
BAUER
SPEZIALTIEFBAU

ti
ế

n
g

 v
iệ

t



Mục lục
Tập đoàn BAUER ....................... 4

Tính đa dạng của Kỹ thuật xây

dựng công trình nền móng ......... 6

Phân khúc thị trường .................. 8

Chuyên môn của chúng tôi

Hố móng ................................... 10

Nền móng ................................. 14

Tường chắn .............................. 18

Cải tạo nền ............................... 22

Các phương pháp

Móng cọc .................................. 26

Tường vây ................................ 28

Neo đất ..................................... 30

Khoan xoay trộn tại chỗ và

khoan cắt trộn tại chỗ ............... 32

Cải tạo nền ................................ 34

Nền móng dưới nước ............... 36

Phụt vữa ................................... 38

Cọc tiết diện nhỏ ...................... 39

Thiết kế ..................................... 40

Công nghệ xây dựng ................ 41

Trách nhiệm .............................. 42



BAUER Spezialtiefbau GmbH là một công ty thành viên thuộc
tập đoàn quốc tế về xây dựng, thiết bị và tài nguyên BAUER, có

trụ sở đặt tại Schrobenhausen, Đức, chuyên về thực hiện
những dự án xây dựng công trình ngầm trên toàn thế giới, thực
hiện tất cả các phương pháp và kỹ thuật từng được phát minh
trong lĩnh vực xây dựng. Sức mạnh sáng tạo của công ty mẹ
trong Tập đoàn BAUER đã là động lực trong lĩnh vực kỹ thuật

xây dựng nền móng chuyên nghiệp trên 50 năm nay.



Tập đoàn BAUER
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BAUER Spezialtiefbau GmbH, công ty mẹ trong lĩnh vực kỹ
thuật xây dựng nền móng chuyên nghiệp, thi công nền
móng công trình, hố móng và tường chắn, cũng như thực
hiện công tác cải tạo nền trên toàn thế giới. Lĩnh vực
chuyên nghiệp chính của BAUER Spezialtiefbau GmbH bao
gồm tất cả các loại cọc khoan nhồi, neo đất, tường vây và
tường chắn, cũng  như kỹ thuật phụt vữa áp lực cao và các
kỹ thuật rung.

Mảng Tài nguyên, được thành lập vào giữa năm 2007, tập
trung vào các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực
nguồn tài nguyên nước, nguồn tài nguyên năng lượng,
nguồn tài nguyên khoáng sản và môi trường. Công ty
BAUER Resources GmbH là công ty mẹ chuyên về lĩnh
vực tài nguyên, giám sát ba bộ phận vận hành: Bộ phận
nghiên cứu Vật liệu, Bộ phận dịch vụ thăm dò khảo sát và
Khai thác mỏ và Bộ phận Môi trường.

Mảng thiết bị của Bauer cung cấp phạm vi rộng về thiết bị
và dụng cụ để ứng dụng cho kỹ thuật xây dựng nền móng
chuyên nghiệp và để ứng dụng cho công nghiệp khai thác
mỏ. Thiết bị xây dựng nền móng chuyên nghiệp của Bauer
điển hình về công suất, chất lượng hàng đầu và cải tiến
không ngừng trong lĩnh vực thiết bị kỹ thuật xây dựng nền
móng chuyên nghiệp kể từ cuối thập niên 1960.

BAUER AG, được thành lập vào năm 1994, là một công ty
cổ phần của Tập đoàn BAUER, cung cấp các dịch vụ toàn
diện trong các lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, kế toán,
công nghệ thông tin, quản lý cơ sở hạ tầng, luật pháp và
đào tạo. Cổ phiếu Bauer đã được xếp hạng trên thị trường
chứng khoán kể từ năm 2006.

Xây dựng bằng 
trách nhiệm

BAUER Spezialtiefbau GmbH là một công ty
thành viên của Tập đoàn BAUER, có trụ sở
đặt tại Schrobenhausen, Đức. Công ty cổ

phần BAUER Aktiengesellschaft là công ty mẹ có
trên 100 công ty con hoạt động kinh doanh trong ba
lĩnh vực: Xây dựng, Thiết bị và Tài nguyên.
Bauer Spezialtiefbau thực hiện các công trình ngầm
trên toàn thế giới, áp dụng tất cả các và kỹ thuật
được thiết lập trong lĩnh vực, chủ yếu về xây dựng hố
móng, nền móng công trình và tường chắn, cũng như
cải tạo nền. Bauer Spezialtiefbau hoạt động trên cơ
sở phối hợp chặt chẽ với 50 công ty thành viên và

văn phòng chi nhánh. Các mạng lưới khu vực trên
toàn thế giới cho phép công ty triển khai máy móc
thiết bị, nhân lực và công nghệ xây dựng một cách
nhanh chóng và linh hoạt để luôn cung cấp các giải
pháp tối ưu cả về phương diện kỹ thuật và kinh tế.
Khách hàng của Bauer Spezialtiefbau cũng thu được
ích lợi to lớn từ sức mạnh cải tiến của Tập đoàn
BAUER nói chung, nguồn lực đóng vai trò chính yếu
trong việc thúc đẩy lĩnh vực kỹ thuật xây dựng nền
móng từ giữa thế kỷ trước.
Các kỹ sư của Bauer Spezialtiefbau cũng ý thức rõ
ràng về trách nhiệm của họ đối với khách hàng và
đối với môi trường: "Đối phó với các vấn đề cấp bách
về xã hội và môi trường sinh thái trong thời đại chúng
ta, sử dụng các tài nguyên khan hiếm một cách cẩn
trọng, là một thách thức hàng ngày đối với kỹ năng
và bí quyết của chúng tôi. Chúng tôi đối mặt với các
thách thức này trên toàn thế giới, làm việc trong
không gian nhỏ hẹp của trung tâm thành phố, thực
hiện các dự án cơ sở hạ tầng tân tiến với tầm nhìn
tới tương lai, và không ngừng thực hiện các chính
sách môi trường. Bởi vậy, chúng tôi có thể thu được
kinh nghiệm dồi dào, kiến thức chuyên sâu nhiều
mặt, thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhất và khả năng sáng
tạo mạnh mẽ."

SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH là công ty chuyên
nghiệp với lĩnh vực kinh doanh truyền thống kéo dài liên
tục trên 110 năm. Công ty này cung cấp các dịch vụ
chuyên nghiệp về khai thác mỏ và kỹ thuật công trình
ngầm dựa trên bí quyết kết hợp kỹ thuật truyền thống và
kỹ thuật hiện đại với cùng một nguồn nhân lực.



