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Kính gửi Qúy Đối Tác và
Khách Hàng tiềm năng,
Tôi rất vui mừng được giới thiệu ấn bản
tạp chí PERI đầu tiên tại Việt Nam, bao
gồm các công trình xây dựng thú vị nhất
của chúng tôi ở khu vực Châu Á Thái
Bình Dương.
Với doanh thu 1,14 tỷ Euro năm 2014
và nguồn nhân lực khoảng 7.000 nhân
viên, PERI là một trong những nhà sản
xuất cốp pha và giàn giáo hàng đầu trên
toàn thế giới. PERI là một công ty gia
đình được thành lập vào năm 1969 tại
CHLB Đức, và hiện nay đã phát triển
lớn mạnh với hơn 60 công ty con trên
toàn cầu. Sản phẩm của chúng tôi được
nghiên cứu phát triển và sản xuất tại
trụ sở chính ở Weissenhorn, CHLB
Đức, và hiện đã được sử dụng rộng
rãi ở các công trường xây dựng tại hơn
90 quốc gia.

Nói về chìa khóa thành công của PERI,
như các bạn thấy từ các báo cáo dự án
trong cuốn tạp chí này, đó là sự kết hợp
giữa những sản phẩm sáng tạo có thể
ứng dụng cho tất cả các loại công trình
cùng với các giải pháp kỹ thuật toàn
diện. Đội ngũ kỹ sư của PERI luôn làm
việc tận tụy và chặt chẽ với khách hàng
để thiết kế các hệ thống cốp pha, giàn
giáo đáp ứng được các yêu cầu cụ thể
mà vẫn đảm bảo chi phí hiệu quả nhất.
Ngày nay, ngành công nhiệp xây dựng
ở Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều
loại kết cấu đa dạng và đầy thách thức,
ví dụ như các dự án Tàu điện ngầm
ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội;
một số dự án cầu dây văng mới ở miền
Nam; rất nhiều nhà máy nhiệt điện trên
khăp cả nước; và các dự án nhà cao
tầng với chiều cao hơn 350 mét. Bên
cạnh đó, các khách hàng, các nhà đầu
tư và các kiến trúc sư đã nâng tiêu

chuẩn về tốc độ, sự chính xác và tính
kinh tế đối với các công trình lên một
tầm cao mới. Theo đó, các công trình
này đòi hỏi phải có các giải pháp thi
công cốp pha độc đáo nhưng đơn giản
để đáp ứng được các yêu cầu và kỳ
vọng cao mà vẫn đảm bảo chất lượng,
tiến độ và quan trọng nhất là sự an
toàn trong thi công.
Tôi hy vọng rằng bạn đọc sẽ đón nhận
ấn phẩm PERI này và chúng tôi mong
muốn được làm việc cùng các bạn tại
thị trường Việt Nam trong tương lai.”

Andrew Rybak
Trưởng Đại Diện
VPĐD PERI Asia tại Việt Nam

PERI – Câu chuyện thành công trong 45 năm qua
Công nghệ Đức. Quản lý truyền thống. Chất lượng toàn cầu.
Kể từ khi thành lập nào năm 1969,
PERI đã phát triển thành một công ty
hoạt động toàn cầu. Trung tâm phát
triển và sản xuất của PERI được đặt
tại Weissenhorn, Đức. Ngoài sự tăng
trưởng và phát triển sản phẩm sáng
tạo không ngừng, chúng tôi cũng theo
đuổi các tiêu chuẩn chất lượng cao
trong quy trình cũng như các phương
pháp sản xuất với khả năng bảo tồn tài
nguyên thiên nhiên tốt nhất có thể. Việc
đầu tư liên tục vào các nhà máy sản
xuất hiệu quả và hiện đại bảo đảm chất
lượng cao cho các hệ thống cốp pha và
giàn giáo của chúng tôi.

PERI Weissenhorn tại miền Nam nước Đức:
trụ sở chính, trung tâm phát triển và sản xuất.
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PERI – Nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi không đơn thuần chỉ là nhà cung cấp sản phẩm
Dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng
Phạm vi thiết bị và hệ thống rộng lớn của PERI cung cấp giải pháp hoàn hảo cho mọi yêu cầu.
Tuy nhiên, phạm vi dịch vụ của PERI vượt xa những hoạt động như sản xuất, bán và cho thuê thiết bị hệ thống.

Giải pháp kỹ thuật
Với hiểu biết sâu sắc về nhu
cầu của khách hàng, các kỹ
sư của chúng tôi có thể xây
dựng các giải pháp tốt nhất
cho các dự án. Tùy theo yêu
cầu, các dịch vụ bao gồm
cung cấp các số liệu được
tính toán cũng như kế hoạch
lắp ráp cốp pha chuyên
dụng.

Hậu cần
PERI có hệ thống thiết bị cho
thuê lớn nhất thế giới, có thể
cung cấp cho khách hàng một
cách đáng tin cậy, nhanh
chóng và linh hoạt. Tiếp nhận
và chuyển giao “đúng lúc” theo
đúng tiến độ xây dựng. Đối
với các yêu cầu vật liệu lớn,
đội ngũ nhân viên địa phương
phối hợp chặt chẽ với vị trí
hậu cần, nhờ đó đảm bảo
dịch vụ bàn giao tối ưu.

