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Trang 1 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết đề tài 

   - Bê tông tự đầm (Self-Compacting concrete, viết tắt là SCC) là một 

công nghệ bê tông mới được phát triển trong vòng ba thập kỷ qua. Công 

nghệ này được các nhà nghiên cứu Nhật phát hiện lần đầu tiên vào năm 

1986. 

   - Đối công trình thủy, có nhiều hạng mục bộ phận công trình dùng bê 

tông tự đầm như: đường hầm dẫn nước, trụ cầu, các cấu kiện đúc sẵn, 

cột, tường, cấu kiện có chiều cao/ chiều sâu lớn, khối đổ mỏng, kết cấu 

góc cạnh/ hình dạng phức tạp (cánh tràn Piano), kết cấu nhỏ dày đặc cốt 

thép như buồng xoắn tua bin nhà máy thủy điện, tai van trụ pin của tràn 

xả lũ,… nên việc thi công theo phương pháp đổ bê tông truyền thống gặp 

rất nhiều khó khăn, khi đầm khó tiếp cận nên bê tông dễ bị rỗ, tách nước, 

phân tầng, năng suất thi công thấp, không đáp ứng yêu cầu mỹ thuật, 

thậm chí không áp dụng được. 

   Chính vì những lý do trên việc “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng vật liệu cho bê tông tự đầm công trình thủy - Áp dụng cho 

công trình Tân Mỹ, tỉnh Ninh Nhuận” là hết sức cần thiết và cấp bách. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

   - Nghiên cứu tổng quan về bê tông tự đầm; 

   - Thống kê và rút kinh nghiệm việc ứng dụng SCC ở Miền Trung; 

   - Tận dụng tối đa nguồn vật liệu hiện có tại công trình để thiết kế cấp 

phối SCC phù hợp với từng kết cấu công trình.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

     - Đối tượng nghiên cứu: Bê tông tự đầm 

     - Phạm vi của nghiên cứu: Xác định các tính chất của vật liệu địa 

phương.  

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

     - Kế thừa kết quả nghiên cứu về bê tông SCC; 

     - Thống kê, đánh giá chất chượng vật liệu để thiết kế SCC trên cơ sở 

tận dụng vật liệu địa phương; 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

     - Kết quả của đề tài là cơ sở có tính khoa học để các đơn vị quản lý, 

thiết kế và thi công có thể ứng dụng bê tông tự đầm cho công trình thủy. 

     - Đề xuất quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng: Vật liệu và SCC.  

6. Cấu trúc luận văn gồm: Phần mở đầu, ba chương và kết luận và 

kiến nghị.    

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

1.1. Khái quát về bê tông tự đầm 

   - Bê tông tự đầm có thể được định nghĩa là một hỗn hợp bê tông mới 

trộn xong có khả năng tự lấp đầy mọi góc, cạnh của khối đổ thậm chí 

những vị trí có hình dạng phức tạp về hình học và có thể bao bọc kín 

thanh cốt thép do chính trọng lượng bản thân của nó mà không cần bất 

kỳ rung động bên ngoài. 

1.2. Tổng quan về nghiên cứu, ứng dụng bê tông tự đầm trên thế giới 

và Việt Nam 

1.2.1. Tổng quan về ứng dụng bê tông tự đầm trên thế giới 

   Bê tông tự đầm là loại bê tông mới được phát triển hoàn thiện đầu tiên 

bởi giáo sư Okamura và cộng sự ở Đại học Tokyo - Nhật Bản vào năm 

1988. Do những ưu điểm của nó so với bê tông truyền thống nên công 

nghệ của Nhật Bản về bê tông SCC đã được lan rộng ứng dụng ở Châu 

Á, sau đó đến Châu Âu vào nửa đầu những năm 90. Công nghệ SCC 

được xem là một thành tựu đáng mong đợi trong ngành xây dựng nhằm 

khắc phục những hạn chế của bê tông truyền thống CVC  

1.2.2. Tổng quan về ứng dụng bê tông tự đầm tại Việt Nam 

   - Công nghệ bê tông tự đầm vẫn là một công nghệ còn khá mới đối với 

các nhà xây dựng của Việt Nam, nhất là đối với ngành xây dựng thuỷ 

lợi. Trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tại một số Viện nghiên cứu 

như: Viện KHCN Xây dựng, trường ĐH xây dựng Hà Nội, trường ĐH 

Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Viện KHCN giao thông vận tải, 

Viện khoa học Thủy lợi,... 
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1.3. Thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng SCC vào các công trình 

xây dựng 

1.3.1. Thuận lợi 

  - Thời gian thi công SCC nhanh và dễ dàng hơn. 

  - Giảm số lượng nhân công phục vụ cho các khối đổ. 

   - Chất lượng bê tông của khối đổ tốt hơn so với khi đổ bê tông thường. 

   - Giảm chi phí thi công nhờ giảm chi phí nhân công và chi phí mua sắp 

thiết bị và bảo dưỡng. 

   - Cải thiện môi trường làm việc được an toàn hơn và trong lành hơn do 

bỏ công tác đầm rung. Tăng khả năng chống thấm của BT. 

1.3.2. Khó khăn 

   - Tăng chi phí vật liệu của cấp phối BT. Tăng chi phí cho công tác ván 

khuôn, giàn giáo. Tăng tần suất kiểm soát chất lượng so CVC. 

   - Hệ thống trạm trộn bê tông phải đồng bộ và hoàn toàn tự động để 

đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian trộn. 

   - Đối với vữa SCC sức kháng trong đường ống bơm thẳng thì cao hơn 

so vữa bê tông thông thường.  

1.4. Yêu cầu chung của bê tông tự đầm 

1.4.1. Yêu cầu cơ bản và phân loại bê tông tự đầm 

1.4.1.1. Yêu cầu cơ bản 

   - Về cơ bản bê tông tự đầm cũng giống như bê tông thông thường đầm 

rung (Conventional Vibrated Concrete - CVC) được chế tạo từ các vật 

liệu như: Xi măng, phụ gia khoáng, cốt liệu, nước và phụ gia hóa.  

1.4.1.2. Phân loại bê tông tự đầm 

   - Bê tông tự đầm có thể có nhiều loại khác nhau, việc phân loại chúng 

trên thế giới cũng chưa có quy định cụ thể. Dựa vào đặc tính của vật liệu 

sử dụng để chế tạo có thể chia SCC thành 3 loại. 

1.4.2. Thành phần vật liệu chế tạo SCC 

   SCC cũng được cấu thành từ các vật liệu cơ bản như bê tông truyền 

thống, nhưng đòi hỏi có chất lượng cao hơn. Các tỷ lệ thành phần vật 

liệu trong hỗn hợp có ảnh hưởng đến tính chất tự đầm của SCC. 

