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 Thiết kế tổng thể
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 Thiết kế mặt bằng, mặt đứng

 Thiết kế các mặt cắt
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Mục đích, đối 
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MỤC ĐÍCH
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 Loại công trình dân dụng

 Quy mô 3 tầng, móng cọc, kết cấu khung BTCT và 

kiến trúc phổ biến
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Phân tích bản vẽ móng

1. Mặt bằng cọc

2. Chi tiết cọc

3. Mặt bằng móng

4. Chi tiết đài cọc

5. Chi tiết giằng móng

6. Mặt bằng, chi tiết giằng chân 

tường, xây tường móng

7. Thống kê thép móng



Biện pháp thi công móng cọc

Thi công cọc thông thường:

1. Sản xuất cọc (sx tại công 

trường hoặc đi mua cọc)

2. Thi công ép cọc

3. Đào móng, đập đầu cọc

4. Thi công kết cấu đài, giằng 

móng

5. Thi công cổ cột

6. Thi công giằng chân 

tường, xây tường móng

7. Lấp đất móng, tôn nền

8. Các công việc còn…



Sản xuất cọc
Các công tác về sx cọc:

1. Mua cọc về ép: Tính theo (md)

2. Sản xuất cọc tại công trường:

a) Bãi đúc (theo HSTK):

b) Bê tông cọc (tính từng đốt): 

Vđốt = SL*L*A*B (0,25*0,25)

c) Ván khuôn cọc:

VK thành= SL*L*A*2/100 (100m2)

VK mũi cọc = SL*Sđáy*Hmũi*3/100

d) Thép cọc:

Thép tròn D<=10; <=18; >18

Thép bịt đầu cọc

Thép bó đầu cọc



Thi công ép cọc

1. Ép cọc thông thường:

2. Ép dương:

3. Ép âm:

4. Mối nối cọc:



Thi công hố móng
1. Đào móng:

- Tra mã hiệu theo ĐM căn cứ vào 

chiều rộng hố móng là giá trị trung 

bình của đáy và đỉnh hố đào.

- Đào toàn bộ (đào ao): Cho KL lớn 

chi phí cao (gồm cả đào đài + đào 

giằng)

- Đào theo đài (đào độc lập): Tính đào 

từng đài, từng giằng hoặc đào theo 

cụm.

Công thức đống cát:

V = {(A*a+B*b)+(A+a)(B+b)}*Hđào/6

Có thêm đào giằng móng

2. Đập đầu cọc:



Đào móng –Đào giằng



Thi công bê tông lót, bê tông đài, GM

1. Bê tông lót (bê tông đài + Giằng):

- Lót đài (bê tông đài)

- Lót giằng (bê tông giằng)

2. Ván khuôn bê tông lót:

- VK lót đài

- VK lót giằng móng



Xây tường móng, giằng tường móng

1. Xây tường móng

2. Giằng chân tường:

1. Bê tông: V=SL*L*R*H

2. Ván 

khuôn:S=SL*(L*2)*H/100

3. Thép 



Bê tông móng –Giằng móng



Công tác đắp

1. Đắp hoàn trả: Đắp hoàn trả hố đào đến cos tự nhiên:

Vđắp = Vđào – V chiếm chỗ:

- V đào: Tổng KL đào

- V chiếm chỗ:

+ Trừ KL  bt lót

+ Trừ KL bê tông đài + GM

+ Trừ KL đầu cọc chiếm chỗ trong BT lót và BT đài

+ Trừ KL cổ cột chiếm chỗ (chỉ trừ 27cm): - Vcc/1,2*0,27 

(chiều cao là không đổi)

+ Trừ KL tường móng (chỉ trừ cao 27cm): -V xây/1,05 * 

0,27 (chiều cao là không đổi)

2. Đắp tôn nền: Đắp từ cos tự nhiên đến cos đáy của bê 

tông nền nhà:

V đắp cát = Diện tích tôn nền x H đắp (0,78cm) – Tức đắp 

đến đáy lớp bê tông nền nhà (-0,15)