Những sự kiện quan trọng trong lịch sử của công ty

1790 Sebastian Bauer mua lại một cửa hàng đúc 
đồ đồng ở trung tâm Schrobenhausen

1840 Mạ đồng Tháp nhà thờ St. Jakob

1870 Bắt đầu công việc khoan cọc, đào giếng
phun cho ga xe lửa Schrobenhausen mới  

1984 Mở khu liên hợp công trình xây dựng ở phía
Tây Schrobenhausen; bắt đầu bước vào thị
trường máy móc thiết bị 

Xây tường chắn, chống thấm hồ
Brombachsee 

1986 Giáo sư Thomas Bauer (sinh năm 1955) trở 
thành Giám đốc điều hành duy nhất; quốc tế 
hoá tập đoàn BAUER

1990 Thành lập BAUER und MOURIK
Umwelttechnik GmbH & Co

1992 Tiếp quản công ty SCHACHTBAU
NORDHAUSEN GmbH

1994 Thành lập BAUER Aktiengesellschaft như là 
một công ty mẹ trong tập đoàn 

2001 BAUER Spezialtiefbau GmbH được tách từ
lĩnh vực chế tạo thiết bị trở thành công ty xây
dựng chính trong Tập đoàn BAUER, thực
hiện tất cả các dự án trên toàn thế giới thông
qua mạng lưới các công ty con và chi nhánh
của mình

2006 BAUER AG được phát hành cổ phiếu trên thị 
trường chứng khoán, Giáo sư Thomas Bauer 
làm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2007 Thành lập Công ty BAUER Resources GmbH 
chuyên về lĩnh vực nguồn tài nguyên, tạo
nên việc tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh khai
thác mỏ và môi trường; khởi đầu thị trường
gồm ba lĩnh vực mới: Xây dựng, Thiết bị và
Tài nguyên

2009 Tập đoàn BAUER ký kết một chương trình
đầu tư cơ bản lớn nhất trong lịch sử của
mình; khánh thành cao ốc điều hành trụ sở
chính mới tại Schrobenhausen và một nhà
máy mới tại Edelshausen; mở nhà máy chế
tạo thiết bị tại Conroe, Texas, Hoa Kỳ

2011 Giàn máy khoan sâu đầu tiên được bán cho 
Nam Mỹ; lắp đặt một giàn khoan dưới nước và 
triển khai thành công giàn khoan dưới nước
này để xây dựng nhà máy điện thủy triều ngoài
khơi Xcốt-len

1928 Tiến sĩ Kỹ sư Karl Bauer (1894 - 1956) 
xây dựng hệ thống cung cấp nước trung tâm 
cho Schrobenhausen; xây dựng giếng và 
đường ống nước cho các đô thị và các công 
ty công nghiệp ở Bavaria

1948 Xây dựng trung tâm điều hành mới ở khu 
vực văn phòng chính hiện nay

1956 Tiến sĩ kỹ sư Karlheinz Bauer (sinh năm
1928) trở thành Giám đốc điều hành duy
nhất; công ty tập trung vào kỹ thuật nền
móng chuyên nghiệp 

1958 Phát minh ra kỹ thuật neo trong đất kết hợp 
bơm vữa cho móng ở công trường xây dựng 
cao ốc Bayerischer Rundfunk (tập đoàn
Truyền Thông Bavarian) tại Munich; đăng ký 
sáng chế và tiếp thị quốc tế

1959 Công trường xây dựng đầu tiên ở nước 
ngoài, tại Thụy Sĩ 

1967 Xây dựng trụ sở mới cho các phân xưởng

1970 Thiết kế và chế tạo thiết bị khoan neo móng 
UBW 01 đầu tiên; bắt đầu sản xuất thiết bị 

1972 Xây dựng cao ốc văn phòng hành chính mới 

1975 Thực hiện các hợp đồng tại Li-băng, Ả Rập
Xê Út, các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống
nhất

1976 Chế tạo thiết bị khoan đường kính lớn đầu 
tiên loại BG 7 

1980 Mở chi nhánh văn phòng quốc tế đầu tiên tại 
Ả Rập Saudi 



Tính đa dạng của Kỹ thuật 
xây dựng công trình nền móng 

có mặt trên toàn thế giới, tại quê nhà ở Bavaria



Các cao ốc trên khắp thế giới không những ngày càng
trở nên cao hơn, mà tính phức tạp cũng không
ngừng tăng lên. Cho dù đối với các cao ốc khổng lồ

trong khoảng không chật hẹp của thành phố lớn hay góp
phần vào các dự án cơ sở hạ tầng cho tương lai với quy
mô chưa từng nghĩ đến, đòi hỏi về yêu cầu kỹ thuật xây
dựng nền móng chuyên nghiệp liên tục tăng lên. Là nhà cải
cách hàng đầu trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật xây dựng
nền móng, Bauer Spezialtiefbau có thể áp dụng và giới
thiệu kỹ năng và sức mạnh của mình trên toàn thế giới.

Một mạng lưới rộng lớn khắp thế giới, được phối hợp từ
các trụ sở chính của Tập đoàn ở Schroben hausen, cho
phép công nghệ chuyên sâu của Bauer được triển khai
khắp nơi trên trái đất. Do đó, các khách hàng của Bauer
trên toàn cầu thu được ích lợi từ sự am hiểu sâu rộng về
thị trường bản địa, tính sẵn có của các đối tác được chứng
nhận tiêu chuẩn cao, tính sẵn có nhanh chóng về thiết bị và
tính chuyên nghiệp toàn diện trong tất cả các lĩnh vực kỹ
thuật xây dựng nền móng.
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Công trình cao ốc
Từ viện bảo tàng tới các tòa nhà chọc trời – nhiều tòa nhà
công và tư trên khắp thế giới đều đảm bảo được tuổi thọ
lâu dài trên nền móng xây dựng bởi chúng tôi. Chúng tôi
đáp ứng được các thách thức về việc lập quy hoạch và thi
công đô thị, như là không gian trung tâm thành phố chật
hẹp, sát với các công trình lân cận và các yêu cầu  nghiêm
ngặt về môi trường sinh thái, với những giải pháp thiết kế
thích hợp cho móng và hố móng.

Phân khúc thị trường 
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Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới các giải pháp kỹ thuật xây dựng công

trình nền móng chuyên nghiệp có tính sáng tạo và hiệu quả về chi phí, phù hợp với yêu cầu

của từng khách hàng, đối với các dự án công trình xây dựng có yêu cầu khắt khe. Bằng cách

phối hợp chặt chẽ với các đối tác, từ lúc lập quy hoạch cho tới khi thực hiện thi công, chúng

tôi thực hiện thi công các hố móng, nền công trình, tường chắn và công tác gia cố nền có

chất lượng hàng đầu với phạm vi áp dụng đa dạng rộng rãi.

Cơ sở hạ tầng
Các hố móng quy mô lớn áp dụng cho các nhà ga xe lửa,
các công trình nền móng trên bờ và ngoài khơi, các tường
cọc cho các kết cấu công trình cảng và nhiều hơn nữa –
các dự án kết cấu hạ tầng đầy tham vọng của kỷ nguyên
hiện đại đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình
nền móng chuyên nghiệp phức tạp hơn bao giờ hết.
Chúng tôi có thiết bị và công nghệ phù hợp. Cho dù là ở
trong nền đá cứng nhất hoặc trong nền đất yếu, kinh
nghiệm rộng rãi và lâu đời của chúng tôi luôn đáp ứng
được thử thách.



Nước / Năng lượng
Nhu cầu năng lượng gia tăng có nghĩa cần phải có nhu
cầu gia tăng về xây dựng, mở rộng, cải tạo và sửa chữa
các nhà máy điện, các nhà máy điện năng lượng gió và
các nhà máy thủy điện, cũng như các đập thủy điện và
cửa đập. Chúng tôi thực hiện các công trình nền móng cho
các dự án xây dựng và mở rộng các nhà máy điện quy mô
lớn. Khi xây dựng hoặc sửa chữa đập và đê, chúng tôi huy
động thiết bị xây dựng công trình nền móng chuyên dụng
có một không hai trên thế giới, cho phép chúng tôi xây
dựng hệ thống tường chắn cần thiết tới độ sâu lớn nhất
trong nền đá cứng.

