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LÒI GIÓI THIỆU

Trong những năm gần đây, cùng vói sự phát triển các công 
trình xây dựng có quy mô lớn, móng cọc ngày càng trỏ thành 
một hình thức móng sâu được dùng nhiều cho công trình công 
nghiệp, nhà cao tầng, cầu đường, bến cảng, kho tàng chứa 
hàng nặng... ỏ những vùng đất yếu.

Móng cọc đúc sẩn do nhược điểm gây chấn động mạnh, 
tiếng ồn lớn hoặc ô nhiễm môi trường khi dùng búa đóng 
dỉezen... nên phạm vi sử dụng ngày càng hạn chế trong xây 
dựng ỏ các thành phố và vùng đông dân cư ; hơn nữa, dùng 
phương pháp ép hoặc phương pháp khoan lỗ sẵn ròi thả cọc 
đúc sẵn vào... cũng bị nhiều hạn chế như lực ép có hạn, kích 
thước cọc (đưòng kính và độ dài) không thể tăng tùy ý, sức 
mang tải của loại cọc nói trên cũng không lớn. Do đó, cọc 
khoan nhồi (tạo lỗ trong đất, đặt cốt thép rồi đổ bê tông vào) 
ngày càng được coi trọng và ưa chuộng trong sử dụng ỏ nước ta.

Hiện nay trên thị trưòng xây dựng Việt Nam, bằng cách tự 
trang bị đòng bộ máy của các hăng nước ngoài và cải tiến 
những thiết bị sẵn có (nhất là dùng lại các máy cơ sở) hoặc 
thông qua liên doanh vói nưóc ngoài K V ... đã có hàng vài chục 
thiết bị làm cọc khoan nhôi vói đưòng kính đến l,5m  và độ 
sâu đạt trên 50m đang hoạt động. So vói sự phát triển của thế  
giới và nhất là sau khi khảo sát các nưóc của khu vực... thì
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thấy rằnẹ trình độ và kinh nqhiệm của chúng ta còn non trẻ 
nhất là v'ê các phương tiện thiết kế, thi công và quản lý chất 
lượng móng cọc khoan nhôi.

Trước tình hình dó, Bộ Xây dựng dã giao cho Viện Khoa 
học Công nghệ Xây dựng tiến hành hàng loạt nghiên cứu nhằm 
khảo sát, đánh giá tình hình công nghệ thi công cọc khoan 
nhồi của thế giới và trong nước, dè xuất phương pluĩp giải 
quyết vấn đê này ở một số khâu then chốt, nhầm giúp cho 
việc tiếp nhận công nghệ mới nói trên cớ hiệu quả ngày một 
cao vê kinh tế  và kỹ ihuật.

Dự án "Phát triển công nghệ thi công xây lắp'' của Bộ Xây 
dựng, đến năm 2000 (TCXL -  2000) đã dược triển khai nghiên 
cứu nhiều lĩnh vực gồm nhiều hạng mục do nhiều viện, tổng 
công ty, công ty, và liền hiệp, trong đó có hạng mục "Nền móng 
công trình" (TCXL-2000-01) do Viện Khoa học Công nghệ 
Xây dựng chủ trì. Song song vói Dự án TCXL-2000, dã tiến 
hành nghiền cứu đ'ê tài cấp Bộ "Công nghệ xây dựng nhà cao 
tầng" (ký hiệu : R93-39) do Viện Khoa học Công nghệ Xây 
dựng chủ trì, phối hợp với một số cơ quan và cán bộ nghiên 
cứu trong vá ngoài Viện thực hiện, trong dó nội dung về món% 
cọc nhôi và cách chống đõ hố đào sâu cũng như phương pháp 
kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi... chiếm một khối lượng 
và vị trí quan trọng. Ngoài ra, sau khi tim hiên nhiều tài liệu 
khoa học kỹ thuật, có liên quan đến vấn đê đang đề cập cũng 
như nhu cầu bức thiết của thực tế  xây dựng hiện nay ỏ nước 
ta, Viện chúng tôi thấy cân gấp rút biên soạn cuốn "Thi công 
cọc khoan nhôi" nhằm góp phần đáp ứng sự mong đợi cùa các 
đơn vị sản xuất trực tiếp.
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Chương ] của quyên sách dược lấy từ chương 3 của quyên 
"Sổ tay thiết k ế  cọc khoan nhôi"(*) do các Kỹ sư Nhật viết 
(xuất bản năm ỉ 984), được các chuyên gia Trung Quốc Chu 
Quốc Câu và Ngưu Thanh Sơn dịch lại (Nỉià xuất bản Địa 
chấn Bắc Kinh xuất bản năm 1993). Bản dịch từ bản tiếng 
Trung Quốc này du Kiến trúc sư Nguyễn Hiên thực hiện và 
Kiến trúc sư Vũ Trường Hạo hiệu dính. Do thấy rằng cúc chương 
khác của quyển sách này lioặc khống phù hợp vói nước ta 
(như chương nói về Thiết kế, trong đó họ chú trọng nhiêu về 
động dất của Nhật Bủn) hoặc cũ và hạn hẹp (như chương nói 
vê thiết bị, ỏ dây chủ yếu giỏi thiệu hệ thống thiết bị trước 
năm 1984, mà lại là thiết bị của Nhật...) nên chúng tôi không 
dịch, nếu bạn đọc cân tham khảo, có thề dọc thêm.

Nhận thấy, phần lớn cọc nhồi ỏ ta lúc thi công chưa có quy 
định cách quản lý chất lượng chặt chẽ, hơn nữa mội số phương 
pháp kiêm tra còn mới lạ đối vói nhiêu cán bộ kỹ thuật, nên 
chúng tôi cố gắng hệ thống các phương pháp kiểm tra chất 
lượng, viết thành chương 2, do kỹ sư Trịnh Việt Cưòng thực 
hiện, để giói thiệu với bạn đọc. Theo chúng tôi, tiếp đến, cần 
gấp rút nhưng từng bước vững chắc đầu tư sắm các thiết bị 
kiểm tra cũng như nâng cao trình độ cán bộ kiểm tra chất 
lượng cọc nhồi... xem dây là một trong các điểm then chốt để 
đảm bảo công nghệ cục nhôi được phát triên nhanh chóng và 
bền vững ỏ nước ta.

Như trên đã nói, dê có thề cập nhật các thông tin tương đối 
mói nhất về thiết bị thi công cọc nhồi, trong chương 3 chúng 
tôi cố  gắng dựa vào kết quả của Dự án TCXL-2000-01 cũng 
như qua tiếp xúc với các hãng có tiếng trên thế giói trong lĩnh
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vực chế tạo thiết bị, đã giói thiệu tương đối toàn diện đê các 
đơn vị thi công Việt Nam làm quen với các hãng này nhằm 
tìm hiểu trong quá trình đầu tư, mua sắm, sao cho có hiệu 
quả kinh tế, kỹ thuật cao nhất. Ỏ đây, chúng tôi không đi sâu 
vào cơ cấu của máy mà chỉ ghi lại một số đặc trưng kỹ thuật 
mà người sử dụng quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới 
thiệu ỏ chương này thiết bị có liên quan đến việc làm tường 
vây để bảo vệ hố đào thường gặp trong thi công hố móng cọc 
nhồi, đây là một kỹ thuật và công nghệ riêng, hy vọng sẽ có 
tài liệu khác viết cho thật đầy đủ.

Chương 3 cũng như các chương khác của quyên sách này 
chịu trách nhiệm biên soạn và xem xét, do PGS. PTS. Nguyễn 
Bá Kế, thực hiện.

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng xin giói thiệu cuốn "Thỉ 
cổng cọc khoan nhồi" vói các kỹ sư, các nhà quản lý Ngành 
Xây dựng cùng đông đảo bạn đọc. Hy vọng rằng, bằng sự nỗ 
lực của tập thể cán bộ biên soạn và sự giúp đỡ của Nhà xuất 
bản Xây dựng cuốn sách này sẽ góp phân thực hiện công nghệ 
cọc khoan nhồi ỏ nước ta ngày một tốt hơn.

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DựNG



THÍ CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

1.1. CHUẨN BỊ THI CÔNG

Trước khi thi công cọc khoan nhồi, ngoài việc phải chuẩn  
bị thiết bị cần thiết, điều tra khả năng vận chuyển và hoạt 
động để áp dụng các biện pháp ngăn ngừa tiếng ồn, chấn  
động... thì m ộ t  v iệ c  quan trọng nữa là phải thực hiện điều  
tra đ ầ y  đủ về tình hình phạm vi xung quanh hiện trường.

V ề mặt vận chuyển thiết bị phải xem xét chủng loại, kích 
th ư ớ c ,  t r ọ n g  lư ợ n g  c ủ a  t h i ế t  b ị ( k í c h  th ư ớ c  v à  t r ọ n g  lượng k h i  

tháo rời để vận chuyển), khả năng tự hành được không, có 
kinh tể không v.v... để lựa chọn được phương án vận chuyển  
thích hợp nhất. Đ iều cần chú ý  là máy khoan thuộc loại thiết 
bị lớn, trọng lượng nặng, nên nhất thiết phải điều tra đầy đủ 
trước về phương án và lộ trình vận chuyển. Khi tiến hành  
điều tra các công việc này, phải tìm hiểu kỹ về trọng t ả i  của 
xe vận tải, năng lực chở của xe kéo (rơm oóc), máy bốc xếp, 
bề rộng đường đi, bán kính quay, độ dốc, cường độ mặt 
đường, độ cao thông thủy của các vật chướng ngại trên đưdng  
đi, trọng tải của cầu cống, có quy định hạn chế đặc b iệt của 
ngành giao thông hay không v.v...

Phải bảo đảm có đủ diện tích ở hiện trường thi công để 
lắp dựng thiết bị, chỗ xếp dụng cụ. Ngoài ra, còn phải thực 
hiện  việc xử lý, gia cố mặt đường và nền đất trong hiện trường 
để tạo điều kiện thuận l ợ i  cho việc lắp d ự n g  thiết bị và xe 
vận chuyển bê tông, đi lại. Phải nghiên cứu trước về vận

Chương I
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chuyển đất thừa, bùn giữ thành hố, thiết bị xử lý,' dọn dẹp 
các vật chướng ngại chìm dưới m ặt đất, cấp thoát nước, thiết 
bị điện, số lượng đường ống cần có v.v...

Phải có các biện pháp hạn chế cần thiết đối với tác hại 
của tiếng ồn và chấn động; phải điều tra và bố trí trước biện  
pháp hạn chế tiếng ồn, có các quy định hữu quan để tránh 
các ảnh hưởng đến xung quanh. Đ iều tra tình hình quanh  
hiện trường, có trường học, bệnh  viện hoặc các công trình 
công cộng hay không, phải nắm vững các vật kiến trúc ngầm, 
vị trí các kho chứa vật nguy hiểm , các nhà có thiết bị tinh vi 
nằm  trong phạm vi ảnh hưởng của chấn động. Trước khi thi 
công cọc khoan nhồi, phải đ iều  tra và làm thành biên  bản 
ghi lại tình trạng rạn nứt, nghiêng lún của các nhà ở gần đó. 
M ột điểm  quan trọng nữa là phải điều tra xem  tinh hình thực 
tế hiện có ở quanh hiện trường về mức độ tiếng ồn và chấn  
động có hại đang có thể phát sinh.

1 . 1 . 1 -  B I Ệ N  P H Ấ P  Đ Ố I  V Ò I  T I Ế N G  Ồ N  V À  C H Ấ N  Đ Ộ N G  

T R O N G  K H I  T H I  C Ồ N G

Cọc khoan nhồi so với cọc đóng trước đây, tiếng ồn và chán 
động đều tháp hơn, có thể coi là loại phương pháp thi công ít 
tiếng ồn, ít chấn động. Nhưng trên thực tế, vẫn có tiếng ồn do 
rất nhiều thiết bị xe máy thi công vận chuyển liên tục ngày đêm, 
vì vậy phải chú ý  đến vấn đề ảnh hưởng công cộng.

Trên thực tế, không thể nào triệt tiêu tiếng ồn  mà chi có 
thể tìm mọi cách để giảm  nguồn gây ra tiếng ồn và giảm  
lượng tiếng ồn. Các nguồn tiếng ồn chủ yếu và b iện  pháp 
hạn chế như sau :

8



/. Tiêng ồn từ động cơ nô.

(1) B iện  pháp áp dụng đối với bản thân máy nổ :

Đối với máy nén khí có động cơ đốt trong và cần cẩu kiểu  
bánh á c h , kết qủa thực đo tháy : tiếng ồn  đo theo các hướng 
khác nhau có thể chênh nhau đến 5 dB, hướng phát ra tiếng  
ồn Jởn hơn là ở chỗ cửa mở phía trước bệ thao tác và chỗ 
cửa mở của bộ tỏa nhiệt phía sau, b iện  pháp đề phòng là 
đặt m ột chụp hút âm ở chỗ động cơ nổ lộ ra ngoài. Với loại 
máy đã đặt chụp hút âm, nếu biết điều chỉnh chiều lắp đặt 
m áy trong m ột mức độ nhất định nào đó cũng có thể giảm  
bớt tiếng ồn ảnh hưởng ra các khu nhà ở lân cận. Đ ối với 
tiếng ồn thải khi'thường lắp máy tiêu âm kiểu độ ồn tháp.

(2). Các việc cần chú ý  trong khi thao tác m áy :

N ếu tích cực áp dụng m ột số biện pháp trong khi thao tác 
máy cũng có thể đạt được những hiệu quả bất ngờ, như khi 
thao tác cần trục để lắp cần khoan trong phương pháp khoan  
phản tuần hoàn kiểu phân ly, ngoài việc phải mở động cơ 
nổ để nối tiếp cần khoan hoặc để nâng cần khoan ra, trong  
quá trình làm lỗ khoan có thể tắt động cơ nổ, không nên để 
cho động cơ chạy không vô ích ; ngoài ra, có thể giảm bớt thỏa 
đáng tốc độ nâng của cần cẩu, không nên mở động cơ ở tốc độ 
quá cao hoặc làm việc quá tải khi không cần thiết, xem hình 1.1. 
Hơn nữa, khi đổ đất thừa lên xe ôtô cũng phải giảm độ cao nhả 
đất; khi tháo xe đổ đất, cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận.

(3) Phương pháp điện khí hóa nguồn động lực và các cải 
tiến  th iết bị khác :

Ỏ các vùng thành phố có thể đặt thiết bị điện, nếu chuyển 
đổi m áy động lực thành động cơ điện cho m áy khoan phản
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tuần hoàn và các máy phụ trợ (m áy nén khí, máy bơm v.v...) 
thì sẽ giảm bớt rất nhiều lượng tiếng ồn. H iện nay, loại máy 
nén khí có mô tơ điện được giảm ồn  và các loại máy khác 
có kèm  bộ giảm ồn đã được sử dụng rất rộng rãi.

Cũng có thể lợi dụng tháp kiểu cố định có tời cuốn để 
thay cho cần cẩu nâng ống khoan.

Chỗ đổ 
đất thừa

Động cơ điện S-ị ị Bơm phán tuần hoàn Sg 
—  Máy phát động của cần cẩu S3

1Ô0

1 »
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ạ .
«cợ
u  60

lử

0
0 h—-Ị9

6{kA
p

/ N

-
X >

Tần suất Trung tâm (Hz) 

Các thiết bị sử dụng

Tên thiết bị Nhãn hiệu

Bơm máy khoan phản tuần hoàn Hitachi s 300

Mô tơ quay Kawasaki 50 (chạy điện)

Cẩn cẩu Sumitômô LÍNK-BELK 27,5T (chạy 
dầu)

Máy phát điện Xe Nhật 100 KVA DG-100A/121PS
(chạy dầu)

Thiết bị đo NA-09, SI IV

Hình L I : v ỉ  dụ tiếng òn trong phương pháp thi công cọc 
khoan nhòi khoan lỗ phản  tuần hoàn.
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Trong phương pháp thi công có ống giữ thành, tiếng ồn  
của gầu ngoạm và tời máy khá lớn, nên b iện  pháp để giảm  
tiếng ồn phải nghiên cứu đặt chụp giảm âm trong chụp phun 
1 lớp cao su hút âm, so với kiểu cũ, tiếng ồn có thể giảm đi 
7 -  8 dB.

N goài ra, nếu bu lông bị lỏng, dầu nhờn bị cạn cũng là 
nguyên nhân sinh ra tiếng ồn, cho nên phải thường xuyên 
làm công tác duy tu bảo quản thiết bị, bảo đảm cho thiết bị 
luôn hoạt động bình thường.

(4) B iện  pháp xây tường bao quanh h iện  trường thi công:

D ùng tấm thép có hình sóng vây quanh h iện  trường thi 
công cũng có thể giảm lượng tiếng ồn, nếu vây bằng tấm có 
vật liệu  cách âm thì hiệu quả càng cao. D ùng tấm cách âm  
bao quanh nguồn tiếng ồn của máy cũng có hiệu quả tốt, đặc 
biệt là máy nén khí, m áy-sàn rung là loại máy cố định ít di 
chuyển,kích thước nhỏ, dễ làm các biện pháp cách âm.

H iệu  quả của biện pháp cách âm bằng tường bao quanh  
phụ thuộc rất nhiều vào độ cao, chất liệu làm tường, nguồn  
phát tiếng ồn, cự ly đến vị trí chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, 
tần số của tiếng ồn... phải qua điều tra kỹ sau đó mới quyết 
định có dùng hay không (hình 1.2).
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Hình 1.2: Hiệu quả cách ảm của tường ngăn
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2. Tiếng ồn và chấn động khi đóng Ống giữ thành.
Trong phương pháp thi công cọc nhồi phản tuần hoàn khi 

đóng ống giữ thành thường phải dùng búa đóng cọc. Phương 
pháp này, tuy hiệu quả cao nhưng tiếng ồn và chấn động khá 
lớn nên cần phải có b iện  pháp hạn chế, dùng loại búa có 
tiếng ồn và chấn động nhẹ hoặc cố gắng tránh thi công vào 
ban đêm . Khi tình hình xung quanh hiện trường không cho 
phép dùng máy đóng cọc, thì phải dùng kích chạy điện để 
ép, cũng có khi để lợi dụng ép được bằng kích chạy điện loại 
lớn, giảm bớt lực cản ở đầu ống, còn phải dùng gầu ngoạm  
kiểu búa để ngoạm bỏ bớt đất ở trong ống. Phương pháp 
này tuy giảm được nhiều tiếng ồn và chấn động nhưng so với 
búa đóng cọc thì năng suất làm việc thấp, giá thành cao. Loại 
kích chạy điện này là loại đặc b iệt chuyên dùng.

3. Tiếng ồn khi đô bê tông vù khi xe chuyên trộn bê lông 
phải chò đợi.

Phương pháp đề phòng các loại tiếng ồn :

(1). V iệc  đổ bê tông n ên  tận dụng vào ban ngày, tránh 
làm việc ban đêm;

(2). Bãi chờ của xe chuyển trộn bê tông phải ở xa khu vực 
có nhiều nhà ở của dân cư;

(3). Trong khi đổ bê tôn g  hoặc khi chờ, phải chú ý khống  
chế tiếng ồn khi quay thùng trộn bê tông;

(4). Bơm  bê tông cũng sinh ra tiếng ồn và chấn động, phải 
nghiên cứu chỗ đặt bơm  và lợi dụng tường bao để giảm âm.

Cho nên, khi lựa chọn loại m áy cần phải hết sức cố gắng 
dùng loại có ít tiếng ồn và ít chán động.



Trên đây, giới thiệu về nguồn phát sinh và biện pháp hạn 
chế tiếng ồn, nhưng trong thực tế, nhiều khi tiếng ồn và chấn 
động đã được giảm tói dưới mức tiêu chuẩn cho phép cũng 
vẫn có thể còn rất phiền phức, cho nên quan trọng là phải 
thường xuyên nghiên cứu biện pháp hạn chế, không để gây 
ra tiếng ồn và chấn động.

Với các thiết bị thi công dùng để làm cọc nhồi, khi đo 
chấn động thực tế thấy không cao hơn quy định trong các 
quy phạm. Song, cũng có những tổ chức công cộng đặt ra 
quy định còn cao hơn cả quy phạm, nên khi dùng loại máy 
nén khí đốt trong hoặc búa đóng cọc chấn động vẫn phải hết 
sức chú ý  vấn đề tiếng ồn và chấn động.

1.1.2. XỬ  LÝ CẤC VẬT KIẾN TR Ú C  NGẦM

Trước khi khởi công, nhất thiết phải xác nhận rõ chủng 
loại và vị trí các vật kiến trúc ngầm bằng các bản vẽ hoặc 
các tiêu chuẩn quy phạm hữu quan, tốt nhất là triệu tập m ột 
cuộc họp với các đơn vị quản lý các vật kiến trúc ngầm áy 
để làm các thủ tục cần thiết.

Các vật kiến trúc ngầm (đường cấp thoát nước, ống dẫn  
khí đốt, dây điện cao thế, dây điện thoại v.v...) thường là 
không phù hợp với bản vẽ cũ hoặc không có dấu mốc trên  
m ặt đất nên phải hết sức chú ý điều tra tường tận.

Khi điều tra hiện trường, thường là dùng nhân công đào 
hố thăm dò sâu khoảng l,5m , sau đó dùng cái thuốn (thanh  
sắt có đường kính khoảng 16mm) để thuốn sâu xuống, căn 
cứ vào tiếp xúc ở đầu thuốn để xác định công trình ngầm, 
cũng có khi, căn cứ vào nhu cầu phải đào sâu thêm  nữa để 
khảo sát cho đến nơi.
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Ngoài ra, có thể dùng phương pháp điện thám trên m ặt 
đất để thặm dò thêm , hoặc căn cứ yậo các biểu hiện nổi trên  
mặt đát như cửa kiểm  tra, bu lông, cửa van v.v... để xác định 
đại thể tuyến chạy của các côn g  trình ngầm hoặc tình hình  
khái guát của công trình ngầm  v.v... Trước khi đào hố thăm  
dò hoặc mở các nắp cửa kiểm  tra cần được sự đồng ý của 
các bộ phận hữu quan.

Cách xử lý đối với công trình ngầm trên đại thể có thể là 
bảo quản, xây lại hoặc dỡ bỏ v.v... phải căn cứ vào điều kiện  
cụ thể để có b iện  pháp xử lý thỏa đáng.

Khi nhận thấy việc thi công cọc nhồi ở gần cậc công trìrih 
ngầm mà có thể gây ra ảnh hưởng lún hoặc biến dạng cho chúng 
thì phải di chuyển nó đến chỗ không bị ảnh hưởng. Trường hợp 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa để thi công thì phải nghiên 
cứu rát kỹ về mức độ xa gần và về độ lổn của tải trọng, áp dụng 
các biện pháp thi công thật an toàn, tin cậy.

V í dụ, dùng cách đóng cọc thép bản đ4 ngăn cách với công  
trình ngầm hoặc lát các tấm bê tông cốt thép khi ở trên m ặt 
đất có xe vận tải nặng. Đ ối với những công trình ngầm đặc 
biệt quan trọng, m ỗi lần làm cọc đều phải thỏa thuận với 
các đơn vị hữu quan rồi mới thi công.

Khi căn cứ vào quy mô, tính chất của công trình ngầm để thảo 
luận với phía chủ quản về việc bảo quản, cải tạo hoặc dỡ bỏ 
thường là mất rất nhiều thời gian, vì thế phải dành trước m ột 
khoảng thời gian khá dài để thực hiện việc làm các thủ tục 
thỏa thuận.

Đ ối với m ột số công trình ngầm khi không thể nào di 
chuyển, cải tạo, hoặc dỡ bỏ được thì phải thay đổi vị trí của
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cọc hoặc sửa đổi thiết kế. M ặt khác, nếu thấy chấn động có 
thể gây ảnh hưởng lớn đến công trình ngầm thì cũng phải 
sửa đổi b iện  pháp thi công.

Các đơn vị chủ quản công trình ngầm cịều có những quỵ 
định hữu quan riêng của họ, do độ, khi tỊiị công phải chú ý  
tuân theo những quy định ấy để tránh những phiền phức CQ 
thể xảy ra.

1.1.3. BIỆN PHẤP CẤP THOÁT NƯỐC VÀ CẤP Đ IỆN  
THI CÔNG

B iện pháp cáp thoát nước và cấp điện thi công sẽ rất Ịchác 
nhau tùy theo phương pháp thi công khoan lỗ và dung lượng 
của các loại thiết bị. Nhưng một điều quan trọng là phải XỘỊỊ1 
xét quy mô của công trình hữu quan và các biện pháp xử lý  
khi xảy ra sự cố bất thường hoặc khi phải thay đổi các thiết 
bị sử dụng để có sự sẵn sàng chuẩn bị trước.

1. Biện pháp cấp thoát nước.
Thi công cọc khoan nhồi thường phải dùng m ột lượng nước 

và lượng bùn rất lớn, cho nên trong thi công nhất thiết phải 
chuẩn bị đầy đủ thiết bị cấp, thoát nước.

(1) Khi thi công theo phương pháp ống chống, nếu không  
có nước m ặt hoặc mực nước ngầm thấp, để rửa ống chống  
hoặc ống dẫn bê tông thì phải chuẩn bị ống dẫn nước đường 
kính khoảng 25mm. Khi có nhiều nước m ặt hoặc nước ngầm  
cao thì phải cho đầy nước vào lỗ rồi mới làm lỗ. Đ ể cấp bù 
nưóc cho bộ phận này, phải chuẩn bị ống dẫn nước có đường 
kính khoảng 50mm, loại ống nước này còn được kiêm  làm  
ống phun để xử lỹ cặn lắng.
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Khi đổ bê tông, trong nước bùn thải ra còn có m ột lượng 
nhất định vữa bê tông và đất cát, không được trực tiếp  thải 
đi, nhát th iết phải cho chảy qua m áng lắng để xử lý rồi mới 
thải đi, cho nên  phải căn cứ vào tình hình cụ thể của hiện  
trường để bố trí 1 m áng lắng có dung tích 5 - 10m3. N ếu  có 
điều kiện thì tốt nhát là làm  1 m áng lắng tràn có vách ngăn  
ở giữa.

(2) Phương pháp khoan bằng guồng xoắn : Khi Làm lỗ 
khoan có sử dụng dung dịch giữ thành, để cấp nước cho việc 
trộn Bentônit, nước rửa ống dẫn bê tông, nước cho ống chống  
v.v... thông thường phải có ống nước <£50mm (tức lưu lượng
0,12m 3/ph). ỏ  những vùng khó lợi dụng được đường ố n g  dẫn 
nước đã có cũng phải tạo ra nguồn nước bằng hút nước sông, 
đào giếng nước hoặc dùng xe téc v.v... để cấp nước. Khi vẫn  
chưa đủ lượng nước cần thiết thì phải căn cứ vào qiuy mô 
công trình mà chuẩn bị sẵn 1 téc chứa nước chừng lơ m 3.

