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Ban Quản lý Đầu tư và XDTL 6 
1. MỞ ĐẦU: 

Công nghệ thi công Bê tông đầm lăn (BTĐL) là một sự kết hợp giữa 2 công nghệ 
thi công truyền thống: Công nghệ chế tạo bê tông tươi (ít nước, ít ximăng, thêm phụ gia 
khoáng hoạt tính) và công nghệ vận chuyển, rải san, đầm đất. 

BTĐL có thể được xem là sự phát triển quan trọng nhất trong công nghệ đập bê 
tông trong một phần tư thế kỷ qua. Sự ra đời của nó đã làm cho một số dự án đập lớn trở 
nên khả thi hơn bởi hạ được giá thành từ việc cơ giới hóa công tác thi công, tốc độ thi 
công nhanh, sớm đưa công trình vào sử dụng, giảm thiểu lao động thủ công cũng như 
chi phí cho các công trình phụ trợ và chi phí cho biện pháp thi công. Tuy vậy, bên cạnh 
những ưu điểm  thì BTĐL cũng còn tồn tại một số vấn đề cần nghiên cứu giải quyết . 
Một trong những tồn tại đó là vấn đề khống chế nhiệt trong quá trình thi công bê tông 
đầm lăn. Vấn đề này hiện nay đang rất được quan tâm khi thi công các đập BTĐL  ở 
nước ta. 

Bê tông sau khi đã đổ vào khối đổ, nhiệt độ trong khối đổ sẽ không ngừng tăng 
lên do xi măng thuỷ hoá. Sau đó do toả nhiệt, nhiệt độ trong khối đổ sẽ giảm dần đến 
nhiệt độ ổn định. BTĐL sử dụng ít xi măng hơn bê tông truyền thống, vì thế nhiệt lượng 
thủy hóa trong khối BTĐL nhỏ hơn. Tuy nhiên, do đặc điểm thi công nhanh làm cho bê 
tông vùng giữa đập làm việc ở chế độ gần như đoạn nhiệt, không đủ thời gian để bê 
tông phát tán nhiệt cần thiết trước khi thi công lớp tiếp theo. BTĐL thường được thi 
công trên một diện tích rộng nên khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời nhiều hơn, góp phần 
làm công trình nóng lên. Mặt khác, BTĐL thông thường được thi công trên toàn mặt 
đập, không phân chia khối nhỏ nên sự kiềm chế biến dạng giữa bê tông với nền móng 
hoặc giữa bê tông cũ và bê tông mới lớn hơn. Khi có sự thay đổi nhiệt độ sẽ làm cho bê 
tông bị co dãn, biến dạng và do sự kiềm chế biến dạng như trên sẽ sinh ra ứng suất  
trong khối bê tông. Khi ứng suất kéo vượt quá cường độ kháng kéo của bê tông thì sinh 
ra nứt.  Do đó, trong quá trình thiết kế đập BTĐL, cần phải nghiên cứu tính toán đầy đủ 
bài toán nhiệt và đề ra yêu cầu kỹ thuật về khống chế nhiệt, đồng thời cần phải nghiên 
cứu các biện pháp khống chế nhiệt trong quá trình thi công đập BTĐL trong quá trình 
thi công phù hợp để đảm bảo an toàn ổn định cho công trình.    

 



www.vn
co

ld.
vn

www.vncold.vn                                       Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 2

2. SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ CỦA BÊ TÔNG VÀ HẬU QUẢ GÂY NỨT DO NHIỆT: 

2.1. Sự thay đổi nhiệt độ của bê tông: 

Trong quá trình bê tông đông cứng, do sự thủy hoá của xi măng đã sinh ra lượng 

nhiệt rất lớn, làm cho nhiệt độ trong khối bê tông tăng cao, do tính chất dẫn nhiệt của bê 

tông kém nên nhiệt lượng sinh ra tập trung vào trong khối bê tông làm tăng nhiệt độ 

trong bê tông gây ra chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài khối bê tông. Nhiệt độ trong 

khối bê tông cao hơn nhiệt độ môi trường bên ngoài khối bê tông. Theo thời gian, nhiệt 

độ trong khối bê tông sẽ giảm dần, tới mức ổn định. Quan sát thực tế thấy rằng: sự giảm 

dần nhiệt độ tự nhiên của bê tông kéo dài tới vài chục năm. Sau khi nhiệt độ đã giảm 

xuống tới mức ổn định thì chỉ có vài mét ngoài vỏ của khối bê tông nhiệt độ lên xuống, 

thay đổi theo nhiệt độ môi trường bên ngoài. 