Xây dựng công nghiệp
Tất cả các dự án xây dựng công nghiệp – cho dù là nhà
máy sản xuất giấy, nhà máy luyện thép hoặc nhà máy hóa
dầu – đặt ra các yêu cầu chuyên biệt đối với công trường
xây dựng. Với loại nền móng và cải tạo nền đặc biệt phù
hợp, chúng tôi tạo ra các điều kiện cho phép thi công các
công trình xây dựng công nghiệp trên nền đất bất lợi nhất.





Chuyên môn của chúng tôi

Hố móng
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công tác đào đất. Bauer Spezialtiefbau cung cấp các giải
pháp phù hợp và tối ưu đối với tường chắn của hố móng,
cần thiết kết hợp với hệ neo hoặc giằng chống. Nước
ngầm trồi lên từ bên dưới có thể được hạn chế bằng cách
phụt vữa cao áp hoặc các lớp vữa chống thấm. Theo yêu
cầu, Bauer Spezialtiefbau có thể cung cấp các giải pháp
chìa khóa trao tay bao gồm tất cả các công tác đào và kiểm
soát nước ngầm.

Quỹ đất thành phố rất hạn hẹp và đắt đỏ. Các nhà
đầu tư cần phải tận dụng tối đa khoảng không gian
sẵn có – kể cả các kết cấu thi công ngầm – dùng

cho các công trình dịch vụ và đỗ xe. Điều này có thể khả
thi nhờ vào các kết cấu tường chắn tiết kiệm không gian
sẵn có – kể cả các kết cấu thi công ngầm – dùng cho các
công trình dịch vụ và đỗ xe. Điều này có thể khả thi nhờ
vào các kết cấu tường chắn tiết kiệm không gian phục vụ
cho công tác đào đất. Bauer Spezialtiefbau phục vụ cho



Hố móng – Tham khảo

Chuyên môn của chúng tôi12

Phương pháp kỹ thuật tích hợp ba trong một: Ở nhà ga 
số 1 sân bay Frankfurt, hệ thống trụ mới được bổ sung. 
Bauer Spezialtiefbau đã xây dựng một hố móng dài 790 m 
và sâu tới 12 m với tường bằng cọc chống, cọc khoan nhồi 
và cọc khoan xoay trộn tại chỗ, giằng chống bằng hệ neo 
hoặc thanh giằng.

Ba tầng hầm dưới mặt đất: Đối với hố móng và móng
của tổ hợp khách sạn thủ đô Abu Dhabi gồm 23 tầng,
Bauer Spezialtiefbau đã lắp đặt 500 m tường bằng cọc
khoan nhồi và 534 cọc chịu lực.

Chính xác và kín nước: Đối với nhà máy xử lý nước thải 
quy mô lớn giữa các quận Buda và Pest của thành phố 
Bu-đa-pét thủ đô Hung-ga-ri, Bauer Spezialtiefbau đã xây
dựng bốn giếng tròn như là các điểm đầu và cuối phục vụ
cho các máy khoan đào hầm.

Tính đa dạng: Đối với đường vượt có mái vòm ở Munich, 
Bauer Spezial tiefbau đã xây dựng một hố móng phức hợp 
trên diện tích 13,000 m². Chỉ trong vòng bảy tháng, Bauer 
Spezialtief bau đã tạo nên một hệ thống bao gồm tường 
chắn bằng khoan xoay - trộn tại chỗ và tường chắn, tường 
cọc chống và tường cọc secant, với hệ thống neo ở những 
vị trí cần thiết.



Hố móng và nền móng: Đối với bốn
tầng hầm của tòa tháp Crystal cao 25
tầng ở Dubai, Bauer Spezialtiefbau đã
xây dựng tường cọc khoan nhồi chống
đỡ bằng các neo giằng và các cọc
móng chịu lực.  

Sâu 16 m bên dưới mực nước biển:
Ở quận trung tâm Beirut thủ đô Liban,
Bauer Lebanon đã xây dựng hố móng
cho tòa tháp cao tầng ngay sát biển.
Được chắn bởi tường cọc, giằng
chống bởi các neo, và chống thấm
bằng màng vữa, công tác đào đã
được thực hiện tới chiều sâu 21 m
cùng với việc bơm tháo cạn nước.
Bề mặt tường cọc secant được làm
sạch và các mối nối giữa các cọc
được lắp kín bằng bê tông phun.
Ảnh trái
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kính lớn hơn 2 m – nơi cũng đòi hỏi phụt vữa đáy và thân
cọc hoặc đáy cọc mở rộng. Các tấm tường vây hoặc các
cọc khoan xoay đổ tại chỗ cung cấp các giải pháp thích
hợp hơn và hiệu quả về chi phí để chịu được tải trọng kết
cấu. Bauer Spezialtiefbau có thể cung cấp giải pháp nền
móng tối ưu cho bất kỳ công trình cao ốc, cầu hoặc công
trình cơ sở hạ tầng giao thông.

Tải trọng bản thân của các kết cấu xây dựng mới đang
trở nên lớn hơn bao giờ hết, và ngày càng phổ biến
hơn các công trình xây dựng được xây trên nền đất

không ổn định. Với các cọc móng được đặt vào chiều sâu
lớn nhất cho dù các tải trọng lớn vẫn có thể truyền vào tầng
đất chịu tải một cách an toàn. Bauer Spezial tiefbau xây dựng
các cọc khoan nhồi tới chiều sâu vượt quá 100 m và đường



Chất lượng được kiểm tra một cách toàn diện: Đối với
công trình đường sắt trên cao "Pfeilerbahn", ở Hamburg,
Bauer Spezialtiefbau đã thực hiện 40,000 m dài cọc chiếm
chỗ kiểu Bauer (FDP), với chiều dài tới 16 m trong vòng
12 tuần. Trước khi triển khai hàng loạt, ba thí nghiệm hiện
trường với quy mô lớn đã được thực hiện và giám sát kỹ.

Nền móng – Tham khảo
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Móng nhà máy điện năng lượng gió: Đối với các móng
của 9 nhà máy điện năng lượng gió, Bauer Spezialtiefbau
đã thực hiện 26 cọc có đường kính 750 mm và chiều sâu
tới 27 m cho mỗi nhà máy.

Móng cầu: Trên đoạn 420 km phía đông của đường cao
tốc Đông-Tây, đoạn đường cao tốc ở An-gê-ri nối từ Ma-
rốc tới Ai Cập trong tương lai, Công ty nền móng Bauer
Fondations Spéciales Algeria đã xây dựng móng cọc cho
toàn bộ 35 cầu.
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Chính xác theo quy trình kỹ thuật của khách hàng: Đối
với "Wedding Tower" ở Mát-xcơ-va có chiều cao 250 m và
các tầng đặc trưng được bọc xung quanh lõi thang, Khách
hàng thiết kế cọc móng với hai lồng cốt thép đồng tâm.
Công ty Bauer Technologie Nga đáp ứng được thử thách
này và đã xây dựng 130 cọc có vỏ bọc với đường kính
1,500 mm, chiều sâu 30 m chỉ trong vòng 5 tháng.

