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THƯ NGỎ
Công ty cổ phần GRANITE VIỆT (GVC) xin gửi lời cảm ơn đến QUÝ ĐỐI TÁC
đã quan tâm dành cho GRANITE VIỆT cơ hội được phục vụ.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, GRANITE VIỆT đã
nghiên cứu, sản xuất thành công các sản phẩm chất lượng cao, thay cho sản phẩm nhập
khẩu; thay thế các sản phẩm tương tự truyền thống không hiệu quả; đồng thời giúp các
QUÝ ĐỐI TÁC thi công các công trình đáp ứng tiến độ nhanh, đảm bảo chất lượng, mỹ
thuật v.v..
GRANITE VIỆT là công ty đầu tiên ở Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ này
từ ông Nguyễn Biên Cương - Giảng viên chính của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,
người đang sở hữu sáng chế các công nghệ này, được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt
Nam.
GRANITE VIỆT bao gồm các Thạc sỹ, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm,
kiến thức chuyên môn giỏi, chuyên sâu trong lĩnh vực Sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt
ngành giao thông theo tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.
Ngoài việc cung cấp các sản phẩm tốt nhất, GRANITE VIỆT còn mang đến công
trình những giải pháp kỹ thuật hiệu quả, giúp cho QUÝ ĐỐI TÁC cảm thấy an tâm hơn,
hiệu quả hơn khi hợp tác. Mọi giao dịch tại GRANITE VIỆT luôn có lợi nhất cho QUÝ
ĐỐI TÁC.
Để thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn, GRANITE VIỆT xin gửi tới
QUÝ ĐỐI TÁC thư ngỏ giới thiệu các thông tin cơ bản về GRANITE VIỆT và sản phẩm
của Chúng tôi.
Rất mong QUÝ ĐỐI TÁC xem xét và tạo điều kiện để GRANITE VIỆT được
phục vụ cho sự phát triển của QUÝ ĐỐI TÁC.
Gửi lời chào trân trọng !
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PHẦN I. GIỚI THIỆU
1. GIỚI THIỆU CÔNG TY
- Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GRANITE VIỆT
- Tên Tiếng Anh: GRANITE VIET JONT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: GVC
- Trụ sở chính: Số 294/40 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên
Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Sản xuất tại: Tổ 6 Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà
Nẵng.
- Chủ Tịch HĐQT: Ông Võ Như Thắng
- Điện thoại: 0236.3945339
- Website: http://gvcviet.com

–

Email: kd01@vgcviet.com

- Mã số thuế: 0401428360
- Tài khoản: Ngân Hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt (Đà Nẵng)
- Số tài khoản: 0050100005143007
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Công ty CP Granite Việt được thành lập theo giấy phép kinh doanh số:
0401428360 ngày 14/06/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp.
- Trụ sở công ty: Số 294/40 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận
Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Nhà máy: Tổ 06 Đà Sơn – Hòa Khánh Nam – Liên Chiểu – Tp Đà Nẵng
- Tel: 0236.3945339

Email: kd01@vgcviet.com
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Nắm bắt được nhu cầu phát triển ngày càng cao của ngành xây dựng, năm 2011
công ty quyết định xây dựng nhà máy sản xuất tại Tổ 06 – Đà Sơn – P. Hòa Khánh Nam –
Q. Liên chiểu – TP. Đà Nẵng. Đến tháng 01/ 2012, Nhà máy chính thức đi vào hoạt động
với diện tích sử dụng 4.000m2 (Trong đó nhà xưởng và phòng thí nghiệm: 2.000m2).
Các sản phẩm HPC của Công ty CP Granite Việt được Đối tác đánh giá cao cả về
mẫu mã lẫn chất lượng.
Với quyết tâm nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ không ngừng của
đội ngũ cán bộ nhân viên công ty, hiện nay năng lực thành phẩm của nhà máy đã được
nâng lên 150.000m2/năm.
Công ty đã sản xuất thành công dòng sản phẩm bê tông tính năng cao, đồng thời
đưa ra sản phẩm thị trường xây dựng với chất lượng cao vượt trội hơn so với bê tông cốt
thép nhằm phục vụ cho các công trình có yêu cầu khắt khe về chất lượng và thẩm mỹ.
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3. MỤC TIÊU
- Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản
phẩm: với mục tiêu trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu tại các tỉnh miền
Trung, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao
năng suất lao động và cải tiến công nghệ. Công ty đã áp dụng nhiều cải tiến để tự động
hoá dây chuyền, tiết kiệm nhân công và phát huy tối đa nguồn nhân lực.
- Lấy Đối tác làm trọng tâm: Công ty cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa nhu
cầu Đối tác. GVC lấy tín nhiệm của Đối tác làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam
kết giao sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.
- Luôn luôn năng động, sáng tạo: Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để tồn tại
và phát triển GVC phải luôn luôn năng động và sáng tạo. Trong công ty, chúng tôi tạo
một môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể tự do phát huy
hết khả năng. Ngoài công ty, chúng tôi sử dụng những chính sách ứng biến linh hoạt đối
với những biến động của thị trường.
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4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5. NHÂN SỰ
TT
1
2
3
4
5
6

