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HÖÔÙNG DAÃN ÑOÀ AÙN THI COÂNG  
1. ÑAÁT VAØ COÂNG TAÙC ÑAÁT  

1.1 Ñoä tôi xoáp:  

  Ñoä tôi xoáp laø heä soá ñaùnh giaù söï taêng theå tích cuûa ñaát ñaõ thi coâng ñaøo leân so vôùi ñaát nguyeân 

thoå.  
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Trong ñoù,  V0 -  theå tích ñaát nguyeân thoå. 

            V   - theå tích cuûa ñaát sau khi ñaøo. 

Phaân loaïi: 

  - Ñoä tôi xoáp ban ñaàu K0 : khi ñaát ñaøo leân coøn naèm trong gaøu maùy ñaøo, trong xe chuyeân chôû 

hay chaát ñoáng chöa ñöôïc ñaàm neùn. 

  - Ñoä tôi xoáp cuoái cuøng K1 : khi ñaát ñaõ ñöôïc ñaàm chaët. 

  - Caáp ñaát caøng cao thì ñoä tôi xoáp caøng lôùn, ñaát xoáp roãng coù ñoä tôi xoáp nhoû. 

1.2 Ñoä aåm: 

  Ñoä aåm laø tyû leä theo % cuûa nöôùc chöùa trong ñaát. 

%100
0

0 x
G

GG
W


  

Trong ñoù, G, G0 - troïng löôïng töï nhieân vaø troïng löôïng khoâ cuûa maãu thí nghieäm. 

Phaân loaïi 

  - W < 5% : ñaát khoâ, ñaát raát cöùng vaø khoù thi coâng 

  - 5%<W < 30% : ñaát aåm, raát phuø hôïp cho thi coâng 

  - W > 30% : ñaát öôùt, traïng thaùi laày loäi aûnh höôûng nhieàu ñeán thi coâng. 

1.3 Ñoä doác töï nhieân maùi ñaát:  

  Ñoä doác töï nhieân cuûa maùi ñaát laø goùc lôùn nhaát cuûa maùi doác khi ta ñaøo (vôùi ñaát nguyeân traïng) 

hay khi ta ñoå ñoáng (ñaát ñaép) maø khoâng gaây suït lôû ñaát.  

  Ñoä doác töï nhieân cuûa maùi ñaát phuï thuoäc goùc ma saùt trong cuûa ñaát, ñoä dính cuûa ñaát C, ñoä aåm 

W, taûi troïng taùc duïng leân maët ñaát vaø chieàu saâu hoá ñaøo H.  
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Trong ñoù : 

 i - ñoä doác töï nhieân cuûa ñaát; 

       - goùc cuûa maët tröôït. 

      H - chieàu cao hoá ñaøo. 

      B - chieàu roäng cuûa maùi doác 

1.4. Phaân caáp ñaát : 

Döïa vaøo möùc ñoä khoù deã khi thi coâng ñeå xeáp haïng ñaát thaønh caùc nhoùm ñaát. Caáp ñaát caøng 

cao caøng khoù thi coâng, möùc ñoä chi phí lao ñoäng, maùy moùc caøng lôùn. 
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  - Ñaát trong thi coâng baèng thuû coâng phaân laøm 09 caáp 

  - Ñaát trong thi coâng baèng cô giôùi thi phaân laøm 04 caáp. 

Phaân loaïi ñaát theo thi coâng cô giôùi 

Caáp 1 : Ñaát troàng troït, ñaát buøn, caùt pha seùt, cuoäi soûi coù kích thöôùc nhoû hô 80 mm 

Caáp 2 : Ñaát seùt quaùnh, ñaát laãn reã caây, caùt soûi, cuoäi soûi, coù kích thöôùc lôùn hôn 80 mm. 

Caáp 3 : Ñaát laãn soûi cuoäi, ñaát seùt raén chaéc 

Caáp 4 : Ñaát seùt raén, hoaøng thoå raén chaéc, ñaù ñöôïc laøm tôi. 

 

Khi ñaøo caùc hoá taïm thôøi phaûi tuaân theo ñoä doác cho trong baûng :  

 

Loaïi ñaát Ñoä doác cho pheùp (H/B) 

 H = 1,5 m H ≤ 3 m H ≤ 5 m 

Ñaát ñaép 1 : 0,6 1 : 1 1 : 1,25 

Ñaát caùt 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 

Ñaát caùt pha 1 : 0,75 1 : 0,67 1 : 0,85 

Ñaát thòt 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 

Ñaát seùt 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 

Seùt khoâ 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 

 

2. XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÁT ÑAØO 

2.1 Tính khoái löôïng ñaát hoá moùng :  

   - Neáu hoá ñaøo coù kích thöôùc maët baèng vaø chieàu saâu lôùn, maët ñaùy hoá moùng phaûi laáy lôùn 

hôn kích thöôùc maët baèng xaây döïng ñoä 2m ( khoaûng löu khoâng ). 

   - Neáu laø raõnh moùng nhaø thì chieàu roäng raõnh ñaøo phaûi laáy lôùn hôn chieàu roäng moùng nhaø 

0,2 – 0,3m. 

   - Khoái löôïng hoá moùng coù maët treân vaø maët döôùi hình chöõ nhaät thì tính nhö sau: phaân 

thaønh caùc hình laêng truï vaø caùc hình thaùp ñeå tính theå tích roài coäng doàn laïi. 
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Trong ñoù : 

a,b: laø chieàu daøi vaø chieàu roäng maët ñaùy 

c,d: chieàu daøi vaø chieàu roäng maët treân   

 

2.2. Tính khoái löôïng ñaát ñaøo vaø ñaép :   

  Khoái löôïng ñaát ñaép: 
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  Khoái löôïng ñaát ñaøo: 
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                  OÂ ñaát coù khoái löôïng ñaát ñaøo vaø ñaát ñaép 

2.3 Tính khoái löôïng ñaát maùi doác  
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2.4  Tính khoái löôïng ñoáng ñaát ñoå  

 Khoái löôïng ñoáng ñaát ñoå coù theå xaùc ñònh baèng coâng thöùc: 

  V = Va + Vb + Vc  

   = V’a ( 1 + K0a ) + V’b ( 1 + K0b ) + V’c ( 1 + K0c )  

 

Trong ñoù,  

   -Va, Vb, Vc : theå tích ñoáng ñaát  

ñoå töông öùng vôùi caùc  

theå tích ñaát ñaøo : V’a , V’b , V’c 

   - K0a, K0b, K0c : ñoä tôi xoáp  

ban ñaàu cuûa caùc loaïi ñaát khaùc nhau. 

