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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                       Môn:  ĐIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 4/4 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung đáp án 
Thang 

Điểm 

1 

I Bộ phận thu sét: Bộ phận thu sét đặt ở vị trí cao nhất của công trình 

hoặc những nơi dễ bị sét đánh (mái nhà, các góc nhọn, phần nhô ra 
như ống khói, ống thông hơi,…) 

0,25đ 

- Kim thu sét: Được làm bằng thép, thép mã kẽm, mạ đồng hoặc 
đồng thau có tiết diện tròn với đường kính trên 12 mm, hoặc thép 
ống, thép góc với bề dày trên 3,5 mm, tiết diện đầu kim không 
nhỏ hơn 100 mm2 . Kim thu không được sơn cách điện, có thể mạ 
kẽm, đồng thau có chiều dài trên 400 mm. 

0,25đ 

- Đai thu sét: Phù hợp công trình có chiều dài bờ nóc lớn, tường 
chắn mái lớn. Đai thu sét làm bằng thép, thép mạ kẽm, mạ đồng 
ngay trên bờ nóc, bờ tường chắn mái để thu sét. 

0,25đ 

- Lưới thu sét: Áp dụng cho nhà mái bằng, nhà có độ dốc ít (dưới 
270C). Lưới thu sét làm bằng thép, thép mạ kẽm, mạ đồng,… với 
ô lưới không lớn hơn 20 x 20 m2. 

0,25đ 

II Bộ phận dẫn sét: Bộ phận dẫn sét làm nhiệm vụ dẫn dòng điện sét từ 

bộ phận thu sét xuống bộ phận nối đất. Bộ phận này có thể đặt nổi 
hoặc chìm trong tường có lớp cách điện với bên ngoài. Dây dẫn sét 

phải đi theo đường ngắn nhất, chọn nơi ít người qua lại. Khoảng cách 
từ dây dẫn sét đến cửa ra vào phải lớn hơn 1,5 m. Ở độ cao dưới 3 m 

hoặc nơi có người qua lại, bộ phận dẫn sét phải luồn trong ống cách 

điện. 

0,25đ 

Cấu tạo:  
- Dây dẫn xuống đất có thể bằng thép tròn hoặc thép dẹt tiết diện 

không được nhỏ hơn 35 mm2 và bề dầy thép dẹp không được nhỏ 
hơn 3 mm. Nếu từ bộ phận thu sét đến bộ phận nối đất chỉ đặt một 
dây dẫn xuống thì tiết diện dây không được nhỏ hơn 50 mm2. Tại 
những nơi dễ bị ăn mòn thì tiết diện dây không được nhỏ hơn 50 
mm2 và bề dầy thép dẹt không được nhỏ hơn 3,5 mm. 

0,25đ 

 
- Các dây dẫn xuống có thể mạ kẽm, mạ thiếc hoặc sơn chống mòn, 

chống rỉ. Nếu đặt tại những nơi dễ bị ăn mòn phải mạ kẽm. 0,25đ 

 

- Dây dẫn xuống phải bố trí theo đường ngắn nhất không được tạo 
nên những góc nhọn. Dây dẫn xuống dọc theo tường phải có các 
cọc đỡ, khoảng cách giữa các cọc không được lớn hơn 3 m và 
khoảng cách từ dây đến mặt tường không được nhỏ hơn 60mm. 

0,25đ 
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III Bộ phận nối đất 

Bộ phận nối đất làm nhiệm vụ phân tán dòng điện sét vào các lớp đất 
xung quanh. Bộ phận nối đất được chôn ở độ sâu cách mặt đất 0,5 – 

0,8 m, nơi có điện trở suất thấp và ít người qua lại 

0,25đ 

Cấu tạo:  

- Cọc nối đất: có cấu tạo giống kim thu sét, được làm bằng thép, 
thép mạ kẽm, mạ đồng có tiết diện tròn với đường kính từ 12 mm, 
hoặc thép ống, thép góc có bề dày trên 3,5 mm, tiết diện không 
nhỏ hơn 100 mm2.  

0,25đ 

 - Dây nối đất: làm bằng thép, thép mạ kẽm, mạ đồng hoặc dây cáp 
đồng có tiết diện không nhỏ hơn 100 mm2.  0,25đ 

 Hình thức nối đất: 
- Bố trí nối đất tập trung 
- Bố trí Nối đất mạch vòng. 
- Bố trí nối đất phân tán 

0,25đ 

Tổng điểm câu 1 3,00đ 

2 

I Tính chọn dây dẫn (dây đồng) 

Công suất tính toán của phụ tải 

 

Ta có: Kc = 0,8 

           Pđmi = Pđm = 30 (kW) 

) 

0,5đ 

Tiết diện dây dẫn 

 

Ta có: c = 83 (tra bảng trị số c áp dụng cho dây đồng) 

   l = 200 m 

   ΔUcp%= 3% 

 

0,5đ 

Tra bảng chọn tiết diện dây dẫn S = 25 mm2 

Dòng điện liên tục cho phép lớn nhất Icp = 125 A. 
0,5đ 
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II Kiểm tra lại theo điều kiện phát nhiệt cho phép  

 
0,5đ 

Ta có: Ud = 380 V;  P3p = Ptt = 24 kW = 24.000 W;  

cosφ = 0.8 

 

0,5đ 

Vậy ta chọn dây dẫn có tiết diện như sau: 

- Dây pha: 3 x 25 mm2 

- Dây trung hòa: 1 x 16 mm2 

0,5đ 

Tổng điểm câu 2 3,00đ 

3 

I Ta có: 

hc = 0,6 m 
hlv = 0,8 m 
htt = h – hlv – hc = 4,2 – 0,8 – 0,6 = 2,8 (m) 

0,25đ 

llợi = 𝛌 htt = 1,25  2,8 = 3,5 (m) 

llợi max = 𝛌 max  htt = 1,5  2,8 = 4,2 (m) 
0,25đ 

Tính số vị trí theo chiều dài (Na ) và rộng (Nb) của phòng 

 4,14 => chọn 4 vị trí 

 2,17 => chọn 3 vị trí 

0,25đ 

Tính số khoảng cách của các đèn theo chiều dài (la), chiều rộng 
(lb) và giữa các đèn với tường, do phòng học nên sát tường có làm 

việc, nên ta chọn  

 3,95 (m)  

          => Chọn la = 4 (m) 

0,25đ 

=>  1,25(m) 0,25đ 
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     2,85 (m) 

        => Chọn lb = 2,8 (m) 

0,25đ 

  =>  1 (m) 0,25đ 

Ta có:  la, lb < llợi max  = > Thoả điều kiện lựa chọn. 0,25đ 

II Tính số lượng đèn: 

 82,65(W) ~80(W) 
0,5đ 

- Chọn mỗi vị trí 1 máng đèn có 2 đèn loại 40 (W) 

- Tổng số lượng đèn bố trí cho phòng là 12 bộ 2  40 (W) 

 

0,5đ 

III Bố trí đèn 

- Vẽ bố trí đèn trên mặt bằng 
0,5đ 

- Vẽ bố trí đèn trên mặt bằng 0,5đ 

Tổng điểm câu 3 4,00 đ 

 