Khi phải sử dụng tuần hoàn, dung dịch giữ thành tràn ra 
trong lúc đổ bê tông, nhất th iết phải chuẩn bị bể chứa hoặc 
tác có sức chứa tương đương với lượng dung dịch cần  thiết 
khi làm lỗ.

Khi cần th iết phải ỉọc lấy nước trong ở trên rồi m ới thải 
đi thì phải chuẩn bị 1 bể có thể tích tương đương với b ể  chứa 
hoặc m áng lắng, làm cho độ nước đục và độ kiềm (trị số  pH)
được khống chế trong phạm  vi cho phép, ỏ  vùng đất s é t  hoặc 
vùng đất không dễ bị sụt lở, lỗ có thể khoan trực tiếp, không  
cần có dung dịch giữ thành thì chi cần m ột ống cấp nước 
025m m  để rửa là đủ.

(3) Phương pháp khoan lỗ phản tuần hoàn :
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Trong phương pháp thi công khoan lỗ phản tuần hoàn ta 
dùng nước phản tuần hoàn để đưa bùn đất lên khỏi lỗ, so 
với các phương pháp khoan khác thì dùng khá nhiều nước, 
vì vậy phải bố trí thiết bị cấp nước tương dối lớn. Tính toán  
và bố trí thiết bị cấp nước có phù hợp hay không sẽ gây ảnh 
hưởng rát lớn cho thi công, nên phải hết sức coi trọng. Hình  
1.3 là sơ đồ hệ thống thiết bị cấp thoát nước :

1. Cáp nước (hình 1 .3 ũ)): Lượng nước cáp bù trong khi 
làm lỗ sẽ khác nhau tùy theo loại đất, điều kiện thải bùn đất 
trong bể lắng, theo kinh nghiệm khoảng từ 0,1 -T- 1,5 m3/ph, 
cho nên, để đối phó với tình Ịumng rò nước khó tránh, cần  
phải bố trí 1 bơm dự phòng để có thể láy được nước sông ở 
gần đáy. Nếu dùng nước máy khó có thể đáp ứng m ột lượng 
nước lớn trong thời gian ngắn thì phải đặt bể chứa dự phòng  
cho đủ.

Khi lấy nước bổ sung từ nước sông, nếu bảo đảm không  
bị rò nhiều thì dùng bơm có đường kính m iệng vòi lOOmm 
là đủ. Khi bù nước bằng nước máy hoặc nước công nghiệp  
thi đường kính ống dẫn phải lớn khoảng 50mm.

Lượng hút nước của máy bơm khác nhau tùy theo độ cao, 
thông thường nếu đường kính m iệng ống hút là lOOmm thì 
lượng hút nước là 1 -ỉ- 1,3 rrvVph ; nếu kể cả lực cản của đầu 
nối ống m ềm  thì lượng hút nước khoảng 1 m3/ph. N goài ra, 
khi dùng nước máy thì lưu lượng là 0,08 m3/ph (đường kính 
ống 25m m ), hoặc 0,45 m3/ph (đường kính ống 40mm) và 0,75 
m3/ph (đường kính ống 50mm).

Ngoài ra, để rửa ống chống và ống dẫn bê tông còn  cần
1 ống cấp nước có đường kính 25mm.
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Bơm ly tâm phải chuẩn bị ống m ềm  cấp nước </>12mm để 
cáp nước trong (không được dùng nước đục).

2. Bể lắng (hình 1 .3 0 :  D ung lượng của bể lắng khác nhau 
tùy tình hình cấp nước ở hiện trường và quy mô của công trình.

Đ ể kể đến các nhân tố rò ri và đủ để lắng đọng, dung tích 
của bể lắng phải bằng 3 lần lượng đất đào ở lổ ra. Nhưng 
khi có thể lấy được lượng nước lớn từ sông suối v.v... hoặc 
có thể dùng gầu để kịp thời dọn sạch đất bùn lắng đọng, 
dung tích của bể lắng chi có thể gấp 2 lần lượng đất phải đào.

Khi dung tích của bể lắng khoảng 30m 3 (7 X 2 X 2m), 
trường hợp này chủ yếu xét đến nhân tố sử dụng ôtô vận tải 
và cần cẩu để bốc dở, phải căn cứ vào khối lượng đất phải 
đào và điều kiện chất đất để bố trí hố lắng cần thiết, giữa 
các hố lắng dùng ống m ềm  hình sóng hoặc ống thép dẫn  
nước (cp >  500mm) để nối thông với nhau.

V ị trí của bể lắng (hoặc hố, máng) cách máy làm lỗ và hố 
khoan càng gần thì thi công đặt ống càng dễ, thường cách 
40 50m là có thể thi công được.

Gần đây, đã dùng sàng lắc để sàng đất bỏ đi (trong hình 1.3
thể hiện bằng nét đ ứ t ------ ), như vậy sẽ giảm bớt số lần phải
dọn bể lắng, đất thải cũng dễ xử lý.

3. Tuần hoàn cưỡng bức và chảy tràn tự nhiên (hình 1.3®): 
Phương pháp bổ sung nước từ bể lắng cho lỗ khoan có 2 
cách là tuần hoàn cưỡng bức và chảy tràn tự nhiên.

Khi dùng cách tuần hoàn cưỡng bức, bắt buộc phải bố trí 
máy bơm ăn khớp với năng lực hút nước của máy khoan phản 
tuần hoàn.
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V í dụ : khi năng lực tối đa của bơm ly tâm là 4000 1/ph 
nếu xét đến các loại tổn thất của máy bơm thì nhất thiết phải 
bố trí 1 máy bơm có đường kính ống là 150mm (2,0 m3/ph, 
llk W ); 1 máy bơm có đường kính ống là lOOmm (1,0 mỴph, 
5,5kW) và 1 máy bơm dự bị. Hai bơm trên thao tác đóng mở 
bằng tay, bơm dự bị nếu có dùng van tự động đóng, mở cấp 
nước đứt quãng thì có thể điều chinh lượng nước, rất thuận 
tiện cho công việc.

phương pháp chảy tràn tự nhiên thường dùng trong trường 
hợp có độ chênh 2m trở lên giữa mức nước lắng với mực 
nước ngầm. Đ ể bảo đảm cho mực nước trong lỗ khoan không 
bị tụt xuống phải có máng dẫn nước có kích thước mặt cắt 
đủ lớn, đa số sử dụng máng hình chữ u  có độ rộng và độ 
sâu là f)0cm. Khi lợi dụng nước tràn từ bể lắng, thường dùng 
loại ng dẫn đường kính õOOmm, độ đài khoảng 3m, hai đầu 
ống có m ặt bích.

(4) Nước thải (hình 1.3(5)): Khi dổ bê tông cọc khoan lỗ 
phản tuần hoàn, do đổ bê tông vào trong lỗ nên đẩy ra m ột 
phần dung dịch, trong đó có lẫn xi măng, vẩy nổi, cặn lắng ; 
loại bùn này không dùng lại được, thường là chứa vào hố bùn 
thải, cho nước trong vào để xả sau đó thải đi, hoặc trực tiếp 
dùng xe hút bùn vận chuyển bỏ đi. M ấy năm gần đây, để 
chống bùn đất, nước bẩn làm ô nhiễm môi trường, phần lớn 
đều phải qua xử lý bằng thiết bị xử lý bùn.

Thiết bị xử lý bùn tức là dùng bộ phận sàng lắc để trước 
tiên sàng bỏ loại hạt cát sỏi to, sau khi điều chinh nồng độ 
thì cho vào chất ngưng tụ thích hợp với từng loại phế thải để 
hình thành phản ứng ngưng tụ, tạo thành m ột chất động dễ
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Sông
Bớm
nựốc

Giếng Bớm
nước

Bớm tuần hoàn cưồng 
bức hoặc mương nưỏc 

tự nhiên

Khoan \ỗ

Đầu khoan để khoan

Ống khoan

Ống m ềm  dẫn nưỏc

Bơm hút nước

Óng xả nưỏc

(dọn đáy) (Đổ bê tông)7
_____________ í_____________
Sàng chấn động kiểu quay

Bớm không Bơm nưỏc
khí đẩy bùn 
-------- ------------

thùa lắng cặn'

o ấ t  thài,

-Bùn

Đất cát lắng 
đọng thải ra 

qua phều
-   ̂ Hệ thóng chính

_____ ^Hệ thống sàng rung
____ ^  Hệ thống xử ]ý tách nước

Hình 1.3 : Sơ đò hệ thống thiết bị cáp thoát nước 
phương pháp khoan lỗ phản tuân hoàn

Chất ngưng tụ 
(chất ngưng tụ _  

ca o  phân từ hoặc  
vô cớ)

xủ lý
tách nước

Đất Điểu Nước Hút Bùn Điêu
tách chính phân bùn lọc chiVìh
nước tượng !y; chân sach pH
rắn ngậm Điều không ỏ SS
lai nước chính bằng phầnr pH, ss xè trên

Đất \ hút 1
thải Bỏ Bỏ



tách nước. Loại bùn thải đã ngưng tụ này thực hiện tiếp 2 
cấp tách nước, làm cho chất đ ón g  rắn lại thành đất rồi mới 
đem  đổ đi. Nước thải phân ly ra qua kiểm  nghiệm nếu độ 
pH và độ bẩn đục đã phù hợp với quy định rồi thì mới thải
đi. Trong sơ đồ 1.3, đường gạch c h ấ m ---------là thể hiện quá
trình xử lý tách nước này.

Căn cứ vào đặc tính khác nhau cùa dung dịch thải để có 
thể dùng chất ngưng tụ vô cơ (như axit sulfuarích nhôm) hoặc 
chất ngưng tụ cao phân tử (chủ yếu là chất ngưng tụ phi ion).

Sơ đồ bố trí thiết bị thi công cọc khoan lỗ phản tuần hoàn  
như hình 1.4.

Hình 1.4 : Bố trí th iết bị thi công cọc 
khoan lỗ phản  tuần hoàn

2. Thiết bị điện

Phương pháp làm lỗ bằng ốn g  chống và phương pháp  
khoan guồng xoắn ngắn, hầu hết thiết bị đều dùng động cơ 
đốt trong, nên thiết bị đ iện tương đối đơn giản. Ỏ vùng tương 
đối thiếu điện cũng có thể dùng m áy phát điện, máy hàn điện  
động lực đốt trong.
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Khi thi công cọc lỗ khoan phản tuần hoàn, phần lớn đều 
dùng mô tơ điện để làm máy phát động, do đó thiết bị phát 
điện đòi hỏi phải có dung lượng tương đối lớn.

Đ iện  lượng của các máy chủ yếu trong phương pháp thi 
công lỗ khoan như trong b iểu  1.1.

Biểu 1.1.
Điện lượng của các máy chủ yếu

Phương pháp 
làm lổ

Tổn thiổt bị

p.p (Sng 
chổng

p.p khoan lỗ phàn 
tuần hoàn

p.p khoan 
guổng xoắn Ghi chủ

Máy hàn dỉộn 10 -r 15 KVA X  2 D é hàn lổng cốt thcp 
hoặc đắu nối cốt thóp

Máy
trộn Bcntổníi 5,5x1 = 5,5

Dường
kính

(mm)

ĩ .Ili.il 1- 
nơ( k '  x :ỉ 

ti Cu V hu.in 
tni /ph)

«30
cao
Ụìì)

ỉ)iện lượng 
cần thiết 

(kW)

Mục đích sú Uụng : 
Dùng cho cắp nuóc. xừ 
lý bùn, xử lý cặn lắng, 
rủa và sử dụng tổ hợp 
thích đáng theo tình 
hình thực tế của cổ n g : 
trường.(

Bơm nưỏc

1
: 50 

80

0.2

0.1

15
25

15
20
30

1,5
2,2

2.2
3.7
5*5

100 1,0 15
25

5.5
7.5

150 2.0 15
30

11
22

Mô tơ điện 55 ~ 100 KW

Máy nén khí 5 - 7  m3/ ph 
4 0 -  55kW

Dùng đẻ thài bùn tuần 
hoàn hoặc xử \ý cặn lắng 
trong p.p ổng chống hoặc 
p. p khoan guổngxoắn

Búa đóng cọc 
chấn động 30 -  60 kW Dùng đẻ đóng, nhổ ổng 

giữ thành

Đèn pha 3kW Đẻ chiếu sáng

2 2



1.1.4. C H U Ẩ N  B Ị  Ố N G  D Ẩ N  C H O  V I Ệ C  Đ ổ  BÊ T Ô N G  

D Ư Ố I  Nưòc.

Trong loại cọc nhồi khoan lỗ phản tuần hoàn thường dùng 
búa đóng cọc chấn động để đóng ống chống xuống hoặc dùng 
kích chạy điện loại lớn ép xuống. Đ ể cho ống chống không 
bị biến dạng đỉnh ống do búa đóng, hoặc đáy ống không bị 
quằn lại khi gặp vật chướng ngại, thì bản thân thân ống phải 
có đủ cường độ và độ cứng.

Ngoài ra, bề mặt mạch hàn thành ngoài ống chống phải 
nhắn và tiếp xúc chặt chẽ với nền đất xung quanh, thành 
trong của đáy phải có gia cố tăng cường, thường dùng ống  
thép mạch hàn đứng để làm ống chống vì ống hàn xoáy ốc 
có khi không đủ điều kiện để bảo đảm áp lực nước tĩnh.

Trong phương pháp thi công khoan bằng guồng xoắn, để 
tạo thuận lợi cho việc thi công đổ bê tông, thường dùng loại 
ống chống phía trên có độ dài 4 - 7m.

Dưới đây sê lấy phương pháp thi công cọc nhồi phản tuần 
hoàn làm ví dụ để giới thiệu về số lượng, dường kính, độ dày 
v.v... của ống chống. Cọc nhồi, khoan bằng guồng xoắn cũng 
có thể lấy đó làm chuẩn.

1. Sỗ lượng ống chống.

Để nâng cao năng suất thi công và tiện cho việc sau khi làm 
xong lỗ thì máy khoan có thể chuyển ngay sang vị trí mới. Nên  
chuẩn bị từ 2 ống chống trở lên và phải được chôn sẵn vào vị trí, 
ngoài ra còn phải đề phòng ống chống bị biến dạng không thể 
nhổ lên được, đồng thời để táng nhanh tốc độ thi công do bị
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khống chế thời gian vì vấn đề tiếng ồn và chấn động, nếu 
chuẩn bị được thêm vài thiết bị nữa thì càng tốt.

2. Đường kính và độ dày của Ống chống.
Khi đường kính trong của ống chống dưới lm  thì độ dày 

thành ống có thể từ 9 - 16mm ; khi trên lm  thì độ dày thành 
ống là 16 -í- 25mm.

Đường kính trong của ống chống phải lớn hơn đường kính 
ngoài của đầu khoan 100 - 150mm, để còn điều chỉnh độ 
nghiêng lệch sinh ra khi đóng ống chống xuống. Đ ặc biệt là 
khi làm cọc trong nước, có khi vì nước chảy, bùn xô làm cho 
ống không đóng thẳng đứng xuống được, cho nên khe hở này 
phải để lớn hơn đường kính ngoài của đầu khoan khoảng 
20% là vừa.

3. Dộ dài của ống chống .
Thông thường, cọc nhồi khoan lỗ phản tuần hoàn chịu áp 

lực tĩnh của nước (trên 20kPa), vừa làm lỗ, vừa phải giữ ổn  
định thành lỗ, vì vậy để làm  cho giữa đất cát ở xung quanh 
và cọc có m ột m ật độ nước nhất định, thì ống chống phải có 
độ dài cần thiết (hình 1.5).

Khi xác định độ dài ống chống phải chú ý  mấy điểm  
sau đây :

(1). Độ dài ống chống nhất thiết phải bảo đảm  cho mức 
nước trong lỗ khoan cao hơn mức nước ngầm tự nhiên từ 2m  
trở lên;

(2). Mực nước ngầm tự nhiên thường thay đổi theo mùa, 
theo mức nước triều cao thấp, theo chất đất ở xung quanh 
v.v..., cho nên, phải điều tra trước cho thật kỹ ;
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(3). Khi thi công ở gần các công trình xây dựng, về nguyên  
tắc phải có đủ ngàm sâu trong đất. Nhưng để tránh ảnh 
hưởng xấu tới công trình bên cạnh khi đóng ống, trong trường 
hợp vạn bất đắc dĩ mà phải rút ngắn ống thì có thể dùng 
phương pháp đổ vữa v.v... để xử lý gia cố nền đất ;

(4). Cố gắng đóng đến mức đáy ống chống tới tầng đát 
không thám nước, khi tầng đất không thấm nước ở sâu quá 
thì độ sâu trong đất cũng nhất thiết phải lớn hơn 1,5 lần độ 
sâu kể từ mặt đất đến mực nước ngầm. Đương nhiên là phải 
phán đoán tùy theo tình hình thực tế ở h iện  trường.

C ông thức tỉnh toán nối chung của độ dài ống chống và 
độ sâu đóng xuống đát như sau :

Giả định trong hình 1.6 là cát, bùn có tỉ trọng lần lượt là 
Gj, và G 2, ti số lỗ rỗng là e p e 2 thì :

GI + e I G 2 + e2

h +í' < TT1T ('-'•> + T T Ì
LÚC này, hệ số an toàn n là :

G, + ej G2 +  e2

"ĩ + ẽỊ"(' ■ 0 + T + ẽ7 
n  = ------------------- Ĩ T T 7 --------------

Khi n =  1, là trạng thái giới hạn phát sinh hiện tượng cát 
đùn, trên thực tế cần phải căn cứ vào điều kiện ở hiện trường, 
đặc b iệt là khi tiếp cận với các công trình, xây dựng khác thì 
càng phải chú ý  đến hệ số an toàn. Ngoài ra, để giảm bớt 
độ dài của ống chống, có thể áp dụng phương pháp đổ vữa 
để giảm bớt tỉ số lỗ rỗng.
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h < 2m

Mực
nước
ngầm

(*»

Độ sâu đóng xuôngAS&n, 
theo các điều kiện 
khác nhau

Mực
nuóc
ngấm

Õng dãn trên 
tầng mật p

N
v .v  "1 íbùn

ỉéaị | ‘ *,;•

A= 2*

l-v

Hình L5 : Độ dài ống chống .
Hình 1.6 : Độ sâu ống 

dóng vào dát.

1.2. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THI CÔNG

Trong thi công cọc khoan nhồi, việc thao tác lắp đặt thiết 
bị làm lỗ là nhân tố quan trọng cho độ chính xác và năng  
suất thi công của 2 cọc trái và phải. V iệc quyết định hướng 
lắp đặt thiết bị theo đặc tính của từng loại th iết bị, phải căn  
cứ vào tình hình cụ thể của hiện trường thi công, hiệu suất 
thi công và trình tự thi công, đường chuyển thiết bị vào hiện  
trường v.v.., hơn nữa phải chú ý hướng ngang tại trung tâm  
của vị trí cọc. Đ ặc biệt, khi thi công ở gần công trình xây 
dựng, đường điện cao thế, đường xe lửa hoặc khi thi công ở  
chỗ đảo đắp nhân tạo, thì diện tích thi công, chiều cao thi 
công đều bị nhiều hạn chế. V ì vậy, nếu không dự liệu kỹ về 
hướng chuyển đất thải, hướng lắp khung cốt thép, hướng đổ
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bê tông v.v... mà đã lắp đặt máy khoan thì rất dễ sinh ra 
những trở ngại bát ngờ, hoặc có khi phải mát công làm lại.

1.2.1. X Ử  LÝ M ẶT ĐẤT Đ Ể LẮP Đ Ặ T M ÁY KHOAN

N ếu chất đất ở chỗ lắp đặt máy khoan hơi kém, trong khi 
thao tác dễ sinh ra bị nghiêng hoặc trượt máy khoan và làm  
cho cọc bị nghiêng, bị lệch tâm v.v... Đ ối với khoan lỗ bằng 
guồng xoắn, máy dễ bị nghiêng về phía đổ đ ấ t ; đối với cọc 
nhổi khoan lỗ có ống chống, trọng lượng của máy khi nhổ 
ống và phản lực khi nhổ sẽ tập trung vào phía trưóc của cọc, 
cho nên  phải dầm thật chặt chỗ nễn đất đặt máy và lắp đặt 
m áy cho thật chắc chắn.

Khi năng lực mang tải của nền đất chỗ lắp đặt máy không  
thỏa mãn được yêu cầu áp lực lên đất tối đa của m áy thì tùy 
tình hình cụ thể mà áp dụng các biện pháp sau đây :

1. D ùng xe ủi đát để vừa san phẳng vừa nén chặt ;

2. Đ ệm  bằng lớp cát, sỏi, xỉ quặng ;

3. Đ ào bỏ lớp đất yếu ở trên và thay bằng đất t ố t ;

4. D ùng chất làm rắn đất như xi măng, vôi... để xử lý làm  
rắn lớp đất mặt.

5. Lát bằng gỗ tà vẹt, gỗ ván dày, gỗ vuông... ;

6. Lát bằng thép tấm, thép hình ; thép hộp... hoặc các loại 
tấm lát đường tạm thời ;

7. Lát lớp mặt bê tông tạm thời trên m ặt đ ấ t ;

8. Sử dụng tổ hợp các b iện  pháp từ 1 - 7 ;



Biểu 1.2

Áp lực đất

3hưõng
pháp

thi
công

Tẽn
xưỏng

sàn
xuất

Kiéu máy Kiẻu đi 
chuyẻn

Trọng
lứổng
máy
(T)

Áp lực tiếp đấl 
(kPa)

Ghi chúLúc
làm
việc

Lúc dí 
chuyên

Kh
oa

n 
lỗ 

có 
ốn

g 
ch

ốn
g

Nhà 
máy cơ 

khí 
Mitsu

bishi

M T-120 Chạy xích 24 40,8 8,0

Tiếp đất cùa máy chính 
khi làm việc, không lát 
tẩm đệm. tải trọng tối 
đa (tông trọng lượng 
máy + lưc nhổ tổi đa) 
920kN

M T-150 Chạy xích 51 40,6 9,3

Khi làm viộc lợi dụng 
chân chống áp lực dầu. 
không lát tắm đệm. tải 
trọng tòi đa 1420kN

M T-200 Chạy xích 54 36,5 10,3 nt
tải trọng tối đa 1480kN

Nhà
máy
san
xuất
Katô

20 TH Chạy xích 27 168 6,4

20 THC Chạy xích 24 295 6,7

20 THD Chạy xích 24 295 6,7

30 THC 
30 THCS Chạy xích 35 31,0 8,1

Xhoaa
guồng
xoắn

nt 20 TH Chạy xích 27 86,0 6,4

Máy
xây

đựng
Nhật

Ư106AED Chạy xích 23,2 2,6 Không sủ dụng chân 
chống chạy dầu

KH100ED Chạy xích 36,8
7,7

6,4

Khi chạy xích 610mm 
(không dùng chân 
chống)
Khi chạy xích 
760mm

KH125FD Chạy xích 44,5 6,6

Ghi chú : Áp lực tiếp đất khi làm việc là trị số lớn nhất ở phía trước 
vị trí chân chống lúc nhổ ống chống
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9. Trường hợp đặc biệt có thể lấp bằng đất tốt, xếp gỗ 
đống, làm cầu v.v... Đ ối với cọc khoan nhồi phản tuần hoàn, 
vì phải dùng m ột lượng nước rất lớn, làm cho chỗ bàn quay 
của máy có nhiều bùn nhão, sinh ra bệ đỡ bàn quay bị trượt, 
bị nghiêng, dễ làm sai lệch vị trí của cọc, cho nên  khi lắp 
đặt chân dỡ phải dùng ván dày hay gỗ vuông để kè cho chắc.

N goài ra, khi kê bằng thép tấm  nhát thiết phải chú ý  làm  
sao để dưới tác dụng của bàn quay máy khoan thì chân chống 
không bị trượt hoặc quay.

Áp lực tiếp đất khi làm việc của máy khoan có tính chất 
đại diện như trong b iểu  1.2.

1.2.2. Cự LY TỐI THIỂU CỦA c ọ c  TRONG THI CÔNG

Cự ly tối thiểu của cọc theo tim cọc được xác định theo  
các điều kiện về chát đất, vị trí an toàn của máy khoan, thời 
gian ninh kết của bê tông, (ảnh hưởng của việc làm lỗ cọc 
đối với cọc bên cạnh mới đổ bê tông trong m ột thời gian 
ngắn), có dùng phương pháp thi công ống chống hay 
không V. V ...

Đ ặc biệt chất đất là vấn đề phải xem xét trước tiên : nếu  
là tống đất sét thì dù 2  cọc ở rất gần nhau cũng không hay 
xảy ra ảnh hưởng ; nếu là đất cát hoặc tầng đất yếu thì sẽ 
xẩy ra ảnh hưởng khi thi công gần nhau.

D o đó, khi quyết định trình tự thi công phải xét đến việc 
áp dụng phương pháp thi công ống chống hay thi công bằng  
các phương pháp khác mà không gây ra ảnh hưởng cho cọc 
mới thi công xong ở gần đấy.
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Các loại phương pháp thi công tuy đều có thể cùng với 
cọc thi công ở gần kề hình thành tường liên tục theo kiểu  
dãy cột dưới đất, nhưng nếu muốn có cọc liên tiếp thành 
hàng thì phải dùng phương pháp thi công có ống chống, trong 
đó quan trọng nhất là phải tính kỹ độ ninh kết bê tông của 
cọc vừa mới đổ rồi hãy quyết định thứ tự thi công.

1.2.3. C ự  LY TỐI T H IỂ U  ĐỐI VỐI CÔ NG  T R ÌN H  KIẾN 
TRÚC Ỏ GẦN

Cự ly thi công tối th iểu  đối với công trình kiến trúc ở gần 
phải xác định theo các điều kiện về sử dụng máy khoan, cách  
bố trí lắp dựng máy, hướng máy đưa ra, vào hiện trường v.v... 
Trong đó, điều kiện về loại máy khoan hạn chế thi công gần  
công trình xây dựng là :

(1) Đ ối với loại máy khoan sử dụng cho phương pháp thi 
công cọc có ống chống thì việc thải đất, dựng khung cốt 
thép, đổ bê tông v.v... đại bộ phận đều thao tác ỡ phía trước 
mặt của máy. N ói chung phải dựng cho m áy khoan theo hướng 
song song gần kề với côn g  trình kiến trúc nhằm đạt được 
điều kiện gần n h á t ; nếu không thể lắp dựng máy song song  
với công trình thì phải áp dụng các biện pháp thạo tác khác 
(hình 1.7a)

(2) Trong phương pháp thi công cọc khoan nhồi phản tuần  
hoàn, do bàn quay có thể phân khai nên việc đưa ống khoan  
vào và việc lắp khung cốt thép v.v. .. đều  có thể thi công  
trong cự ly rất gần. G ần đây, để bảo đảm  phòng ngừa tiếng  
ồn và chấn động, rất nhiều trường hợp đã dùng kích chạy
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điện để ép ốn g  giữ. Kích thước và quy cách thiết bị cần thiết 
phải giữ. Kích thước và quy cách thiết bị cần thiết phải bảo 
đảm khi dùng kích điện như hình 1.7b.