 Tröôøng hôïp ngöôïc laïi, caàn xaùc ñònh khoái  

löôïng ñaát ôû daïng nguyeân theå caàn ñeå laáp  

hoá ñaøo ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: 
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Trong ñoù,  

Vh : theå tích hình hoïc cuûa hoá ñaøo. 

Vc : theå tích hình hoïc coâng trình trong hoá ñaøo. 

K1 : ñoä tôi xoáp cuûa ñaát sau khi ñaàm. 

 

3.  THI COÂNG ÑAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP CÔ GIÔÙI : 

3.1 Ñaøo ñaát baèng maùy ñaøo gaàu thuaän ( gaàu ngöûa ) 
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a. Ñaëc ñieåm cuûa maùy ñaøo gaàu thuaän 

Maùy ñaøo gaàu thuaän coù caùnh tay gaàu ngaén vaø khoûe, maùy coù theå ñaøo ñöôïc ñaát caáp I ñeán caáp 

IV. Maùy coù khaû naêng töï haønh cao, noù coù theå laøm vieäc maø khoâng caàn caùc loaïi maùy khaùc hoã trôï. 

Khi laøm vieäc maùy vöøa ñaøo, quay, ñoå ñaát leân xe vaän chuyeån. Dung tích gaàu cuûa maùy töø 0,35 

ñeán 6m3. 

Maùy ñaøo gaàu thuaän chæ laøm vieäc ñöôïc ôû nhöõng nôi khoâ raùo. Khi ñaøo ñaát maùy ñöùng döôùi hoá 

neân phaûi môû ñöôøng cho maùy leân xuoáng. 

b. Caùc sô ñoà laøm vieäc cuûa maùy gaàu thuaän 

Coù hai caùch ñaøo chính ñoái vôùi maùy ñaøo gaàu thuaän: Ñaøo doïc vaø ñaøo ngang. 

Ñaøo doïc laø maùy tieán theo chieàu daøi cuûa khoang ñaøo. 

Khi chieàu roäng hoá ñaøo töø 1,5 ñeán 1,9 laàn baùn kính ñaøo lôùn nhaát, boá trí ñaøo doïc ñoå vaøo hai 

xe ôû hai beân. Khi hoá ñaøo heïp hôn 1,5 Rmax vaø chæ coù moät ñöôøng cuït daãn ñeán choã ñaøo, neân boá 

trí ñaøo doïc ñoå sau. 

Ñaøo ngang laø truïc phaàn quay cuûa gaàu vuoâng goùc vôùi höôùng di chuyeån cuûa maùy. Ñaøo 

ngang ñöôïc aùp duïng khi khoang ñaøo roäng. 

Ñoä saâu cuûa ñöôøng ñaøo H phaûi xaùc ñònh theo ñieàu kieän ñaát ñoå leân xe thuaän tieän 

   H = Hñoå – (Hxe + 0,8m)  (4-3) 

Trong ñoù: 

H : chieàu cao ñöôøng ñaøo 

Hñoå : chieàu cao ñoå ñaát 

Hxe : chieàu cao mieäng cuûa thuøng xe 

0,8m : chieàu cao döï tröõ an toaøn 

Maùy ñaøo gaàu thuaän söû duïng phuø hôïp khi ñaøo caùc hoá moùng saâu, roäng ôû nôi khoâng coù 

nöôùc ngaàm, khi phaù nuùi hay khai thaùc caùc moû loä thieân. 

3.2.  Maùy ñaøo gaàu nghòch 

Caùc thoâng soá cuûa maùy ñaøo gaàu nghòch cho treân hình 4.9 
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a.   Ñaëc ñieåm cuûa maùy ñaøo gaàu nghòch 

Maùy ñaøo gaàu nghòch ( coøn goïi laø gaàu xaáp) ñaøo ñöôïc nhöõng hoá coù chieàu saâu khoâng lôùn laém 

(< 6m). maùy ñöôïc söû duïng ñaøo hoá moùng caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp, ñaøo möông, 

ñöôøng haøo ñaët caùc oáng thoaùt nöôùc. Khi ñaøo maùy ñöùng treân bôø neân noù coù theå ñaøo ñöôïc ôû nhöõng 

nôi coù nöôùc ngaàm. Khi ñaøo baèng maùy ñaøo gaàu nghòch khoâng phaûi môû ñöôøng leân xuoáng. Maùy 

coù theå ñaøo hoá coù vaùch thaúng ñöùng hoaëc maùi doác. Dung tích gaàu töø  0,15 ñeán 1m3. 

b. Caùc sô ñoà ñaøo cuûa maùy ñaøo gaàu nghòch 

Maùy ñaøo gaàu nghòch duøng ñeå ñaøo caùc hoá moùng, möông raõnh theo hai sô ñoà sau: 

Ñaøo doïc : moãi löôït ñi maùy coù theå ñaøo hoá roäng töø 3 ñeán 5m.  

Ñaøo ngang : chieàu roäng cuûa hoá heïp hôn so vôùi sô ñoà ñaøo doïc, theo sô ñoà naøy maùy ñöùng 

ñaøo keùm oån ñònh hôn. 

3.3. NAÊNG SUAÁT CUÛA MAÙY ÑAØO : 

3.3.1. Naêng suaát maùy ñaøo moät gaàu 

Caùc maùy ñaøo moät gaàu hoaït ñoäng theo chu kyø neân naêng suaát cuûa maùy xaùc ñònh theo coâng 

thöùc: 
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Trong ñoù: 

PKT  : naêng suaát kyõ thuaät (m3/h) 

Tck  : chu kyø hoaït ñoäng cuûa maùy (s) 

q   : dung tích cuûa gaàu (m3) 

Ks   : heä soá xuùc ñaát 

K1  : ñoä tôi ban ñaàu cuûa ñaát 

 

Naêng suaát thöïc teá cuûa maùy: 

    PTD = PKT.Z.Kt     

Trong ñoù: 

PTD : naêng suaát thöïc teá söû duïng maùy (m3/ca maùy) 

Z : soá giôø laøm vieäc trong moät ca 

Kt : heä soá söû duïng thôøi gian  

Muoán naâng cao naêng suaát cuûa maùy, veà phöông dieän kyõ thuaät ta phaûi giaûm Tck vaø naâng 

cao heä soá xuùc ñaát Ks. Coøn veà phöông dieän toå chöùc caàn laøm taêng heä soá söû duïng thôøi gian Kt.  
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3.3.2. Naêng suaát maùy ñaøo nhieàu gaàu 

Maùy coù nhieàu gaàu gaén vaøo heä chuyeån ñoäng daïng xích hay daïng roâto. Maùy ñaøo nhieàu gaàu 

ñaøo lieân tuïc nhôø heä gaàu chuyeån ñoäng. Chieàu roäng khoang ñaøo nhieàu gaàu thöôøng haïn cheá neân 

maùy ñaøo nhieàu gaàu thích duïng cho vieäc ñaøo haøo chaïy daøi. Nhöõng haøo naøy coù thaønh thaúng 

ñöùng, chieàu saâu nhoû hôn 3m vaø coù chieàu roäng nhoû hôn 2m. 

