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GIỚI THIỆU CÔNG TY
1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT – VIỆT
Tên viết tắt: JVTEK., JSC

GENERAL INTRODUCTION
1.

Company: VIET–JAPAN
TECHNOLOGY .,JSC

ADVANCED

Abbreviation name: JVTEK., JSC.

2. Địa chỉ:

2. Adress:

Trụ sở chính: P106, Nhà N1, Trường Đại học
Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa,
Hà Nội

Head office: R.106, N1 Building, University of
Transport and Communications, Lang Thuong
Ward, Dong Da District, HaNoi.

VPGD: P403, Tòa nhà số 14 Pháo Đài Láng,
Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Office: R.403, No.14 Building, Phao Dai Lang,
Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi

Điện thoại:

(+84-24) 3211 5618

Tell:

(+84-24) 3211 5618

Hotline:

(+84-81) 2355 000

Fax:

(+84-81) 2355 000

Website:

www.jvtek.com.vn

Website:

www.jvtek.com.vn

E-mail:

info@jvtek.com.vn

E-mail:

info@jvtek.com.vn

3. Đăng ký kinh doanh:

3. Business registration:

Số đăng ký kinh doanh: 0104485327 do Sở kế
hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10
tháng 02 năm 2010

Business registration number: 0104485327 by
the Department of Planning and Investment of

Số tài khoản:

Account number:

Hanoi, on Feb. 10th, 2010

USD: 10002500 tại ngân hàng Sumitomo
Mitsui Banking Corporation, 1-2,
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0006, Japan

USD: 10002500, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, 1-2, Yurakucho 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006, Japan

VNĐ: 10002501, tại ngân hàng Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, chi nhánh Hà Nội,
Việt Nam

VNĐ: 10002501, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Hanoi Branch Office, Vietnam

JPY: 10002502 tại ngân hàng Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, 1-2, Yurakucho 1chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006,
Japan

JPY: 10002502 Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, 1-2, Yurakucho 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006, Japan

VNĐ: 10201 00020 18962 tại ngân hàng
TMCP công thương Việt Nam, chi
nhánh Hà Nội

VNĐ: 10201 00020 18962, Vietnam Bank for
Industry and Trade, Hanoi Branch Office.

Mã số thuế: 0104485327

Tax code: 0104485327

Vốn điều lệ: 4,500,000,000 VNĐ

Charter capital: 4,500,000,000 VNĐ
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4. Ngành nghề kinh doanh chính

4. Business scope

 Khảo sát, thiết kế công trình

 Construction Survey and Design

 Thiết kế và Thi công nền móng công trình

 Foundation Design and Construction

 Thiết kế và Thi công tăng cường kết cấu bằng vật

 Design and Construction of Externally Bonded

liệu FRP.

FRP systems for strengthening structures.

 Tư vấn, phân phối vật liệu địa kỹ thuật

 Consultant, geotechnics materials supply

 Phân tích đánh giá kết cấu công trình

 Structural Analysis and Evaluation

 Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình

 Testing and Evaluation of Construction Quality

 Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới

 Study and Development of Advanced Technologies

 Đào tạo và chuyển giao công nghệ

 Tranining and Technology Transfer

 Phân phối thiết bị đo và quan trắc công trình,

 Measuring Instrument and topography survey,
Construction Software Distribution

phần mềm xây dựng
 Cung cấp vật liệu nhẹ EPS
5. Đối tác của công ty



Providing Expanded Polystyrene (EPS)
5. Corporate partners
Universities & Research Institutes

Các trường Đại học và viện nghiên cứu
• Đại học Giao Thông Vận Tải

 University of Transport and Communications

• Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 Da Nang Polytechnic University;

• Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

 Ho Chi Minh Polytechnic University;

• Viện khoa học công nghệ GTVT

 Institute of Transport Science and Technology.

• Viện khoa học công nghệ xây dựng VN

 Institute for Building Science and Technology

Consulting firms & Construction companies

Các công ty tư vấn và xây dựng

 TDV company-Austria;

• Công ty TDV - Cộng hoà Áo;
• Công ty xây dựng CableTek (Hàn Quốc);

 Cable Tek construction Co.,Ltd (Suth Korea)

• Công ty tư vấn Anatech (Mỹ);

 Anatech consultant Co.,Ltd (USA)

• Công ty Tư vấn OC (Nhật Bản);

 Oriental Consultant Japan)
High-tech supplier

Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ
•

Công ty QuakeWrap (Mỹ)

•

QuakeWrap Inc. (USA)

•

Công ty Toray International Inc.

•

Toray International Inc. (Japan)
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•

Công ty AsahiKASEI (Nhật Bản)

•

AsahiKASEI Corporation (Japan)

•

Công ty Tenox Corporation (Nhật Bản)

•

Tenox Corporation (Japan)

•

Công ty MAEDAKOSEN (Nhật Bản)

•

MAEDAKOSEN Co.,Ltd (Japan)

•

Công ty Dainippon Plastics (Nhật Bản)

•

Dainippon Plastics Co.,Ltd (Japan)

•

Công ty OKASAN LIVIC (Nhật Bản)

•

OKASAN LIVIC Co.,Ltd (Japan)

•

Công ty TANAKA SCALE WORKS (Nhật Bản)

•

TANAKA SCALE WORKS Co.,Ltd (Japan)

•

Công ty Sun System Supply (Nhật Bản)

•

Sun System Supply Co.,Ltd (Japan)

•

Công ty KYOWA (Nhật Bản)

•

Kyowa Electronic Instruments Co,.Ltd

•

Công ty NTT DATA (Nhật Bản)

•

NTT DATA Corporation (Japan)

•

Tập đoàn Bentley Systems

•

Bentley Systems, Incorporated

6. Nguồn nhân lực và tổ chức hoạt động của công ty / Human reosources and organizational activities.

Bộ máy điều hành và tham gia sản xuất trực tiếp là các cán bộ và chuyên gia có trình độ cao gồm: 02 Tiến sĩ, 04
Thạc sĩ, và các Kỹ sư, cử nhân cùng đội ngũ công nhân tham gia thi công các dự án.
The executive apparatus and directly engaged in production are the officers and experts as: 02 Doctors, 04
Masters, and Engineers, Bachelors, furthermore there are worker teams for construction projects.

Hội đồng quản trị
Board of Management
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Phòng địa kỹ thuật
Geotechnical department

Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng
Laboratory for testing and inspection of quality

Phòng tư vấn thiết kế & ứng dựng công nghệ
Consultant design and technology application

Phòng đào tạo và chuyển giao công nghệ
Training and technology transfer department

Phòng hành chính và kinh doanh tổng hợp
General admistration & bussiness department

Ban giám đốc
Board of Director
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SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Finacial data

Items

2016

2017

2018

7.343.172.492

19.092.369.371

8.155.662.499

Doanh thu
Turnover

DANH SÁCH NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
TÊN DỰ ÁN

STT

NĂM

GIÁ TRỊ (VNĐ)

VỊ TRÍ

1

Kiểm tra, tính toán nút giao cầu vượt đường
Đại Lộ Đông Tây – Hồ CHí Minh

2011

14,700 USD

Đại Lộ Đông Tây TP.HCM

2

Tư vấn, hỗ trợ dự án hệ thống giao thong thong
minh của QL 3 và nội đô Hà Nội

2011

1,830 JPY

QL 3

3

Khảo sát thuộc dự án đầu tư sửa chữa, khôi phục
công trình Cầu Bính

2011

154,772,000

Cầu Bính- Hải Phòng

4

Tư vấn kiểm định chất lượng thử tải Cầu Vụ Bổn

2011

152,091,000

Cầu Vụ Bổn, Đắc Lắc

5

Tư vấn, kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán 13 Cầu QL 70, tỉnh Yên Bái

2011

130,000,000

QL 70, Tỉnh Yên Bái

6

Thi công sửa chữa Cầu Gián Khẩu bằng sợi
carbon và keo Epoxy. Công ty TNHH một thành
viên QL&XĐB248