1.4.3. Các phương pháp thí nghiệm kiểm tra bê tông tự đầm 
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1.4.3.1. Phương pháp xác định độ chảy loang bằng rút côn 

   - Phương pháp rút côn (Slump Flow SF) để thí nghiệm xác định độ linh 

động (độ chảy loang) của hỗn hợp SCC. Quy trình thí nghiệm thực hiện 

theo tiêu chuẩn ASTM C1611 Standard Test method for  Slump Flow of 

SCC. 

1.4.3.2. Phương pháp thí nghiệm bằng phểu chữ V – V-Funnel 

   Phương pháp thử phễu chữ V được sử dụng để đánh giá độ nhớt, khả 

năng điền đầy và khả năng chống phân tầng của tự đầm bê tông 

(EFNARC, 2005). 

1.4.3.3. Phương pháp xác định khả năng chảy bằng L- Box 

   - Phương pháp này dựa trên thiết kế của người Nhật và được cải tiến 

bởi Petersson.  

1.4.3.4. Phương pháp xác định khả năng chảy bằng U-Box 

   - Phương pháp này dựa trên thiết kế của người Nhật. Khuôn gồm 2 hộp 

chữ nhật nối vào nhau thành hình U. 

1.4.3.5. Phương pháp thí nghiệm khả năng chống phân tầng 

   - Nguyên tắc: Thử nghiệm này nhằm mục đích kiểm tra khả năng 

chống phân tầng của SCC để tính tổng lượng vữa lọt qua mắt sàng 5 

mm. Nếu SCC có khả năng chống phân tầng thấp thì lượng vữa có thể dễ 

dàng đi qua sàng.  

 = (Wps - Wp)/ Wc x 100  [18] (2) 

1.5. Nghiên cứu thiết thế cấp phối bê tông tự đầm 

1.5.1 So sánh thành phần cấp phối SCC với bê tông thường CVC  

   - SCC bao gồm hầu hết các vật liệu cấu thành như CVC là xi măng, cốt 

liệu, nước và với phụ gia hóa học và phụ gia khoáng. Tuy nhiên đối với 

SCC lượng chất kết dính, cốt liệu mịn và phụ gia hóa cao hơn CVC nên 

tỷ lệ nước trên chất kết dính thấp hơn CVC cùng mác. 

1.5.2 Các phương pháp thiết kế thành phần cấp phối SCC 

   - Hiện nay, có nhiều phương pháp để tham khảo cho việc thiết kế hỗn 

hợp SCC. Tùy từng mục đích mà các nhà nghiên cứu đã phát triển và áp 

dụng một phương pháp riêng. Nhưng áp dụng nhiều nhất là phương pháp 

tính toán thiết kế theo thể tích tuyệt đối.  
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CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SCC VÀ GIẢI PHÁP NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO SCC CÔNG TRÌNH 

THỦY 

2.1. Phương pháp thử nghiệm, yêu cầu kỹ thuật cho vật liệu và bê 

tông tự đầm 

   Việc thử nghiệm vật liệu và bê tông dùng các tiêu chuẩn Việt Nam, 

trường hợp các phương pháp thử mà tiêu chuẩn Việt Nam không có thì 

dùng tiêu chuẩn Nước Ngoài.  

2.2. Yêu cầu về các tính chất của vật liệu sử dụng   

   Chất lượng của bê tông tự đầm phụ thuộc vào chất lượng của các 

nguyên vật liệu cấu thành. Ngoài yêu cầu chất lượng của vật liệu sử dụng 

cho bê tông thường, trong chế tạo bê tông tự đầm yêu cầu chỉ tiêu cơ lý 

về vật liệu đầu vào được yêu cầu ở mức cao hơn so với bê tông truyền 

thống. 

2.2.1. Xi măng (Cement) 

   - Những tính chất hóa - lý của xi măng thí nghiệm phù hợp với Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 2682:2009 Xi măng Poóc lăng – Yêu cầu Kỹ 

thuật và TCVN 6260:2009. 

2.2.2. Phụ gia khoáng hoạt tính - Tro bay (Fly ash) 

   - Tro bay từ các nhà máy nhiệt điện: Sử dụng tro bay có nguồn gốc từ 

nhà máy nhiệt điện gần công trình nhất nhằm giảm giá thành và đảm bảo 

tiến độ cung cấp. Tro bay có tính chất hóa - lý của phù hợp với Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 10302:2014. 

2.2.3. Cốt liệu mịn (Fine Aggregate) 

   - Cốt liệu nhỏ dùng trong bê tông tự đầm tại các công trình đã thi công 

ở khu vực Miền Trung và Tây nguyên là các loại cát tự nhiên hay cát 

nghiền từ đá gốc. 

   - Cát dùng cho bê tông có các chỉ tiêu cơ lý phù hợp với tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN 7570:2006 hay TCVN 9205 : 2012. 

2.2.4. Cốt liệu thô (Coarse Aggregate) 

   - Đá dăm dùng cho bê tông dùng được nghiền từ đá gốc có chỉ tiêu cơ 

lý phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006. 
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2.2.5. Nước (Water) 

   - Nước dùng cho SCC đạt yêu cầu theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

4506:2012 - Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. 

2.2.6. Phụ gia hóa (Chemical admixture) 

   - Phụ gia hóa khi sử dụng phải có chất lượng thỏa mãn yêu cầu kỹ 

thuật theo TCVN 8827:2011 - Phụ gia hóa cho bê tông. 

2.2.7. Yêu cầu kỹ thuật các chỉ tiêu tính công tác của vữa SCC 

   - Để căn cứ đánh giá chất lượng của các tính năng công tác của hỗn 

hợp vữa SCC đảm bảo yêu cầu theo EFNARC.  

2.3. Thống kê kết quả vật liệu, cấp phối và tính chất của SCC các 

công trình đã thi công 

2.3.1. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của xi măng 

2.3.2. Kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý của cát 

2.3.3. Kết quả thí nghiệm  tính chất cơ lý đá dăm 

2.3.4. Kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý phụ gia khoáng 

2.3.5. Kết quả thí nghiệm nghiệm tính chất cơ lý của phụ gia hóa 

2.3.6. Bảng thống kê cấp phối bê tông tự đầm đã thi công các công 

trình thủy 

   - Từ kết quả thí nghiệm của các loại vật liệu đầu vào trên tiến hành 

thiết kế cấp phối SCC tại các công trình trên cơ sở tận dụng tối đa vật 

liệu gần chân công trình nhất để đảm bảo về các yêu cầu kỹ thuật mà vẫn 

mang lại hiệu quả kinh tế nhất. 