Trình độ
Thạc sỹ
Kỹ sư
Cử nhân KT
Cao đẳng
Trung cấp
Lao động phổ thông
Tổng cộng

Số lượng
2
6
4
6
10
40
68

Ghi chú
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6. MÁY MÓC & THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH
T
T

Công suất máy
hiện có

Số
lượng

Đ
V
T

Công Hiệu Công
suất suất
suất
sử
sử
lý
thuyết dụng dụng

Nơi sản
xuất

Năm
sản
xuất

1

Dây chuyền SX
bán cơ giới

2

Kw/h

9.9

60%

5.94

Việt Nam

2011

2

Dây chuyền SX
tự động ICP_Z

1

Kw/h

8.5

70%

5.95

Việt Nam

2011

3

Dây chuyền SX
tự động
ICP_30x30

1

Kw/h

8.5

70%

5.95

Việt Nam

2011

4

Máy trộn 250

4

Kw/h

1.5

80%

1.2

Việt Nam

2011

5

Trạm trộn 600 lít

2

Kw/h

7.5

80%

6

Việt Nam

2011

6

Máy rửa

2

Kw/h

2,5

80%

1.2

Việt Nam

2011

7

Máy sàng

2

Kw/h

1,5

8

Máy nén khí

4

Kw/h

3.7

80%

2.96

Đài Loan

2011

9

Máy bơm nước

6

Kw/h

1.2

80%

0.96

Đài Loan

2011

10 Máy mài tự động

1

Kw/h

11 Máy mài cầm tay

10

Kw/h

12

5

Kw/h

Máy cắt

Ghi
chú
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PHẦN II. SẢN PHẨM
Sản phẩm được làm từ bê tông tính năng cao HPC (High Performance Concrete).
Đây là dòng sản phẩm làm từ loại bê tông có cường độ cao, đặc biệt là cường độ chịu kéo
khi uốn; khả năng kháng mài mòn và chống xâm thực rất cao.
1. Gạch lát vỉa hè, sân vườn chất lượng cao, granite nhân tạo: Dòng sản phẩm gạch
không nung:

Gạch lát T325 MGV

Gạch lát T325 K

Gạch lát T325 MN

Gạch lát T325 M1
H1: Sản phẩm T325

Mã sản phẩm: T325.
- Kích thước chủ yếu (mm): 300x300x25,
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- Màu sắc: Đen – trắng, đen-đỏ, đen – vàng, trắng - đỏ: màu sắc tự nhiên của các loại đá
tại Việt Nam, bền vững không phai màu theo thời gian.
- Chịu tải tối thiểu dành cho xe dưới 10 Tấn
Hình ảnh các công trình tiêu biểu dòng gạch T325:

Gạch lát T325 MVG tại dự án Sun Villas đường Trần Hưng Đạo, Tp Đà Nẵng

Gạch lát T325 MVA, T325 MDO, T325 MG tại công trình Quảng Trường Huyện Núi
Thành, tỉnh Quảng Nam
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Gạch lát T325 MVG tại Dự án NovoTel, đường Trần Phú, Tp Đà Nẵng

Lát gạch T325 MVG vỉa hè đường Võ Chí Công, Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân, Quận
Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng
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- Gạch rẻ quạt Kích thước (mm): 300x300x28, 400x400x32

2. Gạch cường độ cao lát nền xưởng, nhà máy, bãi đậu xe, quảng trường.
- Mã sản phẩm: T50, Z60.
- Kích thước chủ yếu (mm): 300x300x50, 225x115x60.
Việc sử dụng kết cấu ICP làm đường nội bộ, nền bãi, nền xưởng trong nhà máy, xí nghiệp
có một số ưu điểm nổi bật:
3. Gạch cường độ cao lát đường ô tô, đường đô thị, đường giao thông nông thôn.