2011

2,477,458,187

Km 255+434.81, QL1A
Cầu Gián Khẩu- Ninh
Bình

7

Thi công sửa chữa Cầu Gián Khẩu bằng sợi
carbon và keo Epoxy. Công ty CPXD số 16
Thăng Long

2011

2,384,193,138

Km 255+434.81, QL1A
Cầu Gián Khẩu- Ninh
BÌnh

8

Hợp đồng chuyển giao công nghệ với JICA

2012

291,480,000

Đại học Công nghệ
GTVT

9

Đo rung động Cầu Bính- Hải Phòng

2012

3,549,120,000

Hải Phòng

10

Đo rung động Sửa chữa Cầu Cần Thơ

2012

733,755,000

Cần Thơ

11

Cung cấp sợi thủy tinh và keo Epoxy sửa chữa
Cầu An Hòa- Đồng Nai

2012

189,559,000

Long Thành, Đồng Nai

JVTEK PROFILE – 2019

5

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT
Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email: info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

12

Thi công sửa chữa tăng cường Cầu Làn Tháp

2012

1,723,216,164

Uông Bí- Quảng Ninh

13

Cung cấp vật liệu FRP - DA Cầu Trần Thị Lý

2013

244,055,000

Cầu Trần Thị Lý - Đà
Nẵng

14

Cung cấp sơi cacbon sửa chữa dự án Cầu Hạc

2013

2,142,182,000

Cầu Hạc- Thanh Hóa

15

Cung cấp lưới điạ kỹ thuật RRR- DA Lò Đèn
Thanh Hóa

2013

435,784,360

Thanh Hóa

16

Kiểm định thử tải 1 số hạng mục Cầu Cần Thơ

2013

600,000,000

Cau Cần Thơ

17

Tư vấn thiết kế Cảng Ngọc Châu- Hạ Long

2013

750,000,000

Tuần Châu- Hạ Long

18

Cung cấp sơi cacbon sửa chữa dự án (Phân viện
khoa học CNXD miền Nam

2014

283,185,000

Nhà hàng B TP HCM ến
Thành,

19

Cung cấp sơi cacbon - Cty CP xây dựng công
nghiệp & dân dụng dầu khí

2014

1,020,400,000

TT PT TN tại Tp.HCM

20

Cung cấp sợi carbon sửa chữa Cầu Ngòi Uông

2014

145,687,500

Tỉnh Yên Bái

21

Sửa chữa, tăng cường khả năng chụi lực cầu
Sông Yên

2014

415,057,000

Hòa Vang, TP Đà Nẵng

22

Thi công gia cường kết cấu sàn dự ứng lực

2014

200,000,000

Khách sạn Nguyễn Tri
Phương-Hà Nội

23

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo Epoxy

2014

112,886,000

Hà Nội

24

Cung cấp rọ đá Composit phục vụ thi công gia
cố, chống xói, bảo vệ nền đường Phía Nam cầu
Yên Xuân- Công ty TNHH MTV QLĐS Nghệ
Tĩnh

2014

2,170,250,500

Phía Nam cầu Yên
Xuân

25

Cung cấp rọ đá Composit phục vụ thi công gia
cố, chống xói, bảo vệ nền đường Phía Nam cầu
Yên Xuân- Công ty CP TCT Công trình Đường
Sắt

2014

2,600,400,000

Phía Nam cầu Yên
Xuân

26

Cung cấp rọ đá Composit phục vụ thi công gia
cố, chống xói, bảo vệ nền đường Phía Nam cầu
Yên Xuân- Công ty TNHH MTV QLĐS Thanh
Hóa

2014

1,831,115,000

Phía Nam cầu Yên
Xuân

27

Cung cấp thiết bị đo chuyển vị và đo dao động
của hãng Koywa

2014

120,000,000

Trường Đại Học GTVT

28

Thi công xây dựng cọc công trình nhà ở xã hội
Tân Bình

2014

8,500,000,000

TP.Hồ Chí Minh

29

Thi công lắp dựng sàn ngoài trời, hàng rào, cổng
sắt bằng gỗ nhựa Composit

2014

1,455,823,000

Khách s Phương ạn
Nguyễn Tri - Hà Nội
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30

Tính toán và triển khai BVTC cốt thép mố và
trụ cầu Tịnh Xuyên – Hà Nội

2014

669,000,000

T–ịThái Bình nh Xuyên

31

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo Epoxy- Khách sạn Đà Nẵng

2015

516,247,000

Hành Sơn P. Mỹ An--Đà
N Q. Ng ẵng ũ

32

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo Epoxy- Cầu cảng Vedan

2015

2,198,270,000

Cầu cảng Vedan NaiTP. HCM - Đồng

33

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo Epoxy

2015

506,807,376

Tòa nhà Indochina
plaza, Xuân Thủy, Hà
Nội

34

Cung cấp Rọ đá Composit phục vụ thi công
đường và kè bờ sông Ngàn phố

2015

2,665,872,000

Xã S Sơn ơn Tây – Hà T
– Hương ĩnh

35

Tư vấn, khảo sát, lập BCKTKT-XD trạm kiểm
tra tải trọng xe sử dụng cân tốc độ thấp

2015

297,048,000

Hải Phòng

36

Sửa chữa bảo trì cầu Thuận Phước giai đoạn 1
bằng vật liệu gia cường kêt gia cường kêt cấu sợi
carbon và keo Epoxy – TP. Đà Nẵng

2016

2,921,549,782

Cầu Thuận Phước – TP
Đà Nẵng

37

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy và thi công công trình cầu Hòa Bình,
cầu Nàng Dình tỉnh Tây Ninh

2016

1,859,827,200

Cầu Hòa Bình, Cầu
Nàng Dình tỉnh Tây
Ninh

38

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon
và keo epoxy cảng bốc dỡ than - Nhà máy nhiệt
điện Duyên Hải 3 MR

2016

3.598,287,401

Nhà máy nhiệt điện
duyên hải 3 mở rộng –
Bình Dương

39

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy và thi công công trình Cảng Đình Vũ

2016

2,530,187,515

Cảng Đình V Phòng ũ –
TP Hải

40

Cung cấp thiết bị Kyowa – Mr. Trung IBST

2016

200,000,000

Hà Nội

41

Cung cấp thiết bị Kyowa – CTCP tập đoàn công
nghệ T-Tech VN

2016

272,305,000

Hà Nội

42

Cung cấp thiết bị Kyowa – CT TNHH
YAMAZEN Việt Nam

2016

142,428,000

Hà Nội

43

Cung cấp thiết bị Kyowa – CT CP nội thất và DV
PTN Đông Dương

2016

42,224,600

Hà Nội

44

Thi công lắp đặt thí nghiệm nén tĩnh cọc

2016

368,115,000

TP. Hà Nội

45

Thí nghiệm rung động, đánh gía khả năng chịu
lực trụ P4, P5 cầu Niệm Hải Phòng

2016

385,000,000

Cầu Niệm, Hải Phòng

46

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy - Cầu Hậu Giang 3, tỉnh Hậu Giang

2017

368,000,000

Cầu Hậu Giang
3,HậuGiang

47

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy cầu Hộ Phòng – An Giang và cầu Cái
Sắn - Bạc Liêu

2017

3,393,000,000

Cầu Hộ Phòng – An
Giang; Cầu Cái Sắn Bạc Liêu
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48

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy - Cầu Cồn Tiên, tỉnh An Giang

2017

8,040,500,000

Cầu Cồn Ti Giangên –
An

49

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy – Khang Việt

2017

728,877,000

Khang Việt

50

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy và thi công công trình Tây Hồ

2017

215,669,000

Tây Hồ

51

Cung cấp cường vật liệu gia cường kết cấu sợi
carbon và keo epoxy và thi công công trình Hàng
Bài

