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Công ty CP đầu tư và xây dựng HODECO là đơn vị thành viên trong tổ hợp 

Công ty mẹ- Công ty con- Công ty liên kết HODECO. Với vai trò là Tổng thầu các 

dự án cao tầng, doanh nghiệp đã cố gắng hoàn thành tốt các dự án được giao trong 

nhiều năm liền. Trải qua quá trình trưởng thành và phát triển, hiện nay Công Ty có 

một đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nhiệt tình, yêu nghề, luôn tìm tòi, học hỏi 

những biện pháp kỹ thuật mới trong xây dựng nhà cao tầng và đưa vào ứng dụng 

thành công trong các công trình gần đây.  
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I. HỆ THỐNG TỜI NÂNG CỌC VÀO GIÁ 

ÉP TRONG THI CÔNG ÉP CỌC BTCT 
 

- Trọng lượng cọc BTCT 350 x 350 x 11,75 = 3,6 tấn 

- Sử dụng tời điện đảo chiều với lực kéo cáp 5 tấn, tốc độ căng 0,5 m/s dung lượng 

cáp trên tang 30 m ( Hình vẽ ) 

- Bố trí cáp 2 nhánh có bội suất a = 2. Lực căng nhánh cáp cuốn lên tang được tính 

:  

Chọn hp, hr = 1, bỏ qua trọng lượng puli. 

=> lực căng Ϭc = 3.600 ÷ 2 = 1,8 tấn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hiệu quả :  

- Hệ thống tời nâng cọc kết hợp với hệ thống di chuyển giá ép cọc sẽ đem lại hiệu 

quả rất lớn trong việc thi công ép cọc các công trình lớn. 

- Định vị chính xác tim cọc. 

- Tiết kiệm chi phí thuê cẩu. 

1- Ray di chuyển lớn  

2- Dàn ép cọc  

3- Tời điện  

4- Puli  

5- Móc kéo cọc BTCT 
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Hình 1 : Di chuyển dàn ép trên 

ray di chuyển lớn  

Hình 2 : Di chuyển dàn ép trên 

ray di chuyển nhỏ   

II. HỆ THỐNG DI CHUYỂN GIÁ ÉP CỌC 

TRONG THI CÔNG ÉP CỌC BTCT 
 

Sử dụng hệ thống truyền động bằng thủy lực tạo lực. 

a.   Áp dụng nguyên lý truyền động ma sát trượt : 

Lực ma sát trượt của vật di chuyển (A) (Hình vẽ) tương đối với bề mặt trượt (B) 

được xác định theo Công thức : F = f . Q 

f : hệ số ma sát phụ thuộc vào vật liệu của cặp ma sát, điều kiện bôi trơn. Đối 

với thép và gang khi ma sát, bôi trơn, có thể chọn : f = 0,12 ÷ 0,2 

Q : Lực pháp tuyến tại tiếp điểm (= trọng lượng vật trượt) 
 

b. Trọng lượng bệ máy ép cọc khoảng 10 tấn  

 lực đẩy (hoặc kéo) được xác định : F(đ,k)  = 0,2 x 10.000 Kgf 

 = 2 tấn lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sử dụng 2 cặp xi lanh thủy lực để điều khiển bệ máy di chuyển theo phương 

ngang và dọc với hành trình piston là 60 cm, xi lanh thủy lực có đường kính xy lanh 

8cm có tiết diện piston là 28,26 cm
2
. 

Áp lực dầu Pd = 2.000/ 28,26 = 70,77 kg/ cm
2
.  

Tiến độ tại chiều kéo : (3
2
 – 1,5

2
) x 3,14 = 21,2 cm

2
  

Áp lực dầu tại chiều kéo piston :  Pk = 2.000/28,26 = 94,33 kg/cm
2
 

1- Cọc BTCT 

2- Dàn ép cọc  

3- Đối trọng  

4- Ray di chuyển nhỏ  

5- Ray di chuyển lớn  

6- Xilanh thủy lực  
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III. HỆ THỐNG COPPHA BÀN LẮP GHÉP 

ĐỊNH HÌNH TRONG THI CÔNG SÀN 

PHẲNG : 
 

Nói đến thi công công trình cao tầng, chúng ta cần quan tâm đến một vấn đề hết 

sức quan trọng đó là kết cấu bê tông đổ tại chỗ hay kết cấu lắp ghép kết hợp đổ bê 

tông tại chỗ để có thể đưa ra sự lựa chọn cho phù hợp. Với công trình nhà cao tầng 

khối lượng đổ bê tông tại chỗ lớn, nên công tác ván khuôn đóng vai trò khá quan 

trọng trong quy trình và kỹ thuật thi công công trình Giá thành ván khuôn thi công 

cho một công trình cũng có một vai trò đáng kể trong giá thành xây dựng chung. Mặt 

khác công tác thi công ván khuôn còn quyết định một phần tiến độ thi công. 

