
• CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tiy do - Hnh phtic 

HàN3i, ngày.2-Othángt'inãm 2021 

BAO CÁO KET QUA TIfBANII GIA 
NHIM VJ KHOA HQC VA CONG NGH CAP QUOC GIA 

I. Thông tin chung ye nhim vi: 

1. Ten nit im vii, ma s6: Nghiên cixu sü diing tro bay nhit din két hçip vâi cat men, nuâc 
mn và cot sçii thu tinh FRP trong cong trInh h tang yen biên và hâi dâo - Ma so: 
DTDL.CN-19/17 

2. Myc lieu nhim vu: 

- Lam chü cong ngh vt 1iu và xay drng cong trInh h. tang yen bin, hâi dâo si:r 
diing tro bay nhit din k& hqp vth cat man, nuâc mn và thanh c& sçii thur tinh 

GFRP. 

- ting dung thrçic san phm nghiên efru vào 02 cong trInh thçc t trong linh vrc xây 

dijng dan diing, giao thông dáp l'rng các tiêu chuAn chuyên ngành. 

3. Chü nizim n1zim vy: PGS.TS Pham Duy Hôa 

4. Ti ci,á'c cizü In nhiêm vy: Tnr&ng Dai  h9c Xây dimg 

5. Tong k/u!, p/il' thii'c /iin: 7.680 triu dng. 

Trong dO, kinh phi tr ngân sách SNKH: 7.680 triu ding. 

Kinh phi tr ngun khác: 0 triu dng. 

6. Thing/an thyc hin theo IIp ttng: 36 tháng (tr 6/20 17 - 5/2020). 

Bt du: 6/20 17 

K& thüc: 5/2020 

Thai gian thirc bin theo van ban diu chinh cüa co quan cO thârn quyn: 7/202 1 

7. Dan/i sách thành viên chlnh 11, rc h4n nlzifm vy nêu men gônz: 

TT 
HQ và tn 

Chfrcdanh 
khoa h9c, 

hQc vj 
Co quail cong tác 

1.  Phm Duy Hôa PGS.TS Trithng Dai  h9c Xây drng Ha Ni 

2.  Van Vit Thiên • PGS.TS Trixông Dai  h9c Xây drng Ha NOi 

3.  Hoang Tüng PGS.TS Tru&ng Dai  h9c Xây dvng Ha Ni 

4.  Büi Danh j TS Tru?ing Dai  hpc Xây drng Ha NOi 



5.  Büi Phü Doanh PGS.TS Trixng Di hçc Xây drng Ha Ni 

6.  Nguyn Vit Ph.rcmg PGS.TS Tnrng Dti h9c Xây dung Ha Ni 

7.  Phm Quang i TS Truô'ng Dti h9c Xây dung Ha NOi 

8.  Trn EXrc Trung TS Trrning Di hçc Xây dxng Ha NOi 

9.  Nguyn Anh Duy KS Trumg Di h9c Xây dirng Ha NOi 

10.  Lé Hoang San ThS TnI?Yng Dai  hçc Xây drng Ha Ni 

II. Ni dung tr dánh giá v kt qua thrc hin nhLrn vi: 

1. V san pIzEm khoa h9c: 

TT 
Ten san phm 

S ltrçrng Khi hrçrng Chit hrçng 
Xut 
sAc 

Dat  
Không 
dt 

Xuât 
sac 

Dt  
Không 

dat 

Xuat 
sac Dat  

Không 
dtt 

I Dung I: 

1.1 Mu Hn hap c& 1iu 
dap nén dixOng Co sir 
ding tro bay, cat bin. 

1.2 Mu Be tong dm lAn có 
si'r ding tro bay, cat man, 
nl.ràc man  trong thi cong 
dithngôtO. 

x 

1.3 Mu Be tOng có sir dicing 
tro bay, cat man,  ni.râc 

man 

x 

1.4 Mu Be tong không xi 
mAng (geopo1ymer) có 
sr ding tro bay, cat man, 
ntrOc man 

x x x 

1.5 Mu e tOng ci.rng d 
siêu cao (UHPC) st'r 
diing tro bay. 

x 

1.6 C.0 kin cong trInh dan 
ding (cot, d.m, panen 
san) sü dmg be tong cat 

man, be tong 
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geopolymer Va cot 
GFRP. 

1.7 Cu kin cong trInh 

ththng (np ga, bó via, 
dan rnh) sir dung be 
tong ch.t krng siêu cao. 

x x x 

1.8 ThI dim: Cong trInh 

nn thr?ng ô to dài 

lOOm, ti.rcmg di.rang 
dir6ng cp IV theo 

TCVN 4054:2005 hoãc 
du?mg do thj cO nên rng 
7m theo 
TCVN1O4:2007. 

x x x 

1.9 ThI dim: Hang mic sCra 
chtta nhO cOng trmnh nhà 
dan di.ing cp III (hoc 
tucYng throng), phü hçTp 
tiêu chun TCVN 

5574:20 12 

x 

2 DngII: 

2.1 Quy trmnh cOng ngh thi 

congvt1iudadxut: 

- Nn dithng däp bang 

hn hçp c& 1iu có si'r 
d%lng tro bay, cat rnn; 

- Be tOng tro bay, cat 
man. 

x x 

2.2 Dr tháo Hi.râng dn 
phucrng pháp dánh giá 
dO bn be tOng tro bay, 
cat rnn và GFRP trong 
môi tnr&ng bin. 

2.3 Báo cáo tng kt + báo 
cáo torn tat. 

x x 

3 Dng III: 

3.1 Bài báo quc il 
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Yêu c.0 01 bài báo dang 

trén tap chI quc t 

Dt 01 bài báo quôc tê 
ISI — Qi, 01 bài báo 

Scopus 

x 

3.2 Ba! bdo trong nu'ó'c 

Yêu cAu 04 bài báo clang 
trên tp chI trong nixâc 

Dat 06 bài báo clang trên 
tp chI khoa hçc trong 

nhlac 

3.3 Dàng kj s /züu tri1u: 

Chip nhn don D.ng k 
sang ch&GPHI v 

phuong pháp thi cong 
nn di.rmg si:r diing tro 
bay, cat nhim rnn. 

