
Tháng 10 năm 2020

Nâng tầm đường bê tông bằng PENETRON ADMIX

Điều “Bình Thường Mới” tại PENENTRON

Chào mừng mọi người đến bản tin mới nhất của Penetron.

Đường giao thông là phần quan trọng nhất của cơ sở hạ tầng ở bất kỳ quốc gia nào

và thường được coi là “huyết mạch của nền kinh tế chung”. Do đó việc tạo ra những

con đường có tuổi thọ cao, giảm thiểu việc bảo trì và bảo dưỡng là quan trọng.

Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn cách PENETRON ADMIX có thể góp phần tăng tuổi thọ

của đường bê tông, cũng như để tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì bảo dưỡng như thế

nào.

Trận chiến toàn cầu chống lại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn, tất cả các văn

phòng PENETRON cũng đang cố gắng để ngăn chặn đại dịch toàn cầu này.

Trong nhiều thập kỷ qua, Penetron đã được biết đến như một đối tác uy tín và đáng

tin cậy khi đề cập đến việc bảo vệ kết cấu bê tông – chúng tôi cung cấp các giải pháp

kiên cố, bền vững và hiệu quả về kinh tế trên toàn cầu. Chúng tôi kết thúc ấn bản

này bằng việc tổng kết một số dự án mới nhất được ứng dụng thành công sản phẩm

của PENETRON trong bản tin PENETRON TOÀN CẦU dưới đây.

Hãy luôn nhớ rằng: chúng tôi ở đây vì bạn. Nếu bạn cần liên hệ cho một dự án, đề

xuất kỹ thuật hoặc bất kỳ câu hỏi nào về dòng sản phẩm PENETRON, vui lòng liên hệ

với chúng tôi.

Hãy cùng giữ gìn sức khỏe và giữ khoảng cách an toàn,

Florian Klouda

 Director, International Account Coordination

 PENETRON INTERNATIONAL LTD.
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Đường cao tốc Đông-Tây E-60, Geogia

Tòa tháp Pakubuwono Menteng lựa chọn Penetron cho

phần chân đế tại thủ đô Jakarta, Indonesia

Trụ sở chính công ty Dangote, Ikoyi, Lagos, Nigeria

Thành phố Lago Mar Texas, Hoa Kỳ

Trung tâm thương mại Deniz, Baku, Azerbaijan

Cầu State Route 30, Thành phố Tishomingo, Bang

Mississippi, Hoa Kỳ

Nâng tầm đường bê tông bằng PENETRON ADMIX

Đường bộ và đường cao tốc là phần quan trọng nhất trong việc phát triển cơ sở hạ

tầng ở bất kỳ quốc gia nào – chúng kết nối các khu thị tứ và các thành phố, đáp ứng

việc trao đổi thương mại và xã hội và thường đáp ứng phần lớn việc lưu thông hàng

hóa và hành khách. Nói tóm lại, đường bộ có ý nghĩa sống còn với sự tăng trưởng

liên tục của các nền kinh tế và sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào.

Điều này chứng tỏ việc giảm thiểu hư hỏng của hạ tầng đường bộ là rất quan trọng.

Bê tông là một trong những vật liệu xây dựng linh hoạt nhất. Nó bền hơn nhựa

đường và do đó có tuổi thọ cao hơn. Với tuổi thọ trung bình từ 30-50 năm, đường bê

tông có tuổi thọ cao gấp 2 - 4 lần đường nhựa.

Và mặc dù việc đầu tư đường bê tông đắt hơn khoảng 20%   chi phí đầu tư ban đầu,

nhưng tổng vốn đầu tư cho đường bê tông thường rẻ hơn khoảng 20-25% so với tổng

vốn đầu tư đường nhựa.

