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1.  Bối cảnh phát triển công nghệ 

 Lắp đặt khe co giãn (Khe co dan la gi): 

 Là phụ kiện được lắp đặt cho cầu để việc thông xe được êm trong môi trường bề mặt cầu luôn phải tiếp nhận độ dịch 

chuyển(tịnh tiến) theo phương ngang  tùy theo sự thay đổi nhiệt độ hay biến dạng. Ngoài ra khe co giãn phải chịu lực 

tác động liên tục tại chính vị trí bề mặt. 

(La phu kien duoc lap dat tai vi tri cac khop noi cua cau dam bao cho viec luu thong xe co duoc  

em ai, noi ma be mat cau thuong xuyen bi dich chuyen theo phuong ngang do su thay doi nhiet  

do hoac do bien dang cua cau, ngoai ra khe co gian phai chiu luc tac dong lien tuc tai vi tri be  

mat do hoat dong xe chay hang ngay.) 

 Các vấn đề khi lắp đặt khe co giãn   

          - Van de tu phia lái xe: Phát sinh ra tiếng ồn và độ rung tại vị trí đi qua khe co giãn khi xe lưu thông trên cầu                                                                      

          -Van de tu phia chu dau tu: Phát sinh hư hại nhiều lần do tải trọng xe, anh huong ket cau cau →  

            Là nguyên nhân dẫn đến tăng thêm chi phí quản lý hư hại về móng và cấu trúc hạ tầng cầu. 

 Dẫn chứng về hư hại khe co giãn 

1)  Các điểm vấn đề của việc lắp đặt khe co giãn (Cac van de voi khe co gian)  

Tiếng ồn và khe hở 

 Do khe co giãn bị rỉ nước làm yếu 

 kết cấu hạ tầng 
Nứt bêtông / Lún  Hư hại kheo co giãn 

Để nâng cao khả năng thông xe và giảm chi phí LCC 

     Kiểm tra phương án loại bỏ khe co giãn 



2) Những nỗ lực loại bỏ khe co giãn 

 Phat trien hệ thống cầu đường không khop nối-không khe co giãn de dap ung yeu cầu của chu dau tu 

 Cầu không khop noi : Là hệ thống cầu tiếp nhận độ dịch chuyển thuộc cấu trúc cầu tùy theo sự thay đổi của nhiệt độ hay 

bien dang bằng he thong điều chỉnh co giãn (CCJ) nối từ  ban mat cau đến cac Mo tru cau. 

Phân loại cầu không khop nối 

Phân loại Cầu liền khối Cầu bán liền khối Mo rong ban mat cau 

Hình vẽ  

giải thích 

Phân loại 

Bình diện 

• Dầm cầu vuông góc và bố trí bình 

hành  

• Dầm cầu vuông góc và bố trí hình bình 

hành  

•  Dầm cầu vuông góc và bố trí hình bình 

hành  

Mặt cắt dọc/ 

Góc chéo 
• Dưới 5%  / 30 độ • Không giới hạn / 30độ  Không giới hạn/ 45 độ 

Điều kiện  

nền đất 

•  Cần đắp đất trước,  Chiều dài cọc 

(Trên 6.0m) 

•  Khó áp dụng với nền đất yếu 

• Không giới hạn 

 (Móng cầu + Gối cầu độc lập) 

• Không giới hạn 

 (Móng cầu + Gối cầu độc lập) 

Chiều dài 
•  Cầu bêtông : 120.0m 

•  Cầu thép : 90.0m 

• Cầu bêtông : 225.0m 

• Cầu thép : 135.0m 
• Lượng co giãn : Dưới 60mm 

Móng  X 

Mối nối  X  

Móng  O 

Mối nối  X  



(1) Ví dụ áp dụng cầu đường không khe nối 

- Mỹ : Từ những năm 1950~1970 đã được áp dụng và kiểm chứng hoàn thiện và đã có bản vẽ tiêu chuẩn hóa  

 Khi thỏa mãn các điều kiện cho phép áp dụng với loại cầu vừa và nhỏ có chiều dài dưới 120~150m   Ưu tiên 

chọn lựa      

Guideline áp dụng cho cầu không mối nối Guid (Virginia DOT) 



Năm 1998 : Thi công lần đầu tiên tại Pyeong Cheon( Cầu cao tốc nối từ Daejeon đến Tongyeong) 

Năm 2000 : Công ty xây dựng cầu đường Hàn Quốc tiến hành thi công thử nghiệm và quan sát theo dõi tại 13 cây cầu  

Năm 2009 : “ Ban hành phương châm thiết kế cầu đường theo hình thức bán liền khối (Công ty xây dựng cầu đường Hàn Quốc) 