Hỗ trợ tại công trường
Những chuyên gia hướng dẫn
lắp đặt cốp pha của PERI
cung cấp hướng dẫn tóm tắt
một cách chuyên nghiệp ngay
tại công trường. Điều này có
nghĩa là bất kỳ việc xử lý
không thích hợp nào cũng đều
có thể tránh được và nguy
cơ tai nạn giảm đáng kể. Sử
dụng cốp pha hệ thống sẽ
thúc đẩy tiến độ xây dựng
một cách hiệu quả hơn.

Đào tạo
Chương trình đào tạo của
chúng tôi bao gồm các hội thảo
với nội dung chuyên môn cụ
thể và các khóa đào tạo cá
nhân. Với các chương trình
như thế, chúng tôi có thể hỗ
trợ khách hàng bằng cách cho
phép họ tìm hiểu về công nghệ
cốp pha và giàn giáo mới nhất
để làm việc hiệu quả hơn, đồng
thời giúp họ nắm vững các
kiến thức về công nghệ này.

Cốp pha nhôm GRIDFLEX dạng lưới
Nhanh chóng – An toàn – Linh hoạt
GRIDFLEX là loại cốp pha linh hoạt, hiệu quả, lắp đặt đơn
giản nhất với độ an toàn cao nhất khi làm việc. Hệ thống cho
phép lắp các ván khuôn có độ dày lên đến 67 cm. GRIDFLEX
được xử lý từ dưới lên với số lượng các bộ phận là tối thiểu,
cho phép thời gian lắp ván cốp pha ngắn nhất với độ an toàn
tối đa.
Nhanh chóng
Khu vực tiêu chuẩn được tạo khuôn bằng cách chỉ sử dụng
ba bộ phận hệ thống: các chi tiết chính (tấm lưới), thanh
giằng chống và ván ép. Dễ dàng vận chuyển các bộ phận
với trọng lượng là 9,5 kg/m2 giúp đơn giản hóa quá trình tạo
khuôn.
An toàn
Thiết kế lưới dầm của GRIDFLEX tự động tạo ra khu vực
làm việc dễ tiếp cận, mang lại độ an toàn cao khi đặt các
tấm gỗ dán.
Linh hoạt
Chức năng gập gọn mang lại khả năng thích ứng hai chiều
linh hoạt theo cả chiều ngang và chiều dọc cho các bộ phận.
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Bước tiến mới
Các Hệ thống Cốp pha tích hợp tiên tiến
Hội thảo và Hội nghị chuyên đề BCA
Liệu có thể đạt được tất cả, sự an toàn,
năng suất, chất lượng cải tiến và môi
trường bền vững cùng lúc trong quá
trình xây dựng? Hơn 280 người trong
ngành công nghiệp xây dựng đã có câu
trả lời rõ ràng sau khi tham dự một cuộc
hội thảo gần đây có tên “Quy trình cải
tiến cho Hệ thống Cốp pha tích hợp tiên
tiến”.
Hội thảo được tổ chức bởi Cơ quan
Xây dựng (BCA) tại Singapore và được
hỗ trợ bởi Công ty TNHH PERI Asia
Pte. Ba diễn giả được mời tới sự kiện
là Edwin Lee từ Công ty TNHH Xây
Dựng Tiong Seng Contractors Pte.
Ltd., Markus Schade và Marcus Beez
từ PERI Đức. Các diễn giả đã cung
cấp cho những người tham dự gồm có
các nhà xây dựng và các chuyên gia
an toàn một cái nhìn sâu sắc và các ví
dụ thực tế về cách sử dụng hiệu quả
các hệ thống cốp pha tích hợp tiên tiến
và việc lập kế hoạch 3D để nâng cao
năng suất và chất lượng mà không gây
ảnh hưởng đến vấn đề an toàn và môi
trường.
Bên cạnh hội thảo còn có một triển lãm
mini trưng bày các hệ thống cốp pha
tích hợp tiên tiến thế hệ mới có thể làm
tăng mức độ an toàn và năng suất tại
công trường.
Cuộc triển lãm mang lại cho những
người tham gia cơ hội được thấy tận
mắt những lợi ích của việc sử dụng hệ
thống cốp pha tích hợp so với cốp pha
thông thường.
Sự kiện này được những người tham
dự trong nước và quốc tế đón nhận
rất nồng nhiệt. Họ bày tỏ mong muốn
những sự kiện như thế này sẽ lại được
tổ chức trong tương lai.
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Ý kiến của người tham dự
Mylene V.Aguinaldo,
Kỹ sư cốp pha, Công ty TNHH Xây
Dựng Tiong Seng:
“Hội thảo cung cấp khá nhiều
thông tin. Đối với chúng tôi, những
người thiết kế/vẽ cốp pha, nó đã
mang lại niềm đam mê và hứng thú
để tìm hiểu và nâng cao kiến thức
về cốp pha 3D. Cũng thật ý nghĩa
khi có thể xem các sản phẩm mới
trong thực tế như GRIDFLEX đã
trưng bày trong cuộc triển lãm.
Cuối cùng, tôi tự hào được làm việc
trong một công ty sử dụng các hệ
thống cốp pha tích hợp tiên tiến
của PERI.”