Quá trình thay đổi nhiệt độ của bê tông khối lớn có thể chia làm 3 thời kỳ: tăng 

nhiệt, giảm nhiệt, ổn định nhiệt như hình 1. Từ hình vẽ thấy rằng; nhiệt độ cao nhất của 

bê tông Tmax bằng nhiệt độ trong bê tông đổ vào Tp cộng với nhiệt độ phát nhiệt lớn 

nhất của xi măng (chất keo dính)Tr. Từ nhiệt độ Tp đến Tmax là thời kỳ tăng nhiệt, sau 

khi đạt đến Tmax thì nhiệt độ trong bê tông sẽ giảm dần, giai đoạn này gọi là thời kỳ 

giảm nhiệt, cuối cùng nhiệt độ trong khối bê tông ổn định [13]. Thời gian để nhiệt độ 

trong khối bê tông đạt đến nhiệt độ ổn định phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Theo kết quả 

nghiên cứu của Viện bê tông Mỹ thì trường hợp mặt tường bê tông dày 150mm có thể 

ổn định sau 1,5 giờ, tường dày 1,5m cần 1 tuần, nếu dày 15m thì phải cần 2 năm và như 

các đập Hoover, Shasta, Grand Coulee có chiều dày khoảng trên 150m thì thời gian để 

đạt trạng thái ổn định về nhiệt độ lên tới 200 năm [8]. 

Nhiệt độ tối đa của bê tông đầm lăn chịu ảnh hưởng của nhiều mặt, bao gồm 

nguyên liệu của bê tông, tỷ lệ cấp phối và nhiệt độ ban đầu. Bê tông dùng chất kết dính 

có nhiệt thuỷ hoá càng cao thì nhiệt độ tối đa càng cao. Nếu dùng vật liệu có tỷ nhiệt cao 

để pha chế bê tông thì nhiệt độ tối đa tương đối thấp. Dùng xi măng có nhiệt thuỷ hoá 

thấp, trộn theo tỉ lệ lớn chất độn, tổng lượng vật liệu kết dính thấp… thì trộn được bê 

tông có nhiệt độ tối đa tương đối thấp. 
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Hình 1: Quá trình thay đổi nhiệt trong bê tông khối lớn 

2.2. Nứt do nhiệt và ứng suất nhiệt:  

Nhiệt lượng thuỷ hoá xi măng trong bê tông nếu không kịp thời tán phát mà tích 

tụ lại sẽ làm cho nội bộ bê tông thể tích lớn phát sinh tăng nhiệt tương đối cao. Sự thay 

đổi nhiệt độ của khối bê tông làm cho nó biến đổi hình dạng và sinh ra ứng suất. Bê tông 

đã cứng trong quá trình nhiệt tăng lên hình thành áp suất nén nhưng trong quá trình hạ 

nhiệt lại phát sinh co ngót. Khi co ngót bị ràng buộc, trong nội bộ bê tông phát sinh ứng 

suất kéo. Khi ứng suất kéo vượt quá cường độ kháng kéo, bê tông phát sinh khe nứt. 

Loại ứng suất do nhiệt độ dẫn đến gọi là ứng suất nhiệt. Khe nứt nhiệt hạ thấp tính hoàn 

chỉnh kết cấu của bê tông, tính chống thấm và tính vững bền, làm cho toàn bộ độ an toàn 

của kết cấu bị hạ thấp. Trong thi công bê tông thể tích lớn, mục đích khống chế nhiệt 

một cách nghiêm ngặt chính là đề phòng hoặc giảm thiểu xuất hiện khe nứt nhiệt độ. 