(3). M áy khoan dùng trong phương pháp thi công khoan  
bằng guồng xoắn có thể thi công trong phạm vi khá gần với 
công trình kiến trúc, đặc b iệt nếu là loại cần cẩu quay thì 
càng thuận lợi. Tuy nhiên, đối với loại m áy dùng cần chéo  
để đổ đát, vì cần chéo này quay về phía bên, cho nên, cần 
phải lắp cho thành ở góc nghiêng 30° - 40° (hình 1.7c).

Khi nghiên cứu giới hạn thi công tiếp cận, có thể làm mô 
hình máy khoan lỗ và công trình xây dựng bằng giấy, như vậy 
sẽ có lợi hơn cho việc nắm vững tình hình thực tế.

B iểu 1-3  thể hiện giới hạn thi công tiếp cận của m áy  
khoan có tính đại diện.

đường sắt song song đưòng sắt vuông góc

vỏi hưỏng dặt máy vói hưỏng đặt máy

Hình 1.7a : Mảy khoan cọc có ống chống khi thi công
ỏ gần các công trinh kiến trúc
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Bán quay 
Gần vói công trình kiến trúc 
(dưỏi hạn xây dựng dưòng sắt)  
khi đưòng kính ổng chống nhó 
hơn kích thước bàn quay

Ong chông 
' phía trên

Cự ly tiép cán 
tối đa cò the

Công trình kiến trúc liền kề 
(giỏi han công trình dưòng s ắ t )  
khi đưòng kinh ống chống lón hon 
kích thưỏc bàn quay

Hình L.7b : Máy khoan phản tuần hoàn khi thi công ỏ gần
các công trinh kiến trúc

Công trình 

kiến trúc 

liền kể

---s

ô ng  chòng phía ĩ rên gần mặt đất

Hình L 7 c : Khoan bầng guồng xoăn khi thi công ò gằn 
các công trình kiến trúc



Biêu 1.3.

Cự ly tác nghiệp tối thiêu của các loại máy khoan
có tính  đại d iện

XưcVìg
sàn

xuấl
Ki cu máy

Kích thước duòng 
Irung tâm máy (mm) Phương 

pháp thi 
công

Cự ly tối thiểu 
làm việc liền kể 
kc từ trung tâm 

cọc (mm)
Ví dụ 
thực 

(mm)
Ghi chú

Trái Phải
Nằm

ngang
(a)

Vuông 
góc (b)

Cơ
khí

Mit
subi

shi

M T'120 1500 1500 ổ n g
chổng

2000 2700

Khi 
vu6ng 
góc chì 

cách 
990mm

M T-150 1590 1590 nt 2090 3100

M T- 200 1745 1745 nt 2245 3200

Nhà
máy
Shi~
kawa

1.-3

Kích
thước
bàn

Ngang
1100

dọc
2300

Phàn 
luẩn hoàn

1 Khi dũng búa đẻ 
Ị đóng chỏng, ở 2 

chí cu ngang và 
doc ngắn của bàn 
quay cộng thêm 
0.5m, hoặc trong 
2 đường kính ống 
lấy theo loại lỏn 
hơn

Từ công 
trình thi 
công liền 
kẽ đến 
chu ’ri 
ngoài 
ống
c h ố n g
trên

Khi dùng 
kích đ iện  
lực lỏn có  
thể dw'n
2,3m

L-3B 1300 1760 nt

L -ó 1820 3500 nt

L-18 4000 4000 nt

L -36 4000 4000 nt

Nhà
máv
Ka
Tô

i

20TH 1850
3250 Guồng

xoắnỉ
2350

Ị

2060 
(30 H-

40)

Đến đẩu 
của tay 

qua, 
chéo

1850 rtng
chổng

2350 2S00

20THC 1410 1410 nt 1910 2800 2000

20THD 1410 1410 Ị nt 1910 2800 2000

3ƠIUC-S
30THC

1600 1600 nt 2100 3000 2000
--- ---------------- i
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Biểu 1.3 (tiếp theo)

Máv
XD
Hita
chi

S -320 ngang
1200

dọc
2710

Phàn
tuần
hoàn

Khi dùng búa 
chắn động hoặc 
các p.p khác dc 
đóng ống 
chổng, ở 2 
chiéu ngang và 
dọc ngắn cùa 
bàn quay cộng 
thêm 0.5m hoặc 
trong 2 đưòng 
kính ống lấy 
theo loại lỏn 
hơn

Khi dùng kích 
động ỉ ực lón có  
thẻ đến 23m

S-400H 1240 2800 nt

S -450 2100 3700 nt

S -480 2160 3700 nt

S -500 2700 4000 nt

S -600 2400 4000 nt

Máy 
XD  
ỉ li ta— 
chi

I M  06 1470 1470 Guồng
xoắn

1100

KH -100 1625 1625 nt 1350
Khi đuòng 

kính cọc (tối 
đa 1500mm)KH- 125 2005 2005

Phân
tuần
hoàn

1350

Máy
khoán
Tone

TBH-7C

Sứ
duns

1150 1150 nt 1600 1360 Khi dùng giá 
máy riCng

R R C - 10 1150 1150 nt 1650 1260 Khi 
dùn<z 

: kích
động
lự c  

'lơn va 
cần 
cẩu

l,2m

R R C -15
w V4 '5 

giá 
may 
riêng

1150 1150 nt 1650 1260 l,45m

R R C -20 1400 1400 nt 1900 1600 l.7m

R R C -30 1900 1900 nt 2400 1700 2.3m

1

1.2.4. ĐỊNH VỊ M ẤY LÀM c ọ c

Lắp ráp và định vị m áy có khác nhau tùy theo phương  
pháp thi công. Trước khi lắp ráp định vị, m uốn cho m áy đi 
vào hoạt động m ột cách thuận lợi, m ột điều trọng yếu là 
phải làm cho nền đất bằng phẳng. Dưới đây sẽ ỉần lượt giới 
thiệu theo các phương pháp thi công :
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1. Phương pháp thỉ công Ống chống :
D o phần đáy của ống chống và đường tim của cọc đã <ậặt 

không nhìn thấy được, cho nên có thể dựa vào 3 loại phương 
pháp sau đây để phán đoán vị trí lắp đặt của máy :

(1 ) V ẽ  chu  vi n g o à i ch ân  sắc củ a  ố n g  ch ố n g  trên  
m ặ t đ á t  ;

(2) Trên chu vi này đóng 3 cái cọc nhỏ trở lên ;

(3) Làm 1 cái vòng đai định vị cọc bằng với chu vi ngoài 
của chân sắc. Đ ể  làm cho chu vi ngoài chân sắc của ống  
chống ăn khớp với vị trí cọc thì phải di động máy khoan, 
nếu m áy khoan cỏ thể di động ngang được thì rất dễ xác 
định vị trí chuẩn của cọc ; nhưng có trường hợp địa điểm  thi 
công bị nghiêng lệch nhiều thì phải hết sức chú ý do di chuyển  
ngang máy mà làm cho vị trí cọc đã được chuẩn rồi lại bị 
thay đổi đi.

2. Phương pháp thi công phản tuần hoàn :

Then chốt của phương pháp thi công này là khi đặt ống  
chống vào và khi lắp bàn thao tác quay của máy khoan có 
thể chiếu chuẩn với tim của cọc.

Thông thường có 2 cách để đưa ống chống vào : m ột là 
dùng búa đóng cọc đóng xuống ; hai là dùng kích điện lực 
ép xuống.

Phương pháp đối chiếu tim cọc khi dùng búa đóng cọc có 
thể xem  như trong phương pháp thi công ống chống nhưng 
phải h ết sức chú ý  khi đóng ống xuống có thể bị nghiêng  
lệch (sai sót m ột chút là tim cọc bị nghiêng lệch ngay). Ngoài 
ra khi dùng kích đ iện  để ép xuống, vị trí lắp đặt máy sê là
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độ chính xác của tim cọc phải trái, do vậy phải lắp máy thật 
đúng vào vị trí cọc.

Phải kiểm  tra ống chống xem  đã đúng vào vị trí của cọc 
chưa, nếu thấy hơi có chút sai lệch là phải đối chiếu ngay vị 
trí lắp bàn thao tác quay với tim của cọc.

3. Khoan bằng guồng xoắn :

Khi thiết bị đã ở trạng thái khoan thì di động máy khoan  
cho đầu côn nhằm trúng với tim cọc đã định.

Đ ối với loại máy khoan hạng nặng có vòng răng, cho côn  
lắp ở đáy của cần chúi xuống, đồng thòi làm cho khe hở giữa 
côn với chu vi trong của vòng răng được đều nhau, như vậy 
máy khoan sẽ tự động về trạng thái thăng bằng. Trong hiện  
trường thi công có rất nhiều máy m óc hạng nặng cùng làm  
việc, để tránh sai lệch vị trí của cọc, khi đo đạc xác định vị 
trí cọc xong thì phải chôn m ốc tim cọc cho chắc chắn và bảo 
quản cẩn thận. N goài ra, còn phải làm thêm  các dấu tham  
khảo tim cọc ở những vị trí không bị ảnh hưởng của thi công.

Đ ể kiểm  tra độ cao lắp đặt của m áy khoan, độ sâu lỗ 
khoan, độ cao của đầu cốt thép, độ nhô cao khi đổ bê tông  
v.v... phải dẫn các điểm  đo thủy chuẩn ở gần máy khoan vào 
m ột điểm  m ốc nào đó.

1.2.5. Đ Ề  PH Ò NG M ÁY K H O AN K IỂU  ỐNG CH Ố N G  
BỊ TR Ư Ợ T

Khi thi công m áy khoan kiểu ống chống, để đề phòng khi 
thao tác nhổ ống chống m áy bị trượt về phía sau, thì phải 
gia cố nền đất đặt máy và cố định máy cho thật chắc chắn.
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Khi phản lực rung lắc ống chống lớn hơn trọng lượng bản 
thân của m áy khoan và lực ma sát của nó xuống mặt đất sẽ 
làm cho m áy khoan bị trượt về phía sau, đặc b iệt là những 
ngày có mưa to, mặt đất sét bị lầy bùn, xu thế này rất dễ 
xẩy ra. B iện  pháp đề phòng hiện tượng trượt trong thi công  
là phải tìm cách giảm ma sát của m ặt ống chống, cũng có 
thể dùng phương pháp đè chặt phía sau của máy khoan.

1. Biện pháp ẹicỉm lực ma sát à mật Ống chống :

Chủ yếu có mấy biện pháp như sau :

(1) Do tình hình chất đất khác nhau, nên tránh làm cho 
ống chống bị cuộn lại ;

(2) Cố gắng quay động lên xuống nhiều lần cho ống c h ố n g ;

(3) Đ ổ nước vào trong, ngoài ống để giảm bớt ma sát của 
ống với đất cát ;

(4) Đổ nước bùn trộn vào phía ngoài của ống để giảm bớt 
ma sát của ống với đất cát.

2. Biện pháp đè nặng phía sau máy khoan :

(1) Đ ón g  cọc chống trượt ở phía sau m áy khoan hoặc lợi 
dụng chân chống chạy dầu của máy khoan để làm thành mấu 
lồi chống trượt ;

(2) Lợi dụng cần cẩu hoặc các xe nặng để làm neo, neo 
chặt m áy khoan.

Khi phía sau của m áy khoan bị trượt thì thưòng rất khó 
hoặc không thể nhổ ống chống lên được, lúc này nếu cứ cố 
đè chặt lấy phía sau m áy thì có khi làm cho bộ phận ép thủy 
lực bị quá tải sẽ chóng bị hư hỏng, cho nên biện pháp này
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chưa phải là thật hay. Ngoài ra, cũng nên  tránh vượt quá áp 
lực làm việc của kích dùng để lắc ống chống và tránh lắc ống  
chống quá mạnh.

Do đó, ngoài các biện pháp nói trên, quan trọng hơn vẫn  
là trưđc khi dựng máy khoan phải gia cố cho thật chắc đất 
nền, ví dụ thay đất yếu bằng đát chắc, lát ván dày ở phía sau, 
phải, trái của máy khoan.

1.2.6. X Ử  LÝ BÙ N  THẤI

Phế thải khi thi công cọc khoan nhồi gồm  có đất thừa khi 
khoan lỗ, dung dịch giữ thành đã bị b iến  chất không thể sử 
dụng lại được hoặc dung dịch giữ thành thừa ra sau khi thi 
công xong. Tất cả các thứ này đều có thể làm nhiễm  bẩn  
xung quanh, cho nên  khi xử lý phế thải phải tuân theo các 
quy định của pháp luật, không được đổ bừa bãi ra xung quanh  
theo ý  riêng của mình.

Các phế thải này đều có hàm lượng nước cao, hơn nữa lại 
lẫn cả xi m ăng nên làm tăng cao độ pH ; ngoài ra, dung dịch  
giữ thành có nhiều Bentônít, xử lý  các phế thải này cũng có 
nhiều khó khăn, khi thi công cọc khoan nhồi phải đặc b iệt 
chú ý vấn đề này.

Đ ói với loại bùn thải có hàm lượng nước cao, ở N hật Bản  
thường dùng xe hút bùn chân không để chuyển đi lấp vào 
những chỗ hố trũng ở quanh thành phố, sau khi khô có thể 
làm thành công trường xây dựng mới.

X e hút bùn chân không chuyên dụng, trước hết hút bùn  
vào trong thùng xe, khi mở cửa xả ở phía sau nó tự động xả 
bùn, dung tích của thùng xe từ 1 - 6m 3. N goài ra, còn  dùng  
xe B en có đặt thêm  thùng chứa bùn lên  xe để làm  phương 
tiện  vận chuyển bùn.



X ung quanh khu vực đổ bùn thải cũng phải tìm biện pháp 
xử lý, không cho bùn thấm ra gây tác hại lần thứ 2.

Sau khi đổ bùn có nhiều nước vào các chỗ trũng, bùn sẽ 
rất khó tự thoát nước để khô, nếu để thoát nước giản đơn 
theơ trọng lượng nước nên hạn chế 100% trở xuống, vì vậy 
trộn bùn với đất nhão rồi đổ vào chỗ trũng thì tố t hơn.

N ói tóm  lại, việc đổ phế thải phải đảm bảo về bảo vệ môi 
trường, cho nên chỗ đổ bùn phải ở cách xa thành phố, dù 
vậy thì những chỗ để có thể đổ được bùn cũng rát khó tìm. 
N goài ra, giao thông thành phố chật họp, xe chạy thường tắc 
nghẽn, phí tổn vận chuyển cao, xử lý bùn thải bằng cách này 
cũng khó thực hiện.

Đ ể hợp lý việc xử lý bùn thải, hiện nay còn m ột cách là 
cho bùn tách nước trước ngay trong hiện trường thi công, tức 
là dùng phương thức hóa học hoặc phương thức cơ học làm 
cho bùn loãng bị phân ly thành nước và đất rắn, nước có thể 
thải ra sôn g  hoặc mương thoát nước, bùn khô có thể láp vào 
chỗ ngay trong hiện trường hoặc chuyển đổ đi bằng các xe 
tải bình thường ở các chỗ gần xung quanh, giảm nhiều lượng 
phế thải vận chuyển đi xa, có thể hạ được giá thành công trình.

ì. Trình tự cơ bản của việc xử lý tách nước trước

X ử lý tách nước bùn thải khác với xử lý nước thải công  
nghiệp có độc hại, là nó giản đơn hơn. V ì bùn có lẫn nhiều 
hạt B entôn ít nên nếu dùng phương pháp cơ học thì khó tách 
ra thành nước trong và đất rắn, cho nên phải cho vào m ột 
số hóa chất để tăng tốc độ đông rắn.
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H iện nay, Nhật Bản đã nghiên cứu và chế tạo thiết bị tách  
nước, vói nhiều kiểu nhãn hiệu khác nhau, nhưng quy trình 
cơ bản thì đại thể là giống nhau (hình 1.8).

Xử lý bùn thải trước tiên  là cho qua sàng rung bằng máy 
để tách ra những hạt sỏi to, hoặc có điều chỉnh trước nồng  
độ của phế thải, nhưng cũng đã có những th iết bị không cần  
có quá trình này.

Quá trình khô cứng : D o trộn vào m ột lượng hợp lý hóa 
chất ổn định với bùn trước (thông thường do 2 hoặc trên 2 
loại chất tạo thành) làm cho bùn sinh ra phản ứng đông kết, 
các hạt nhỏ kết tủa và lắng xuống.

Quá trình tách nước : D ùng máy tách nước để tách bùn 
thành nước và đất cứng ; tùy loại thiết bị, quá trình này có 
thể được thực hiện theo m ột cấp hoặc theo hai cấp.

Nước đã phân ly có thể trực tiếp thải ra sông hoặc thải 
vào cống thoát nước, nhưng chất lượng nước thải phải phù 
hợp với quy định về tiêu  chuẩn nước thải, cho nên có khi 
trước lúc thải đi còn  phải xử lý để điều chinh độ pH. Đ ất 
rắn có thể trực tiếp chuyển đi bằng ôtô tự đổ.

Thiết bị Thiết bị g
Bùn điều c h ỉn h .  . . . .  p h ả n  ứ n g  t , ie ^ , ,UJ.
thải * bùn thải đông kết tách  nước í á n ) b ỏ đ i

(Hóa chất) (Nước phân
ly) thải đi

Thiết bị điêu 
phối hđa chất

Hình 1.8 : Quy trinh cơ bản của thiết bị tách nước bũn thải
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2. Hàm lượng nước của đất bùn rắn :

V ề nguyên tắc thì nước trong bùn rắn càng ít càng tốt, 
nhưng vói năng lực của máy tách nước hiện có, về cơ bản  
đều là làm cho hàm lượng nước thấp hơn giới hạn nhão là 
được. V í dụ : đối với loại bùn có cát thì làm cho hàm lượng 
nước đạt 80 - 90% và nếu sau khi tách nước đạt được hàm  
lượng nước như trên thì đem lấp được đất vào chỗ trũng.

3. Chất dóng rắn :

Đ ối với chất đóng rắn, trước hết phải xem  xét về độ pH, 
h à m  lư ợ n g  c á c  c h á t  k h i  đ ó n g  r ắ n ,  h à m  lư ợ n g  đ ấ t ,  đ ặ c  t ín h
của thiết bị tách nước... của loại bùn thải phải tách nước, sau 
đó mới lựa chọn loại đất đóng rắn cho phù hợp với các yêu  
cầu trên.

Thường là chất đóng rắn được tạo thành bởi 2 - 3  loại 
hóa chất vô cơ hoặc cao phân tử. Tác dụng của chất đóng  
rắn cao phân tử là làm cho vật kết tủa tụ lại và lắng xuống, 
cô đặc lại nâng cao tính tách nước. V í dụ, có thể dùng loại 
ion  âm, ion dương, phi ion hoặc m ột số loại chát nhựa cây 
tổ hợp để sử dụng.

4. Phương pháp tách nước :

V ề phương pháp tách nước mỗi loại thiết bị xử lý đều có 
đặc điểm  riêng, có loại chỉ cần m ột đợt dây chuyền công  
nghệ là hoàn thành, có loại phải dùng m áy tách nước tổ hợp 
chia làm từng cấp tách nước : cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Nhật 
Bản đã chế tạo ra các loại thiết bị xử lý bùn, xem  biểu 1.4. 
D ây chuyền công nghệ xem  hình 1.9.
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©  Bải hoặc thùng (D Thiết bi lắng đọng cô đặc
r h i r a  h ù n  th ả i ' 5 '  *  3

/íừỉ/i i.P: Dáy chuỷên công nghệ xử lý bùn

(1) Tháp tràn (Bơm nước : 5,5 kW) ; (2) Thiết bị láng đọng cô đặc 
(bãng tải bùn : 3,7 kW) ; (3) Thiết bị pha chế hốa chất (Máy trộn : 
l,5k kW X 2 cái, bơm nước hóa chất : 1,5 kW) ; (4) Thiết bị trung 
hòa (máy trộn trung hòa : 0,75 kW, thùng axit sulfuric 1,5 kW, điện 
cực pH* điện cực pH, bơm xà : 3,7 kW) ; (5) Bãi chứa bùn bẩn.
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Biểu 1.4

Biểu máy xử lý nưóc bùn

phương pháp 
xử ỉý

Năng lực xù iý 
dịch thài 

(m3/h)

Diện tích đặt 
mảy hoặc 

thao tác (m 2)

Hiệu quả xử lý

Kiều máy 
(tên c .ty )

Lượng 
nuóc của 

thành phần 
đặc

Đặc tính 
của nưóc 
phân ly

Lưói lọc bùn -  
chốt dông rắn -  

máy lọc áp lực lọc 
1500 +  1700kPa). 

Kiểu tăng áp tách 
nưỏc (xủ lý 3 cáp)

(Có 
3 *r 7%đấl 
Bentônít). 
Nổng độ là 

40% dịch thài 
3.5 - 4 .5

Máy lách 
nuỏc 

2.0 X 5.1 
Diện tích lắp 

đặt 
4.2 X 8

Luợng 
ngậm nưóc 

khoảng 
30%

Độ trong 
> 30 Đ ộ  
đục 50 

ppm pH 
6.8

Máy lọc 
áp lực 

(Công ty 
ôbayashi)

Sau khi dùng chất 
đông rắn đẻ xử lý 
thì dùng máy ly 

tâm kiẻu nằm đẻ ly 
tAm lách nưỏc 

(máy ỉ ọc xoáy ốc)

(có 3 -7%  đất 
Bentonit 

nồng độ là 
1 0 -  40 

dịch thải 
2.5 -  4.5

Máy tách 
nước

1.5 X 3.0. 
Toàn bộ

3.6 X 10.0

Lượng 
ngậm nưóc 

khoảng 
170%

Dộ đục 
600 ppm

Máy lọc  
trong 

xoáy ốc 
(Công ty 

ôbayashi)

Máy lọc áp lực, kiểu 
tăng áp tách nưóc 
(xử lý 3 cấp)

(Dịch thải tì 
trọng 

1.1 i  12)  
0.2 -  0.3

Lượng 
ngậm nuóc 
33 -  42%

D ộ trong 
> 30 pH 

6,8

Máy lọc 
áp lực 

(C ông ty 
Kounoike)

Lưới lọc bùn “ chắt 
đông rắn -  Thoát 
nước trọng lượng -  
thoát nưóc chân 
không -  tách nưóc 
chân không (xử lý 
2 - 3  cấp)

15

Diện tích lắp 
đặt 

1.3 X 2.3 
X 4.4 (cao )-  

'i'oàn bộ 
5.5 X 1.5

Lượng 
ngậm nuỏc 

khoàng 
100%

Độ đục 
200 ppm 

pH
6 .3 -  8.6

Máy xử lý 
bùn 

(Công ty 
Kounoike)

Chất đêng rắn -  
Máy chọn quay -  

lọc ê p  (xử lý 2 
cáp)

(Bùn có 15% 
đất nỏ trơn) 

(bánh bùn tách 
nước)

0.8 -  3.5

Toàn thể lả 
30. Kiêu lổ 
hợp ỉà 20

Lượng 
ngậm nưỏc 
5 0 -  55%

Trong 
tiêu 

chuẩn 
niióc thài

Máy ép 
rắn, 

(Công ty 
Shimizu)
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Biêu 1.4 (tiếp theo)

Chất đổng rắn -  
Máy đóng rắn -  lọc 
áp lực kiểu băng 
chuyền (xử lý 2 
cắp)

Khi nồng 
độ 15% 

(lúc tỉ trọng 
!à 1.1). tối 

đa 21.2. 
hoặc 15.2 
hoặc 9.1

Diện tích 
lắp đặt : 

8.50 X 2.35 
D.T lắp đặt: 
9.70 X 2.40 

D.T lắp đ ặt: 
10,30X3,85

Tỉ lệ ngậm 
nưỏc 

32 -í- 122%

Độ đục 50 
" 100 ppm

Máy lọc ;ip 
lực kiẻu 

bang 
chuyền 

P2 C2. p íC:. 
P5C: (Máy 

Hitachi)

Chất đống rắn -  
Sàng quay -  Lọc 
áp lực quay (kiểu 
lách nilóc ly tâm 
xù lý 3 cấp)

(Khi nồng 
độ cùa 

thành phần 
cứng là 

10%) 6.0

Diện tích 
làm việc 
5.0 X 5.0

Lư(Ịng 
ngậm niíck 
5 -  105%. 

Bùn cát 
10- 180% 

Sét 
180- 280%

Dộ đục 
10 ppm 

pH
6 .8 -  7,8

Máy sàng 
quay (Công 

nghiệp 
Satô)

ChÁt đông rắn -  
Lưói lọc bùn -  Máy 
lọc áp lực -  Tàng áp 
tách niíóc (xử lý 3 cáp)

(Khi tì 
trọng bùn 
thài là 1,2) 

1 0 -  15

Diện tích 
lắp đ ặ t : 

6,0 X 2.5 X 
2,5 (độ cao)

Lượng 
ngậm nước 
80 -  120%

Độ đục 10 
ppm 
pH

5.6 -ỉ- 5.8

Bộ lợc Cịuay 
(H azam a)

Chất đông rắn -  
Tăng áp tách niióc 
lọc áp lực kiểu băng 
chuyền kéo dài 
(P h ân  lỵ 3 cấp)

(Bùn Ihài 
nồng độ 10 

-  30 '*) 
8 -  30

Toàn thẻ
3.8 X 1.15
3.9 (cao)

Lượng 
ngậm nưóc 

khoảng 40%

Máy xủ lý 
tăng áp 

(TN6Ở-100) 
(SancSu)

Chất đông rắn -  
Băng chuyền lưới -  
Tăng áp chân không 
-  Tách nước chân 
không trục tăng áp 
(xử lý 2 - 3  cấp)

(Khi nổng 
độ cùa 

thành phần 
cứng là 300 

k^m3) 
Đất sét ưỏc 
2,5, cát 25

Diện tích 
lắp đặt 
7 X 12 

X 2.3 (cao)

Hàm lượng 
nưỏc 

2 0 -  25% 
Bùn cát 

30 -  35% 
Dất sét 

50 -  60%

Độ đục 
40-50  ppm 

pH 6 - 7

Máy sàng 
quay 

(TN 6000) 
(D ông  
Nam)

Chắt dông rắn -  
sàng lưới ~ Tăng áp 
chân không. (Thoát 
nưóc chân không xủ 
lý 2 -  3 cấp)

(Bùn thài 
nồng độ 

1 0 -  15%) 
2 0 -  30

Tổng thẻ 
5.3 X 15

Hàm ỈƯộng 
nước 50%

Máy xủ lý 
bùn (Hãng 
Nichinan)
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Chất dông r;'in -  

ôni* lỊUỉiv lệch tâm 
(lạo  h.Ịi) ki cu lạo 

1 h;.it 1 íìeh nưóc.