H2: Sản phẩm Z
- Mã sản phẩm: Z40, Z60, Z100.
- Kích thước chủ yếu (mm): 225x115x40, 225x115x60, 225x115x100.
Thay thế đường bê tông nhựa, bê tông xi măng, dùng cho đường giao thông có tải trọng
lớn, tải trọng trung bình và tải trọng nhẹ
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Gạch lát Z60 KH đang thi công lắt đặt tại các nút giao khu đô thị sinh thái FPT, Phường
Hòa Hải, Tp Đà Nẵng

Gạch lát Z40K, Z40 DO đang thi công tại sân golf Bà Nà, Thành phố Đà Nẵng
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Gạch Z60 KH đường giao thông công trình cầu vượt khác mức Ngã Ba Huế, Tp Đà Nẵng

Gạch Z60 KH, đường nội bộ, sân vườn công trình TT Phát triển thương mại điện tử, Bộ
Công Thương tại đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
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* Kích thước cơ bản

Sản phẩm
Gạch lát
Chữ I
Zich Zac

Kích thước (mm)
Dài (l) Rộng (b) Cao (h)
300
300
25
300
300
28
400
400
32
600
300
30
197
115
60
220
110
40
220
110
60
220
110
100

Độ bền nén
(Mác)
300
200
200
400
350
400
400
400

Định mức
(Viên/m2)
11
11
6,25
5,5
34,5
40
40
40

* Yêu cầu cho phép
Tên khuyết tật

Cho phép

1. Độ cong vênh, vết lồi lõm ở mặt viên gạch, mm, không lớn hơn
(Không áp dụng cho loại sản phẩm có bề mặt không phẳng)

1

2. Số vết sứt, vỡ các góc, cạnh, sâu từ 2-4mm, dài từ 5 đến 10mm,
không lớn hơn

1

3. Số vết nứt có chiều dài không quá 20mm, không lớn hơn

1

4. Các loại tấm chắn rác bằng bê tông tính năng cao.

H3: Tấm đan thu nước (lưới chắn rác)
- Mã sản phẩm: HPC
- Kích thước: theo yêu cầu.
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- Sản phẩm không giảm chất lượng theo thời gian mà cường độ của sản phẩm còn tăng
dần theo thời gian sử dụng do dùng hoàn toàn các loại vật liệu vô cơ.
- Không bị ăn mòn, han gỉ do sử dụng loại HPC có khả năng kháng ăn mòn và xâm thực
rất cao.
- Không bị mất trộm.
- Các loại tấm đan hố ga, nắp cống bằng bê tông tính năng cao không có cốt thép.
Sản phẩm “Tấm đan thu nước” và “Lưới chắn rác” làm bằng bê tông tính năng cao
HPC (High Performance Concrete). Đây là một loại sản phẩm trong dòng sản phẩm làm
từ loại bê tông có cường độ cao, đặc biệt là cường độ chịu kéo khi uốn; khả năng kháng
mài mòn và chống xâm thực rất cao.
Là một cấu kiện chịu uốn, nằm trong hệ thống thoát nước đô thị, trong các khu
resort, sân golf; sân bãi, nền cảng đường sắt, cảng biển hoặc cảng hàng không; hoặc hệ
thống thoát nước trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; hệ thống thoát nước
ngoài nhà…
Thông thường, sản phẩm này được chế tạo bằng các loại vật liệu thép, gang,
composite (sản phẩm truyền thống).
Sử dụng sản phẩm làm từ gang, thép có một số nhược điểm:
- Giá thành rất cao.
- Dễ bị ăn mòn, han gỉ, đặc biệt khi sử dụng sản phẩm gần môi trường biển hoặc các môi
trường có nhiều tác nhân gây ăn mòn.
- Hầu như không có chứng chỉ chất lượng khi xuất xưởng.