   -  Tại mỗi công trình trên việc thiết kế cấp phối SCC được tiến hành 

đúc nhiều cấp phối theo nhiều nguồn vật liệu để so sánh, sau đó chọn cấp 

phối tối ưu để tiến hành thi công (Bảng 2.10) có các tính năng phù hợp 

với kết cấu của từng công trình. 
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Bảng 2.10. Bảng tổng hợp thành phần cấp phối SCC tại các công trình đã thi công 

SH 
CP 

TÊN CẤP PHỐI 
XM 

PCB40 
(kg) 

PGK  
(kg) 

Cát  
(kg) 

Đá 
dăm 
(kg) 

PG 
SD 
(lít) 

Visco 
Ma 
(lít) 

Nước 
(lít) 

CP1 
M30 - Đập dâng Văn Phong - Tây Sơn, 
Bình Định 

300 270 850 710 5,70 1,14 197 

CP2 
M30 - Nhà Hội nghị Quốc Tế - Quy 
Nhơn, Bình Định 

320 220 904 708 4,86 1,08 194 

CP3 
M30 - Thủy điện Sông Bung 5 - Nam 
Giang, Quảng Nam 

428   1088 746 4,71   176 

CP4 
M30 - Thủy điện A Lưới - A Lưới, Thừa 
Thiên Huế 

435   927 830 4,79   202 

CP5 
M30-Thủy điện Đa Nhim mở rộng - Đơn 
Dương, Lâm Đồng 

440   930 810 4,84   207 

CP6 
M30 - Hồ chứa nước Nước Trong - Sơn 
Hà, Quảng Ngãi 

350 170 902 819 5,20   180 

Ghi chú: - PGSD: Phụ gia siêu dẻo; Visco Ma: Phụ gia điều chỉnh độ linh động; PGK: Phụ gia 

khoáng hoạt tính (Tro bay). 

   - Tỷ lệ W/P: Nước/Tổng chất kết dính (Gồm xi măng và phụ gia khoáng); Tỷ lệ S/A: Cát/Tổng cốt liệu 

(Gồm cát và đá dăm). 
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2.3.7. Thống kê kết quả các tính năng của hỗn hợp vữa SCC 

   - Thí nghiệm các tính năng của hỗn hợp vữa SCC như kiểm tra: Độ 

chảy loang, T50 cm, hộp L-Box, phễu V,... kiểm tra tính khả thi của 

bê tông tươi để tiếp cận khả năng lấp đầy ván khuôn và chảy qua cốt 

thép.  

Bảng 2.12. Bảng kết quả TN tính năng của SCC các công trình 

SH 
CP 

TÊN CẤP PHỐI 

Cường độ nén 
(Mpa) 

R3 R7 R28 

CP1 M30 - Đập dâng Văn Phong  18,7 26,8 38,9 

CP2 M30 - Nhà Hội nghị Quốc Tế  16,8 24,6 36,8 

CP3 M30 - Thủy điện Sông Bung 5 16,9 25,8 34,7 

CP4 M30 - Thủy điện A Lưới  17,4 26,2 35,9 

CP5 M30-Thủy điện Đa Nhim mở rộng 17,1 26,5 36,3 

CP6 M30 - Hồ chứa nước Nước Trong  17,5 25,6 35,3 

2.4. Nhận xét, đánh giá thực trạng về chất lượng của SCC khi sử 

dụng vật liệu để thi công các công trình thủy trong thời gian qua 

2.4.1. Công trình đập dâng Văn Phong (CP1)  

   - Đá dăm gần công trình có chỉ tiêu hàm lượng thoi dẹp của đá dăm 

các mỏ tại gần công trình tương đối cao (Lớn hơn 20 %) nên ảnh 

hưởng rất nhiều đến tính công tác cũng như chất lượng của SCC.  

   - Phụ gia khoáng trong cấp phối SCC dùng tro bay Phai Lại sản 

xuất tại Chí Linh tỉnh Hải Dương, chất lượng rất tốt và ổn định 

nhưng cự ly vận chuyển xa, giá thành tương đối cao. 

2.4.2. Công trình Nhà Hội Nghị (CP2) 

   - Đá dăm dùng đá 5x20 mm mỏ đá Nhơn Hòa có hàm lượng thoi 

dẹp 25 % nên ảnh hưởng rất nhiều đến tính công tác của vữa. 

   - Xi măng dùng xi măng PCB40 Nghi Sơn các chỉ tiêu cơ lý rất tốt 

nhưng hàm lượng chất độn được trộn vào đến 25 %. 
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   - Phụ gia hóa học dùng Vinkems® Poly- 82SR của hãng Vinkems 

là loại phụ gia thế hệ thứ 3 giảm nước cao cấp. Khả năng duy trì tính 

công tác tốt, giảm thiểu phân tầng, co ngót và đạt cường độ cao. 

2.4.3. Công trình Thủy điện Sông Bung 5 (CP3) 

   - Cát gần công trình gồm cát: Mỏ Hà Nha có modul 2,5 nhưng cự 

ly vận chuyển xa giá thành cao nên chọn mỏ cát Thành Mỹ có modul 

1,9 cự ly gần hơn nên giá thành thấp hơn. Đối với cát mịn này có 

lượng hạt mịn nhỏ hơn 0,14 mm đến 6,8 % nên bổ sung thêm hạt 

mịn trong cấp phối SCC tăng tính công tác của vữa SCC nên không 

dùng thêm phụ gia khoáng. 

   - Đá dăm được xay tại mỏ đá khai thác tại công trình. Dùng dăm 

5x20 mm có hàm lượng thoi dẹp khoảng 25 %. Chất lượng tương đối 

đồng đều. 

2.4.4. Công trình Thủy điện A Lưới (CP4) 

   - Khối lượng SCC thi công trần cống dẫn dòng ít nên dùng xi măng 

dùng xi măng PCB40 Kim Đỉnh đang dùng cho bê tông CVC của 

công trình thủy điện A Lưới và loại thông dụng trên thị trường.  

   - Cát gần công trình: Cát Sông A Sáp có modul 2,62. Đối với cát 

Sông A Sáp có chất lượng không ổn định nên việc kiểm soát chất 

lượng cần kiểm tra một cách thường xuyên liên tục để đảm bảo các 

yêu cầu kỹ thuật đề ra. 

2.4.5. Công trình Thủy điện Đa Nhim mở rộng (CP5) 

   - Cát gần công trình gồm có cát Sông Pha, có chất lượng không ổn 

định và hàm lượng bụi bẩn, bùn sét tương đối cao nên không sử 

dụng. Còn mỏ cát Sông Cái có modul 2,63. Đối với cát Sông Cái có 

chất lượng đầu vào tương đối biến động nên việc kiểm soát chất 

lượng cần kiểm tra một cách thường xuyên liên tục để đảm bảo các 

yêu cầu kỹ thuật. 

   - Đá dăm được xay tại mỏ đá khai thác tại chân công trình. Tận 

dụng đá dăm 4,75x9,5 mm sẵn có tại công trình và đang dùng cho 

công tác bê tông phun.  