Tùy theo điều kiện của khối bê tông tự do hay không mà có các hiện tượng nứt bề mặt 

và nứt xuyên, nứt sâu. Nguyên nhân gây hiện tượng nứt là do ứng suất ràng buộc bên 

trong và bên ngoài sinh ra trong quá trình bê tông hạ nhiệt co ngót.  

Ràng buộc bên ngoài phần nhiều là do nền móng nham thạch hoặc bê tông cũ có 

sự ràng buộc đối với bê tông co ngót. Do sự ràng buộc bên ngoài sinh ra khe nứt, nói 

chung có khả năng phát triển thành xuyên suốt cả kết cấu bê tông đối với sự ổn định của 

vật kiến trúc và tính chống thấm có sự phá hoại rất lớn, vì thế cần tìm cách tránh hoàn 

toàn.  
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ứng suất ràng buộc bên ngoài là do bê tông mới đổ và nền đá hoặc bê tông đã đổ 

do có sự chênh lệch về nhiệt độ hoặc chênh lệch do đặc tính biến dạng tương ứng với sự 

thay đổi nhiệt dẫn đến ứng suất. Bê tông đổ xong, vừa sinh ra thủy hoá nhiệt vừa đông 

kết, nếu không tiến hành khống chế nhiệt thì quá trình thay đổi nhiệt độ sẽ hiện giống 

như hình vẽ 2. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hình 2. Biến hình do nhiệt và ứng suất, biến dạng của khối bê tông do nền kiềm chế  

Ràng buộc bên trong là ràng buộc nội bộ do nhiệt độ bản thân khối bê tông phân 

bố và thay đổi không đều dẫn đến. Nguyên nhân ràng buộc bên trong rất nhiều, nhưng 

do ràng buộc trong nội bộ dẫn đến khe nứt phần nhiều là khe nứt bề mặt, tính nguy hại 

tương đối ít. Tuy vậy, đối với mặt lớp nghỉ ngắt quãng nằm ngang trong thời gian nghỉ 

nếu nhiệt độ khống chế thấp sẽ tạo thành chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài rất lớn, sẽ 

xuất hiện khe nứt bề mặt trên diện tích rộng, nhất là sau khi che lớp bê tông tầng trên sẽ 

thành khe nứt nội bộ, tạo thành khu vực yếu trong nội bộ bê tông.  

3. BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ NHIỆT TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐẬP BTĐL: 

3.1. Nguyên lý khống chế nhiệt độ đập bê tông : [5] 

Đập bê tông sau khi đã đổ, nhiệt độ sẽ có sự thay đổi phức tạp làm cho nhiệt độ 

phát sinh thay đổi, từ đó mà sinh ra ứng suất nhiệt và làm phát sinh các loại vết nứt 

trong đập bê tông như đã trình bày ở phần trên.  

Tuỳ theo từng loại vết nứt mà có nguyên tắc khống chế nhiệt phù hợp. Muốn đề 

phòng loại vết nứt do bị ràng buộc nơi gần nền đá hoặc nơi bê tông cũ thì nguyên tắc 

chính là phải giảm thấp nhiệt độ cao nhất của bê tông làm cho nhiệt độ chênh lệch giữa 

nhiệt độ ổn định và nhiệt độ cao nhất được thu nhỏ lại. Muốn đề phòng loại khe nứt bề 

mặt do các ràng buộc bên trong, vấn đề chủ yếu là phải loại bỏ triệt để nhiệt độ bậc 

nÐn

kÐo
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thang, giảm bớt chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài chứ không phải hạ thấp 

nhiệt độ tuyệt đối của bê tông. 

Chính vì thế khống chế nhiệt ở bê tông có hai nội dung sau đây: Một là giảm 

thiểu chênh lệch nhiệt độ giữa nhiệt độ cao nhất của bê tông với nhiệt độ ổn định. Mặt 

khác còn phải làm cho nhiệt độ các điểm đều đặn không hình thành dốc đứng. 

Yêu cầu thứ ba là làm cho thân đập nhanh chóng đạt đến nhiệt độ ổn định cuối 

cùng để tiến hành xử lý bịt khe, làm mất sự đe doạ ứng suất nhiệt tương đối lớn phát 

sinh trở lại. Về điểm này đối với đập vòm, đập trọng lực chỉnh thể và đập trọng lực có 

khe dọc thẳng đứng là rất quan trọng. 