Việc gia tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì của đường bê tông là một trong những

lý do chính để nhiều chính phủ chuyển đổi từ đường nhựa thành đường bê tông nhiều

hơn trong tương lai. Ngoại trừ yếu tố độ bền và chi phí bảo dưỡng thấp thì đường bê

tông có ưu điểm là an toàn, giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu.
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Đường bê tông thường bao gồm lớp nền đầm chặt (đất hiện hữu), nếu cần thiết kết

cấu đường bê tông có thể là mộ t lớp móng trên vậ t liệ u dạng hạt (đá mi), lớp dưới

móng (bê tông lót) và trên cùng là lớp bê tông mặt đường hoàn thiệ n. Bề mặ t của lớp

bê tông hoàn thiệ n thường là nhiều mảng được nối với nhau, và các mối nối thường

được gia cố bằng một số dạng thanh chốt hoặc thép khoan cấy.

Kết cấu mặt đường bê tông (mặt cắt)

Trong khi đường bê tông thường có tuổi thọ bền hơn so với đường nhựa, cần phải

hiểu rằng đường bê tông cũng không miễn nhiễm với việc hư hỏng. Các vết nứt chân

tóc và nhiều lỗ rỗng tổ ong bên trong làm cho bê tông trở thành vật liệu dễ thấm

nước. Nước và các chất gây hại dễ dàng thẩm thấu vào bên trong của khối bê tông.

Nếu không thể chặn được, thì sự thẩm thấu này sẽ làm giảm chất lượng bê tông theo

thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và tuổi thọ của bê tông.

Ví dụ, điều kiện môi trường khắc nghiệt có thể gây nứt đường bê tông. Nước thấm

vào nền bê tông làm tăng tốc độ xuống cấp của mặt đường bê tông. Mặt đường sau

khi băng tan có thể bị bong tróc và bề mặt bê tông bị hư hỏng, lộ cốt thép và kết quả

là 1 phần bê tông sẽ bị vỡ. Ngoài ra, do bê tông không được xử lý nên các gốc muối

tự do và các hóa chất gây hại khác sẽ xâm nhập và đẩy nhanh quá trình hư hỏng của

bê tông, phá hủy các kết cấu thép bên trong bê tông. Cuối cùng, đường bê tông trên

biển thì thường bị chlorua hóa. Clorua xâm nhập vào bê tông thông qua nước và làm

giảm độ PH / độ kiềm của bê tông. Khi clorua kết tủa xung quanh thép, chất lượng

của thép bị ảnh hưởng, và sự ăn mòn sẽ bắt đầu. Việc ăn mòn làm thép gia tăng thể

tích, làm trương nở bê tông và hình thành các vết nứt.

Do đó có thể gia tăng độ bền của đường bê tông bằng cách làm cho bê tông không

thấm nước và ngăn nước thẩm thấu vào bề mặt bê tông.

PENETRON ADMIX làm tăng độ bền bê tông thông thường và đường bê tông ở nhiều

cấp độ. Việc thêm Penetron vào đường bê tông giải quyết trực tiếp các vấn đề hư

hỏng chính của mặt đường và với các tính năng ưu việt như sau:

Tăng cường độ nén.

Kéo dài tuổi thọ bê tông.

Giảm đáng kể tính thấm.

Làm chậm quá trình chlorua hóa.

Các đặc tính tự hàn gắn độc đáo của PENETRON ADMIX ảnh hưởng trực tiếp đến độ

bền và tuổi thọ của bê tông. Việc tự hàn gắn các vết nứt mới, ngăn chặn sự xâm

nhập của nước tạo ra mẫu bê tông hoàn toàn không thấm nước, điều này kéo dài tuổi

thọ của bê tông có thể lên đến ít nhất 60 năm trong các môi trường đặc biệt.

Do các yếu tố như tăng tuổi thọ bê tông, giảm chi phí vận hành và giữ cho việc lưu

thông thông suốt nên PENETRON ADMIX trở thành lựa chọn số một trong việc xây

dựng hạ tầng đường bộ trên toàn cầu trong tương lai gần.

Bạn có thể đọc toàn bộ bài viết tại đây.
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Điều “Bình Thường Mới” tại PENENTRON

Về mọi mặt, năm 2020 là một năm đặc biệt đối với tất cả chúng ta. Bất hạnh thay, cả

thế giới đang tiếp tục chiến đấu với đại dịch và nó đã ảnh hưởng rõ ràng đến cuộc

sống của chúng ta. Và không thể phủ nhận rằng trận chiến này thì không phải của

riêng ai mà là trận chiến chung của chúng ta.