2.4.6. Công trình Hồ chứa nước Nước Trong (CP6) 
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   - Cát gần công trình: Cát Sông Nước Trong có modul 2,52. Đối với 

cát Sông Nước Trong có chất lượng tương đối đồng đều, trử lượng 

lớn đảm bảo cho công tác bê tông của công trình.. 

2.5. Giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng và chất lượng của 

SCC 

2.5.1. Thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng SCC 

2.5.1.1. Danh mục thiết bị thí nghiệm 

   - Đối với bê tông tự đầm đòi hỏi công tác thí nghiệm để phục vụ 

kiểm soát chất lượng của sản phẩm SCC yêu cầu rất cao nên việc 

kiểm tra chất lượng các loại vật liệu đầu vào, vữa SCC và SCC đã 

đóng rắn,... phải thường xuyên và đầy đủ thiết bị để kiểm tra ngay tại 

hiện trường thi công. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật thi công của từng 

công trình mà chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm  phù hợp với 

các tính năng yêu cầu thực tế của từng dự án. 

2.5.1.2. Danh mục thiết bị thi công SCC 

   - Mặt bằng khu trạm trộn (Hình 2.8 a): Có đủ diện tích để bố trí các 

loại kho. Kho cát: Diện tích 300 m2, kho dăm: Diện tích 500 m2. Kho 

được lắp hệ thống tưới nước làm mát vật liệu dăm và hệ thống phun 

sương để hạ nhiệt độ môi trường khu vực xung quanh.  

   -  Dây chuyền thi công SCC; Trạm trộn 60 m3/h + Ô tô vận chuyển 

vữa chuyên dụng dung tích thùng 6 m3 + Máy bơm bê tông tự hành 

50 m3/h.  

2.5.2. Quản lý chất lượng SCC 

   Đánh giá chất lượng SCC thông qua các thí nghiệm kiểm tra. Công 

tác thí nghiệm kiểm tra hiện trường bao gồm:  

   + Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào: xi măng, tro 

bay, cát, dăm, phụ gia hóa,...  

   + Thí nghiệm kiểm tra hỗn hợp vữa SCC bao gồm: thí nghiệm 

kiểm tra độ công tác bằng phương pháp: Độ chảy loang; T50 cm, L-

Box, V-Box; thời gian ninh kết;....  

   + Thí nghiệm kiểm tra SCC đã đóng rắn: cường độ chịu nén và cấp 

chống thấm. 
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2.5.2.1. Quản lý chất lượng vật liệu đầu vào 

   Công tác khống chế chất lượng vật liệu để thi công SCC bao gồm 

các vật liệu sau: Xi măng, tro bay, cát, đá dăm, nước và phụ gia hoá 

học. 

2.5.2.2. Quản lý chất lượng hỗn hợp vữa SCC 

      Hệ thống cân, đong của trạm trộm dùng để cân vật liệu phải kiểm 

định hằng năm. Thường xuyên kiểm tra phần mềm vận hành trạm 

trộn để quản lý số liệu của từng mẻ trộn. Trước khi trộn vữa SCC cần 

kiểm tra, vệ sinh sạch bồn trạm trộn, xe vận chuyển để không lẫn đá 

dăm lớn sẽ làm ảnh hưởng đến tính công tác của vữa SCC. Tần suất 

kiểm tra được tiến hành theo quy định của điều kiện kỹ thuật thi 

công của công trình, theo tần suất như sau: 

2.5.2.3. Quản lý chất lượng SCC tại hiện trường 

     Khi tiến hành đổ bê tông tại khối đổ tiến hành các công tác kiểm 

tra theo tần suất lấy mẫu kiểm tra tại hiện trường khi có bất kỳ sự 

thay đổi độ ẩm cốt liệu, nhiệt độ môi trường thay đổi,... 

2.6. Đề xuất quy trình kiểm soát CL trong quá trình sản xuất, thi 

công và nghiệm thu SCC 

2.6.1. Quy trình thiết kế tổ chức thi công 

   - Do đặc điểm của các kết cấu dùng SCC có kích thước mỏng, hàm 

lượng cốt thép dày nên bố trí lắp ván khuôn khó khăn. Vì vậy công 

tác lắp dựng cốp pha và đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu. 

2.6.2. Quy trình thiết kế cấp phối bê tông tự đầm 

    - Tùy thuộc vào yêu cầu của từng kết cấu công trình: Mác, tuổi bê  

tông; mật độ cốt thép; khả năng chống thấm; chống mài mòn;...  

     - Hiện nay, trên thế giới có nhiều phương pháp để tham khảo cho 

việc thiết kế hỗn hợp cấp phối SCC, còn tại Việt Nam thì chưa có 

quy phạm về để thiết kế cấp phối SCC. Nhưng áp dụng nhiều nhất là 

phương pháp tính toán theo thể tích tuyệt đối.  

2.6.3. Giải pháp nâng cao kiểm soát chất lượng SCC 
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2.6.3.1. Đối với công tác thiết kế biện pháp thi công 

   - Hệ thống giàn chống, ván khuôn cần thiết kế đảm bảo khả năng 

chịu lực, ổn định. Mặc khác vữa SCC có thể tích hồ lớn, hàm lượng 

hạt min cao nên đòi hỏi ván khuôn phải kín khít để không bị chảy 

vữa làm bê tông bị rỗng xốp, rỗ bề mặt bê tông. 

   - Việc đổ bê tông SCC bằng phương pháp bơm, rót từ trên xuống 

nên cần chọn nhiều vị trí để rót vữa vào khối đổ.  

2.6.3.2. Đối với công tác thi công 

   - Trộn hỗn hợp SCC: Trộn hỗn hợp SCC bắt buộc phải dùng máy 

trộn cưỡng bức và hệ thống cân đong phải tự động.  

* Vận chuyển hỗn hợp bê tông từ trạm trộn đến khối đổ: 

   - Xe vận chuyển trước khi nạp vữa SCC phải vệ sinh sạch sẽ không 

còn đá dăm lớn và nước trong bồn xe. 

   - Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được cho thêm nước vào 

hỗn hợp bê tông trên đường vận chuyển. 

*  Đưa hỗn hợp bê tông vào khoảnh đổ: 

   - Đổ hỗn hợp SCC tại các công trình được bơm từ trên xuống hay 

bơm ngang nên có một số vị trí vữa rót xuống còn vướng thép, cục 

bộ một số vị trí vữa bê tông còn bị phân cỡ cốt liệu.  

* Bảo dưỡng bê tông: 

   - Do bê tông tự đầm có hàm lượng hạt mịn cao nên để hạn chế co 

ngót và nứt, việc bảo dưỡng ban đầu cho bê tông được thực hiện 

càng sớm càng tốt. 

2.6.3.3. Đối với công tác kiểm soát vật liệu của hỗn hợp SCC 

*  Xi măng: Hiện nay trên thị trường các loại xi măng PCB40 thì 

hàm lượng phụ gia khoáng dao động trong khoảng từ 15 đến 35 %. 