Từ đó cho thấy nội dung khống chế nhiệt ở đập bê tông là nhiều mặt, trong đó 

khống chế nhiệt cao nhất và nhanh chóng phát tán nhiệt lượng là khâu chủ yếu song 

không phải là toàn bộ nội dung. 

Cũng có lúc người ta muốn tiến hành những công việc ngược lại, tức là thêm 

nhiệt cho bê tông và giữ nhiệt lại. Ví dụ ở những khu vực giá rét nhất là về mùa đông, 

khi đổ bê tông phải tăng nhiệt độ vật liệu trộn bê tông sử dụng ván khuôn để giữ nhiệt, 

bề mặt lộ ra cũng phải che đậy. Khi chênh lệch nhiệt độ ban đầu quá lớn, nhiệt độ không 

khí đột nhiên hạ thấp, khối bê tông không nên để lộ ra trong thời dài mà nên kịp thời bảo 

hộ. Nên đề phòng nhiệt độ trong khối bê tông thấp hơn nhiệt độ ổn định quá nhiều. Tuy 

vậy, xét điều kiện nước ta hiếm gặp những trường hợp này nên trong phạm vi bài viết 

này chỉ hạn chế nghiên cứu về nội dung chủ yếu trong khống chế nhiệt, đó là những vấn 

đề về khống chế nhiệt cao nhất và tăng tốc độ toả nhiệt. 

3.2. Biện pháp cơ bản về khống chế nhiệt trong thi công đập BTĐL:  

  Để đề phòng xuất hiện vết nứt trong thân đập bê tông cần thiết áp dụng các 

biện pháp khống chế nhiệt độ. Biện pháp khống chế nhiệt độ trong thi công đập bê 

tông đầm lăn rất nhiều, đều có ý nghĩa quan trọng cả, nên căn cứ vào điều kiện cụ thể 

tổ hợp sử dụng. ở đây xin giới thiệu một số biện pháp cơ bản đã được áp dụng ở các 

nước, [3], [4], [5], [6], [7], [9], [12], [13], như sau : 

 (1) Trong thân đập bê tông bố trí khe co dãn ngang với khoảng cách thích 

đáng để đổ bê tông, phù hợp với tính toán bố trí khe nhiệt, làm giảm nhẹ tác dụng 

ràng buộc, giảm ứng suất nhiệt và tránh được phát sinh khe nứt.   

 (2) Trên cơ sở thoả mãn các loại chỉ tiêu thiết kế khác, sử dụng loại bê tông ít 

chất kết dính để cố gắng hạn chế lượng sử dụng xi măng nhỏ nhất; dùng loại xi măng 
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có lượng toả nhiệt ít hoặc tốc độ toả nhiệt chậm; dùng các loại chất độn hoạt tính như 

tro bay, puzơlan… để thay thế một phần xi măng nhằm giảm nhiệt độ cao nhất trong 

bê tông. 

(3) Tiến hành đổ bê tông tầng mỏng. Trước khi đổ bê tông tầng trên phải 

ngừng một số ngày thích đáng, để trong thời gian đó xúc tiến toả nhiệt tự nhiên, có 

thể làm cho đại bộ phận thuỷ hoá nhiệt từ mặt lộ ra được phát tán, từ đó có thể hạn 

chế nhiệt cao nhất mà không cần dùng đến ống nước làm lạnh. Khi tiến độ thân đập 

thi công tương đối chậm, hiệu quả của những biện pháp này càng tốt.  

(4) Sắp xếp hợp lý tiến độ đổ bê tông để có thể lợi dụng được thời đoạn mùa 

nhiệt độ thấp để đổ bê tông nhất là đối với bộ phận phía dưới đập có chiều rộng lớn 

và phụ cận mặt tiếp giáp nền đá chịu sự ràng buộc tương đối lớn, nên tiến hành đổ bê 

tông vào thời gian nhiệt độ bên ngoài tương đối thấp. 

