Tổng công ty tổ chức hội thảo: Đánh giá hiệu quả sử dụng copha nhôm, công nghệ sàn uboot và an toàn

Năm 2013, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC bắt đầu đầu tư hệ thống copha
nhôm vào áp dụng tại một số công trình và dự án cao tầng. Qua thời gian áp dụng, hệ thống
copha nhôm đã đem lại hiệu quả: Tiến độ thi công nhanh, an toàn lao động trong thi công, chất
lượng công trình đảm bảo và có tính mỹ thuật cao.

Tuy nhiên, hệ thống copha nhôm khi áp dụng tại các dự án, công trình tại Việt Nam cũng có một
số hạn chế nhất định như chi phí đầu tư ban đầu lớn và đòi hỏi thiết kế phải có tính điển hình
cao, không hiệu quả đối với các công trình có kết cấu phức tạp. Tại buổi hội thảo, đại diện các
đơn vị thi công sử dụng copha nhôm, đơn vị tư vấn giám sát…cùng lãnh đạo Tổng công ty đã
thảo luận và phân tích mọi khía cạnh để rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả
đầu tư copha nhôm sử dụng thi công nhà cao tầng để nâng cao chất lượng, tiến độ và kỹ mỹ
thuật. Từ đó nâng cao thương hiệu UDIC và tăng lợi thế cạnh tranh trong công tác đấu nhận
thầu các dự án lớn.

Về dụng công nghệ sàn nhẹ uboot (sàn BTCT toàn khối sử dụng hộp Uboot tạo rỗng) và an
toàn giàn giáo trong thi công xây dựng: Tại hội thảo, đại diện các đơn vị thi công tại dự án
UDIC WESTLAKE, tư vấn giám sát TEXO và Công ty TNHH Lâm Phạm đánh giá ưu điểm của
công nghệ sàn uboot và những bài học kinh nghiệm về quản lý chất lượng , biện pháp tổ chức
thi công sàn sử dụng công nghệ sàn uboot. Về an toàn trong thi công giàn giáo, hội thỏa đưa
phân tích đánh giá một số vụ tai nạn điển hình liên qua đến mấy an toàn giàn giáo. Từ đó, đánh
giá đưa ra các bài học và quy trình lắp dựng và tháo dỡ côp pha phổ biến cho các đơn vị rút
kinh nghiệm, áp dụng trong thi công copha đảm bảo an toàn lao động.
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