( khi tì irọng 
hùn l;i í. 1) 

15 -  20

Diện tích 
lắp ii;ĩl 

• 3.3 X l.l

) l;im IƯOnu 
nưííe
X 4x",

í)ộ dục 
100 Ịipni

Máy LịUíiy.
Ong CHO 

tốc 
(Ổchivvara)

Chất dỏng rfin -  
ki cu líich niMc ụ»o 
h.ii. ốnc quay cao- 
lốc (xù ]ỹ 2 -

Lượng 
ngậm nưt V 
25 -  3<r;

Máy lọc áp  
lực kiểu 

bảng chuyền 
( ỉ la n g S X  
Kỏuyôu)

Lọc tịUay vòng (vài 
lọc) tãng áp tách 
nư('k’ (xủ lý 3 cấp)

Khi vài lọc 
lã 10 liên 

1.95 X 2.65 
X 2.4 (cao)

Hàm 1 Uổng 
niíóc MV7r

Dộ dục 
10 ppni 

pH dưới 11

Bộ lọc vòng 
(Nhà máy 
ép  dầu)

Bộ lọc cát (x ù  lý 
1 c í íp )

(1 .ư(ing 
Kình hùn 
máy thu 

thập 
O.I -  0.5) 3

Máy thu 
thập SSP10 

0 .8 -  2.6

Hãm luợng 
nư<íc 

1.5- 17%

Độ đục 
250 ppm

Máy phân 
lỵ rung tách 
nưỏc (Gang 

thép Hà
Lại)

Chắt dóng rắn -  
Chất co ngót -  lọc 
;ìp lực lăng áp  tách 
nư<v (xù lỵ 3 cấp)

(Lưổng 
bánh bùn) 2

100 X 150 Hàm lượng 
nước 

30 X 70 %

Dộ đục 
30-50  
ppm 

pH trong 
giỏi hạn

Máy lọ 
áp lực 

(Nhà máy 
Kavvasê)

1.2.7. X Ử  LÝ ĐẤT T H Ừ A

Đ ất đào lên hoặc đất bùn sau khi qua xử lý thường dùng 
xe tự đổ chuyển đến bãi chứa đất thải, sau đó căn cứ vào 
phương pháp thi công và chất đất khác nhau mà có cách xử 
lý khác nhau. Các loại đất này đều là đất yếu có hàm lượng 
nước cao, thường gây ra phiền phức cho dân cư xung quanh, 
nhất là ở trong thành phố, lại cách xa nơi đổ đất, đường giao 
thông đông đúc, cho nên, cần có sự điều tra nghiên cứu kỹ 
trước về biện pháp thi công, tình trạng đất và lượng đất phải
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đổ đi, sau đó sẽ lựa chọn phương pháp xử lý và phương pháp 
vận chuyển tối ưu.

Dưới đây giới thiệu các b iện  pháp thi công căn cứ vào đặc 
tính của việc đào đất :

1 Phương pháp thi công bằng ống chống :

Có thể trực tiếp dùng gầu ngoạm  thẳng ngoạm  đất lên đổ 
vào xe tự đổ. Đ ối với đất sét, có thể dùng gầu ngoạm  thẳng  
trực tiếp ngoạm từng khối lên, kể cả việc ngoạm  dưới mức 
nước ngầm (nước có thể dễ chảy thoát ra). Tuy vậy, cũng có 
lúc do ngoạm lên nhiều nước quá hoặc cả bùn nhão làm cho 
xe vận chuyển dát gặp khó khăn.

2 Phương pháp khoan lỗ phản tuân hoàn

Bùn và đất được đưa lên  đồng thời rồi cho vào trong bể 
để lắng, đát cát hoàn toàn ở trạng thái bão hòa.

3 Phương pháp khoan bằng guồng xoắn

Đào đất trong điều kiện không có dung dịch giữ thành thì 
vận chuyển đất ít gặp khó khăn. Nhưng nếu dùng dung dịch 
B entônít để giữ thành, thì trong đất đào lên  chưa thoát hết 
nước và còn lẫn rất nhiều bùn, do vậy khi chuyển sẽ rất khó 
khăn. Cho nên, dù áp dụng biện  pháp thi công nào cũng nên  
bố trí m ột bãi tập kết đát tạm thời, chờ cho đất tách bớt 
nước rồi hãy chuyển đi. Tuy nhiên, thường là trong thành 
phố rất khó tìm được chỗ tập kết đất tậm thời. Khi vận 
chuyển, bùn đát sẽ rơi vãi dọc đường, xe vận chuyển lại bị 
hạn chế không đổ nhiều được. Cho nên, phải căn cứ vào hoàn  
cảnh thực tế ở hiện trường, và môi trường xung quanh, cự ly 
và tình hình vận chuyển đất để có biện pháp xử lý :
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(1) Sau khi đổ đầy xe đất, phải hơi nghiêng thùng xe lên  
cho nước chảy bớt ra rồi hãy cho xe chạy ra khỏi hiện trường. 
Đ ối với đất cát, do dễ thoát nước nên dùng phương pháp này • 
là có hiệu quả, nhưng nếu là bùn sét thì phải m ất nhiều thời 
gian, khi vận chuyển rất dễ sinh ra rơi vãi làm bẩn đường 
giao thông.

(2) D ùng loại xe thùng lật kín không chảy để chuyển đất. 
Loại xe này tuy kín và hạn chế bùn nước chảy ra, nhưng do 
khi xe chạy, bùn sóng sánh trong thùng xe vẫn có thể chảy 
ra ngoài, nếu dùng gỗ dựng để chắn có thể hạn chế bớt, 
nhưng lại chiếm m ất dung tích thùng xe.

(3) ĐỔ loại bùn nhão quá vào trong thùng kín có nắp đậy, 
sau đó, dùng xe tự đổ chuyển ra khỏi hiện trường.

D ung tích của thùng kín thường là 10m3, khi vận chuyển  
phải chú ý  các quy định hữư quan về dung tích thùng chứa, 
với tải trọng xe (bao gồm  cả trọng lượng bản thân của 
thùng chứa).

(4) Trước khi vận chuyển thực hiện phân ly đất cát và 
nước. Đ ối với phương pháp thi công phản tuần hoàn, đất đào 
và bùn giữ thành cùng tuần hoàn và cùng được hút lên bằng  
cần khoan. Đ ể phân ly bùn nước, thường phải dùng bể lắng 
hoặc bộ quay thủy lực, nhưng qua bộ quay thủy lực rồi thì 
lượng nước cũng vẫn còn cao, trong nhiều trường hợp khó 
trực tiếp chuyển đi. Có công trường đã phải kết hợp bộ quay 
thủy lực với sàng rung, như vậy mới có thể hạ được lượng 
nước trong bùn đào lên đến  mức có thể vận chuyển đi được.

H ình 1.10 là đặt m ột sàng rung dốc ngược đón lấy hướng 
đất bùn đưa ra, trên cơ sở đó lại đặt thêm  2 máy quay ly
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tâm thủy lực, máy thứ nhất lọc lấy những hạt thô, máy thứ 2 
tiếp tục xử lý, như vậy kể cả những hạt nhỏ cũng có thể 
được bỏ đi.

(5) X e vận tải trước khi ra khỏi hiện trường phải rửa sạch  
lốp xe và thùng xe. M ặc dù đã dùng nhiều biện pháp cẩn  
thận để đổ đất lên xe, nhưng nếu lốp xe và thùng xe đã bị 
bẩn thì vẫn phải rửa sạch để tránh làm bẩn đường xe chạy, 
do đó, trong hiện trường phải bố trí thiết bị rửa xe để rửa 
sạch xe trước khi chạy ra ngoài, thiết bị rửa xe có thể là m ột 
ao nước đón ở cổng ra hoặc dùng máy bơm áp lực cao để 
bơm nước. Ngoài ra, nếu hiện trường thi công bị bùn lầy 
không những ảnh hưởng đến thi công mà còn làm cho xe tải 
ra vào phải tăng ga mới chạy được. Như vậy ôtô sẽ gây tiếng  
ồn rất lớn, cho nên trong hiện trường thi công nên  lát đường 
đi bằng bê tông đdn giản.

Hình ì.lồ  : Mảy gom cát 
1. Máy quay thủy lực số 1 ; 2. Máy quay thủy lực số 2
3. Máy sàng rung tách nước ; 4. Bơm bùn số 2
5. Dộng cơ điện ; 6 . Bảng điéu khiển

LSP-50

5  O C X )
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1.3. KHOAN LỖ

Phương pháp khoan lỗ và m áy khoan lỗ sẽ khác nhau căn  
cứ vào phương pháp thi công và các thiết bị đã được lựa 
chọn. Nhưng bát cứ phương pháp nào cũng phải đáp ứng 
điều kiện th iết kế. Đ ể nâng cao chất lượng tạo lỗ thì khi thi 
côn g phái rát cẩn thận và lưu tâm toàn diện.

T rong phương pháp thi công ống chổng, khi đóng cọc thẳng 
đứng và  trước khi làm lỗ phải sửa máy cho cân bằng, trung 
tâm  củ a  m áy làm lỗ phải trùng với trung tâm  của cọc. Có 
k h i ,  t r o r . g  q u á  t r ì n h  l à m  l ỗ  c ố  t h ể  s i n h  r a  s a i  l ệ c h  v ị  t r í ,  d o  

vậy kh i đóng ống chống xuống phải điều chỉnh lại cho trúng 
tim. Đ ể  bảo đảm  độ thẳng đứng nhất định, phải dùng máy 
thủy chuẩn, dây dọi và luôn luôn hiệu chỉnh. Khi ống chống  
bị lệch  thì thường phải nhổ lên đóng lại, cũng có khi di chuyển  
m áy sang trái hay sang phải m ột chút để điều chinh, nhưng 
trường hợp này phải chú ý  trường hợp do chỉnh m áy mà làm  
cho ố n g  chống lệch khỏi trung tâm của lỗ.

Sử đụng phương pháp thi công có ống chống cũng có thể 
đóng cọc nghiêng, nhưng trung tâm của cọc bảo đảm m ột 
góc ngihièng cố định, về m ặt kỹ thuật sẽ khó khăn hơn nhiều 
so với đong cọc thẳng đứng.

Trong phương pháp khoan lỗ phản tuần hoàn và phương  
pháp khoan guồng xoắn, ống khoan (hoặc cần khoan vòng) 
só lắp đầu khoan hoặc gầu khoan vít xoắn, sau đó lợi dụng 
:ần Ịdiio^n kiểu vòng ở phần trên cho chuyển động, lúc này, 
thiết b ị  Êm lỗ sẽ ở trạng thái tự do chúi xuống theo hướng

49



của trọng lượng, khi gặp phải những hòn đá tảng lớn hoặc 
địa tầng nghiêng lệch thì có thể sinh ra lệch vị trí (không  
trúng trung tâm cọ c ). Vậy nên, nhát thiết phải dựa vào mức 
độ nghiêng lệch của địa tầng và tình hình thực tế để lựa chọn  
trọng lượng và số vòng quay của mũi khoan.

Địa tầng rất ít khi chi do m ột chất đát tạo thành nên trạng 
thái mực nước ngầm khác nhau, biến đổi rất phức tạp, muốn  
bảo đảm cho đất xung quanh lỗ khoan không tụt, xuống hoặc 
không bị nhão lỏng ra, cần căn cứ vào tình hình thực tế để 
lựa chọn phương thức tạo lỗ cho thích hợp.

Khi thực hiện khoan khô, do đoạn đầu của ống chống làm 
việc đào bới, nếu trong tổng đát có tầng cát tạp thì khi tạo 
lỗ phải chú ý xem thành lỗ có bị biến đối hoặc có nước ngầm 
hay không.

Khi thực hiện khoan ướt, phải đề phòng do viêe !ỗ u,'i !àm 
biến đổi mực nước ngam trong lỗ, khi gặp tầng cát có thể dễ 
bị lở thành lỗ. D ùng dung dịch sét để giữ thành phải lá t tixậx. 
trọng, căn cứ vào nhu cầu mà bo sung thêm  B entỏnít hoặc 
chốt giữ thành lỗ CMC, làm cho thành lỗ được ổn định.

Khi không sử dụng phương pháp thi công có ống chống  
nếu giữa tầng đất có lớp đất rnềm yếu, dưới tác dụng củc 
nước ngầm, giữa các hố khoan gần nhau dễ sinh ra hiện tượn£ 
xuyên thông, sẻ rất khó bảo đảm mực nước trong lỗ. Hơr 
nữa, nếu trong khi đổ bê tông mà hai lỗ gần nhau thông nhai 
sẽ sinh ra nhiều sự cố, cho nên, chi sau khi đã phân tích k’ 
tình hình cự ly tối thiểu của lổ khoan rồi mới quyết địrứ 
trình tự thi công.
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N ói chung, cọc khoan nhồi đều sử dụng làm cọc chống, 
trong quá trình tạo lỗ bắt buộc phải làm cho đầu cọc được 
đặt chắc c M n  vào tầng chịu lực, làm cho cọc có đầy đủ khả 
năng m ang tải.

1.3.1. LƯA C H Ọ N  TH IẾT BỊ KHOAN L ỗ

T hiết bị khoan lỗ sẽ khác nhau tùy theo tình hình của địa 
chất và từng loại cọc, thiết bị dùng cho mỗi loại phương pháp 
khoan đều đã có sản phẩm định hình, ngoài việc dùng thiết 
bị khoan lỗ tiêu chuẩn, có khj còn dùng các thiết bị cải tiến  
hoặc thiết bị gia công theo tiêu chuẩn mới.

T hiết bị ỉàm lỗ tiêu chuẩn của máy thi công cọc khoan  
nhồi có m ấy loại sau đây :

1. Thiêĩ bị làm lố dùng trong phương pháp thi công có 
ống chống.

Phương pháp thi công này, dùng 1 dây cáp để treo m ột 
gầu ngoạm , thông qua lưỡi sắc há ra ngoạm vào và kéo lên  
hạ xuống để tạo lỗ.

Trong quá trình tạo lỗ, phải dùng ống chống có chân sắc 
ở đầu để vừa quay ống vừa tiến sâu vào đát, bảo đảm cho 
thành lỗ không bị sụt, lở trong quá trĩnh tạo lỗ, cho nên 
đường kính ngoài của gầu ngoạm phải ăn khớp với đường 
kính trong tiêu chuẩn của ống chống.

H ình thức và số liệu của ống chống và gầu ngoạm tạo 
thành bộ thống nhất được chế tạo ở Nhật Bản (xem  trong 
biểu  1.5 và b iểu  1.6).

Đ ói với nền đất cứng thì phải sử dụng đầu khoan xun£ 
kích có hàn lưỡi dao ngang để phá đá cứng (hình 1.11).
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Biểu 1.5

Một kiểu hình dạng kích thưóc của thiết bị tạo lỗ dùng 
trong phương pbáp thi công có ống chống (Xưỏng Katô)

Đuòng
kính

(mm)

Ống chống

<p trong 

(mm)

<p ngoài 

(mm)

Gầu ngoạm

Dưòng
kính
dao
cắt

(mm)

Tông
chiểu

cao
(lĩim)

Trọng
lượng
(kg)

Thiết bị 
thích hợp

800
900

1000
1100
1200
1300
1500
1800
2000

780
880
980

1080
1180
1280
1480
1780
1980

690
790
890
990

1090
1190
1390
1690
1890

620
720
850
850
990

1150
1350
1650
1780

3126
3167
3252
3252
3452
3550
3640
3741
4155

1400
1650
1850
1850
2150
2300
3170
3600
4260

30THC
30THC

20THD }
20TH
20THC

50TH

Biểu 1.6

Một kiếu hình dạng kích thưóc của thiết bị tạo lỗ dùng 
trong phương pháp thi công có ống chống 

(Nhà máy Mitsubishi)

Dường
kính

(mm)

ố n g  chổng

<p
trong
(mm)

<p
ngoài

(mm)

Gầu ngoạm

Hình
thúc

Đuòng
kính
dao

Tổng
chiều
.r a oímm)

Tr.lg
(kg)

Thiết bị thúh hộp

1 0 0 0 890 980
1100 990 1080
1200 1090 1180
1300 1190 1280
1500 1390 1480
1800 1690 1780
2000 1890 1980

G Sn
850
950
1050
1150

3060
3090
3110
3110

1580
1680
1810
1860

GS20
1340
1610
1800

3655
3755
3855

3350
3750
3950

M T -120. M T- 150M T -200
M T- 120.M T- 150.H T-200
M T- 120.M T -150. V ÍT '-200
M T -150.M T -200
M T -150.M T -200
M T -200
M T -200
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Nơi
sảnxuắt

Hình
thức

Đưòng kính lổ 
(mm)

Đường 
kính 

dao d 
(mm)

Dộ cao  
h (mm)

Trọng 
luợng 

dao (kg)

Công
nghiệp
nặng

Mitsu
bishi

C110 1000 + 1100 800 2040 1800

C130 1200 -  1300 1000 2040 2000

C150 1500 + 1600 1000 3140 4000

C200 1800 +  2000 1490 2600 4200

Nhà 
máy Ka 

Tô

600 + 800 560 3000 2300

800 -ỉ- 1000 760 3000 2500

1000 H- 1200 960 3000 3000

1200 t  1800 1200 3000 3500

Hình ỉ. 11: Dao ngang và kích thước

2. Thiếl bị tạo lỗ dùng trong phương pháp khoan phản  
tuần hoàn :

Phương pháp khoan lỗ phản tuần hoàn tức là trộn lẫn đất 
khoan và dung dịch giữ thành rồi rút lên bằng cần khoan. 
Có các phương pháp sau đây để rút bùn :

1 - H út bùn ;

2 - D ò n g  khí đẩy bùn ;

3 - Bơm  đặt chìm ;

4 - Phun tuần hoàn ;

5 - TỔ hợp 2 hoặc 3 trong 4 loại trên đây.

Đ ầu khoan  tạo lỗ căn cứ vào từng loại chất đất khác nhau  
zó thể có các ỉoại khác nhau, tính năng và chủng loại của 
chúng cũng không giống nhau lắm.



Đ ối với loại đất phổ thỏng như đất bùn, sét, cát, cát cuội... 
có trị số thực nghiệm xuyên N < 50, thường dùng loại đầu 
khoan 3 cánh hoặc 4 cánh hợp kim cứng có răng bằng.

Đ ối với loại đất cứng thì sử dụng lưỡi khoan có gắn sườn, 
cũng có thể sử dụng đầu khoan cánh và đầu khoan đục đá 
kiểu bánh xe, đầu khoan RRC v.v... (hình 1.12 và hình 1.13).

Ngoài ra, cũng có khi dùng đầu khoan ghép giữa đầu khoan  
cánh với đầu khoan quay, có thể tạo lỗ trong loại nham  thạch  
mềm (độ cứng chịu nén  không hạn chế nở hông, khoảng  
30000 kPa).

Khi tạo lỗ trong nền nham thạch có thể dùng kiểu đầu 
khoan bánh răng. Để tạo thêm  lực đẩy và đề phòng lỗ khoan  
bị lệch c.òn có thể sử dụng tổ hợp cần khoan tăng trọng, lưỡi 
cắt của đầu khoan bánh răng có kiểu bánh răng cưa, kiểu  
bàn tròn, kiểu lưỡi dao quay xoắn v.v...

T iêu chuẩn chính để lựa chọn đầu khoan theo cường độ 
chất đất như biểu 1.7. Q uy cách, kích thước th iết bị tạo lỗ 
tiêu chuẩn của phương pháp khoan phản tuần hoàn như biểu  
1-8  đến biểu 1-12.

Hỉnh 1.12 :
H ình  dạng  
đầu khoan  

kiều Lác

54



Hình LỊ 3 : ỉ linh dang dâu khoan ỈXỈỈC

Iliộn nay, việc tạo lổ bằng phương pháp phản tuần hoàn 
dang có xu hướng phát triển hơn. Đã có các công trình thì 
công thực tế, dùng đầu khoan hình lá tạo lỗ đường kính đến 
6,1111 ; dùng đầu khoan kiểu bánh xe quav có thổ khoan lỗ 
(p 4,4m và hiện nay đang nghiên cứu chế tạo đầu khoan tạo 
lỗ dường kính từ 6 - lOm.

3. PhiídmỊ pháp klioan lỗ bằng iỊuồitiỊ xoăn

Máy tạo lỗ theo phương pháp guồngxoắn hiện có 1ojì máy 
chuyên dùng K ha-oat-tơ . Hãy còn 2 loại máy nửa chế tạo 
dể làm cần trục và phụ kiện máy đóng cọc kiểu Nhật Lập 
và kiểu quay. Các thiết bị tạo lỗ đang dùng hiện nay về cơ 
bản là giống nhau.
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Biểu 1.7

Lựa chọn các loại đầu khoan

Cuòng độ 
đắt

Kiều N. 
dầu khoark

Cưỏng dộ chịu ncn không hạn chế 
ở chi vi qu (kPa)

50Ơ 1000 1500 2000 2500 3000 5000

Ghi chú

Dầu khoan 
kicu 3 lá

Giá trị N nhò hơn đấi 
thuòng 5 lẩn

Cưòng độ chịu nén 
không hạn chế ỏ chu vi 
nhỏ hơn -  chát dất 
cứng 1000 kPa.

Dầu khoan đất 
cứng

Rấl thích 
dụng

Do dao bị mài mòn 
nhanh quá ncn khồng 

kinh tế

Cưỏng độ chịu nén đá 
mém không hạn chế ỏ  
chu vi 1000 -r 3000 kPa

Dầu khoan 
đá mcm Thích dụng Rất thích dụng

Cưòng dô chiu nón 
khỏng hạn chế ỏ chu vi 
lỏn hơn dá cứng 
2000kPa.

Dầu khoan 
bánh rSng

Tắc nghẽn nặng 
không kinh tế

Rất thích dụng

r  1 .....  !

Thiết bị tạo lỗ thường có côn khoan lỗ để dào đát. Côn  
khoan lỗ nhiều lưỡi để gọt các vật chướng ngại, th iết bị để 
dọn cặn lắng ở đáy cọc v.v... Côn khoan lỗ thường lợi dụng 
trọng lượng bản thân của cần khoan và gầu xúc (côn khoan  
lỗ. kiểu Hitachi còn có thể tăng thêm trọng lượng bản thân  
giá máy phía trước và phụ theo xi lanh dầu 5,5T X  2 cái), 
khi ép xuống đáy lỗ thì vừa ép vừa quay để tạo lỗ.

Đường kính của gầu xúc như hình 1.14, ở dưới đáy của 
gầu xúc nhỏ hơn đường kính của cọc m ột chút có lắp vào 
dao gọt ngòài, nó có thể làm cho lỗ khoan hơi mở rộng ra 
để đề phòng khi nhấc gầu xúc lên thì đáy lỗ sinh ra trạng 
thái chân không làm cho thành lỗ bị lở. 0  phía trên của gầu 
xúc có lắp dao mở lỗ để dùng cho việc cắm ống lồng trên mặt.
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C ôn khoan lỗ kiểu nhiều dao cắt dùng để cắt phá gốc cây 
và tản g  bê tông mà côn khoan bình thường không thể phá 
được, nhưng đối với những tảng đá cuội, đá mồ côi mà côn  
khoan nhiều lưỡi cũng không phá được thì có thể dùng dây  
cáp hoặc gầu ngoạm  để kéo lên.

Biểu 1.8

Kiểu 1 về hình thức và quy cách của thiết bị khoan lỗ 
phản tuần hoàn (Nhà máy cơ khí xây dựng Nhật Bản)

Dầu khoan kiẻu 3 cánh

Dưòng kính (mm) Đuòng kính trong ống 
khoan (mm)

Trọng lượng đầu 
khoan(kg)

Dộ cao đầu khoan 
(mm) '

(1) (2) (3) (4)
600 200 18CỊ 1430

700 200 190 1430

1000 200 230 1430

1200 200 260 1830

1300 200 280 . 1830

1500 200 310 1830

1800 200 410 2080

2000 200 470 2080

2100 200 500 2080

2200 200 550 2230

2300 200 590 2230

2500 200 670 2230

2800 200 830 2480

3000 200 950 2480

3200 200 1050 2480
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Hình dạng kích thước của thiết bị tạo lỗ tiêu chuẩn trong 
phương pháp khoan lỗ bằng côn khoan lỗ guồng xoắn xem  
biểu 1.13.

Biểu 1.9

Kiểu 2 vê hình thức và quy cách của thiết bị khoan lỗ 
phản tuân hoàn (Công nghiệp Đảo Ishikawa)

Dẩu khoan 3 cánh Dầu khoan 4 cánh Dầu khoan bánh xe

D Trọng Dộ D Trọng Dộ D Trọng Dộ
)ưòng trong lượng cao Oưòng trong lượng cao )uòng trong lượng cao

kính ông dâu đầu kinh ổng dấu đấu kính ống đấu dầu
(mm) khoan khoan khoan (mm) khoan khoan khoan (mm) khoan khoan khcan

(mrn) (kg) (mm) (mm) (fcg) (mm) (mm) (fcg) (rmn) !

