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GIỚI THIỆU 

VỀ CHÚNG TÔI 

 

Thay mặt cho Công ty Tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn Quý vị đã dành thời gian 

tìm hiểu về công ty của chúng tôi bao gồm tất cả các hoạt động và dịch vụ của VNT Việt Nam. 

Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105808669 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp, đến nay VNT Việt Nam đang ngày càng phát triển vững mạnh với đội ngũ nhân viên, 

chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý - giám sát thi công - gia cố kết cấu công trình xây dựng 

dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. 

Hợp tác với VNT Việt Nam Quý vị dễ dàng nhận thấy chúng tôi còn tư duy rất khác biệt trong việc xây dựng 

giải pháp chuyên nghiệp, nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Tạo ra thành công tối đa cho khách 

hàng chính là thành tựu của chúng tôi. VNT Việt Nam luôn ước mong được đồng hành và trở thành trợ thủ 

đắc lực của quý khách trong các dự án xây dựng. 

Quý khách vui lòng dành thời gian tìm hiểu thêm về VNT Việt Nam tại website: www.giacoketcau.com hoặc 

www.vntvietnam.com  

Trân trọng! 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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GIỚI THIỆU 

VỀ PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ KẾT CẤU 

 

Chúng tôi thường triển khai công việc trong trường hợp khách hàng có nhu cầu cần gia cố kết cấu bê tông 

(cột, vách, dầm, sàn, mái) để: 

1. Tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng nhằm mục đích gia tăng tải trọng sử dụng. 

2. Khắc phục tình trạng kết cấu bê tông không đủ khả năng chịu lực do không đủ mác bê tông / bê 

tông bị rỗ, khuyết tật / thiếu thép chịu lực / tiết diện kết cấu không đủ lớn nhưng không cần (hoặc 

không thể) phá bỏ cấu,... 

3. Xử lý cắt bỏ hoặc giảm tiết diện kết cấu để tăng không gian sử dụng của công trình. 
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GIỚI THIỆU 

VỀ TẤM SỢI CARBON FIBER - CFRP 

 

Tấm sợi carbon được viết tắt là CFRP có tên Quốc tế đầy đủ là Carbon Fiber Reinforced Polymer. 

CFRP được chế tạo từ các sợi Carbon  nên có trọng lượng nhẹ, cường độ chịu kéo cao và không bị ăn mòn. 

Sợi Carbon có khả năng chống chịu tốt trong điều kiện môi trường nóng ẩm nhờ vào khả năng không hấp 

thụ độ ẩm. 

Đối với tác động dài hạn, do có hệ số giản nở là âm và rất bé theo chiều dọc nên sợi Carbon tạo ra được độ 

ổn định tuyệt vời và khả năng kháng mỏi rất tốt trong quá trình làm việc. 
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

CỦA TẤM SỢI CARBON FIBER - CFRP 

Ý tưởng sử dụng vật liệu Polymer cốt sợi FRP gia cường cho kết cấu bê tông đã xuất hiện và phát triển từ 

cuối thập niên 1980 ở Châu Âu (đặc biệt là Thuỵ Sĩ) và Nhật Bản. Những sáng kiến này đã được theo dõi 

liền sau đó bằng hàng loạt các nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm ở Hoa Kỳ và Canada. 

Các nghiên cứu được phát triển dần đến các ứng dụng gia cường cho kết cấu cột thông qua phương pháp 

bọc kín (quấn chặt thân cột chịu nở ngang) bằng các loại tấm hoặc vải FRP. Hướng đi này đặc biệt hiệu quả 

trong giải quyết vấn đề chịu tải trọng ngang của cột bê tông, nhất là cột chịu động đất trên các cây cầu 

thuộc hệ thống đường cao tốc. Những năm đầu thập niên 1990, việc ứng dụng FRP vào tăng cường khả 

năng chịu cắt và chịu uốn cho kết cấu cũng được phát triển. 

Tại Việt Nam, CFRP mới được biết đến trong khoảng 10 năm gần đây. Tấm sợi Carbon gia cường kết cấu 

(CFRP) được áp dụng đặc biệt trong việc sửa chữa và gia cường các công trình bằng bê tông, khi mà các 

giải pháp truyền thống tỏ ra không hiệu quả về tính khả thi và chi phí. CFRP được sử dụng để gia cố, tăng 

khả năng chịu lực của hệ thống cầu giao thông, bản sàn, dầm, cột và vách cứng. Hiệu quả của việc sử dụng 

CFRP còn đến từ khả năng áp dụng dễ dàng, không tác dụng khoan đục vào kết cấu hiện hữu, đặc biệt 

không ảnh hưởng đến các hoạt động của công trình trong quá trình sửa chữa. 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TẤM SỢI CARBON FIBER - CFRP 
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SO SÁNH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