2017

157,634,000

Hàng Bài - HN

52

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy và thi công công trình trung tâm
thương mại Viettel - HCM

2017

757,384,000

Tòa nhà TT TM Viettel
– TP. HCM

53

Bán thiết bị đo kyowa - trường ĐH Bách Khoa
Đà Nẵng

2017

84,000,000

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

54

Thí nghiệm đo rung động cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

2017

99,000,000

Đà Nẵng - Quảng Ngãi

55

Bán thiết bị đo kyowa - Trường ĐH GTVT

2017

39,795,000

Trường ĐH GTVT

56

Bán thiết bị đo kyowa - CT TNHH kỹ thuật
Thuận Việt

2017

163,853,800

TP. Hồ Chí Minh

57

Bán thiết bị đo kyowa - TT TV ứng dụng KH ĐC
và CTGT

2017

159,640,000

TP. Hồ Chí Minh

58

Bán thiết bị đo Kyowa - Công ty CP tin học và tư
vấn XD

2017

55,660,000

TP.Hà Nội

59

Bán thiết bị đo Kyowa - Công ty cp tư vấn đo
lường

2017

33,519,000

TP. Hà Nội

60

Bán thiết bị đo Kyowa - Cty Hoàng Kim

2017

82,500,000

Hoài Đức – Hà Nội

61

Bán thiết bị đo Kyowa - Viện IBST

2018

22,920,000

Hà Nội

62

Hợp đồng bán thiết bị Kyowa – CT TNHH NC
KT & TV XD Hoàng Vinh

2018

99.066.000

Hồ Chí Minh

63

Hợp đồng bán thiết bị Kyowa – CTCP ĐTXD
CN HUTECH

2018

102.658.600

Hồ Chí Minh

64

Hợp đồng bán thiết bị Kyowa – CT TNHH
GTVT

2018

88.198.880

Hà Nội

65

Hợp đồng bán thiết bị Kyowa – CTCP giải pháp
công nghệ FTEX

2018

132,000,000

Hà Nội

66

Hợp đồng bán thiết bị và thí nghiệm – dự án
DH3, mở rộng

2018

1,000,000,000

Trà Vinh
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67

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy – tòa nhà Hà Đông

2018

848,774,000

Hà Nội

68

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy – tòa nhà thương mại

2018

147,518,000

Hà Nội

69

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy – tòa nhà Phạm Hùng

2018

155,000,000

Hà Nội

70

Cung cấp vật liệu gia cường kết cấu sợi carbon và
keo epoxy - cầu Bến Cát

2018

2,490,000,000

Cầu Bến Cát - HCM

71

Cung cấp vật liệu gia cường

2018

132.499.400

Hà Nội

72

Hợp đồng bán thiết bị Kyowa – Học viện kỹ
thuật Quân sự

2019

129.200.000

Hà Nội

73

Hợp đồng bán thiết bị Kyowa – CT TNHH KT &
CN V7

2019

73.937.000

Hồ Chí Minh

74

Cung cấp vật liệu gia cường

2019

87,613,000

Hồ Chí Minh

75

Cung cấp và thi công sửa chữa gia cường sàn

2019

135,000,000

Hà Nội

76

Cung cấp Rọ đá Composite phục vụ thi công sửa
chữa bảo trì hệ thống đê kè Cảng Cửa Việt

2019

2.926.000.000

Quảng Trị
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GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ CỦA JVTEK
1. CÔNG NGHỆ FRP
1.1. Giới thiệu chung
Công nghệ FRP là công nghệ tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông (bê tông cốt thép thường
và dự ứng lực) bằng cách sử dụng vải sợi cường độ cao dính bám ngoài (thường gọi là công nghệ FRP –
Fiber Reinforced Polymer). FRP thực chất là một loại vật liệu composite được tạo thành từ vải sợi cường
độ cao (vải sợi Carbon, Aramid hoặc Thủy tinh) và chất kết dính dạng keo epoxy. Chất kết dính dạng keo
epoxy sau khi tẩm đều lên bề mặt vải sợi cường độ cao sẽ đông cứng lại tạo thành tấm composite FRP.
Tấm FRP dính bám lên bề mặt kết cấu bê tông cũng bằng keo epoxy có thể tăng cường khả năng chịu lực
của kết cấu bê tông một cách hiệu quả. Trong các loại vải sợi cường độ cao thì vải sợi carbon cường độ
cao được sử dụng phổ biến nhất do nó có mô đun đàn hồi và cường độ chịu kéo lớn nhất.

Hình 1.1. Hình ảnh vải sợi carbon cường độ cao và mô hình tấm FRP
JVTek tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc phân phối và chuyển giao công nghệ gia cường
bằng vật liệu FRP, xuất xứ Nhật Bản, vào thị trường Việt Nam. Chúng tôi là đơn vị chuyên cung
cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công và hỗ trợ thi công trong việc gia cường
kết cấu bê tông bằng vật liệu FRP. Với bề dày kinh nghiệm của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang
đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
JVTek cam kết luôn cung cấp các sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản, có chứng chỉ CO &
CQ kèm theo từng sản phẩm và với giá cả cạnh tranh nhất.
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1.2. Đặc điểm kỹ thuật

1.2.1. Đặc điểm kỹ thuật của vải sợi carbon cường độ cao và keo epoxy đi kèm
Bảng 1.1. Đặc điểm của vải sợi carbon cường độ cao
Mã số sản
phẩm

Cường độ
chịu kéo
(MPa)

Mô đun
đàn hồi
kéo (GPa)

Độ dày
(mm)

Trọng
lượng
(g/m2)

Tỷ trọng
(g/m3)

Độ dãn dài
kéo cực
hạn (%)

CR120

4090

245

0.111

200

1.8

1.7

CR130

4090

245

0.167

300

1.8

1.7

CR140

4090

245

0.222

400

1.8

1.7

CR145

4090

245

0.250

450

1.8

1.7

CR160

4090

245

0.333

600

1.8

1.7

Bảng 1.2. Đặc điểm của keo epoxy đi kèm
Đặc tính

P – 10

D - 70

Keo lót

Keo tẩm

≥ 1.9

-

-

≥ 40

-

≥ 30

-

≥ 10

JIS K7112

1.20 ± 0.1

1.17 ± 0.1

JIS K7117
JIS K6833

1500 ± 900
1000 ± 700

≤ 20000
≤ 20000

≥ 40
≥ 20
Màu vàng

≥ 40
≥ 15
Màu xanh

Mục đích sử dụng
Cường độ bám dính (N/mm2)
Cường độ chịu uốn (N/mm2)
Cường độ chịu kéo (N/mm2)
Cường độ chịu cắt (N/mm2)
Tỷ trọng
Độ nhớt hỗn hợp (MPa.s)
R: Tiêu chuẩn
W: Mùa đông
Thời gian cho phép sử dụng
R: Tiêu chuẩn
W: Mùa đông
Màu hỗn hợp
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1.2.2. Đóng gói sản phẩm
Vải sợi carbon cường độ cao được đóng gói thành cuộn trong thùng kín carton với kích thước
quy định như Bảng 3. Keo epoxy đi kèm (Primer P-10 & Dyne D-70) được đóng gói trong thùng
kẽm kín với trọng lượng 10kg/thùng (6.67 kg A + 3.33 kg B, tỷ lệ trộn A:B = 2:1). Trên bao bì đóng
gói của vải sợi carbon cường độ cao và keo epoxy đi kèm đều ghi rõ mã số sản phẩm, ngày sản
xuất, thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.
Thông thường, thời hạn sử dụng của vải sợi carbon cường độ cao là không giới hạn thời
gian nếu được bảo quản phù hợp và thời hạn sử dụng của keo là 2 năm kể từ ngày sản xuất nếu
chưa mở thùng và được bảo quản phù hợp. Nhiệt độ bảo quản tốt nhất trong khoảng từ 7𝑜 𝐶 −
35𝑜 𝐶, tránh nơi băng giá và độ ẩm cao.