 

 
 

Do đặc điểm của công trình , nên Công ty đã gia công và chế tạo thành công hệ 

thống coppha bàn và đang sử dụng thi công tại công trình chung cư 18 tầng – lô B – 

199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – F3 – TP . Vũng tàu. 

 

 

 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/V%C3%A1n_khu%C3%B4n
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
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Đặc điểm của hệ thống coppha bàn (Hình vẽ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Cốppha                                    

2 - Xà gồ 40x80                         

3 - Xà gồ 50x100                      

4 - Hệ giàn giáo 

5- Giá đỡ xà gồ 50x100                                

  6 - Chốt liên kết giá đỡ vào xà gồ 50x100 

  7 - Chốt liên kết hệ giàn giáo 

  8 - Hệ giằng  42 rỗng  

  9 - Chốt liên kết tăng đơ với hệ giàn giáo  

10- Tăng đơ                     

  

 Cốppha bàn định hình là tổ hợp hệ dàn giáo , cốppha liên kết với nhau bằng 

mối hàn , chốt liên kết , cùm và được định hình theo từng ô nhỏ trên sàn với kích : 

4,800m x 4,800m và 4,800m x 2,400m . 
 

Ƣu điểm :  

   - Hệ thống cốppha bàn giúp đẩy nhanh tiến độ thi công   

   - Tháo , lắp dễ dàng và an toàn , tính ổn định cao  

   - Giảm chi phí nhân công , tiết kiệm chí phí vật liệu  

   - Sau khi tháo dỡ có thể cẩu lên lắp đặt sàn tiếp theo và làm mặt bằng để thi công 

các công tác như đổ bê tông cột , vách …..    
 

Nhƣợc điểm :  

   - Gia công và chế tạo yêu cầu độ chính xác cao tùy theo cao độ của từng tầng     

   - Phụ thuộc nhiều vào cẩu tháp  

 

IV. HỆ THỐNG COPPHA CỘT TẤM LỚN  
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ĐỊNH HÌNH 
a. Đặc điểm công nghệ của coppha tấm lớn : 

- Coppha tấm lớn là loại coppha định hình có kích thước lớn và được sử dụng 

luân lưu cho 1 loại kết cấu. 

- Các chi tiết liên kết được chế tạo chính xác đảm bảo quá trình tháo lắp dễ 

dàng. 

- Trong lượng của các loại coppha này khá lớn vì nó thường có diện tích bằng 

diện tích bề mặt cấu kiện phải dùng thiết bị cẩu lắp và vận chuyển. 

- Coppha có yêu cầu cao về độ chính xác của kích thước hình học. 

- Coppha được sản xuất từ thép nên giá thành cao. 

 

 
 

b. Những ưu điểm chính trong việc sử dụng coppha tấm lớn : 

- Chất lượng bê tông cấu kiện tốt hơn : do được sản xuất có kích thước bằng 

kích thước kết cấu nên không có khe hở như trong coppha ghép từ các tấm nhỏ 

nên không bị mất nước xi măng, mặt khác bề mặt cấu kiện cũng phẳng hơn. 

- Coppha có thời gian sử dụng rất cao : coppha tấm lớn được chế tạo đồng bộ 

(tấm mặt, thanh sườn, thanh chống…) đảm bảo yêu cầu vững chắc và ổn định 

cao vì vậy thời gian và số lần sử dụng rất lớn (từ 700-1.000 lần). 
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- Nâng cao mức độ, cơ giới hóa trong thi công : coppha có kích thước và trọng 

lượng lớn nên phù hợp với đặc điểm của thi công cơ giới, tạo khả năng nâng 

cao năng suất lao động thủ công trên công trường. 

- Rút ngắn thời gian tháo lắp nên đẩy nhanh tiến độ thi công : coppha có kích 

thước lớn và được chế tạo chính xác với các bộ phận hỗ trợ cho công tác tháo 

lắp tiện lợi, dễ dàng. Vì vậy, có thể dễ dàng rút ngắn thời gian tháo dỡ, đẩy 

nhanh tiến độ thi công. 

c. Những hạn chế trong việc sử dụng coppha tấm lớn : 

- Do yêu cầu cao về độ chính xác, độ phẳng, độ vững chắc… nên cophha tấm 

lớn đòi hỏi trình độ thiết kế và chế tạo cao. 

- Coppha tấm lớn có trọng lượng lớn nên phải có thiết bị thi công phù hợp công 

tác lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển trên công trường 

- Các công trình có hình dáng phức tạp thì chế tạo coppha tấm lớn sẽ rất khó 

khăn và tốn kém, giá thành sản phẩm sẽ rất cao. Vì thế cần phải tiêu chuẩn và 

mô đun hóa trong thiết kế nhà cao tầng. 