Nên để thuận tiện trong công tác kiểm soát được chất lượng và các 

tính năng của SCC nên sử dụng xi măng poóc lăng PC40 hay PC50.  

*  Phụ gia khoáng: Khống chế độ ẩm của phụ gia khoáng nhỏ hơn 3 

%, công tác lưu trử bảo quản phải chống làm ẩm, vón cục. Vì tro bay 

có màu tương tự như xi măng nên cần quản lý tốt để tránh nhầm lẫn. 

*  Phụ gia hóa: 
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   - Phải thường xuyên kiểm tra, kiểm định ống đong phụ gia để đảm 

bảo liều lượng đúng theo cấp phối quy định. 

*  Cốt liệu: 

   - Cấp phối vữa SCC rất nhạy cảm với bất kỳ sự thay đổi nào của 

cốt liệu. Nên để đảm bảo được chất lượng vữa SCC cần tăng tần suất 

lấy mẫu kiểm tra của cốt liệu. 

   - Để đảm bảo được mọi tính năng của SCC đề nghị khống chế hàm 

lượng thoi dẹp cho bê tông từ đầm phải nhỏ hơn 15 %. 

2.6.3.4. Công tác kiểm soát chất lượng hỗn hợp SCC 

   - Khi dây chuyền thi công bê tông bị dừng sau 90 phút kể từ lúc 

trộn thì cứ sau 20 phút phải lấy mẫu để kiểm tra lại tính công tác. 

2.6.3.5. Công tác kiểm soát chất lượng SCC đã đóng rắn 

   - Tùy theo từng kết cấu và công năng của từng công trình cần thí 

nghiệm thêm các tính năng khác của SCC: Cường độ chịu kéo dọc 

trục; chịu uốn; độ chống thấm; độ co ngót,... 

2.7. Kết luận chương 

   - Bê tông tự đầm cũng được cấu thành từ các vật liệu cơ bản như 

bê tông truyền thống nhưng đòi hỏi chất lượng cao hơn, ổn định hơn.  

   - Trong công nghệ chế tạo SCC cần phải giải quyết hai vấn đề: Một 

là cần giảm lượng nước trộn xuống đến mức có thể để giảm thiểu 

lượng nước tự do trong hỗn hợp bê tông nhưng phải có độ linh động. 

Khống chế lượng nước dùng trong một khối bê tông phải nhỏ hơn 

210 lít; Hai là cần phải duy trì được độ linh động để trong suốt quá 

trình trộn, vận chuyển và đổ vào kết cấu hỗn hợp bê tông luôn đồng 

nhất. Ba là nguồn vật liệu đầu vào phải kiểm soát chặt chẽ và có độ 

ổn định. Để giải quyết ba vấn đề trên, người ta đã sử dụng hai loại 

phụ gia: Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức độ cao và phụ gia siêu dẻo 

giảm nước mức độ cao - cuốn khí. 

   - Tăng cường tần suất lấy mẫu kiểm tra CL của vật liệu đầu vào; 

vữa SCC; SCC đã đóng rắn cả trong phòng và tại hiện trường. 

   - Để sử dụng hiệu quả SCC cần có đội ngũ nhân lực quản lý có 

kinh nghiệm trong công tác quản lý, thi công SCC. 
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CHƯƠNG 3. TẬN DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ 

THIẾT KẾ CẤP PHỐI SCC CHO CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG 

THỦY LỢI TÂN MỸ - NINH THUẬN 

3.1. Giới thiệu chung về công trình hệ thống thủy lợi Tân Mỹ 

   - Tên Dự án: Hệ thống Thuỷ lợi Tân Mỹ. 

   - Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái, huyện Ninh 

Hải, huyện Thuận Bắc và thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. 

3.2. Khảo sát, thí nghiệm các loại vật liệu sẵn có tại công trình 

3.2.1. Vật liệu xây dựng cát 

3.2.1.1. Đánh giá trữ lượng, CL và điều kiện khai thác mỏ cát:  

   Căn cứ vào trữ lượng; điều kiện khai thác; hệ số an toàn khi sử 

dung; giá thành như trên vật liệu cát tự nhiên không đáp ứng cho 

công tác bê tông tại công trình đầu mối Sông Cái (Tân Mỹ) được. 

Nên để đảm bảo chất lượng và trữ lượng cung cấp cát dùng cho công 

trình là phải dùng cát nghiền từ mỏ đá MĐ2 cách công trình đầu mối 

3 km về phía hạ lưu.  

3.2.1.2. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của cát nghiền 

   - Các phương pháp thử được thí nghiệm theo TCVN 7572-

01:20:2006: Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Phương pháp thử. 

3.2.2. Vật liệu xây dựng đá dăm 

   - Dùng mỏ vật liệu đá MĐ2 nằm bên bờ phải Sông Cái, cách tuyến 

đập chính khoảng 3,0 km về phía hạ.   

3.2.2.1. Đánh giá trữ lượng, CL và điều kiện khai thác đá dăm 

   - Điều kiện khai thác: Mỏ MĐ2 có trử lượng lớn, vị trí nằm xa khu 

đông dân cư.  

3.2.2.2. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm cho bê tông 

   - Các phương pháp thử của cốt liệu lớn cho bê tông tự đầm được 

thí nghiệm theo TCVN 7572-01 : 20:2006. 

3.2.3. Vật liệu Xi măng 

   - Xi măng sử dụng cho công trình được là loại xi măng Portland 

PC40 Hà Tiên và PC40 Kim Đỉnh. Cả hai nhà máy xi măng cách 
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công trình gần 65 km đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 

2682:2009 và Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD.  

3.2.4. Vật liệu phụ gia khoáng hoạt tính tro bay 

   - Phụ gia khoáng hoạt tính được dùng là loại tro bay của nhà máy 

nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cách công trình 70 km. Kết quả thí nghiệm 

PGK FA đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 10302:2014.  

3.2.5. Phụ gia hóa học 

   - Phụ gia hóa học được sử dụng là loại phụ gia giảm nước cao cấp 

của Sika Vicocrete 8200 có tính năng tăng tính công tác, kéo dài thời 

gian ninh kết ban đầu của bê tông, khả năng duy trì tính công tác rất 

tốt. Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật: Quy chuẩn QCVN 16: 2017/BXD 

và Tiêu chuẩn TCVN 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. 

3.2.6. Nước trộn bê tông 

   - Nước dùng để trộn bê tông là nước Sông Cái. Loại nước này lấy 

mẫu thí nghiệm và có chất lượng thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật theo 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4506:2012. 

