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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: XÂY DỰNG &QLKT ĐƯỜNG Ô TÔ 

(HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY TỪ TC15) 
========================= 

I. LÝ THUYẾT 

Câu 1: Liệt kê các bước thiết kế đầm nén nền đường? Tại sao khi thi công nền đường 

người ta chia ra thành từng đoạn không quá dài và cũng không quá ngắn? 

Câu 2: Nêu phạm vi sử dụng cấp phối đá dăm loại 1 và loại 2? Vì sao với cấp phối đá 

dăm loại 1 (lớp móng trên) bắt buộc dùng máy rải, còn cấp phối đá dăm loại 2 (lớp móng 

dưới) có thể dùng máy rải hoặc máy san?  

Câu 3: Liệt kê các bước thi công mặt đường láng nhựa nóng? Trình bày cụ thể công tác 

tưới nhựa và rải đá? 

Câu 4: Trình bày cách xác định tốc độ thi công thực tế của dây chuyền mặt đường? 

Câu 5: Trình bày Khái niệm, ưu, nhược điểm, phạm vi sử dụng các phương pháp tổ chức 

thi công? 

Câu 6: Kể tên các bước tiến hành theo trình tự thiết kế tổ chức thi công nền đường? Trình 

bày cụ thể nội dung các bước?  

Câu 7: Nhiệm vụ, đặc điểm của tuyến nâng cấp cải tạo?  

Câu 8:Trình bày các biện pháp xử lý đất yếu? 

Câu 9: Phân loại, phạm vi sử dụng, các thao tác cơ bản của máy ủi 

Câu 10: Vì sao phải khôi phục cọc khi chuẩn bị xây dựng nền đường? Nội dung khôi 

phục cọc? 

Câu 11: Phân loại và ý nghĩa công tác sữa chữa đường? 

Câu 12: Trình bày các bước thi công mặt đường cấp phối đá dăm? 

Câu 13: Trình bày nội dung sữa chữa các kẽ nứt mặt đường nhựa? Vá ổ gà mặt đường bê 

tông nhựa? 

Câu 14: Trình bày công tác rải bê tông nhựa rải nóng bằng máy rải 

II. BÀI TẬP: 

Dạng 1: Tính số ô tô làm việc kết hợp với máy đào, tính năng suất máy đào, năng suất ô 

tô và số ca máy đào để thi công hoàn thành một đoạn đường. 

Dạng 2: Tính toán chọn tốc độ thi công dây chuyền thi công, xác định khối lượng các 

loại vật liệu (đá dăm, cấp phối, láng nhựa, thấp nhập nhựa, bê tông nhựa) theo định mức 

và theo kích thước hình học để xây dựng các lớp trong KCAĐ, tính cự ly đổ các đống vật 

liệu, năng suất xe (ô tô, máy lu), số ca xe, số xe cần vận chuyển vật liệu cho 1 ca thi công 

hoặc cho một đoạn đường. 
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