Hình 1.2. Hình ảnh đóng gói của vải sợi carbon cường độ cao và keo epoxy đi kèm

Bảng 1.3. Kích thước đóng gói của vải sợi carbon cường độ cao
Mã số sản phẩm

Chiều dày (mm)

Chiều rộng (mm)

Chiều dài (m)

Diện tích (m2)

CR120

0.111

500

100

50

CR130

0.167

500

100

50

CR140

0.222

500

50

25

CR145

0.250

500

50

25

CR160

0.333

500

100

25
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1.3. Ưu điểm của công nghệ gia cường bằng vật liệu FRP

Có nhiều phương pháp tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông, như phương pháp bọc
thêm bê tông cốt thép, phương pháp dán bản thép, phương pháp tạo dự ứng lực ngoài và
phương pháp sử dụng vật liệu FRP dán ngoài. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng vật liệu FRP ngày
này được sử dụng phổ biến hơn cả do nó có những ưu điểm sau:
 Trọng lượng nhẹ, chỉ bằng 1/4-1/5 so với thép;
 Cường độ rất cao, khoảng 10 lần thép, do đó đem lại hiệu quả gia cường cao;
 Có chiều dầy rất mỏng nên không làm thay đổi hình dạng kiến trúc và kích thước của kết
cấu sau khi gia cường. Ngoài ra, sau khi gia cường, chúng ta có thể dễ dàng che phủ bằng
các vật liệu thích hợp khác nhau (trát vữa, sơn);
 Dễ dàng thi công, có thể thi công với không gian hẹp, kết cấu có hình dạng phức tạp và ít
gây tiếng ồn;
 Độ bền cao, không phát sinh han gỉ, không bị ăn mòn, chịu được môi trường kiềm.
1.4. Các trường hợp áp dụng công nghệ FRP

Trong thực tế, có nhiều trường hợp kết cấu bê tông hiện tại cần phải được tăng cường để nâng
cao khả năng chịu lực. Có thể tóm tắt các trường hợp cần phải tăng cường bằng vật liệu FRP
thành các nhóm nguyên nhân như sau:
 Do sai sót trong giai đoạn thiết kế
 Các quy định về tải trọng hoặc các dự báo về tải trọng không phù hợp với tải trọng
thực tế trong giai đoạn khai thác;
 Các quy định về vật liệu và lựa chọn vật liệu không phù hợp;
 Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế không phù hợp;
 Sai sót trong hồ sơ thiết kế, như tính toán thiết kế sai, chất lượng bản vẽ kém.
 Do sai sót trong giai đoạn thi công
 Thi công không đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế;
 Lớp bê tông bảo vệ không đảm bảo yêu cầu, có thể gây ăn mòn cốt thép, giảm tuổi
thọ công trình;
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 Chất lượng đầm bê tông không đạt yêu cầu, bê tông có cường độ thấp hơn thiết
kế, bị rỗng nhiều;
 Bảo dưỡng bê tông không đúng quy trình yêu cầu, làm cho chất lượng bê tông
thấp, xuất hiện nhiều vết nứt;
 Kích thước kết cấu, vị trí cốt thép, loại bê tông và thép,…, không đúng với thiết kế
do kỹ sư giám sát hoặc quy trình kiểm soát chất lượng không chuyên nghiệp.
 Do sai sót trong giai đoạn khai thác
 Thay đổi công năng của công trình;
 Tải trọng khai thác thực tế lớn hơn tải trọng thiết kế;
 Việc duy tu bảo dưỡng không phù hợp.
 Kết cấu bị giảm khả năng chịu lực do ảnh hưởng của thiên tai, ô nhiễm môi trường,
hỏa hoạn, tai nạn,…
Công nghệ tăng cường kết cấu bê tông có thể áp dụng cho nhiều dạng công trình khác nhau,
như công trình nhà dân dụng, nhà công nghiệp, công trình cầu cống, công trình đập thủy điện,
công trình hầm,… Việc tăng cường cũng có thể áp dụng cho nhiều loại cấu kiện khác nhau, như
gia cường cho kết cấu chịu nén, kết cấu chịu cắt, kết cấu chịu uốn. Dưới đây là một vài hình ảnh
gia cường bằng vật liệu FRP cho các dạng kết cấu điển hình trong thực tế.
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Hình 1.3. Hình ảnh gia cường cấu kiện chịu nén (cột) bằng công nghệ FRP

Hình 1.4. Hình ảnh gia cường cấu kiện chịu uốn và cắt (dầm hoặc sàn) bằng công nghệ FRP
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1.5. Quy trình thi công

Để việc gia cường kết cấu bê tông bằng vật liệu FRP đạt chất lượng cao, việc thi công phải tuân
theo đúng trình tự như sau:
Bảng 1.4. Trình tự công nghệ thi công gia cường bằng vật liệu FRP
Trình tự thi công

Hình ảnh minh họa

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt kết cấu trước khi
dán sợi, cắt vải sợi theo thiết kế và pha trộn
keo

Bước 2: Quét keo lót lên bề mặt kết cấu
theo quy định.

Bước 3: Quét keo tẩm lên bề mặt kết cấu
theo quy đinh.

Bước 4: Dán vải sợi carbon cường độ cao

Bước 5: Quét keo tẩm lên bề mặt vải sợi.
Lặp lại Bước 4 và 5 nếu thi công nhiều lớp.

Bước 6: Kiểm tra và hoàn thiện bề mặt.
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1.6. Giới thiệu một số dự án tiêu biểu

JVTek đã thực hiện gia cường cho hàng trăm công trình xây dựng ở Việt Nam, đặc biệt là các
công trình cầu và nhà cao tầng. Kết quả thí nghiệm đã thực hiện với các dự án trên cho thấy,
các đặc trưng cơ lý của vải sợi carbon cường độ cao và keo đi kèm, xuất xứ Nhật Bản, đều đạt
hoặc vượt yêu cầu so với mức quy định của nhà cung cấp. Dưới đây là hình ảnh một số công
trình tiêu biểu, sử dụng công nghệ gia cường bằng vật liệu FRP mà JVTek đã thực hiện.

Hình 1.5. Gia cường dầm cầu trên Quốc lộ 70

Hình 1.6. Gia cường dầm cầu tại Yên Bái
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Hình 1.7. Gia cường dầm cầu tại Quảng Ninh

Hình 1.8. Gia cường trụ cầu tại TP. Đà Nẵng
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Hình 1.9. Gia cường hệ thống dầm sàn nhà tại TP. Hà Nội

Hình 1.10. Gia cường hệ thống dầm sàn nhà tại TP. Đà Nẵng
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2. THIẾT BỊ ĐO KYOWA

KYOWA là một tập đoàn lớn của Nhật Bản, được thành lập từ năm 1949, một hãng chuyên sản xuất và
phân phối những thiết bị đo trong lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm của những cơ quan nhà nước, các
tập đoàn và các trường đại học. Các thiết bị đo của KYOWA cũng phục vụ cho việc quan trắc trong lĩnh
vực công trình xây dựng, như các công trình cầu, hầm, đập, nhà, bến cảng và biển. Thông tin chi tiết về
tập đoàn KYOWA và các sản phẩm được cung cấp bởi tập đoàn có thể được tham khảo trên trang website
của KYOWA như dưới đây:
https://www.kyowa-ei.com/eng/index.html

