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Ngày 18 Tháng 08 Năm 2021. 

MÔ TẢ CHI TIẾT THI CÔNG (Detailed description) 

Kính gửi  (Dear):    Quý Công Ty. 

Trong việc hạn chế tiếng ồn tối đa cho thiết bị, thường phải chọn lựa vật liệu và cách lắp đặt đúng 

phương pháp, nhầm giảm tối đa tiếng ồn phát ra từ thiết bị, chúng tôi có Phương án thi công phòng 

máy Roots Bower được mô tả chi tiết với những nội dung như sau: 

Hệ thống máy Root Blower bao gồm : Hệ thống máy và đường ống dẫ khí. 

1. Phần hệ thống máy : Hệ thống máy được sản xuất tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nhưng du nhu 

cầu máy hoạt động nên tạo ra tiếng ồn rất lớn, do vậy hệ thống được cách âm theo hai dạng đó là 

Thùng Cách Âm hoặc Phòng Cách âm. 

- Đối với dạng thùng cách âm : Độ ồn hạn chế giảm được từ 25 đến 30 Dba tùy thuộc loại môi 

trường xung quanh có tản âm, dội âm hoặc cộng hưởng âm tùy theo thiết bị và vật liệu cấu 

tạo tường và nền xung quanh thiết bị. 

- Đối với Phòng cách âm : Độ ồn hạn chế giảm tự 50-60 Dba tùy thuộc vào vật liệu lắp đặt, 

thường vật liệu ở đây là các tấm tiêu âm định hình trên tường, trần của phòng chứa thiết bị. 

2. Đường ống dẫn khí : Đường ống dẫn khí của hệ thống máy thường được thiết kế tạo trên lối đi, 

mặc định chung của hệ thống được thiết kế sẵn. Tùy thuộc vào hệ thống ống dẫn dài hoặc ngắn 

mà đường ống cũng tạo độ vang khi máy hoạt động. Đường ống được gia công không có giảm 

chấn đệm nên phần lớn tiếng ồn cũng tạo ra từ đây. 

Các Phương án thi công và khắc phục :  

a. Đối với phương án thi công thùng cách âm : Dạng thùng cách âm được sản xuất là nhiều tấm 

Modun ghép lại, thiết kế tôn 2mm, tấm tiêu âm Rockwool tỷ trọng từ 80 đến 100 Kg/m3. 

Thùng cách âm được sơn tĩnh điện và lắp ghép theo bảng vẽ được thiết kế sẵn. và định tâm ống 

đầu ra cho hệ thống máy. 

Sản phẩm thùng cách âm có ưu điểm : Gọn dễ lắp ráp, sản xuất nhanh. 

Nhược điểm : Do kích thước nhỏ nên khi bảo trì bảo hành gặp khó khăn diện tích nhỏ, và độ ồn 

tiêu chuẩn giảm tối đa từ 25-30 Dba. 

Phương án thi công :  

 Chuẩn bị vật liệu tôn 2mm tiêu chuẩn.  

 Đưa phôi vào hệ thống máy bao gồm cắt, dập lỗ và chấn thành phẩm. 

 Gia cố khung xương tấm ốp tiêu âm. 

 Gia công tấm tiêu âm để sẵn 

 Sản phẩm gia công được làm sạch và sơn tĩnh điện. 

 Hoàn thiện sản phẩm và lắp cách âm. 

 Kết nối nhiều modun được gia công sẵn tạo nên thiết bị thùng cách âm tiêu chuẩn. 
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b. Đối với phương án thi công phòng cách âm : Dạng phòng cách âm được sản xuất nhiều tấm 

tiêu âm Modun ghép trên nền tường có sẵn, bao gồm cách âm trần, cách âm phòng, và tấm tiêu 

âm gió cũng được sản xuất để tản nhiệt cho hệ thống phòng cách âm. 

Ưu điểm : Dễ vận hành và thay thế thiết bị, khi máy móc có sự cố, giảm được tối đa độ ồn cho 

thiết bị và theo tiêu chuẩn độ ồn TCVN. 

Phương án thi công hệ thống phòng bao gồm :  

 Chuẩn bị vật tư theo quy trình chọn vật tư từ bảng thiết kế có sẵn. 

 Lắp đặt định khung cho sản phẩm. 

 Lắp đặt tấm cách âm cho hệ thống phòng và tường. 

 Lắp đặt tấm tôn lưới giữ vật liệu cách âm. 

 Lắp đặt hệ thống quạt và hệ thống gió đối lưu cho phòng cách âm. 

 Vận hành hệ thống và test bằng phương pháp đo đạc. 

c. Phương án thi công cho đường ống dẫn khí : 

Đường ống dẫn khí cũng tạo ra tiếng ồn rất lớn do lưu lượng gió đi nhanh tạo ma sát thành ống, 

tạo tiếng rít dẫn đến âm thanh vang lên.  

Khắc phục tiếng ồn bao gồm : Giảm chấn trên đường ống thường 12 M đoạn giảm chấn giản nở.  

Đệm cao su bố trên các bas cùm ống và ngay vị trí thân ống tiếp xúc với bề mặt tường, sàn hoặc 

trần. 

Bọc cách âm, cách nhiệt cho toàn bộ đường ống, và lớp áo inox hoặc nhôm để giữ lớp cách âm 

và tạo thẩm mỹ cho toàn hệ thống. 