- Sử dụng coppha tấm lớn cho những công trình đơn lẻ thì hiệu quả kinh tế thấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. HỆ THỐNG COPPHA TRƢỢT LÕI 

VÁCH  
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1. Giới thiệu phƣơng pháp : 

       Công nghệ coppha trượt thường được dùng làm công cụ để giảm thiểu thời gian 

thi công, đặc biệt là những tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, việc ứng dụng rộng rãi kỹ 

thuật này vẫn còn rất hiếm hoi khi áp dụng cho tất cả các kết cấu bê tông cốt thép 

dạng đứng.  

 Coppha trượt được ứng dụng để thi công cho tất cả những tường chống cắt 

thẳng đứng . Lợi ích của công nghệ ván khuôn trượt là để tạo ra kết cấu thẳng đứng 

bê tông cốt thép nguyên khối mà không có khe nối thi công thẳng đứng nào. Trên 

thực tế, hệ thống ván khuôn trượt có thể thi công các yếu tố thẳng đứng với tiến độ 1 

sàn mỗi ngày. Dĩ nhiên, việc áp dụng thực tiễn về tiến độ thi công “thẳng đứng” này 

cần phải chậm lại để việc thi công kết cấu “ngang” có thể bắt kịp được tiến độ thi 

công của kết cấu đứng. 

 Như đã đề cập ở trên, các kết cấu ngang này được phép thi công sau 3 tầng so 

với tốc độ của  kết cấu đứng. Để có thể đúc trễ 3 tầng sàn ngang  theo sau kết cầu 

đứng này, tất cả các tường chịu lực được thi công cùng với thanh thép chờ cố định tại 

cao độ sàn; Các thanh thép chờ thông thường được bẻ hướng ra ngoài dùng để kết 

nối với thanh thép sàn tại những vị trí sàn như thiết kế. 

 

 
2. Nguyên tắc hoạt động : 

Phương pháp cốp pha trượt bao gồm việc thi công xây dựng bằng bê tông đổ 

vào một khuôn có chiều cao hạn chế (1,00 – 1,20m; trường hợp đặc biệt có thể là 
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2m) khuôn có hình dạng bức tường, khuôn được gia công rất chắc chắn và rất chính 

xác, được treo thông qua trung gian một hệ khung bằng gỗ hoặc bằng kim loại, một 

loại thiết bị nâng tựa trên các thanh “ti” kim loại đường kính 25 – 50mm, hoặc trên 

cấu kiện khác tựa trên móng hoặc trên bê tông đã cứng (hình ). Sau khi đổ bê tông 

vào khuôn, đầm chặt, khuôn được nâng lên từng bước, các sàn công tác được treo và 

ghì chặt trên các ti hoặc các cấu kiện đỡ, và nâng lên bằng các kích thuỷ lực hoặc 

kích khí nén hoặc kích cơ học. 

Đổ bê tông, lắp cốt thép các khung cửa đu và cửa sổ, các góc cạnh v.v... được 

thực hiện từng bước và nâng lên dần. Sàn công tác nằm ở mức trên của khuôn. Ngoài  

sàn công tác đang sử dụng còn từ 1 – 2 sàn công tác ở phía dưới trong khoảng 3 – 4m 

để có thể kiểm tra chất lượng đổ bê tông và thực hiện các sửa chữa cần thiết hoặc 

tháo các hộp hoặc khung và hoàn thiện bề mặt bê tông. 

Khuôn trượt được nâng lên liên tục với vận tốc 5 – 30cm/h (1 – 4cm mỗi lần 

nâng). Tốc độ nâng phụ thuộc vào độ ninh kết bê tông. Việc thực hiện một dây 

chuyền công nghệ được tạo nên từ nhiều giai đoạn định hình trên mặt bằng và trên 

chiều thẳng đứng (tạo khuôn đổ, công tác thép, đúc đổ bê tông, ninh kết bê tông, tháo 

khuôn bê tông, kiểm tra chất lượng đúc, sửa chữa các khuyết điểm, tháo các khung, 

hộp, hoàn thiện bề mặt v.v...), tiếp tục các bức tường của công trình giữ nguyên hiện 

trạng tất cả hay từng phần và chuẩn bị lắp các tấm sàn bên trong. 

Tất cả trọng lượng cốp pha trượt và sàn làm việc được tựa trên các ti qua trung 

gian các thiết bị nâng. Các ti sẽ nằm lại trong bê tông cho đến khi kết thúc trượt. Nó 

có thể được thu hồi. Bê tông không thể tự đỡ trọng lượng của nó ngay lập tức mà 

phải sau một thời gian là 4 – 24h kể từ khi đổ. Quá trình thi công có thể được thực 

hiện liên tục, có thể bố trí từ 2 – 3 ca. Công trình sẽ được nâng cao từ 1,5 – 6m mỗi 

ngày (thậm chí còn có thể cao hơn nữa), tốc độ xây dựng này không một phương 

thức nào có thể đạt được. Việc ngừng trượt bê tông tại một vị trí nào đó là hoàn toàn 

có thể, không cần có một sự điều chỉnh phụ trợ nào. 

