng Băng mắt 
  

2 Định vi khung bao ngoài,ke góc Theo biên pháp đã duyệt 
  

3 Chuẩn bộ kết cấu,,vận hành êm Bằng mắt 
  

4 Bơm keo Bằng mắt thường 
  

5 Làm sạch Bằng thước 
  

6 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

7 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

8 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 24 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : TRẦN THẠCH CAO 

Tầng: ……… 

MH : TTC V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Biện pháp và quy cách lắp dựng. Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Đúng chủng loại chủ nhà yêu cầu Chứng chỉ xuất xưởng,băng mắt 
  

3 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

4 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

5 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vật liệu Băng mắt 
  

2 Kích thước Bằng mắt,bằng thước 
  

4 Độ phẳng Bằng mắt thường, máy đo, thước thép. 
  

5 Độ thẳng đứng Bằng thước và máy tía laze 
  

6 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

7 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

8 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 25 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : SƠN BẢ 
Tầng: ………. 

MH : SB V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 
 

1 Biện pháp và quy cách sơn Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

2 Đúng chủng loại chủ nhà yêu cầu Chứng chỉ xuất xưởng,băng mắt 
  

3 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

4 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

5 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 
 

1 Vệ sinh Băng mắt 
  

2 Độ phẳng lớp vữa trát Bằng mắt thường, máy đo,thước 
  

3 Đông màu Bằng mắt thường 
  

4 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

5 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

6 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ 
THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Trang 26 

 

 

Công trình : …………………………………… 

 
BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CHỐNG THẤM 
Tầng: ……… 

MH : CT V2 

 
 

Stt 
 

Yêu cầu kiểm tra 
 

Phương pháp kiểm tra 
 

Check list 
 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Chuẩn bị 

1 Hạng mục chống thấm Bản vẽ,mắt thường 
  

2 Biện pháp và quy cách Theo đúng bản vẽ biện pháp được duyệt 
  

3 Đúng chủng loại chủ nhà yêu cầu Chứng chỉ xuất xưởng,băng mắt 
  

4 Nhân lực thi công Theo tiến độ 
  

5 Máy móc và thiết bị phụ trợ Bằng mắt thường 
  

6 Phương án xử lý sự cố. Bằng mắt thường 
  

Thi công. 

1 Vệ sinh Băng mắt 
  

2 Xử lý khuyết tật Bằng mắt thường 
  

3 Ngâm nước 24h Bằng mắt thường 
  

4 Chất lượng Bằng mắt thường 
  

5 Thẩm mỹ Bằng mắt thường 
  

6 An toàn Bằng mắt thường 
  

 

Ngày …….Tháng……Năm…… 

Người Lập Kiểm tra 



Kiểm tra Người Lập 

 

 

Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 
Địa chỉ : 164 Xã Đàn- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 
Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Công trình : …………………………………… MH : XTM V1 

Ngày……Tháng……Năm……. 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : XÂY TƯỜNG CỐP PHA MÓNG 
 

 
 

Stt 

 
Tên công 

việc 

 
Vật liệu 
đầu vào 

Định vị 
theo 

 
Vệ 

sinh 

Kích thước 
 

Độ 
phẳng 
mặt 

 
Độ 

thẳng 
đứng 

Mạch 
vữa 

 
Độ vuông 
góc tường 
giao nhau 

 
 

Đánh giá 
Cos đáy 

đài 
Cos đỉnh 

đài 
D 

(mm) 
R 

(mm) 
C 

(mm) 
Rộng 

mạch vữa 

Không 
trùng 
mạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Đài ……..              

2 Đài ……..              

3 Đài ……..              

4 Đài ……..              

5 Đài ……..              

6 Đài ……..              

7 Đài ……..              

8 Đài ……..              

9 Đài ……..              

10 Đài ……..              



Đơn vị thi công : CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT THỜI ĐẠI 

Kiểm tra Người Lập 

 

 

Địa chỉ: 164 Xã Đàn- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 
Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Công trình : …………………………………… MH : XTDM V1 

Ngày……Tháng……Năm…….. 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : XÂY TƯỜNG CỐP PHA DẦM MÓNG 
 

 
 

Stt 

 
 
Tên công việc 

 

Vật liệu 
đầu vào 

Định vị 
theo 

 

Vệ 
sinh 

Kích thước  
Độ phẳng 

mặt 
(mm) 

 
Độ thẳng 

đứng 
(mm) 

Mạch 
vữa 

 
Độ 

vuông 
góc 

 

Đánh 
giá Đáy dầm 

móng 
Đỉnh dầm 

móng 
D 

(mm) 
R 

(mm) 
C 

(mm) 
Rộng 

mạch vữa 

Không 
trùng 
mạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 DM……..              

2 DM……..              

3 DM……..              

4 DM……..              

5 DM……..              

6 DM……..              

7 DM……..              

8 DM……..              

9 DM……..              



Đơn vị thi công : Đơn vị thi công : CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT 
THỜI ĐẠI 

Người Lập Kiểm tra 

 

 

 
Địa chỉ 164 Xã Đàn- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 
Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 
 

Công trình : …………………………………… MH : CPC V1 

Ngày……Tháng……Năm……. 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐP PHA CỘT 
Tầng : ……. 