Sô ñoà coâng taùc cuûa moät soá loaïi maùy ñaøo nhö treân hình sau 

 
Naêng suaát maùy ñaøo nhieàu gaàu xaùc ñònh theo coâng thöùc (4-7). 
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Trong ñoù: 

n : soá gaàu ñoå ñaát trong 1 phuùt 

q : dung tích 1 gaàu 

4. THI COÂNG EÙP COÏC 

4.1. Xác định thông số ép cọc :  
- Sức chịu tải của cọc theo vật liệu : Pvl 

- Sức chịu tải cọc theo đất nền : ( Pđn ,Qa )  

- Sức chịu tải tính toán của cọc : Ptt = min( Pđn ,Qa ) 

-   Pep min : là lực ép tối thiểu để hạ cọc đến độ sây thiết kế : 

Pep min = (1,5÷2) x Ptt  

- Pep max : là lực ép lớn nhất cho phép tác dụng lên cọc mà không phá hoại cọc: 

  Pep max  = (2÷3) x Ptt 

-  Pđt : là đối trọng dùng để ép cọc xuống độ sâu thiết kế  

  Pđt  ≥ 1.1 Pep max .  

Trong trường hợp dàn ép lớn và vị trí ép lệnh tâm thì phải tính toán chính xác. Ví dụ cách 

tính như sau : 

+ Điều kiện chống nhổ: Q 1,1 Pep max  

+ Điều kiện chống lật: Mgiữ   1,15Mlật 
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- Kiểm tra lật tại điểm A:(trường hợp này phản lực tại đầu kia bằng 0) 

Sơ đồ tính: 

* Xét trường hợp bất lợi khi ép cọc biên của đài :  
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Theo phương x : 
Kiểm tra lật tại điểm A : 

Điều kiện :  Mgiữ 1,15 Mlật 
Theo phương y :  

Kiểm tra lật tại điểm B :  
Điều kiện :  Mgiữ  1,15 Mlật. 

Đối trọng lớn nhất là : Qmax = nđt x qđt 

 Trong đó : nđt là số cục đối trọng chất lên dàn ép ; qđt là trọng lượng của 1 cục đối 

trọng. 

4.2. Chọn cần trục phục vụ công tác ép cọc: 

*Tính toán và kiểm tra các thông số làm việc của máy cẩu khi cẩu đối trọng : 
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Chú thích: 

- HL(m) :chiều cao từ cao trình máy đứng đến điểm đặt cấu kiện (vị trí lắp). 

- h1(m) : chiều cao nâng cấu kiện cao hơn vị trí lắp đặt h1 = 1,0m. 

- h2(m) : chiều cao của cấu kiện. 

- h3(m) : chiều cao của thiết bị treo buộc. 

- h4 = 1,5(m) : đoạn dây cáp tính từ móc cẩu đến puli đầu cần. 

- hc = 1,5(m) : khoảng cách từ khớp quay tay cần đến cao trình của cần trục. 

     - r = 11,5(m) : khoảng cách từ khớp quay tay cần đến trục quay của cần trục. 

     - Rmin : bán kính làm việc nhỏ nhất của cần trục. 

Cần trục cẩu lắp trong điều kiện không có vật cản phía trước. Góc nghiêng tay cần 
có thể chọn max  = 75o. 

Các thông số kích thước các bộ phận: 

- Chiều cao nâng móc cẩu: Hm = HL+ h1 + h2+ h3  

- Chiều cao đỉnh cần: H = Hm + h4  

- Chiều dài tay cần tối thiểu: Lmin = (H-hc)/sinαmax  

- Tầm với gần nhất của cần trục:  

Rmin = r + Lmin.cos max  

- Trọng lượng vật cẩu: Q = qck + qtb . 

4.3. Kiểm tra vận chuyển và cẩu lắp cọc 

 Khi cẩu cọc, trong than cọc phát sinh moment uốn. Để việc bố trí cốt thép thuận lợi nhất 
người ta chọn 2 điểm cẩu cọc sao cho moment uốn trong cọc là nhỏ nhất. 
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Đối với những cọc ngắn hơn 10m thì có thể cẩu cọc lên từ một điểm. 

 

4.4. Điều kiện dừng ép cọc : 

Cọc được công nhận ép xong khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: 

- Chiều dài cọc ép sâu trong đất tại thời điểm cuối cùng:  Lmin   Lcọc  Lmax 

- Trị số lực ép tại thời điểm cuối cùng phải đạt:   Pép
min   Pép

KT   Pép
max   
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5. THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI ; 

5.1. Cách tạo lỗ khoan 

Khoan trong đất no nước khi khoảng cách mép các lỗ khoan nhỏ hơn 1,5 m nên tiến hành cách 
quãng 1 lỗ, khoan các lỗ nằm giữa hai cọc đã đổ bê tông nên tiến hành sau ít nhất 24 h từ khi kết 
thúc đổ bê tông. 

5.2. Ống dẫn 

Ống chống tạm (casing) dùng bảo vệ thành lỗ khoan ở phần đầu cọc, tránh lở đất bề mặt đồng 
thời là ống dẫn hướng cho suốt quá trình khoan tạo lỗ. Khi hạ ống nên có dưỡng định vị để đảm 
bảo sai số cho phép. 

Ống chống tạm được chế tạo thường từ 6 m đến 10 m trong các xưởng cơ khí chuyên dụng, 
chiều dày ống thường từ 6 mm đến 16 mm. 

Cao độ đỉnh ống cao hơn mặt đất hoặc nước cao nhất tối thiểu 0,3 m. Cao độ chân ống đảm bảo 
sao cho áp lực cột dung dịch lớn hơn áp lực chủ động của đất nền và hoạt tải thi công phía bên 
ngoài. 

Cao độ dung dịch khoan trong lỗ phải luôn giữ sao cho áp lực của dung dịch khoan luôn lớn hơn 
áp lực của đất và nước ngầm phía ngoài lỗ khoan để tránh hiện tượng sập thành trước khi đổ bê 
tông. Cao độ dung dịch khoan nên cao hơn mực nước ngầm ít nhất là 1,5 m. Khi có hiện tượng 
thất thoát dung dịch trong hố khoan nhanh thì phải có biện pháp xử lý kịp thời. 