Việc lắp chèn tấm sàn thông thường được thực hiện ở các lỗ đã chờ sẵn. Trong 

quá trình đổ bê tông, các lỗ này được tạo ra bằng cách đặt các hộp ở trong khuôn khi 

trượt và được tháo ra khỏi tường khi nó ló ra ngoài khuôn. Thi công tấm sàn có thể 

được thực hiện bởi một trong các biện pháp thông thường như bê tông toàn khối, tấm 

panel lắp đúc sẵn loại bê tông nhẹ hoặc nặng, tấm sàn cấu tạo hỗn hợp bê tông với 

cấu kiện kim loại, bê tông cốt thép thường... 

Cần lưu ý rằng, sự có mặt của các bức tường đổ truớc đó cần đảm bảo sự nâng 

giữ độc lập các tấm sàn cho đến khi sàn khi đông cứng hoặc sàn và tường liền khối 

hoá. Như vậy cũng cho phép đồng thời thực hiện những công việc cùng một lúc (đặt 

ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông, quá trình bảo dưỡng bê tông, tháo khuôn...) được 
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định hình trên phương đứng ở các cốt khác nhau, thực hiện trên chuỗi công nghệ, 

theo dõi công nghệ trượt trong khoảng thời gian vài ngày trong khi trượt hoặc sau khi 

đổ. 

 

3. Ƣu điểm : 

Tiến hành thực hiện đồng thời nhiều thao tác (các thao tác mà các phương pháp 

xây dựng khác phải thực hiện kế tiếp nhau), dẫn đến sự rút ngắn thời gian thi công 

đáng kể. 

Loại trừ thời gian chết và chồng chéo, qua việc xác định các bước cho dây 

chuyền công nghệ và trong khuôn khổ tất cả các thiết bị phụ thuộc vào bước tiến 

hành, do đó đảm bảo được tính liên tục của công việc. 

Đảm bảo chất lượng cao của công trình qua bê tông được đổ liền khối và cho 

phép tiết kiệm đáng kể cốt thép cốp pha được sử dụng luân chuyển với số lần khá lớn 

ở các công trình tương đương ( từ 150 – 500lần), với cùng loại cốp pha có chiều cao 

1,00 – 1,20m hoặc có thể tính tổng chiều cao tất cả được trượt từ 200 -600m nếu cốp 

pha cấu tạo từ gỗ ván và từ 1800 – 2400m nếu cốp pha là kim loại. Như vậy sẽ thực 

hiện tiết kiệm đáng kể với sự hao phí kim loại cũng như gỗ. 

Tạo ra khả năng chế tạo, gia công các chi tiết dự trữ của từng bộ phận các cấu 

kiện của cốp pha trượt. Các cấu kiện này độc lập với hình dạng công trình. Gông đỡ: 

trạm nâng, ti, khung gỗ... Như vậy được đưa vào từng đơn vị thi công và thực hiện 

tiết kiệm vật liệu, thời gian và chi phí. 

Có thể chế tạo cốp pha trượt “vạn năng” bằng kim loại hoặc các tấm đặc biệt, 

cho phép thi công các công trình khác nhau thông qua việc lắp ráp đơn giản một số 

tấm panô định hình. Nó đảm bảo sử dụng cho đến mài mòn hoàn toàn, không cần 

thiết có một số lượng lớn công trình giống nhau. Điều đó cho phép tiết kiệm lớn, với 

điều kiện là bảo dưỡng và khai thác tốt các cấu kiện của cốp pha trượt. 

Bảo đảm thi công các công trình có độ cao lớn (100m, có thể hơn) không cần có 

dàn giáo, cùng lắm thì cũng chỉ cần vận thăng cho công nhân lên xuống và như vậy 

cũng sẽ tiết kiệm được vật liệu và nhân công. 

Cần tránh việc thi công tiếp theo phải sử dụng dàn giáo các bức tường sẽ được 

sử dụng như cột trụ để lắo khuôn hoặc các cấu kiện đúc sẵn, còn việc nâng giữ đối 

với sàn hoặc cầu thang thì dùng cẩu. 

Thực hiện tiết kiệm đáng kể nhân công vì các công tác đều được cơ giới hoá, thợ 

nề thay bằng thợ bê tong, dễ đào tạo hơn. 

Độ dày lớp trát hoàn thiện được rút xuống còn khoảng 3 – 7mm so với độ dày 

lớp trát tường bình thường là 25mm bởi vì bề mặt các vách tường sau khi ra khỏi ván 

khuôn trượt là rất đều đặn và phẳng. Điều này dẫn đến việc tiết kiệm vật liệu và nhân 
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công. Sau khi trượt, bề mặt tường các công trình hoặc từng phần hoặc bộ phận đã đạt 

yêu cầu hoàn thiện không cần bắc dàn giáo để hoàn thiện thêm. Việc thực hiện các 

sửa chữa cuối cùng được sử dụng dàn treo đưa vào bức tường đã khô cứng. 

