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II--MỞ ĐẦUMỞ ĐẦU

• Tất cả các bản vẽ kỹ thuật đều được thiết lập theo 
một quy cách thống nhất.

• Mỗi nước đều có hệ thống tiêu chuẩn riêng biệt.

• Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật do nhà nước ban 
hành và  có tính pháp lý. Mọi người làm công tác kỹ  
thuật cần phải áp dụng một cách chuẩn xác để bảo 
đảm được sự thống nhất trong việc thể hiện đọc và 
hiểu được bản vẽ.







II. TỈ LỆII. TỈ LỆ

• Tỉ lệ = Kích thước hình vẽ / Kích thước thật.

• Các tỉ lệ theo :

– Tỉ lệ thu nhỏ : 1:2 - 1:5 - 1:10 – 1:20 - 1:50 -1:100 –

1:200…

– Tỉ lệ nguyên hình : 1:1

– Tỉ lệ phóng to: 2:1 - 5:1 – 10:1 – 20:1 – 50:1…

Tỉ lệ của một hình biểu diễn là tỉ số giữa kích thước đo 
trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo trên vật thật ;

Trị số kích thưóc ghi trên hình biểu diễn không phụ thuộc 
vào tỉ lệ của hình biểu diễn;



II. TỈ LỆII. TỈ LỆ

• Phương pháp ghi tỉ lệ :

– Ghi vào ô ghi tỉ lệ :

ghi dạng 1:2, 1:10… Tỉ lệ này áp dụng cho toàn bản vẽ.

– Ghi cạnh một hình vẽ :– Ghi cạnh một hình vẽ :

ghi dạng TỈ LỆ 1:2, TỈ LỆ 1:10… Tỉ lệ này áp dụng riêng

cho một hình vẽ.



III. III. ĐƯỜNG ĐƯỜNG NÉTNÉT

• Qui định các loại nét vẽ nhằm làm cho hình biểu diễn
được rõ ràng, dễ đọc và đẹp mắt.
• Trên một bản vẽ chỉ dùng 3 loại chiều rộng nét :

- Chiều rộng nét liền rất đậm (2 b)
- Chiều rộng nét liền đậm (b)
- Chiều rộng nét mảnh b/2- b/3- Chiều rộng nét mảnh b/2- b/3

• Chiều rộng nét liền đậm chọn phù hợp với kích thước 
bản vẽ và chọn trong dãy kích thước sau : 0.13; 0.18;
0.25; 0.35; 0.5; 0.7; 1; 1.4 và 2 mm

• Chiều rộng nét vẽ không thay đổi trên cùng một bản vẽ
• Trên các bản vẽ khổ A4 hoặc A3 nên chọn b = 0,5 mm

Chọn nhóm nét thường theo tỉ lệ 1:2:4.

Ví dụ : nhóm 0,13 – 0,25 – 0,5



III. ĐƯỜNG NÉT

Tên Hình dạng Ứng dụng Ghi chú

Nét liền đậm Đường  bao, cạnh 
thấy, khung bản vẽ, 
khung tên…

Nét dày b

Nét liền mảnh Đường dẫn, đường 
gióng, đường kích 
thước, đường gạch 
gạch vật liệu…

Nét dày b/2

gạch vật liệu…
Đường bao mặt cắt 
chập

Nét đứt Cạnh khuất,  đường 
bao khuất…

Cd nét gạch 
bằng 6b
Ck hở bằng 1,5 b

Nét gạch dài 
chấm mảnh

Trục đối xứng, 
đường tâm…

Cd nét gạch 
bằng 12 b
Ck hở bằng 1,5 b 



Tên Hình dạng Ứng dụng Ghi chú

Nét cắt Vị trí mặt phẳng cắt

Nét lượn sóng Cắt lìa, đường phân 
cách hình cắt và 
hình chiếu

Nét dày b/2 .

Nét dích dắc Cắt lìa dài hình Ký hiệu dích đắcNét dích dắc Cắt lìa dài hình 
biểu diễn

Ký hiệu dích đắc

Nét gạch 2 
chấm mảnh

Đường bao bộ phận 
nằm phía trước mp 
cắt.
Đường trọng tâm



III. ĐƯỜNG NÉT

• Các quy định cơ bản về đường nét:

– Đường nét phải thống nhất trên cùng một bản vẽ.

Các nét trên cùng một bản vẽ sau khi hoàn thành
phải đạt được sự đồng đều về chiều rộng, độ đen 
và về cách vẽ (chiều dài nét gạch, khoảng cách 
giữa các gạch ..)giữa các gạch ..)

– Trong mọi trường hợp, tâm đường tròn phải được 
xác định bằng giao điểm của hai đoạn gạch của 
nét chấm gạch ; 

– Các nét đứt, nét chấm gạch phải giao nhau bằng 
các gạch. 



IV. CHỮ VIẾTIV. CHỮ VIẾT

• Kiểu chữ:



Kiểu chữ in thường nét đều

Kiểu chữ in hoa và chữ số vuông nét đều

Qui định chung :

- Khổ các chữ và số được quy định theo chiều cao(h) của chữ và chữ số
đơn vị tính bằng mm.
- Tùy theo kích thước bản vẽ và tỉ lệ của hình vẽ cần thể hiện để chọn khổ
chữ cho thích hợp nhưng không đưọc nhỏ hơn 2,5 mm.
- Trên 1 bản vẽ không dùng quá bốn khổ chữ



V.GHI KÍCH THƯỚCV.GHI KÍCH THƯỚC

Những quy định chung:
• Đơn vị ghi kích thước dài là mm. Không ghi thứ nguyên này sau 

chữ số kích thước. Nếu bản vẽ dùng đơn vị dài khác phải ghi chú.