Dự án đặc biệt – nỗ lực đặc biệt: Dự án "Exzenterhaus"
tại Bochum sẽ trở thành điểm mốc mới của thành phố.
Bên trong tòa nhà có một hầm trú ẩn trong thời chiến
trước đây, một giàn máy khoan BG của Bauer đã được
triển khai để xây dựng các cọc móng chịu lực cho phép
truyền tải trọng lớn của cao ốc.

Ở giữa lòng sông: Gần cầu trên đường Macken ở Dublin,
một giàn máy khoan được huy động để xây dựng cọc cho
móng thấp hơn mực nước mặt 10 m chống bởi tường ván thép.
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khu vực thải nước thải, các trạm xăng dầu hoặc các kết
cấu xây dựng công trình công nghiệp khác. Theo yêu cầu,
tường chắn tự bảo vệ được kết cấu của nó, khu vực xung
quanh, hoặc toàn bộ khu vực. Các tường chắn được
khoan, được đào bằng máy đào gầu ngoặm hoặc máy đào
bằng gàu cắt bảo vệ độ ổn định của đập và đê một cách
có hiệu quả.

Nước – nguồn gốc của mọi sự sống trên trái đất và
vì thế nước là nguồn tài nguyên cần được bảo tồn
và bảo vệ. Lực tác động cơ bản của nước được

mọi người biết đến, cho dù là một dòng chảy hoặc một
khối nước tĩnh, hoặc dưới dạng nước ngầm. Tường chắn
được xây để chống thấm cho đập và các con đê ngăn
dòng chảy, hoặc vây nước ngầm bị ô nhiễm bên dưới các



Để giảm lưu lượng dòng chảy qua nền bên dưới đập
Merowe ở Sudan, Bauer Spezialtiefbau đã xây dựng 8,000 m²
tường cọc khoan nhồi và 5,000 m² tường vây chống thấm.
Tường chống thấm có chiều dày 1.20 m ngàm sâu nhiều
mét vào nền đá rất cứng.

Tường chắn – Tham khảo

Biện pháp cải tạo: Đập tại hồ chứa nước ngọt Söseltal có
dấu hiệu rò rỉ nước khi mực nước dâng cao. Một tường
liên tục dài 330 m, sâu 9 m và phụt vữa được xây dựng.
Độ thẳng đứng của mỗi hố khoan được xác định bằng kỹ
thuật do Bauer phát triển.

Chống thấm đê bằng hệ thống khoan cắt trộn tại chỗ
(CSM): Việc sửa chữa đê Herbert Hoover dài xấp xỉ 230 km
xung quanh Hồ Okeechobee ở Florida đòi hỏi sử dụng khả
năng chuyên môn công nghệ cao. Mặc dù các lớp đá và
các lớp sét xen kẹp, Công ty Bauer Foundation Hoa Kỳ
xây dựng một tường chống thấm bằng khoan cắt trộn tại
chỗ sâu trung bình là 25 m. Ảnh dưới
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Dung tích hồ chứa gấp đôi: Dung tích hồ chứa nước của
đập Hinze gần Brisbane tăng gấp đôi xấp xỉ 300 triệu m³.
Công ty nền móng Úc đã thực hiện công tác chống thấm
cho đập bằng tường chắn hai lớp dày 840 mm sâu tới 50 m.
Ảnh trên

Bảo vệ khỏi ô nhiễm dầu: Ở Tỉnh Alberta thuộc Canada,
cát dầu được khai thác trên diện rộng. Để bảo vệ dòng
sông bên cạnh, Công ty Bauer Foundations Canada đã
đào một tường chắn dài 2.6 km sâu tới 50 m.

Theo phạm vi khả thi kỹ thuật: Đối với dự án đập
Peribonka ở Đông-Bắc Montreal, Bauer Spezialtiefbau đã
thi công 85,000 m² màng vữa tiếp xúc bằng phương pháp
đầm nén rung và phụt vữa gia cố cũng như 23,500 m²
tường chắn tới chiều sâu tối đa 120 m trong đá granit rất
cứng sử dụng máy đào bằng gàu cắt.
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Các hoạt động xây dựng dồn dập trong các khu đô
thị ở các nước công nghiệp hóa đang gây nên giá
bất động sản không ngừng tăng cao. Do đó, cho

dù các công trường xây dựng trên nền đất bất lợi, có khả
năng chịu tải thấp, cũng đang ngày càng trở nên thu hút
hơn đối với các nhà đầu tư. Bauer Spezialtiefbau có khả

năng thực hiện xây dựng trên các công trường như thế.
Kỹ thuật cải tạo như là đầm nén rung, rung chiếm chỗ và
cọc bê tông đổ tại chỗ bằng phương pháp rung hoặc các
cọc đất là các giải pháp hiệu quả về chi phí khi các tải
trọng kết cấu cần được truyền lên một diện tích rộng hoặc
mái dốc cần được gia cố và giữ ổn định.



Tuyến đường tránh: Trên tuyến
đường chính B180 gần Waldenburg ở
Saxony, Bauer Spezial tiefbau đã thi
công 31,000 m cọc cải tạo đất, 1,100
neo đất và 5,600 m² lưới thép bảo vệ.
Ảnh dưới

Cải tạo nền – Tham khảo

Perlen, Thụy Sĩ: Việc xây dựng trung tâm vận tải đòi hỏi xây dựng 225,000 m
bấc thấm bằng chất dẻo tới chiều sâu 25 m và 29,000 m cải tạo nền bằng
phương pháp đầm rung chiếm chỗ. Mặc dù các điều kiện đất nền bất lợi, công
việc đã được thực hiện hoàn tất trong vòng 25 tuần. Ảnh trên

Khả năng chịu tải mũi cọc đồng
nhất: Ở Germersheim bên bờ sông
Rhine, Bauer Spe zialtiefbau đã thực
hiện đầm chặt cát và cuội sỏi lấp ở
vịnh bến tàu. Sau khi xây dựng 23,400 m
cải tạo nền bằng phương pháp đầm
rung tới chiều sâu 13.5 m, khu vực này
có thể được sử dụng như là cảng bốc
dỡ công-ten-nơ. Ảnh phải

Trong thời gian bệnh viện vẫn đang
hoạt động: Để mở rộng bệnh viện ở
Fulda, Bauer Spezial tiefbau đã thi
công 6,000 m cải tạo nền bằng
phương pháp đầm rung chiếm chỗ.
Bệnh viện vẫn có thể hoạt động trong
quá trình thực hiện thi công. Ảnh dưới
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Cải tạo nền bằng phương pháp
đầm rung sâu quy mô lớn: Tại cảng
biển Balboa trên bờ Thái Bình Dương
của Panama, Bauer Fundaciones
Panama đã thực hiện đầm khoảng 15
hecta đất được cải tạo mới tới chiều
sâu 22 m. Nền đất được cải tạo hiện
đang được sử dụng để mở rộng cảng
bốc dỡ công-ten-nơ lớn thứ hai ở
Nam Mỹ và trong tương lai có thể đáp
ứng tất cả các tải trọng theo nhu cầu
sử dụng. 