Tấm chắn rác của thu đứng bằng gang bị ăn mòn

Tấm chắn rác cửa thu đứng được sản xuất
bằng bê tông tính năng cao
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Tấm chắn rác cửa thu nằm bị mất trộm
Ngoài ra, do vật liệu thép, gang có khả năng tái chế cao, giá trị lớn nên rất dễ bị
mất trộm, ngoài việc làm mất mỹ quan của công trình, còn làm cho hệ thống thoát nước
dễ bị tắc, gây mất an toàn cho người sử dụng.
Gần đây, vật liệu composite cũng đã được sử dụng để làm tấm chắn rác hoặc tấm
đan thu nước. Công nghệ sản xuất composite chủ yếu được du nhập từ Trung Quốc. Do
vật liệu có chất nền là các loại nhựa PP, PE nên sau một
thời gian sử dụng ngoài mưa nắng, thường bị hư hỏng do nhựa và vật liệu hữu cơ,
không bền vững khi chịu tác dụng của các yếu tố khí quyển. Nhiều loại phụ gia đã được
đưa thêm vào composite nhưng cũng không cải thiện được nhiều nhược điểm này, vì bản
chất, composite hữu cơ vẫn là vật liệu hữu cơ, sẽ bị hóa già, xâm thực khi sử dụng ngoài
trời.
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Tấm chắn rác bằng composite bị hư hỏng, biến dạng sau thời gian đưa sử dụng.
Vật liệu BTCT có giá thành khá hợp lý. Tuy nhiên, vẫn phải sử dụng cốt thép là
loại vật liệu đắt tiền và dễ bị ăn mòn. Bê tông để chế tạo cấu kiện có mác không cao, khả
năng chống xâm thực thấp, lại được đúc trong điều kiện hiện trường nên thường có chất
lượng thấp. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép thường không đảm bảo. Các cấu kiện
loại này thường có chất lượng giảm sau một thời gian sử dụng không dài.

Chất lượng bê tông thấp, khó đảm bảo khả năng thu nước, dễ gãy vỡ.
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Sử dụng bê tông tính năng cao để chế tạo tấm đan thu nước có thể khắc phục được
các nhược điểm nêu trên. Công ty Cổ phần Granite Việt là công ty duy nhất ở Việt Nam
hiện nay đã nhận chuyển giao công nghệ này từ ông Nguyễn Biên Cương - Giảng viên
chính, Thạc sỹ kỹ thuật của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Người đang sở hữu bằng
sáng chế công nghệ này, được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Các tính năng đặc biệt của loại BTXM này được kể đến bao gồm:
- Cường độ chịu nén rất cao, thông thường từ 80 ÷ 120MPa (600 ÷ 1.200
DaN/cm2).
- Cường độ chịu kéo khi uốn đặc biệt cao, thông thường từ 15.0 ÷ 25.0 MPa (150 ÷
250 DaN/cm2).
- Khả năng kháng mài mòn bề mặt rất cao (nhỏ hơn 0,2 g/cm2).
- Mác chống thấm đặc biệt cao (trên B16).
Các loại tấm đan thu nước HPC-GVC do công ty GVC chế tạo có thể đạt nhóm 4
(Group 4) theo tiêu chuẩn châu Âu EN 124-1994. Do sử dụng HPC nên tấm đan thu nước
không cần sử dụng cốt thép.
Việc sử dụng HPC để chế tạo tấm đan thu nước có một số ưu điểm nổi bật:
- Giá cả rất cạnh tranh: nếu cùng khả năng chịu lực, HPC-GVC có giá chỉ khoảng 55%
so với vật liệu gang, thép; khoảng 70% so với composite.
- Sản phẩm không giảm chất lượng theo thời gian mà cường độ của sản phẩm còn tăng
dần theo thời gian sử dụng do dùng hoàn toàn các loại vật liệu vô cơ.
- Không bị ăn mòn, han gỉ do sử dụng loại HPC có khả năng kháng ăn mòn và xâm thực
rất cao.
- Không bị mất trộm.
- Hình dáng và màu sắc đẹp: HPC kích thước chuẩn, có thể tạo được màu sắc trang trí.
- Sử dụng các loại vật liệu xây dựng, phụ gia thân thiện với môi trường, được sản xuất tại
Việt Nam.
4.2 Tiêu chuẩn cơ sở và yêu cầu kỹ thuật:
a. Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tấm chắn rác sản xuất từ bê
tông tính năng cao, sử dụng trong hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, theo bằng sang chế
của Ths. Nguyễn Biên Cương.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm tấm chắn rác được sản xuất
bằng các loại vật liệu khác.
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b. Tài liệu viện dẫn.
TCVN 7570:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7572:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