Các quốc gia trên thế giới đã đưa ra các biện pháp để hạn chế sự lây lan của vi rút,

và có vẻ như các biện pháp này sẽ vẫn duy trì (ở một số hình thức) trong tương lai

gần. Và kết quả là có nhiều sự thay đổi ảnh hưởng đến nền kinh tế và cuộc sống của

chúng ta được xem là “điều bình thường mới”.

Với mong muốn được tiếp tục đóng góp tích cực cho gia đình, bạn bè, hàng xóm, nên

các chi nhánh của PENETRON trên khắp thế giới đã điều chỉnh và đưa ra các biện

pháp giữ an toàn sức khỏe hàng ngày trong các cơ sở sản xuất, văn phòng và trên

các công trường của chúng tôi phù hợp quy định từng địa phương.

Ở nhiều nước, các biện pháp giữ an toàn như việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc và

trên các công trường xây dựng, kiểm tra nhiệt độ thường xuyên, thực hiện việc cách

giãn xã hội trong văn phòng và tăng cường vệ sinh (như rửa và khử trùng tay,

thường xuyên khử trùng nơi làm việc, xe chở hàng, kho hàng, v.v …).

Trân trọng cám ơn mọi người đã thực hiện tốt phần của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau

đánh bại COVID-19.

 

click to enlarge

Đường cao tốc Đông-Tây E-60, Geogia
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Đường cao tốc Đông Tây là con đường huyết mạch xuyên qua quốc gia Geogia.

Đường cao tốc dài 390 km này là một phần của hệ thống Đường cao tốc Châu Âu

(E60) và nối Trung Quốc với Pháp còn được gọi là “Con đường tơ lụa” mới.

Dự án này được Ngân hàng thế giới và các tổ chức quốc tế khác, bao gồm Liên minh

Châu Âu, ngân hàng đầu tư Châu Âu, ngân hàng phát triển Châu Á, Quỹ Kuwait và cơ

quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, được xây dựng bởi Sinohydro, một nhà

thầu Trung Quốc, và dự kiến   hoàn thành vào năm 2022.

Đường cao tốc Đông Tây được thiết kế gồm một lớp bê tông cốt thép (dày 40cm), và

trên cùng được bao phủ bởi một lớp nhựa đường cho tất cả phần cầu đường và cả

đường hầm.

Do tuyến đường qua địa hình đồi núi, kết cấu đường E60 có thể bị hư hỏng do môi

trường khắc nghiệt. Do đó PENETRON ADMIX được thêm vào lớp bê tông cốt thép để

bảo vệ đường, giảm thiểu việc bảo trì và sửa chữa do hư hỏng và gia tăng đáng kể

tuổi thọ của một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Georgia.



Tòa tháp Pakubuwono Menteng lựa chọn Penetron cho

phần chân đế tại thủ đô Jakarta, Indonesia

Khu căn hộ cao cấp Pakubuwono Menteng chính thức khai trương vào tháng 6 năm

2020 tọa lạc ở trung tâm Jakarta và với các tiện nghi phong phú. Vị trí xây dựng có

mạch nước ngầm với áp suất cao, đòi hỏi một giải pháp chống thấm đáng tin cậy.

PENETRON gặ p phải thử thách.

Tòa nhà Pakubuwono Menteng cao 38 tầng (> 162 m / 534 feet) được thiết kế bởi PT

Airmas Asri Architects, đây là khu căn hộ sang trọng với tầm nhìn toàn cảnh thành

phố Jakarta, biển Java và view toàn cảnh khu vực xung quanh. Tòa nhà có 340 căn

hộ, được thiết kế từ 2 và 3 phòng ngủ bao gồm tổng diện tích sàn (GFA) là 71.000

m² / 764.238 ft², tòa nhà có các tiện nghi như phòng tập thể dục trên cao, phòng

xông hơi khô & xông hơi ướt, một bể sục, một sân tennis, bể bơi lộ thiên trên sân

thượng, khu vực BBQ, spa & phòng khám sức khỏe, thư viện, một trung tâm thương

mại, một phòng đa chức năng dành cho khách, và bãi đậu xe ngầm.