3.3. Đánh giá chất lượng của các loại vật liệu đầu vào để thiết kế 

cấp phối SCC 

3.3.1. Cốt liệu nhỏ - Cát nghiền 

   - Vì vậy để đáp ừng được tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình 

chọn cốt liệu nhỏ là cát nghiền từ mỏ đá MĐ2 (Cát nhân tạo) để 

dùng cho công tác bê tông tại công trình đập Tân Mỹ. Qua thí 

nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của cát nghiền đáp ứng các yêu cầu theo 

TCVN 9205:2012 ; phù  hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD. 

   - Cát nghiền có modul là 2,48 và tổng lượng hạt mịn nhỏ hơn 75 µm 

đến 10,95 % và tổng lượng hạt < 0,14 mm đến 23,84 %. Đây là một ưu 

điểm của cát nghiền mà cát tự nhiên không có được nên sẽ bổ sung 

lượng hạt mịn trong cấp phối SCC, giảm được lượng chất kết dính.  

3.3.2. Cốt liệu lớn – Đá dăm 4,75x25,0 mm 

   - Mỏ đá granit MĐ2 (mỏ Yang) cách tuyến đập chính khoảng 3,0 

km về phía hạ lưu. Chất lượng đá rất đặc chắt cường độ chịu nén đạt 

lớn hơn 120 MPa, không có khả năng phản ứng kiềm đối với XM.  
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   - Qua kết quả thí nghiệm trên các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm 

4,75x25,0 mm đáp ứng các yêu cầu theo TCVN 9205:2012 và phù  

hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD. 

3.3.3. Chất kết dính – Xi măng poolang PC40 

   - Theo kết quả thí nghiệm trên các chỉ tiêu hóa - lý của hai loại xi 

măng PC40 Hà Tiên và PC40 Kim Đỉnh trên đều đáp ứng các yêu 

cầu theo TCVN 2682:2009 và phù hợp với Quy chuẩn QCVN 

16:2017/BXD. Nhưng về cường độ chịu nén 3 và 28 ngày tuổi của xi 

măng Hà Tiên cao hơn cường độ của xi măng Kim Đỉnh nên khi thí 

nghiệm tập trung các cấp phối dùng xi măng PC40 của Hà Tiên. 

3.3.4. Chất kết dính – Tro bay Vĩnh Tân  

   - Theo kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu hóa - lý của tro bay của nhà 

máy nhiệt điện Vĩnh Tân trên có chất lượng phù hợp với QCVN 

16:2017 và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 10302:2014. 

3.3.5. Phụ gia hóa học Sika Vicocrete 8200 

   - Theo kết quả thí nghiệm trên phụ gia Sika Vicocrete 8200 các chỉ 

tiêu hóa – lý của phụ gia đều phù hợp với yêu cầu kỹ thuật: Quy 

chuẩn QCVN 16:2017/BXD và Tiêu chuẩn TCVN 8826:2011. 

3.4. Thiết kế cấp phối SCC Tân Mỹ trên cơ sở tận dụng vật liệu 

tại chỗ 

3.4.1. Trình tự thiết kế cấp phối bê tông 

   - Mục đích của công tác thiết kế cấp phối BT là lựa chọn các thành 

phần vật liệu hợp lý để sản phẩm tạo ra có các chỉ tiêu cơ lý đạt yêu 

cầu kỹ thuật mà tận dụng tối đa vật liệu gần chân công trình nhất. 

   - Tài liệu căn cứ để thiết kế cấp phối quyết định số 778/1998/QĐ-

BXD ngày 05 tháng 9 năm 1998 của Bộ Xây Dựng. 

   - Tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn của Viện bê tông Hoa Kỳ ( 

ACI) và EFNARC. 

3.4.2. Kết quả tính toán, thiết kế cấp phối bê tông tự đầm 

   - Tùy theo từng cấp phối bê tông mà tính với liệu lượng phụ gia 

khác nhau để kiểm tra các tính năng của hỗn hợp vữa SCC, trường 
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hợp vữa SCC nào mà có đạt các chỉ tiêu yêu cầu tiến hành thì mới 

kiểm tra tiếp các tính năng tiếp theo. 

3.4.3. Kết quả tính toán, thiết kế cấp phối bê tông thường có cùng 

mác SCC 

   - Theo kết quả thí nghiệm hai loại xi măng thì cường độ xi măng 

Hà Tiện cao hơn, giá thành hai loại xi măng tương đương nhau nên 

chọn xi măng Hà Tiên để tiến hành đúc cấp phối CVC. Còn các vật 

liệu: Cát nghiền, đá dăm, phụ gia hóa học dùng cho cấp phối CVC 

M30 giống như vật liệu của cấp phối SCC1.      

3.5. Thí nghiệm các tính chất của HH SCC và SCC đã đông cứng 

3.5.1. Thí nghiệm các tính chất của hỗn hợp SCC 

   - Tiến hành trộn 12 cấp phối SCC Bảng 3.15 để kiểm tra: Độ chảy 

loang, V-Funnel, L-Box cấp phối nào đạt yêu cầu tiến hành kiểm tra 

tiếp các chỉ tiêu: Khả năng chống phân tầng, thời gian ninh kết. 

 

             Hình 3.13. Đồ thị độ chảy loang và T50 cm  

     



Trang 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hình 3.14. Đồ thị tính năng V-Funnel và L-Box của SCC 

   - Còn các cấp phối có số hiệu SCC1 đến SCC4 có các chỉ tiêu về 

tính công tác rất tốt vữa BT dẻo, khả năng duy trì tính công tác rất 

cao. Nên chọn 4 CP này để thí nghiệm tiếp các chỉ tiêu tiếp theo. 

3.5.2. Thí nghiệm các tính chất của SCC đã đóng rắn 

   - Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993, 

dùng khuôn lập phương 15x15x15 cm để đúc mẫu thí nghiệm nén. 

Đối với SCC khi đúc mẫu thí nghiệm không dùng bất kỳ tác động 

nào lên mẫu. Kết quả cường độ chịu nén thể hiện bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén của SCC 

TT  
  

Ký hiệu cấp 
phối 

Cường độ chịu nén các ngày tuổi (Mpa) 

R3  R7 R14  R28 

1 SCC1 16,2 22,4 24,9 34,6 

2 SCC2 15,5 20,8 22,5 32,9 

3 SCC3 21,5 28,8 32,2 39,7 

4 SCC4 20,4 36,6 30,9 37,6 
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Bảng 3.19. Kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén của CVC  

TT  
  

Ký hiệu cấp phối 

Cường độ chịu nén các ngày tuổi 
(Mpa) 

R3  R7 R14  R28 

1 M30-CP1 18,9 28,5 30,7 34,9 

2 M30-CP2 22,5 31,6 34,4 40,8 

3 M30-CP3 26,0 35,7 38,6 45,2 

3.5.3. Lựa chọn cấp phối để thi công 

   - Căn cứ vào kết quả tính công tác và các chỉ tiêu đã thí nghiệm 

của hỗn hợp vữa SCC đánh giá như sau: 

   + Đối với cấp phối SCC2 và SCC4 dùng xi măng PC40 của Kim 

Đỉnh mặc dù có tính công tác đạt yêu cầu nhưng khả năng duy trì 

tính công tác kém hơn hai cấp phối dùng xi măng Hà Tiên (Hình 

3.14) sau 30 phút độ chảy loang chỉ đạt 650 mm rất bất lợi nếu chọn 

cấp phối này để thi công vì nếu gặp trục trặc mà thời gian thi công 

kéo dài 90 phút thì hai cấp phối này không đáp ứng được. 

