
TƯỜNG CHỐNG ỒN

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM
 

Sản phẩm tường chống ồn do Công ty TNHH Đầu 
tư và Sản xuất Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng IP) sản xuất 
và cung cấp cho các dự án �áp ứng các tiêu chuẩn 
hiện hành, �ảm bảo giảm thiểu âm lượng tiếng ồn 
ảnh hưởng �ến khu vực xung quanh (khu �ông 
dân cư, bệnh viện, trường học, khu công 
nghiệp...) và mang lại tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, 
tường chống ồn có khả năng che chắn gió, tăng 
sự tập trung cho lái xe, làm tăng tính an toàn cho 
người và phương tiện tham gia giao thông.

2. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tường chống ồn loại hấp thụ âm: 
� Sử dụng các loại vật liệu có khả năng hấp thụ âm 
thanh, bản �ục lỗ…, ngăn ngừa âm thanh phản xạ 
ngược lại nguồn phát.
� Chỉ tiêu �ể �ánh giá khả năng hấp thụ âm thanh: Hệ 
số hấp thụ âm (Noise reduction coefficient – NRC) – 
Hệ số này thể hiện �ộ lớn của năng lượng âm �ược 
hấp thụ bởi tường chống ồn.
� Đối với tường hấp thụ âm, chỉ số NRC nằm trong 
khoảng 0,6 – 0,9 (FHWA highway noise barrier 
design handbook).

Tường chống ồn loại phản xạ âm:
� Sử dụng các loại vật liệu có khả năng ngăn cách âm 
thanh tốt như tấm Polycabonate (PC), tấm Poly methyl 
methacylate (PMMA), kính cường lực (Glass laminate).
� Chỉ tiêu kỹ thuật �ánh giá: Chỉ số giảm âm (Transmission 
loss – TL) – Chỉ số này �o �ược năng lượng âm �ược truyền 
qua tường hay lượng tiếng ồn �i qua.
� Đối với tường phản âm, chỉ số TL >25 dB ở 500HZ và TL 
>30 dB ở 1000HZ (Tham khảo tiêu chuẩn KS F4770).
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4. DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Đang thi công)

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hoàn thiện) Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Cầu Bạch Đằng

3. HƯỚNG DẪN THI CÔNG LẮP ĐẶT 
 

Công tác chuẩn bị:
� Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ thi công.
� Kiểm tra mặt bằng của hệ móng:
   - Kiểm tra khoảng cách lỗ bu lông neo.
   - Kiểm tra kích thước mặt bích chân cột vị trí các lỗ bu lông có phù hợp với khoảng cách bu lông neo hay không.

Các bước thi công:

Lắp dựng cột Lắp tấm �ệm cao su Lắp tấm chống ồn
và cáp giằng chân cột

Hoàn thiện Lắp cáp
giằng �ỉnh cột

Lắp nêm chèn
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