600 150
hay
200

210 1485 600

750

150
hav
200

350

600

()4Ơ

700
800 M 220 1540 850

900
1000

Iậ

950
1100
1250

750
800
850

1000 IỊ 240 1595 1200 t* Ì600 1000
1200 265 1650 1300

1400
II

200
1900
2200

1050
1050

1400 II 295 1710
1600 200 400 1760

1500 tt 2400 1100

1600 »1 325 1770 1800 N

M

450 1810 1800 200
hay
300

3100 1100

1800 " 360 1830 2000 II 500 1870 2000 300 3600 1300
2000 200 410 1890 2500 M 700 2010 2500 300 5600 1500
2500 H 520 2040 3000 200 1000 2200
3000 II 700 2190 3500 hay 

315 <p
1300 2350

3500 200
hay
315

1000 2340

H 3650 326 12000 1500
4000 1500 2490 4000 1700 2490

Chất đất thích họp : cát, cát Chất dất thích hợp : cát. đấi Chất đấl thích hợp : Do cách
cuội, đất sét. bùn, nham bùn. sét. cát cuội. lắp) đặt ỉưỡi dao khác nhau có

thẻ làm cả đá mểm và đá cứng
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Biểu 1.10

Kiểu 3 về hình thức và quy cách của thiết bị khoan lỗ 
phản tuần hoàn (Máy khoan Tone kiểu TBH-7C)

Dầu khoan đá kiẻu bánh xe Đầu khoan 3 cánh

Dư<5ng kính 
(mm)

D trong 
ống 

khoan 
(mm)

Trọng
iượng
đầu

khoan
(kg)

Độ cao 
đầu 

khoan 
(mm)

Đuòng kính 
(mm)

D trong 
ống 

khoan 
(mm)

Trọng lượng 
đẩu khoan 

<kg)

Dộ cao 
đầu 

khoan 
(mm)

400 + 600 100 300 800 400 + 550 150 30 +  40 450

600 *  1000 150 400 800 550 *r 800 150 50 4-80. 450

8 0 0 -  1200 150 100 + 180 570

Chất đất thích hợp:cát, cái cuội, đất cô 
kết, nham mểm

Chát đất thích hợp : bùn, 
cát, cát cuội

Biểu 1.11

K iểu  4 về hình thúc và quy cách của thiết bị khoan lỗ 
phản tuần hoàn ( máy khoan Tone)

D. trong Ống 
khoan

Kiểu đẩu 
khoan D lỗ khoan

D.trong Óng 
khoan

Kiểu đầu 
khoan D lỗ khoan

700 R R C -20 1900
R R C -10 800 2000-

900 2000
1000 2100
1000 2200
1200 2300

ự>l50mm R R C -15 1270 2400
1400 0 2 OOmm R R C -30 2500
1500 2600
1500 2700

R R C -20 1600 2800
1700 2900
1800 3000
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Biểu 1.12

Kiểu 5 về hình thức và quy cách 
của thiết bị khoan lỗ phản tuân hoàn

(O ng cần khoan-dùng cần khoan tăng trọng chống lệch)

Tên 

nhà máy
Cần khoan tăng trọng 

chống lệch
Ổng khoan

<Ị> trong X ộ 

ngoài (mm)

Trọng lượng 

(kg/m)
<p trong (mm)

TrmgliíỢng

(kgtanỉ)
L.oại máy thích dụng

1000/0,42
167/3 S320

200 X 750 2000/0,85 200
Máy
xây

dựng

3000/1,10
300/3

S400H

5000/,50 S400S

Hitachi 300/3 S450

250 X 750 5000/1,5 250 ,
450/3 S450 (hạng nặng)

365/3 S480H

465/3 S480H (hạng nặng)

300X 1100 10000/1,5 300
390/3 S600

650/3 S600 (hạng nặng)

Công 150X 430 
150X 500

3000/3
2000/1,5

150
80/,5 
130/3

L-3

nghiộp

nặng

200X 500 
200 X 700

3300/2,5
3300/700

200
175/1,5
200/1,5

L-6

Đảo
Ishikavva

326X 1400 326 X 1400

315
390/1,5

650/3
1 -1 8

326
1300/1,5
2630/3

L-36
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1.3.2. KỸ T H U Ậ T  K H O A N  LỖ TR Ọ N G  TẦ NG  Đ Ấ T  
CỨNG, Đ Á  SỎI, Đ Ả  M Ồ CÔI, T Ầ N G  NH AM .

Trong các tầng đất bình thường, việc tạo lỗ của các phương 
pháp thi công cọc khoan nhồi đều tương đối dễ dàng ; nhưng 
ở những tầng đất cứng, đá sỏi, đá mồ côi hoặc tầng nham  
thì việc làm lỗ gặp nhiều khó khăn, thậm  chí có khi không  
thể làm nổi. Ngoài ra, tùy tính năng sở trường của từng loại 
máy, có tạo được lỗ hay không cũng cần phải được nghiên  
cứu kỹ lưỡng.

Hình 1.14 : Thiết bị làm lỗ của côn khoan guòng xoắn 
a. Mũi khoan lỗ ; b. Máy khoan lỗ nhiều lưỡi

1. Phương pháp thi công có Ống chống
Trước đây, vỏ của gầu ngoạm  có 5 hình thức tùy theo tình  

hình địa chát ; nhưng gần đây, do nâng cao được độ cứng 
của bản thân vỏ gầu nên  h iện  nay chỉ còn  có m ột loại hình  
thức và dù là đất cứng nó vẫn có thể tạo lỗ được.

Khi tạo lỗ trong đất cứng, vỏ ngoài của gầu mở ra bất 
động và dùng lực xung kích tác động vào tầng đát cứng thì 
có thể phá vỡ được đất cứng để tạo lỗ.

Dưòng 
kính gầu

Dưòng kính tạo lổ

(a)
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Khi tạo lỗ trong đá sỏi, đá mồ côi, nếu dùng gầu ngoạm  
thông thường thì có thể ngoạm  những tảng đá khoảng 100 - 
500mm. Đ ối với những tảng đá ở dưới lưỡi sắc của ống chống, 
có thể vừa lắc ống, vừa nâng lên  giáng xuống để lôi đá lên. 
Lúc này, có thể dùng gầu ngoạm  để ngoạm  hòn đá, cũng có 
thể nhắc nhẹ ống lên, khéo léo điều khiển dây cáp và nhác 
cao lên, kéo hòn đá vào trong ống rồi ngoạm  lên.

Khi khoan khô hoặc bằng cách bơm  cho nước ngầm hạ 
thấp xuống rồi lấy máy đục đá đục thành lỗ trên đá mồ côi, 
sau đó buộc dây cáp vào và kéo lên.

Khi đá mồ côi khá lớn, không thể đưa vào trong ống chống  
hoặc tuy đã đục được lỗ nhưng không thể buộc được dây cáp 
vào, thì ở những nơi m ôi trường cho phép có thể dùng bộc 
phá làm vỡ đá rồi dùng gầu ngoạm lên, lượng thuốc nổ phải 
tính theo yêu cầu của đá. Đ ể không ảnh hưởng đến th iết bị 
và người, lượng thuốc nổ cho mỗi ngòi nổ chi khống chế từ 
30 - lOOg, trường hợp không thể sử dụng thuốc nổ thì có thể 
dùng loại thuốc trương nở tĩnh hoặc chất phản ứng thủy hóa 
khác phá vỡ đá bằng tĩnh lực (biểu 1.14).

Ngoài ra, còn có thể dùng xẻng đục hoặc máy đục đá (loại 
đầu khoan rất nhỏ) hoặc các loại thiết bị đục đá lớn khác 
để phá đá, lợi dụng phương pháp phá vỡ này đối với lớp đất 
cứng hoặc nham gốc cũng có hiệu quả (hình 1.15).

2. Phươnq pháp khoan lỗ phản tuần hoàn

Đ ối với tầng đất cứng, dùng phương pháp khoan phản tuần 
hoàn có dể dàng hơn các phương pháp khác. Tuy nhiên, đối
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với loại đá lạc, đá mồ côi thành tùng tảng, nếu dùng đường 
kính ống khoan là 150 -í- 326mm thì khó khăn hơn, có thể 
còn làm tắc cả đầu ống uốn của dầu nối quay, do vậy thường 
phải dùng gầu ngoạm kiểu búa để ngoạm những tảng đá này. 
Gần đây, đã có nhũng ví dụ về dùng đầu khoan đục đá kiểu  
bánh xe quay hoặc đầu khoan dặc b iệt để phá đá mồ côi, đá 
lạc. Cần chú ý khi thao tác không dược phá vỡ thành lỗ.

Khi v ị  trí đá lạc, đá mồ côi ở chỗ tương đối nông thì có 
thể đóng ống giữ xuống tới đá lạc, cỉá mồ côi đợi rút nước 
trong lỗ rồi dùng nhân công đổ phá đá v.v...

/>11. u  ì . ì 3

Hình thúc và kích tliiíó- thiết bị của phương pháp khoan 

lỗ kiểu guồn xu.in (Nhà máy C(i khí xâv dựng Hitachi)

ứut H li: 
kính 

gấu xúc 
(<pnìm)

ị MỦI kho.in
ỉ

; Mui 
ị khum 
g i  nỈHii

lu*ii ( ìh i chủ

DiiVt; Dikirt! Du nu I rọng Trọni!
kínhđV> kính nn'í irumi■ lương lượng
(^mm) (Ợ>nur0 (m ) (kg) (kW

4 SO (>001 V(M) (1.15

i
r J 

1
> 1*' inưong

5 NU ! -í, 1 ị\i
l

nt

- <»S(I soo 1110 1i1 o i :\20
1
! nt

; 7 X 0 900 1200 0 . 4 0 1 3x5 !i ni

ị NNO 1
Ị - -  1

1000 ịí ị 1300 1: 0.52 j1 450 nt

I ‘/SO ị 1100 1 NOO 570 ni
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

Ị HISO
1

1201) ị 1500 (1.57 ; 590 715 ní

: ! ! SO j
i ... . ị

1300 1 161)0 650 Dùng cho  d í t  mcm yểu

; 12X0 1 1400 ! ỉ 700 1 O.ívS Ị 710 nt
, 1 

l.vxt) i 150(1 ; 1 SIM) 1
1

780 1 Dùng cho ilấi thông thưìini! '
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Bảng L I3 (Tiếp theo)

KH100ED

KH125ED 880 1000 1300 0,54 490 nt

980 1100 1400 0,57 655

1080 1200 1500 0,80 730

1180 1300 1600 0,80 770 715

1280 1400 1700 0,87 830

1380 1500 1800 0,94 900

1480 1600 1900 0,83 930 Dùng cho đấi mcm yđu

1580 1700 2000 0,86 1100

Hình 1.15 :
Máy đục đá (Kiểu TP4 
nhà máy công nghiệp 

nặng M itsubishi)

Nói tóm lại, nếu gặp những trường hợp trên sẽ ảnh hưởng 
nhiều đến tiến độ thi công. Đối vdi lớp đất có đá lạc, đá mồ 
côi mà dùng phương pháp phản tuần hoàn thì có thể khó 
khăn, vì vậy khi lựa chọn phương pháp thi công, phải xem 
xét kỹ các nhân tố trên rồi hãy lựa chọn biện pháp thi công.
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Biêu ì . ỉ 4

C hất phá võ Crưdng nờ

'1'Ôn chái phá vỏ
Phương 
pháp thi 

công
Dặc tính nhicĩ dỏ V V . . .  khi sù dụng ỉ lâng chế 

tạo

s -  Maito

Trộn vói 
nUỚc sạch 
rói do vào 16

Nhiệt độ cùa vật bị phứ !);.inj: s  -  10°c trỏ xuống, 
dùng mùa dông.
Dạng A -  10° -r 2 0 °(\ dùng mùa hạ, thu. 
Dạng B -20° -r 3 5 ° c  dùng mùa hạ

Xi mãng 
Su mi tô mỏ

Chát phá vỏ 
diộn hóa

Như trốn
5# dùng cho mùa dông, to không khí tù ()H-1()°C 
15* dùng cho mùa hạ dAng, t° khổng khí từ 

10 3rt°c
25* dùng cho min hò, t° không khí tLí 30 -ỉ- 40°c

c ỏ n g  
nghiệp hóa 

học điện  
khi

C hất

g â y
Ị nỏ

Dạng keo, 
ngổm keo 
vào nưỏc 
khoAng 5 
Ị ) h ú t  sau đó 
cho vut) 
trộn (ph;n 
dặt hàng)

ỉ" không khí khi sử dụng 
Dùng cho mùa hc 15 -ỉ- 35° c  
Dùng cho mùa dông dạng w : 0 -ìr 20 ° c

Các cóng 
ty xi máng, 
đfiu nhớt 

và NC dầu 
Nhật Biìn 

cũng 
nghi ổn cứu 

chế tạo

Chắt tách võ
Trộn vói 
niMc sạch 
rối đo vào 

ỉỏ

t° không khí khi sù dụng :
Túi màu da c;im : khoỉìng 15°C 
Túi màu da tròi : 20 -r 35° c  
Túi rrùìu lục : 14 3 0 ° c

Công 
nghiọp vôi 
Yoshi 7.U

Chủng loại Thòi tiết sù dụng t° nước 
trộn

Chất phá tĩnh 
nhãn hiệu 
Minh Tinh

Trộn vỏi 
nước sạch 
rổi Uo vào

100 
1 0 0 -  c

150

150-c

Cao c;íp 
200 

200- c:
Cao cáp 

300

Dùng mùa hè 
Dùng mùa hè 

Dùng mùa 
xu An. thu 
Dùng mùa 
xuân, thu 

Dùng mùa dông

Dùng mùa dông 
Dùng ò giá lỉ.inh

Dưới 30°c: 
Dưới 3 0 °c

Dưới 15 °c:

Dưới 15°c  
Du ỏi l°c

Dưõi 10°(’ 
Dưới 5°c:

Xi mAng 
Ônôda
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Khi tạo lỗ trong tổng nham, đối với loại nham mềm có 
thể gắn thềm vào cần khoan tăng trọng chóng lệch loại đầu 
khoan 3 cánh hoặc 4 cánh có hình dạng đặc biệt dể khoan 
lỗ ; đối với loại nham cứng, có thể khoan bằng loại đầu khoan 
đục đá kiểu bánh xo lựa chọn cho thích hợp với tùng loại 
nham thạch. Loại dầu khoan này, thường dùng cho việc khoan 
dầu, nhưng mấy năm gần dây đã được mở rộng dùng trong 
khoan móng cọc. Như vậy, sẽ không phải dùng phương pháp 
khoan lỗ phản tuần hoàn dể tạo lỗ trong loại nham cứng. 
Khi tạo lỗ bằng loại dầu khoan có bánh xe, do phải lợi dụng 
lưỡi sắc của đầu khoan đổ ép vỡ nham gốc nên phải căn cứ 
vào tính chát nham (độ cứng, cường độ, kho nứt v.v...) đổ 
tăng thêm tải trọng đẩy cho thích hợp. Thông thường, do lắp 
cần khoan tăng trọng chống lệch nôn có tác dụng táng tai 
trọng đẩy cho nên bộ phận đầu nối quay phải mang nổi được 
tải trọng này, đồng thời còn phải lắp vào bộ phận có thể 
tương ứng với lực cản lỗ khoan tương đối lớn, lại phải có thổ 
sản sinh ra đủ mô men xoắn và thiết bị vận chuyển.

3. PhươiiiỊ pháp khoan lồ bằng íỊiiòiiíỊ xoắn

Đối với tầng đất cúng và bùn nham, trong trường hợp bình 
thường thì dùng côn khoan lỗ phổ thông dể tạo lỗ, nhưng 
khi lưỡi sắc của gầu dã bị mài mòn thì năng lực làm lỗ sẽ bị 
giảm đi rất nhiều, dây cũng là nguyên nhân làm cho cần 
khoan kiểu vòng bị mài mòn. Đối với tầng đất này, có khi 
phải dùng côn khoan cắt gọt nhiều lưỡi đổ phá vỡ trước.

Đối với loại đá lạc, đá mồ cỏi có thể lọt vào được bộ phận 
mở của côn khoan cắt gọt nhiều lưỡi, thì có thể dùng côn
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khoan lỗ này để nhắc đá lên trên mặt đất ; đối với loại đá 
lớn hơn nữa thì phải dùng phương thức giống như phương 
pháp phản tuần hoàn để kéo hòn đá lên mặt đất.

Khi dùng côn khoan cắt gọt nhiều lưỡi mà vẫn không thể 
làm lỗ được ở tầng nham gốc thì chuyển sang phương pháp 
xung kích để phá vỡ đá. Nếu phương pháp này có tác hại 
đến việc bảo vệ thành hố thì không được dùng, mà phải 
chuyển sang dùng các phương pháp tạo lỗ khác.

1.3.3. TỐC Đ ộ KHOAN CỦA CÁC LOẠI PHƯƠNG PHÁP 
THI CÔNG KHẤC NHAU

Tốc độ tạo lỗ cọc khoan nhồi có khác nhau tùy thuộc vào 
phương pháp thi công và điều kiện hiện trường v.v... Trên 
nguyên tắc, cần phải tạo lỗ nhanh để nâng cao năng suất 
và hiệu quả kinh tế. Để việc thi công được chính xác và tin 
cậy, phải rất chú ý để lựa chọn tốc độ thi công hợp lý nhất.

Trong các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ tạo lỗ thì điều 
kiện địa chất và phương pháp tạo lỗ là yếu tố chủ yếu. Trong 
điều kiện địa chất, không đơn thuần là sự khác nhau về địa 
tầng mà còn về trạng thái tầng đất, mức độ cứng mềm, tình  
hình mực nước ngầm, có thể khoan khô hay không... Phương 
thức tạo lỗ có liên quan chặt chẽ với phương pháp bảo vệ 
thành lỗ, nhất là đối với p h ư ơ n g  pháp không dùng ống chống, 
đó là nhân tố rất quan trọng để quyết định tốc độ tạo ỉỗ.

Dưới đây sẽ nêu các vấn đề hữu quan đối với tốc độ tạo 
lỗ  c ủ a  c á c  p h ư ơ n g  p h á p  t h i  c ô n g  c ọ c  k h o a n  n h ồ i  :
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(1) Trong phương pháp thi công dùng gầu ngoạm kiểu búa 
để lấy đất trong lỗ, nếu lỗ càng sâu thì thòi gian cần thiết 
lên xuống của gầu càng dài, do vậy làm giảm khối lượng tạo 
lỗ trong 1 đơn vị thời gian và như thế sê làm giảm tốc độ 
tao lỗ.

1. Phương pháp thi công có Ống chống :

(2) Việc cắm ống chống xuống khó hay dễ, được quyết 
định chủ yếu bởi mối quan hệ giữa vị trí mặt lưỡi sắc của 
ống chống với mặt đáy của lỗ. Cho nên, phải thường xuyên 
chú ý đến số đọc trên đồng hồ áp lực, để bảo đảm không bị 
rung lắc mạnh quá khi đưa ống xuống và phải duy trì 1 tốc 
độ tạo lỗ thỏa đáng.

* (3) Do hình thức bề ngoài của gầu ngoạm kiểu búa khác 
nhau, dung lượng ngoạm đất cũng khác nhau, nên ảnh hưởng 
đến tốc độ tạo lỗ. Khi tạo lỗ ở dưới nước, nếu xung quanh 
gầu không được kín khít, sẽ làm cho đất cát chảy ra, ảnh 
hưởng đến năng suất. Cho nên, phải thường xuyên kiểm tra 
độ kín khít của gầu ngoạm và kiểm tra theo định kỳ để bảo 
đảm luôn ở trạng thái hoàn chỉnh.

(4). Khi tạo lỗ ở dưới nước, do lực cản và lực đẩy của nước 
làm cho gầu lên xuống bị chậm, làm yếu lực cắm xuống đáy 
lỗ. Khi gặp loại đất cứng hơn thì tốc độ tạo lỗ cũng sẽ 
chậm lại.

2. Phương pháp tạo lỗ phản tuân hoàn :

Tạo lỗ phản tuẩn hoàn là phương pháp tạo lỗ không có 
ống chống mà dùng áp lực nước tĩnh để bảo đảm việc ổn
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định của thành lỗ. Để bịt kín các khe hở nhỏ giữa các hạt 
đất, ngăn nước từ thành hố chảy ra và để có thể đủ thời gian 
hình thành một màng bùn cần thiết, bắt buộc phải có sự điều 
chỉnh tốc độ tạo lỗ.

Màng bùn là các hạt đát nhỏ trong nước tuần hoàn từ 
trong bể lắng được trở lại lỗ cọc rồi lại dính vào mặt thành 
của lỗ, từ từ hình thành một màng đất không thấm nước. 
Ngoài ra, khi tầng đất bên mặt thành lỗ là tầng cát hoặc tầng 
cát sạn hạt thô v.v... phải xét đến thời gian đủ để cho các 
hạt nhỏ lọt được vào trong khe của các hạt to, muốn vậy 
cũng phải giảm bớt tốc độ tạo lỗ ; đồng thời, cũng phải chú 
ý không để cho thiết bị tạo lỗ khi quay sinh ra dòng nước 
phá vở mất màng bùn còn đang hình thành.

Khi sử dụng nước bùn thuần từ những hạt đất nhỏ mà vẫn 
chưa đủ để bảo đảm ổn định thành lỗ thì phải trộn thêm 
vào một ít Bentônit, CMC... với một nồng độ thỏa đáng để 
giữ thành và tiến hành làm lỗ.

Tốc độ tạo lỗ và số vòng quay của bàn quay phải tùy thuộc 
vào loại chất đất, độ cứng của đất và đường kính của thiết 
bị khoan, ví dụ ; xem biểu 1.15. Đối với loại đát cứng, khi 
số vòng của bàn quay nhanh quá, phải chú ý đến vấn đề rung 
lắc trung tâm ; đối với loại đất mềm, nếu tốc độ xuống của 
đầu khoan nhanh quá thì lỗ hút của đầu khoan có thể bị đất 
bịt kín, cho nên phải thận trọng mà lựa chọn một tốc độ 
khoan thỏa đáng, số vòng quay và độ tiến sâu mũi khoan 
thích hợp.
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Biêu 1.15

Ví dụ thực vê tốc độ tạo lỗ và sô vòng quay của bàn quay 
lùy thuộc vào loại đất trong phương pháp phản tuân hoàn

Loẹi đắt T ốc  độ làm lỗ (ph/m)
Số vòng quay của bàn quay 

(rpm)'

Dắt sét , 5 -r 10 10 H- 13

í Đất bùn 7 -MO 7 + 12

Cát mịn 10 12 10 11

Cá* trung 12 -  20 10 + 11

Cát sỏi
i

30 -ỉ* 60 5 * 7

Chú th ich  : Đường kính tạo lỗ ự>1270mm.

3. Phương pháp khoc.n lỗ bằng guồng xoắn

Phương pháp khoan lỗ bằng guồng xoắn, tạo lỗ bằng gầu 
ngoạm quay xơắn, tùy theo chất đất khác nhau có 2 phương 
pháp tạo lỗ : phương pháp tạo lỗ khô không dùng nước và 
phương pháp tạo lỗ ướt dùng bùn giữ thành hoặc áp lực 
nước tĩnh.

Phương pháp tạo lỗ khô : Nó tương đối thích dụng với 
tầng cát, tầng sét và tầng bùn tích tương đối cứng không bị 
sụt thành lỗ, khả năng tự giữ thành tương đối tốt lại không 
có nước ùa vào, vì có tương đối nhiều bùn tích. Trường hợp 
này, các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ làm lỗ không nhiều, 
nên có thể phát huy tối đa năng suất của thiết bị. Tuy vậy, 
nếu tốc độ làm lỗ nhanh quá, lưỡi dao gọt sẽ để lại vết gọt 
xoắn, ố c  ở thành 16, có thể dẫn đến tình trạng đường kính 
tạo lỗ không đáp ứng được đường kính lỗ theo yêu cầu của 
thiết kế.
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Khi lụa chọn phương pháp tạo lỗ ưởt, trên nguyên tắc thì 
phải dùn* đất Bentônit để giữ thành. Nhưng đối với tầng bùn 
tích có pha sét thì chi dùng áp lực của nước bùn là có thể 
bảo đảm ổn định của thành lỗ (chi dùng nước bùn giữ thành). 
Đối với phương pháp tạo lỗ ướt, nếu quay chuyển và lên 
xuống gầu ngoạm nhanh quá thì ở giữa khe của thành ngoài 
gầu ngoẹm và lỗ khoan sẽ hình thành dòng nước chảy với 
tốc độ mạnh, làm cho thành lổ bị xung sát, cũng có khi trong 
lúc nhác gảu lên làm cho dưới đó sinh ra áp lực âm dẫn đên 
sạt lở thành lỗ, cho nên phải căn cứ vào đường kính lỗ và 
điều kiện chất đất để điều chinh tốc độ lên xuổng của gầu. 
Ngoài ra. còn phải căn cứ vào lực cản eủa thành lỗ, tính toán 
mô men quay cần thiết để quyết định số vòng quay của gầu 
ngoạm và gầu xúc cho thỏa đáng.

Ngoài cếc điều kiện thi công nói trên, bất cứ phương pháp 
thi công nà} củng đều liên quan đến ký thuật vận hành, trình 
độ thành thạo và khả năng phán đoán nhận xét về điều kiện  
địa chất của người thực hiện. Đó là các nhân tố quan trọng 
ảnh hưởng đến hiệu suất làm lỗ.

1.3.4. ĐƯÒNG KÍNH THIẾT BỊ KHOAN VÀ ĐƯÒNG 
KÍNH LỖ CỌC

Trong trường hợp bình thường, khi thi công cọc khoan 
ih ồ i, đườn* kính lỗ khoan luôn lớn hơn đường kính ngoài 
:ủa thiết b. khoan một ít. Nhưng lớn hơn là bao nhiều thì 
:òn phải xem điều kiện địa chát, phương thức làm lỗ, nguyên 
ý của má} làm lỗ, phương thức bảo vệ thành lỗ, trình độ 
Ịuản lý thi ơ ô n g ,  sự thành thạo kỹ thuật của người thao tác 
r.v... mà cc sự khác biệt tương đối lớn.
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Nguyên nhân của việc làm cho đường kính lỗ lớn hơn 
đường kính quy định có mấy loại sau đây :

- Khi làm lỗ trong tầng đát cát ở dưới mực nước ngầm, 
do tác động của nước ngầm gây ra áp lực, ở thành ngoài của 
ống chống có tình trạng chảy cát. Cát sẽ chảy theo khe hở 
ở phía ngoài ống rồi luồn vào trong ống từ dưới đáy ống, làm 
cho nền đất bị rời ra và có khe hổng. Để phòng ngừa hiện 
tượng này, có thể đổ thêm nước vào trong lỗ, nâng mức nước 
ở trong lỗ lên cao hơn mực nước ngầm một ít.

- Khi làm lỗ ở tầng cát cuội, ta thấy có vấn đề đường kính 
lỗ lớn hơn đường kính quy định. Đó là do dưới tác dụng áp 
lực đất của loại đất mềm yếu, do hiện tượng trồi lên, có thể 
sẽ sinh ra ván đề co đường kính.

Đối với các hiện tượng trên, chỉ cần chú ý cẩn thận trong 
quá trình thi công thì người điều khiển vẫn có thể khống chế 
được (xem hình 1.16).

1. Phương pháp thi công có Ống chống

Phán  đầu 
'c ủ a  ống lổng

ị & tẩnợ đất sét

V: M ực nước
trong ống

Hình L Ỉ6  : Do mực nước trong ống tháp quá làm  
cho nền đấ t xung quanh bị lỏng ra.
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2. Phương pháp khoan lỗ phản tuần hoàn
Do phương pháp khoan lỗ phản tuần hoàn không dùng 

ống chống nên đường kính lỗ có liên quan đến các nhân tố 
về điều kiện địa chất và sự di động ngang của máy khoan 
khi làm lỗ, thông thường thì đường kính lỗ khoan phải to 
hơn đường kính thiết kế một ít.

Khi hiện trường là tầng đất sét và tầng bùn tích tương đối 
rắn, nếu đường kính thiết kế là 1016mm thì thường sẽ mở 
rộng thêm khoảng 40mm, do vậy lượng bê tông đổ cọc sẽ 
tăng thêm khoảng 5% so với lượng bê tông tính toán theo 
đường kính thiết kế ; khi là táng cát hoặc tầng cát cuội thì 
đường kính làm lỗ có thể còn rộng hơn trường hợp trên một 
ít nữa.

Hiện tượng lắc ngang trong khi tạo lỗ là không thể nào 
tránh được, chí có cách là khống chế thỏa đáng tốc độ tiến 
xuống của mũi khoan, giảm bớt số vòng quay của bàn thao 
tác quay của máy khoan, hoặc là trong khi làm lỗ có lắp một 
bộ Ổn định để phòng ngừa được hiện tượng sinh ra lắc ngang.