Nguyễn Hồng Việt,
Giám đốc chi nhánh Hà Nội,
COFICO Việt Nam:
“Hội thảo được tổ chức rất chuyên
nghiệp và dễ hiểu. Tôi đã hiểu rõ
hơn về lợi ích của việc sử dụng hệ
thống cốp pha tích hợp trong xây
dựng.”
Puah Sze Hwee,
Giám định Khối lượng,
Kajima Oversea Asia Pte. Ltd.:
“Đoạn video được phát trong hội
thảo đã giúp tất cả mọi người hiểu
rõ hơn về việc sử dụng cốp pha và
thời gian tiết kiệm được so với cốp
pha thông thường. Hội thảo đã đã
thành công trong việc chứng minh
mức độ hiệu quả và an toàn khi sử
dụng hệ thống cốp pha tích hợp.”

Mục tiêu của chúng tôi:
Đi đầu về hiệu suất
Sản phẩm tuyệt hảo, ý tưởng tuyệt vời, thực thi hiệu quả
Phạm vi hệ thống và thiết bị rộng lớn
của PERI cung cấp giải pháp hoàn hảo
đáp ứng tất cả các yêu cầu. Tuy nhiên,
phạm vi dịch vụ của PERI vượt xa các
hoạt động như sản xuất, bán và cho
thuê thiết bị hệ thống.
Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
không kết thúc sau khi đã giao hàng!
Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành và hỗ
trợ khách hàng của mình trong suốt quá
trình thực hiện dự án và qua đó mang
lại đóng góp có ý nghĩa quyết định trong
việc đảm bảo thực hiện hiệu quả, an
toàn và tiết kiệm chi phí.

Công nghệ tiên tiến, giải pháp toàn diện và trình bày theo
định hướng của khách hàng
Giới thiệu sản phẩm của PERI tại các hội chợ thương mại hàng đầu thế giới
Triển lãm năm 2013 tại Munich, PERI
đã giới thiệu một số hệ thống cốp pha
và giàn giáo mới cũng như một loạt các
phát triển mở rộng. Với một diện tích
hơn 4.000 m2, buổi triển lãm cung cấp
cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu
trực tiếp về công nghệ cải tiến đã được
chứng minh. Ngoài một số các buổi
trình diễn trực tiếp, hơn 140.000 khách
tham quan đã tham gia các cuộc thảo
luận kỹ thuật chi tiết với các chuyên gia
PERI, và tìm hiểu thêm về danh mục
dịch vụ mở rộng của PERI.

Bên cạnh triển lãm tại Munich còn có
triển lãm CONEXPO được tổ chức bởi
PERI Ấn Độ tại Mumbai năm 2013.
Triển lãm CONEXPO SHOW được tổ
chức từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 2 năm
2013 tại MMRDA Grounds, Bandra
Kurla Complex, Mumbai, Ấn Độ. Có hơn
28.000 khách tham quan tham dự triển
lãm này. Đã có 710 đơn vị triển lãm từ
33 quốc gia tham gia trong triển lãm lần
thứ hai tại Triển lãm Thương mại quốc
tế dành cho máy móc xây dựng.

Tại Mumbai, PERI đã giới thiệu các
hệ thống nâng bằng ray PERI UP,
GRIDFLEX và RCS lần đầu tiên tại Ấn
Độ và đã thu hút được sự chú ý rộng
rãi của khách tham quan. Các kỹ sư
của PERI được giao nhiệm vụ cung
cấp thông tin sản phẩm và giải đáp các
thắc mắc của khách hàng tại triển lãm.
Tất cả các khách tham quan đều được
chăm sóc tối ưu tại gian triển lãm và
chúng tôi đã nhận được phản hồi tích
cực từ khách tham quan.
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Kết hợp hai hệ thống nâng lý
tưởng và an toàn
Cầu Lekki Ikoyi, Lagos, Nigeria

Cầu Lekki Ikoyi nối hai quận của thủ đô: Lekki nằm
trên một bán đảo cùng tên, và Ikoyi nằm trên đảo
Lagos.

Axel Schmitt,
Quản đốc công trường:
“Đối với tôi, việc sử dụng kết hợp các
hệ thống ACS và RCS là quyết định
đúng đắn. Dù trong địa hình phức
tạp, chúng tôi vẫn có thể tiếp cận
tháp mà không gặp bất kỳ vấn đề gì –
với bệ làm việc hoàn toàn an toàn ở
bất kỳ cấp độ và bất kỳ độ cao nào.”