Nền được cải tạo chống rung: Ở
Estinnes tại Bỉ, cải tạo nền bằng
phương pháp đầm rung chiếm chỗ đã
được triển khai để xây dựng nền
móng cho nhiều tua bin gió. Do xen
kẹp bởi các lớp đất đá cứng, mỗi cọc
đầm rung chiếm chỗ đều được khoan
dẫn hướng bằng máy khoan BAUER
BG 9. Ảnh trái
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Cọc khoan nhồi có thân hình trụ làm bằng bê tông (có
hoặc không có cốt thép) được đặt vào nền đất bằng
nhiều phương pháp khác nhau. Các cọc khoan nhồi

truyền các tải trọng lớn của kết cấu vào nền đất chịu tải
bên dưới. Khi được xây dựng thành hàng  hoặc theo hình

dạng cát tuyến (cọc secant), các cọc khoan nhồi có thể tạo
thành một tường đỡ cho hố móng hoặc ngăn nước ngầm.
Chiều dài, vật liệu, hình dạng và bố trí cọc có thể khác
nhau theo mục đích sử dụng.

Phương pháp

Hệ thống khoan xoay nòng đôi (DRS)
Hệ thống khoan xoay nòng đôi DRS kết hợp với phương 
pháp mũi khoan cánh xoắn liên tục với phương pháp ống
vách kelly. Kết quả là một lỗ khoan có ống vách hoàn toàn
được tạo bởi mũi khoan cánh xoắn liên tục (DRS 620, 880 mm).
Phương pháp này đặc biệt có lợi khi mực nước ngầm cao 
với nguy cơ sạt lở đất.

Cọc khoan nhồi sử dụng phương pháp cần truyền 
động Kelly
Phương pháp cần truyền động kelly được sử dụng để thi
công các cọc khoan nhồi không có ống vách, có ống vách
một phần hoặc có ống vách toàn bộ hoặc được ổn định
vách bằng dung dịch. Nền đất được đào bằng dụng cụ đào
được gắn tại mũi của cần truyền động kelly. Khi áp dụng kỹ
thuật cọc khoan nhồi có ống vách, toàn bộ việc lắp ống
vách theo toàn bộ chiều sâu được thực hiện đồng thời trong
quá trình đào, cho tới khi đạt tới chiều sâu hoàn thiện.

Cọc khoan bằng hệ thống mũi khoan cánh 
xoắn liên tục (CFA) 
Phương pháp khoan bằng hệ thống mũi khoan cánh xoắn
liên tục là phương pháp khoan xoay cho phép đạt hiệu
suất khoan cao (CFA 630, 750, 880 mm). Phương pháp
này sử dụng một mũi khoan cánh xoắn liên tục như là
dụng cụ khoan. Khi đạt tới độ sâu cuối cùng, bê tông được
bơm từ đáy lên tới đỉnh hố khoan thông qua thân rỗng của
mũi khoan. Sau đó lồng cốt thép được lắp vào khi cần thiết
nhờ vào thiết bị rung.

Cọc nén ép chiếm chỗ hoàn toàn (FDP) 
Hệ thống cọc nén ép chiếm chỗ hoàn toàn (FDP) có ưu
điểm chính so với phương pháp cọc khoan bằng hệ thống
mũi khoan cánh xoắn liên tục (CFA) do hệ thống này
không vận chuyển đất thải theo phương thẳng đứng lên bề
mặt nền đất. Phương pháp này phù hợp cho các nền đất
có thể bị chiếm chỗ. Cần khoan có gắn mũi khoan cánh
xoắn như là bộ khởi động, tiếp theo là thân đẩy và ống
vách nối dài. Trong quá trình khoan và nén ép, đất xung
quanh bị chiếm chỗ. Đổ bê tông và lắp cốt thép được thực
hiện giống như phương pháp thi công cọc khoan bằng hệ
thống mũi khoan cánh xoắn liên tục (CFA).
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Tường vây

Tường vây có chức năng tạo ổn định và / hoặc chống
thấm và có thể sử dụng như là tường chống thấm cho
đập và hố móng, có chức năng sử dụng như là móng

hoặc tường vây các kết cấu. Tường vây được xây dựng
bằng tường bê tông hoặc tường bê tông cốt thép, được xây
từ cao độ mặt đất. Tường vây được xem là có khả năng
chống biến dạng và chống thấm nước có hiệu quả. Tường
vây được đào theo các phân đoạn bởi cẩu bánh xích có gắn
gàu cạp hoặc gàu cắt thích hợp, với sự hỗ trợ của dung dịch

ổn định thành giữa tường dẫn. Tường dẫn có tác dụng dẫn
hướng cho thiết bị đào, giữ cho dung dịch đào ở mức yêu
cầu, đồng thời dùng để chịu các tải trọng tạm thời bởi lồng
thép hoặc các thanh chặn (stop end). Khi đào tới độ sâu
yêu cầu, các thanh chặn (stop end) tạm thời hay vĩnh viễn
được lắp đặt, dung dịch ổn định thành được sàng cát, lồng
thép được lắp đặt. Sau đó tiến hành đổ bê tông cho hố đào.
Khi thi công đoạn tường tiếp theo, thanh chặn (stop end)
tạm thời được tháo ra và sử dụng lại.

Phương pháp

Tường vây (được đào bằng gàu cắt)
Gàu cắt dùng để thi công tường vây có chiều dày từ 
500 mm tới 3,200 mm. Với khả năng vận chuyển đất lên
trên liên tục, nên chúng phù hợp cho tường vây có chiều
sâu lớn hơn 40 m. Các gàu cắt vận hành bởi hai bánh xe
gắn các lưỡi cắt xoay ngược chiều nhau, bởi cấu tạo như
vậy, nên chúng phù hợp thi công cho các loại tầng đất khác
nhau, dù cho là đá rất cứng. Vật liệu đất được cắt bằng
chuyển động quay của các lưỡi cắt, được nghiền và trộn
với bùn khoan và vận chuyển lên bề mặt bằng bơm hút.
Các khóa dẫn hướng thủy lực điều khiển máy đào bằng
gàu cắt cả hai hướng theo phương ngang. Độ xuyên sâu
và vận tốc xuyên được điều chỉnh bằng quá trình kích hoạt
có điều khiển theo trọng lượng máy đào bằng gàu cắt.

