
  

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÊ TÔNG THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Thực hiện công nghệ đầm rung lắc trong khi cấp nguyên liệu bê tông 

vào khuôn định hình. Vật liệu bao gồm: xi măng bền sunfat; cốt thép là cốt 

thép nguội cường độ cao gồm các dây thép được vuốt nguội tạo thành lưới; đá 

là đá tự nhiên với kích cỡ từ 5-10mm; 

Thiết bị đầm rung lắc có khả năng tạo ra dao động theo các phương 

ngang lẫn phương thẳng đứng; là hệ thống bao gồm dàn khung thép động cơ 

đầm kết hợp với một hệ thống lò xo để tạo ra các giao động, co ngót bê tông 

đẩy toàn bộ bọt khí trong bê tông ra ngoài đảm bảo cho bê tông đặc chắc 

không còn khả năng thẩm thấu. 

2.  Tính ưu việt:  

- Bê tông cốt thép có thành rất mỏng:  25 - 70mm 

- Giảm thiểu khối lượng, trọng lượng so với bê tông cốt thép đúc sẵn 

thông thường hiện nay 

- Sử dụng vật liệu gồm xi măng bền sunfat; cốt thép là cốt thép nguội 

cường độ cao gồm các dây thép được vuốt nguội tạo thành lưới; đá tự 

nhiên với kích cỡ từ 5-10mm, tăng nhanh khả năng liên kết của bê tông, 

tăng nhanh cường độ bê tông, cho phép rút ngắn thời gian chờ tháo ván 

khuôn (≥ 6 giờ) không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông 

- Thực hiện công nghệ đầm rung lắc trong khi cấp nguyên liệu bê tông 

vào khuôn định hình. 

3.  Hình thức chuyển giao:  

- Chìa khóa trao tay,  

- Cung cấp thiết bị 

4.  Liên hệ chuyển giao: 

Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

- Địa chỉ : Đường 3/2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