90.15

3.65

R = 77 m
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Một tháp cao 90 m đầy ấn tượng là mô
tả đặc trưng cho hình dáng của chiếc
cầu dài 1,4 km. Nhịp cầu chính dài
635 m được treo dọc theo chiều dài
225 m trên một tháp đơn được bố trí
chính giữa bằng cáp dây văng. Nó có
hình chữ A ở chiều cao 50 m. Tại chiều
cao này, chân tháp chuyển thành hình
phi lê để không chạm vào khu vực neo
cáp – chúng được kết nối với nhau bởi
các thanh dầm ngang. Ngoài ra, kích
thước của các phần rỗng của trục giảm
dần và được nới rộng ở mặt trước của
phần phía trên. Việc kết hợp sử dụng
hai hệ thống đảm bảo hoạt động hiệu
quả và an toàn. Đối với mặt nghiêng
phía trước cũng có hình phi lê với một
góc thay đổi độ nghiêng liên tục, hệ
thống nâng bằng ray RCS cung cấp

Nhà thầu
Julius Berger Nigeria PLC
Nhà cung cấp dịch vụ
Bộ phận xuất khẩu của PERI Nigeria,
Frankfurt và PERI GmbH Đức,
Văn phòng Weissenhorn

nền tảng tối ưu. Các ray nâng trên đỉnh
và dưới đáy được kết nối bằng khớp
nối. Kết quả là, phần hình phi lê có thể
được nâng tới bán kính 77 m với chiều
cao đổ bê tông 3,6 m – mà không đòi
hỏi bất kỳ thay đổi nào trên cốp pha và
sàn làm việc. Với sự giúp đỡ của cơ
chế nâng thủy lực, quá trình di chuyển
được thực hiện mà không cần đến cần
cẩu. Công nghê nâng tự động ACS đã
thúc đẩy hoạt động di chuyển ở các mặt
trước. Ngay cả với ray nâng dốc với các
góc lên tới 14°, ACS đảm bảo rằng các
tải trọng cao cũng có thể tải được.

Giải pháp mô đun không phụ thuộc
vào cần cẩu và điều kiện thời tiết
Cầu Vistula, Kwidzyn, Ba Lan

Cầu Vistula gần Kwidzyn với chiều dài
mở rộng gần 12 km. Các phần quan
trọng nhất là 808 m chiều dài nhịp cầu
chính và ba cầu nhô ra. Dù các công
trình xây dựng có khác nhau nhưng
PERI đã cung cấp một giải pháp tổng
thể và toàn diện – chủ yếu dựa vào các
hệ thống mô đun VARIOKIT, RCS và
PERIUP.
Giải pháp của PERI cho cầu chính
bao gồm cốp pha tự nâng giữa hai trụ
cầu, cốp pha siêu kết cấu cho tiết diện
ngang hộp rỗng với dàn cốp pha cũng

Nhà thầu
BUDIMEX S.A.
Ferrovial Agroman S.A.
Nhà cung cấp dịch vụ
PERI Poland Sp.zo.o., Văn phòng Danzig

như công trình tạm có cần dẫn cốp pha
cho các bộ phận bên cạnh rìa. Các dầm
lan can được tạo khuôn với sự hỗ trợ
của dàn cốp pha VARIOKIT được tùy
chỉnh để đáp ứng các yêu cầu trên công
trường, không cần phải neo buộc vào
kết cấu.
Đối với các tháp cầu, cốp pha TRIO
được dựng lên bằng cách sử dụng
công nghệ đường ray RCS – nhờ có
các thiết bị tự nâng RCS mà không cần
đến cần cẩu và bất chấp mưa gió và
thời tiết.

Tháp chồng ST 100 được sử dụng như là giá đỡ
tạm cho các phần rìa của cầu chính dài 808 m.

Tháp chồng ST 100
Tháp chồng hiệu quả với số lượng bộ phận hệ thống tối thiểu
Tháp chồng ST 100 được thiết kế để
tháo lắp nhanh chóng. Các bộ phận
riêng lẻ đơn giản được lắp ráp với nhau
mà không cần dụng cụ và có thể được
sử dụng ở các độ cao thấp rất hiệu quả
về mặt chi phí.
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Phương pháp tùy biến hỗ trợ kỹ thuật cho cốp pha,
hệ thống giằng chống và giàn giáo
Ga tàu điện ngầm Cochrane, Kuala Lumpur

Eric Chong, Giám đốc Dự án:
“Lựa chọn đúng loại cốp pha là chìa
khóa cho sự thành công. Với các
thiết bị VARIOKIT của PERI, trong
quá trình làm việc chúng tôi có thể
tiếp cận các phần của cấu trúc như
trong kế hoạch. Việc lắp ráp tại công
trường được thực hiện rất nhanh
chóng với sự hỗ trợ và hướng dẫn
dựng cốp pha từ nhân viên của
PERI.”
Nhà thầu
Civil Tech Sdn Bhd
Nhà cung cấp dịch vụ
PERI Formwork Malaysia Sdn Bhd
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Ga tàu điện ngầm Cochrane là một
trong những ga điện ngầm có độ sâu
tối đa là 32 m dưới lòng đất núi đá vôi ở
Kuala Lumpur (nằm giữa Bulatan Pandan và Jalan Peel, Kuala Lumpur). Ga
tàu điện này cũng là trục trung chuyển
máy móc dưới đường hầm từ cả hai
đầu của ga. Để vượt qua những thách
thức khi làm việc dưới đường hầm
trong một không gian hạn chế, các kỹ
sư của PERI đã cùng với quản lý công
trường thiết kế một giải pháp tùy biến
phù hợp với tất cả các thay đổi về mặt
hình học trên cơ sở các thành phần của
hệ thống VARIOKIT và các tháp giằng
chống ST 100 của chúng tôi.

