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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI SỐ LIỆU CÔNG TRÌNH



Thứ tự kê khai số liệu về lớp vỏ công trình

+ Thủ tục kê khai lớp vỏ công trình được tiến hành theo từng tầng nhà từ

dưới lên trên, bắt đầu từ tầng trệt, được đánh số là tầng 1, tiếp theo là tầng

2, 3, 4 v..v….

+ Tầng hầm dùng làm kho, gara ô-tô

….. không dùng điều hòa không khí thì

không cần tính toán OTTV nên không

cần kê khai lớp vỏ công trình.

+ Những tầng liền kề bên trên giống

hệt như tầng đã kê khai thì không kê

khai nữa, nhưng phải ghi rõ vào mục

“Số tầng tiếp theo giống hệt

tầng….này”.
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Tầng 1

• Hướng tầng : W = 1 (Hướng Bắc)

• Tường ngoài : Số loại tường m = 2

• Cửa kính một lớp : Số loại kính một lớp m = 2

• Cửa kính hai lớp : Số loại kính hai lớp m = 2

Tầng 2

• Hướng tầng : W = 1 (Hướng Bắc)

• Tường ngoài : Số loại tường m = 2

• Cửa kính một lớp : Số loại kính một lớp m = 2

• Cửa kính hai lớp : Số loại kính hai lớp m = 2

…

• …

• …

Thứ tự kê khai số liệu về lớp vỏ công trình



Thứ tự kê khai số liệu về hướng của công trình

Các hướng được số hóa 1, 2, 3, 4, ………16, bắt đầu từ hướng Bắc và lần lượt

các hướng tiếp sau theo chiều kim đồng hồ. Trên la bàn 16 hướng, thì góc giữa

2 hướng liền kề là 22,5 độ. Cho mặt bằng nhà ABCD. Pháp tuyến của mặt tường

AB hợp với hướng số 2 một góc α<11,25 độ. Vậy hướng của mặt tường AB

được xem như hướng số 2, tức hướng Bắc Đông-Bắc. Trên mỗi hướng nhà của

tầng, lần lượt kê khai :

1) Tường ngoài;

2) Cửa kính 1 lớp

3) Cửa kính 2 lớp.

4) Cửa mái

Trên mỗi bảng kê khai có tiêu đề rõ

ràng, căn cứ vào tiêu đề và đơn vị

của thông số cần kê khai để điền

vào bảng cho chính xác, phù hợp

với các chú thích ghi bên dưới các

bảng, tránh nhầm lẫn.
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Thứ tự kê khai số liệu về lớp vỏ công trình

+ Riêng bảng kê khai tầng 1 có bảng kê khai các thông tin chung của tòa

nhà: số tầng, chiều dài, chiều rộng mặt bằng và hướng chính của tòa nhà



Ví dụ công trình cụ thể

Công trình nhà văn phòng 26 tầng (không kể tầng hầm).

Mặt bằng 40x40 m.

Chiều cao tầng 1 và tầng 2 cao 4 m

Các tầng còn lại cao 3,2 m.

Chiều cao toàn bộ tòa nhà 88 m.

Mặt chính của tòa nhà nhìn về hướng Đông.

Mặt bằng tòa nhà
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Mặt bằng tầng trệt (G), tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4

Mặt bằng tầng hầm và tầng trệt (tầng G) - cửa hàng

Mặt bằng tầng 1 (cửa hàng) và tầng 2 (gara ô tô)

Mặt bằng tầng 3 (gara) và tầng 4 (sân trống)



Mặt bằng tầng 5-26, tầng mái

Mặt bằng tầng 5  14 (công sở)và tầng 15 (kho, nơi tạm trữthiết bị)
Mặt bằng tầng 16  26 (công sở) và mái nhà



Ví dụ công trình cụ thể

Dầm bê tông

Cột bê tông

Tường ngoài

Cửa sổ Kính

Bên ngoài

nhà

Bên trong

nhà



Kê khai lớp kết cấu tường

STT Tên kết cấu
Hệ số

hấp thụ

Chiều dày

b, (mm)

Hệ số dẫn nhiệt

 (W/m.K)

Tường

1 Lớp vữa trát 0.42 15 0.93

2 Tường gạch đặc - 220 0.81

3 Lớp vữa trát 0.42 15 0.93

Cửa chống cháy

1 Thép bọc ngoài 0.44 0.6 58

2 Bông thủy tinh - 40 0.06

Dầm

1 Lớp vữa trát 0.42 15 0.93

2 Bê tông (Dầm, cột) - - 1.55

3 Lớp vữa trát 0.42 15 0.93

Tường xây lắp bằng gạch

nung đặc dày 220 mm.

