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Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu đối với đường trục trong hình vẽ và các loại đường nét trong bản vẽ của 
hồ sơ thiết kế. 

1. Quy định chung 

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bản vẽ của mọi giai đoạn thiết kế. 

1.2. Ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, khi thể hiện kí hiệu đường trục còn phải tuân theo các quy 
định trong TCVN 4608 : 88 và TCVN 4455: 87 về các nội dung có liên quan. 

2. Đường nét trong bản vẽ 

2.1. Đường nét vẽ phải đảm bảo đều, rõ ràng và chính xác với từng loại nét, nét cắt, nét hiện, nét khuất, 
đường trục v.v... 

2.2. Các loại đường nét và độ đậm của nét vẽ quy định trong bảng 1. 

 

Chú thích: 

1. Độ ẩm của b lấy bằng 0,4 đến 0,8mm; 

2. Quy định về độ ẩm của nét vẽ trong bảng 1 áp dụng với hình vẽ có tỷ lệ từ 1/50 trở xuống: 

3. Đối với hình vẽ có tỉ lệ lớn hơn 1/50 phải căn cứ theo tỉ lệ hình vẽ để chọn độ đậm nét vẽ tương ứng. 

3. Kí hiệu đường trục 

3.1. Đường trục của hình vẽ được ghi bằng số hoặc bằng chữ trong vòng tròn đơn như hình 1a. 

Số ghi theo số ả Rập. 

Chữ ghi theo chữ cái, kiểu chữ in viết hoa, trừ hai chữ I và O vì dễ lẫn với chữ số. 

Độ đậm của nét chữ và chữ số bằng b/2. 



 

3.2. Đường kính của vòng tròn kí hiệu phụ thuộc vào tỉ lệ của hình vẽ và được quy định: 

6 mm cho hình vẽ với tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 200; 

8 mm cho hình vẽ với tỉ lệ từ 1 : 200 đến 1 : 100; 

10 mm cho hình vẽ với tỉ lệ lớn hơn 1 : 100; 

Độ đậm nét vòng tròn bằng từ b/4 đến b/3 

3.3. Thứ tự ghi chữ, chữ số kí hiệu đường trục và các trường hợp dùng kí hiệu quy ước trong bảng 2. 

3.4. Trường hợp mặt bằng công trình có dạng bất kì, nguyên tắc kí hiệu đường trục vẫn trên cơ sở theo 
trục nằm ngang và trục thẳng đứng của bản vẽ dịch chuyển theo chiều kim đồng hồ đối với các phần 
công trình mà không nằm trong hệ trực giao hay hệ trực tròn (tham khảo thí dụ nêu trong phụ lục 2). 

3.5. Trường hợp dùng kí hiệu bằng chữ cái mà số chữ không đủ thì tiếp tục kí hiệu bằng hai chữ cái 
ghép và lại bắt đầu từ AA, BB... 

3.6. Đối với các bộ phận nằm giữa các trục chính, khi cần đặt trục trung gian thì kí hiệu trục này theo mẫu 
ghi trong hình 1b. 

Bảng 2 
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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 

 
 