Các yêu cầu cao đặt ra đối với thiết kế
và bề mặt bê tông đã được hoàn thành
với một giải pháp cốp pha tường dầm
VARIO GT 24 cụ thể cho dự án. Bức
tường đơn một mặt được xây dựng với
độ cao 8,4 m với chiều dài 30 m, nhờ
sự hỗ trợ của Khung SB, SB, AO, A,
Bm C. Đối với việc thi công liên tiếp các
tấm ốp có độ dày 80 cm đến 150 cm,
đội ngũ xây dựng đã nhanh chóng làm
quen với quy trình làm việc của Tháp
chồng ST 100. ST 100 dễ sử dụng do
có ít các bộ phận hệ thống khác nhau
và nó cũng thích hợp với các hệ cột
chống nặng với độ dày của các tấm ốp
lên đến 2 m.

Yếu tố chính trong giải pháp của PERI trong việc
dựng các khung đỡ SB.

Tháp chồng ST 100 bao gồm 5 bộ phận hệ thống
cho tất cả các độ cao.

Đối với cốp pha bịt đầu, khách hàng đã
yêu cầu một giải pháp thiết kế chiếm ít
không gian trong khu vực thi công. Do
đó, PERI đã tạo ra một cấu trúc dàn
nghiêng bao gồm các trụ và các thanh
đỡ SRU để đưa tải vào lòng đất. Nhóm
thi công có thể đổ bê tông từng phần
theo tiến độ đã đề ra nhờ vào thiết kế
linh hoạt và thân thiện với người sử
dụng. Hơn nữa, do tỷ lệ các bộ phận
hệ thống có khả năng tái sử dụng cũng
như cho thuê mượn lạI cao, giải pháp
cốp pha cũng rất hiệu quả về mặt chi
phí, cho phép công trường tiết kiệm
được chi phí của mình.

Giàn giáo PERI UP an toàn được sử dụng cho
các giàn giáo cốt thép của bệ làm việc và các tháp
tiếp cận.

PERI SKYTABLE – cốp pha bàn 150 m² (1,600 ft²) vận
chuyển nhanh chóng và an toàn với một lần cẩu
Cốp pha bàn cho độ dày ốp lên tới 40 cm
Để xây dựng các tòa nhà có mặt tiền
mở, một tấm PERI SKYTABLE được
sử dụng hoàn chỉnh cho chiều rộng
của kết cấu.
Với diện tích lên đến 150 m² (1,600 ft²)
tấm cốp pha có thể được vận chuyển
chỉ với một lần cẩu. SKYTABLE-đạt
đến kích thước 24,40 m (80 ft) x 6,10 m
(20 ft) – được lắp ráp chỉ bằng cách
sử dụng hai giàn khung đỡ.

Dự án
Marina Bay Sands, Singapore
Nhà thầu
Ssang Yong Engineering & Construction Co. Ltd.

Cốp pha bàn VT
Khu vực đặt cốp pha rộng được vận chuyển
chỉ với một lần cẩu
Cốp pha bàn PERI VT được thiết kế theo yêu cầu của dự án. Nó giúp quá trình xây
dựng được cơ giới hóa nhiều hơn do đó làm giảm sự phụ thuộc vào các lao động
tay nghề cao và đảm bảo chu kỳ sử dụng tấm ốp nhanh chóng hơn.
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Giải pháp cho dự án và hỗ trợ tại công trường xây dựng
với chu kỳ sử dụng nhanh chóng
Trung tâm hành chính Đà Nẵng, Việt Nam
PERI đã bổ sung giải pháp cốp pha và
giàn giáo với các biện pháp hỗ trợ tại
chỗ - và đảm bảo hệ thống được sử
dụng tối ưu nhất nhờ sự hỗ trợ về mặt
kỹ thuật và hậu cần.

R = 9,10

Công trình hình xoắn ốc có bề mặt bằng kính cao
166 m ở Đà Nẵng mang lại cho tòa nhà hành chính
một dáng vẻ hiện đại.

0,50

Trần Tuấn,
Tổng Giám đốc, TAKCO:
“Sự hỗ trợ và tư vấn của PERI về mặt
kỹ thuật, hậu cần và hướng dẫn tại
công trường đã được cung cấp và
đón nhận một cách nhiệt tình. Chúng
tôi mong muốn TAKCO và PERI tiếp
tục hợp tác thành công tại thị trường
Việt Nam.”

Tòa tháp văn phòng cao 166 m in rõ vào
đường chân trời Đà Nẵng, một thành
phố 900.000 cư dân ở miền trung Việt
Nam. Trên phần tầng trệt, 34 tầng được
xếp theo hình răng cưa theo tiết diện
ngang xoay xung quanh phần trung tâm
bằng bê tông cốt thép có đường kính
từ 33 đến 43 m. Kết quả là bề mặt kính
uốn quanh theo chiều hướng lên trên
như xoắn ốc.

Xung quanh lõi tròn trung tâm, các tầng hình răng
cưa – bao gồm cả dầm dốc – tạo thành các tấm
hình thang tùy biến.