(5) Để hạ thấp nhiệt độ vữa bê tông khi đổ và hạ thấp nhiệt độ cao nhất của bê 

tông khi cần thiết cần dùng phương pháp thích đáng (hệ thống làm lạnh cốt liệu, che 

mát, tưới nước cốt liệu, dùng nước lạnh hoặc nước đá để trộn…) để làm lạnh trước 

cho một bộ phận hoặc toàn bộ vật liệu; nếu vữa bê tông phải vận chuyển xa, cần thiết 

phải có biện pháp che phủ tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đề phòng 

nhiệt lượng xâm nhập ngược vào. 

(6) Khi thời gian gián đoạn đổ bê tông tương đối dài, bề mặt tầng đổ bê tông 

phải phủ một lớp màng bảo ôn để lớp bê tông ở bề mặt quá lạnh. 

(7) Dùng biện pháp phun nước làm ẩm ướt mặt bê tông để dưỡng hộ. Đặc biệt, 

khi trời nắng nóng, cần thực hiện tốt việc dưỡng hộ để tránh tình trạng nhiệt lượng 

quay lại. 

(8) Qua luận chứng, có thể chôn ống nước làm lạnh, biện pháp này ít được 

dùng trong bê tông đầm lăn vì hạn chế tốc độ thi công. 

Các biện pháp trên nói chung không dùng một cách đơn độc mà thường phối 

hợp sử dụng một số biện pháp cùng một lúc. Nếu xét theo khía cạnh khống chế nhiệt 

độ đối với việc đề phòng ứng suất do ràng buộc bên trong hoặc bên ngoài thì hiệu 

quả sử dụng như sau: 

- Đối với ứng suất do ràng buộc bên trong thì có hiệu quả là các biện pháp (2), 

(3), (5), (6), (7), (8). 
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- Đối với ứng suất do ràng buộc bên ngoài thì có hiệu quả là các biện pháp (1), (2), 

(3), (4), (5), (8). 

4. BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ NHIỆT TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG BTĐL  ĐẬP 

ĐỊNH BÌNH: 

Qua kết quả tính toán diễn biến nhiệt và kiểm tra ứng suất nhiệt đập Định Bình, 
căn cứ các điều kiện thi công thực tế công trường như tiến độ thi công, trang thiết bị, 
máy móc… , một số biện pháp khống chế nhiệt trong quá trình thi công BTĐL cho đập  
Định Bình đã được thực hiện như sau [14]: 

(1) Về việc phân khe trong đập: trước đây thiết kế đã phân các khoang đập theo 
các điều kiện cấu tạo, kỹ thuật khác mà chưa có luận chứng về việc khống chế nhiệt nên 
chiều rộng các khoang đập tương đối lớn (Lmax = 37m) so với các khuyến cáo khác 
(khoảng 20~30m, [3], [4]). Điều này không có lợi cho khống chế nhiệt. Tuy vậy, qua 
tính toán kiểm tra bài toán nhiệt với khoang đập cao nhất L=36m vẫn chấp nhận được. 

(2) Tối ưu hoá cấp phối bê tông: Trong quá trình thi công BTĐL đập Định Bình, 
vấn đề cấp phối vật liệu đã được nghiên cứu, điều chỉnh nhằm mục tiêu giảm nhiệt cho 
bê tông (xem bảng 1). Thời kỳ đầu, do vấn đề khống chế nhiệt đối với BTĐL chưa được 
quan tâm đúng mức, đơn vị tư vấn thiết kế và thí nghiệm vật liệu đã đề xuất cấp phối 
BTĐL cho công trình theo mục tiêu chống thấm có lượng Ximăng khá lớn (105kg 
XM/m3 bê tông). Sau đó, qua góp ý của các Chuyên gia Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu điều chỉnh lại cấp phối mới thoả mãn bài 
toán nhiệt trong bê tông. Cấp phối điều chỉnh đã giảm lượng xi măng còn 70kg/m3 
BTĐL đã đáp ứng được yêu cầu về giảm nhiệt, tạo điều kiện thi công được thuận lợi 
hơn.  