TCVN 2628:1999

Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6062:1997

Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 302:2004 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 3113-1993

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ hút nước

TCVN 3114-1993

Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ mài mòn

TCVN 3116-1993

Bê tông nặng – Phương pháp xác mác chống thấm

TCVN 3118-1993

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén

TCVN 3119-1993

Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ kéo uốn

TCVN 10333-3:2016 Phần 3: Nắp và song chắn rác
TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn.
TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn.
TCVN 1651-3:2008 Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn.
c. Tấm chắn rác.
Các tấm chắn rác đặt ở cửa thu nước hoặc đậy trên các công thu nước mưa trực
tiếp từ mặt đường xe chạy, vỉa hè hay sân bãi, dùng để chắn rác có kích thước lớn theo
dòng chảy của nước vào hệ thống thoát nước
d. Bê tông tính năng cao
Là các loại bê tông xi măng có một vài tính năng đặc biệt cao hơn các loại bê tông
xi măng thông thường.
e. Tấm chắn rác bê tông tính năng cao:
các loại tấm chắn rác được sử dụng trong các cửa thu nước đứng hoặc thu nước
nằm. Lắp trên các mương, rãnh thu nước dọc, thu nước ngang.
* Hình dáng và kích thước cơ bản
Tấm chắn rác bê tông tính năng cao có hình dáng cơ bản là tấm hình chữ nhật
Các lỗ thoát nước có hình dạng chữ nhật, hai đầu là các đường cong có bán kính cố
định.
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Theo yêu cầu sử dụng, hình dáng tấm chắn rác, lỗ thoát nước có thể thay đổi.
Theo yêu cầu sử dụng kích thước của tấm chắn rác có thể thay đổi.
Chiều dày thông thường của tấm chắn rác là 60mm, 80mm, 100mm.
Trong trường hợp đặc biệt chiều dày của tấm chắn rác sẽ thay đổi theo yêu cầu
chịu lực.
Sai lệch về kích thước cơ bản của tấm chắn rác + 5 mm.
Hình dáng à kích thước có thể được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng.
f. Yêu cầu:
- Ngoại quan: Phải đồng đều toàn bộ lô hàng sản xuất
- Khuyết tật ngoại quan cho phép: (đơn vị tính mm)

Khuyết tật

Mức cho phép

1. Độ cong vênh, lồi lõm bề mặt, không lớn hơn

3

2. Số vết nức sâu từ 2 -:- 4 mm, dài 10mm,
không lớn hơn

4

3. Số vết nứt dài đến 20mm, không lớn hơn

3

g. Các chỉ tiêu cơ lý và khả năng chịu lực
Tấm chắn rác được sản xuất từ các loại bê tông tính năng cao
Cường độ chịu nén của bê tông từ có mác 60MPa đến 80MPa
Cường độ chịu uốn của bê tông từ 8MPa đến 10Mpa
(Ở 28 ngày tuổi)
h. Khả năng chịu tải của tấm chắn rác bê tông tính năng cao.
Khả năng chịu lực của tấm chắ rác là tải trọng tĩnh tối đa phá hoại tấm chắn rác
được truyền qua bàn nén đến tấm. Đơn vị là KN
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Tải trọng phá hoại
(KN)

Phạm vi khuyến cáo áp dụng

10

Cửa thu nước đứng, cử thu nước nằm trên vỉa hè, dành cho
người đi bộ, xe thô sơ.

60

Cửa thu nước nằm, trên các đường phố nội bộ, bãi đỗ xe nhẹ,
tải trọng bánh xe đơn đến 1,5 tấn, bánh xe đôi đến 3 tấn.