Đo đạc trong khi khoan gồm kiểm tra tim cọc bằng máy kinh vĩ và đo đạc độ sâu các lớp đất qua 
mùn khoan lấy ra và độ sâu hố khoan theo thiết kế. Các lớp đất theo chiều sâu khoan phải được 
ghi chép trong nhật ký khoan và hồ sơ nghiệm thu cọc. Khoảng 2,0 m lấy mẫu một lần. Khi phát 
hiện địa tầng khác với hồ sơ khảo sát địa chất công trình cần báo ngay cho Chủ đầu tư để có biện 
pháp xử lý kịp thời. Khi khoan đến cao độ thiết kế, tiến hành đo độ lắng. Độ lắng được xác định 
bằng chênh lệch chiều sâu giữa hai lần đo lúc khoan xong và sau 30 min. Nếu độ lắng vượt quá 
quy định cần xử lý kịp thời. 

5.3. Công tác cốt thép 

Cốt thép được gia công theo bản vẽ thiết kế thi công. Nhà thầu phải bố trí mặt bằng gia công, nắn 
cốt thép, đánh gỉ, uốn đai, cắt và buộc lồng thép theo đúng quy định. 

Cốt gia cường thường dùng cùng đường kính với cốt chủ, uốn thành vòng đặt phía trong cốt chủ 
khoảng cách từ 2,5 m đến 3,0 m, liên kết với cốt chủ bằng hàn đính và dây buộc theo yêu cầu của 
thiết kế. Khi chuyên chở, cẩu lắp có thể dùng cách chống tạm bên trong lồng thép để tránh hiện 
tượng biến hình. 

Ống siêu âm (thường là ống thép đường kính 60 mm) cần được buộc chặt vào cốt thép chủ, đáy 
ống được bịt kín và hạ sát xuống đáy cọc, nối ống bằng hàn, có măng xông, đảm bảo kín, tránh 
rò rỉ nước xi măng làm tắc ống, khi lắp đặt cần đảm bảo đồng tâm. Chiều dài ống siêu âm theo 
chỉ định của thiết kế, thông thường được đặt cao hơn mặt đất san lấp xung quanh cọc từ 10 cm 
đến 20 cm. Sau khi đổ bê tông các ống được đổ đầy nước sạch và bịt kín, tránh vật lạ rơi vào làm 
tắc ống. 

CHÚ THÍCH: Số lượng ống siêu âm cho 1 cọc thường quy định như sau: 

- 2 ống cho cọc có đường kính 60 cm; 

- 3 ống cho cọc có đường kính từ 60 cm đến 100 cm 

- 4 ống cho cọc có đường kính lớn hơn 100 cm. 

5.4. Xử lý cặn lắng 
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Sau khi hạ cốt thép mà cặn lắng vẫn quá quy định phải dùng biện pháp khí nâng (air lift) hoặc 
bơm hút bằng máy bơm. Liên tục bổ sung dung dịch khoan để đảm bảo cao độ dung dịch theo 
quy định, tránh gây sập thành lỗ khoan. 

Công nghệ khí nâng được dùng để làm sạch hố khoan. Khí nén được đưa xuống gần đáy hố 
khoan qua ống thép đường kính khoảng 60 mm, dày từ 3 mm đến 4 mm, cách đáy khoảng từ 50 
cm đến 60 cm. Khí nén trộn với bùn nặng tạo thành loại bùn nhẹ dâng lên theo ống đổ bê tông 
(ống tremi) ra ngoài; bùn nặng dưới đáy ống tremi lại được trộn với khí nén thành bùn nhẹ; dung 
dịch khoan tươi được bổ sung liên tục bù cho bùn nặng đã trào ra; quá trình thổi rửa tiến hành 
cho tới khi các chỉ tiêu của dung dịch khoan và độ lắng đạt yêu cầu quy định. 

5.5. Công tác bêtông 

Bê tông dùng thi công cọc khoan nhồi phải được thiết kế thành phần hỗn hợp và điều chỉnh bằng 
thí nghiệm, các loại vật liệu cấu thành hỗn hợp bê tông phải được kiểm định chất lượng theo các 
tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Có thể dùng phụ gia bê tông để tăng độ sụt của bê tông và kéo 
dài thời gian ninh kết của bê tông. Ngoài việc đảm bảo yêu cầu của thiết kế về cường độ, hỗn 
hợp bê tông có độ sụt từ 18 cm đến 20 cm. 

Ống đổ bê tông được chế bị trong nhà máy thường có đường kính từ 219 mm đến 273 mm theo 
tổ hợp 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 và 6,0 m, ống dưới cùng được tạo vát hai bên để làm cửa xả, nối ống 
bằng ren hình thang hoặc khớp nối dây rút đặc biệt, đảm bảo kín khít, không lọt dung dịch khoan 
vào trong. Đáy ống đổ bê tông phải luôn ngập trong bê tông không ít hơn 1,5 m. 

Dùng nút dịch chuyển tạm thời (dùng phao bằng bọt biển hoặc nút cao su, nút nhựa có vát côn), 
đảm bảo cho mẻ vữa bê tông đầu tiên không tiếp xúc trực tiếp với dung dịch khoan trong ống đổ 
bê tông và loại trừ khoảng chân không khi đổ bê tông. 

Bê tông được đổ không gián đoạn trong thời gian dung dịch khoan có thể giữ thành hố khoan 
(thông thường là 4 h). Các xe bê tông đều được kiểm tra độ sụt đúng quy định để tránh tắc ống 
đổ do vữa bê tông quá khô. Dừng đổ bê tông khi cao độ bê tông cọc cao hơn cao độ cắt cọc 
khoảng 1 m (để loại trừ phần bê tông lẫn dung dịch khoan khi thi công đài cọc). 

Sau khi đổ xong mỗi xe, tiến hành đo độ dâng của bê tông trong lỗ cọc, ghi vào hồ sơ để vẽ 
đường đổ bê tông. Khối lượng bê tông thực tế so với kích thước lỗ cọc theo lý thuyết không được 
vượt quá 20 %. Khi tổn thất bê tông lớn phải kiểm tra lại biện pháp giữ thành lỗ khoan. 

5.6. Rút ống vách 

Sau khi kết thúc đổ bê tông từ 15 min đến 20 min cần tiến hành rút ống chống tạm (casing) bằng 
hệ thống day (rút + xoay) của máy khoan hoặc đầu rung theo phương thẳng đứng, đảm bảo ổn 
định đầu cọc và độ chính xác tâm cọc. 

Sau khi rút ống vách từ 1 h đến 2 h cần tiến hành hoàn trả hố khoan bằng cách lấp đất hoặc cát, 
cắm biển báo cọc đã thi công cấm mọi phương tiện qua lại tránh hỏng đầu cọc và ống siêu âm. 