 Bảng 1. Cấp phối BTĐL CP3 M15 sử dụng cho đập Định Bình 
 

Thµnh phÇn cÊp phèi cho 1m3 bª t«ng 

XM   Tro 
bay 

N C §¸     
(5-20)

§¸     
(20-40)

§¸       
(40-60)

Tæng ®¸ Phô gia KLTT 
Ký 

hiÖu 
 (kg) (kg) (lÝt) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg/m3) 

        I. CÊp phèi ban ®Çu: 

M15 105 140 122 772 526 215 600 1341 2.49 2482 

        II. CÊp phèi ®· ®iÒu chØnh  

M15 70 175 120 774 516 222 596 1334 1,69 2473 

KÕt qu¶ tÝnh to¸n qu¸ tr×nh t¨ng ®o¹n nhiÖt víi 2 cÊp phèi trªn cho thÊy víi cÊp 

phèi ®−îc ®iÒu chØnh gi¶m l−îng xi m¨ng vµ t¨ng l−îng tro bay so cÊp phèi ban ®Çu ®· 

gi¶m ®−îc nhiÖt t¨ng ®o¹n nhiÖt tèi ®a cña BT§L ®−îc 3oC (ban ®Çu Trmax=22,8oC; sau 

®iÒu chØnh Trmax=19,8oC). §iÒu nµy rÊt lîi cho viÖc khèng chÕ nhiÖt. Do ®ã, cÊp phèi 

®iÒu chØnh ®· ®−îc sö dông ®Ó thi c«ng ®Ëp. 
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H×nh 3: Qu¸ tr×nh t¨ng ®o¹n nhiÖt BT§L cÊp phèi 3 M15 ®Ëp §Þnh B×nh. 

(3) Khèng chÕ nhiÖt ®é hçn hîp v÷a ®−a vµo khèi ®æ, chiÒu cao ®æ vµ thêi gian 

gi·n c¸ch gi÷a c¸c ®ît ®æ: Tuú theo chiÒu cao ®Ëp tÝnh tõ líp nÒn, cÇn chän lùa chiÒu 

cao mçi ®ît ®æ vµ thêi gian nghØ gi·n c¸ch phï hîp ®Ó võa ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng ®Ò 

ra ®ång thêi viÖc khèng chÕ nhiÖt ®−îc hiÖu qu¶ nhÊt. T¹i §Þnh B×nh, c¸c néi dung nµy 

®· ®−îc ¸p dông nh− sau: 

B¶ng 3.Khèng chÕ nhiÖt ®é hçn hîp v÷a BT§L ®Çu vµo [Tp] cho §Þnh B×nh 

NhiÖt ®é v÷a BT§L t¹i khèi ®æ [Tp] (
oC)  

Víi cÊp phèi BT§L sau ®iÒu chØnh ChiÒu cao   

khèng chÕ (m) 

ChiÒu cao mçi  

®ît ®æ    h(m) 

Víi cÊp phèi BT§L 

ban ®Çu (g.c¸ch 6 

ngµy) 
PA1: Gi¶n c¸ch 6 

ngµy 
PA2: §æ liªn tôc mçi 

líp dµy 0,3m 

0,9 25 30 
1,2 23 29 Tõ ∇58,0m trë 

xuèng 
1,5 21  

30 

0,9 26 32 
1,2 25 31 

Tõ ∇58,0m ®Õn 
∇68,0m  

1,5 24  
32 

0,9 29 33 

1,2 28 32 Trªn∇68,0m  

1,5 27  

33 

 

(4) Theo dâi th−êng xuyªn nhiÖt ®é m«i tr−êng ®Ó bè trÝ tiÕn ®é thi c«ng hîp lý, 

t¨ng c−êng tiÕn ®é ®æ bª t«ng trong mïa l¹nh. Trong nh÷ng ngµy trêi n¾ng nãng, nhiÖt 
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®é kh«ng khÝ qu¸ cao chØ bè trÝ thi c«ng bª t«ng tõ 18 giê h«m tr−íc ®Õn 09 giê ngµy 

h«m sau.  

