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             BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/8/2019 
                                                                                  Môn: KỸ THUẬT THI CÔNG 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1  - Ñeàn buø di daân (theo nghò ñònh cuûa Chính phuû vaø caùc quyeát ñònh 
cuûa ñòa phöông, phaàn naøy do chuû ñaàu tö thöïc hieän), chaët caây, ñaøo boû 
reã caây, phaù dôõ coâng trình cuõ neáu coù, di chuyeån caùc heä thoáng kyõ thuaät 
(ñieän, nöôùc, thoâng tin), moà maû … ra khoûi khu vöïc xaây döïng coâng 
trình, phaù ñaù moà coâi treân maët baèng neáu caàn, xöû lyù thaûm thöïc vaät 
thaáp, doïn saïch chöôùng ngaïi taïo thuaän tieän cho thi coâng. 

1,0 

 Phaù dôõ coâng trình cuõ: 
+ Khi phaù dôõ caùc coâng trình xaây döïng cuõ phaûi coù thieát keá thaùo dôõ, 
baûo ñaûm an toaøn vaø taän thu pheá lieäu taùi söû duïng ñöôïc. Thôøi ñieåm 
phaù dôõ phaûi ñöôïc tính toaùn cuï theå ñeå coù theå taän duïng caùc coâng trình 
naøy laøm laùn traïi taïm phuïc vuï thi coâng. 
+ Nhöõng coâng trình kyõ thuaät nhö ñieän, nöôùc khi thaùo dôõ phaûi ñaûm 
baûo ñuùng caùc qui ñònh di chuyeån.  

1,0 

 Đào caùc buïi raäm, caây coái 
+ Baèng phöông phaùp thuû coâng: duøng dao, röïa, cöa, ñeå đào buïi raäm 
caây coái. 
+ Baèng phöông phaùp cô giôùi: duøng maùy uûi, maùy keùo, tôøi ñeå phaùt 
hoang buïi raäm hay kéo ngaõ caây coái. 

0,5 

 Di dôøi moà maû: Phaûi thoâng baùo cho ngöôøi coù moà maû bieát ñeå di dôøi. 
Khi di dôøi phaûi theo ñuùng phong tuïc vaø veä sinh moâi tröôøng. 

0,5 

  Tổng cộng 3.0đ 

2 1 - Khối bê tông sau khi đầm phải đồng nhất, đặc, chắc và không bị rỗ 

mặt. 
- Đảm bảo cho bê tông bám chặt vào cốt thép để toàn khối bê tông cốt 

thép cùng chịu lực. 
- Phải đầm kỹ tại mỗi vị trí và thời gian đầm một chỗ không quá lâu để 

tránh bê tông bị phân tầng. 
- Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong ván khuôn. 

- Bước di chuyển của đầm dùi không vượt quá 1,5 lần bán kính tác 
dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10cm.  

1,25 

- Khi cần đầm lại bê tông thì thời điểm đầm thích hợp là (1,5–2) giờ 0,75 
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sau khi đầm lần thứ nhất. 

- Đầm bằng thủ công khi khối lượng bê tông cần đầm nhỏ và yêu cầu 
chất lượng không cao, hay ở vị trí cấu tạo cốt thép dày không đầm máy 

được. 

- Đầm cơ giới khi khối lượng đầm lớn, yêu cầu chất lượng bê tông 
cao.  

2 - Phải che đậy bằng bạt, bao tải, bao xi măng, bao ny lông, … ngay khi 
vừa hoàn thiện bề mặt kết cấu để có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết trong 

quá trình đóng rắn của bê tông. 
- Trong thời kỳ bảo dưỡng, bê tông phải được bảo vệ chống các tác 

động cơ học làm hư hỏng bê tông. 
- Hiện nay người ta còn dùng các phương pháp bảo dưỡng ẩm khác 

như: phun lớp hóa chất ngăn thoát nước bề mặt, hay hút nước bề mặt. 

1,00 

  Tổng cộng 3.0đ 

 

3 

1 Xác định chiều rộng mái dốc 0,75đ 

 
0,5 1,5 0,75

B
m B m H m

H
         

 

2 Xác định khối lượng đào đất 2,25đ 

 -Phần khối chữ nhật: Vkhối = (8 × 18 + 10 × 14) × 1,5 = 426m3 

-Phần vát: 30,75 1,5 (8 18 22 10 14 8)
V 45
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-Phần chóp: 30,75 0,75 1,5
V 0,281
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4Vchóp = 40,281=1,124m3 
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Tổng khối lượng đất đào:  

V1  = 426 + 45 + 1,124 = 472,124m3 

 

0,25 

3 - Khối lượng đất tơi xốp  
V2 =  k1 × V1  = 1,15 × 472,124 = 542,943m3 

 

0,5đ 

4 - Khối lượng đất lấp với hệ số tơi xốp cuối cùng 
V3 =  k0 × (V1 – Vchiếm chỗ)  

V3 =  1,01 × (472,124 – 85) = 390,99 m3 

 
0,5đ 

* Sinh viên có thể tính theo cách khác  

Tổng cộng 4.0đ 

 