Đảm bảo thi công liên tục trong cả thời gian mùa đông, nhờ có những biện pháp 

hữu hiệu, đảm bảo sự đông cứng tốt cho bê tông. 

Số lần luân chuyển khuôn được tính như sau:   N = n. 

Ở đây: 

N - số lần luân chuyển    H - chiều cao công trình 

h - Chiều cao tấm panô khuôn trượt 

n - số công trình cùng được thi công cùng một cốp pha trượt 

 

4. Nhƣợc điểm : 

Bên cạnh những thuận lợi đã trình bày ở trên, phương pháp cốp pha trượt cũng 

đặt ra một loạt các điều kiện, đặc biệt liên quan đến những hiểu biết đầy đủ về 

phương pháp và khâu hoàn thiện tổ chức lúc áp dụng phương pháp. Các điều kiện đó 

là: 

Công việc thiết kế sàn được giao cho các cán bộ kỹ thuật có năng lực, có kinh 

nghiệm và hiểu biết cặn kẽ về phương pháp cốp pha trượt, các khả năng xảy ra và 

điều kiện áp dụng nó. Việc thực hiện thi công phải do các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đã 

trải qua thực tế quản lý lãnh đạo.  

Các cán bộ này có khả năng làm chủ được các kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy 

đủ trình độ để hoàn thành công việc. Tất cả cán bộ tham gia quá trình trượt phải nắm 

vững phương pháp cốp pha trượt và phải có đầy đủ trách nhiệm với nhiệm vụ được 

giao. Với yêu cầu đó, tổ chức công trường cần được kiện toàn và đội ngũ cán bộ cần 

được huấn luyện nghiệp vụ. 

Công trường cần trang bị những thiết bị tốt và các chuyên gia đối với việc nâng 

khuôn trượt. 

Công trường cần được bố trí đầy đủ nhân lực để đảm bảo tính liên tục của sản 

xuất suốt ngày đêm, bố trí thành 2 hoặc 3 ca. Ngừng công việc là hoàn toàn có thể 

song chỉ khi hết sức cần thiết .                    

        Việc tổ chức công trường cần hết sức chú ý tới việc duy trì sự liên tục trong sản 

xuất của dây chuyền công nghệ, bất cứ sự ngừng trệ nào cũng gây ra khó khăn về 

mặt kỹ thuật và phát sinh các chi phí bổ sung. 

Cốp pha cần được chế tạo và lắp dựng chính xác. Các dung sai cho phép là rất 

nhỏ (ở mức mm) so với mức cho phép bình thường tại công trường. Điều này đòi hỏi 

phải sử dụng các chuyên gia có trình độ cao. 
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Cốt thép cần được gia công và lắp đặt chính xác. Bất cứ sự vô ý nào cũng gây 

khó khăn trong thời gian thi công. Đăch biệt cần lưu ý các thành dầm ngang. Sự lắp 

đặt nó thực hiện trong điều kiện khó khăn. Vì khoảng không ở đây rất hẹp: 30 – 

40cm giữa các khuôn và các thanh ngang của gông bằng kim loại. 

Tất cả cán bộ thuộc công trường phải có ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và 

hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, sự di chuyển vị trí công tác phải được 

phép của chỉ huy công trường. Bất cứ một sự vô ý hay vi phạm kỷ luật lao động đều 

có thể gây ra hậu quả nặng nề bởi nhịp độ công việc ở phương pháp này là rất đặc 

biệt. 

Vì phương pháp coppha trượt mang lại hiệu quả kinh tế lớn, do đó nên bố trí áp 

dụng thường xuyên bộ thiết bị trượt và đội ngũ cán bộ đã được đào tạo. Các thiết bị 

trượt phải sử dụng để nâng ít nhất là 200 – 600m chiều cao đối với ván khuôn gỗ và 

1800 – 2400m đối với ván khuôn kim loại. Điều này cũng chỉ ra việc cần thiết phải 

hình thành chuyên môn hoá các công trình xây dựng và cốp pha trượt để đảm bảo sử 

dụng liên tục trong nhiều năm. Cần chú ý: một bô cốp pha trượt có thể sử dụng nhiều 

nhất là 8 – 12 lần trong một năm có nghĩa là thời gian khai thác đối với một bô cốp 

pha trượt ít nhất là 1 – 3 năm đối với ván khuôn gỗ và 6 – 8 năm đối với ván khuôn 

kim loại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. NỐI THÉP  

BẰNG PHƢƠNG PHÁP TẠO REN 
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1.   Giới thiệu phƣơng pháp : 

