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 BỘ XÂY DỰNG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
 TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
  Môn: KỸ THUẬT THI CÔNG 2 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 
Câu Phần Nội dung Điểm 

1 a 
 
 

- Các ròng rọc, máy tời và các dây neo giằng của các máy cẩu lắp phải 
được cố định chắc chắn vào các bộ phận bất động của công trình, hoặc cố 
định vào các cọc neo chuyên biệt; 
- Trong mọi trường hợp cần phải được tính toán để kiểm tra cường độ và 
độ ổn định của các bộ phận neo giữ này. 
- Các phương pháp neo giữ: 
+ Neo cố định; 
+ Neo ngầm hoặc hố thê; 
+ Neo bê tông. 
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b                . . .Q b k S l  
     Q – trọng lượng neo bê tông (T, kN); 
     S – lực kéo gây lật đối trọng (T, kN); 
     b – khoảng cách từ trọng tâm đối trọng đến điểm bị lật (m); 
     l – khoảng cách từ lực kéo S đến điểm bị lật (m); 
     k – hệ số ổn định, k = 1,4. 
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c Khi tính toán neo cố định, trường hợp lực kéo S nằm nghiêng 1 góc a so 
với mặt phẳng nằm ngang, lúc này cọc cố định không đảm bảo neo giữ tời 
nên phải đặt thêm đối trọng chống lật. 
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  Tổng cộng 3.0đ 

2 a - Momen uốn lớn nhất trong tiết diện đòn treo: 
max

1200 1,1 3304 4d
P l PM k P       

 
0.5đ 

 
Tính khả năng chịu lực của đòn treo:  
           Mmax ≤ R . γc . Wx  
       330P ≤ R.γc.Wx 
   2100 0,85 446 2412, 45 ( )330 330

c xR WP kG        
   P ≤ 2,41 (T) 
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Vậy sức cẩu của đòn treo đã cho: [P] = 2,41 (T). 0.5đ 
b Lực căng trong mỗi nhánh dây cẩu: 

       2, 41S 1, 205 ( )2 2
P T     

Trọng lượng đòn treo:  
       Qtb = 50,4 kg/m x 12,0 = 604,8 (kg) 
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c - Lực thiết kế cho nhánh dây cáp: 

        R = k x S = 5,6x1,205 = 6,748 (T) 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
- Từ bảng tra chọn được dây cáp mềm: 6x37+1, với đường kính là 
13,0mm; với cường độ chịu kéo  = 140kG/mm2; có lực kéo đứt là 
R=7,2T; trọng lượng 0,59kg/m. 
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  Tổng cộng 4.0đ 
3 a Dụng cụ thi công lát sàn gỗ: 

- Cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho công tác lát như: búa, khoan, 
thước tầm 3m, thước rút, êke bào, đục, cưa, chổi đót, giẻ lau, ni vô hoặc 
máy trắc đạc. 
- Dụng cụ cần đầy đủ và phù hợp với yêu cầu thi công cho từng thao tác 
nghề nghiệp. Nếu dụng cụ đã hư hỏng và quá cũ, bị mòn, không đảm bảo 
chính xác khi thi công không được sử dụng. 
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b Biện pháp kỹ thuật thi công lát sàn gỗ: 
- Trước khi lát tấm sàn gỗ tự nhiên phải định vị các vị trí đặt con kê hoặc 
bắn vít bằng cách đánh dấu trên lớp nền.  
- Khoảng cách giữa các con kê và đinh vít phụ thuộc vào kích thước tấm 
sàn gỗ. Nếu dùng con kê thì bề mặt các con kê phải đảm bảo phẳng, ổn 
định.  
- Trước khi gắn kết tấm sàn gỗ với lớp nền phải tiến hành ghép mộng với 
các tấm liền kề và phải đảm bảo mạch lát kín khít, sau đó gắn kết tấm sàn 
với lớp nền bằng đinh hoặc bắt vít. 
- Khi lát tấm sàn gỗ nhân tạo có các lớp cấu tạo đi kèm vật liệu tấm lát 
phải tuân thủ theo đúng chỉ định của nhà sản xuất, keo dính phải được 
phết đều tại các mép tấm lát, sau đó ghép mạch lát phải đảm bảo kín khít. 
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