   + Về khả năng chảy qua thanh cốt thép thì chỉ tiêu: V-Funnel và L-

Box cũng kém hơn hai cấp phối dùng xi măng Hà Tiên. 

   - Theo bảng 3.17 và Hình 3.12 hai cấp phối dùng xi măng Hà Tiên 

có các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu, vữa bê tông rất dẻo và khả năng duy 

trì tính công tác rất tốt. Nhưng cấp phối SCC3 có cường độ chịu nén 

ở tuổi 28 ngày đạt 39,7 MPa, Mác bê tông thực tế vượt so với mác bê 

tông thiết kế M30 là 132,3 %. Còn cấp phối SCC1 cường độ chịu 

nén ở tuổi 28 ngày đạt 34,6 MPa (Biểu đồ 3.16) vượt so với mác bê 

tông thiết kế M30 là 115,3 % đạt yêu cầu về hệ số dư mác và đảm 

bảo hệ số an toàn trong quá trình thi công. Vì vậy để vừa đảm bảo 

mọi tính năng về yêu cầu kỹ thuật, vừa đạt hiệu quả kinh tế chọn cấp 

phối để thi công là SCC1. 

   - Theo kết quả thí nghiệm ở Bảng 3.19 trên, so sánh cường độ chịu 

nén của cấp phối của bê tông tự đầm đã chọn trên, lựa chọn cấp phối 
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bê tông thường là M30-CP1 (Biểu đồ 3.17) có mác bê tông theo 

cường độ chịu nén tương đương với SCC1.  

3.6. So sánh, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật khi sử dụng 

SCC và bê tông truyền thống có cùng cường độ nén 

3.6.1. Các yêu cầu kỹ thuật 

   - Để so sánh các tính năng về kinh tế và kỹ thuật giữa hai cấp phối 

bê tông tự đầm và bê tông M30 MPa, độ sụt 20±2 cm dùng các vật 

liệu tương tự nhau để áp dụng thi công các kết cấu có mật độ cốt thép 

dày như bê tông pha 2 của khe phai của tràn xả lũ, cống lấy nước, tai 

van trụ pin của tràn xả lũ,.... công trình đập chính Tân Mỹ.    

   - Đối với loại bê tông M30 MPa có độ sụt (20±2) cm khi thi công 

các kết cấu trên sẽ gặp nhiều khó khăn: Vữa bê tông bị phân tầng 

nhiều, nhiều vị trí bê tông không thể đưa đầm vào được nên xảy ra 

hiện tượng rỗ trầm trọng. Công tác đầm rất khó khăn. Nhân lực để 

phục vụ thi công bê tông thường tăng gấp nhiều lần so với thi công 

bê tông tự đầm, thời gian thi công kéo dài.  

3.6.2. So sánh hai cấp phối có cùng Mác 

   - Để so sánh hiệu quả sử dụng hai loại bê tông SCC và CVC có 

cùng mác, cùng loại vật liệu sử dụng. Chọn hai cấp phối SCC1 và 

CP1 có thành thần cấp phối và tính năng như bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Bảng so sánh TPCP và các tính năng của hai cấp phối 

TT  
  

Ký 
hiệu 
cấp 
phối 

XM 
Hà 

Tiên 
PC40  

Tro 
bay 

Vĩnh 
Tân  

Cát 
nghiền 

mỏ 
MĐ2   

Dăm 
4,75- 
12,5 
mm   

Phụ 
gia 

Sika 
8200 

Nước  

Cường 
độ 

R28 
ngày 

(kg) (kg) (kg) (kg) (l) (l)  MPa 

1 SCC1 250 210 896 852 3,68 165 34,9 

2 CP1 290  824 1.173  2,90 155 34,6 
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Bảng 3.22. Bảng so sánh các tính năng kỹ thuật và kinh tế của 2 CP 

TT Chỉ tiêu so sánh 
Đơn 
vị 

Giá trị đạt được SCC1-
CP1 SCC1 CP1 

1 
Cường độ chịu nén 
3 ngày 

MPa 16,2 18,9 2,7 

2 
Cường độ chịu nén 
7 ngày 

MPa 22,4 28,5 -6,1 

3 
Cường độ chịu nén 
14 ngày 

MPa 24,9 30,7 -5,8 

4 
Cường độ chịu nén 
28 ngày 

MPa 34,6 34,9 -0,3 

5 Độ chống thấm atm B12 B6 B6 

6 
Đầm bê tông tại 
khối đổ 

  Không Có   

7 Khả năng tự đầm % 100 50 50 

8 
Đơn giá vật liệu 1 
m3 bê tông 

VNĐ 1.089.333 1.056.330 33.003 

9 
Đơn giá nhân công 
1m3 bê tông 

VNĐ 571.904 612.754 -40.850 

10 
Đơn giá máy thi 
công 1m3 BT 

VNĐ 91.818 170.839 -79.021 

11 
Tổng giá thành 1 
m3 bê tông 

VNĐ 1.753.054 1.839.923 -86.869 

12 
Giảm thời gian thi 
công 1 m3 BT 

% 50 100   

   - Về tính kinh tế nếu thi công bằng cấp phối SCC giá thành 1 m3 bê 

tông sẽ thấp hơn 5% (-86.896 Đ/1m3) so với cấp phối bê tông thường 

cùng mác.  

   - Về mặt kỹ thuật thì cấp phối SCC có các tính tăng: Khả năng tự 

đầm; chảy xuyên qua cốt thép; khả năng lấp đầy kết cấu; độ đặc chắt; 

chống thấm, giảm lao động thủ công; giảm ôn nhiễm tiếng ồn; thời 

gian thi công nhanh,... hơn hẳn so với cấp phối bê tông bơm có độ 

sụt cao. Bê tông các kết cấu trên nếu không sử dụng cấp phối SCC 

thì không đảm bảo chất lượng và mỹ thuật cho công trình. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

   - Luận văn cho biết được tổng quan về bê tông tự đầm đã và đang 

sử dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam. Việc sử dụng bê tông tự 

đầm sẽ làm tăng độ bền của các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, 

tăng độ chống thấm, nâng cao chất lượng, mỹ thuật, tăng tuổi thọ và 

sự bền vững cho công trình xây dựng.  