Thách thức về mực nước ngầm có áp suất cao tại khu vực xây dựng là do lũ lụt cục

bộ và áp lực nước biển từ biển Java gần đó. Các ion clorua có trong nước biển là

nguyên nhân chính làm cho bê tông bị hư hỏng. Để bảo vệ hiệu quả phần nền kết

cấu của dự án, PENETRON đã được áp dụng rắc tại đáy của tầng hầm của dự án.

Phần tường vây, bể nước ngầm, bể nước thải cũng được phun bằng lớp PENETRON.

Nói chung, tổng diện tích bề mặt 12.000m² đã được phủ lớp PENETRON để ngăn

nước xâm nhập. Ngoài ra, các thanh trương nở PENEBAR SW-55 (530 m) cũng đã

được sử dụng cho các mối nối xây dựng.



Trụ sở chính công ty Dangote, Ikoyi, Lagos, Nigeria

Dangote là một tập đoàn ở Tây Phi hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau (bao

gồm xi măng, đường, muối, gia vị, bột mì, năng lượng, phân bón, v.v.), sẽ chuyển

đến trụ sở mới vào giữa năm 2022. Trụ sở mới tọa lạc ở khu Ikoyi, Lagos cao 18

tầng, tòa tháp văn phòng hạng A xứng đáng là một trong những tòa nhà thương mại

sang trọng nổi tiếng nhất Châu Phi.

Tập đoàn Dangote đã mời Công ty thiết kế James Cubitt thiết kế trụ sở chính mới. Dự

án kết hợp hai tòa tháp giống hệt nhau ở hai độ cao khác nhau nối với nhau tạo

thành một hình cánh hoa. Khu văn phòng, bao gồm một khán phòng có thể chưa đến

200 người, một phòng tiệc 300 người và một tòa nhà bốn tầng, 1 garage để xe trên

mặt đất.

Nhà thầu chính của dự án Dangote này đã thiết lập công tác xây dựng hoàn thiện với

một tiến độ đầy thách thức là chỉ trong vòng 24 tháng.

Emmanuel De-Graft, quản lý dự án của dự án Dangote HQ, xác nhận rằng giải pháp

chống thấm là rất quan trọng để bảo vệ hoàn toàn các kết cấu bê tông vì tiếp xúc với

mạch nước ngầm của khu vực – với áp lực thủy tĩnh cao.

Sau đó, 3.000m³ bê tông dùng cho đài cọc, dầm, sàn, cột và tường chắn đã được

trộn PENETRON ADMIX. Các lỗ ti được trám bằng PENETRON và PENECRETE MORTAR.

Hơn 600 m thanh trương nở PENEBAR SW-55 đã được sử dụng để bảo vệ việc rò rỉ

nước ở các mối nối xây dựng.



Thành phố Lago Mar Texas, Hoa Kỳ



Tháng 8 năm 2020, Có 14.000 cư dân đầu tiên đã chuyển đến ngôi nhà mới của họ

tại Thành phố Lago Mar Texas. Công nghệ tinh thể thẩm thấu của Penetron đã được

sử dụng để chống thấm cho khu vực bãi biển nhân tạo của khổng lồ của toàn khu.

Tọa lạc trên bờ biển thuộc vịnh Galveston cách thành phố Houston, Texas 45 dặm

(72km) về phía nam, Thành phố Lago Mar Texas được quy hoạch thành một cộng

đồng với khoảng 4.000 ngôi nhà, nhiều hồ, khu vực mở, công viên và đường mòn đi

bộ rộng khoản 2.033 mẫu.

Tâm điểm của cộng đồng mới là khu biển hồ Crystal Lagoon rộng 12 mẫu nằm ở giữa

khu giải trí của Thành phố Mar Lago Texas. The Lagoon gồm nhiều bãi biển cát trắng,

một khu vượt chứng ngại vật nổi, 1 quầy bar nổi, và một khu phức hợp bãi biển với 1

hồ bơi trong nhà. Ý tưởng thiết kế của khu biển hồ Crystal Lagoon là sự kết hợp thiết

kế sáng tạo của một khu biển hồ với công nghệ xử lý nước ít ảnh hưởng đến môi

trường nhất.