3. Phương pháp lùm lỗ bằng guồng xoắn

Trong trường hợp làm lỗ không có chống đỡ, có thể điều 
chinh dao gọt bên của đầu xoắn ngắn làm cho đường kính 
lỗ đào ăn khớp với mọi kích thước đường kính cọc theo yêu 
cầu của thiết kế, trong các trường hợp thông thường thì không 
có vấn đề gì đáng kể.

Trường hợp làm lỗ ướt, có lúc vì đầu côn lên xuống ở trong 
lỗ va vào thành lỗ làm cho đường kinh lỗ bị mở to ra, còn 
thực tế bị mở to khác nhau như thế nào sẽ tùy điều kiện địa 
chất, điều kiện của bùn giữ thành và tốc độ lên xuống của gầu.
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1.3.5 ĐẶT ỐNG CHỐNG TRONG PHƯONG PHẤP THI 
CÔNG CÓ ỐNG CHỐNG

Trong trường hợp bình thường, nguyên tắc tạo lỗ của 
phương pháp thi công có ống chống là vừa rung lắc ống xuống 
vừa di động nâng lên hạ xuống, vừa làm cho lưỡi dao ở đẩu 
khoan xoắn tiến trước vào trong đất.

Khi ở chỗ đầu cọc là đất cứng, cát cuội, đá cuội to, muốn 
đưa ống chống xuống sẽ gặp trỡ lực lớn có khi không xuóng 
được, lúc đó có thể phải đào thêm ra khoảng 20cm. Khi đã 
đào rộng thêm ra, việc đưa ống chống xuống sẽ dễ dàng và 
nâng cao được năng suất tạo lỗ. Nhưng, nhất thiết phải chú 
ý : vì đào thêm ra, do vậy đường kính lỗ bị mở rộng, và trong 
một số trường hợp đặc biệt có thể dẫn đến sự cố là nền đất 
bị lún, nhất là trong tầng đá sỏi, nếu đào thêm ra 20 - 30cm 
trở lên thì khả năng trên càng dễ xẩy ra.

Đối với tẩng đất là chất bùn tích mềm yếu, việc khoan lỗ 
trước của ống chống sẽ xác định theo năng lực rung lắc để 
đẩy xuống của máy làm lỗ, có khi có thể làm lỗ trước được 
đến 3 - 6m. Trường hợp này, một mặt nhấc ống chống di 
động lên xuống nhiều lần, một mặt phải chú ý đồng hồ áp 
lực để làm cho máy làm lỗ không bị trồi lên. Nếu không 
bảo đảm được áp lực ở một mức độ nhất định thì sẽ rất khó 
rút được ống. Ngoài ra, ở nơi bùn tích, đất sét quá yếu, nếu 
ống chống khoan vào trước ít quá thì dưói tác dụng của áp 
lực đất, đất trong ống sẽ bị chuyển động (trồi lên), cho nên, 
nhất thiết chỉ khoan lỗ trước đến độ sâu đủ để đề phòng đất 
trong ống bị chuyển động.
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1.3.6. NĂNG SUẤT ĐÀO DƯỚI NƯỐC CỦA GẦU 
NGOẠM KIỂU BÚA TRONG PHƯỚNG PHÁP THI 
CÔNG GẦU NGOẠM

Khi tạo lỗ dưới nước bằng phương pháp thi công có ống 
chống, nguyên nhân làm giảm năng suất tạo lỗ và cách giải 
quyết như sau :

1. Sự giám sút lốc độ hạ gầu ngoạm kiểu búa

Khi gầu ngoạm kiểu búa hạ xuống ở trong nước, do gầu 
gặp phải lực cản của nước, làm tốc độ hạ xuống chậm lại. 
Do đó, nếu ở chỗ đất cứng thì sẽ dẫn đến tình trạng lực 
xuyên xuống đáy lỗ của mũi sắc không đủ, năng suất tạo 
lỗ bị giám nhiều. Đc iực ::uyên kliông òủ rên gầu chi ngoạm 
trượt trong lỗ hoặc có ngoạm vào trong đất thì cũng rất 
nông đã bị đóng lại, vì thế lượng đất ngoạm bị giảm đi rất 
nhiều.

Để tránh sinh ra hiện tượng trên đây, có thể gắn thêm 
một trọng lượng thích đáng vào thân của gầu ngoạm (Ví dụ, 
có thể dùng cách hàn hoặc cách buộc...) để gắn một cục chì, 
cục thép, một mẩu ray v.v... để tăng nhanh tốc độ hạ xuống. 
Đương nhiên, trường hợp này phải xem xét đến khả năng về 
sức nâng của máy.

Khi làm lỗ dưới nước, có thể sử dụng một bọ kích chấn 
chống nước như trong hình 1.17. Như vậy, ngay cả khi ở dưới 
nước, do gầu ngoạm tự động thả xuống lại có thêm tốc dụng
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rung động của bộ kích chấn, nên sẽ ngoạm được lượng đất 
nhiều hơn.

Hình 1.17 : Gàu ngoạm kiều búa dưới nước

2. Do gầu ngoạm không đóng kín, làm cho đất cát bị chảy ra.

Khi gầu ngoạm không đóng kín, đất cát trong gầu bị chảy 
đi ra ngoài. Trong điều kiện tầng cát cuội, nếu hòn cuội chẹt 
vào chỗ lưỡi ngoạm làm cho lưỡi gầu không đóng kín vào 
được thì khi nhấc lên cát sẽ chảy theo nước.

Để tránh hiện tượng trên đây, làm cho gầu ngoạm đóng 
thật kín lại, có thể hàn chồng một lớp chịu mài mòn. Việc 
hàn chồng được thực hiện dưới trạng thái đóng lưỡi của gầu 
ngoạm, sau đó cắt đứt lưỡi nhọn của gầu ngoạm, lần lượt 
mài, gia công lưỡi nhọn. Phương pháp này cũng giản đơn và 
lại thuận tiện, nhanh chóng.
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Khi làm lỗ dưới nước, trường hợp gầu ngoạm rơi xuống 
mặt nước mà không thể đóng lại được, nếu cứ tiếp tục hạ 
xuống thì không những không đào được đất mà còn có thể 
làm hỏng gầu ngoạm kiểu búa.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa chất và mực 
nước ngầm, khi có thể dùng ống chống thoát nước thì nên 
thay bằng kiểu khoan khô để nâng cao năng suất khoan lỗ. 
Nhưng trong trường hợp này phải nghiên cứu kỹ trước, mặc 
dù ]à có thể thải nưóc đi, nhưng do hiện tượng cát chảy, trồi 
đất... có thể làm cho nền đất dưới đáy lỗ hoặc ở xung quanh 
lỗ bị những ảnh hưởng xấu.

1.3.7. PHƯƠNG p h á p  c h ố n g  s ụ t  t h à n h  Lỗ TRONG 
THI CÔNG KHÔNG CÓ ỐNG CHÓNG.

Thi công không có ống chống là phương pháp thi công mà 
ổn định thành lỗ được giữ bằng áp lực nước tĩnh và dung 
dịch giữ thành, nhưng cũng thường sinh ra vấn đề thành lỗ 
bị sụt, cho nên việc làm lỗ vẫn phải cẩn thận và tỷ mỷ.

Một nguyên nhân sụt thành lỗ là áp lực dung dịch không 
đủ hoặc việc sử dụng dung dịch giữ thành có sai sót.

Khi lợi dụng áp lực dung dịch để bảo vệ thành lỗ, mực 
nước ở trong lỗ bắt buộc phải cao hơn mực nước ngầm 2m 
trở lên. Nếu mực nước chênh lệch cao quá có thể sinh ra 
hiện tượng nưởc trong ống rò ra ngoài. Khi xung quanh là 
tầng cát có tính thấm nước thì cần phải chú ý đến ảnh hưởng 
xung động bất lợi cho lỗ cọc ở gần và nền đất xung quanh.
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Trong điều kiện có thể hãy cắm mũi ống chống sâu vào 
trong đất sét khoảng trên 50cm. Ngoài ra, để làm cho ống 
giữ không bị xung kích chấn động thì phải giữ cho các thiết 
bị tạo lỗ như gầu ngoạm... lên xuống ở giữa ống giữ.

Khi thấy có nước phun ra ở vành ngoài ống giữ tức là ở 
đáy ống giữ bị ri nước, có thể dùng đất sét, mùn cưa để bịt 
lại, hoặc vừa nhắc ống giữ lên, vừa đổ đát sét vào, đợi 2 - 3  
ngày sau thì đóng ống giữ vào và tiếp tục tạo lỗ.

Đối với tầng bùn tích và tầng cát có hàm lượng sét thấp 
mà áp lực nước tĩnh chưa đủ, để chống sụt thành thì nhất 
thiết phải dùng dung dịch chống sụt thành có đủ điều kiện 
giữ thành đối với tầng đất này. Thông thường, dùng dung 
dịch Bentônít với nồng độ, tỷ trọng, độ dính của dung dịch 
này phải thích hợp với tình hình chất đất ở hiện trường. Nếu 
trong dung dịch trên có cho thêm một ít CMC... thì hiệu quả 
giữ thành sẽ càng cao. Ngoài ra, còn phải chú ý, dung dịch 
giữ thành này dưới tác dụng của thành phần muối trong khi 
đổ bê tông và trong nước sử dụng hoặc nước ngầm sê làm 
cho chất lượng bị giảm dần. Khi sử dụng lại cần phải hết sức 
chú ý.

Trước khi làm lỗ, tối thiểu củng phải chuẩn'bị trước hai 
loại dung dịch giữ thành. Ngoài ra, phải chuẩn bị sẵn biện 
pháp ổn định ứng cứu khi vạn nhát có xẩy ra chảy mất nước 
mà mực nước bị hạ thấp tức là phải chuẩn bị sẵn bể nước 
hoặc bể dung dịch giữ thành để đề phòng khi xẩy ra sự cố.
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Một nguyên nhân nữa dẫn đến lờ thành là thiết bị làm lỗ
va vào thành lỗ hoặc khi lên xuống tốc độ nhanh quá nên 

va quệt mạnh cũng làm lở thành. Cho nên, thực hiện một 
tốc độ làm lỗ hợp lý như nói trên cũng là biện pháp hữu hiệu 
để đề phòng lở thành.

1.3.8. PHƯONG^ PHÁP THI CÔNG KHI CÓ ĐỊA TẦNG 
CHÈN RẮN CHẮC.

Trước khi đào tói tầng chịu lực, cũng có thể gặp phải tầng 
chèn trung gian rắn chắc mà các thiết bị làm lỗ thông thường 
rất k.hó làm, ảnh hưởng nhiểu đến năng suất thi công. Lúc 
này, biện pháp xử lý phải tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của 
tầng chèn. Nói chung là dùng loại đầu khoan đặc chủng cho 
loại đất cứng : gầu ngoạm kiểu búa, đầu khoan xung kích, 
đầu khoan bánh răng v.v...

Ngoài ra, khi lợi dụng phương pháp làm lỗ quay vòng, một 
biện pháp tương đối có hiệu quả là dùng cách đục ruột lõi, 
tức là khoan xuyên qua tầng cứng rắn một lỗ có đường kính 
nhỏ hơn đường kính thiết kế ở chính tâm của lỗ, sau đó mở 
rộng dần lỗ này ra bằng với đường kính thiết kế. Phương 
pháp này đối với tầng đá sỏi rắn chắc, tầng cát kết, tầng 
nham v.v... đều có hiệu quả.

Phương pháp đục ruột lõi thông thường là dùng khoan  
guồng xoắn, khoan bánh răng hoặc khoan xung kích (khoan 
xung ìkích lỗ chìm) v.v... Đường kính đục lỗ ruột lõi có thể 
khoảmg từ 300 - 600 mm. Khi làm lỗ đặc biệt khó khăn, cũng 
có thể dùng đầu khoan mở lỗ để khoan mở vài lần cho đến 
khi đạt được đường kính yêu cầu.
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Ngoài ra, đối với phương pháp ống chống, có khi phải 
dùng máy phá bê tông để phá bỏ những viên đá mồ côi lớn 
hoặc các tảng bê tông... Loại máy phá bê tông này được chế 
tạo để phá các vật kết cáu bằng bê tông, nó gồm có ống 
thuốc bằng nhựa, dùng chất thuốc chính là thuốc sinh ra thể 
hơi và bộ phận điểm hoả có tác dụng như kíp mìn. Loại này 
thuộc loại thiết bị nguy hiểm.

So với thuốc nổ thông thường, tốc độ cháy của thiết bị phá 
bê tông có chậm hơn, thường là 40 - 60 m/s tức độ nhạy thấp 
hơn, cho nên cũng ít bị hạn chế hơn trong khi vận chuyển, 
cất giữ và sử dụng. Mặt khác, tiếng nổ và chấn động cũng 
nhẹ hơn, nên chỉ cần dùng một cái chụp đơn giản là có thể 
ngăn được đá văng, do đó cũng có thể sử dụng được ở các 
công trường trong khu phố, gần đường sắt và cũng có thể 
dùng được dưới nước. Phương pháp sử dụng giống như thuốc 
nổ phá đá tức là đục lỗ nhồi thuốc ở nơi định phá, sau đó 
dùng vữa xi măng bịt kín mắt lỗ rồi dùng thiết bị gây nổ để 
làm nổ.

1.4. XỬ LÝ CẶN LẮNG

1.4.1. ẤNH HƯỎNG CỦA CẶN LẮNG ĐỐI VÔI CHẤT 
LƯỘNG CỌC

Trong trường hợp bình thường, đều dùng cọc khoan nhồi 
có đường kính lớn làm cọc chịu tải, cho nên khi đổ bê tông, 
nếu để đọng lại dưới đáy lỗ bùn đất hoặc Bentônít ở dạng 
mềm nhão sẽ giảm rất nhiều khả năng mang tải của cọc, gâ> 
sụt, lún cho kết cấu bên trên.
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Sự sụt, lún khác nhau của cọc không chi đơn thuần làm 
cho kết cấu bên trên bị chuyển dịch ; trong loại công trình 
kết cấu khung, do lực mang tải của các cọc có khác nhau còn 
sinh ra biến dạng và nứt nghiêm trọng. Do đó, mỗi cọc đều 
phải được thực hiện việc xử lý cặn lắng rất kỹ lưỡng, tin cậy.

1.4.2. PHƯỚNG PHẤP XỬ LÝ CẶN LẮNG

Phương pháp xử lý cặn lắng có khác nhau tuỳ theo từng 
loại kỹ thuật thi công làm cọc, thiết bị xử lý, và các bước xử 
lý cũng có khác nhau. Cặn lắng có hại chia làm hai loại :

1 .  Loại c h ủ  y ế u  :  l à  trong q u á  trình l à m  l ỗ ,  đ ấ t  c á t  k h ô n g  

kịp đưa lên sẽ lưu lại ở gần đáy lỗ, sau khi dừng việc làm lỗ 
thì lắng xuống đáy lỗ. Loại cặn lắng nàỹ tạo thành bởi những 
hạt có đường kính tương đối to, vì thế khi đã lắng đọng xuống 
đáy rồi thì không thể dùng biện pháp giản đơn mà moi lên 
được.

2. Một loại nữa là những hạt rất nhỏ nổi trong nước tuần 
hoàn hoặc nước trong lỗ, sau khi làm lỗ xong, qua một thời 
gian sẽ lắng dần xuống đáy lỗ.

Từ đó ta thấy, phương pháp xử lý cặn lắng có thể chia làm 
2 bước : bước 1 - xử lý cặn lắng có hạt thô ; bước 2 - xử lý 
cặn lắng có hạt siêu nhỏ. Việc phân tích, nghiên cứu để xử 
lý theo các bước trên là thích hợp.

Xử lý cặn lắng bước 1 : là sau khi làm lỗ đạt đến độ sâu 
dự định, không nâng thiết bị làm lỗ lên ngay mà tiếp tục làm 
thao tác thải đất lên, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ cặn lắng 
ở gần đáy lỗ rồi mới thôi. Đối với phương pháp khoan lỗ 
phản tuần hoàn, có thể chờ sau khi kết thúc thao tác làm lỗ
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thì mở bơm hút, cho đầu khoan chạy không tải độ 10 phút, 
cho đến khi ở đầu bơm hút ra không còn thấy đất c á t  mới 
nhấc đầu khoan lên ; đối với phương pháp thi công có ống 
chống, sau khi kết thúc thao tác làm lỗ thì chờ khoảng 15 - 
20 phút, sau đó từ từ thả gầu ngoạm xuống đáy lỗ, ngoạm 
cặn lắng ở đáy lỗ lên, ngoài ra, khi cặn lắng chi có ít, có thể 
dùng bơm hút cát chìm thả xuống đáy lỗ, vừa khuấy động 
cận lắng, vừa bơm hút cặn lắng lên ; đối với phương pháp 
làm lỗ bằng guồng xoắn, sau khi làm lổ xong để yên một thời 
gian rồi dùng côn xử lý cặn lắng (côn khoan lỗ có lá chắn) 
để lấy cặn lên.

x ù  lý cặn lổng bưâc 2 : sẽ thực hiện trước khi thả khunị 
cốt thép hoặc trước khi đổ bê tông, phần lớn là dùng phương 
phap rút cặn bằng không khí đẩy nước trong ống dẫn bìiứ 
thường, hoặc phương pháp phản tuần hoàn bơm hút. PhươnịỊ 
pháp này lợi dụng bơm hút và máy nén khí sẳn có, làm thêư 
ống nối tiếp cho ống dẫn (đầu nối không cùng một đườnị 
kính). Nó có ưu điểm là không cần bổ sung thêm thiết bị g 
và có thể sử dụng cho bất cứ phương pháp thi công nào.

Phương pháp thải cặn bằng không khí đẩy bùn là đem ốnị 
khí ở đầu có kèm một ống dài trên 1 m cắm vào trong ốn| 
dẫn, nó được tạo thành bởi một bộ phận có thể phun khí ti 
đ á y  ố n g ,  m ộ t  v ò i  p h u n  k h ô n g  k h í  ở  b ê n  c ạ n h  ố n g  d ẫ n  v à  ố ĩiỊ  

dẫn khí nối tiếp ở thành ngoài. Đáy ống hoặc miệng phui 
phải cắm sâu vào nước từ 10 m trở lên (càng sâu hiệu q u í  
càng cao), cự ly từ ống khí đến đáy ống dẫn tối thiểu khoảnj 
2m. Do đó, đây chính là phương pháp đẩy cặn lên bằng luồnị 
không khí nén tạo thành lực đẩy lên trong ống dẫi 
(hình 1-Ì8).
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O ng nối ticp dung
Tu m ay  n e n  lãm ống  d a n
khỉ dấn dến*****-. /  —

A Đua đ è n  bẽ  láng

í  Ị Y 1I ỉ nưỏc v̂ c -o n g  ló

Can láng ơ dãy lỏ

Hình ỉ . ỉ 8 : Xử lý cặn lắng bằng phương pháp iợi dung
không khi dẩy bìm

Phương pháp không khí đẩy bùn, nếu làm cho đáy ống  
iẫ n  luôn luôn di động ở dưới đáy hố thì có thể đẩy hết cặn  
ắng lên. Ngoài ra, một điều quan trọng : do cấp tốc hút nước 
,rong ống lên nên nhất thiết phải luôn luôn bổ sung nước 
/ào trong ống, không để hạ thấp mực nước trong ống.

Một điểm nữa, do đặc tính của phương pháp khoan lỗ 
chông khí đẩy bùn, đối với loại cọc độ sâu dưới 10m thì hiệu 
ỊUầ kém, loại cọc này có thể dùng bơm hút cặn.

Thời gian thích hợp để xử lý cặn lắng bước 2 là trước khi 
hả khung cốt thép hoặc trước khi đổ bê tông, nhưng đề 
)hòng do khi thả khung cốt thép có thể làm rơi đất cát ở 
hành lỗ xuống, vì vậy tốt nhất là xử lý cặn lắng bước 2 làm 
'ào trước khi đổ bê tông.
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Ngcài ra, còn một vài phương pháp đặc b i ệ t  nữa :
(1) Phương pháp làm sạch cặn JC (sáng kiến của Công ty 

móng Đại Dương Nhật Bản) : Thông qua một vòi phun nưóc 
cao áp lắp xung quanh mé ngoài gần phần đáy của khung 
cốt thép, làm cho cặn lắng ở đáy bị lộn lên, đồng thời lại lợi 
dụng ống dẫn khí ở trong ống dẫn để khuấy động nước ở 
trong ống, làm cho cặn lắng phân tán vào trong nước ở  lỗ 

khoan, sau đó lập tức đổ bê tông (hình 1.19)

(2) Phương pháp trộn vữa (sáng kiến của Công ty côn 
nghiệp móng Nhật Bản) : Trước khi lắp khung cốt t h é Ị  

dùng máng chảy vữa để đổ vữa xuống đáy lỗ sau đó dùn 
các lá khuấy để trộn lên, trộn cặn lắng ở đáy lỗ vào vữa, sa 
đó lập tức đặt khung cốt thép, đổ bê tông (hình 1.20).

(3) Phương pháp phun (sáng kiến của Công ty công nghiệ 
móng Toyo Nhật Bản).

Máy nén khí Máy bơm Xì téc nuoc

cận láng

Hình ỉ. 19 : Phương pháp làm sạch cặn JC.
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Hình Ị.20 : Phương pháp trộn vữa
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Hình 1.21 : Phương pháp phun
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Từ vòi phun lắp ở đáy ống dẫn phun ra dòng nước làm 
cho cặn lắng lộn lên, đổ bê tông vào trong ống dẫn ngay 
trong trạng thái này, việc phun nước làm liên tục cho đến 
khi bê tông chảy ra ở đáy óng d ả n  mới thôi (hình 1.21).

1.4.3. KIỂM TRA HIỆU QUÀ x ử  LÝ CẶN LẮNG

Nói chung, kiểm tra hiệu quả xử lý cặn lắng có mấy cách 
sau đây :

1. Sau khi kết thúc việc làm lỗ thì lập tức đo ngay độ sâu 
của lỗ cọc.

2. Sau khi xừ lý xong cặn lắng, trước khi đổ bê tông lại đo 
lại độ sâu đến đáy lỗ, so sánh với kết quả đo sau khi kết 
thúc việc làm lỗ, từ đó xác nhận hiệu quả việc xử lý cặn lắng. 
Quả búa nặng sử dụng khi đo phải có đủ trọng lượng để dưới 
tác dụng lực đẩy của nước, tay ta vẫn phán đoán cảm nhậr 
được là quả búa đã chạm vào đáy lỗ hay chưa.

Gần đây, đã nghiên cứu chế tạo thành công máy đo cặr 
lắng bằng chênh lệch điện trở, và được mang ra sử dụng tronỄ 
thực tế. (Ỏ Trung Quốc, viện nghiên cứu Xây dựng thuộc Bộ 
Luyện Kim đã chế tạo thành công máy dò cặn lắng kiểi; 
cz IIB - Người biên dịch Trung Quốc chua).

1.5. CỐT THÉP

Khi gia công buộc khung cốt thép, phải đặt chính xác V 
trí của cốt chủ, cốt đai và cốt đứng khung. Để làm cho cố 
thép không bị lệch vị trí trong khi đổ bê tông, bắt buộc phả 
buộc cốt thép cho thật chặt. Muốn vậy, việc bố trí cốt chủ
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;ốt đai, cốt đứng khung, phương pháp buộc và thiết bị dụpư 
;ụ buộc cốt thép, độ dài cùa khung cốt thép, biện pháp đó 
)h òn g  khung thép bị biến dạng, việc thi công đầu nói cốt 
,hép, lớp bảo vệ cốt thép v.v... đều phải được tính toán chuẩn 
)ị thật chu đáo trước.

1.5.1. C H Ể  T Ạ O  K H U N G  C Ố T  T H r . P .

Đ ịa điểm  buộc khung có t thép phải lựa chọn sao cho việc 

,’ận chuyển và lắp dựng khung cốt thép được thuận tiện, tốt 
ihất là buộc ngay tại hiện trường. Do những thanh thép để 
àm khung cốt thép đều tương đối dài nên khi vận chuyển  
D hải d ù n g  ô  t ô  t ả i  l o ạ i  lớn, k h i  b ố c  x ế p  đ ề u  p h ả i  d ù n g  cần  
ĩẩu di động. Ngoài ra khi cất giữ cốt thép tốt nhất là phải 
iể  riông theo từng loại nhãn hiệu, đường kính, độ dài. Thông  
;hường buộc khung cốt thép ngay tại các vị trí gần với hiện 
rường thi công, sau đó khung thép được sắp xếp bảo quản 

gần hiện trường, trước khi thả khung thép vào lỗ lại phải 
iùng cần cẩu bốc chuyển một lần nữa. Để cho các việc trên 
ỉược thuận tiện, nhất th iết phải có đủ hiện trường làm việc, 
*ồm có đường đi không trử ngại việc vận chuyển của ô tô và 
Dhải làm trước việc sửa sang mặt đường để đảm bảo đủ chịu 
ực do tác động của xe vận chuyển.

Khung cốt thép chiếm một không gian khá lớn, khi cần 
:ất giữ nhiều thì phải xếp lên thành đống. Nếu đã buộc thêm 
ĩố t thép tăng cường thật hợp lý thì có thể chồng lên 3 tầng. 
Mhưng để cho tiện về trình tự lắp dựng, tránh khung thép
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biến dạng, đề phòng các sự cố xẩy ra thì tốt nhát chi nên xếp
2 tầng .

Các công việc làm lỗ, đổ bê tông, buộc khung cốt thép v.v... 
thường do các ca, các tổ khác nhau thực hiện, cho nên việc 
phối hợp cho ăn khớp giữa các loại công việc là rất quan 
trọng, nếu được quản lý chặt chê thì cốt thép cũng chỉ chiếm 
một không gian nhỏ. Tuy vậy, để đề phòng ảnh hưởng của 
khâu chế tạo khung cốt thép có thể dẫn đến gián đoạn làm 
lỗ, cũng như đề phòng khung thép bị hư hỏng trong quá trình 
xếp đống và việc thay đổi độ dài của cọc, tất cả các việc này 
dều cần có sự chuẩn bị đầy đủ trước.

Ngoài ra, còn phải chuẩn bị đầy đủ nguồn điện cho việc 
hàn khi thao tác chế tạo khung thép, đối với công trình nhỏ 
thời gian ngắn, có thể chuẩn bị một máy phát điện hoặc thiết 
bị hàn. Nhưng, để cho dễ thao tác và quản lý, tốt nhất là 
làm một bảng phân phối điện. Khi điều chỉnh độ dài cốt 
thép, phần lớn sử dụng máy cắt oxy để cắt thép, do đó phải 
chuẩn bị một vị trí an toàn để đặt bình oxy.

Khi lựa chọn vị trí để xếp khung cốt thép, phải xem xét 
các vấn đề sau đây : bề mặt cốt thép nếu để dính bùn đất 
thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến lực dính của thép với bê tông, 
cho nên phải xem xét tình hình mặt đất chỗ xếp cốt thép và 
việc thoát nước ở hiện trường có ảnh hưởng đến cối 
thép không.