JVTEK tự hào là nhà phân phối độc quyền các thiết bị đo của hãng KYOWA, về lĩnh vực cơ sở hạ
tầng và nghiên cứu trong các trường đại học trên lãnh thổ Việt Nam. JVTek cam kết luôn cung cấp các
sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản, có chứng chỉ CO & CQ kèm theo từng sản phẩm và với giá cả cạnh
tranh nhất. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn đầy đủ về đặc điểm và cách sử dụng các thiết bị đo
chính hãng của KYOWA.
Các thiết bị đo KYOWA có độ chính xác rất cao, lắp đặt và thu thập số liệu đo dễ dàng. Sản phẩm
của KYOWA phục vụ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các trường đại học có thể được chia thành các nhóm
như sau:
2.1. Cảm biến đo biến dạng hay ứng suất (strain gages)
Cảm biến đo biến dang hay ứng suất (strain gages) của KYOWA được sử dụng để đo biến dạng (từ đó
tính ra ứng suất) của một vị trí nào đó trên kết cấu. Nó được chia thành nhiều kiểm, theo các tiêu chí
khác nhau, như điều kiện môi trường đo, thông số cần đo, loại vật liệu được đo, nhiệt độ đo,…
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Strain gage phổ thông (đo biến

Strain gage đo trong nước

Strain gage đo ở nhiệt độ cao

Strain gage đo ứng suất tập trung

Strain gage đo độ mở rộng vết nứt

dạng của bê tông, thép,…)

Strain gage đo biến dạng bên trong
bê tông

Hình 2.1. Một số kiểu cảm biến đo biến dạng điển hình của KYOWA
2.2. Cảm biến đo lực hay tải trọng (Load cells hay Load Transducers)
Cảm biến đo lực hay tải trọng (Load cells hay Load Transducers) của KYOWA được chia thành nhiều loại,
như cảm biến đo lực nén, cảm biến đo lực kéo, cảm biến đo cả lực kéo và nén, cảm biến đo lực nhiều
thành phần (đồng thời cả 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 , 𝑀𝑧 , 𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 , 𝐹𝑧 ) và cảm biến đo lực kiểu đặc biệt khác.

Load cell đo lực nén cỡ nhỏ

Load cell loại mỏng

Load cell đo cả lực kéo

Load cell đo cả lực nén và kéo

Load cell đo lực 6 thành phần

Load cell rỗng

Hình 2.2. Một số kiểu cảm biến đo lực điển hình của KYOWA
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2.3. Cảm biến đo áp suất (Pressure Transducers)
Cảm biến đo áp suất (Pressure Transducers) của KYOWA được sử dụng để đo áp suất của chất lỏng hoặc
khí. Nó được chia thành nhiều loại khác nhau, như cảm biến đo áp suất phổ thông, cảm biến đo áp suất
cao/thấp, cảm biến đo áp suất ở nhiệt độ thấp/cao, cảm biến đo áp suất trong thời gian dài, cảm biến,
cảm biến đo áp suất siêu nhỏ (phù hợp cho việc đo áp suất phân bố sử dụng nhiều cảm biến siêu nhỏ).

Pressure transducer loại nhỏ phổ thông

Pressure transducer áp suất cao

Pressure transducer áp suất thấp

Pressure transducer nhiệt độ cao

Pressure transducer nhiệt độ thấp và
cao

Pressure transducer siêu nhỏ

Hình 2.3. Một số kiểu cảm biến đo áp suất điển hình của KYOWA
2.4. Cảm biến đo gia tốc (Acceleration Transducers)
Cảm biến đo gia tốc (Acceleration Transducers) của KYOWA được sử dụng để đo gia tốc của một vị trí
nào đó của kết cấu. Nó được chia thành nhiều loại theo các tiêu chí khác nhau, như cảm biến đo gia tốc
kích thước nhỏ/to, cảm biến đo gia tốc một phương, cảm biến đo gia tốc 3 phương, cảm biến đo gia tốc
năng lực thấp/cao, cảm biến đo gia tốc tần số thấp/cao.

Acceleration transducer cỡ nhỏ, một

Acceleration transducer cỡ nhỏ, ba

phương

phương

JVTEK PROFILE – 2019

Acceleration transducer tần số cao

22

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT
Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email: info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

Acceleration transducer tần số thấp

Acceleration transducer kháng nước

Acceleration transducer áp điện
tính năng cao

Hình 2.4. Một số kiểu cảm biến đo gia tốc điển hình của KYOWA
2.5. Cảm biến đo lực xoắn (Torque Transducers)
Cảm biến đo lực xoắn (Torque Transducers) của KYOWA được chia thành nhiều loại khác nhau, như cảm
biến đo lực xoắn cỡ nhỏ, cảm biến đo lực xoắn tốc độ cao

Torque transducer cỡ nhỏ

Torque transducer tốc độ cao

Torque transducer năng lực cao

Hình 2.5. Một số kiểu cảm biến đo lực xoắn điển hình của KYOWA
2.6. Cảm biến đo chuyển vị (Displacement Transducers)
Cảm biến đo chuyển vị (Displacement Transducers) của KYOWA được sử dụng để đo chuyển vị của một
điểm trên kết cấu. Nó được chia thành nhiều loại khác nhau theo hình dạng và năng lực đo, như cảm
biến đo chuyển vị kiểu kẹp (đo độ mở rộng vết nứt), kiểu

Displacement transducer kiểu kẹp
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Displacement transducer kiểu

Displacement transducer kiểu dây, năng

đồng hồ

lực lớn

Displacement transducer chống nước

Hình 2.6. Một số kiểu cảm biến đo chuyển vị điển hình của KYOWA
2.7. Nhóm các thiết bị đo khác trong xây dựng
Nhóm các thiết bị đo khác cho xây dựng của KYOWA có nhiều loại khác nhau, như cảm biến đo độ
nghiêng (Inclination Transducers), cảm biến đo lực rỗng để đo lực kéo của neo cáp (Hollowed Load Cell),
cảm biến đo biến dạng và nhiệt độ bên trong bê tông, cảm biến đo biến dạng gắn bề mặt, cảm biến đo
ứng suất thanh cốt thép, cảm biến đo áp suất nước lỗ rỗng, cảm biến đo độ ẩm của đất, cảm biến đo
cao độ mực nước ngầm, cảm biến đo nhiệt độ trong bê tông và đất, cảm biến đo độ mở rộng của các
mối nối hay vết nứt, cảm biến đo ứng suất trong đất hay bê tông,…

Cảm biến đo độ nghiêng kiểu chèn (Insertion type
inclination transducer)

Cảm biến đo độ nghiêng kiểu gắn bề mặt (Surfacemounting type inclination transducer)

Cảm biến đo lực rỗng (Hollowed load cell)

Cảm biến đo biến dạng và nhiệt độ trong bê tông

JVTEK PROFILE – 2019

24

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT
Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email: info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

Cảm biến đo biến dạng gắn bề mặt bê tông hoặc thép

Cảm biến đo ứng suất trong cốt thép

Cảm biến đo áp lực nước lỗ rỗng

Cảm biến đo độ ẩm trong đất

Cảm biến đo cao độ mực nước ngầm

Cảm biến đo nhiệt độ trong bê tông hay đất

Cảm biến đo sự mở rộng của vết nứt

Cảm biến đo ứng suất trong bê tông hay đất

Hình 2.7. Một số kiểu cảm biến dùng trong xây dựng điển hình của KYOWA
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2.8. Nhóm các thiết bị thu thập và ghi số liệu đo
Nhóm các thiết bị thu thập và ghi số liệu đo KYOWA được chia thành nhiều loại theo các tiêu chí khác
nhau, như nhóm thiết bị ghi số liệu đo tĩnh, động (tần số đo cao hay thấp); nhóm thiết bị ghi kiểu tương
tự hay kiểu số (analog hay digital). Các số liệu đo có thể được ghi trực tiếp vào bộ nhớ của thiết bị hoặc
kết nối với máy tính với phần mềm đo kèm theo.