100

Cửa thu nước nằm, trên các đường phố gom, bãi đỗ xe có tải
trọng trung, bánh xe đơn đến 2,5 tấn, bánh xe đôi đến 5 tấn.

150

Cửa thu nước nằm, trên các đường phố chính, tải trọng bánh
xe đơn đến 3,5 tấn, bánh xe đôi đến 6 tấn.

200

Cửa thu nước nằm, trên các đường cao tốc, đường đô thị, tải
trọng bánh xe đơn đến 5 tấn, bánh xe đôi đến 10 tấn.

Các chỉ tiêu cơ lý khác
- Độ hút nước được quy định không lớn hơn 5%.
- Độ mài mòn cho phép tối đa là 0,3 g/cm2.
J. Phương pháp thử:
Lấy mẫu
- Mẫu thử được lấy theo lô. Cỡ lô không lớn hơn 150 sản phẩm nắp hoặc song chắn rác.
Nếu không đủ 150 sản phẩm cũng tính là một lô đủ. Việc lấy mẫu có thể tiến hành trong
quá trình hình thành lô cho đến khi đủ số lượng cỡ lô hoặc có thể tiến hành sau khi
đã phân số lượng đủ một lô mới. Việc lấy mẫu phải tiến hành sao cho mẫu thử là đại diện
cho toàn lô sản phẩm bao gồm các nắp hoặc song chắn rác được phân bố đều khắp trong
lô.
- Lấy ngẫu nhiên không ít hơn 15 sản phẩm nắp hoặc song chắn rác đại diện cho lô để
kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật về kích thước, ngoại quan, khuyết tật.
- Lấy ngẫu nhiên không ít hơn 3 sản phẩm đạt các chỉ tiêu kỹ thuật về kích thước, ngoại
quan, khuyết tật để kiểm tra khả năng chịu tải.
- Độ mài mòn của nắp hoặc song chắn rác bê tông thì kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần.
Từ các lô sản phẩm đã sản xuất trong kỳ hạn 3 tháng sẽ lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm của
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một lô bất kỳ đạt yêu cầu về ngoại quan, kích thước, cường độ nén và khả năng chịu tải để
thử.
Xác định cường độ chịu nén của bê tông
Bê tông chế tạo sản phẩm nắp hố ga hoặc song chắn rác phải được lấy mẫu và bảo
dưỡng mẫu theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ nén theo TCVN 3118:1993. Kết
quả thử nghiệm được đưa vào hồ sơ nghiệm thu sản phẩm. Khi cần thiết có thể kiểm tra
cường độ nén của bê tông trực tiếp trên sản phẩm theo TCVN 9490:2012 (ASTM C90006).
Xác định kích thước
Thiết bị, dụng cụ
Thước kẹp có độ chính xác 0,1 mm;
Thước cuộn kim loại dài 2 m, vạch chia đến 1 mm;
Thước đo góc, độ chính xác 0,50.
Cách tiến hành
- Đo chiều dài, chiều rộng, đường kính bằng thước nhựa hoặc thước cuộn.
- Đo chiều dày bằng thước kẹp.
- Đo góc mở bằng thước đo góc.
- Diện tích lỗ thông hơi và lỗ thoát nước được tính toán từ các số đo.
Đánh giá kết quả
Đối chiếu với các thông số qui định tại 5.2 để đánh giá kết quả xác định kích thước
các loại. Nếu trong 15 sản phẩm lấy ra kiểm tra có từ 2 sản phẩm trở lên không đạt chất
lượng thì lấy 15 sản phẩm khác trong lô đó để kiểm tra lần hai. Nếu lại có từ 2 sản phẩm
trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.
Xác định khuyết tật ngoại quan
Thiết bị, dụng cụ
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Thước kim loại hoặc thước nhựa dài 300 mm, vạch chia đến 1 mm;
Bộ thước căn lá thép dày từ 0,05 mm đến 0,1 mm;
Kính đo độ rộng vết nứt có độ phóng đại từ 5 lần đến 10 tần.
Cách tiến hành
- Đo các điểm lồi, lõm trên bề mặt tiếp xúc giữa khung với nắp hoặc song chắn rác bằng
thước nhựa hoặc kim loại.
- Đo vết nứt bê tông: Quan sát phát hiện vết nứt bằng mắt thường hoặc bằng kính lúp.
Nếu có vết nứt, thì cắm đầu thước căn lá thép vào vết nứt để xác định chiều rộng.
Đánh giá kết quả
Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật được qui định tại 5.3 để đánh
giá chất lượng bề mặt tiếp xúc giữa khung với nắp hoặc song chắn rác và bề mặt nắp bê
tông.
Nếu trong 15 sản phẩm lấy ra kiểm tra có từ 2 sản phẩm trở lên không đạt chất
lượng thì trong lô đó lại chọn ra 15 sản phẩm khác để kiểm tra tiếp. Nếu lại có từ 2 sản
phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.
Xác định độ mài mòn của bê tông
Độ mài mòn của bê tông chế tạo nắp hố ga hoặc song chắn rác được xác định theo TCVN
3114:1993.
Xác định khả năng chịu tải
Sơ đồ thử tải