Tường vây (được đào bằng gàu cạp)
Hai hệ thống gàu cạp khác nhau thích hợp để thi công tường
vây có bề dày từ 600 mm tới 1,500 mm, sẵn có để đào rãnh.
Gàu cạp này được hạ xuống hố đào và mang vật liệu đào
lên trên một cách không liên tục. Các tảng lớn hay các mảng
đá bị khoan thủng, đào hoặc di chuyển dời bằng cách sử
dụng các gàu cạp cải tiến hoặc mũi đục nặng. Các hệ thống
theo dõi có thể được lắp đặt để quan trắc độ thẳng đứng.
Đối với gàu cạp bằng cáp: Một hệ thống bánh đai điều
khiển các mỏ cạp. Để gia tăng lực cạp, cáp dùng để đóng
gàu cạp được luồng vào quanh ròng rọc từ năm tới sáu lần.
Gàu cạp thủy lực: vận hành bằng xy lanh thủy lực. Chúng
có lực cạp rất lớn và ít gây ồn cũng như chấn động so với
gàu cạp bằng cáp.
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Neo đất
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Ýtưởng lắp đặt các hệ thống tường chắn không có
giằng chống ngày nay hầu như không còn tồn tại.
Bauer đã thực hiện cách mạng hóa các công trình

địa kỹ thuật chuyên nghiệp bằng cách phát minh ra neo đất
vào năm 1958. Các hố móng không còn bị gây khó khăn
bởi hệ thanh chống đã được xem như một tiêu chuẩn kể từ
đó. Ngày nay, neo đất được sử dụng để cố định các tường
cọc, cọc ván thép, tường bê tông trộn đổ tại chỗ hoặc
tường vây, cũng như các mái có độ dốc lớn, nền đắp được
gia cố và tường gia cố bến tàu. Lắp đặt các neo đất là giải

pháp kỹ thuật khôn khéo, có hiệu quả chi phí và, trên hết,
có hiệu quả trong quá trình vận hành cho nhiều dự án xây
dựng. Cho dù với mục đích sử dụng tạm thời hoặc vĩnh
cửu, theo kết cấu neo thanh đơn hoặc neo bằng bó cáp,
trong nền đất khô hoặc bảo vệ chống áp lực của nước
ngầm, neo đất Bauer thích hợp để sử dụng trong tất cả các
loại đất đá. Các đội khoan có kinh nghiệm  không ngừng
được đào tạo, cùng với thiết bị đặc biệt có hiệu suất cao và
kiểm soát chất lượng toàn diện đảm bảo việc thi công neo
đất của Bauer được thực hiện nhanh, không có lỗi kỹ thuật.

Phương pháp

Các neo tạm, theo kết cấu neo thanh
đơn hoặc neo bằng bó cáp, có thể
được tháo ra hoàn toàn hoặc tháo một
phần, cho phép sử dụng để giữ chặt
tường chắn trong khoảng thời gian tối
đa hai năm. Các neo tạm được lắp đặt
nhanh và tiết kiệm nhiều chi phí. Trạng
thái chịu tải của từng neo được thí
nghiệm và ghi vào biểu đồ chịu tải trong
quá trình tiến hành thủ tục nghiệm thu.
Các neo sử dụng bó cáp được vận
chuyển tới công trường theo các cuộn,
cho phép sử dụng trong những môi
trường vận hành khắc nghiệt.

Các neo vĩnh cửu là các neo đất có thể
sử dụng lâu hơn hai năm, và vì thế, là
một phần của kết cấu vĩnh cửu. Các neo
vĩnh cửu được thi công như là các neo
bó cáp, ống neo đơn gợn sóng hoặc
ống neo đơn bó cáp. Bó cáp bằng thép
và đầu neo được bảo vệ chống ăn mòn
bằng các biện pháp đặc biệt. Khoảng
trống trong đầu neo được lấp hỗn hợp
chất dẻo chống ăn mòn vĩnh viễn.
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Với câu hỏi tại sao phải vận chuyển đất đổ đi và mang
vật liệu mới tới để lấp lại khi đất có thể được tái sử
dụng để xây dựng? Tập đoàn BAUER đã triển khai

các phương pháp khoan xoay trộn tại chỗ và khoan cắt trộn
tại chỗ được việc phối hợp vận chuyển đòi hỏi sử dụng

nhiều nhân công, tiết kiệm được chi phí, giảm lượng chất
thải và vì thế giảm bớt sự khó chịu lên dân cư trong khu
vực lân cận. Cả hai phương pháp đưa ra các phương án
hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường cho
các nền đất phù hợp.

Phương pháp

Phương pháp khoan xoay trộn tại chỗ đặc biệt thích
hợp trong nền đất không dính kết để xây dựng tường
chống thấm kiểm soát nước ngầm hoặc ô nhiễm, để sửa
chữa các con đê và đập, hoặc để lắp đặt các kết cấu
tường chắn đảm bảo an toàn cho các bậc thang trong đất
và các hố móng. Trong phương pháp khoan xoay trộn tại
chỗ, đất xung quanh bị nghiền bằng một mũi khoan cánh
xoắn đơn hoặc một bộ gồm ba mũi khoan ruột gà, trộn đều
và các lỗ rỗng được lắp đầy bằng dung dịch chất kết dính.
Các phần tử đơn lẻ được kết hợp lại với nhau để tạo nên
các bức tường theo phương pháp giật lùi. Kích cỡ mũi
khoan ruột gà quyết định quan trọng đến kích thước mỗi
phần tử. Các cấu kiện cốt thép có thể được đặt vào trong
hỗn hợp trộn còn tươi để gia cường thêm cho kết cấu. 

Phương pháp (CSM) kết hợp các đặc điểm của kỹ thuật
thi công tường vây (trang 29) và phương pháp khoan xoay
trộn tại chỗ (MIP), cũng như cho phép đạt được một số lợi
ích bổ sung: sử dụng gàu cắt cải tiến, có hiệu suất cao cho
phép việc trộn đất có khả năng đồng đều ở rất sâu và trong
các loại đất nén kết rất chặt. Phương pháp này cho phép
thực hiện tường có bề dày rất lớn và cần phải đạt cao độ
cốt thép cao hơn. Do đó, ngoài những ứng dụng được mô
tả trong phương pháp khoan xoay trộn tại chỗ, phương
pháp CSM cũng đặc biệt thích hợp cho việc đảm bảo an
toàn các hố móng sâu hoặc gia cố các đập và đê cao.
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Giá bất động sản không ngừng tăng cao đẫn đến
thực trạng là cho dù nền đất có sức chịu tải yếu
vẫn ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu

tư. Có thể đạt được công tác gia cố nền bằng các phương
pháp có hiệu quả cao như đầm rung, đầm rung chiếm chỗ,

cọc bê tông đổ tại chỗ bằng phương pháp rung. Việc lựa
chọn phương pháp thích hợp nhất phụ thuộc chủ yếu vào
nền đất tại khu vực công trường xây dựng và tải trọng đặt
lên nền móng.

Phương pháp

Gia cố nền bằng phương pháp đầm rung làm chặt
(VCD)
Đất trầm tích dạng hạt hoặc dính kết yếu như là sỏi và cát
thường có độ chặt lớp không đồng nhất ở trạng thái tự
nhiên. Phương pháp cải tạo nền bằng cách đầm rung có
thể tăng độ chặt lên tới khoảng 80 %. Trong quá trình cải
tạo, đất bị “đẩy lên” do dòng tia nước hay khí nén, mũi
rung xuyên vào trong đất và đất nền bị lún xuống. Vật liệu
mới sẽ được dùng để lấp lại. Bằng cách rút mũi rung lên
từng đoạn sẽ tạo ra một vùng đường kính từ 2 m tới 4 m
được đầm chặt.

Gia cố nền bằng phương pháp đầm rung 
chiếm chỗ (VDD)
Trong các loại đất dính kết không thể cải tạo sắp xếp lại
các thành phần hạt. Trong việc cải tạo nền bằng
phương pháp đầm rung chiếm chỗ, vật liệu bổ sung
được vận chuyển trực tiếp từ mũi đầm rung, đất được
đầm nén chặt chiếm chỗ theo nhiều đoạn và nén vào
nền đất xung quanh. Việc cải tạo này tạo ra cọc đá
nghiền hoặc cọc cát sỏi cải thiện được nền đất dính kết
xung quanh do vật liệu đắp vào có độ cứng cao hơn.