Ucam-60C/65C Data Logger (Thiết bị ghi số liệu tĩnh, thu
thập tối đa 1000 kênh, tốc độ quét tiêu chuẩn
50ms/kênh)

Ucam-550A Fast Data Logger (Thiết bị ghi số liệu từ tĩnh đến
động, thu thập tối đa 1000 kênh, tần số ghi tới 50Hz)

PCD-430A/400A Sensor Interface (Thiết bị ghi số liệu
động, thu thập tối đa 16 kênh, tần số ghi tới 10kHz)

EDX-10 Series Compact Recording System (Thiết bị ghi số liệu
động, thu thập tối đa 16 kênh, tần số ghi lên tới 20kHz)

EDX-100A Universal Recorder (Thiết bị ghi số liệu
động, thu thập tối đa 256 kênh, tần số ghi lên tới
100kHz)

EDX-200A Universal Recorder (Thiết bị ghi số liệu động,
thu thập tối đa 32 kênh, tần số ghi lên tới 100kHz)
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EDX-5000A Memory Recorder/Analyzer (Thiết bị

DPM-900 Series Strain Amplifier (Thiết bị khuyết đại biến

ghi số liệu động, thu thập tối đa 80 kênh, tần số ghi

dạng động, 1 kênh)

lên tới 200kHz)

WGA-900A Instrumentation Amplifier

WDS-190AS1/191AS1 Compact Digital Indicator

Hình 2.8. Một số kiểu thiết bị ghi số liệu điển hình của KYOWA
2.9. Các phụ kiện KYOWA
Ngoài các thiết bị ở trên, KYOWA còn cung cấp các vật liệu và thiết bị phụ kiện đi kèm, như keo dán lá
điện trở, dây dẫn, adapter, bộ kết nối, bu lông và thiết bị liên kết Load cells, phần mềm xử lý số liệu đo.

Keo dán lá điện trở KYOWA
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Phụ kiện cho Load Cells KYOWA

Cáp kết nối KYOWA

Phần mềm phân tích kết quả đo DAS-200A

Adapter

Cáp kết nối KYOWA

Cáp kết nối KYOWA

Hình 2.9. Một số phụ kiện điển hình của KYOWA
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2.10.

Một số dự án tiêu biểu

JVTek đã phân phối, tư vấn và chuyển giao công nghệ đo KYOWA cho hàng trăm dự án ở Việt
Nam. JVTek cũng đã trực tiếp thực hiện đo đạc, kiểm định và đánh giá chất lượng cho nhiều
công trình xây dựng ở Việt nam bằng thiết bị đo KYOWA. Dưới đây là hình ảnh một số dự án
tiêu biểu sử dụng thiết bị đo KYOWA.

Hình 2.10. Dự án thử tải cầu Cần Thơ, Cần Thơ

Hình 2.11. Dự án thử tải cầu Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh

JVTEK PROFILE – 2019

29

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT
Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email: info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

Hình 2.12. Dự án thử tải cầu Thuận Phước, TP. Đà Nẵng

Hình 2.13. Dự án cung cấp và chuyển giao công nghệ đo KYOWA cho IBST, TP. Hà Nội

Hình 2.14. Dự án thử tải dầm U beam tại nhà máy Beton 6, Bình Dương
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3. RỌ ĐÁ COMPOSITE
Rọ Đá Composite là túi vật liệu được chế tạo kiểu lưới dệt Raschel, bằng các sợi tổng hợp polyester. Sản
phẩm này có đặc điểm là nhẹ và có độ bền tuyệt hảo. Nhờ đó, Rọ Đá Composite được đề xuất sử dụng
nhiều cho các công trình bảo vệ bờ sông, mái dốc, chân mố trụ cầu, và cho việc chặn lũ, chống xói lở bờ
sông, bờ biển.
3.1. Đặc điểm của rọ đá composite
Rọ đá composite có những đặc điểm nổi bật sau:
 Vật liệu được làm từ sợi hóa học chuyên biệt, chống ăn mòn.
 Thông qua 2 lớp lưới dệt kiểu Raschel, túi có cấu trúc chắc chắn và mắt lưới dày, giữ được toàn
bộ vật liệu trong túi. Ngay cả khi túi bị hư hại một vài chỗ, túi vẫn giữ tốt toàn bộ vật liệu đựng
phía trong nó.
 Với đầy đủ tính đàn hồi, túi đá thích hợp cho việc bảo vệ chân công trình, túi cũng có thể thay
đổi hình dạng theo bề mặt, địa hình đáy sông, bờ sông. Với công tác lấp đầy, túi cũng thực hiện
một cách linh hoạt cho sự lấp đầy, phù hợp với các khoảng trống cần lấp đầy.
 Có thể sử dụng linh hoạt nhiều loại vật liệu lấp đầy, như đá hộc, sỏi cuội, gạch đá vỡ hoặc bê
tông cục.
 Việc thi công chủ yếu được thực hiện bằng máy, với cả hai công việc thi công chính là đổ đầy đá vào
túi và lắp đặt túi vào vị trí công trình. Ngoài ra, những phần việc thủ công cũng không yêu cầu những
người thợ có tay nghề. Vì vậy, công tác xây dựng sẽ nhanh hơn, trôi chảy hơn, và từ đó rút ngắn thời gian
xây dựng.
3.2. Các trường hợp áp dụng rọ đá composite
Rọ đá composite thích hợp sử dụng trong những trường hợp sau:
 Tạo lớp phủ bảo vệ chân và đáy sông, biển, trụ cầu
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Hình 3.1
 Lấp đầy trên những khối bảo vệ chân công trình

Hình 3.2
 Các công trình vùng ven biển, móng đường tạm

Hình 3.3
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Các công trình phòng chống thiên tai khác

Hình 3.4
JVTek tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc phân phối và chuyển giao công nghệ bảo vệ chân công
trình, bờ sông, bờ biển bằng Rọ đá composite, xuất xứ Nhật Bản, vào thị trường Việt Nam. Với bề dày
kinh nghiệm của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, bao gồm
dịch vụ tư vấn thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công và hỗ trợ thi công. JVTek cam kết luôn cung cấp các
sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản, có chứng chỉ CO & CQ kèm theo từng sản phẩm và với giá cả cạnh
tranh nhất.
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3.3. Các dự án tiêu biểu
JVTek đã thực hiện nhiều dự án bảo vệ bờ sông, bờ biển và chân công trình bằng Rọ đá composite ở Việt
Nam. Dưới đây là hình ảnh một số công trình tiêu biểu, sử dụng Rọ đá composite, xuất xứ Nhật Bản.

Hình 3.5. Dự án kè Nồi Rang, Quảng Nam

Hình 3.6. Dự án cầu Yên Xuân, Nghệ An

Hình 3.7. Dự án cảng Cửa Việt, Quảng Trị
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4. CỌC TENOCOLUMN
Cọc Tenoclumn là một loại cọc xi măng đất chất lượng cao, được tạo thành bằng việc khuấy đảo và trộn
đất với hỗn hợp vữa xi măng được bơm trực tiếp vào nền đất. Vữa xi măng được trộn từ nước và xi măng
rời với tỷ lệ chính xác tại trạm trộn để đảm bảo chất lượng ổn định. Cọc Tenocolumn được thi công và
quản lý chất lượng bằng máy móc và quy trình công nghệ tiên tiến của Nhật Bản nên đảm bảo tính đồng
nhất và chất lượng cao của cọc. Trong quá trình khuấy trộn, việc khuấy trộn đều hỗn hợp đất và vữa xi
măng là rất quan trọng. Đặc biệt với trường hợp đất có độ dính kết cao (đất sét) thì những khối đất chưa
được trộn có xu hướng liên kết và xoay cùng cánh khoan. Để ngăn chặn hiện tượng này, cánh Tenoblade
được phát triển và gắn vào cánh khoan, nhờ đó cải thiện và tăng hiệu quả khuấy trộn và tạo ra cọc có
chất lượng cao (xem Hình 4.1).

