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BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 07/01/2020 
                                                                        Môn: HỆ THỐNG HTKT CÔNG TRÌNH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Ý Nội dung Điểm 
Câu 1 
(3.0 đ) 

   Không gian kỹ thuật chính là nơi dành cho việc lắp đặt các hệ thống 
trang thiết bị kỹ thuật trong công trình kiến trúc. 0.25 

   Kể tên: Trần kỹ thuật; Sàn kỹ thuật; Hộp kỹ thuật; Tầng kỹ thuật; 
Phòng kỹ thuật. 0.25 

Đặc tính ứng dụng:  
- Trần kỹ thuật: Trần kỹ thuật là khoảng không gian nằm phía trên trần 
treo và dưới trần kết cấu sàn, 

0.25 

   Dành để lắp đặt các đường ống, đường dây và các thiết bị cho các hệ 
thống kỹ thuật mà trong phòng không thể nhìn thấy nhờ lớp trần treo 
đã che khuất 

0.25 

 - Sàn kỹ thuật: Sàn kỹ thuật là khoảng không gian nằm phía trên sàn 
kết cấu và phía dưới lớp sàn nội thất 0.25 

    Dành để đi dây điện tới các thiết bị cần thiết như ổ cắm điện, ổ điện 
thoại, ổ cắm vi tính, micro, tai nghe .. cho các bàn làm việc hay các 
bàn đại biểu hội nghị. 

0.25 

    Chiều cao thông thủy của khoảng sàn kỹ thuật thường từ 20 đến 30 
cm  tùy theo trường hợp cụ thể. Cũng như trần kỹ thuật, sàn kỹ thuật 
cũng ảnh hưởng đến chiều cao thông thủy của căn phòng, 

0.25 

    Do đó khi thiết kế kiến trúc cần chú ý nếu có sàn kỹ thuật thì phải 
cân nhắc tính toán trước cho phù hợp để quyết định chiều cao tầng nhà 
một cách hợp lý nhất. 

0.25 

- Hộp kỹ thuật: Hộp kỹ thuật là khoảng không gian hình ống đứng, 
chạy xuyên suốt qua các tầng nhà, dành để lắp đặt các đường ống hoặc 
các đường dây trục đứng (trục chính) 

0.25 

   Để phân phối các đường ống hay các đường dây nhánh vào các tầng, 
hoặc thu gom từ các ống nhánh đưa về. 0.25 

   Hộp kỹ thuật sẽ chiếm một phần diện tích trên mặt bằng, lớn hay 
nhỏ, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào quy mô và loại thiết bị lựa chọn 
cụ thể sẽ khác nhau, đồng thời vị trí của các hộp kỹ thuật cũng liên 
quan đến nguyên lý lắp đặt của các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật. 

0.25 

Khi thiết kế kiến trúc cũng cần phải chú ý việc bố trí các hộp kỹ 
thuật ở vị trí nào cho hợp lý và đủ chiều rộng cho việc thao tác và lắp 
đặt các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sau này. 
      Lưu ý : Có thể kể thêm Tầng kỹ thuật & Phòng kỹ thuật  

0.25 

   Không gian kỹ thuật chính là nơi dành cho việc lắp đặt các hệ thống 
trang thiết bị kỹ thuật trong công trình kiến trúc. 0.25 
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Câu Ý Nội dung Điểm 

Câu 2 
(3.0 đ) 

    Kim chống sét (kim thu lôi): Kim chống sét là bộ phận đầu tiên để 
thu hút sét, thường chiếm lĩnh đỉnh cao tại mỗi khu vực chống sét, 
phải tiếp thu được toàn bộ dòng điện tích của sét mà không gây ra bất 
cứ trở ngại nào 

0.50 

   Dây dẫn sét: Là bộ phận dẫn truyền toàn bộ lượng sét từ các đám 
mây dông xuống đất an toàn. Yêu cầu tiết diện đủ lớn (d > 12), diện 
tích tiết diện >l,5cm2. 

0.50 

    Nếu dây làm bằng đồng tiết diện > lcm2. Nếu là thép bản không 
mỏng hơn 3mm; Điện trở suất nhỏ, điện trở dẫn trên toàn tuyến phù 
hợp cường độ sét. 

0.50 

   Nếu dây làm bằng đồng tiết diện > lcm2. Nếu là thép bản không 
mỏng hơn 3mm; Điện trở suất nhỏ, điện trở dẫn trên toàn tuyến phù 
hợp cường độ sét 

0.50 

   Các mối nối phải có điện trở suất nhỏ hơn chỗ dây dẫn bình thường 
và không được bố trí dây dẫn sét ở trong nhà 0.50 

   Tiếp địa: Là bộ phận truyền điện sét vào đất nhờ các cọc tiếp địa rải 
rác hay tập trung thành cụm gắn vào vòng kim loại thứ hai chôn dưới 
đất, hoặc các cụm độc lập 

0.50 

 
Câu 3 
(4.0 đ) 

 

 Có Có 2 nguyên tắc là rẽ nhánh và tập trung tại tủ điện  
    Phân tải từ đường dây chính: Nguồn điện cung cấp sau công tơ theo 
trục chính qua các khu vực cần cung cấp điện. Đến khu vực nào thì rẽ 
nhánh cung cấp điện cho khu vực đó. Ở phương pháp này mỗi khu vực 
cần trang bị CB hoặc cầu dao, cầu chì để bảo vệ đường dây . 

0.75 

* Ưu điểm:  
+ - Đơn giản, dễ thi công, ít tốn kém  
   - Có thể sử dụng chung đường dây trung tính  
+ - Điều khiển kiểm soát các thiết bị điện tương đối dễ dàng và an toàn . 

0.50 

Khuyết điểm:  
     - Dễ gây ảnh hưởng đến khu vực khác khi có sự cố  
     - Việc sửa chữa đường dây chính không thuận tiện  

 - Do phân tán thiết bị điều khiển nên ít nhiều ảnh hưởng đến vấn đề mỹ  
thuật . 

0.50 

          Phân tải tập trung tại tủ điện: Nguồn điện chính sau công tơ được 
đưa đến tủ điện. Từ đây phân ra nhiều nhánh qua CB bảo vệ và đi trực 
tiếp đến từng khu vực. Tại nơi sử dụng chỉ bố trí các thiết bị công tác 
hoặc ổ cắm để thuận tiện sử dụng. Nếu tải quan trọng có thể lắp thêm 
CB vận hành tại chổ . 

0.75 

Ưu điểm:  
- Bảo vệ mạch điện tích cực khi có sự cố, tránh hỏng đường dây gây 
hỏa hoạn  . 
- Không làm ảnh hưởng các mạch khác trong quá trình sửa chữa  
- Dễ phân tải đều trên các pha  
- Có tính kỹ thuật và đạt mỹ thuật  

0.50 
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Câu Ý Nội dung Điểm 
Khuyết điểm :  
- Tốn kém nhiều dây và thiết bị bảo vệ  0.50 

Có Có 2 nguyên tắc là rẽ nhánh và tập trung tại tủ điện  
   Phân tải từ đường dây chính: Nguồn điện cung cấp sau công tơ theo 
trục chính qua các khu vực cần cung cấp điện. Đến khu vực nào thì rẽ 
nhánh cung cấp điện cho khu vực đó. Ở phương pháp này mỗi khu vực 
cần trang bị CB hoặc cầu dao, cầu chì để bảo vệ đường dây . 

0.50 
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