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1.Phạm vi sử dụng: 100%  

2.Vật liệu : Gạch Xi Măng Cốt Liệu

+ Hình dáng: Gồm gạch đặc và gạch block 190x190x390

+ Kiểm soát Chất lượng: Tuân thủ quy trình nghiệm thu vật liệu đầu vào.

3.Tuân thủ quy trình thi công: Kiểm soát Tốt

4. Đánh giá hiện trạng:

+ Khối xây đạt chất lượng trong thi công.

+ Xuất hiện sự cố sau khi hoàn thiện sơn nước. Mức độ sự cố : 60%

PHÒNG KỸTHUẬT

NHÀ XƯỞNG
THỰC TRẠNG



1.Phạm vi sử dụng: 50%

2.Vật liệu :

+ Hình dáng/chủng loại: Gồm gạch đặc và gạch block 190x190x390

+ Chất lượng: Tuân thủ nghiệm thu vật liệu đầu vào

3.Tuân thủ quy trình thi công: Kiểm soát Tốt

4. Đánh giá hiện trạng:

+ Xuất hiện sự cố sau hoàn thiện: nứt, gãy gạch – tách tại vị trí 

giáp mí cột vách beton. Mức độ sự cố: 50%
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CHUNG CƯ CAO TẦNG
THỰC TRẠNG



1.Phạm vi sử dụng: 100%

2.Vật liệu :

+ Hình dáng/chủng loại: Gồm gạch đặc và gạch block 190x190x390, gạch 80x80x180

+ Chất lượng: Tuân thủ nghiệm thu vật liệu.

3.Tuân thủ quy trình thi công: Kiểm soát tốt

4. Đánh giá hiện trạng:

+ Sử dụng gạch 80x80x180 rủi ro cao, do thiết kế kiến trúc từ đầu nên không thay đổi  

được chung loại gạch

+ Xuất hiện nhiều vết nứt lớn sau 1 năm đưa vào sử dụng. Mức độ rủi ro: 40%
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TRƯỜNG HỌC
THỰC TRẠNG
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HÌNH ẢNH SỰ CỐ
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HÌNH ẢNH SỰ CỐ
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- Khảo sát thực tế cho thấy: đơn vị thi công đã tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất, kiểm
soát tốt quy trình thi công. Tuy nhiên sự cố nứt mạch xây, bong bộp lớp tô, trát vẫn xảy ra với
tỷ lệ khá lớn( Trên 30% tại các dự án CTA khảo sát).
- CTA tiến hành khảo sát các nhà máy sản xuất gạch XMCL, Vữa xây, trát( Xi măng, Cát). Chúng
tôi nhận định sự cố do các nguyên nhân sau:

GẠCH XMCL VỮA XÂY - TRÁT

+ Nguyên liệu: Ngoài xi măng các nguyên liệu
còn lại gồm cát, mạt đá, tro bay/ xỉ than không
được kiểm soát tốt.
+ Công nghệ: Hầu hết các nhà máy sử dụng
Công nghệ rung ép, thay đổi khuôn ép so với
thiết kế ban đầu nhằm tăng sản lượng dẫn đến
chất lượng sản phẩm không đồng nhất.
+ Bảo dưỡng: Do sức ép tiến độ nhiều nhà sản
Xuất không tuân thủ đầy đủ quy trình bảo dưỡng
Gạch(28 ngày) gây rủi ro khi tiến hành Thi công
nhưng gạch co ngót do chưa phát triển đủ cường
độ.

Vữa xi măng, cát có nhược điểm:
+ Giữ nước kém.
+ Co ngót lớn do xi măng hiện nay sử dung
khoáng Puzolan và tro bay hàm lượng cao.
+ Khó kiểm soát chất lượng cát tại công trường.

Kết luận: Sử dụng vữa trộn tại công trường cho
Gạch XMCL mang lại nhiều rủi ro do vữa không
Bù đắp được các khiếm khuyết của gạch như:
Co ngót, chênh lệch cường độ, độ hút nước
Không đồng nhất.

NGUYÊN NHÂN
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VỮA TRỘN PHỤ GIA TẠI CÔNG TRƯỜNG VỮA KHÔ TRỘN SẴN CTA –DM3

ĐỀ XUẤT
Nhằm đảm bảo chất lượng các hạng mục sử dung gạch XMCL:
- Kiểm soát chất lượng gạch: khó thực hiện do các đơn vị sản xuất hiện nay không đảm bảo được các điều kiện

kiểm soát chất lượng nguyên liệu thô, kho bãi cho bảo dưỡng, nâng cấp công nghệ sản xuất.
- Bổ sung tính năng cho vữa: Với các loại phụ gia hiên có việc bổ sung các tính năng như giữ nước, kiểm

soát co ngót, ổng định cường độ, tăng khả năng bám dính cho vữa có thể thực hiện được, CTA đề xuất
2 giải pháp:

Thành phần: xi măng PCB40, Cát sàng, phụ gia
khoáng.
Ưu điểm: chi phí thấp
Nhược điểm: 
- Không kiểm soát được nguyên liệu cát: độ

ẩm, tạp chất…
- Không kiểm soát được tỷ lệ trộn ở các dự án

lớn.
- Không kiểm soát được chất lượng do phụ

gia không phân tán khi cát có độ ẩm cao.

Thành phần: xi măng PCB40, Cát sạch, phụ gia
khoáng.
Ưu điểm của vữa khô trộn sẵn CTA – DM3
- Cát được sàng, rửa và sấy khô đảm bảo chất

lượng.
- Tỷ lệ nguyên liệu được định lượng chính xác, 

trộn bằng máy cho chất lượng ổn định và đồng
nhất.

- Vữa được bảo quản trong bao bì cách ẩm, đảm
bảo chất lượng, ít hao hụt khi thi công.

Kết luận: Sử dụng vữa khô trộn sẵn đảm bảo ổn định về chất lượng, giảm tối đa các rủi ro nứt, bộp cho khối xây XMCL 
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THANK YOU