Công nghệ nối cốt thép bằng ống nối có ren là công nghệ tiên tiến được ứng 

dụng rộng rãi trong các kết cấu kiến trúc hạ tầng của thế giới. Công nghệ này có ưu 

điểm rất lớn trong lĩnh vực xây dựng. Việc nghiên cứu và phát minh ra phương pháp 

nối cốt thép bằng ống nối có ren không chỉ mang lại các đặc điểm tiên tiến về mặt kỹ 

thuật mà còn mang lại lợi ích kinh tế rất lớn. Phương pháp này cho phép người thợ 

thi công nhanh bằng các thao tác lắp ghép đơn giản, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vì 

các thao tác chính là chồn đầu, tạo ren đầu cốt thép, vặn ống nối vào một thanh thép 

đã được thực hiện từ trước ở dưới mặt đất, khi thi công mối nối trên công trình người 

thợ chỉ cần tiến hành vặn nốt thanh thép vào đầu kia của ống nối. 

Công nghệ này được sử dụng khá nhiều trong các kết cấu nhà cao tầng tại VN, 

như các dự án: Nhà 68 tầng Bitexco, khu tổ hợp Vincom HCM, toà nhà KengNam, 

khách sạn Hà Nội Plaza, Bảo tàng Hà Nội, khu tổ hợp N05 Trung Hoà Nhân Chính....  

 

2.   Hiệu quả kinh tế : 

-  Đặc điểm của công nghệ này là mối nối cốt thép đạt chất lượng rất cao do sự 

truyền lực trong cốt thép được tiến hành trực tiếp từ thanh cốt thép này sang thanh 

cốt thép kia thông qua ống nối bằng ren (coupler) chứ không thông qua lực bám dính 

của bê tông với cốt thép như trường hợp nối buộc thông dụng.  

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Th%C3%A9p
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/M%E1%BB%91i_n%E1%BB%91i_c%E1%BB%91t_th%C3%A9p
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
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- Công nghệ này đặc biệt phát huy được hiệu quả cao trong những mối nối dầy 

đặc cốt thép, do vậy quá trình đổ bê tông được thuận lợi và chất lượng mối nối cũng 

tốt hơn rất nhiều so với việc nối buộc truyền thống.  

- Ở những cấu kiện, kết cấu sử dụng cốt thép có đường kính lớn ( ≥Φ22mm) 

công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao do tiết kiệm được cốt thép phần nối 

chồng. 

- Không yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, giảm chi phí nhân công.  

- Tối ưu hóa chi phí thiết kế, thi công, Chính vì thế đẩy nhanh tiến độ thi công, 

giảm chi phí, nâng cao hiệu suất công việc. 

 

3.   Hạn chế : 

- Chi phí đầu tư máy móc thiết bị rất cao, khấu hao máy móc thiết bị chậm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH 

BLỐC BÊ TÔNG NHẸ 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/K%E1%BA%BFt_c%E1%BA%A5u
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Hệ thống máy cắt gạch bê tông nhẹ MCG-001 

 

1.   Giới thiệu phƣơng án sản xuất : 

Gạch blốc bằng bê tông nhẹ được sản xuất từ xi măng, cát và chất tạo bọt tạo ra 

kết cấu có nhiều lỗ rỗng như hình thức tổ ong, sản phẩm nhẹ, cách điện, chịu nhiệt 

(hệ số dẫn nhiệt thấp hơn gạch nung 2 lần) và dễ khoan, cắt hay đóng đinh. Với cùng 

một kích thước tường ngăn, tường bằng vật liệu gạch block bê tông nhẹ bằng 0,7 lần 

so với tường xây gạch sét nung 4 lỗ, thích hợp với các dự án nhà cao tầng, bê tông 

nhẹ là VLXD hiện nay đang được phổ biến trong lĩnh vực XDCB tại nhiều nước tiên 

tiến trên Thế giới và trong khu vực. 

 

2.   Thiết bị sản xuất : 

a) Máy tạo bọt : để sản xuất bọt kỹ thuật từ phụ gia tạo bọt 

-   Hệ thống thống dây chuyền nhỏ gồm 1 thùng áp lực để chứa dung dịch trên 

sàn. 

-   Một máy nén khí lưu lượng 250l/ phút. 

-   Nước và chất tạo bọt được cấp riêng rẽ vào máy tạo bọt. Máy sẽ trộn 2 thành 

phần này theo tỷ lệ chất tạo bọt/ nước = 1/ 39 (tỷ lệ quy định theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất chất tạo bọt) tạo thành một dung dịch trước khi tạo bọt. Khi nén được cấp 

vào súng phun bọt. Từ súng này bê tông trắng được phun ra với thể tích gấp 20 lần 
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dung dịch trước khi tạo bọt. Máy có trang bị bộ cài đặt thời gian tự động để định 

lượng chính xác thể tích tinh bột cho mỗi cấp phối mẻ trộn. 

b) Máy trộn :  

-   Dung tích thùng trộn 500 lít, hoạt động theo nguyên lý trộn cưỡng bức, nạp 

liệu và xả theo phương pháp thủ công. 