Sơ đồ thử tải (được thể hiện ở Hình)

Thiết bị, dụng cụ
Máy nén
Máy ép thủy lực, có khả năng đạt lực ép tối thiểu lớn hơn 25 % lực nén giới hạn
tương ứng đối với các loại từ A15 tới D400 vàtối thiểu lớn hơn 10 % lực nén giới hạn
tương ứng đối với các loại từ E600 tới F900.
Mức sai số cho phép của tải trọng thử là ± 3 %.
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Ngoại trừ các sản phẩm phức tạp, kích thước của bệ máy ép phải lớn hơn bề mặt
chịu tải của sản phẩm thử.

CHÚ
DẪN:

1. Đệm thép;

2. Đệm cao su;

5. Bơm dầu;

6. Đồng hồ đo 7. Ống dẫn;
lực;

9. Đầu ép.

3. Gối đỡ;

4. Mẫu thử;
8. Đầu đo biến dạng;

Hình - Sơ đồ thử tải
Đầu đo biến dạng
Đầu đo biến dạng điện trở hoặc dây rung.
Thước căn lá thép
Thước căn lá thép dày từ 0,05 mm đến 0,2 mm.
Phụ kiện
Miếng đệm thép: có đường kính 356 mm, độ dày không nhỏ hơn 40 mm, bề mặt trên và
dưới phải phẳng (Hình). Kích thước tính bằng milimet
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Hình - Miếng đệm thép
Miếng đệm cao su: có đường kính 356 mm, độ dày không nhỏ hơn 10 mm có độ cứng
không nhỏ hơn 80 shore, bề mặt phẳng nhẵn (Hình). Kích thước tính bằng milimet