Hình 4.1. Máy khoan và cánh khoan theo công nghệ Tenocolumn của Nhật Bản
Cọc vít Tenocolumn có những đặc điểm nổi bật như sau:
 Chất lượng cọc cao nhờ vào biện pháp khuấy trộn hiệu quả và hệ thống quản lý thi công chất
lượng cao.
 Tính cơ giới cao do việc thi công hầu hết bằng máy.
 Tính kinh tế cao so với các loại cọc thông thường khác như cọc đóng BTCT, cọc khoan nhồi,…,
đặc biệt trong điều kiện nền đất yếu dày.
 Thời gian thi công nhanh do chủ yếu thi công bằng máy.
 Thân thiện với môi trường do nó ít tạo ra tiếng động, rung động và ít bùn đất thải ra môi trường.
 Phạm vi ứng dụng rộng do nó có thể áp dụng trên nhiều loại đất khác nhau.
 Cọc xi măng đất còn có tác dụng giảm thiểu hiện tượng lún cố kết, hiện tượng hóa lỏng của
đất,…
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Cọc Tenocolumn thích hợp sử dụng làm nền móng cho các loại công trình khác nhau, như nhà dân
dụng và công nghiệp, các công trình giao thông và thủy lợi, đặc biệt tại những nơi có chiều sâu đất yếu
lớn. Nó cũng thích hợp với nhiều loại đất yếu khác nhau, như đất lẫn sỏi sạn, đất cát, đất sét, đất sét
pha, đất bùn, đất hữu cơ. Cọc Tenocolum thích hợp với các công trình có tải trọng nhỏ và vừa (dưới 15
tầng). Cho đến nay đã có hơn 36.000 dự án sử dụng sử dụng cọc Tennocolumn được áp dụng ở Nhật
Bản.
JVTek tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc chuyển giao công nghệ cọc Tenocolumn vào thị trường
Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công và hỗ trợ thi công.
Để từng bước áp dụng công nghệ cọc Tenocolumn vào Việt Nam, JVTek đã kết hợp với các hãng
thi công Nhật Bản, Trường đại học GTVT (UTC) và Viện khoa học công nghệ Xây dựng (IBST), nghiên cứu
lý thuyết và thí nghiệm thực tế ở Việt Nam. Kết quả là hai tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đã được ban hành,
bao gồm TCCS 89:2018/IBST: Tenocolumn - Chỉ dẫn thiết kế và TCCS 90:2018/IBST: Tenocolumn – Thi
công và nghiệm thu. Dưới đây là một vài hình ảnh về cọc Tenocolumn đã thực hiện ở Nhật Bản và Việt
Nam.
Đất cát
qu = 4180 kN/m2

Đất sét pha
qu = 1710 kN/m2
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Hình 4.2. Cọc Tenocolumn thi công với các loại đất khác nhau

Hình 4.3. Thí nghiệm cọc Tennocolumn tại Hồ Chí Minh

Hình 4.4. Thử nghiệm cọc Tenocolumn tại Hà Nội
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5. CỌC EAZET
Cọc EAZET là kỹ thuật cọc vít ống thép rất tinh xảo trong xây dựng. Cọc EAZET có nhiều ưu điểm so với
các cọc thông thường khác, như ít rung động, ít tiếng ồn, ít ô nhiễm môi trường, gọn nhẹ và dễ thi dàng
thi công. Cho đến nay, đã có hơn 30.000 dự án sử dụng cọc EAZET và nó trở thành một phương pháp
móng cọc được ưa thích trong thị trường xây dựng cọc ở Nhật Bản (xem Hình 5.1).

Hình 5.1. Hình ảnh cọc EAZET và sự làm việc của nó
Cọc vít ATT có những đặc điểm nổi bật như sau:
 Thân thiện với môi trường do việc thi công cọc EAZET ít gây rung động, ít tiếng ồn và không gây
ô nhiễm nguồn nước.
 Có hiệu quả cao hơn so với các cọc thông thường khác do có sức kháng đỡ và sức kháng kéo
cao:
 Sức kháng đỡ cao do hiệu quả của cánh xoắn mũi cọc. Cánh xoắn mũi cọc có thể nâng
cao sức kháng đỡ của cọc EAZET khi so sánh với cọc thẳng thông thường khác.
 Sức kháng kéo cao do hiệu quả của cánh xoắn mũi cọc. Cánh xoắn mũi cọc có tác dụng
như một cái neo trong lớp đất cọc xuyên qua.
 Có độ tin cậy và chất lượng cao:
 Cọc EAZET có chất lượng cao do nó được thi công bằng máy thi công có thể kiểm soát
được lực ấn thẳng đứng và lực xoắn trong suốt quá trình thi công.
 Cọc EAZET có độ tin cậy cao do nó được thi công chủ yếu bằng máy.
 Gọn nhẹ do cọc EAZET có kích thước rất nhỏ so với các cọc thông thường khác và được thi công
bằng máy có kích thước rất nhỏ gọn. Do đó, cọc EAZET có thể được áp dụng trong những môi
trường rất chặt hẹp trong đô thị.
JVTEK PROFILE – 2019

38

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT
Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email: info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

Cọc EAZET thích hợp sử dụng làm nền móng cho các công trình có tải trọng nhỏ hoặc vừa, như các
công trình nhà dân dụng và công nghiệp có chiều cao thấp (nhỏ hơn 10 tầng). Cho đến nay, đã có hơn
30000 công trình sử dụng cọc EAZET được áp dụng ở Nhật Bản.
JVTek tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc chuyển giao công nghệ cọc EAZET vào thị trường Việt
Nam. Với bề dày kinh nghiệm của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công và hỗ trợ thi công. Dưới đây là
một số hình ảnh về cọc EAZET.

Hình 5.2. Hình ảnh thi công cọc EAZET ở Nhật Bản
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6. CỌC VÍT ATT
Cọc vít ATT là một dạng cọc lai giữa phương pháp cọc Tenocolumn có độ tin cậy cao và “ống thép có
cánh” đã được áp dụng thành công trong công nghệ cọc EAZET-II. Loại cọc này đáp ứng được khả năng
chịu lực cao do có sự phối hợp giữa cọc đất xi măng và ống thép có cánh. Ngoài ra, phương pháp cọc lai
này là phương pháp thân thiện với môi trường, tiếng ồn thấp và ít phát sinh bùn đất thải. Công nghệ này
được thi công bằng máy và quản lý chất lượng theo công nghệ của Nhật Bản. Hình 6.1 dưới đây thể hiện
trình tự thi công cọc vít ATT.

Hình 6.1. Trình tự thi công cọc vít ATT
Cọc vít ATT có những đặc điểm nổi bật như sau:
 Khả năng chịu tải trọng thẳng đứng lớn do cọc xi măng đất có chất lượng cao, các ống thép
được gắn cánh, các lớp đất xung quanh không bị xáo trộn và được nén chặt trong quá trình ống
thép có cánh được xoay xuống.
 Khả năng chịu tải trọng ngang lớn do có thêm ống thép có cánh được thi công thêm vào cọc xi
măng đất.