Năm 2012 :“Ban hành phương châm thiết kế loại bỏ khe nối, nâng cao cấu trúc tuổi thọ cầu đường. (Công ty xây dựng cầu đường Hàn Quốc) 

Năm 2013 :“Kiểm tra tính áp dụng cầu không khe nối” (Tổng cục quản lý đất đai thành phố BuSan) 

  → Để giảm thiểu hóa chi phí LCC, các nhà thầu đang triển khai áp dụng ưu tiên cầu không khe nối 

(2) Tình trạng triển khai cầu không khop nối (cầu bán liền khối) tại Hàn Quốc  

Nội dung phương châm thiết kế để nâng cao tuổi thọ cầu đường 

Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường (Bộ giao thông vận tải) 

Thi công xây dựng đường cao tốc Hamyang-Ulsan (Năm 2013 hoàn 

công thiết kế)   Trong 77 dầm PSC có 38 cái (48%)  

Nội dung chủ yếu việc kiểm tra tính ứng dụng cầu không khe nối 



3) Hiện trạng quản lý bảo dưỡng duy trì cầu đường  

 Trong những năm 80~90 với sự xuống cấp của hệ thống cầu đường dẫn đến tăng chi phí bảo dưỡng duy trì→               

Tính cấp thiết của việc giảm chi phí duy trì quản lý 

   ( Năm 2014, ước tính chi phí thay khe co giãn khoảng 74 tỉ Won) (1000Won=0.90 USD) 

 Do thường xuyên phải thay khe co giãn dẫn đến gián tiếp tăng chi phí xã hội → Cần thiết du nhập hệ thống cầu không 

khe nối 

Số lần thay thế phụ kiện lắp đặt trong khi bảo trì tuổi thọ cầu 

Để tăng thêm tính thuận lợi trong quản lý bảo trì cũng như  

hiệu quả kinh tế 

Cần phát triển công nghệ bảo trì khe co giãn với khái niệm mới  

Trung bình 6 

lần thi công 

 bảo trì 



2. Công nghệ NJBR (Công nghệ bảo trì không khe nối, không cần 

lắp đặt khe co giãn) 

 Là công nghệ bảo trì cầu đường không khe nối sử dụng  tấm be tong đúc sẵn (Precast) có tính chất bán 

vĩnh cửu không cần duy trì bảo dưỡng định kỳ thay cho việc lắp đặt khe co giãn đối với các công trình cầu 

đường cũ phải duy trì bảo dưỡng định kỳ. 

 

 

1) Khái niệm công nghệ 

2) Yếu tố cấu thành chủ yếu   

 Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung khi thông xe  

 Loại bỏ các nguyên nhân chủ yếu gây hư hại bề mặt 

 Giảm thiểu hóa ùn tắc xe do thi công nhanh 

 Đảm bảo chất lượng cùng hiệu quả kinh tế do 

 được sản xuất tại nhà máy. 

  Lắp đặt tại mặt gối cầu di động (Không cần tại mặt gối cầu cố định)  

 Độ co giãn của cầu đã sử dụng trên 5 năm có khả năng giảm thiểu khoảng cách co giãn  

khoảng 65% so với cầu mới thi công.  

 Phân loại lắp đặt điều chỉnh co giãn 

Tính liên tục mặt cầu 

Lắp đặt điều chỉnh đô co giãn(CCJ) 

PC(Precast) 



3) Các đặc điểm chủ yếu so với công nghệ cũ 

 Công nghệ bảo trì co giãn cầu đường chu trong đến viec giảm do co gian theo thời gian 

     Tính toán lượng co giãn của cầu đường nói chung, trường hợp cầu trên 5 năm, ngoại trừ sự biến dạng và sự co ngót khô 

 Sự khác biệt giữa công nghệ cũ khi bảo trì khe co giãn 

   - Hình thức cầu : Cầu dầm PSC đã được cải tiến 

   - Chiều dài cầu : 6*40.0=240.0m (chiều dài co giãn 120.0m) 

   - Khi thiết kế chiều dài co giãn được tính bằng = khoảng hở (Gap)/2 + Δℓ+t + Δℓ-t + Δℓc + Δℓs + khoảng hở (Gap /2 

                                 =  15 + 24 + 24 + 24 + 12 + 15 = 114mm  ( Áp dụng  trang 135-Khe co giãn răng lược)       



Phân loại Áp dụng công nghệ bảo trì cũ Áp dụng công nghệ NJBR 

Bản vẽ 

Đặc tính 

  -   Chỉ thay thế khe co giãn với tình trạng duy trì được 

khoảng cách co giãn giống thiết kế ban đầu (Chi thay the 

duoc khi khe co gian con duy tri khoang cach nhu tke ban 

dau)? 