Hình - Miếng đệm cao su
Cách tiến hành
.7.3.2 Đối với nắp và song chắn rác bằng bê tông
- Tác dụng lực lên điểm giữa của miếng đệm thép, tăng tải đến 10 % giá trị lực nén giới
hạn;
- Kiểm tra độ ổn định, đảm bảo sự tiếp xúc tốt của toàn bộ hệ thống.
- Tiếp tục tăng tải với tốc độ gia tải 200 kN/min cho tới khi đạt 3/4 giá trị lực nén giới hạn
qui định tại Bảng 3, sau đó tăng tải chậm lại với tốc độ 44 kN/min. Khi đạt lực nén giới
hạn thì giữ tải trọng đó trong 5 min và quan sát. Nếu có vết nứt thì đo chiều rộng vết nứt
bằng thước căn lá.
Đánh giá kết quả
Đối chiếu với yêu cầu về khả năng chịu tải qui định tại 5.5 để đánh giá khả năng
chịu tải của nắp hố ga hoặc song chắn rác. Nếu trong 3 sản phẩm lấy ra kiểm tra có từ 1
sản phẩm trở lên không đạt chất lượng thì trong lô đó lại chọn ra 3 sản phẩm khác để
kiểm tra tiếp. Nếu lại có từ 1 sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản
phẩm đó phải kiểm tra trên từng sản phẩm.
Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
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Ghi nhãn
Nhãn được dán hoặc in trực tiếp lên bề mặt nắp hoặc song chắn rác, tại vị trí dễ
quan sát nhất, phải ghi rõ:
- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất;
- Ký hiệu sản phẩm;
- Số hiệu lô sản phẩm;
- Ngày, tháng, năm sản xuất;
Ngoài ra có thể kèm theo phiếu thử nghiệm chất lượng sản phẩm của mỗi lô hàng,
trong đó thể hiện kết quả thử các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.
Bảo quản và vận chuyển
Nắp hố ga hoặc song chắn rác được xếp theo từng lô.
Đối với nắp hố ga hoặc song chắn rác bê tông, được phép bốc xếp, vận chuyển khi
cường độ bê tông đạt 85 % cường độ thiết kế.Nắp hố ga hoặc song chắn rác được bốc, xếp
bằng thiết bị chuyên dụng.Khi vận chuyển, nắp hố ga hoặc song chắn rác phải được liên
kết với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập gây hư hỏng.
PHẦN III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Hệ thống thoát nước dọc Khu nghỉ mát LaGuNa, Cù Dù – Phú Lộc – Thừa Thiên Huế
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TẤM CHẮN RÁC NẰM_(Thử tải)
Kích thước: 480 x1.000x70
Công trình: Khu Đô Thị Sinh Thái Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Các tính năng đặc biệt của loại BTXM này được kể đến bao gồm:
- Cường độ chịu nén rất cao, thông thường từ 80 ÷ 120MPa (600 ÷ 1.200
DaN/cm2).
- Cường độ chịu kéo khi uốn đặc biệt cao, thông thường từ 15.0 ÷ 25.0 MPa (150 ÷
250 DaN/cm2).
- Khả năng kháng mài mòn bề mặt rất cao (nhỏ hơn 0,2 g/cm2).
- Mác chống thấm đặc biệt cao (trên B16).
Các loại tấm đan thu nước HPC-GVC do công ty GVC chế tạo có thể đạt nhóm 4
(Group 4) theo tiêu chuẩn châu Âu EN 124-1994. Do sử dụng HPC nên tấm đan thu nước
không cần sử dụng cốt thép.
Việc sử dụng HPC để chế tạo tấm đan thu nước có một số ưu điểm nổi bật:
- Giá cả rất cạnh tranh: nếu cùng khả năng chịu lực, HPC-GVC có giá chỉ khoảng 55%
so với vật liệu gang, thép; khoảng 70% so với composite.
- Sản phẩm không giảm chất lượng theo thời gian mà cường độ của sản phẩm còn tăng
dần theo thời gian sử dụng do dùng hoàn toàn các loại vật liệu vô cơ.
Trang : 26

CÔNG TY CỔ PHẦN GRANITE VIỆT
Văn phòng Kinh doanh : 17 Mai Hắc Đế, P. An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Nhà máy sản xuất : Tổ 6 Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.
Trụ sở: K294/40 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.
Email: kd01@gvcviet.com

Website: http://gvcviet.com

Tel: 0236.3945339

- Không bị ăn mòn, han gỉ do sử dụng loại HPC có khả năng kháng ăn mòn và xâm thực
rất cao.
- Không bị mất trộm.
- Hình dáng và màu sắc đẹp: HPC kích thước chuẩn, có thể tạo được màu sắc trang trí.
- Sử dụng các loại vật liệu xây dựng, phụ gia thân thiện với môi trường, được sản xuất tại
Việt Nam.

TẤM CHẮN RÁC NẰM
Kích thươc: 400x1000x57mm và 500x1000x57
Công trình: Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Tấm chắn rác dùng cho cửa thu nằm (kích thước: 400x800x80 mm)

Tấm chắn rác dùng cho cửa thu nằm (kích thước: 300x960x80 mm)

Tấm chắn rác dùng cho cửa thu nằm

Tấm chắn rác dùng cho cửa thu nằm

(kích thước: 1000x500x80 mm)

(kích thước: 300x960x60 mm)
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PHỤ LỤC
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN
I. Hình ảnh chuẩn bị thí nghiệm tấm chắn rác bê tông tính năng cao
Sản phẩm: Tấm chắn rác bê tông tính năng cao
Ký hiệu: HPC-GVC 41050
Tiêu chuẩn thí nghiệm: TCVN 10333-3:2014.
Dụng cụ: Thước thép, Gá đỡ ,Tấm ép thép D356, dày min 40 mm.
Tấm đệm cao su dày Min 10 mm. Máy nén.
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II. Một số tài liệu liên quan:
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