R = 16,50

Cốp pha nâng và cốp pha bàn được dựng lên để
hoàn thiện các tầng, có độ cao 3,9 m mỗi tầng,
được thực hiện trong 5 ngày làm việc.
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Các cốp pha bàn, dựa trên hệ thống MULIPROP,
được thiết kế phù hợp với các yêu cầu của dự án
và có thể di chuyển được.

R = 21,70

Các tầng thấp hơn được mở rộng liên tục với hình
nón lên đến tầng 13 trong khi mặt cắt ngang giảm
dần khi công trình được xây cao dần lên.

Cốp pha VARIO được làm tròn một
cách chính xác cho các bức tường
trung tâm, cùng với các bệ leo CB 240
và CB 160 tạo thành các giàn nâng
được vận chuyển bằng cần cẩu – do
đó có thể tiết kiệm được thời gian vận
chuyển. Các kỹ sư của PERI đã bổ
sung giải pháp VARIO bằng các bộ
phận góc trong được đúc sẵn theo yêu
cầu của dự án để ngay cả các góc hẹp
nhất cũng có thể được tiếp cận mà
không gặp bất cứ vấn đề gì.
Để bắt kịp tiến độ nhanh chóng của
công trình, các tấm ván sàn dày
25 cm – bao gồm các dầm phía dưới –
được tạo ra với các tấm ván tùy chỉnh
dựa trên hệ thống chịu tải MULTIPROP.
Các tấm này có thể dễ dàng vận chuyển
bằng tay bằng cách sử dụng xe đẩy và
cẩu bằng cẩu với các tấm có kích thước
lớn. Ngoài ra, một phần quan trọng
khác của giải pháp PERI là cốp pha tròn
bằng thép cho 12 cột bê tông cốt thép
nghiêng trên mỗi tầng. Loại cốp pha này
cũng được lập kế hoạch tương tự và
được tiếp cận bằng phương pháp tiếp
cận tùy chỉnh. Đối với công việc này,
các kỹ sư của PERI không chỉ xem xét
các đường kính khác nhau từ 75 cm
đến 130 cm mà còn thay đổi độ nghiêng
trên mỗi tầng. Việc sử dụng các tháp
cầu thang PERI UP đã bổ sung cho giải
pháp cốp pha và giàn giáo PERI một
cách toàn diện.
Quy trình kỹ thuật định hướng đến
khách hàng và dự án dẫn đến việc sử
dụng cốp pha và giàn giáo phù hợp tối
ưu. Ngoài ra, các giải pháp đặc biệt
trong giải pháp tổng thể cũng giúp làm
tăng tốc quá trình xây dựng. Vì vậy, các
tầng tiêu chuẩn có thể được hoàn thiện
trong vòng 5 ngày bất chấp sự thay đổi
hình dạng của tòa nhà – được hỗ trợ
bởi các hướng dẫn của PERI và tiếp tục
được hỗ trợ trên công trường. Ngoài ra
các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn
cũng được đảm bảo, bên cạnh việc
hoàn thành trước tiến độ thi công theo
kế hoạch.

Nhà thầu
CTCP Xây dựng & Kinh doanh
địa ốc TÂN KỶ – TAKCO
Nhà cung cấp dịch vụ
PERI Asia Pte. Ltd., Singapore và TP.
Hồ Chí-Minh, Việt Nam
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Năng suất vượt trội – Linh hoạt tối đa – An toàn tuyệt đối
Giải pháp PERI UP cho Ga Bukit Panjang
Tuyến đường trung tâm 912, Singapore
Tuyến đường trung tâm thành phố là
tuyến tàu cao tốc thứ năm của Singapore. Nó được hoàn thành theo ba giai
đoạn, tháng 12 năm 2013, năm 2016 và
2017. Tuyến đường sẽ có chiều dài
42 km, gồm 34 ga và phục vụ khoảng
nửa triệu người đi lại hàng ngày, là
tuyến tàu điện ngầm không người lái
dài nhất ở Singapore.
Dự án 912 bao gồm việc thiết kế và xây
dựng ga Bukit Panjang, gồm có cả hầm
bảo vệ dân sự và các đường hầm kết
nối.
Khi hoàn thành, nó sẽ là một phần
của hệ thống đường ray trung chuyển
dưới lòng đất dài 16,6 km với 12 ga nối
với tuyến đường trung tâm thành phố
tại Bugis và chạy dọc theo hành lang
đường Bukit Timah trước khi kết thúc
tại một kho hàng nằm ở hướng bắc của
tuyến đường 2 trung tâm thành phố của
đường Woodlands tại Jalan Gali Batu.
Nhà ga chính, lối vào và các đường
hầm được xây dựng bằng phương pháp
đào và lấp. Các công trình tạm bao
gồm những bức tường cắt các tuyến,
các bức tường bằng cọc khoan nhồi
tiếp giáp và các tường ngăn phụ thuộc
vào vị trí và được hỗ trợ bởi các thanh
chống bê tông cốt thép/thép và các
thanh giảm chấn bê tông cốt thép.
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Nhà thầu
Lum Chang Building
Contractors
Nhà cung cấp
PERI Asia Pte. Ltd.

