
1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG

PHẦN I: KỸ THUẬT THI CÔNG

Chương II: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT
1. Tính chất kỹ thuật của đất và sự ảnh hưởng của nó đến kỹ thuật thi công
2. Xác định khối lượng đất

- Xác định kích thước công trình bằng đất
- Tính toán khối lượng công tác đất

3. Công tác chuẩn bị phục vụ thi công đất
- Chuẩn bị mặt bằng thi công
- Định vị công trình

- Giác vị trí công trình: giác móng và giác vị trí hố đào, đắp
4. Chống vách hố đào

5. Thi công đắp và đầm đất
- Thi công đắp đất
- Thi công đầm đất

Chương III: THI CÔNG CỌC VÀ CỪ
6. Phân loại cọc, ván cừ theo tính chất làm việc
7. Kỹ thuật thi công cọc và cừ

- Phương  pháp hạ cọc
- Quy trình thi công đóng và ép cọc (TCXDVN 286-2003)

8. Quy trình thi công cọc khoan nhồi (TCXDVN 326-2004)

Chương IV: CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
9. Ván khuôn

- Các yêu cầu kỹ thuật đối với ván khuôn
- Thiết kế ván khuôn
- Cấu tạo ván khuôn: móng,  cột, dầm, sàn, tường
- Nghiệm thu ván khuôn, đà giáo

- Tháo dỡ ván khuôn
10. Cốt thép

- Những yêu cầu chung đối với cốt thép
- Bảo quản cốt thép sau khi gia công
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- Nghiệm thu cốt thép
11. Công tác bê tông

- Những yêu cầu đối với vữa bê tông

- Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác đổ bê tông

- Các nguyên tắc và biện pháp đổ bê tông

- Mạch ngừng trong thi công bê tông toàn khối
- Bảo dưỡng bê tông

- Sửa chữa những khuyết tật trong bê tông

Chương V: CÔNG TÁC XÂY

12. Cấu tạo khối xây gạch, đá
13. Các kiểu xây tường gạch
14. Kiểm tra, nghiệm thu sửa chữa khối xây

Chương VI: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
15. Công tác trát

- Tác dụng của lớp vữa trát
- Yêu cầu kỹ thuật của trát
- Thi công trát

Bài tập:

Chuơng II, chương III, chương IV, chương V
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PHẦN II: TỔ CHỨC THI CÔNG

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT KẾ TCTC
1. Các mô hình kế hoạch tiến độ thi công

- Mô hình kế hoạch tiến độ ngang
- Mô hình kế hoạch tiến độ xiên

Chương II: TIẾN ĐỘ NGANG
2. Nội dung và trình tự lập kế hoạch tiến độ độ thi công, công trình đơn vị
Chương III: LẬP TIẾN ĐỘ THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN
3. Các thông số của dây chuyền xây dựng
4. Tổ chức dây chuyền bộ phận
5. Tổ chức dây chuyền kỹ thuật
- Dây chuyền kỹ thuật đồng nhịp
- Dây chuyền kỹ thuật đồng nhịp khác điệu
Chương IV: SƠ ĐỒ MẠNG
6. Các phần tử của sơ đồ mạng
7. Đường trong sơ đồ mạng
8. Các nguyên tắc lập sơ đồ mạng
9. Lập sơ đồ mạng CPM
10. Tính các thông số sơ đồ mạng bằng phương pháp hình quạt
11. Sơ đồ mạng trên trục thời gian
12. Chuyển sơ đồ mạng sang sơ đồ ngang
Chương V: TỔNG MẶT BẰNG
13. Nội dung thiết kế tổng mặt bằng xây dựng
14. Phân loại tổng mặt bằng xây dựng
15.  Trình tự  thiết kế TMB công trường xây dựng
- Giai đoạn 1: Thiết kế TMB xây dựng chung (trình bày dạng sơ đồ khối)
- Giai đoạn 2: Thiết kế TMB xây dựng riêng

Chương VI: TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN CÔNG TRƯỜNG
16. Xác định khối tổng khối lượng hàng hóa

17. Xác định lượng hàng vận chuyển ngày

18. Tính khả năng lưu thông và khả năng chuyên chở của một đoạn đường, ước tính số xe
phục vụ công trường
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19. Thiết kế mạng lưới đường công trường
- Thiết kế quy hoạch tuyến
- Thiết kế cấu tạo đường
Chương VII: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN – NƯỚC CÔNG TRƯỜNG
20. Thiết kế cấp điện
- Nhu cầu về điện
- Công suất tiêu thụ điện
- Bố trí mạng lưới điện
21. Thiết kế cấp nước
- Lưu lượng nước cho công trường
- Sơ đồ mạng lưới cấp nước công trường
Chương VIII: THIẾT KẾ KHO BÃI & NHÀ TẠM CÔNG TRƯỜNG
22. Thiết kế kho bãi

- Phân loại kho bãi

- Xác định diện tích (F) kho bãi

- Phương pháp bảo quản vật liệu trong kho
23. Nội dung thiết kế nhà tạm trên công trường
Bài tập:

Chương II: Tiến độ ngang
Chương III: Tiến độ xiên

Chương IV: Sơ đồ mạng
Chương VII: Thiết kế cấp điện, nước
Chương VIII: Thiết kế kho bãi & nhà tạm công trường

KHOA XÂY DỰNG BIÊN SOẠN

TRẦN VĂN HẾT