Công tác còn lại

1. Vận chuyển đất ra bãi thải:

a) Đất đào móng: Vv.c = Vđào – Vđắp

b) Bê tông đầu cọc: Bằng KL bê tông đập đầu 

cọc

2. Bê tông nền nhà: 

V = Snền * Hn (0,1) = Vđắp cát / 0,78 * 0,1 

(Snền = Sđắp cát)

Kết thúc phần móng với 20 công việc



Kết cấu khung BTCT
rg

Cột
Còn 

lại
Dầm Sàn

1. Bê tông cột

2. Ván khuôn 

cột

3. Thép cột

1. Bê tông 

dầm

2. Ván khuôn 

dầm

3. Thép cột

1. Bê tông sàn

2. Ván khuôn 

sàn

3. Thép sàn

1. Cầu thang: 

Bê tông;  

VK; thép

2. Lanh tô, ô 

văng

Chi tiết



Khối lượng cột

1. Cột giao với dầm  tính nút giao cho dầm

2. Cột, dầm giao với sàn  phần giao bóc cho sàn

3. Công thức bê tông cột:

Vc = SL*A*B*Hc 

(Hc = tổng chiều cao cột – số lượng nút giao với 

dầm, sàn). Tức trừ tổng số nút giao với dầm (Tính với 

Hdầm)..

Chú ý: nên trừ với Hdầm max

4. Công thức ván khuôn cột:

Lợi dụng KL bê tông cột

Vc = SL*A*B*Hc  VKc = SL*(A+B)*2*Hc 



- Bóc KL các dầm có trừ các nút giao 

(tương tự bóc KL giằng móng):

Vd = SL*Ld*Bd*hd

Ld = Ltrục – Số lượng nút giao

hd = Hd – Hsàn

- Bóc KL bê tông nút giao: Với chiều 

cao là Hdầm max

Vnut = SL*A*B*hd max

Khối lượng dầm
1. Bê tông dầm 2. Ván khuôn dầm

- Bóc đc KL ván khuôn các đoạn dầm:

+ Cách 1: Svk = SL*Ld*(Bd+2*hd)

+ Cách 2: Svk = SL*Ld*(2*hd)

- Bóc KL ván  khuôn nút giao:

+ Tính toàn bộ (tổng diện tích xung quanh 

nút giao): Svk nút = SL*(A+B)*hd max

+ Trừ các đầu dầm chiếm chỗ (đếm theo 

từng loại dầm): 

- Svk trừ (D2-01) = SLMC*Bd*hd

- Trừ vị trí dầm giao nhau (tại vị trí không 

có cột)



Khối lượng bê tông sàn

- Tính theo tầng điển hình 

- Tính tổng thể: 

Vsàn = Stoàn sàn * hsan

- Trừ các lỗ thủng chiếm chỗ:

- Trừ ô thang

- Trừ hộp KT (nếu có)

1. Công thức



Ván khuôn bê tông sàn

- Nếu VK dầm bóc theo cách 1 thì ván khuôn đáy 

sàn tính theo từng ô sàn (Diện tích từng ô sàn)

- Tính VK thành sàn (tính theo chu vị nhân chiều 

cao sàn)

1. Trường hợp 1

2. Trường hợp 2:

- Nếu VK dầm bóc theo cách 2 thì ván khuôn đáy sàn tính 

theo diện tích toàn sàn

- VK đáy sàn tính toàn sàn

- VK thành sàn

- Trừ diện tích các đầu cột chiếm chỗ (diện tích các nút giao)

- VK đáy sàn (theo 1 trong 2 trường hợp dưới)

- VK thành sàn 

- VK thành sàn tại vị trí các lỗ thủng

Ván khuôn sàn gồm:



Những chú ý ván khuôn dầm, sàn
 Cách 1:

 S = SL*Ld*(2*hd + b);

 hdầm = Hd – hsàn

 Bù vk nút giao với cột: theo cách:

 Tính toàn bộ 4 mặt nút giao (full)

 Trừ diện tích các đầu dầm chiếm chỗ

 Cách 2:

 S = SL*Ld*(2*hd); Đáy dầm gửi vào VK 

sàn

 hdầm = Hd – hsàn

 Bù vk nút giao với cột: theo cách:

 Tính toàn bộ 4 mặt nút giao (full)

 Trừ diện tích các đầu dầm chiếm chỗ

 Cách 1:

 Ưu: Tính đúng đơn giá VK

 Nhược:

 Tính phức tạp hơn 1 chút 

 Tính VK sàn phức tạp

 Cách 2:

 Ưu: 

 Tính VK dầm dễ

 Tính VK sàn dễ dàng

 Nhược: Bị thiệt đơn giá VK đáy dầm

 Nếu nhà thấp tầng  chênh lệch 

giá (b) nhỏ

 Nhà cao tầng  chênh lệch giá lớn



Đo bóc Khối lượng Cầu thang

1. Dầm chân thang: Xem BVTK móng

2. Bản thang: BVKC thang (KC-28)

3. Chiếu nghỉ: BVKC thang (KC-28)

4. Dầm chiếu nghỉ (DCN)

Cấu tạo cầu thang



Bê tông cầu thang
Đo bóc khối lượng bê tông 

1. Dầm chân thang:

V = SL*Ld*R*H

2. Bản thang: Diễn giải đo bóc

V = SLtầng *SLbản*Lb*Rb*Hb

3. Chiếu nghỉ: 

V = SLtầng *1*LCN*RCN*HCN

4. Dầm chiếu nghỉ (DCN)

V = SLtầng *SLDCN*LDCN*RDCN*HDCN



Ván khuôn cầu thang
Đo bóc khối lượng ván khuôn

1. Dầm chân thang:

VK = SL*(Ld*2)*Hd

Trừ bản thang chiếm chỗ

2. Bản thang: Diễn giải đo bóc (100m2)

- VK đáy = SLtầng *SLbản*Lb*Rb/100

- VK thành bản = SLtầng *SLbản
*SLthành*Lb*Hb/100

3. Chiếu nghỉ: 

- VK đáy = SLtầng *1*LCN*RCN/100

- VK đầu = SLtầng *1*LCN*RCN*HCN

4. Dầm chiếu nghỉ (DCN)

-VK toàn bộ = 

SLtầng*SLDCN*LDCN*(RDCN+2*HDCN)/100

- Trừ giao với bản và CN: 

- SLtầng*SLgiao*LDCN*Hbản100



Phần kiến trúc

Các nhóm công tác cần đo bóc

 Nhóm công tác xây: Gồm xây tường; xây ốp cột; 

xây cầu thang; xây thu hồi; xây tam cấp; v.v...;

 Nhóm công tác trát: Trát tường; trát cột; trát dầm; 

trát trần; trát cầu thang; trát sê nô, mái sảnh; trát 

tam cấp; v.v..;

 Nhóm công tác sơn, bả: Trong, ngoài nhà

 Nhóm công tác ốp, lát: Loại vật liệu, loại bề mặt 

cấu kiện cần ốp; lát

 Nhóm công tác khác như: Chống thấm; cửa; lan 

can; gờ phào; v.v..;

 Nhóm công tác phần mái tôn (nếu có);

 Các công tác còn lại như: Dàn giáo; Vận chuyển 

vật liệu lên cao.



Quy định chung

Những chú ý trong công tác đọc bản vẽ

1. Những bản vẽ phục vụ đo bóc Khối lượng:

 Các mặt bằng kiến trúc;

 Các mặt đứng kiến trúc;

 Các mặt cắt;

 Các chi tiết;

 Các thuyết minh chi tiết, các chỉ dẫn chi tiết.