Ông Rao Kolli Sangameshwara,
Giám đốc Dự an:
“Chúng tôi rất hài lòng với các hệ
thống được sử dụng cho dự án của
chúng tôi. PERI đã cung cấp cho
chúng tôi một giải pháp cốp pha
tuyệt vời đáp ứng được yêu cầu
của dự án.”

Các phần dạng tấm có thể di chuyển
của PERI UP được đúc sẵn và được di
chuyển bằng con lăn vào vị trí đúc tiếp
theo để tái sử dụng – mà không cần
phải chế tạo lại, hoặc thậm chí không
cần phải dùng đến cần cẩu. Các thanh
giảm chấn tiêu chuẩn (có thể thuê
mượn lại) được sử dụng để dựng mái
che mặt cạnh thay vì phải chế tạo loại
thanh giảm chấn đặc biệt, do đó có thể
tiết kiệm chi phí cho khách hàng của
PERI.

PERI UP Rosett Flex có một hệ thống
lưới với kích thước 25 cm và 50 cm.
Các kích thước của lưới này bảo đảm
sự thích nghi tối ưu trong mọi trường
hợp.
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Thanh giằng ngang Ledger UH trọng
lượng nhẹ có sẵn với các độ dài từ
25 cm đến 400 cm – với các gia số
25 cm hoặc 50 cm. Do đó, tất cả các độ
dài cần thiết cho thành bảo vệ và sàn
hỗ trợ khác cũng có sẵn. Ledger UHV
cường lực cho các nhịp dài hơn 1,5 m
được khuyên dùng. Phụ thuộc vào tải
trọng, có thể lựa chọn một trong hai
cách. Sàn công nghiệp UDI có sẵn với
chiều dài từ 50 cm đến 300 cm, với gia
số tương tự là 25 cm và 50 cm. Các sàn
có độ linh hoạt cao là một lợi thế lớn
đặc biệt giúp cho việc lắp ráp các
nhà máy công nghiệp phức tạp được
nhanh chóng.
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Một trục giao thông toàn cầu vươn lên cùng với PERI
Hơn 6.000 cốp pha bàn được sử dụng liên tục
Ga phức hợp trung tâm, Sân bay Abu Dhabi
Hồ sơ lưu trữ của PERI về các dự án
sân bay quy mô lớn khắp khu vực Trung
Đông, các sản phẩm dịch vụ xuất sắc
và sự hỗ trợ bao quát ngay tại công
trường là các yếu tố cực kỳ quan trọng
để thắng được các dự án lớn nhất mà
công ty đã thực hiện trong khu vực cho
đến nay. Khi đi vào hoạt động hoàn
toàn vào năm 2017, Ga phức hợp trung
tâm giữa hai đường băng của Sân bay
quốc tế Abu Dhabi sẽ có diện tích lớn
như một sân bóng đá có thể chứa được
khoảng 35 triệu hành khách. Cấu trúc
chính của nó, Khu Trung tâm bảy tầng
sẽ gồm khu vực check-in, đón tiếp và
các quầy bán lẻ cũng như khu vực sắp
xếp hành lý.

Số lượng cốp pha bao phủ tương
đương 10 sân bóng đá, bao gồm hơn
60.000 khung PD 8, gần 25.000 lm dầm
và 9.000 tấm LIWA. Việc cung cấp các
cốp pha một cách có chiến lược đảm
bảo không làm gián đoạn tiến độ của
dự án và không chiếm dụng không gian
công trường.

Trong thời gian 18 tháng xây dựng dự án,
tất cả các mục tiêu quan trọng đều đạt
được. Chỉ có thể làm được điều này nhờ
việc triển khai sử dụng cốp pha tiên tiến
nhất, cụ thể hơn là quá trình thực hiện
dự án độc đáo và công tác hậu cần của
PERI. Kích thước tuyệt đối của dự án
được thể hiện bằng số lượng lớn cốp
pha PERI được đưa đến công trường.

Các kỹ sư PERI đã phát triển một giải
pháp linh hoạt phù hợp với chiều cao
các tấm có hình dạng khác nhau của
Khu Trung tâm. Các tấm PD 8 với tấm
MULTIFLEX được lựa chọn để tạo ra
khu sàn 65.000 m2, như cách bố trí môđun của các khung tấm PD 8 cho phép
thích ứng nhanh chóng với chiều cao
của các tấm ốp lên đến hơn 10 m.

Công trình ga và các tấm cốp pha đặt
trên hơn 4.000 cột cốt thép với các kích
thước khác nhau để tùy chỉnh cốp pha
thép cũng như việc lựa chọn VARIO
GT 24. Với yêu cầu chịu được áp lực bê
tông lên đến 65kN, VARIO GT 24 cũng
được sử dụng để tạo ra các bức tường
đỡ và tường trung tâm.

Cốp pha tường dầm VARIO GT 24 cung cấp khả năng thích ứng ở mức tối đa để dựng bức tường bê
tông cốt thép cao 12,5 m.

