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Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2237: 77 "Tài liệu thiết kế kí hiệu các bộ phận cấu tạo ngôi nhà". 

1. Quy định chung 

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trên bản vẽ 
thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong các giai đoạn thiết kế. 

1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của hình vẽ. 

1.3. Trường hợp phải sử dụng kí hiệu chưađược quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú thích trên 
bản vẽ. 

1.4. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này khi thể hiện bản vẽ cần phải tuân theo các quy định 
trong các tiêu chuẩn "Tài liệu thiết kế từ TCVN 5: 74 đến TCVN 9: 74". 

1.5. Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà được kí hiệu quy ước trong tiêu chuẩn này bao gồm: 

- Kí hiệu lỗ trống 

- Kí hiệu cửa sổ 

- Kí hiệu cửa đi 

- Kí hiệu đường dốc, cầu thang 

- Kí hiệu vách ngăn 

- Kí hiệu các bộ phận cần sửa chữa 

2. Lỗ trống 

Các kí hiệu trong phần này chỉ biểu thị loại cửa sổ (đơn, kép v.v...) và cách mở cánh cửa, không liên 
quan đến vật liệu và cấu tạo cánh cửa cũng như kĩ thuật ghép mộng và lắp dựng vào tường. 

 

3. Cửa sổ 



 



 

4. Cửa đi 

Các kí hiệu trong phần này chỉ biểu thị loại cửa đi (đơn, kép...) và cánh mở cánh cửa, không liên quan 
đến vật liệu và cấu tạo của cánh cửa cũng như kĩ thuật ghép mộng và lắp dựng vào tường. 

 



 



5. Cầu thang và đường dốc. 

Các kí hiệu trong phần này được quy ước để thể hiện cho tất cả các loại cầu thang và đường dốc thoải 
(không kế đến vật liệu) trong các bản vẽ có tỉ lệ 1:200 và nhỏ hơn. 

Đối với bản vẽ tỉ lệ 1: 100 trở lên phải thể hiện kí hiệu cầu thang chi tiết cả vật liệu, cấu tạo theo đúng tỉ lệ 
tính toán của kết cấu. 

 

6. Vách ngăn 

Các kí hiệu trong phần này được quy ước để thể hiện các loại vách ngăn trên mặt bằng với tỉ lệ 1: 200 và 
nhỏ hơn. Kí hiệu thể hiện bằng nét liền, đậm (kèm theo chú thích về vật liệu). 

Đối với các bản vẽ tỉ lệ 1: 50 hay lớn hơn kí hiệu phải thể hiện chi tiết vật liệu và cấu tạo của vách ngăn 
theo đúng tỉ lệ. 



 

7. Các bộ phận cần sửa chữa 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng   XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow            http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng       http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu        http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng             http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online            http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng             http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam             http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông              http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng                http://suachuanha.com 

 
 