Khi hiện trường t h i  công tương đ ố i  c h ậ t  hẹp hoặc k h i  V 

trí cọc đã phân tán chiếm hết cả diện tích thì phải chế tạc 
khung cốt thép ở một vị trí khác, khi đó những điều phải chí

8 8



ý cãn bản vẫn như đã nói ở trên. Đặc biệt khi dùng ô tô tải 
dể vận chuyển khung cốt thép trên đường công lộ, phải chú 
ý đến độ dài hạn chế và sự biến dạng của khung thép. Khi 
phải buộc khung cốt thép tại hiện trường thì có thể dùng 
biện pháp di động theo cọc, nhưng trước đó phải nghiên cứu 
thận trọng, nhất là về mối quan hệ thời gian theo trình tự 
thi công, có như vậy việc thi công làm cọc mới thuận lợi.

1.5.2. PHƯỚNG PHẤP BỐ TRÍ VÀ BUỘC CỐT CHỦ, 
C Ố T  Đ A I .

Buộc cốt thép phải có đủ các dụng cụ thích hợp.

Trình tự buộc cụ thể như sau : Bố trí cự ly cốt chủ... cho 
đúng, sau khi cố định cốt dựng khung, sau đó sẽ đặt cốt đai 
theo đúng cự ly quy định, có thể gia công trước cốt đai và 
cốt dựng khung thành hình tròn, dùng hàn điện để cố định 
cốt đai và cốt dựng khung vào cốt chủ, cự ly của cốt đai có 
thể được bản thân người thợ điều chinh cho đúng.

Khi dùng phương pháp hàn điện phải chú ý vi có khi 
làm cho vật liệu thép bị thay đổi chất lượng và tiết diện bị 
giảm đi.

Gần đây, trong loại móng cọc đường kính lớn từ 2 - 3 m 
có trường hợp đã dùng thép góc và thép dẹt để làm cốt dựng 
khung, như vậy, cả về mặt cường độ và về mặt độ chính xác 
đều luôn luôn có lợi.

Tính toán kỹ về độ to nhỏ, trọng lượng của khung cốt thép, 
kết hợp chặt chẽ với vấn đề thi công thì sẽ luôn luôn đề ra
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được nhiề’ phương án hợp lý. Vấn đề nối hai đoạn khung 
cốt thép trên và dưới, nếu đã dặt trước đầy đủ cốt đai trong 
phạm vi nối cốt thép thì thường rất khó nối được chắc chắn 
giữa cốt chủ trên với cốt chủ dưới, đặc biệt là khi cốt chủ là 
loại cốt đường kính lớn. Cho nên, cốt đai trong bộ phận này 
nên được đặt sau thì thuận tiện hơn.

Giữa đầu cọc và đài móng nói chung là liên kết cứng, thông 
thường đều cho cốt chủ ở trên được neo chặt vào trong đài 
móng, trong phạm vi này bắt buộc phải dùng cốt đai.

Trong thi công, yêu cầu phải sử dụng cốt dựng khung có 
đủ cường độ nhắt định. Khi lắp ráp khung cốt thép, phải 
dùng cốt dựng khung này làm móc cẩu để cẩu lắp khung, do 
đó, cốt dựng khung phải buộc thật chắc chắn, o  đầu trên 
của ống chống phải đặt sẵn một mấu để móc vào khung thép 
làm cho nó vuông góc với lỗ cọc, cho nên cốt dựng khung 
phải đặt thật vuông góc với cốt chủ.

Nếu buộc cốt thép không thật chính xác so với hình dạng 
đã thiết kế thì khi lắp dựng sẽ tốn rất nhiều thời gian, khi 
thi công cũng rất chật vật. Do đó, phải thật chú ý buộc khung 
cốt thép cho đúng với hình dạng đã thiết kế, không để cho 
khung bị cong, bị vặn, bởi vậy cốt chủ bắt buộc phải là loại 
thép thanh thẳng.

1.5.3. GIÁ ĐÕ BUỘC CỐT THÉP

Trên nguyên tắc, cốt thép của cọc Khoan nhồi được gia 
công sẵn trước thành từng đoạn với độ đài thoả đáng, sau 
đó, vừa thả vào lỗ vừa nối độ dài. Do đó, so với việc gia
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công khung thép trong các công trình bê tông cốt thép 
bình thường khác thì có những đặc điểm riêng :

Ngoài yêu cầu về độ chính xác trong gia công và lắp 
ráp ra còn cần phải bảo đảm có đủ cường độ để chịu 
được khi vận chuyển, bốc xếp, cẩu lắp V. V... Do phải buộc 
rất nhiều đoạn khung cốt thép có hình dạng giống nhau 
nên muốn nâng cao năng suất phải có loại giá buộc cốt 
thép thật thích hợp. Đặc biệt, nếu để cự ly cốt thép chủ 
không thống nhất thì khi nối tiếp các đoạn với nhau, cốt 
c h ủ  s ê  k h ô n g  l i ê n  t ụ c  đ ư ợ c *  n h ư  v ậ y  l à m  c h o  t h i  c ô n g  

không những gặp khó khăn mà còn ảnh hưởng đến tính 
tin cậy của đầu nối cốt thép.

Trong khi thao tác nối cốt thép của hai đoạn khung 
trên và dưới, đoạn khung cốt thép dưới phải tạm thời treo 
vào đầu trên của ống chống. Nhưng nếu cốt đai dùng để 
buộc ở đoạn trên cùng khi lắp đặt không thật vuông góc 
với cốt chủ thì việc lắp dựng khung thép sẽ rất khó đạt 
được thẳng đứng, tại chỗ nối giữa đoạn trên và đoạn dưới 
sẽ bị cong vặn. Nếu việc chế tạo và lắp dựng khung cốt 
thép không thật đúng quy định sẽ sinh ra hàng loạt những  
khó khăn và mất thời gian. Khung cốt thép nối vào nhau 
mà làm không tốt thì sẽ bị dồn, tách rời, uốn cong, khi 
rút ống chống cũng dễ bị kéo cả cốt thép lên. Ngoài ra, 
khi thi công không có ống chống có khi làm cho bị lở 
thành dẫn tói lớp bảo vệ cốt thép bị thiếu v.v...
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Chế tạo giá buộc khung cốt thép tuy có tốn kém. nhưng 
nếu để xẩy ra sự cố, làm cho hao tổn vật liệu, giảm thấp 
năng suất thi công thì sự tốn kém sề cao hơn rất nhiều.

Khi chế tạo giá buộc cốt thép, phải chú ý  độ chính xác và 
chắc chắn của giá buộc, phải thuận tiện trong khi sử dụng, 
phải dự tính kỹ về trình tự buộc của thép chủ, thép đai và 
thép dựng khung, chú ý phương pháp khiêng khung cốt thép 
đã buộc xong từ trên giá xuống v.v...

Phải căn cứ vào tình hình cụ thể của hiện trường để nghiên 
cứu từng kiểu giá buộc, trong nhiều trường hợp có thể bố trí 
đều cốt thép chủ trên vòng tròn, cũng có thể là làm sẵn cốc 
vòng tròn bằng thép hoặc bằng gỗ xung quanh có khoét các 
rãnh đặt thép chủ, vòng tròn bố trí cự ly khoảng 3 m theo 
mặt phẳng vuông góc với đường trục của thép chủ, thép chủ 
sê cố định trên các rãnh khuyết này. Ngoài ra, đơn giản hơn 
nữa thì lấy loại thép to uốn thành vòng tròn thay cho loại 
vòng tròn trên đây, sau đó hàn cốt chủ vào xung quanh mé 
ngoài của vòng thép rồi buộc khung cốt thép ở trên vòng tròn.

Để đảm bảo độ thẳng của khung cốt thép, cần phải bố trí 
các điểm giá đỡ ở trên cùng một độ cao, cho nên, tốt nhất 
là dùng thép hình lớn để làm đáy giá.

Căn cứ vào đường kính của khung thép và số lượng cốt 
thép chủ, trong nhiều trường hợp có thể làm giá đỡ đơn giản, 
tuy vậy trong trường hợp hình dạng khung cố định số lượng 
phải gia công lại tương đối nhiều thì sử dụng kiểu giá buộc 
tương Gỏi chính quy thích hợp hơn. Ví dụ thực về giá buộc 
cốt thép như hình 1.22
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Mặt cát giá buộc

buộc

bầríỊ }àn9 ^ é p  L
giá buộc

chán di

Hình thực buộc khung thêp 
Đô dài khung thép L_______

Hình 1.22 : v í  dụ về giá  buộc khung cốt thép

1.5.4. ĐỘ DÀI CHIA ĐOẠN CỦA KHUNG CỐT THÉP

Trong thiết kế, nếu càng giảm bớt số lượng và độ dài của 
đầu nối cốt thép thì càng tiết kiệm thép và có thể tránh được 
một số khuyết điểm trong kết cấu, nhưng nếu chia đoạn dài 
quá thì dễ sinh ra biến dạng. Trường hợp biến dạng lớn thì 
có thể làm cho điểm buộc, điểm nối giữa cốt chủ và cốt đai 
bị tuột ra, bong ra, làm cho khung thép lỏng lẻo và rất khó 
sửa lại, cũng như làm cho lớp bảo vệ bê tông bị thiếu nghiêm 
trọng, thậm chí làm cho khung thép trồi lên, thành ra cọc 
không đạt tiêu chuẩn quy định.

Ngoài ra, muốn lắp dựng được những khung cốt thép quá 
dài, phải dùng loại cần cẩu lớn có tay vươn dài, và như vậy 
thì không kinh tế ; trái lại, nếu khung cốt thép làm ngắn quá
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chì thao tác nối đầu khung cốt thép sẽ mất rất nhiều thời 
gian ảnh hưởng đến tổng tiến độ thi công công trình.

Do từng phương pháp khác nhau, phụ thuộc vào kết cấu 
của thiết bị và độ dài hoạt động của bản thân thiết bị nên 
cũng sẽ có những hạn chế nhất định.

Nếu để cho máy tạm thời lùi lại hoặc cho cột dựng nghiêng 
đi một ít thì có khi cũng dựng được những khung cốt thép 
khá dài, khá to, trường hợp này sẽ không bị hạn chế gì cả. 
Nhưng trong trường hợp ống chống không được lay động 
và phải tính kỹ trước về điều kiện địa chát.

Khi dùng cần cẩu để cẩu khung cốt thép với hai điểm móc 
cẩu thì độ dài chia đoạn của khung cốt thép không riên vượt 
quá 8 m ; nếu để quá 10 m thì có khả năng sinh ra biến dạng 
bất lợi nên phải hết sức chú ý đề phòng. Đã có các ví dụ 
thực tế xác định độ dài đoạn khung cốt thép từ 5 - 15 m, 
sau đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của thiết kế và thi công 
(điều kiện cụ thể của thiết bị và hiện trường) để quyết định 
độ dài của đoạn khung cốt thép.

Trong trường hợp bình thường, xét về góc độ chính xác 
cho thi công và lắp ghép thì độ dài của đoạn khung cốt thép 
xác định vào khoảng 8 m. Đối với loại cọc dài, khi áp dụng 
thêm một số biện pháp hỗ trợ nữa thì có thể xác định độ 
dài trên dưới 12 m.

1.5.5. GIA CÔNG ĐÀU DƯÒI CỦA KHUNG CỔT THÉP

Trong phương pháp khoan lỗ phản tuần hoàn và phương 
pháp khoan lỗ guồng xoắn, nếu khi lắp dựng khung cốt thép
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mà các cốt thép chủ đều lòi ra thì dễ bị b i ế n  dạng. Ví dụ, 
nếu bị uốn cong ra ngoài thì va hỏng thành lỗ ; nếu bị uốn 
cong vào trong thì dễ va vào ống dẫn. Do đó, cần hàn thật 
ehặt cốt đai và cốt dựng khung vào phần đầu của khung cốt 
thép, như vậy khi cắm khung cốt thép xuống đáy lỗ sẽ đề 
phòng được cốt dựng khung cắm vào trong nền đất chỗ đầu 
mũi cọc.

Ngoài ra, trong phương pháp thi công có ống chống, để 
đề phòng khi rút ống chống lên sẽ lôi theo cả khung thép 
thì ở dưới đáy của khung cốt thép cho thêm vào cốt dựng 
khung, đôi khi có thể dùng cốt thép 13 - 19 mm lắp vào 
thành cốt thép hình chữ #. Ngoài ra, có những công trình 
để đảm bảo cho cốt thép hình chữ #  ở dưới đáy phát huy 
được tác dụng còn phải tăng thêm một miếng đệm.

Sự thay đổi độ dài cọc củng có ảnh hưởng đến việc gia 
công khung cốt thép. Độ dài thiết kế của cọc căn cứ vào kết 
quả thăm dò địa chất, trong trường hợp bình thường thì với 
một phạm vi cự ly khác nhau, kết quả điều tra là tương đối 
phân tán ; khi thay đổi độ cao thấp của tầng chịu lực khá 
lớn thì phải căn cứ vào thực tế mà thay đổi, lúc này có thể 
chia khung cốt thép chuẩn bị sẵn thành từng đoạn ngắn, sau 
đ ó  s ẽ  đ ư ợ c  n ố i  d à i  t u ỳ  t h e o  n h u  c ầ u  t h ự c  t ế ,  G Ù ng k h u n g  c ố t  

thép ở đoạn dưới cùng để điều chinh bộ phận nối dài. Nhưng, 
khi sử dụng cốt thép hình chữ #. cũng có thể chia đoạn mà 
cắm khung cốt thép điều chinh vào chỗ không ảnh hưởng 
đến ứng lực. Trái lại, khi cần rút ngắn thì có thể dùng phương 
pháp cắt bằng hơi để cắt bớt khung cốt thép.
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1.5.6. PHƯONG PHẤP PHÒNG NGỪA KHUNG CỐT 
THÉP BỊ BIẾN DẠNG

Trong khi bốc xếp, vận chuyển và lắp ghép khung cốt thép 
rất dễ bị biến dạng. Sửa chữa lại những khung cốt thép đã 
bị nhiều biến dạng này rát phức tạp và cũng là nguyên nhân 
dẫn đến nhiều sự cố cho công trình, cũng như làm giảm mát 
độ tin cậy của cọc và kéo dài tiến độ thi công.

Thông thường dùng dây thép để buộc cốt đai vào cốt chủ, 
khi khung thép bị biến dạng, thì chỗ buộc dễ bị bật ra. Điều 
này có liên quan đến độ dài của khung cốt thép, khi cẩu loại 
khung cốt thép dài to để sắp đặt theo chiều ngang bằng một 
móc cẩu thì dễ có sự cố xẩy ra, vì vậy cần bố trí từ 2 móc 
cẩu trở lên. Ngoài những điểm cần chú ý như đã nói trên, 
trong khi thao tác còn cần phải áp dụng các biện pháp sau 
đây (hình 1.23).

Hình 1.23 : Biện pháp đè phòng khung cót thép bị biến dạng

(1 )Ỏ  những chỗ cần thiết phải bố trí cốt dựng khung, 
buộc thật chặt vào với cốt chủ để làm tăng độ cứng của khung.

(2) Cho dầm chống vào trong khung để gia cố làm cứng 
khung, khi lắp khung cốt thép vào lỗ thì tháo bỏ dầm chống 
này ra.
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(3). Đặt một cột đỡ vào thành trong hoặc thành ngoài của 
khung thép.

Trong 3 cách trên thì cách số (1) được dùng nhiều hơn cả, 
c h i  dùng b i ệ n  p h á p  n à y  đ ã  c ó  t h ể  đ ể  p h ò n g  k h u n g  t h é p  b ị  
biến dạng. Khi thao tác nên có quy định trước về độ dài của 
khung cốt thép.

Ngoài ra, khi nối 2 đoạn khung cốt thép, giữa chúng phải 
thành đường thẳng ; bắt buộc phải làm cho đoạn khung 
dựng tạm ở dưới với đoạn trên đang ở trạng thái móc cẩu 
dều phải thẳng đứng. Cho nên, tốt nhất phải xác định một 
dường thẳng đứng, có thể xác định bằng dây dọi. Với người 
lẳp ráp thành thạo có thể đứng xa dùng mắt điều chinh 
thì cũng có thể đạt được độ chính xác cần thiết. M ột điều  
quan trọng là, khi cẩu lắp bằng thiết bị quay, phải làm cho 
trung tâm  của khung cố t thép thật trúng với trung tâm của 
lỗ mới thả khung cốt thép vào trong lỗ.

1 .5 .7 .  T H Ấ  X U Ố N G  V À  N Ố I  T I Ế P  K H U N G  C Ố T  T H É P .

Thường dùng cần cẩu để thả khung cốt thép vào lỗ cọc. 
Xét về mặt độ dài có thể sử dụng của cốt thép, độ rộng của 
liện trường buộc cốt thép, khả năng của cần cẩu và biện 
Dháp phòng ngừa biến dạng thì độ dài của mỗi đoạn khung 
;hép sê bị những hạn chế nhất định. Khi cọc tương đối dài, 
lên nối dài dần dần rồi hãy thả xuống lỗ cọc (hình 1.24).

Lợi dụng cốt dựng khung ở phần trên của khung cốt thép 
ỉã thả trước vào trong lỗ để tạm thời cố định khung cốt thép 
/ào phần trên của ống chống. Lúc này, nhất thiết phải chú 
/ cốt chủ thật chính xác và thẳng đứng, cốt chủ và cót dựng 
thung về nguyên tắc là phải vuông góc, nhưng đối với bộ
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phận nối tiếp ở phía dưới của cốt dựng khung, có lúc không 
thành góc vuông được mà bị lệch đi, khi đó có thể lợi dụng 
một độ vồng thích đáng để thực hiện việc điều chỉnh v.v... 
Khi sử dụng ống giữ tầng mặt, nhất thiết phải chú ý có khi 
do thêm trọng lượng cốt thép mà làm cho ống giữ bị lún xuống.

Nối tiếp đầu của hai khung cốt thép bằng cách tạm thời 
dùng cần cẩu để cẩu láy đoạn khung trên rồi tiến hành buộc 
cốt thép, điều rất quan trọng là phải đối chiếu cho thẳng cốt 
chủ ở hai đoạn khung trên và dưới, có thể dùng quả dọi mà 
dọi cả 4 bề : trước, sau, phải, trái để xem xét độ thẳng đứng 
của phần ở trên mặt đất.

Đầu nối của cốt thép dùng phương pháp nối chồng, dùng 
dây thép loại to để buộc thật chặt cốt chủ vào nhau, đầu nối 
này phải chịu được trọng lượng bản thân của đoạn khung cối 
thép vừa thả xuống. Đồng thời, sau khi lắp ghép xong khung 
cốt thép, chỉ cần đầu nối có thể chịu được trọng lượng bảr 
thân của đoạn khung trên, cho nên có khi cũng có thể dùng 
phương pháp hàn để hàn lại.

Khi thao tác theo phương pháp này, nhất thiết phải chú 3 
xem ở trong lỗ có hiện tượng sinh ra khí dễ cháy hay không

Cốt dựng khung

'  Góc vuông
/C ọ t thep tạm 

để dựng 
Khung 

cốt thép

Cốt thép để 
dựng tạm thời

D
Đe đảm bảo cho 
cốt chủ được thẳng đứng, 
tại các  chỗ A, B, c, D đặt các  
cốt thép để dựng tạm thôi

Thép gócầLb

Cốt thép 
:hành ngoài

Hình 124 : Thép góc dừng kh i dựng tạm  thời.
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Bước tiếp theo là rút bỏ cốt thép dùng để cố định tạm 
:hời, cẩu khung cốt thép vào ; trong giai đoạn này, phần lớn 
à có đặt cái định vị cốt thép, dể đề phòng cái định vị cốt 
-hép bị rơi ra cũng có trường hợp không sử dụng phương 
Dháp thi công có ống chống. Khi sử dụng phương pháp này, 
nọt điều quan trọng là đừng để khung cốt thép khi thả xuống 
'ã vào thành hố. Muốn vậy, phải thả chầm chậm chắc chắn ; 
úc này, phải chú ý dây cẩu ở đúng trục tim của khung, t ránh 
àm khung bị lắc lư 4 phía. Ngoài ra, khi dùng máy quay để 
:ẩu khung cốt thép vào, phải đợi cho trung tâm của khung 
•hớp đúng vào với trung tâm của lỗ rồi mới đưa khung vào 
ỗ cọc.

Khi khung có 2 tầng cốt thép, có hai phương pháp để lắp 
:hung cốt thép ; m ột là, cho cốt thép ngoài và cốt thép trong  
à o  đ ú n g  v ị t r í  đ ã  đ ị n h  s ẵ n ,  s a u  đ ó  l ắ p  g h é p  đ ồ n g  t h ờ i  ; c á c h  

hứ 2 là đưa cốt thép ngoài vào trong lỗ trước, sau đó đặt 
ng lồng rồi theo thứ tự mà đặt tiếp cốt thép bên trong, 
'hông thường hay làm theo cách sau, để lắp đặt cốt thép 
ên trong, có thể đặt trước cốt thép dùng để đỡ cốt thép 
ên trong vào vị trí đã định của cốt thép bên ngoài (hình 1.25).

Đoạn di

c ủ a  CỐ1 
thép  
trong

ti Lfì Dụng cụ 
Cốt thép >y-'định vị cốt thép 
trong \ *

Hình ỉ .25 : Cốt thép dỡ d ề  dỡ láy cốt thép trong



Theo các bước như trên, sau khi lắp xong cố t thép ngoà 
để không trở ngại đến việc lắp cốt thép trong, có thể dùn 
thép góc để đặt tạm thời cốt thép ngoài lên trên ống chốn* 
Ngoài ra, lúc này có thể dùng những cái nêm... để làm ch 
cốt thép ngoài được thẳng đứng. Thi công đầu nối cốt thé 
trong cũng giống như cốt thép ngoài, chờ sau khi thi côn 
xong đầu nối cót thép trong, đặt cốt thép trong lên trên cc 
đỡ như đã nói ở trên, sau đó buộc cốt thép ngoài và cốt thé 
trong vào dụng cụ định vị cốt thép, làm cho giữa chúng bả 
đảm được một cự ly nhất định. Ngoài ra, dùng cần cẩu mệ 
mặt đặt dụng cụ định vị cốt thép theo cự ly 4 - 6 m, làm ch 
nó luôn luôn duy trì được khe hở do thiết kế qui định the 
những độ sâu nhất định. Sau đó từ từ hạ khung thép xuốnj 
đặt khung cốt thép vào đúng vị trí th iết kế.

Sau khi lắp dựng cốt thép xong nhất thiết phải kiểm  ti 
độ cao đầu của cốt thép. M uốn thế, trước hết phải chọn m( 
thanh cốt chủ trong khung cốt thép, do độ cao cho chín 
xác, đánh dấu rõ ràng. Có như vậy, sau khi nối tiếp và đ 
các thanh cốt chủ khác mới không bị sinh ra sai lệch  về đ 
cao. Khi đầu của khung thép cách m ặt đất tương đối nôn  
có thể dễ dàng dùng thước thủy chuẩn... để đo lấy cao đ 
đĩnh của cốt thép. Nếu ở chỗ khá sâu hoặc chìm dưới nướ 
có thể từ thanh thép ấy kéo lên một sợi dây thép để đo đ 
dài cốt thép, nếu đã có m ột m ặt chuẩn định trước ở trên để 
ống chống thì cũng rất dễ tìm ra được độ cao chênh lệch cể 
biết. Khi đỉnh của cốt thép cao hơn độ cao thiết kế, khôr 
được đập hoặc dùng sức đẩy khung cốt thép xuống để c 
phòng khung thép bị cong vênh. Nếu sau khi đã lắp xor 
khung cốt thép theo các bước trên mới điều chinh độ C£
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khung thép thì sẽ khó khăn ; mặt khác, nếu phải điều chỉnh 
đ ộ  c a o  k h u n g  t h é p  s a u  k h i  đ ã  l ắ p  d ự n g  x o n g  t h ì  s ẽ  c ó  k h ả  

năng va hỏng thành lỗ, gây ra sụt lở, cho nên trong giai đoạn 
này phải hết sức chú ý không để cho đoạn đầu cốt thép còn 
có sai lệch cao thấp.

1.5.8. LỐP BẤO VỆ CỦA KHUNG CỐT THÉP

Trong khi thi công, về vấn đề lớp bảo vệ của khung cốt 
thép có thể xuất hiện hai tình huống sau đây :

(1) Trong phương pháp thi công có ống chống : khi rút 
ống lên có khi kéo cả khung cốt théị) lên. Lúc này, rát dễ 
làm cho lớp bảo vệ bị lệch đi. Trong trường hợp bình thường, 
chi cần khoảng cách từ mé ngoài của cốt chủ đến bể mặt 
trong của ống chống lớn hơn 2 lần đường kính của hạt cốt 
liệu lớn nhất là được.

(2) Đối với phương pháp thi công không sử dụng ống chống  
phải xcm xét đến độ chính xác trong thi công và vấn đề ảnh 
hưởng đến tính bền lâu của kết cấu mà quyết định độ dày 
của tầng bảo vệ của khung cốt thép.

Để đảm bảo được độ dày của lớp bảo vệ, thưởng có gắn ở 
mặt ngoài của cốt thép chủ một dụng cụ định vị cốt thép. Dùng 
phửơng pháp này có thể làm cho giữa khung cốt thép với 
ống chống hoặc thành lỗ có một khoảng khe hở nhất định. 
Nếu dụng cụ định vị khung cốt thép làm không phù hợp thì 
trong trường hợp đặc biệt nào đó cốt thép sẽ lòi ra ngoài.

Dụng cụ định vị cốt thép làm theo hình vòng cung, trong 
phương pháp thi công có ống chống, thường làm bằng thép 
tròn có 'p 9 - 13 mm ; còn trong phương pháp thi công
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phản tuần hoàn hoặc phương pháp thi công khoan bằng 
guồng xoắn, để tránh làm hỏng thành lỗ, thường làm bằng 
thép dẹt có bề rộng khoảng 5 cm, độ dài của dụng cụ định 
vị này thường khoảng 40- 50 cm (xem hình 1.26). Để hết 
sức cố gắng tránh lệch tâm, số lượng dụng cụ định vị cốt 
thép trên cùng một mặt cắt là từ 4 - 6 cái.

Cự ly theo chiều cao của dụng cụ định vị cốt thép thường 
làm từ 2 - 10 m. Khi cự ly gần quá, trong phương pháp thi 
công có ống chống, nếu giữa dụng cụ định vị và mặt trong 
ống không bị chẹt một hòn đá to thì khi nhổ ống sẽ kéo theo 
cả khung c ố t  thép ; nếu cự ly xa quá t h ì  ở đoạn giữa có t h ể  

bị cốt chủ cong vênh mà sinh ra lệch tâm. Do vậy, cự ly tươn, 1 
đối thích hợp nên lấy là 3 - 6 m.