5.7. Kiểm tra chất lượng cọc  

Phương pháp siêu âm, tán xạ Gamma, phương pháp động biến dạng nhỏ...và các phương pháp 
thử không phá hoại khác được dùng để đánh giá chất lượng bê tông cọc đã thi công, tuỳ theo 
mức độ quan trọng của công trình, thiết kế chỉ định số lượng cọc cần kiểm tra 

Phương pháp khoan kiểm tra tiếp xúc đáy cọc với đất tiến hành trong ống đặt sẵn, đường kính từ 
102 mm đến 114 mm cao hơn mũi cọc từ 1 m đến 2 m, số lượng ống đặt sẵn để khoan lõi đáy 
cọc theo quy định của Thiết kế. Khi mũi cọc tựa vào cuội hòn lớn, có thể bị mất nước xi măng ở 
phần tiếp xúc đáy cọc - cuội sỏi, cần thận trọng khi đánh giá chất lượng bê tông cọc. 

 

 

Bảng 5- Khối lượng kiểm tra chất lượng bê tông cọc 



  Soå tay Kyõ thuaät thi coâng                                     

           

Giaûng vieân: Ths. Löông Thanh Duõng                                                                                                          Trang  13 

Phương pháp kiểm tra Tỷ lệ kiểm tra tối thiểu, % số cọc 

- Siêu âm, tán xạ Gamma có đặt ống trước 10 đến 25 

- Phương pháp động biến dạng nhỏ 50 

- Khoan lấy lõi (nếu cần thiết) 1 đến 2 

- Khoan kiểm tra tiếp xúc mũi cọc-đất 1 đến 3 

5.8 Kiểm tra sức chịu tải của cọc đơn 

Sức chịu tải của cọc đơn do thiết kế xác định. Tuỳ theo mức độ quan trọng của công trình và tính 
phức tạp của điều kiện địa chất công trình mà thiết kế quy định số lượng cọc cần kiểm tra sức 
chịu tải. 

Số lượng cọc cần kiểm tra sức chịu tải được quy định dựa trên mức độ hoàn thiện công nghệ của 
Nhà thầu, mức độ rủi ro khi thi công, tầm quan trọng của công trình, nhưng tối thiểu là mỗi loại 
đường kính 1 cọc, tối đa là 2 % tổng số cọc. Kết quả thí nghiệm là căn cứ pháp lý để nghiệm thu 
móng cọc. 

Phương pháp kiểm tra sức chịu tải của cọc đơn chủ yếu là thử tĩnh (nén tĩnh, nhổ tĩnh, nén 
ngang) theo tiêu chuẩn hiện hành. Đối với các cọc không thể thử tĩnh được (cọc trên sông, 
biển...) thì dùng phương pháp thí nghiệm động biến dạng lớn (PDA), Osterberg, Statnamic ... 

Tiến hành thử tĩnh cọc có thể trước hoặc sau khi thi công cọc đại trà. Để xác định phương án 
thiết kế có thể tiến hành thử tĩnh cọc ngoài móng công trình đến phá hoại trước khi thi công đại 
trà; để chấp nhận chất lượng thi công có thể tiến hành thí nghiệm khi thi công xong. Đầu cọc thí 
nghiệm phải cao hơn mặt đất xung quanh từ 20 cm đến 30 cm và có ống thép dày từ 5 mm đến 6 
mm, dài khoảng 1 m bao để đảm bảo không bị nứt khi thí nghiệm và phản ánh đúng chất lượng 
thi công. Thí nghiệm nén tĩnh tiến hành theo TCVN 9393:2012. 

6. CÔNG TÁC COFFA  

6.1. Taûi troïng theo TCVN 4453-95 

a. Taûi troïng thaúng ñöùng 

- Goàm taûi troïng baûn thaân coáp-pha, ñaø giaùo 

     + Khoaûng 490 - 600 kg/m3 ñoái vôùi coáp pha goã 

+ Neáu baèng theùp thì caên cöù theo catalogue cuûa nhaø saûn xuaát.  

- Taûi troïng beâ toâng töôi khoaûng 2500 kg/m3 

- Taûi troïng coát theùp laáy theo thieát keá, tröôøng hôïp khoâng coù khoái löôïng cuï theå, laáy 

khoaûng 100kg theùp trong 1m3 beâ toâng. 

- Taûi troïng ngöôøi vaø maùy moùc, duïng cuï thi coâng khoaûng 250 Kg/m2  

- Taûi troïng do ñaàm rung taùc ñoäng laáy baèng 200 Kg/m2.  

b. Taûi troïng ngang 

- Laáy 50% taûi troïng gioù cho ôû ñòa phöông.  

- Aùp löïc ngang cuûa beâ toâng môùi ñoå vaøo coáp pha: p = H.  

- Taûi troïng ñoäng taùc ñoäng leân coâp-pha phaûi keå ñeán löïc xung do phöông phaùp ñoå beâ 

toâng.  

 

Bieän phaùp ñoå beâ toâng Taûi troïng ngang taùc ñoäng 

vaøo coáp pha (Kg/m2) 
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 Ñoå baèng maùy bôm vaø oáng voøi voi hoaëc ñoå tröïc tieáp 

baèng ñöôøng oáng töø maùy beâ toâng 

Ñoå tröïc tieáp töø caùc thuøng coù: 

- Dung tích nhoû hôn 0,2 m3 

- Dung tích nhoû hôn 0,2-0,8 m3 

- Dung tích lôùn hôn 0,8 m3 

400 

 

 

200 

400 

600 

 

c. Heä soá vöôït taûi 

Khi tính toaùn caùc boä phaän cuûa coáp pha theo khaû naêng chòu löïc, caùc taûi troïng tieâu chuaån neâu 

treân phaûi ñöôïc nhaân vôùi heä soá vöôït taûi sau ñaây: 

 

 

Caùc taûi troïng tieâu chuaån Heä soá vöôït taûi troïng 

- Troïng löôïng baûn thaân cuûa coáp pha, ñaø giaùo 

- Troïng löôïng beâ toâng vaø coát theùp 

- Taûi troïng do ngöôøi vaø phöông tieän vaän chuyeån 

- Taûi troïng do ñaàm chaán ñoäng 

- Aùp löïc ngang cuûa beâ toâng 

- Taûi troïng do chaán ñoäng khi ñoå beâ toâng vaøo coáp pha 

1,1 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

 

d. Kieåm tra ñoä voõng  

-Khi xaùc ñònh ñoä voõng, chuyeån vò duøng taûi troïng tieâu chuaån. 

-Ñoä voõng cuûa coáp pha khoâng ñöôïc lôùn hôn caùc giaù trò sau: 

+ Ñoái vôùi coáp pha beà maët loä ra ngoaøi cuûa caùc keát caáu: 1/400 nhòp cuûa boä phaän coáp pha; 

+ Ñoái vôùi coáp pha beà maët bò che khuaát caùc keát caáu:1/250 nhòp cuûa boä phaän coáp pha; 

+ Ñoä voõng ñaøn hoài cuûa goã choáng coáp pha hoaëc ñoä luùn goã choáng coáp pha laáy baèng 

1/1000 nhòp töï do cuûa caùc keát caáu beâ toâng coát theùp töông öùng. 