• Các kích thước nên ghi ở ngòai hình biểu diễn
• Số lượng các kích thước được ghi vừa đủ để xác định hình dáng 

và độ lớn của vật thể.
• Mỗi kích thước chỉ ghi một lần ở vị trí dễ đọc nhất.
• Với bản vẽ xây dựng cho phép ghi lặp lại một số kìch thước khi • Với bản vẽ xây dựng cho phép ghi lặp lại một số kìch thước khi 

cần thiết.
• Các kích thước chỉ độ cao so với mặt phẳng chuẩn thường dùng 

đơn vị là mét với 3 số lẻ .( +3.600) .
• Không ghi kích thước ở đường bao khuất.Không dùng đường trục, 

đường tâm làm đường kích thước .
• Dùng độ, phút, giây làm đơn vị đo góc và ghi sau con số.

• Kích thước được ghi là số đo thực của vật thể, nó không phụ 
thuộc vào tỉ lệ của bản vẽ.



V. GHI KÍCH THƯỚCV. GHI KÍCH THƯỚC

Các yếu tố của kích thước
Mỗi kích thước thường bao gồm các yếu tố sau:
a. Đường gióng
- Đường gióng được vẽ bằng nét liền mảnh ở hai đầu mút và vuông góc 
với đoạn cần ghi kích thước. Đường gióng được vẽ kéo dài vượt quá 
đường kích thước một đoạn bằng 2 đến 3 lần của nét cơ bản.
- Trường hợp đặc biệt cho phép vẽ xiên.- Trường hợp đặc biệt cho phép vẽ xiên.
b. Đường kích thước

Đường kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, bên trong hai đường 
gióng và song song với đoạn cần ghi kích thước. Hai đầu mút của 
đường kích thước được giới hạn bởi 2 mũi tên chạm vào đường 
gióng.Trường hợp không đủ chỗ có thể vẽ đường kích thước và mũi 
tên ra ngoài đường gióng .
- Đường kích thước của đọan thẳng được kẻ song song với đọan 
thẳng đó và cách khỏang 5 – 7 mm



V.GHI KÍCH THƯỚCV.GHI KÍCH THƯỚC

- Đường kích thước của góc là cung tròn có tâm ở đỉnh góc.
- Nếu có nhiều đường kích thước song song thì kích thước ngắn đặt 
ở trong, kích thước dài ở ngòai và các đường kích thước cách 
khỏang 5 – 7 mm.

- Khi hình vẽ đối xứng nhưng không vẽ đầy đủ thì đường kích thước 
được kẻ quá trục đối xứng của hình một đoạn nhỏ và chỉ vẽ một mũi 
tên một đầu.tên một đầu.

c- Mũi tên

- Mũi tên được vẽ ở hai đầu mút của đường kích thước với hình dáng 
và kích thước như trên hình.Trường hợp đặc biệt cho phép thay hai mũi 
tên đối nhau bằng một chấm đậm

d- Con số kích thước



C¸c thµnh phÇn cña mét kÝch thíc: 

Gåm 4 thµnh phÇn

40
1

23 4

1- §êng dãng 
2- §êng kÝch thíc
3- Mòi tªn
4- Con sè kÝch thíc

4



V.GHI KÍCH THƯỚCV.GHI KÍCH THƯỚC



V.GHI KÍCH THƯỚCV.GHI KÍCH THƯỚC

• Đường kích thước:
– Khi không đủ chổ đường kích thước có thể cho mũi tên đảo 

ngược lại.
– Nên tránh cắt ngang đường kích thước



V.GHI KÍCH THƯỚCV.GHI KÍCH THƯỚC

• Đường kích thước:

– Có thể không cần vẽ đường kích thước đầy đủ khi:

• Chỉ dẫn kích thước đường kính.

• Kích thước đối xứng.

• Hình vẽ bằng ½ hình chiếu và ½ hình cắt.



V. GHI KÍCH THƯỚCV. GHI KÍCH THƯỚC
• Đường gióng:

– Vẽ bằng nét liền mảnh, kéo dài đường gióng ra khỏi đường 
kích thước 1,5 – 2.5 mm.

– Nên vẽ đường gióng vuông góc với chiều dài vật thể. Có thể 
vẽ đường gióng xiên nhưng phải song song nhau.





Ghi kích thước đường tròn



Ghi kích thước bán kính cung tròn và kích thước cầu

Ghi kích thước hình vuông và mép vát



Các phần tử giống nhau và phân bố đều được phép ghi ngắn gọn



Ghi kích thước góc , độ dốc  và độ côn

Ghi kích thước dây cung và cung



Khi đường thấy cắt qua mũi tên 
thì phải bỏ qua mũi tên

Hình vẽ thu ngắn đường kích thước vẫn liên tục
Và cho  phép thay mũi tên bằng đọan gạch xiên

Con số kích thước luôn ở phía trên 
và khoảng giữa đường kích thước





Ghi ký hiệu vật liệu các loại

Ký hiệu Tên Vật liệu Ký hiệu Tên Vật liệu

Kim loại Bê tông cốt thép

Đất thiên nhiên Gỗ

Đá Kính, vật liệu trong suốtĐá Kính, vật liệu trong suốt

Gạch các loại Chất lỏng

Bê tông Chất dẽo, vật liệu cách 
nhiệt, cách điện,cách 
âm . .. 