JVTEK PROFILE – 2019

40

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT
Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email: info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

 Khả năng chịu lực nhổ lớn do cọc xi măng đất có chất lượng cao, các ống thép được gắn cánh,
các lớp đất xung quanh không bị xáo trộn và được nén chặt trong quá trình ống thép có cánh
được xoay xuống.
 Độ rung và tiếng ồn thấp do được thi công và quản lý chất lượng theo công nghệ tiên tiến của
Nhật Bản.
 Có thể thi công ở khu vực có diện tích hẹp và khu vực đô thị do quá trình thi công diễn ra êm
thuận và kích thước thiết bị phù hợp.
 Ít bùn đất thải do cọc được được tạo ra bằng chính đất tại vị trí cọc, do vậy ít gây ô nhiễm môi
trường.
 Dễ dàng kiểm soát cao độ đầu cọc do được thi công và quản lý với công nghệ hiện đại của Nhật
Bản.
 Cọc xi măng đất còn có tác dụng giảm thiểu hiện tượng lún cố kết, hiện tượng hóa lỏng của
đất,…
Cọc vít ATT thích hợp sử dụng làm nền móng cho các loại công trình khác nhau, như nhà dân dụng
và công nghiệp, các công trình giao thông và thủy lợi, đặc biệt tại những nơi có chiều sâu đất yếu lớn.
Nó cũng thích hợp với nhiều loại đất yếu khác nhau, như đất lẫn sỏi sạn, đất cát, đất sét, đất sét pha,
đất bùn, đất hữu cơ. Kể từ khi bắt đầu được áp dụng vào năm 2002, đến nay đã có hơn 4000 công trình
sử dụng cọc vít ATT được áp dụng ở Nhật Bản.
JVTek tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc chuyển giao công nghệ cọc vít ATT vào thị trường Việt
Nam. Với bề dày kinh nghiệm của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công và hỗ trợ thi công.
Để từng bước áp dụng công nghệ cọc vít ATT vào Việt Nam, JVTek đã kết hợp với các hãng thi công
Nhật Bản, Trường đại học Giao thông Vận tải (UTC) và Viện khoa học công nghệ Xây dựng (IBST), nghiên
cứu lý thuyết và thí nghiệm thực tế ở Việt Nam. Kết quả là hai Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đã được ban
hành, bao gồm TCCS 57:2014/IBST: Cọc vít ATT - Chỉ dẫn thiết kế và TCCS 58:2014/IBST: Cọc vít ATT –
Thi công và nghiệm thu. Dưới đây là một vài hình ảnh các dự án sử dụng cọc vít ATT mà JVTek đã thực
hiện ở Việt Nam.

JVTEK PROFILE – 2019

41

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT-VIỆT
Trụ sở chính: P106 – Nhà N1, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại: (024)-3211-5618; Hotline: 081-2355-000
Email: info@jvtek.com.vn
Website: http://jvtek.com.vn

Hình 6.2. Thí nghiệm cọc vít ATT tại Hà Nội

Hình 6.3. Thí nghiệm cọc vít ATT tại Hồ Chí Minh
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Hình 6.4. Thi công cọc vít ATT cho dự án nhà chung cư ở TP. Hồ Chí Minh
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7. CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG EPS
Vật liệu nhẹ EPS hay còn gọi là nhựa EPS (Expanded Polystyrene) là một loại nhựa Polystyrene (nhựa
nhiệt dẻo) giãn nở. Các hạt EPS có thành phần tổng hợp từ 90 – 95% Polystyrene và 5 – 10% chất tạo khí
như Pentane hay Carbon dioxide. Qua quá trình xử lý, hạt EPS nở to tăng kích thước (tăng 20 đến 50 lần)
và kết dính với nhau và tạo thành các sản phẩm có hình dạng kích thước khác nhau (xem Hình 7.1).

Hình 7.1. Vật liệu nhẹ EPS
Công nghệ xây dựng EPS được ứng dụng lần đầu tiên vào năm 1972 tại Nauy, là giải pháp vật liệu
nhẹ EPS thay thế đất. Từ khi được du nhập vào Nhật Bản, năm 1985 cho đến nay, đã có rất nhiều công
trình xây dựng ứng dụng EPS và họ đã thành lập hiệp hội EDO và thống nhất tiêu chuẩn thiết kế, phương
pháp thi công và tiêu chuẩn chất lượng vật liệu EPS. Tính đến năm 2008, đã có hơn 4.500.000 𝑚3 vật
liệu nhẹ EPS được sử dụng trong xây dựng ở Nhật Bản.
Công nghệ xây dựng EPS có những đặc điểm nổi bật như sau:
 Kinh tế: Do chi phí bảo dưỡng và quản lý thấp, thời gian thi công nhanh, giảm khối lượng đất
đào và đắp,…
 Dễ dàng thi công: Do nó là vật liệu nhẹ, nên việc thi công rất dễ dàng, nhanh và chỉ cần rất ít
công nhân, không cần máy móc xây dựng lớn.
 Thân thiện với môi trường: Do không có các thành phần HBCD và CFC, nên nó là vật liệu an toàn
với môi trường.
 Tính chắc chắn cao: Do hệ số Poisson của vật liệu EPS gần bằng không, nên chỉ cần một kết cấu
tường chấn rất đơn giản là đủ để chống được áp lực ngang của nền đắp bằng EPS. Do vậy, có
thể xây dựng một kết cấu nền bằng EPS có tính ổn định cao bằng cách xếp chồng các khối EPS
lên nhau.
 Khả năng chịu nước tốt: Do vật liệu EPS có dạng cấu trúc bong bóng độc lập, rất khó hấp thụ
nước. Nhờ đó vật liệu có các tính năng ổn định trong các điều kiện thời tiết khác nhau.
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 Chức năng giảm xung: Cũng nhờ cấu trúc bong bóng độc lập của EPS giúp vật liệu có tính năng
giảm xung (giảm tải trọng xung kích) rất cao.
 Khả năng chịu nén cao: Cường độ chịu nén của EPS khoảng 40 ~ 700 kN/m2, nó đủ để áp dụng
cho các dạng công trình khác nhau.
 Vật liệu nhẹ: Tính năng đặc biệt nhất của vật liệu EPS là có tỷ trọng rất thấp, chỉ khoảng 1/100
so với đất, nên được thi công dễ dàng và giảm áp lực tác dụng lên đất nền hay giảm lún đất
nền,…(Xem Bảng 7.1).
Bảng 7.1. Bảng so sánh tỷ trọng của một số vật liệu khác nhau trong xây dựng
Vật liệu
Tỷ trọng
(kN/m3)

Đất
thường
14 ~ 22

Xỉ núi lửa

Xỉ cát

Xỉ than

12 ~ 16

12 ~ 13

12 ~ 23

Vữa bong

Bê tông

bóng

thường

5~9

21 ~ 25

EPS

0.13 ~ 0.63

Vật liệu EPS thích hợp nhiều dạng kết cấu khác nhau để giảm áp lực thẳng đứng lên đất nền và
giảm áp lực ngang lên tường chắn. Ví dụ, EPS được sử dụng để làm nền đắp trên đất yếu, nền đắp mở
rộng, nền đắp sau mố cầu, tường chắn, móng công trình, bảo vệ kết cấu, lấp đầy lỗ rỗng kết cấu, ..
JVTek tự hào là đơn vị dẫn đầu trong việc chuyển giao công nghệ xây dựng EPS vào thị trường Việt
Nam. Với bề dày kinh nghiệm của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng, bao gồm dịch vụ tư vấn thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công và hỗ trợ thi công. Dưới đây là
một vài hình ảnh ứng dụng vật liệu EPS trong xây dựng thực tế ở Nhật Bản.
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Hình 7.2. Một số hình ảnh ứng dụng vật liệu EPS trong xây dựng tại Nhật Bán
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VIET-JAPAN ADVANCED TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Công ty Cổ phần Công nghệ tiên tiến Nhật - Việt (JVTEK) đặt trụ sở tại thủ đô Hà Nội và được thành lập
bởi những nhà sáng lập đã có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ. Cụ thể,
JVTEK chuyên về tư vấn, chuyển giao công nghệ và những thiết bị công nghệ cao, nghiên cứu và phát
triển trong lĩnh vực xây dựng, môi trường và kiểm tra vật liệu. Với nhiệt huyết và tinh thần của toàn
thể công ty, JVTEK cam kết mang những giải pháp hữu hiệu phục vụ cho khách hàng, đồng thời đem
đến những giá trị cộng đồng. Ứng dụng công nghệ mới, JVTEK đã tham gia nhiều dự án cũng như thành
lập mối quan hệ đối tác lâu dài với những công ty trong và ngoài nước (Nhật Bản, Mỹ,…), các viện
nghiên cứu và các trường đại học.
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