+ Khi tính toaùn oån ñònh cuûa coáp pha vaø ñaø giaùo phaûi xeùt ñeán taùc ñoäng ñoàng thôøi cuûa taûi 

troïng gío vaø troïng löôïng baûn thaân. Neáu coáp pha ñöôïc laép lieàn vôùi coát theùp thì phaûi tính caû khoái 

löôïng coát theùp. Heä soá vöôït taûi ñoái vôùi taûi troïng gioù laø 1,2 vaø 0,8 ñoái vôùi caùc taûi troïng choáng 

laät. 

+ Ñoä voàng cuûa coáp pha keát caáu daàm, voøm coù khaåu ñoä lôùn hôn 4m xaùc ñònh theo coâng 

thöùc sau: ôû ñaây L- khaåu ñoä keát caáu tính baèng m. 

   
1000

3L
f   

6.2 Tính toaùn coáp pha, caây choáng 

6.2.1 Tính toaùn coáp pha ñöùng 

a. Taûi troïng 

- Taûi troïng tieâu chuaån:  dtt qHq .  

 Trong ñoù, H=0,75m khi ñaàm baèng ñaàm duøi 

         H=2R khi ñaàm baèng ñaàm ngoaøi 

         H=R khi ñaàm baèng ñaàm maët 

 vôùi R: baùn kính taùc duïng cuûa ñaàm maùy 

21 ddd qqq    

 + qd1: taûi troïng do ñoå beâ toâng gaây neân 
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 + qd2: taûi troïng do ñaàm rung 

 Tuy nhieân vôùi coáp pha ñöùng, thöôøng khi ñoå thì khoâng ñaàm vaø ngöôïc laïi do vaäy khi tính toaùn 

laáy giaù trò naøo lôùn hôn. 

- Taûi troïng tính toaùn: ddtt qnHnq  ..  

- n, nd : HS vöôït taûi 

Taûi troïng phaân boá ñeàu treân meùt daøi: bqnHnq ddtt )...(    

                                       b: chieàu roäng moät daûi tính toaùn. 

b. Sô ñoà tính toaùn 

Coi goâng (vôùi coät), söôøn (coáp pha töôøng, moùng, thaønh daàm…) laø caùc goái töïa, coáp pha laøm vieäc 

nhö moät daàm lieân tuïc. 

Ta coù:  
10

. 2lq
M tt

c   

Trong ñoù, qtt : taûi troïng tính toaùn. 

l: khoaûng caùch caùc goâng söôøn 

Mc : trò soá momen choïn ñeå tính toaùn 

Töø ñoù, ta coù : ttc qMl /10  

 

Maët khaùc:   WM .  

Trong ñoù, : öùng suaát cho pheùp cuûa vaät lieäu laøm coáp pha 

W: momen khaùng uoán,  

6

. 2hb
W   

b: chieàu roäng daûi tính toaùn. 

h: chieàu cao cuûa coáp pha goã 

Khi tính toaùn vôùi coáp pha ñònh hình thì W ñöôïc tra baûng. 

 
 

c. Kieåm tra ñoä voõng cuûa coáp pha 
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Ñoä voõng cuûa coáp pha ñöùng phaûi thoûa maûn ñieàu kieän sau: 

 

 
1000

3.

128

1 4 L
f

EJ

lq
xf tc   

 

6.2.2 Tính toaùn coáp pha naèm 

a. Taûi troïng 

- Taûi troïng tieâu chuaån:   dbttc qqq  

 Trong ñoù, 

      btq       +Troïng löôïng baûn thaân coáp pha & Troïng löôïng beâ toâng coát theùp 

       dq      +Taûi troïng do ñoå beâ toâng, Taûi troïng do ñaàm beâ toâng, Taûi troïng do ngöôøi vaø duïng 

cuï thi coâng 

- Taûi troïng tính toaùn:   ddbttt qnqnq ..  

 Trong ñoù, n, nd laø caùc heä soá vöôït taûi 

- Taûi troïng phaân boá ñeàu treân maët coáp pha:   bqnqnq ddbttt )...(  

        b: chieàu roäng moät daûi tính toaùn. 

 

b. Sô ñoà tính toaùn 

Coi ñaø ñôõ lôùp treân (saùt taám coáp pha) nhö caùc goái töïa, vaùn laøm vieäc nhö moät daàm lieân tuïc: 

ttc
tt

c qMl
lq

M /10
10

. 2

  

 

Caùc phaàn tính toaùn vaø kieåm tra coøn laïi töông töï nhö ôû phaàn coáp pha ñöùng 

6.2.3 Kieåm tra oån ñònh cuûa coät choáng 

 -Vôùi caây choáng kim loaïi, sau khi tính toaùn taûi troïng leân ñaàu coät choáng, kieåm tra oån ñònh theo 

coâng thöùc sau:  PP   

Trong ñoù, P: taûi troïng ñaët leân ñaàu coät 

               [P]: taûi troïng cho pheùp cuûa coät choáng 

 

 - Neáu laø caây choáng goã kieåm tra theo coâng thöùc:    

    go
F

P





.
 

Trong ñoù,   φ  : heä soá uoán doïc phuï thuoäc vaøo tra baûng 

                   F: dieän tích maët caét ngang cuûa coät choáng 

             go  : öùng suaát cho pheùp cuûa goã laøm coät choáng. 
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6.3. Thời gian tháo coffa sau khi đúc bêtông 

6.3.1. Đối với coffa cột, thành dầm và tường 

Chúng ta có thể tháo dỡ coffa thành và đà giáo ( coffa thành bên của cột, dầm và tường ) khi 

bêtông đạt cường độ 50daN/cm2. 

6.3.2.  Đối với coffa sàn, đáy dầm, cầu thang 

Bảng cường độ bêtông tối thiểu để tháo dỡ coffa đà giáo chịu lực (%R28) khi chưa chất tải 

Loại kết cấu Cường độ bêtông tối thiểu cần 

đạt để tháo coffa, %R28 

Thời gian bêtông đạt cường độ 

để tháo dỡ coffa (ngày). 

- Bản, dầm, vòm có khẩu độ 

nhỏ hơn 2m 

50 7 

- Bản, dầm, vòm có khẩu độ 

từ 2m – 8m. 

70 10 

- Bản, dầm, vòm có khẩu độ 90 23 



  Soå tay Kyõ thuaät thi coâng                                     

           

Giaûng vieân: Ths. Löông Thanh Duõng                                                                                                          Trang  18 

lớn hơn 8m. 