Hệ số tổng truyền

nhiệt – U-Value trung

bình theo diện tích

của tường ngoài không

trong suốt là Uo,TB= 2

W/m2.K. Tỷ lệ diện

tích cửa sổ trên tường

WWR là 40%, kính cửa

sổ có hệ số SHGC=0,6÷

0,8.



Kê khai lớp kết cấu tường, mái

Tường panel từ tầng G đến tầng 15

Tường mỏng cách nhiệt từ tầng 16 đến tầng 26

Kết cấu mái



+ Riêng bảng kê khai tầng 1 có bảng kê khai các thông tin chung của tòa

nhà: số tầng, chiều dài, chiều rộng mặt bằng và hướng chính của tòa nhà

Ví dụ : Kê khai bảng 1.1



Ví dụ : Kê khai các lớp kết cấu hướng Đông



Lưu ý : Các bảng từ Bảng 1.3 trở đi

- Thêm hàng : nếu số loại tường tăng từ m = 2 lên m = 3;

- Thêm cột nếu số lớp kết cấu tăng từ 4 lớp lên 5 lớp

1- Hướng w =  5 (hướng Đông)

a)  Tường ngoài:  Số loại tường m= 3

Bảng 1.3

1- Hướng w =  5 (hướng Đông)

a)  Tường ngoài:  Số loại tường m= 2

Bảng 1.3



Ví dụ : Kê khai các lớp kết cấu hướng Bắc



Ví dụ : Kê khai các lớp kết cấu hướng Tây



Ví dụ : Kê khai các lớp kết cấu hướng Nam



Ví dụ : Kê khai các lớp kết cấu Mái



CHẠY PHẦN MỀM OTTV-VACEE-2017



Giao diện chính

Sau khi kích

chuột hai lần vào

biểu tượng

của chương trình

thì trên màn hình

máy tính xuất

hiện giao diện

của chương trình



Giao diện chính : Thông tin chung

Trên giao diện nhấn

nút “Mở dữ liệu”

tìm đến vị trí đã lưu

file dữ liệu sau đó

kích đúp vào file dữ

liệu để mở. Sau khi

chọn dữ liệu xong,

giao diện chính sẽ

hiện thị thông tin

chung của công

trình đã khai báo

trong file word để

giúp người dùng

nhận biết được công

trình đang làm việc

và tránh nhầm lẫn

khi mở nhầm công

trình khác

Tại đây, người tính toán phải lựa chọn : khu vực xây

dựng của công trình (thông tin lựa chọn các địa

điểm được hiện ra để lựa chọn)



Giao diện chính : Chi tiết dữ liệu đầu vào

Sau khi kiểm tra dữ

liệu đầu vào xong,

bấm nút “Phân tích

dữ liệu”, để chương

trình tự động chạy và

phân tích dữ liệu thô

trong file word đã kê

khai lớp vỏ công trình

và báo cáo trong Tab

“Chi tiết dữ liệu đầu

vào”



Giao diện chính : Kết quả tính toán OTTV rút gọn

Để tính toán OTTV,

nhấn nút “ Tính

OTTV” hiển thị bên

góc dưới của hình 5.

Màn hình được hiển

thị kết quả tính

OTTV rút gọn

Nút “Xuất kết quả”

sẽ xuất kết quả ra

file MS-Word dưới

dạng báo cáo ngắn

gọn



Giao diện chính : Kết quả chi tiết

Nếu muốn xem kết

quả chi tiết, kích

chuột sang phần kết

quả chi tiết trên

thanh công cụ hình

7, kết quả được hiển

thị tất cả chi tiết các

phần tính toán, cấu

kiện công trình,… in

kết quả này thì ấn

nút “Xuất báo cáo chi

tiết” bên dưới màn

hình kết quả sẽ xuất

ra báo cáo ra file

MS-Word dưới dạng

báo cáo đầy đủ



Kết quả định dạng báo cáo trong file word