Fathi Abdul Muti,
Phó giám đốc Dự án:
„Chúng tôi đã đạt được tất cả các mục tiêu quan trọng
trước thời hạn, một điều vốn chỉ có thể làm được với
đúng đối tác và đúng giải pháp. PERI đã chứng minh rất
tốt khả năng đáp ứng và xử lý các thách thức trong một
dự án lớn như dự án của chúng tôi.“
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Với số lượng cẩu có sẵn hạn chế, yếu
tố thành công quan trọng là khả năng
định vị lại các tấm ốp bằng tay. Với sự
giúp đỡ của xe đẩy, thậm chí các tấm
ốp cao cũng có thể di chuyển đến khu
vực bên cạnh một cách an toàn và dễ
dàng với chỉ một vài công nhân. LIWA
được sử dụng cho ván cốp pha có
chiều rộng 0,85 m với dầm cao 1,1 m
được đổ cùng các tấm ốp. Cách tiếp
cận này cho phép vận chuyển và hạ
xuống một cách dễ dàng bằng tay các
tấm ốp có trọng lượng nhẹ.
Hiệu quả của quy trình càng tăng
lên với sự hỗ trợ từ các thương hiệu
của PERI. Cùng với dịch vụ cung cấp
chuyên gia quản lý dự án và chuyên gia
hướng dẫn dựng cốp pha, PERI cũng
bổ sung giám sát tại công trường để
đảm bảo hoạt động của hệ thống được
thông suốt trong quá trình triển khai.
Kết quả là, những nhà quản lý công
trường và công nhân đã có phản hồi
rất tích cực và dịch vụ được đón nhận
nồng nhiệt.

Nhà thầu
Liên doanh TAV Construction,
Consoldidated Contractors Company và Arabtec
Nhà cung cấp dịch vụ
PERI Abu Dhabi
Kỹ thuật và Thiết kế
PERI Abu Dhabi và PERI Dubai

Các tháp PD 8 cao tới 10 m được sử dụng để hỗ
trợ tấm ốp sàn.

LIWA được sử dụng như là các tấm chắn
cạnh cho các dầm.

Tái định vị nhanh chóng tháp PD 8 mà không
cần cần cẩu hoặc tháo dỡ.
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Cốp pha tường
Cốp pha tấm panel
Cốp pha dầm
Cốp pha tường tròn
Cốp pha thi công mặt tường
Khung giằng
Hệ thống giằng chống giàn giáo

Hệ thống cốp pha leo
Bệ nâng
Giá nâng
Hệ thống leo bằng ray
Hệ thống leo tự động
Hệ thống leo cho tường một mặt
Lưới bảo vệ

Cốp pha cột
Dành cho các cột hình vuông
và hình chữ nhật
Dành cho các cột hình tròn

Giàn giáo, cầu thang,
bệ thi công
Giàn giáo thi công mặt tường
Giàn giáo làm sàn công tác
Cầu thang
Mái che

Cốp pha sàn
Cốp pha sàn tấm Panel
Cốp pha sàn lưới
Cốp pha dầm
Cốp pha bàn

Cốp pha cầu và đường hầm
Cốp pha lan can công xông
Cốp pha cầu liên hợp
Giá đỡ công xông
Cần dẫn trượt công xông
Khung cốp pha công xông vòm
Khung cốp pha hầm

Hệ thống giàn giáo
Thanh chống thép
Thanh chống nhôm
Tháp giàn giáo
Thanh chống đỡ hạng nặng
Khung chống đỡ hạng nặng

Phụ kiện
Dầm cốp pha
Cốp pha thành bên
Hệ thống an toàn
Neo
Ty
Pallet
Thiết bị xếp chồng

Sách hướng dẫn PERI
Trong nhiều thập kỷ, cuốn sổ tay
hướng dẫn này giới thiệu về công ty
chúng tôi, các hệ thống và giải pháp
của chúng tôi dưới hình thức một tài
liệu in ấn. Cuốn cẩm nang này hỗ trợ
công việc hàng ngày của bạn, cung
cấp cái nhìn tổng quát về hệ thống
cốp pha và giàn giáo PERI cũng như
phạm vi dịch vụ PERI. Các ví dụ thực
hành cụ thể là nguồn cảm hứng cho
việc quản lý và thực hiện dự án.
Bạn có thể đặt một bản sao miễn
phí tại trang www.peri.com.
Các ngôn ngữ đã có sẵn: Đức, Anh,
Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Ý,
Serbia, Slovakia, Nga, Croatia, Séc.

Các hình ảnh trong quyển sách này
được chụp trong quá trình xây dựng.
Vì lý do này, các chi tiết neo và an
toàn không phải lúc nào cũng được
coi là đã hoàn thiện. Việc đánh giá
rủi ro của những chi tiết này được
thực hiện bởi nhà thầu.
© PERI GmbH

Sách hướng dẫn PERI cũng có sẵn ở phiên bản “di động”
Để bạn có thể dễ dàng truy cập nội dung bằng iPad, Sổ tay hướng dẫn PERI
cũng có sẵn bản tiếng Đức và tiếng Anh trên App Store – được trình bày với
thiết kế trực quan vô cùng bắt mắt.
Tải ứng dụng PERIHandbook của PERI GmbH miễn phí
https://itunes.apple.com/en/app/peri-handbuch/
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