Ghi chú : 

 - Các trị số ghi trong bảng chưa xét đến ảnh hưởng của phụ gia 

- Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, cường độ tối thiểu của bêtông đạt để tháo coffa là 

50%R28 nhưng không được nhỏ hơn 80daN/cm2. 

 

7. CÔNG TÁC CỐT THÉP 

Kieåm tra vaø nghieäm thu coát theùp 

* Coát theùp sau khi laép döïng phaûi ñöôïc nghieäm thu theo baûn veõ thieát keá vaø theo tieâu 

chuaån TCVN4453-1995. Nghieäm thu coát theùp tieán haønh ñoàng thôøi vôùi nghieäm thu coáp 

pha, caây choáng. Chæ ñöôïc pheùp tieán haønh caùc coâng taùc tieáp theo sau khi coát theùp vaø coáp 

pha ñaõ ñöôïc nghieäm thu. 

* Kieåm tra coâng taùc bao goàm caùc coâng vieäc sau: 

 - Söï phuø hôïp cuûa caùc loaïi coát theùp ñöa vaøo söû duïng so vôùi thieát keá.  

 - Coâng taùc gia coâng coáât theùp: phöông phaùp caét, uoán vaø laøm saïch beà maët coát theùp tröôùc 

khi gia coâng. Trò soá sai leäch cho pheùp ñoái vôùi coát theùp ñaõ gia coâng.  

 - Coâng taùc haøn: baäc thôï, thieát bò, que haøn, coâng ngheä haøn vaø chaát löôïng moái haøn. Trò 

soá sai leäch cho pheùp ñoái vôùi saûn phaåm coáât theùp ñaõ gia coâng haøn.  

 - Söï phuø hôïp veà vieäc thay ñoåi coát theùp so vôùi thieát keá.  

 - Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp.  

+ Chuûng loaïi, vò trí, kích thöôùc vaø soá löôïng coáât theùp ñaõ laép döïng so vôùi thieát keá. Trò soá 

sai leäch cho pheùp ñoái vôùi coâng taùc laép döïng coát theùp ñöôïc quy ñònh. 

 + Söï phuø hôïp cuûa caùc loaïi theùp chôø vaø chi tieát ñaët saün so vôùi thieát keá. 

 + Söï phuø hôïp cuûa caùc loaïi vaät lieäu con keâ, maät ñoä caùc ñieåm keâ vaø sai leäch chieàu daøy 

lôùp beâ toâng baûo veä so vôùi thieát keá.  

* Khi nghieäm thu phaûi coù hoà sô bao goàm: 

 - Caùc baûn veõ thieát keá coù ghi ñaày ñuû söï thay ñoåi veà coát theùp trong quaù trình thi coâng vaø 

keøm bieân baûn veà quyeát ñònh thay ñoåi;  

 - Caùc keát quaû kieåm tra maãu thöû veà chaát löôïng theùp moái haøn vaø chaát löôïng gia coâng coát 

theùp. 

 - Caùc bieân baûn thay ñoåi coát theùp treân coâng tröôøng so vôùi thieát keá;  

 - Caùc bieân baûn nghieäm thu kyõ thuaät trong quaù trình gia coâng vaø laép döïng coát theùp  

 - Nhaät kyù thi coâng.  

 

8. THI CÔNG BÊTÔNG TOÀN KHỐI 

8.1. Chọn cần trục tháp : 
- Cần trục tháp được chọn cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau : 

+ Độ cao: có thể đưa vật liệu đến vị trí cao nhất của công trình, đảm bảo một     khoảng cách 
an toàn. 

Hmax  > Hyc  

   + Tầm với: có thể bao quát toàn bộ phạm vi công trường đang thi công. 

Rmax  > Ryc  

+ Sức trục: có thể nâng cấu kiện có trọng lượng lớn nhất với tầm với lớn nhất. 
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Qmax > Qyc  

- Vị trí đặt cần trục tháp: đảm bảo thi công thuận lợi, không làm vướng víu các phương tiện 
thi công khác, góc xoay khi vận chuyển là nhỏ nhất.  Ngoài ra, còn phải bảo đảm tầm với của cần 
trục vươn tới được các kho bãi vật liệu, các bãi tập kết cấu kiện. 

-Xác định các thông số chọn cần trục tháp : 

  Độ cao nâng cần thiết: 

[H] H = hct+ hrào + hat + hck + h1  

 Trong đó : 

- hct : chiều cao công trình . 
- hrào : chiều cao rào bảo vệ ( 1.5m ). 
- hat : chiều cao an toàn ( 1.0m ). 
- hck : chiều cao cấu kiện (chọn trường hợp khi sử dụng cần trục để cẩu dàn giáo) 

(1.7m). 
- ht : chiều cao treo buộc ( 1.0m ). 

Nếu đặt cần trục tháp ở vị trí thuận lợi nhất thì tầm với của cần trục phải thoã: 
                Rmin  RmaxCT + 4  

8.2. Tính năng suất của máy trộn bêtông 

 Tính năng suất của máy trộn bêtông cơ giới theo công thức sau : 

)/(
1000

.. 3
2

1 hmk
kvn

P   

Trong đó : 

P : Công suất máy trộn cơ giới (m3/h) 

v : Dung tích hữu ích của máy (lít), lấy bằng 75% dung tích hình học của máy 

n : Số mẻ trộn trong 1 giờ 

k1 : Hệ số thành phẩm của bêtông ( lấy từ 0,67 đến 0,72 ) 

k2 : Hệ số sử dụng máy theo thời gian, thường lấy bằng 0,9 đến 0,95. 

Bảng thời gian trộn hỗn họp bêtông ( phút ) 

Dung tích máy trộn (lít) 
Độ sụt (mm) 

Dưới 500 Từ 500 đến 1000 Trên 1000 

Nhỏ hơn 10 

10 đến 50 

Trên 50 

2,0 

1,5 

1,0 

2,5 

2,0 

1,5 

3,0 

2,5 

2,0 

8.3. Chọn xe vận chuyển bêtông : 

 Tính số xe vận chuyển bêtông theo công thức sau :  

)(max T
S

L

V

Q
n   

 Trong đó :  

n : Số xe vận chuyển bêtông cần 

Qmax : Năng suất lớn nhất của máy bơm (m3/h) 

S : Vận tốc xe vận chuyển bêtông (25km/h) 

L : Đoạn đường vận chuyển bêtông (km) 

T : Thời gian gián đoạn giữa các xe (h), thường lấy từ 5 đến 10 phút 
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V : Dung tích chứa của xe chở bêtông (m3). 