   - Luận văn đã nghiên cứu công nghệ bê tông tự đầm, phân tích 

những ưu điểm của loại bê tông này, đề xuất áp dụng vào một số kết 

cấu trong xây dựng công trình thủy. Đánh giá được hiện trạng về 

chất lượng của SCC, từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp để 

kiểm soát được chất lượng khi sử dụng công nghệ SCC vào công 

trình xây dựng. 

   - Luận văn đã thể hiện việc tận dụng tối đa vật liệu sẵn có đang sử 

dụng tại công trình và các vật liệu gần công trình nhất để thiết kế 

được thành phần cấp phối bê tông tự đầm đáp ứng với yêu cầu thiết 

kế đề ra.  

   - Luận văn đã chỉ ra những tồn tại trong công tác kiểm soát chất 

lượng của SCC và đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 

công tác kiểm soát chất lượng của: Vật liệu đầu vào, dây chuyền biện 

pháp thi công SCC, kiểm tra các tính năng của hỗn hợp SCC và bê 

tông tự đầm.  

   - Hiện nay, tốc độ xây dựng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, 

việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới tiên tiến, mang lại hiệu quả 

và chất lượng cao nên đòi hỏi những công nghệ mới, vật liệu mới 

được áp dụng là rất cấp bách. Công trình xây dựng ngày nay có thiết 

kế đa dạng, phong phú trong đó có nhiều dạng kết cấu mà ở đó việc 

đầm bê tông rất khó thực hiện nên công nghệ bê tông tự đầm được sử 

dụng cát nghiền mịn, nguồn tro bay gần các công trình xây dựng để 

giảm chi phí nhân công, tận dụng nguồn phế thải tại chỗ. 

   - Giải quyết được các giải pháp thi công bê tông trong các điều 

kiện bê tông thường không thể sử dụng được mà luôn đảm bảo yêu 
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cầu kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật của công trình. SCC được ứng 

dụng trong ngành xây dựng hiện đại như: Các kết cấu thanh mảnh, 

hình dáng phức tạp, mật độ cốt thép dày, các kết cấu không thể đầm 

được hay sửa chữa, gia cố các kết cấu mỏng,... nên việc dùng bê tông 

tự đầm mác cao sẽ giảm được tiết diện kết cấu. Việc sử dụng tro bay 

thay thế một phần xi măng sẽ cải thiện tính công tác của hỗn hợp bê 

tông, giảm nhiệt thủy hóa trong bê tông và mang lại hiệu quả cao. 

   - Đối với cấp phối SCC được sử dụng lượng phụ gia khoáng hoạt 

tính rất nhiều nên tận dụng được các nguồn vật liệu thải ra từ các nhà 

máy như: Tro bay; xỉ than; bột đá;… mà đây chính là nguồn chất thải 

mà hằng năm nước ta phải bỏ kính phí rất lớn để xử lý, bảo vệ môi 

trường. Nâng cao mức an toàn lao động cho con người trong xây 

dựng nhờ việc giảm thiểu chi phí nhân công. Hạn chế đáng kể tiếng 

ồn khi thi công xây dựng do không phải sử dụng các thiết bị đầm 

chặt cho bê tông.  

   - Nghiên cứu của luận văn cung cấp thêm thông tin về sử dụng loại 

cát nghiền từ đá (Cát nhân tạo) để dùng cho SCC nói riêng và bê 

tông nói chung rất cần thiết. Vì trong giai đoạn hiện nay nguồn cát tự 

nhiên ngày càng khan hiếm, chất lượng kém. Vì vậy việc ứng dụng 

cát nghiền có độ mịn cao sẽ tăng tính công tác của SCC và giảm tổng 

lượng chất kết dính trong 1 m3 bê tông nhằm hạ giá thành xây dựng, 

mang lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường gây ra trong việc khai 

thác nguồn cát tự nhiên. 

   - Tổng giá thành thi công được 1 m3 bê tông tự đầm thấp hơn so 

với bê tông thường 5% nhưng sẽ rút ngắn (1,4 - 1,6) lần thời gian thi 

công các công trình xây dựng nhờ đó làm giảm tổng giá thành, đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng các công trình. Góp phần tiết kiệm ngân sách 

Nhà Nước, nâng cao lợi ích kinh tế cho các nhà đầu tư. 

   Từ các kết quả nghiên cứu công nghệ và thành phần cấp phối bê 

tông tự đầm như trên có thể khẳng định: SCC áp dụng được để thi 

công các kết cấu mỏng, dày cốt thép và một số kết cấu tương tự: 

Dầm, cột, các tai van, cầu máng vỏ mỏng, đồng thời có thể sử dụng 
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để thi công những vị trí khó khăn ở trên cao, ở dưới nước, hoặc áp 

dụng để sửa chữa các công trình thủy có yêu cầu về chống thấm mà 

luôn đảm bảo chất lượng và mỹ thuật rất cao.  

2. Kiến nghị 

   - Bê tông tự đầm là một công nghệ còn rất mới, triển vọng áp dụng 

loại bê tông này cho những kết cấu của các công trình đặc biệt rất 

đáng quan tâm. 

   - Khi áp dụng SCC cho các công trình khác có tính chất tương tự 

cần so sánh, lựa chọn vật liệu tối ưu để lựa chọn cấp phối bê tông tự 

đầm và bê tông truyền thống sao cho đạt yêu cầu kỹ thuật và hiệu 

quả kinh tế. Về kỹ thuật cần phải thí nghiệm so sánh các các tính 

năng của SCC mà lựa chọn loại cấp phối phù hợp với kết cấu từng 

hạng mục công trình....Về mặt kinh tế cần phân tích về giá thành 

giữa hai loại bê tông dựa trên 3 yếu tố ảnh hưởng tới giá thành của 

bê tông: Vật liệu, nhân công và máy thi công. Từ đó lựa chọn sử 

dụng công nghệ bê tông truyền thống hay bê tông tự đầm để đảm bảo 

hiệu quả là tối ưu nhất. 

   - Để sử dụng hiệu quả SCC trong xây dựng thì công tác quản lý 

chất lượng cần có hệ thống kiểm soát chặt chẽ từ vật liệu đầu vào 

đến dây chuyền thi công đồng bộ tiên tiến và đặc biệt đội ngũ nhân 

lực phải có kinh nghiệm trong công tác quản lý, thi công bê tông tự 

đầm. 

   - Hiện nay tại nước ta chưa ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về: Phương pháp thử, thiết kế, thi công và nghiệm thu bê tông 

tự đầm. Các thí nghiệm và phương pháp thử về SCC vẫn phải sử 

dụng tiêu chuẩn nước ngoài nên đề nghị các cơ quan có thẩm quyền 

sớm xây dựng, ban hành quy phạm trên để SCC được áp dụng rộng 

rãi và ngày càng phát triển công nghệ này trong tương lai. 

 