2. Nguyên tắc chung khi đọc bản vẽ phục vụ đo bóc:

 Kích thước tổng thể  lấy theo mặt bằng kiến trúc;

 Cao trình (cos)  lấy theo mặt đứng kiến trúc, mặt 

cắt;

 Kích thước chi tiết  lấy theo các chi tiết;

 Quy định về cấu tạo  lấy theo thuyết minh, chỉ dẫn.

3. Bài học hướng dẫn đọc bản vẽ dân dụng:



Đo bóc công tác xây
Theo thông tư 17/2019/TT-BXD



Hướng dẫn chi tiết
Đo bóc công tác xây tường

1. Công thức chung: 

Vxây = SL × Lxây × Rxây × Hxây

Trong đó:

 Lxây = Ltrục – ncột;

 Hxây = Htầng – hdầm;

2. Các bước thực hiện: 

o Tính tổng thể: Theo công thức trên

o Trừ chiếm chỗ: Trừ cửa  ô thoáng, lan can  Trừ 

các ốp cột nếu có  Trừ bê tông nằm trong khối xây

3. Phân loại công tác khi đo bóc: 

o Đo bóc theo độ dày tường (loại gạch): 220(110); 

200(100)

o Xây bao; Xây ngăn



Công tác trát trong dân dụng
Danh mục các công tác trát

1. Trát ngoài nhà: 

o Trát tường (tường ngoài nhà)

o Trát cột (cột, ốp cột ngoài nhà)

o Trát dầm (cân nhắc)

o Trát trên mái (Trát sê nô, mái sảnh)

o Trát tam cấp, v.v..

2. Trát trong nhà: 

o Trát tường (trong nhà)

o Trát má cửa các loại

o Trát cột, ốp cột, cầu thang (trong nhà)  theo 

Định mức

o Trát dầm

o Trát trần

o V.v…



Công tác trát trong dân dụng
Trát tường NGOÀI nhà

1. Công thức: 

Strát = Vxây / dxây

Trong đó:

Vxây = Thể tích khối xây tường bao

dxây = Độ dày khối xây bao

2. Ứng dụng:

o Tính tổng thể: Theo công thức trên

o Trát cạnh lanh tô

o Trát tường cổ móng (nếu có)

o Trát thu hồi (nếu có)

o Trừ giao với phần ốp cột ngoài nhà



Công tác trát trong dân dụng
Trát tường TRONG nhà

1. Công thức: 

Strát x. bao = Vxây bao / dxây

Strát x. ngăn = 2*(Vxây ngăn / dxây)

Trong đó:

Vxây = Thể tích khối xây tường bao

dxây = Độ dày khối xây bao

2. Ứng dụng:

o Tính tổng thể: Theo công thức trên

o Trát cạnh lanh tô (LT tường bao không nhân 

2; LT tường ngăn nhân 2 lần)

o Trát cạnh cầu thang ? (ko tính trát cầu thang)

o Trừ vị trí tường giao nhau

o Trừ diện tích ốp trong nhà chiếm chỗ 



Công tác trát với dân dụng
Trát cột, ốp cột ngoài nhà

 Đo bóc theo từng chi tiết (CT1; CT2; v.v…)

 Tính chu vi mặt cần trát nhân với chiều cao

Trát cột, ốp cột trong nhà

 L

Trát cầu thang:

 Đo bóc theo kích thước cạnh các cột trong nhà

 Chú ý chiều cao cần trát tại các vị trí cạnh cột có khác 

nhau (ví dụ trát đến đáy dầm hay trát đến đáy sàn)

 Trát cầu thang



Công tác trát với dân dụng
Trát cầu thang

 Lợi dụng khối lượng VK cầu thang (copy 

diễn giải)

 Hiệu chỉnh cho phù hợp theo nguyên tắc các 

mặt cần trát sẽ tính KL

 Bổ sung thêm trát đầu bậc thang (nếu có)

 Bổ sung thêm trát chân thang (tầng 1) (nếu 

có)

Chú ý:

Copy trát đầu bậc thang (nếu có) để trừ vào trát 

tường trong nhà


