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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: HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT (KN) ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 
Câu  Phần Nội dung  Điểm 

1   3.0 
 
 

 

Đối với các hộp kỹ thuật trục đứng chính: Hệ thống trang thiết bị kỹ 
thuật nhà cao tầng hầu như phải tách rời riêng biệt không đi chung. 0.50 
Riêng các hộp kỹ thuật nhỏ như: hộp kỹ thuật cho ống thoát nước mưa 
và các hộp kỹ thuật cho dây dẫn sét xung quanh nhà hay hộp kỹ thuật 
ống đổ rác tuỳ theo trưòng hợp cụ thể mà có thể kết hợp.  

0.50 

Ví dụ đi chung ống thoát nước mưa với dây dẫn sét cùng trong một hộp 
kỹ thuật hoặc có thể đưa ống thoát nước mưa, dây dẫn sét vào trong hộp 
kỹ thuật ống đổ rác ... 

0.50 

Riêng đối với các không gian kỹ thuật khác thì có thể bố trí xen kẽ các 
hệ thống với nhau. 0.25 
Đối với sàn kỹ thuật: Trường hợp nếu là sàn kỹ thuật ở khu vệ sinh thì 
người ta có thể bố trí các đường ống cấp và thoát nước xen kẽ. 0.50 
Trường hợp là sàn kỹ thuật của các phòng làm việc thì dành để bố trí các 
hệ thống dây điện tới từng bàn làm việc, từng đại biểu một . 0.25 
Đối với các phòng kỹ thuật: Các phòng kỹ thuật đặt máy chính, máy 
phát... của mỗi hệ thống thì thường là phải tách riêng 0.25 
Còn các phòng kỹ thuật để điều khiển, kiểm tra, quản lý cho từng khu 
vực hay từng tầng thì có thể kết hợp . 0.25 

2   3.0 
 

 

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 

* 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 : 0.50 
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Câu  Phần Nội dung  Điểm 
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 . 
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 

Khuyết điểm :  
-Tốn kém nhiều dây và thiết bị bảo vệ  0.50 

3   4.0 
 

 

Chức năng của két nước:Két nước có chức năng điều hòa nước, tức 
là dự trữ nước khi thừa và cung cấp nước khi thiếu, đồng thời tạo áp lực 
để đưa nước tới các nơi tiêu thụ.  0.50 

Ngoài ra, két nước còn phải dự trữ một phần lượng nước để chữa 
cháy cho công trình. 0.25 

Cấu tạo két nước: 

Ñöôøng oáng daãn nöôùc
leân vaø xuoáng keùt

OÁng tín hieäu

OÁng xaû traøn 

vaø xaû caën

Xi phoâng
Van phao

Van xaû caën

Pheãu xaû traøn

i=1-2%

 

1.25 

Đường ống dẫn nước lên két: Có thể là một hoặc chia làm nhiều 
đường ống. Trên đường ống có bố trí van hai chiều và van phao hình cầu. 
Van phao hình cầu đặt cách nắp két một khoảng 0,1 ÷ 0,2m. 

0.5 

Ống dẫn nước ra khỏi két xuống cấp cho ngôi nhà có thể chung hoặc 
riêng với đường dẫn nước lên két. Trong trường hợp đường ống lên két và 
từ két xuống chung cùng một đường ống thì trên nhánh ống dẫn từ két 
xuống có bố trí van một chiều để nước không vào từ đáy két, tránh xáo 
trộn cặn trong két. 

0.5 
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Câu  Phần Nội dung  Điểm 
Ống tràn: Dùng để xả nước khi van phao hỏng, mực nước trong két 

vượt quá giới hạn thiết kế. 0.5 
Ống xả cặn: Có đường kính 40 ÷ 50mm đặt ở chỗ thấp nhất ở đáy két 

để xả cặn khi thau rửa két và thường nối với ống tràn. 0.5 
 