PENETRON đã được sử dụng tại khu vực bãi biển của khu biển hồ Crystal Lagoon dọc

theo hệ thống Ploy Lock để giúp ngăn chặn sự thẩm thấu của nước.

Trung tâm thương mại Deniz, Baku, Azerbaijan

Do đại dịch Covid-19, nên TTTM Deniz dời lịch khai trương vào ngày 1 tháng 6 năm

2020, là một trung tâm mua sắm và giải trí tuyệt đẹp bên bờ biển Caspian, thành

phố Baku, Azerbaijan. Công nghệ tinh thể thẩm thấu Penetron được sử dụng để

chống thấm cho hệ thống kết cấu đang bị đe dọa bởi việc lắp đặt màng chống thấm

bị rò rỉ nước.

Chapman Taylor, là một công ty quy hoạch kiến   trúc toàn cầu đã hoàn thiện hơn

2.000 dự án trên 90 nước, đã thiết kế TTTM Deniz với một loạt các mái nhà hình vỏ

sò rọi bóng xuống biển Caspian. Việc thiết kế tám cánh hình ngôi sao được lấy cảm

hứng từ quốc huy của Azerbaijan và tháp ‘ngọn lửa’ trung tâm của khu thương mại

được tạo ra như một hình ảnh tiêu biểu và được phát sáng vào ban đêm. Bên trong

tòa nhà là năm tầng (120.000m² / 1,32 triệu feet vuông) bao gồm các khu giải trí,

thư giãn và ẩm thực với hơn 70 cửa hàng và nhà hàng.



Nằm trên vùng đất được khai hoang từ Biển Caspi, dự án đã phải đối mặt với một số

thách thức như áp lực thủy tĩnh cao và việc nhiễm mặn. Vấn đề thậm chí còn trầm

trọng hơn là do hệ thống màng chống thấm bị thấm nên rất cần một giải pháp chống

thấm thiết thực. Đối diện với tình trạng ngập ở các tầng hầm, đơn vị phát triển dự án

và nhà thầu thi công Pasha đã liên hệ với Penetron, Azerbaijan để có giải pháp đáng

tin cậy hơn.

Trước tình trạng hệ thống màng chống thấm bị rò rỉ trong lúc thi công, khách hàng

cần gấp một giải pháp mới để thay thế. Để bảo vệ các cấu trúc bê tông cốt thép của

TTTM Deniz Mall, ngăn chặn xâm nhập của các ion clorua có trong nước biển, đội ngũ

kỹ thuật của PENETRON đề xuất bổ sung ngay PENETRON ADMIX vào bê tông và sử

dụng PENECRETE MORTAR để sửa chữa các vết nứt lớn hơn 0,5 mm (1/51 ”) trong bê

tông.

Cầu State Route 30, Thành phố Tishomingo, Bang

Mississippi, Hoa Kỳ

Qua nhiều năm sử dụng, bề mặt bê tông của cầu State Route 30 ở Thành phố

Tishomingo, bang Mississippi đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sở Giao thông Vận tải bang Mississippi (MS DOT) đã duyệt ngân sách 1,76 triệu USD

cho việ c sửa chữa và làm mới dự án cầu State Route 30, với cấu trúc hai làn xe

xuyên qua Mackeys Creek ở đông bắc bang Mississippi. Việc ghi nhận đầu tiên là

phần bê tông của mặt cầu (rộng hai làn xe) đã bị thủy kích làm lộ các lớp cốt thép

phía trên cùng. Kết cấu bê tông trên cùng sau đó được phủ bằng bê tông có trộn

PENETRON ADMIX, đảm bảo mức độ chống thấm cao và tối ưu hóa việc chống lại bất

kỳ sự xâm nhập nào của nước và muối đóng băng trong tương lai.

Dự án hoàn thành đạt tiến độ và trong ngân sách cho phép. Phần bê tông kết cấu

của cầu được trộn Penetron Admix nay đã trở thành lớp bảo vệ cho cây cầu, làm

giảm thiểu tối đa các tác động phá hoại, từ đó tiết kiệm được nhiều chi phí bảo trì

thay thế trong tương lai.