- phát sinh tải trọng xung động Khi  chiều dài co giãn tối 

đa đến 51mm  

  -   Phát sinh lực tác động lớn tại vị trí liên kết lắp đặt khe 

co giãn với ket cau ngam. 

  -  Dẫn đến phát sinh tiếng ồn và hư hại khe co giãn 

 - Tái tính toán lại khoảng cách thiết kế bằng cách áp dụng 

tấm đúc sẵn (Precast) (Khoang cach thiet ke duoc thiet lap lai 

bang cach su dung cac tam duc san 

 -  Khi chiều dài co giãn tối đa 26mm, giảm phát sinh tải 

trọng xung đột 

 -  Khả năng giảm thiểu lực tác động tại vị trí liên kết lắp đặt 

co giãn với cấu trúc lực truot 

 -  Khả năng phát sinh tiếng ồn và hư hại tại khe co giãn 

(Khong phat sinh tieng on va giam thieu hu hai tai khe co gian) 

  Lượng co giãn khi bảo trì khe co giãn ( Áp dụng chung trên 5 năm) 

     - Lượng (do) co giãn = Δℓ+t + Δℓ-t  =  24 + 24  = 48mm  (Đối chiếu với khi thiết kế thì 42% hoàn tất bao gồm biến dạng, co ngót khô)     

 So sánh công nghệ bảo trì khe co giãn     



4) So sánh với công nghệ bảo trì khe co giãn cũ 

Công nghệ cũ Công nghệ NJBR  

     Cần phải bảo trì định kỳ    

      Tiến hành thi công thay thế theo chu kỳ 6-7 năm 

     Sử dụng bán vĩnh cửu sau khi thi công 1 lần 

      Kiểm tra chất trám lót (filer) khi phủ lại mặt đường 

    Gây ra sự khó chịu cho người sử dụng 

      Phát sinh tiếng ồn, độ rung với khe co giãn thép 

lồi trên mặt đường. 

     Loaị bỏ nguồn gốc gây ra sự khó chịu cho người sử 

dụng 

      Tính thông xe ưu việt do được liền khối hóa với 

măt đường 



 Phân tích tính kinh tế 

So với công nghệ bảo trì cũ 

   Vượt trội về tính kinh tế, tính duy trì quản lý, tính thực tiễn cao 

Hạng mục Công nghệ cũ Công  nghệ  NJBR  

  Sản suất/ lắp đặt khe co giãn 
1.600.000(won)/m x 20.9m = 3,344만원 

= 33.440.000 won 
- 

  Sản xuất/ lắp đặt tấm đúc sẵn     

     (Precast) 
- 

600.000 (won)/m x 20.9m = 1,254만원 

=12.540.000 won 

  Vỡ bê tông cốt thép/ Đúc tại chỗ 
40만원(=400.000 won)/m x 20.9m = 836

만원= 8.360.000 won 

60만원(=600.000 won)/m x 20.9m = 1,254

만원= 12.540.000 won 

  Chi phí thi công thay 1 lần 4,180만원=41.800.000 won 
2,612만원 (63%) 

=26.120.000 won 

 Chi phí thi công bảo trì tăng 

 tuổi thọ 

4,180만원(41.800.000won)  x 2회(2 lần) 

= 9,180만원=91.800.000 won 
- 

   Phân tích chi phí LCC 13,360만원=133.600.000 won 
2,612만원 =26.120.000 won 

 

  * Áp dụng khe co giãn răng lược No 100, Quốc lộ 4 làn xe, tuổi thọ cầu duy trì 30 năm/2 lần bảo dưỡng   

(1000Won=0.90 USD) 



5) Thứ tự thi công 

Công đoạn đồng nhất với công nghệ bảo trì khe co giãn cũ 

Tăng cường tính lưu thông xe của các cầu công cộng 



6) Phạm vi ứng dụng công nghệ 

 Gối cầu cố định: Khả năng áp dụng đối với tất cả các loại cầu (Không có hạn chế với hình 

thức cầu và chiều dài) 

 Gối cầu di động :  

          - Chiều dài cầu quyết định khả năng áp dụng tùy vào vị trí mặt cố định và hình thức 

phía trên mặt cầu 

          - Được quyết định tùy vào khoảng cách giữa gối cầu cố định đến gối cầu di động 

          - Cầu bêtông : Trong khoảng 140m từ mặt cố định của gối cầu 

          -  Cầu thép : Trong khoảng 95m từ mặt cố định của gối cầu 



THANK YOU 