Thùc hiÖn viÖc ®o nhiÖt ®é trong khèi ®æ BT§L sau khi ®æ ®Ó thùc hiÖn viÖc ®æ 

chång khèi sau. KÕt qu¶ ®o diÔn biÕn nhiÖt ®é trong mét sè khèi bª t«ng trong kho¶ng 6 

ngµy ®Çu sau khi ®æ (chõa lç s©u  b»ng kho¶ng 1/2 chiÒu cao khèi ®æ ≈ 45cm vµ ®o thñ 

c«ng ®Õn khi ®æ chång ®ît sau th× kh«ng ®o ®−îc tiÕp) cho kÕt qu¶ nhiÖt ®é t¨ng thªm 

do nhiÖt thuû ho¸ cã nhá h¬n so víi kÕt qu¶ tÝnh to¸n mét Ýt: kÕt qu¶ ®o nhiÖt ®é t¨ng 

thªm trong khèi ®æ ë ngµy thø 6 cao nhÊt ®¹t kho¶ng 8,5oC (nhiÖt ®é hçn hîp v÷a vµo 

khèi ®æ : 29oC, nhiÖt ®é bª t«ng ®o ë t©m khèi ®æ lµ 37,5oC), kÕt qu¶ tÝnh nhiÖt ®é t¨ng 

thªm do thuû ho¸ tr−êng hîp nµy ë ngµy thø 6 lµ 9,25 oC. Chªnh lÖch nµy cã thÓ ®−îc lý 

gi¶i do trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®· gi¶ thiÕt bá qua thµnh phÇn táa nhiÖt theo ph−¬ng 

ngang (th«ng qua cèp pha hoÆc ph¸t t¸n nhiÖt qua c¸c côc bª t«ng chÆn m¸i h¹ l−u) vµ 

quan träng nhÊt lµ do sai sè cña c«ng t¸c ®o b»ng thñ c«ng, mét phÇn nhiÖt ph¸t t¸n theo 

lç ®o chõa s½n vµ qu¸ tr×nh ®o khi rót nhiÖt kÕ tõ trong lç ®o ra ngoµi cã kh¶ n¨ng lµm 

cho nhiÖt ®é thùc ®· bÞ gi¶m ®i. Tuy nhiªn xÐt theo diÔn biÕn lµ cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. 

(5) TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o bª t«ng ®· ®−îc lµm m¸i che, kÕt qu¶ gi¶m 

nhiÖt bøc x¹ kh¸ tèt. NhiÖt ®é cña ®¸ d¨m khÝ cã m¸i che m¸t so víi kh«ng cã m¸i che 

®· gi¶m ®−îc tõ 4~5 oC . §iÒu nµy ®· lµm gi¶m ®−îc nhiÖt ®é hçn hîp v÷a bª t«ng kh¸ 

tèt. C¸c biÖn ph¸p kh¸c nh− lÊy n−íc s«ng ë tÇng s©u, thùc hiÖn che phñ hçn hîp v÷a 

BT§L khi vËn chuyÓn trong nh÷ng ngµy n¾ng nãng, phun s−¬ng mï gi÷ Èm gi¶m nhiÖt 

®é m«i tr−êng quanh khèi ®æ trong qu¸ tr×nh thi c«ng bª t«ng… ®Òu ®· ®−îc thùc hiÖn 

nh»m khèng chÕ tèt nhiÖt ®é hçn hîp v÷a BT§L khi ®−a vµo khèi ®æ theo quy ®Þnh kü 

thuËt 

(6) C«ng t¸c b·o d−ìng bª t«ng sau khi ®æ ®· thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh kü 

thuËt thi c«ng. ViÖc phun s−¬ng t¨ng Èm gi¶m nhiÖt ®−îc duy tr× suèt thêi gian thi c«ng 

®Õn khi líp bª t«ng mÆt trªn cïng kÕt thóc ninh kÕt th× chuyÓn qua d−ìng hé b»ng t−íi 

n−íc, tr¸nh cho bª t«ng bÞ nøt nÎ do mÊt n−íc.  