Cọc đất 
Cọc đất là các cấu kiện chịu tải trọng thấp với đường kính
tối thiểu 15 hoặc 18 cm. Một ống nhỏ được nén rung vào
nền đất chịu tải kém theo phương nằm ngang hoặc tới
chiều sâu được xác định trước và lại được rút ra. Trong
quá trình thực hiện, vữa được bơm vào nền đất với áp lực
cao. Các cọc đất gia cố kết hợp dòng tải trọng truyền qua
ma sát bề mặt và sức chịu tải mũi cọc với tác dụng cải tạo
nền bổ sung bởi phương pháp chiếm chỗ hoàn toàn.

Cọc bê tông đổ tại chỗ bằng phương pháp 
đầm rung (VCIPC)
Phương pháp bê tông đổ tại chỗ bằng rung có hiệu quả và
tiết kiệm chi phí chủ yếu trong nền đất dính kết và cũng như
đất hữu cơ có khả năng chịu tải rất thấp. Nhờ vào việc sử
dụng bê tông chất lượng cao được bơm vào nền đất, cọc
bê tông đổ tại chỗ bằng phương pháp đầm rung đạt được
cường độ bên trong cao, bất chấp nền đất xung quanh. Cọc
bê tông đổ tại chỗ bằng phương pháp rung theo tiêu chuẩn
DIN 1054 được xem là cọc không sử dụng cốt thép để
truyền các tải trọng kết cấu xuống nền đất sâu hơn.
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Thực tế là có một tiềm năng đáng kể để sản xuất điện
năng từ năng lượng gió, sóng và dòng thủy triều
trong các đại dương trên thế giới. Các lực cần thiết

để neo các rô tơ hoặc tua bin phải được truyền an toàn vào
đáy biển. Đặc biệt khi sản xuất điện năng từ dòng thủy triều
đòi hỏi việc cải tiến các khái niệm cơ sở đối với nền móng
cọc khoan. Nhưng cũng trong lĩnh vực nhà máy điện năng

Kỹ thuật

lượng gió, các kết cấu móng cọc đóng hiện nay ngày càng
được thay thế bằng móng cọc khoan nhồi có độ chấn động
rung thấp, chủ yếu để bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với
tầng đá gốc và vận tốc lớn của dòng thủy triều, Bauer đã
cải tiến kỹ thuật khoan mới để khoan đáy biển và triển khai
kỹ thuật khoan này lần đầu tiên khi thi công móng cho tua
bin thủy lực ngoài khơi bờ biển Xcốt-len.

Kết cấu móng bao gồm một cọc đơn được làm bằng thép
có đường kính lớn được xây dựng bằng cách khoan đá và
đổ vữa cường độ cao. Các điều kiện tại công trường xây
dựng nhà máy điện thủy triều ngoài khơi rất bất lợi. Gió và
sóng, vận tốc dòng thủy triều rất mạnh lên tới 5 m/s, trong
khi hướng dòng thủy triều thay đổi thường xuyên, cộng với
chiều sâu nước lên tới 60 m và đáy biển lẫn đá cứng.
Giàn khoan dưới nước BSD 3000 được vận hành từ một
tàu thủy hoạt động được neo giữ đúng vị trí thi công thông
qua chế độ điều khiển bằng Hệ Thống Định Vị Vệ Tinh
GPS. Khoan xoay được áp dụng bằng mũi khoan xoay
nguyên bề mặt có trọng lượng nặng và trang bị hệ thống
thổi thu gom mùn khoan bằng khí nén, vì thế ít ảnh hưởng
tới môi trường xung quanh.



Phụt vữa được sử dụng trong kỹ thuật xây dựng nền
móng chuyên nghiệp để đưa vật liệu vữa (nước và
chất kết dính và các chất phụ gia phù hợp) các dung

dịch (vật liệu keo mềm, keo silicat) vào trong đất. Sự khác

biệt cơ bản giữa phụt vữa chiếm chỗ (phụt vữa nén chặt,
đứt gãy thủy lực) và phụt vữa không chiếm chỗ của vật liệu
chủ yếu không liên quan tới sự chiếm chỗ nền (vữa chống
thấm, phụt vữa bịt kín khe nứt, lắp đầy khối lớn).

Phụt vữa
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Phụt vữa làm chặt
Trong quá trình phụt vữa làm chặt, một dung dịch vữa đặc
biệt tương đối cứng được bơm vào nền đất yếu thành
nhiều tầng từ đáy lên đỉnh để nén chặt nền đất mà không
gây phá vỡ kết cấu nền. Các đầu dò được dùng để xác
minh sự hoàn thiện của công tác phụt vữa nén.

Phụt vữa chống thấm
Phụt vữa chống thấm giúp tạo nên các màng chống thấm
trong các tầng cát sỏi nằm sâu dưới đất. Các ống đơn có
cổ nối được nén rung vào nền đất hoặc được lắp vào các
hố khoan theo lưới bố trí được thiết lập trước. Vữa được
phụt qua van phụt vữa. Trong vùng lân cận của các van
phụt vữa, tạo ra các cột vữa hình trụ hoặc hình elip hình
thành màng chống thấm liên tục.

Phụt vữa gia cố
Các giàn máy khoan thích hợp được sử dụng để thực hiện
các hố khoan theo khoảng cách bố trí từ các đường hầm
bên dưới các tòa nhà, lắp các khớp nối vào các hố khoan
và lắp các ống phụt vữa. Bằng cách phụt vật liệu vữa theo
mục đích vào ống phụt vữa, phá vỡ cấu trúc đất nền và
được căng trước. Công tác phụt vữa nhiều tầng được
kiểm soát bằng hệ thống điện tử kiểm soát áp lực đẩy nổi
tòa nhà làm cân bằng được độ lún của nền.

Phụt vữa áp lực cao (HPI)
Để tạo ra các kết cấu phụt vữa áp lực cao, một ống khoan
được hạ vào nền đất. Sau khi đạt tới độ sâu cần thiết, một
dung dịch huyền phù đậm đặc gồm nước và chất phụ gia
dính kết được phun từ vòi phun vữa đặt nằm ngang tại
đáy ống khoan. Bằng cách nâng đồng thời và xoay ống
khoan, dòng phun chất lỏng làm xói mòn đất, vì thế thổi
sạch một phần đất ra ngoài. Vật liệu phụ gia dính kết được
bơm vào làm cứng phần đất còn lại. Tạo thành  một kết
cấu đất-bê tông hình trụ.



Các phương pháp

Cọc tiết diện nhỏ
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Cọc tiết diện nhỏ có tác dụng truyền các tải trọng nén
vào nền đất hoặc truyền các lực kéo (như được tạo
ra do lực đẩy nổi). Cọc tiết diện nhỏ có thể được

xây lắp trong bất kỳ loại nền đất nào cũng như trong nền
đá và truyền tải trọng vào nền đất nhờ vào ma sát hông và
/ hoặc sức chịu tải mũi cọc. Các phương pháp thi công

thông thường được áp dụng là khoan và đóng hoặc ép
rung, nếu cần thiết sử dụng thiết bị nén siêu tải cho phép
thi công trong các không gian chật hẹp. Điều này có nghĩa
là cọc tiết diện nhỏ cũng có thể được xây lắp trong phạm vi
các cao ốc hiện hữu.