Bảng thời gian lưu hỗn hợp bêtông khi vận chuyển ( không phụ gia ) 

Nhiệt độ (0C) Thời gian vận chuyển cho phép (phút) 

Lớn hơn 30 

20 – 30 

10 – 20 

5 - 10 

30 

45 

60 

90 

 

8.4. Độ sụt và thời gian đầm bêtông : 

 Vữa bêtông phảo đảm bảo các yêu cầu của thi công như : đảm bảo độ sụt, dễ trút ra khỏi 

phương tiện chuyên chở, dễ đổ, dễ đầm,… 

Bảng độ sụt và thời gian đầm bêtông 

Stt Loại kết cấu Độ sụt Thời gian đầm 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Bêtông khối lớn có hoặc không có cốt thép 

Cột, dầm, sàn 

Kết cấu nhiều cốt thép 

Bêtông bơm 

Đổ bêtông kiểu vữa dâng 

Mái dốc 

4cm 

4 - 6cm 

6 – 8cm 

12 – 14cm 

16 – 18cm 

4 – 6cm 

15 – 25 giây 

12 – 15 giây 

10 – 12 giây 

- 

- 

- 

 

8.5. Những nguyên tắc đổ bêtông  

- Nguyên tắc 1 : Chiều cao rơi tự do của vữa bêtông không vượt quá 2,5m, để đổ bêtông 

không bị phân tầng. Khi đổ bêtông có chiều cao lớn hơn 2,5m cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ 

sau : 

+ Dùng ống vòi voi ( hiện nay hay dung là ống cao su ) 

+ Dùng máng nghiêng ( máng nghiêng nên được sản xuất từ thép tấm để vữa bêtông dễ trượt 

xuống ) 

+ Mở cửa đổ bêtông. 

- Nguyên tắc 2 : Đổ bêtông từ trên xuống. Đảm bảo nguyên tắc này để nâng cao năng suất lao 

động. Khi đổ bêtông dầm, vữa bêtông được trút từ vị trí cao hơn miệng dầm. Khi đổ bêtông cột, 

vữa bêtông phải để cao hơn cửa đổ và đỉnh coffa cột. Sàn công tác vận chuyển bêtông đổ móng 

bằng xe cải tiến phải cao hơn mặt đài móng, ….Khi đổ và đầm bêtông không được va chạm vào 

cốt thép. 

- Nguyên tắc 3 : Đổ bêtông từ xa về gần, nguyên tắc này đưa ra nhằm đảm bảo khi đổ bêtông 

xong không đi lại gây va chạm và chấn động vào các kết cấu bêtông vừa đổ xong. 

- Nguyên tắc 4 : Khi đổ bêtông các khối lớn, các kết cấu có chiều dày lớn thì phải đổ thành 

từng lớp. Chiều dày và diện tích mỗi lớp được xác định dựa vào bán kính ảnh hưởng và năng 

suất của loại dầm sử dụng. Khi đầm thủ công, chiều dày mỗi lớp từ 10 – 15cm. Khi dung đầm 

dùi, chiều dày lớp đổ bêtông nhỏ hơn chiều dài chày đầm 10cm. Khi dùng đầm bàn, chiều dầy 

lớp bêtông nhỏ hơn 20cm. 

8.6. Tính diện tich đổ bêtông dầm sàn  
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Đổ bêtông dầm sàn từ đầu này đến đầu kia của công trình. Diện tích dãy đổ sàn xác định theo 

công thức sau : 

h

kttQ
F

).( 21   

 Trong đó : 

F : Diện tích một dãy đổ bêtông (m2) 

Q : Lượng bêtông có thể cung cấp (m3/h) 

t1 : Thời gian bắt đầu ninh kết của bêtông (h) 

t2 : Thời gian vận chuyển vữa bêtông (h) 

k : hệ số vận chuyển vữa bêtông không đồng đều ( lấy từ 0,8 đến 0,9 ) 

h : Chiều dày sàn bêtông (m) 

8.7. Tính năng suất của đầm bêtông 

8.7.1. Tính năng suất đầm dùi  

Năng suất lý thuyết của đầm dùi được tính theo công thức sau : 

)/(
3600

2 3

21

2
0 hm

tt
rP


   

Trong đó : 

P : Năng suất lý thuyết của đầm dùi ( m3/h) 

r0 : Bán kính ảnh hưởng của đầm dùi (m) 

t1 : Thời gian đầm tại một vị trí (s) 

t2 : Thời gian di chuyển của đầm từ vị trí này sang vị trí khác ( thường lấy 10s). 

 Năng suất thực tế của đầm là : 

   Pt = k.P  (m3/h) 

  Trong đó : 

  Pt : Năng suất thực tế của đầm 

  k : Hệ số hữu ích ( thường lấy từ 0,6 đến 0,8 ) 

8.7.2 Tính năng suất của đầm bàn  

Năng suất lý thuyết của đầm bàn được tính theo công thức sau : 

)/(
3600 3

21

hm
tt

FP


   

Trong đó : 

P : Năng suất lý thuyết của đầm bàn ( m3/h) 

F : Diện tích đầm bàn (m2) 

t1 : Thời gian đầm tại một vị trí (s) 

t2 : Thời gian di chuyển của đầm từ vị trí này sang vị trí khác ( thường lấy 10s). 

 Năng suất thực tế của đầm bàn là : 

   Pt = k.P (m3/h) 

  Trong đó : 

  Pt : Năng suất thực tế của đầm 
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  k : Hệ số hữu ích ( thường lấy từ 0,6 đến 0,8 ) 

8.8 Thời gian bảo dưỡng ẩm bêtông 

 Bảo dưỡng bêtông phải đảm bảo bề mặt bêtông luôn luôn ướt. Thời gian bảo dưỡng cần thiết 

không được nhỏ hơn các trị số trong bảng sau : 

Vùng khí hậu Mùa Tháng Rth BD %R28 TctBD ngày đêm 

Hè IV - IX 50 - 55 3 
Vùng A 

Đông X - III 40 - 50 4 

Khô II - VII 55 - 60 4 
Vùng B 

Mưa VIII - I 35 - 40 2 

Khô XII - IV 70 6 
Vùng C 

Mưa V - XI 30 1 

Trong đó : 

Rth BD : Cường độ bảo dưỡng tới hạn 

TctBD : Thời gian bảo dưỡng cần thiết 

Vùng A : Từ Diễn Châu ra Bắc 

Vùng B : Phía đông Trường Sơn và từ Diễn Châu đến Thuận Hải 

Vùng C : Tây Nguyên và Nam bộ 

Bảo dưỡng bêtông trên công trường bằng cách tưới nước sạch lên bề mặt của bêtông. Lần tưới 

nước đầu tiên thực hiện sau khi đổ bêtông từ 4 đến 6 giờ tùy theo nhiệt độ ngoài trời. Tuyệt đối 

không để bêtông trắng mặt. 
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