Phương án thi công : 

 Vật liệu được chuẩn bị từ bảng vẽ thiết kế. 

 Lắp đặt giảm chấn cho đường ống. 

 Lắp đặt tấm cao su cho dàn ống. 

 Bọc vật liệu cách âm cho toàn hệ thống. 

 Bọc áo cách nhiệt cho toàn hệ thống. 

Các phương án thi công như trên ngoài ra còn có nhiều hệ thống gió được thiết kế như sau :  

4. Phần Lover gió ( cánh chắn gió, nơi lấy khí vào cho phòng máy) : 

+ Lover gió ( hoặc cánh chắn gió) được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật lấy gió của các thiết bị 

máy công nghiệp. Được thiết kế với tole 1.6mm, cánh gió nghiên 45 độ, chắn nước mưa từ phía  

bên ngoài và chắn côn trùng bằng lưới chống côn trùng bảng 1 cm vuông, vật liệu là lưới inox 

304, tiêu chuẩn Ip65 và IP 68. 

+ Thiết kế gia công hàn tại xưởng theo quy cách của phòng máy, được sơn tĩnh điện theo màu 

chỉ định từ chủ đầu tư. 

+ Kết nối với tường bằng tacke và bas L kết nối chặt vào tường, khi chịu tác động gió từ 5-15 

m3/s. 

+ Công đoạn này được thi công trong vòng 12 ngày kể từ ngày làm việc. 

+ Kích thước lover : 15000*1900*100 ( 1 bộ) 

+ Toàn diện bộ lover gồm 3 bộ. 

+ Được đánh giá là 10% hoàn tất khâu lắp đặt của công trình. 

5. Phần cánh tiêu âm ( Trọn bộ được lắp ghép với nhau gọi là Bẫy âm) hay còn được gọi là 

Panel tiêu âm ( Cánh tiêu âm) :  
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+ Bộ tán âm : được thiết kế tole soi lỗ 1 mm ( loại tole tiêu chuẩn mạ kẽm của tole Phương quy 

cách 1 mm) 

+ Bên trong hộp tole lỗ là Rockwool Roxu Thailand tỷ trọng 100 kh/m3. Mũi tên dẫn gió được 

thiết kế gắn với kết cầu tấm tiêu âm và lắp ghép vào thung tiêu âm gió từ lover gió.  

+ Các chi tiết về độ nghiên của panel tiêu âm được bố trí là 45 độ. Đính kèm lên hộp tiêu âm với 

khung sắt chế tạo là hộp 50*100*1.8mm. 

+ Chi tiết mỗi panel tiêu âm là 1900*800*100 mm.  

+ Chi tiết góc giữa những tấm tiêu âm cách nhau là 100 mm. 

+ Được đánh giá là 30% hoàn thiện khâu lắp đặt công trình. 

+ Số ngày hoàn thiện ước tính là 10 ngày, gia công sản xuất tại xưởng và kết nối với hộp panel 

tại công trình. 

 

6. Phần cách âm trần và tường ( cách âm phòng) : 

+ Được thiết kế là V3 mạ kẽm, kết nối giữa các khung là ô hình chữ nhật với diện tích là 

600*1200 mm, cách tường 100mm, bas L kiềng giữ giữa các khung và hoàn thiện làm khung 

giữ các tấm Rockwool trên tường. 

- Được đánh giá khi hoàn thiện là 25% của toàn bộ công trình. 

+ Rockwool ốp tường dày 100 mm, tỷ trọng rockwool là 100 kg/m3 

- Được đánh giá khi hoàn thiện là 20% của toàn bộ công trình. 

- Số ngày làm việc cho việc ốp roockwool hoàn thiện là 3 ngày. 

+ Lớp kế tiếp là vải thủy tinh ( sợi thủy tinh đan thành vải), được ốp kín bề mặt rockwool và 

đính bằng kẽm hoặc thiết bị giữ để chuẩn bị khâu kế tiếp. 

- Được đánh giá khi hoàn thiện là 5% của toàn bộ công trình. 

+ Lưới lỗ gắn kết toàn diện cho tường và trần : Được đính lên khung V3 mạ kẽm bằng vít bắn 

đầu 4 cạnh, dài 1,3mm, mạ kẽm, loại ốc tiêu chuẩn. 

- Ốp lưới ngay ngắn với khổ tole chính xác là 1220 mm từ trên xuống. 

- Cứ 200 mm đính kèm 1 ốc. 

- Được đánh giá khi hoàn thiện là 10 % của toàn bộ công trình. 

Như vậy khâu chuẩn bị và công tác được đánh giá theo bảng khối lượng như trên, để tiến hành theo 

đúng bảng tiến độ cam kết trong hợp đồng về phần đánh giá mức hoàn thiện cho phép với công trình 

được ước tính là 45 ngày thi công. 

Bảng chi tiết này được đính kèm trong bảng nghiệm thu về quy cách và chủng loại vật tư theo đúng 

cam kết trong bảng chào giá về quy cách CO, CQ tiêu chuẩn cho các sản phẩm nhập khẩu hoặc trong 

nước. 

Chúng tôi cam kết hoàn thiện theo kế hoạch được đề ra như trên . 

Chi tiết tại : https://stc-vn.com/san-pham/thung-tieu-am-may-thoi-khi/ 

- https://stc-vn.com/san-pham/phong-cach-am-may-phat-dien/ 
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