 

3.   Sơ đồ công nghệ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Hiệu quả kinh tế : 

-   Việc chế tạo gạch bê tông nhẹ (200x 600) chỉ đạt được hiệu quả kinh tế khi được 

sản xuất tại chỗ.  

-   Sản xuất gạch bê tông nhẹ tại đơn vị thi công sẽ giảm bớt được các chi phí kho 

bãi, vận chuyển,… 

ĐỊNH  

LƯỢNG 
ĐỊNH LƯỢNG ĐỊNH LƯỢNG ĐỊNH LƯỢNG ĐỊNH LƯỢNG 

MÁY TẠO 

BỌT 
NƯỚC XI MĂNG CÁT 

MÁY TRỘN BÊ TÔNG NHẸ 

PHỤ GIA TẠO  

BỌT 

NƯỚC 

MÁY NÉN KHÍ 

PHỤ GIA 
KHOÁNG 

TRO BAY 

ĐỊNH 
LƯỢNG 

ĐÚC KHUÔN 

CẮT VIÊN 

BẢO DƯỠNG 

THÁO  KHUÔN 

ĐÓNG GÓI 

LƯU KHO 



CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CAO TẦNG 

Cty CP đầu tư và xây dựng HODECO 

2010 

18 

-   Chi phí đầu tư máy móc, thiết bị cho phương án sản xuất gạch bê tông nhẹ rất lớn, 

chỉ có các đơn vị thi công mới có thể tận dụng những nguyên liệu sẵn có để chế tạo 

ra máy móc, thiết bị…. phục vụ cho việc sản xuất bê tông bọt, giảm chi phí đầu tư 

máy móc thiết bị từ bên ngoài. 

 

 
Phôi gạch sau khi được cắt bằng máy cắt gạch MCG-001 

 

5.   Hiệu quả về mặt kỹ thuật : 

- Gạch bê tông nhẹ độ thấm nước (12 %) rất ít so với gạch bốn lỗ (20%) 

- Sử dụng gạch bê tông nhẹ tiết kiệm được lớp hồ trát 2 mặt so với gạch 4 lỗ 

thông thường. 

- Đối với các công trình cao tầng lớn, sử dụng gạch bê tông nhẹ sẽ giảm được 

trọng lượng  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  LẮP GHÉP COPHA ĐÚC TƢỜNG 

NGĂN  

BẰNG BÊ TÔNG NHẸ (TƢỜNG KHÔNG 

TÔ) 
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Coppha đúc tường ngăn bằng bê tông nhẹ (tường không tô) 

 

1.   Giới thiệu phƣơng pháp :  

- Sau khi lắp dựng tổ hợp coppha thép định hình cho tường vào đúng vị trí, tiến hành 

kiểm tra độ thẳng đứng của vách coppha, độ ổn định của coppha, đảm bảo khả năng 

chống rò rỉ của khuôn coppha.  
 

- Bê tông bọt được sản xuất từ máy trộn dung tích 500 lít tại vị trí tấm sàn trên đỉnh 

vách tường, được đổ rót vào vách thông qua ống dẫn mềm xuống đáy vách. 
 

- Kết thúc mẻ đổ bê tông cuối cùng, sau 18h thì có thể tiến hành tháo dở coppha.  
 

- Theo phương pháp này, bề mặt vách đảm bảo độ phẳng tiêu chuẩn và không cần tô 

trát bề mặt như phương pháp xây gạch sét nung. 

 

2.   Tiêu chuẩn kỹ thuật của coppha vách : 

- Các tấm coppha định hình được sản xuất từ thép tấm dày 3li, tổ hợp thành tấm lớn, 

đảm bảo độ phẳng theo yêu cầu. 
 

- Các tấm coppha được chế tạo với hệ thống các bánh xe di chuyển được trên sàn bê 

tông, thuận lợi trong công tác di chuyển và lắp dựng. 

 

3.   Thông số kỹ thuật bê tông nhẹ : 

N/X 
X 

(kg) 

C 

(kg) 

N 

(L) 

B 

(L) 

Tro 

bay 

(kg) 

Phụ gia 

khoáng 

(kg) 

Phụ 

gia 

hóa 

    ước 

(kg/m
3
) 

R 

(kg/cm
2
) 

HP(%) 

 

Mác 

gạch 

theo tỷ 



CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CAO TẦNG 

Cty CP đầu tư và xây dựng HODECO 

2010 

20 

(kg) trọng 

0.4 420 320 180 669 100 10 3,5 1083 50 12.46 D.1000 

 

4.   Tiêu chuẩn nghiệm thu : (theo TCXD VN 317 : 2004) 

Chuẩn bị mẫu thử : Mẫu bê tông nhẹ được lấy ngẫu nhiên từ các mẻ trộn đúc rót vào 

khuôn mẫu thép định hình, kích thước 100 x 100 x 100 mm. Mẫu được bảo quản theo quy 

định và tiến hành thử nghiệm theo tiêu chuẩn. 