4 Tham gia dào tao  SDH 

4.1 Daotwthics9 

Yêu cu dào tao  02 thac 
sy 

Dat 05 thac s dã tt 

nghip 

x x 

4.2 H trq dào tao NCS 

Yêu cAu h trcY dào tao 
01 nghiên ci.ru sinh 

Dt 01 nghiên ci'ru sinh 
dã t& nghip 

x 

2. V n/ifrng dóng gop rnO'i cüa nI,im vy: 
Di vái linh vrc KH&CN có lien quan 

- Nghien ciru co s0 khoa h9c và thCr nghim thành cOng mt s giâi pháp k thut, san 
phm cO tInh näng cao, bn trong môi tru?ng bin, sir diing các '°a  v.t 1iu phi truyn thng 
(tro bay, tro xi nhiët diën, cat man, ninrc man, thanh c6t sçii thUy tinh GFRP). 

- Cung cAp các giãi pháp k thut d dAy manh  vic tiêu thii ngun phát thai tro bay, 
tro xi nhit dien; thay th vic si'r diing ngun dAt clAp ngày càng khan him bAng ngun cat 
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nhim mn tai  ch d i'rng d%lng trong các cong trInh ha tang. 

- ThI dim thành cong 02 mO hInh áp ding thI dim mOt  s k& qua nghiên ciru cUa d 
tài v sCr ding tro bay, tro xi nhit din, cat men, nuàc mn vào cong trInh nn mt dumg 
giao thông dài lOOm, tuong dwmg dtring cp IV theo TCVN 4054:2005 và cong trInh nhà 
dan diing cAp III  yen bMn. 

- Cong b 08 bài báo khoa h9c trong ntrâc và quc th trong lTnh vrc nghiên cüu. 

- Dang k 01 sâ hUu tn tu (dà &rçrc chAp nh.n &m) v phuong pháp thi cong nên 
dithng si'r d%Ing tro bay, cat nhim man. 

Di vái td chic chz trI và các cc sã z.ng dyng kit qua nghiên ciu 

- Nâng cao trInh d nghiên cCru cho các can b thành viên cUa tru1ng Dai  h9c Xây 
di,rng Va các cci quan tham gia khác; 

- Gop phAn dào tao  sau  dai  hçc (dào tao  thành cong s thac si, h trq dào tao  01 nghiên 
cfru sinh); 

- Doanh nghip &rçvc chuyn giao Cong ngh d tirng buàc thra vào san xuAt và dura ra 
thj tnr?Yng, &rçic các chuyên gia nghiên ciru cUa d tài tp huAn, dào tao  và cung cAp tài lieu 

huàng dan. 

3. V hiu qua cüa nlz&m vy: 

Dóng gop mOt  s giãi pháp cong ngh phc vi cOng tác thit k - thi cOng và dánh giá 
chAt krçrng khi tn ding ngun tro bay, tro xi phát thai, t.n diging 4t lieu tai ch (cat man, 
nuâc man)  thay th vat lieu truyn thng khan him nhAt là trong diu kin hài dão, su'r diging 
c6t sçii thus' tinh GFRP thay th c6t thép nhäm tang cu?mg chat li.rqng cOng trInh trong môi 
tnrng bin. MOt  s san phAm chInh có th thrqc ng diging hiu qua vào thigrc tin phát triM 
c sâ ha tAng nhu: NM ththng dp sir dicing tro bay, cat man;  M.t dung be tong dm ian sr 
diing tro bay, cat man, nurâc man;  B tong tro bay, cat mn, nuâc man;  Be tong geopolymer 
tro bay, cat man,  ni.ràc  man;  Be tong UHPC tang cu&ng tro bay; và các cAu kiin kern theo sr 
diging trong cong trInh ha thng. Do do gop phAn lam giâm giá thành xây digrng cong trInh ha 
tAng và gOp phAn bn vng hóa cong tninh ha tAng yen bin và hãi dão. 

III. Tigr dänh giá, xp 1oi kt qua thyc hin nhim vy 

1. V tiM d thigrc hin: (dánh ddu 1/  vào o tu'ong i'cng): 

- N5p h so' ding hgn 

- Nç5p chm tz'r trên 30 ngày dn 06 tháng 

- N(5p h so' chm trên 06 tháng 

2. V k& qua thigrc hin nhim vigi: 

- Xudt sc 

-Dat 

- Khong dat 
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Giài thich 1 do: 

- V chüng loai san phm so vâi dt hang: Dat  yêu cu 

- V s hrçing, khi hrçing san ph.m so vài dt hang: Dt yeu cAu 

Cam doan ni dung cüa Báo cáo là trung th%rc; Chü nhim và cac thành viên tham gia 
thirc hin thim vi không sr ding kt qua nghin ciru cüa ngithi khác trái vâi quy djnh cüa 

pháp 1ut. 

CHU NEllM NHIM VJ 

PGS.TS Pham Duy Hôa 

THU TRIXONG h— 
TO CH' . U Tifi NHIM V 

PGS. juyn Hoàng Giang 
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