CỦA CFRP VỚI CÁC VẬT LIỆU KHÁC 

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

Gia cố kết cấu bằng tấm sợi carbon fiber có các ưu điểm nổi trội sau: 

1. Không đục phá kết cấu hiện có, chỉ bóc bỏ lớp vữa trát (nếu có). 

2. Không ảnh hưởng đến kiến trúc hiện trạng của công trình. 

3. Trọng lượng rất nhẹ nên không làm tăng tải trọng của công trình. 

4. Thời gian thi công nhanh, không ảnh hưởng đến công trình lân cận. 

5. Tấm sợi carbon fiber (CFRP) và keo liên kết không chịu tác động bởi ăn mòn hóa học (axit, kiềm) và 

ô xi hóa dưới tác động của điều kiện môi trường. 
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MỘT SỐ ỨNG DỤNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 

1. Gia cố cột, gia cố vách bê tông khi công trình cần nâng tầng hoặc chất thêm tải trọng do thay đổi 

công năng. 

2. Gia cố kết cấu để cắt bỏ cột, dầm khi cần tăng chiều cao thông thủy (không gian sử dụng của công 

trình) hoặc do kết cấu bị vướng thiết bị (cửa cuốn, điều hòa,...). 

3. Gia cố kết cấu dầm - sàn - lanh tô - cầu thang bị võng, nứt. 

4. Gia cố dầm sàn để đặt thêm thiết bị (máy phát điện, bể bơi,...). 

5. Gia cố sàn để xây tường lên trên. 

6. Gia cố dầm bẹt và dầm nhịp lớn bị nứt do không đủ chiều cao làm việc. 

7. Gia cố, xử lý sàn không dầm (trốn dầm) bị nứt, võng do nhịp lớn. 

8. Gia cố bê tông sàn bị nứt trước khi xử lý chống thấm. 

9. Gia cường lỗ mở trên sàn, vách tường của công trình hiện có. 

10. Phối hợp với đơn vị thiết kế để giảm chiều cao tiết diện của dầm vượt nhịp lớn, giảm tiết diện cột. 
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Gia cố dầm nhịp 7.5m bị nứt võng do thi công thiếu thép chịu lực - tại Thành phố Điện Biên 

 

Gia cố trần tầng hầm gara ô tô - tại Phố Trấn Vũ (Hà Nội) 
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Gia cố sàn bê tông nhà cổ để tháo bỏ kết cấu dầm đỡ bằng gỗ bị mối mọt - tại Hàng Bồ (Hà Nội) 

 

Gia cố lỗ mở trần bê tông khu vực thang bộ bị võng do không có dầm - tại Thường Tín (Hà Nội) 
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Gia cố trần trốn dầm nhịp lớn - tại Đô Lương (Nghệ An) 

 

Gia cố trần bị võng, nứt tại Phố Hàng Bông - Hà Nội 
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Gia cố lanh tô bị võng, nứt nhưng không cần tháo cửa nhôm kính tại Bắc Giang 

 

Gia cố dầm nhịp 8m sàn tầng 2 và tầng 3 Nhà hàng - tại Kim Bôi, Hòa Bình 
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Hình ảnh cột trước khi gia cố Hình ảnh cột sau khi gia cố 

 

Gia cố cột và dầm Nhà máy hóa chất - Phú Thọ  
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Gia cố công trình Nhà nghỉ bị ăn mòn do xâm thực mặn tại Đồ Sơn - Hải Phòng 

 

Gia cố đường ống cấp dầu bị ăn mòn tại Uông Bí - Quảng Ninh 
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Gia cố vị trí giảm yếu của đường ống dẫn hơi trong Nhà máy dệt tại Phủ Lý - Hà Nam 

 

Gia cố nhánh rẽ đường ống cấp nhiên liệu tại Nhà máy luyện thép - Thái Nguyên  
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Gia cố kết cấu dầm lầu 2 Rạp chiếu phim Cinestar Mỹ Tho (Tiền Giang)  
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Gia cố sàn lầu 1 Nhà văn hóa Bến Thành - Quận 1 (Tp.HCM) để làm rạp chiếu phim  
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Gia cố sàn đáy bể bơi Khách sạn Azumaya - 16 Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  
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Gia cố sàn phòng mổ P931 nhà D - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Hà Nội  
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Gia cố sàn tầng 4 công trình nhà ở gia đình - Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên  
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Gia cố sàn tầng 3 bị hỏng dầm do thi công khung xương trần - KĐT Mỹ Đình II, Hà Nội 
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