 

5.   Giá nguyên vật liệu cho 1 m
3
 tƣờng bê tông nhẹ D1000 M50 : 

 1 m
3
 tƣờng bê tông nhẹ D1000 M50 

(bao gồm VAT) 
1 m

3
 tƣờng xây gạch sét nung 

8 x 8 x 18 D.200 

- Xi măng Holcim 

- Cát xây  

- Nước  

- Phụ gia tạo bọt  

- Tro bay 

- Phụ gia khoáng 

- Sikament 

- Gạch ống 8x8x18 

- Chi phí nhân 

công 

- CPNC tháo lắp 

coppha tường 

*/ Chi phí trát 

tường 2 mặt  

420kg x  1.280đ/ kg = 537.600đ 

320kg x     118đ/ kg =   37.760đ 

180lít  x         7đ       =     1.260đ 

1kg     x 75.000đ      =   75.000đ 

100kg x 700 đ/ kg    =   70.000đ 

          10kg x 8.000 đ/kg    =   80.000 đ 

3,5 kg x 25.000 đ/kg =  87.500đ 

 

67,2 kg   x    1.280đ     =   86.016đ 

0,229 m
3
 x 170.000đ   =    38.930đ 

55 lít x 7 đ                   =         385 đ 

 

 

 

 

649 viên   x        875đ   = 567.875đ 

1,85 công x 170.000 đ  = 314.500 đ 

 

 

10 m
2
 x 32.000 đ          = 320.000 đ 

Giá NVL 1m
3
 tƣờng bê tông nhẹ :  

887.860 đ 

Giá 1m
3
 tƣờng tô 2 mặt: 

 1.327.706 đ 

 

6.   Vốn đầu tƣ thiết bị ban đầu để tổ chức sản xuất : 

- Máy tạo bọt (đã bao gồm thuế VAT)    :    60.000.000 đ. 

- Máy nén khí Q = 250l/ phút    :    16.000.000 đ. 

- Máy trộn bê tông bọt dung tích 500 lít    :    55.000.000 đ. 

- 200 m
2
 khuôn thép cho vách 200 m

2
 x 1.000.000 đ/ m

2 
: 200.000.000 đ. 

  Cộng  : 321.000.000 đ 

 

7.   Ƣu nhƣợc điểm  : 

a. Những ưu điểm chính trong việc sử dụng coppha đúc tường ngăn : 

- Chất lượng bê tông nhẹ của tường tốt hơn : do được sản xuất có kích thước 

bằng kích thước tường xây nên bề mặt cấu kiện phẳng và không cần lớp vữa tô 

trát hoàn thiện bề mặt. 

- Coppha có thời gian sử dụng rất cao : coppha tấm lớn được chế tạo đồng bộ 

(tấm mặt, thanh sườn, thanh chống…) đảm bảo yêu cầu vững chắc và ổn định 

cao vì vậy thời gian và số lần sử dụng rất lớn (từ 700-1.000 lần). 
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- Nâng cao mức độ, cơ giới hóa trong thi công : coppha có kích thước và trọng 

lượng lớn nên phù hợp với đặc điểm của thi công cơ giới, tạo khả năng nâng 

cao năng suất lao động thủ công trên công trường. 

- Rút ngắn thời gian tháo lắp nên đẩy nhanh tiến độ thi công : coppha có kích 

thước lớn và được chế tạo chính xác với các bộ phận hỗ trợ cho công tác tháo 

lắp tiện lợi, dễ dàng. Vì vậy, có thể dễ dàng rút ngắn thời gian tháo dỡ, đẩy 

nhanh tiến độ thi công. 

b. Những hạn chế trong việc sử dụng coppha đúc tường ngăn: 

- Do yêu cầu cao về độ chính xác, độ phẳng, độ vững chắc… nên cophha đúc 

tường ngăn đòi hỏi trình độ thiết kế và chế tạo cao. 

- Coppha đúc tường ngăn có trọng lượng lớn nên phải có thiết bị thi công phù 

hợp công tác lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển trên công trường 

- Các công trình có hình dáng phức tạp thì chế tạo coppha đúc tường ngăn sẽ rất 

khó khăn và tốn kém, giá thành sản phẩm sẽ rất cao. Vì thế cần phải tiêu chuẩn 

và mô đun hóa trong thiết kế nhà cao tầng. 

- Sử dụng coppha đúc tường ngăn cho những công trình đơn lẻ thì hiệu quả kinh 

tế thấp. 

 

 

 