Phương pháp

Tùy thuộc vào yêu cầu, cọc tiết diện nhỏ được triển khai
dưới dạng: cọc đơn, nhóm cọc hoặc tường trên các dự án
cao ốc xây mới, cải tạo hoặc xây lại. Bauer chế tạo các
cọc tiết diện nhỏ từ 114 mm tới 300 mm, sử dụng kỹ thuật
khoan có ống vách hoặc không có ống vách. Thân cọc
được phụt vữa xi măng lỏng, vữa hoặc bê tông. Sức chịu
tải thân cọc có thể được tăng lên bằng cách phụt vữa một
lần hoặc phụt vữa lặp lại nhiều lần. Sức chịu tải theo vật
liệu được đảm bảo an toàn bằng các cấu kiện chịu tải bao
gồm các thanh cốt thép đơn, các nhóm thanh cốt thép, các
ống vách, biên dạng hoặc lồng cốt thép.



Thiết kế
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Lập quy hoạch một cách cẩn thận & tỉ mỉ là yếu tố cần
thiết để đạt được công tác xây dựng với chi phí hiệu
quả. Phòng thiết kế của BAUER Spezialtiefbau GmbH

thực hiện tất cả các bước cần thiết, từ khâu lập bản thảo
sơ bộ ban đầu tới khâu khảo sát địa kỹ thuật có tính phức
tạp cao tại công trường và cung cấp phần mềm thiết kế
tiên tiến và cơ sở dữ liệu hữu ích. Cho dù tại văn phòng trụ
sở chính hay trong các phòng thiết kế của các công ty chi

nhánh, Phòng thiết kế cung cấp tất cả gói dịch vụ từ một
nguồn duy nhất, theo hình thức nghiên cứu khả thi, thiết kế
sơ bộ, khảo sát chuyên sâu, các khái niệm thiết kế thay
thế, hoặc lập kế hoạch thi công hoàn thiện. Toàn bộ các
dịch vụ của Phòng thiết kế được dựa trên bí quyết kỹ thuật
xây dựng nền móng toàn diện và kinh nghiệm lâu đời trong
việc thi công nền móng và hố móng.



Công nghệ xây dựng

Công nghệ xây dựng
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Đam mê để phát triển là khẩu hiệu của Bauer – và
Phòng dịch vụ kỹ thuật của BAUER Spezialtief bau
GmbH là một mô hình phản ánh trực tiếp tinh thần

nhiệt huyết này. Đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ toàn
diện, Phòng dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ các văn phòng chi
nhánh và các công ty chi nhánh trong tất cả các lĩnh vực
liên quan tới địa kỹ thuật, đo đạc và công nghệ vật liệu
công trình, đặc biệt khi đòi hỏi các giải pháp cải tiến mới.
Các chuyên viên kỹ thuật và kỹ sư đạt tiêu chuẩn cao thực
hiện phân tích vật liệu xây dựng và thí nghiệm chất lượng,
nghiên cứu tính phù hợp hoặc kiểm soát chất lượng bê

tông, hỗn hợp dung dịch hoặc các vật liệu khác. Phòng
dịch vụ kỹ thuật kết hợp chặt chẽ các thí nghiệm tải trọng
rất đa dạng, như là thí nghiệm cọc và neo, cũng như khảo
sát địa kỹ thuật hoặc trắc địa được thực hiện dưới các điều
kiện khó khăn nhất. Phòng dịch vụ kỹ thuật thực hiện
nghiên cứu chuyên sâu và triển khai nghiên cứu cộng tác
với các trường đại học hàng đầu, các viện nghiên cứu và
các kỹ sư tư vấn để đảm bảo tiến trình không ngừng phát
triển mới và liên tục tối ưu hóa các sản phẩm và kỹ thuật
hiện có.



Trách nhiệm
Sức khỏe và an toàn
An toàn trên công trường xây dựng là vấn đề sống còn để
duy trì mức độ tập trung và hiệu quả cao. Nhân viên Bauer
Spezialtiefbau được đào tạo chuyên sâu, trải qua các khóa
tu nghiệp thường xuyên để duy trì kỹ năng và bí quyết của
họ luôn được cập nhật mới và để sử dụng thành thạo các
thiết bị chuyên nghiệp. Hệ thống quản lý sức khỏe và an
toàn được Bauer Spezialtiefbau sử dụng và thường xuyên
được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn OHRIS.  

Quản lý chất lượng
Các sản phẩm kỹ thuật xây dựng nền móng chuyên nghiệp
đóng vai trò quan trọng, nhưng hầu hết các nền móng bị
che lấp không nhìn thấy được. Tuy nhiên, hệ thống quản lý
chất lượng được công nhận của Tập đoàn BAUER đảm
bảo rằng các quy trình linh hoạt và rõ ràng được thực hiện
trong toàn Tập đoàn khắp nơi trên thế giới – từ khâu yêu
cầu tiếp nhận và xử lý ban đầu tới khâu dịch vụ hậu mãi.
Lĩnh hội tầm quan trọng về quản lý chất lượng, hệ thống
quản lý chất lượng không ngừng cải thiện đảm bảo cho các
khách hàng của Tập đoàn BAUER nhận được chất lượng
hoàn hảo. 

Quản lý môi trường 
Ngành công nghiệp xây dựng không thể tránh khỏi có tác
động đến môi trường. Tất cả các công ty xây dựng đều gặp
phải thử thách này đòi hỏi phải đáp ứng mức tối thiểu tác
động tới môi trường. BAUER Spezialtiefbau GmbH vận
hành hệ thống quản lý chất lượng được tổ chức EMAS cấp
giấy chứng nhận và BAUER Spezialtiefbau GmbH tự mình
trình các quy trình kiểm tra chất lượng môi trường. Bauer
Spezialtiefbau cũng cam kết các thông lệ làm việc hiệu
quả, có tính cộng tác trong việc thực hiện các dự án của
mình, giúp cho việc bảo tồn tài nguyên môi trường tốt hơn. 

Quản lý đạo đức nghề nghiệp
BAUER Spezialtiefbau GmbH đã thiết lập một chương trình
có giá trị ràng buộc. Đóng vai trò như là một thành viên
sáng lập của Hiệp Hội EMB Wertemanagement Bau e.V. -
Hiệp Hội Quản Lý Đạo Đức Nghề Nghiệp của ngành công
nghiệp xây dựng ở Đức, công ty BAUER Spezialtiefbau
GmbH đòi hỏi nhân viên của mình hành động theo cách
tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức nghề nghiệp.
Các thông lệ quản lý đạo đức nghề nghiệp của BAUER
Spezialtiefbau GmbH thường xuyên được kiểm tra và cấp
lại Giấy Chứng Nhận theo định kỳ.





BAUER Spezialtiefbau GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen, Germany
Tel.: +49 8252 97-0
Fax:+49 8252 97-1496
BST@bauer.de
www.bauer.de
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http://www.bauer.de/en/bst/

http://www.bauervietnam.com/vi/index.html