 
 

 
Stt 

 
 

Tên công 
việc 

 
Vật 
liệu 
đầu 
vào 

 
Độ 

phẳng 
tấm 

 
 

Quét 
dầu 

Hình dạng,kích 
thước 

Định vị 
(Theo trục gủi) 

 
Độ ộn đỉnh 

Độ đứng theo 
2 phương 

 

 
Thẩm mỹ 

 

 
Đánh giá 

D 
(mm) 

R 
(mm) 

C 
(mm) 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

Thanh 
ngang 

Thanh 
đứng 

Cây 
chống 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 Cột ……                

2 Cột ……                

3 Cột ……                

4 Cột ……                

5 Cột ……                

6 Cột ……                

7 Cột ……                

8 Cột ……                



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ THỜI ĐẠI 
Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

 

 

Công trình : …………………………………… MH : CPD V1 

Ngày……Tháng……Năm………. 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CỐP PHA DẦM 
Tầng : ……. 

 
 
 

Stt 

 

Tên công 
việc 

 

Vật liệu 
đầu vào 

Định vị 
theo 

Kích thước Độ phẳng Độ thẳng 
đứng của 

thành dầm 
(mm) 

Độ thẳng 
đứng và 

vuông của 
dầm giao 

nhau 

Độ ổn định 
 
 

Ghi chú 
Đáy 
dầm 

Đỉnh 
dầm 

D 
(mm) 

R 
(mm) 

C 
(mm) 

Độ phẳng 
đáy 

(mm) 

Độ phẳng 
thành 

dầm(mm) 

Thanh 
hộp lk 
ngang 

Thanh 
hộp đứng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Dầm ……              

2 Dầm ……              

3 Dầm ……              

4 Dầm ……              

5 Dầm ……              

6 Dầm ……              

7 Dầm ……              

8 Dầm ……              

 
Người lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ THỜI ĐẠI 
Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

 

 

 

Công trình : ………………  
 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : ỐP LÁT 
Tầng : ………… 

MH: ÔL V1 

Ngày…..Tháng…..Năm….. 

 

 
Stt 

 
Tên công 

việc 

 
Vị trí 

Shop 
drawing 
(ốp lát) 

Hiện trạng 
(Trước khi 

ốp lát) 

 
Viên mốc 

 
Độ dốc 

(%) 

 
Cao độ 
(mm) 

 
Độ phẳng 

(mm) 

 
Mạch vữa 

(mm) 

 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I Lát          

1 Phòng ……..          

2 Phòng ……..          

3 Phòng ……..          

4 Phòng ……..          

5 Phòng ……..          

6 Phòng ……..          

II Ôp          

1 Trục…….          

2 Trục…….          

3 Trục…….          

4 Trục…….          

5 Trục…….          

6 Trục…….          

 

Người Lập Kiểm tra 



Đơn vị thi công :CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ THỜI ĐẠI 
Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 

Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc 

Người Lập Kiểm tra 

 

 

 

Công trình : …………………………………… MH: TTC V1 

Ngày…..Tháng…..Năm….. 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : TRẦN THẠCH CAO 
Tầng : ………… 

 
 

Stt 

 
Tên công 

việc 

 
Vật liệu 
đầu vào 

Khung xương Tấm 
Tấm thạch cao 

giao nhau 
 

Ghi chú 
Cao độ 
(mm) 

Độ ổn định 
(mm) 

Độ phẳng 
(mm) 

Loại 
Trần 
phẳng 

Giât cấp 
Độ 

phẳng 
Độ kín 

khít 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Phòng …….. 
          

2 Phòng …….. 
          

3 Phòng …….. 
          

4 Phòng …….. 
          

5 Phòng …….. 
          

6 Phòng …….. 
          

7 Phòng …….. 
          

8 Phòng …….. 
          



Người Lập Kiểm tra 

 

 

Đơn vị thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ THỜI ĐẠI 
                              Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 

                               Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc  
 

Công trình : …………………………………… MH: TTC V1 

Ngày…..Tháng…..Năm….. 

BẢNG CHECK LIST 
 

HẠNG MỤC : SƠN BẢ 
Tầng : ………… 

 
 

 
Stt 

 
Tên công 

viêc 

 
Vật liệu 
đầu vào 

Bề mặt Bả  
Vệ sinh 
xả nhám 

Sơn  
Vị trí 

 
Ghi chú 

Độ ẩm Vệ sinh Lớp 1 Lớp 2 Lót 
Màu 

Lớp 1 Lớp 2 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Phòng …….. 
           

2 Phòng …….. 
           

3 Phòng …….. 
           

4 Phòng …….. 
           

5 Phòng …….. 
           

6 Phòng …….. 
           

7 Phòng …….. 
           

8 Phòng …….. 
           



Kiểm tra Người Lập 

 

 

Đơn vị thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ THỜI ĐẠI 
                              Địa chỉ : 164 Xã Đàn 2- P.Nam Đồng- Đống Đa- Hà Nội 

                               Fanpage: https.www.facebook.com/tidiarc  
 

Công trình : …………………………………… MH: CN V1 
Ngày …. Tháng ….Năm…. 

BẢNG CHECK LIST 

HẠNG MỤC : CÁN NỀN 
Tầng : ………… 

 
 

 
 

Stt 

 
Tên công 

viêc 

 
Vật liệu 
đầu vào 

Mặt bằng 
hiện trạng 

 
Bề mặt 

 
Cốt cán 

nề 

 
Mác vữa 

nền 

 
Bề mặt cán 

 
 

Ghi chú 

Vệ sinh Cao độ Độ ẩm Vệ sinh Độ phẳng Độ dốc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Phòng …….. 
          

2 Phòng …….. 
          

3 Phòng …….. 
          

4 Phòng …….. 
          

5 Phòng …….. 
          

6 Phòng …….. 
          

7 Phòng …….. 
          

8 Phòng …….. 
          

 