 

 Mét vµi h×nh ¶nh vÒ c«ng t¸c khèng chÕ nhiÖt trong thi c«ng BT§L ®Ëp §Þnh 

B×nh xem h×nh 4 ®Õn  h×nh 7 
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H×nh 4: §¸ d¨m ®−îc che m¸t, t−íi Èm ®Ó 

h¹ nhiÖt 

 
H×nh 5: §o nhiÖt ®é hçn hîp v÷a BT§L 

t¹i khèi ®æ 

 
H×nh 6: Sö dông m¸y phun s−¬ng gi÷ Èm, 

h¹ nhiÖt m«i tr−êng thi c«ng 

 
H×nh 7: T¹o lç (x) ®Ó ®o diÔn biÕn nhiÖt 

®é khèi ®æ 
 

KÕt luËn: 

(1) §Ëp BT§L sö dông l−îng xi m¨ng Ýt so víi bª t«ng truyÒn thèng nh−ng do 

®iÒu kiÖn thi c«ng liªn tôc trªn diÖn réng nªn l−îng nhiÖt thuû ho¸ trong bª t«ng kh«ng 

®ñ ®iÒu kiÖn ph¸t t¸n ra ngoµi mµ bÞ tÝch tô trong ®Ëp, lµm cho nhiÖt ®é trong ®Ëp bª 

t«ng t¨ng kh¸ cao. Do ®ã, vÊn ®Ò kiÓm so¸t vµ khèng chÕ nhiÖt ®é khi thiÕt kÕ, thi c«ng 

®Ëp BT§L lµ hÕt søc quan träng vµ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm rÊt riªng biÖt so víi bª t«ng 

truyÒn thèng, cÇn ph¶i ®−îc quan t©m ®óng møc. KÕt qu¶ cña bµi to¸n nhiÖt sÏ lµ c¬ së 

tin cËy vµ khoa häc ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p phßng chèng nøt do nhiÖt thñy hãa cña 

chÊt kÕt dÝnh còng nh− sù biÕn ®æi cña nhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh vµ mét sè nh©n 

tè kh¸c. 

(2) Sù ph¸t triÓn cña nhiÖt ®é trong th©n ®Ëp bª t«ng lµ mét qu¸ tr×nh rÊt phøc t¹p, 

bÞ ¶nh h−ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng táa nhiÖt cña bª t«ng nh− lo¹i 

chÊt kÕt dÝnh, cÊp phèi bª t«ng, biÖn ph¸p vµ tiÕn ®é thi c«ng v.v… Tuú thuéc vµo ®iÒu 

kiÖn cô thÓ cña mçi c«ng tr×nh cÇn ph¶i nghiªn cøu xem xÐt kü, th«ng qua kÕt qu¶ tÝnh 

to¸n ®Ó ®Ò ra c¸c yªu cÇu khèng chÕ nhiÖt phï hîp, tõ ®ã chän c¸c biÖn ph¸p thi c«ng 

khèng chÕ nhiÖt ®óng ®¾n, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng kü thuËt vµ hiÖu qu¶ kinh 

tÕ.   
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KiÕn nghÞ: 

(1).  Sù ph¸t triÓn nhiÖt ®é trong BT§L rÊt phøc t¹p, phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu 

tè, trong ®ã cã yÕu tè nhiÖt ®é m«i tr−êng. Do ®ã, cÇn thiÕt tiÕn hµnh nghiªn cøu quy 

luËt ph¸t triÓn nhiÖt ®é trong ®Ëp BT§L ë nhiÒu c«ng tr×nh ë nhiÒu khu vùc kh¸c nhau 

nh»m t×m ra ®−îc quy luËt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ n−íc ta ®Ó cã sù ®iÒu chØnh hîp 

lý khi vËn dông c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m n−íc ngoµi trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, thi c«ng 

®Ëp BT§L trong n−íc. 

(2). CÇn thiÕt kÕ ®Çy ®ñ hÖ thèng quan tr¾c cho ®Ëp BT§L vµ thùc hiÖn viÖc theo 

dâi, quan tr¾c ®Çy ®ñ sè liÖu vÒ diÔn biÕn nhiÖt ®é, øng suÊt cña ®Ëp trong qu¸ tr×nh thi 

c«ng, vËn hµnh, lµm c¬ së nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chÊt l−îng thiÕt kÕ, thi c«ng vµ cã sù 

®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh vËn dông c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n thiÕt kÕ nh»m ®¹t ®−îc kÕt 

qu¶ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ViÖt Nam. 

 
Tµi liÖu tham kh¶o: 

1.   Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT (2006), Qui ®Þnh kü thuËt thi c«ng côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû 
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