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            BỘ XÂY DỰNG                                               ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                  KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018 
        Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 31/8/2018 
                                          Môn:  KẾT CẤU THÉP 2 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 
Câu Phần Nội dung Điểm 

1 a Tra bảng và tính  kN/cm2 1.00đ 

Thiết kế chiều dài đường hàn thanh xiên vào bản mắt: 
Tổng chiều dài tính toán các đường hàn sống liên kết thanh cánh 
hạ vào bản mắt: 

 

 

0.50đ 

 

Tổng chiều dài tính toán các đường hàn mép liên kết thanh cánh hạ 
vào bản mắt: 

 

 

0.50đ 

 

Chọn mỗi đường hàn sao cho thỏa qui định cấu tạo. 
- Chọn hợp lý  

0.50đ 

- Kiểm tra qui định cấu tạo về chiều dài đường hàn: 
 w w w4 ,  40 ,  85f f fl h l mm l hβ≥ ≥ ≤  

0.50đ 

Tổng điểm câu a 3.00đ 
b Xaùc ñònh ñöôøng kính bu loâng lieân keát söôøn goái vaøo coät. 

Löïc keùo lôùn nhaát trong 1 bu loâng xa taâm quay nhaát:  
 

 

1.00đ 

Khaû naêng chòu keùo cuûa 1 bu loâng:  0.50đ 
Kiểm tra khả năng chịu lực: 

 
Liên kết đủ khả năng chịu lực. 

 
0.50đ 

Tổng điểm câu b 2.00đ 
c 

 
Gối đỡ 3 đủ khả năng chịu lực. 

1.00đ 

Tổng điểm câu 1 
(sv trình bày rõ ràng tra bảng, công thức, các phép tính, hình vẽ nếu cần 
mới tròn điểm) 

6.00đ 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

2 a Xác định các đặc trưng hình học 
A = 339,46 cm2. 

0,50đ 

YC  = -2,259 cm 1,00đ 

IX  = 571808,512 cm4 1,00đ 
tr 3
XW =11761,733cm  0,50đ 

b 
 

Kiểm tra điều kiện bền cho cột: 
2 218,64 / 20,9 /x

c
n xn

MN kN cm f kN cm
A W

γ+ = ≤ =   

 

1,00đ 

Tổng điểm câu 2 
(Sv trình bày rõ ràng các phép tính, hình vẽ nếu cần mới tròn điểm) 

(Sv giải theo cách khác hợp lý vẫn được trọn điểm) 

4,00đ 

 