Phưong pháp thi công 
có ống chống <t> 1090mm 

Cốt chủ 
D O  32

Phưổng pháp thi cồng 
phản tuần hoàn <1> 1370 mm

I Dụng cụ định vị
fỊ__Tcot thép 4> 32í

Đường kính khung cốt thép 800 mm 
Oơòng kính ống chống 1000 mm 
Miệng lưỏi của ống lổng dưòng 
kính ngoài I090mm 
Cốt thép làm dụng cụ 
định vị 9mm

Cốt chủ <ỉ> 32mm

Dụng cụ định v ị  
—, cốt thép
 ̂Cốt đai <I> 22

Đưòng kính khung cốt thép
Đưòng kính lỗ khoan kiểu quay 1220 Tìm
Dụng cụ đinh vị thép bản dày 3,2mm

Hình 1.26 : H inh dạng dụng cụ đ ịnh  vị cốt thép 
và khoảng cách của nó ưói thành bên.
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2 dụng cụ dinh vị cốt thép.

1.6 BÊ TÔNG

vể nguyên tắc, công trình bê tông làm cọc khoan nhồi 
phải tuân theo các quy định về đổ bê tông dưới nước. Phương 
pháp thi công bê tông dưới nước để làm cọc khoan nhồi 
thường là dùng ống dẫn, cho nên tỉ lệ trộn bê tông cũng phải 
phù hợp với các quy định hữu quan về việc đổ bê tông bằng 
ổng dẫn.

Trường hợp trong lỗ cọc không có nước, khi đổ bê tông 
xuống lỗ, nếu trực tiếp đổ bê tông xuống đáy lỗ, thì dễ 
[àm cho bê tông bị đứt đoạn hoặc cốt thép bị biến dạng, 
:ho nên tốt nhất là dùng ống dẫn mà không dùng 
máng trượt.

Bê tông làm cọc khoan nhồi sau khi thi công xong sẽ rất 
chó kiểm tra, cho nên để biết được chính xác trạng thái khi 
iổ và hình dạng của cọc, bắt buộc phải nghiên cứu thật kỹ 
xước về kế hoạch, biện pháp đổ bê tông, lượng bê tông phải 
ỉổ... đồng thời cúng phải có biện pháp quản lý thật xác đáng.

Trạng thái lưu động của bê tông trong ống dẫn đại thể có 
ỉ loại như hình 1.27.

Trạng thái lưu động lý tưởng nhất như ở hình (a). Bê tông 
ìổ trước hết ở vị trí bên trên, mặt tiếp xúc với dung dịch giữ 
.hành luôn luôn được ổn định.
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(a) Dạng đổ từ đáy lên (c) Dạng đổ mỏ rộng ra
(b) dạng đổ chổng dấn lên 1-3 Thể hiện trình tự đô’ bê tôn;

Hình 1.27: Trạng thái lưu dộng khi đổ bê tông

Bê tông mới từ đầu dưới ống dẫn chảy ra sẽ chảy về những 
chỗ có ít lực cản ở xung quanh.

Trong trường hợp bình thường, số lượng bê tông chả} 
ngược lên theo xung quanh thành ống dẫn tương' đối nhiều 
nhưng nếu ống dẫn cắm xuống sâu quá, có thể thấy rõ đâ} 
là dạng đổ từ đáy lên.

Tốc độ chảy của bê tông trong ống dẫn và cự ly giữa ống 
dẫn với thành lỗ, sự khác nhau về độ dẻo của bê tông cũ vá 
bê tông mới v.v... có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau rất 
phức tạp. Nhìn về tổng thể, ở chỗ kề với trung tâm cọc, về 
căn bản là làm thành từng tầng theo trình tự đổ, còn ở chỗ 
sát gần với thành lỗ thì bê tông sẽ chuyển động nhiều hơn 
cho nên cần thiết phải có một biện pháp quản lý đổ bê tônỄ 
cho thoả đáng.

1.6.1. TỶ LỆ CÁP PHỐI BÊ TỔNG

Đổ bê tông cọc khoan nhồi trên nguyên tắc là dùng ốn£ 
dẫn, cho nên tỉ lệ cấp phối bê tông cũng đòi hỏi phải phù hơf
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với phương pháp này. Ti lệ cấp phối phù hợp tức là loại bê 
tông này phải có đủ độ dẻo, độ dính, dễ chảy trong ống dẫn 
mà không hay bị gián đoạn, cho nên thường dùng loại bê 
tông trộn dẻo có độ sụt 13 - 18 cm. Muốn cho dễ chảy thì 
dùng đá sỏi tốt hơn đá dăm. Thông thường, tỉ lệ cát là khoảng 
45% (S/a) ; Lượng xi măng trên 370 kg/m3 ; tỉ lệ nước xi 
măng nhỏ hơn 50%. Ngoài ra, Hội Xây dựng Nhật Bản quy 
định, lượng xi măng dùng trong đơn vị bê tông phải lớn hơn 
300 k g ,  t i  l ệ  n ư ớ c  xi m ă n g  n h ỏ  h ơ n  60% .

Chất phụ gia thì có rát nhiều loại, tác dụng cũng rất 
khác nhau, cho nên, bắt buộc phải nghiên cứu thật kỹ tính 
chất và hiệu quả của từng loại mới được sử dụng. Có thể 
sử dụng các chất phụ gia đã được nhiều công trình sử 
dụng rồi chứng minh là hiệu quả tốt như phụ gia AE (chất 
tăng khí), chất giảm nước... Ngoài ra khi trộn thêm bột 
tro than... bắt buộc phải dùng loại phù hợp với các quy 
định hữu quan và phải có chất lượng ổn định.

Hiện nay, đại bộ phận các công trình dùng tỉ lệ cấp phối 
bê tông đổ dưới nước có lượng sử dụng xi măng cho đơn vị 
là 370 kg, đồng thời cũng có sử dụng chất phụ gia.

Trộn theo tĩ lệ nói trên, xét về các mặt cường độ, tỉ lệ 
nước và xi măng, độ dẻo w... là có thể đáp ứng được 4ầy 
đ ủ  y ê u  c ầ u .

Trong ngành Đường sắt và ngành Xây dựng quốc doanh 
ở Nhật bản, có ví dụ thực tế về tỉ lệ cấp phối bê tông dưới 
nước như biểu 1.16, biểu 1.17.
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Ví dụ về tỉ lệ cấp phối bê tông (Đưòng sắt quốc doanh)
*

Biếu 1.16

Tỷ lệ 
trộn ký 

hiệu

4>m ax
cùa cốt 
liệu thô 
(mm)

Phạm 
vi độ 
sụt 

(cm)

Phạm
vi

hàm
lượng

khí
{% )

Tí lệ 
nước 

xi 
mãng 
w/c 
(%)

Lượng
cát
s/a
(%)

Nước
w

(Kg)

Xi
năng

c
<kg)

Cốt
liệu
nhỏ

s
(kg)

Côt
liệu
thô
G

(kg)

Chẩt phụ gia

Tôn
Lượng
trộn

(kg/m3)

J 18— 1 25 18-25 4-1 48 42 180 375 720 1000

Hộp
chất

sunĩat
canxi
No.5L

0,938

Biểu 1.17

Ví dụ về tỉ lệ cấp phối bê tông (xây dựng)

Xi  măng 
(kg/m3)

Nuỏc
(kg/m3)

Cốt liệu 
nhỏ 

(kg/m3)

Cốt liộu 
thô 

(kg/m3)

Tỉ lộ 
nước xi 
măng 
( % )

Tì lô cát
(%)

Hàm 
lượng 

khí tiêu 
chuẩn

( % )

Chất phụ gia

Tôn
Lượng

trộn
(kg/m3)

326 178 316 992 54 45,6 2 -4

Hợp
chất

suníat
canx

No.5L

0,815

Trong xây dựng, khi lợi dụng cọc mở đáy, vì sức chịu tải 
t ỉ  lệ  t h u ậ n  v ớ i  đ ư ờ n g  k í n h  đ á y  m ở  r ộ n g  n ê n  có t h ể  đ ạ t  đ ư ợ c  

m ộ t  g iá  t r ị  k h á  lớ n ,  c ũ n g  tứ c  là  c ó  t h ể  t á c  d ụ n g  m ộ t  lự c  d ọ c  

tương đối lớn theo chiều đứng. Do đó. y ê u  c ầ u  bê tông thân
• CỌC p h ả i  đ ủ  c ư ờ n g  đ ộ ,  c h o  n ê n ,  p h ả i  n g h i ê n  c ứ u  k ỹ  t ấ t  c ả  

c á c  n h â n  tố  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  v ấ n  đ ề  t ỉ  lệ  t r ộ n  b ê  t ô n g .
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Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, do sử dụng ống 
dẫn nên yêu cầu lượng xi măng cho 1 đơn vị thể tích nhiều, 
độ sụt lớn, tính lưu động tốt cho bê tông. Để đạt được yêu 
cầu kỹ thuật trèn không được sử dụng loại độ sụt thấp, tính 
lưu động kém. Dối với bê tông đổ mùa hè và mùa đông, phải 
xác định thời gian sơ ninh theo "Quy phạm tiêu chuẩn bê 
tông", nếu thời gian ngắn quá thì phải sử dụng một loại chất 
phụ gia đóng rắn chậm.

Có rất nhiều loại chất đóng rắn chậm, tốt nhất là nên dùng 
loại đã được các công trình khác sử dụng rồi và được xác 
định có chất luỢng tốt. Đo hiệu quả đóng rắn chậm của bê 
tông có phương pháp thử nghiệm lực cản xuyên Proctor. Hình 
1.28 là một kếl quả thử nghiệm mối quan hệ giữa hiệu quả 
đóng rắn của bê tông với thời gian đổ bê tông. Xem các 
đường cong nàr sẽ tháỵ rõ hiêu quả đóng rắn chậm củạ loai 
bê tông có sử cụng chất rắn chậm.

1.6.2. CHÁT ĐÓNG RẮN CHẬM.

ơ )

<<D
^ 3  OCoX 
p

w ỉ  000

; ế t  t h ú c  c ứ n g

300
B ắ t  d S u o  

c ứ n g

n Ị r i
1* *■ 
1 
% '

- L1Jiụ ■V.t
5o
ninh ) ,/

1iĩ i ỉ 4
-•^ 1 ị - S í r

1“ Bê tông thường
2 - Chất nhựa cây No 8-0,5 %
3 - Chất hoá dẻo Ca N o5-0.5 %
4- Chất đđng rắn chậm (30°C) 0,67 %

Hình 1.28 Kết quả thử nghiệm  trỏ lục xuyên Proctor

Ghi chú : Bê tông thường, chất nhựa cây No 5L, chất nhựa cây 
No 8 thử nghiệmvới nhiệt độ trong nhà 23-24,5°c. Chất đđng rán 
chậm thử nghiện với nhiệt đọ trong nhà 30°c bằng phương pháp 
thử nghiệm khác
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Đây chỉ là kết quả chứng thực phương pháp thử nghiệm 
trở lực xuyên Proctor. Nếu muốn nghiên cứu kết quả chất 
đóng rắn chậm tại hiện trường thi công còn phải kể đến nhân 
tố chênh lệch nhiệt độ, nên cần nghiên cứu kỹ một loạt các 
vấn đề ở hiện trường ảnh hưởng đến thời gian ninh kết của 
bê tông khi đổ dưới nước.

1.6.3. HÌNH THỨC ỐNG DẨN DÙNG ĐỂ Đ ổ BÊ TÔNG

Ống dẫn có 2 loại : loại đậy đáy và loại có van trượt (xem 
hình 1.29)

(1) Loại đậy đáy :

Đật khung 
cốt thép vào

Đậy đáy phải 
sát tới tận đáy lỗ

Đậy đáy ỉưu ỏ 
đáy lỗ

Hình l-29a  : Phương pháp ống dẫn
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(2) Loại van trượt

Đặt khung Láp đặt 
r n t  thíán \ / à n  ÔHQ dân

Đưa ống dẫn xuống 
đáy lỗ đế cách đáy 
một khoảng từ 20 - 30cm

ĩ m T

Hình ì~29b : Phương phấp óng dẫn

Ghi chú :

(1) Phương pháp thi công có ống chống dùng loại đậy đáy ; phương 
pháp thi công phàn tuần hoàn dùng loại van trượt.

(2) Để tiện việc tìm hiểu tình hình thi công ống dẫn, trong van 
trượt đã lược đi một bộ phận khung cốt thép.

Loại đậy đáy tức là có một cái nắp đậy ở dưới đáy của 
ống dẫn để đổ bê tông, sau đó từ từ cho ống dẫn chìm xuống 
đáy hố, đổ bê tông vào trong ống dẫn không có nước, nhấc 
dẫn ống lên, cái nắp sẽ rơi ra và lưu lại ở đáy lỗ (hình 1.30).

109



Trái với phương pháp 
này, phương pháp van trượt 
ở đáy ống dẫn vẫn để hở, 
từ từ đưa ống dẫn xuống đến 
cách đáy lỗ khoảng 10-20 
cm, trước khi đổ bê tông, 
cho van trượt vào trong ống 
sát tới trên mặt nước, sau 
đó, nhờ vào trọng lượng bê 
tông được đổ liên tục mà 

đẩy nước ở trong ống dẫn ra ngoài. Phương pháp đổ bê tông 
này gọi là phương pháp van trượt.

Đối với bất cứ phương thức đổ bê tông nào, nắp đậy hoặc 
van trượt đều phải cùng với bê tông rơi xuống và lưu lại ở 
đáy lỗ. Hiện nay, phương pháp đậy nắp thường chỉ dùng khi 
phương pháp van trượt bị những sự cố nào đó. Dưới đây nêu 
một số vấn đề tồn tại của 2 phương pháp.

1. Phương pháp đậy đáy :

(1) Khi mực nước trong lỗ cọc khá sâu, ống dẫn phải chịu 
tác động của lực đẩy lên, trong trường hợp này, nếu trên ống 
dẫn không lắp đặt thêm trọng lượng để triệt tiêu lực đẩy lên 
thì ống dẫn sỗ rát khó chìm xuống đáy lỗ, cho nên phương 
pháp này chỉ thích dụng trong trường hợp nước trong lỗ chỉ 
sâu khoảng dưới 10 m.

(2) Do nắp đậy giữ kín đáy ống, nếu cần xử lý cặn lắng sẽ 
không có cách nào dùng được phương pháp không khí đẩy 
bùn hoặc phương pháp bơm hút.

Ố n g  d ẫ n

Náp đậy đáy 
(D ùng d ãy  h o ặ c  đai 
để giữ náp đậy)

Hình 1.30 : Phương pháp dặt 
nấp dậy đáy.

1 1 0



(1) Khi đ ư a  van trượt vào trong ống phải làm cho van 
trượt sát với mặt nước, không được để khoảng hở giữa van 
và mặt nước (hình 1.31).

(2) Phải đổ bê tông liên tục, tốc 
độ đổ không được chậm hơn tốc 
độ trượt xuống của van, phía trên 
của van phải có bê tông cao trên 
lm, còn phải dùng dây thép buộc 
treo vào van để khống chế tốc độ 
tụt xuống của van.

(3) Trong quá trình đổ bê tông, nếu có nước chui vào 
trong ống d ẫ n ,  thì cần phải hiệu chỉnh lại ống dẫn, phải căn 
cứ vào tình hình cụ thể lúc ấy mà chuẩn bị sẵn nắp đậy đáy.

Thời gian thao tác đổ bê tông, như khi phải Jíử lý đầu nối, 
hay có khả năng xuất hiện tình trạng nói trên.

(4) Khi gõ cho bê tông bám dính (đóng cứng) vào thánh 
ống dẫn rơi ra, nếu cứ gõ thật mạnh vào thàíih ống sẽ làm 
cho thành trong ống bị lồi lõm không phẳng, lúc này phải đề 
phòng van trượt đột nhiên trượt ra. Cho nên, trước khi sử 
dụng ống dẫn phải kiểm tra kỹ thuật xeixl ống có bị biến dạng 
hay không và không được sử dụng loại ống dẫn không đúng 
tiêu chuẩn.

1.6.4. NHỮNG CHÚ Ỷ KHI s ử  DỤNG ỐNG DẨN

Hình dạng, kích thước quy cách... của ống dẫn sẽ nói rõ ở 
chương về m á y  thi công cọc khoan nhồi, nhưng trước khi đổ 
bê tông phải chuẩn bị cho ống dẫn thật hợp chuẩn.

2- Phương pháp van trượt :

Bản lá 
bằng thép

Hình 1.31 : Van trựơt
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Trong phương pháp thi công có ống chống, lúc đầu lượng 
bê tông đổ lón quá, có khi dẫn đến khó kéo ống chống lên 
hoặc làm cho khung cốt thép trồi lên, do đó nên bố trí cho 
ống chống ngắn ở đoạn trên cùng, với điều kiện có thể bảo 
đảm sao cho trong bê tông có một khoảng độ dài nối tiếp 
cần thiết, nên cố gắng nâng sớm lên. Một phương pháp tương 
đối có hiệu quả nữa là làm chuyển động ống chống. Ngoài 
ra khi đổ bê tông gần đến mặt đất, do chênh lệch ít về độ 
cao vật liệu giữa trong và ngoài ống, phẩn bê tông đổ cuối 
cùng tương đối khó, do đó cần điều chinh độ sâu cắm ống 
dẫn vào bê tông là ít nhất, muốn vậy có thể nối tiếp một 
đoạn ống ngắn vào miệng ống dẫn. Để cho công việc được 
tiến hành thuận lợi, phải lập trước một kế hoạch, căn cứ vào 
lượng bê tông phải đổ để lựa chọn thời gian nhổ ống và số 
lượng nhổ ống nhằm đảm bảo chất lượng bê tông đổ.

Trong việc sử dụng ống dẫn thì trọng yếu nhát là vấn đề 
giữ kín nước. Cái để giữ kín nước tuy là một dụng cụ tương 
đối đơn giản, nhưng về tính năng sử dụng hoặc về thao tác 
nếu không được chu đáo sẽ gây ra khuyết tật nghiêm trọng 
cho bê tông thân cọc. Có bảo đảm được độ kín nước theo 
yêu cầu hay không ? Điều đó là có thể nhận định được ngay 
trong khi đổ bê tông, cũng có thể phân tích cụ thể theo tình 
trạng khi duy tu bảo quản. Sau khi sử dụng ống dẫn, phải 
nhanh chóng rửa sạch phần bê tông còn kết lại trong ống 
trước khi đóng rắn lại, đặc biệt là phải rửa thật kỹ bên trong 
ống và những chỗ đầu nối. Rửa sạch bên trong ống là cần 
để cho van trượt tụt xuống không bị vướng, rửa sạch đầu nối 
ống là để phòng bị hở nước hoặc hỏng mất gioăng giữ nước.
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Khi sử dụng đầu nối hình côn, do diện tích tiếp xúc của cái 
giữ nước rất nhỏ, một chút nhỏ gợn lên hoặc khuyết tật đều 
không được bỏ qua. Khi dùng phương pháp van trượt, phải 
chuẩn bị sẵn mấy cái gioăng giữ nước, cái nào đã bị mài mòn 
hoặc đã hư hỏng đều phải thay ngay.

Trong quá trình thi công, nên tránh việc nối hai ống dẫn 
chưa rửa thật sạch hoặc ở chỗ đầu nối, không khớp nhau đã 
kém hiệu quả giữ nước. Ngoài ra, còn phải hết sức chú ý 
không được để ống dẫn bị biến dạng, đặc biệt là trong khi 
đang đổ bê tông thì không được làm cho ống dẫn bị lồi lõm 
hoặc đầu nối bị hư hại, phải thao tác cẩn thận tỉ mỉ và phải 
thường xuyên kiểm tra.

Nếu để xảy ra ống dẫn bị tuột rơi thì hậu quả sẽ rất tai 
hại, đặc biệt là trong trường hợp dùng đầu nối côn, nếu bu 
lông hãm vặn không chặt thì dễ sinh ra sự cố rơi ống.

1.6.5. TỐC ĐỘ VÀ THÒI GIAN Đổ BÊ TỒNG

Nếu quá trình đổ bê tông bị gián đoạn thì dễ sinh ra sự 
cố đứt cọc, cho nên đổ bê tông phải thật liên tục. Nếu để 
phần bê tông đổ trước đã vào giai đoạn sơ ninh thì sẽ trở 
tìgại cho bê tông đổ tiếp sau chuyển động trong ống.

Gọi là liên tục trong khi đổ bê tông tức là nói việc thao 
tác liên tục không có sự cố. Trong phương pháp thi công có 
ống chống, thời gian dỡ tháo ống chống (khoảng 10-30 phút) 
không có ảnh hưởng đến tính lưu độngcủa bê tông. Chỉ khi 
phải dừng thi công vì sự cố, trở lực chuyển động bê tông 
trỞỊng ống sẽ tăng lên, làm tắc ống dẫn hoặc gây ra tình 
trạrig cọc không hợp chuẩn. Trong phương pháp ống dẫn,
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đặc biệt quan trọng là khoảng thời gian 1,5 giờ sau khi bắt 
đầu trộn bê tông phải đổ cho kỳ hết. Khi bê tông vận chuyểr 
đến vị trí cọc, độ sụt đã giảm, tính lưu động đã kém, nănỄ 
lực thoát bê tông ra ỡ đáy ống thấy rõ là bị giảm thấp, sẽ lề 
nguyên nhân sinh ra bị tắc ống dẫn, loại bê tông như vậj 
không thể sử dụng được. Đặc biệt trong mùa hè tương đố 
hanh khô, nhất thiết phải đổ hết bê tông trong thời gian mộ 
giờ sau khi trộn xong. Ngoài ra, đối với bê tông thương phẩm 
nếu cần vận chuyển đường dài, phải căn cứ vào điều kiện kh 
hậu bên ngoài, yêu cầu thực tế mà cho thêm phụ gia đónj 
rắn chậm.

Xét về góc độ thi công, tốc độ đổ bê tông nên cố gắn 
càng nhanh càng tốt. Phương pháp tương đối thông dụng 1; 
cho ngay bê tông từ xe vận tải theo máng dẫn trực tiếp đi 
vào trong phễu của ống dẫn ; song, nếu đổ nhanh quá b 
tông trong lỗ sẽ dễ cọ sát vào thành lỗ hoặc cuốn vào mộ 
ít đát. Cho nên, tốc độ đổ thích hợp, mỗi phút đổ khoản 
0,6 m3 bê tông là vừa.

Ngoài ra, phần lớn là lợi dụng thiết bị bơm dung dịch đ 
hút dung dịch ra do bê tông thế chỗ. Năng lực hút này đưọ 
khống chế bởi tốc độ đổ bê tông vào, cho nên phải chuẩ 
bị thiết bị bơm đầy đủ. Hơn nữa, nếu tính dẻo của bê tôr 
bị kém, trong ống dẫn sẽ sinh ra rò nước. Khi bê tông tror 
ống dẫn bị phân tầng, bê tông sẽ không thể chảy liên ụ  
được trong ống dẫn. Trong trường hợp nghiêm trọng sẽ là] 
cho ống dẫn di động lên xuống, cho nên, quan trọng tror 
quản lý thi công tức là làm sao dể không giảm chất lượng d 
bê tông mà tốc độ đổ vẫn nhanh nhất.
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T r ư ớ c  k l i i  t h i  c ô n g  m ó n g  c ọ c ,  đ ể  k h ô n g  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  

thao t á c  đổ bê tông thì đồng thời với việc phải điều tra nắm 
v ữ n g  t ì n h  t r ạ n g  t h i ế t  b ị ,  k h ả  n ă n g  t r ộ n ,  k h ả  n ă n g  v ậ n  c h u y ể n . . .  

của trạm trộn bê tông còn phải xem xét kỹ đường vào hiện 
trường của xe chuyển bê tông, thiết bị xả bê tông xuống, t h i ế t  

bị bơm thải dung dịch trong lỗ v.v...

V ề  m ặ t  k ỹ  t h u ậ t  p h ả i  c ó  c h u ẩ n  b ị  đ ề  p h ò n g  k h i  c ó  x ả y  r a  

sự cố trong quá trình đổ bê tông thì có biện pháp ứng 
cứu ngay.

1.6.6. Độ SÂU THÍCH Hộp CẮM ỐNG DẪN VÀO TRONG 
BÊ TÔNG

T r o n g  q u á  t r ì n h  đ ổ  b ê  t ô n g ,  đ á y  ố n g  d ẫ n  b ắ t  b u ộ c  p h ả i  

:ắm sâu vào trong bê tông không dưới 2 m, đó là vì để đề 
Dhòng sau khi bê tông chảy từ đáy ống dẫn ra có thể có dung 
iịch vữa hoặc dất v.v... trộn lẫn ở trôn mặt của bê tông.

N ế u  đ ộ  d à i  ố n g  d ẫ n  c ắ m  v à o  t r o n g  b ê  t ô n g  s â u  q u á  9  m  

h ì  b ê  t ô n g  t r o n g  p h ầ n  đ á y  c ủ a  ố n g  d ẫ n  sẽ  c h ả y  k h ô n g  t h ô n g ,  

ì o ặ c  s ẽ  l à m  c h o  b ê  t ô n g  t r o n g  p h ễ u  ở  t r ê n  đ ầ u  ố n g  d ẫ n  b ị  

r à n  r a  n g o à i  v à  t r ự c  t i ế p  r ơ i  v à o  t r o n g  lỗ , k ế t  q u ả  là  b ê  t ô n g  

lị rời rạc, đồng thời sẽ làm giảm rát nhiều khả năng giữ 
hành của dung dịch Bentồnit.

M ặ t  d â n g  l ê n  c ủ a  b ê  t ô n g ,  đ ộ  s â u  c ủ a  ố n g  c h ì m  v à o  t r o n g  

h ầ n  b ê  t ô n g  đ ã  đ ổ ,  ố n g  c h ố n g . . .  đ ề u  có l i ê n  q u a n  với n h a u  v à  

i nhân tố trọng yếu quyết định độ dài nối tiếp của ống dẫn, cho 
ên nhát thiết phải nắm vững quan hệ giữa các nhân tố trên và 
ìường xuyên thực hiện các việc kiểm tra dưới đây :
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(1) Mỗi lần đổ 1 xe bê tồng đều phải đo độ cao dâng lêi 
của mặt bê tông trong lỗ ;

(2) Từ mối quan hệ của ống dẫn với mặt dâng lên của b 
tông mà xem xét về lắp đặt ống dẫn và quyết định mức đ' 
nhấc ống dẫn lên ;

(3) Khi rút ống dẫn lên, bê tông sẽ láp vào không gia 
của ống, khi đó, mặt dâng lên của bê tông sẽ hơi giảm xuốnị 
xem xét đến nhân tố này, nên độ dài nối chổng của ốn 
khoảng 2 m là tương đối thích hợp ;

(4) Khi kiểm tra Ịĩiặt dâng lên của bê tông, nếu đườn 
kính cọc lớn hơn 1 m, thì phải đo trên 3 chỗ và láý theo t 
số sâu n h ấ t;

(5) Thường dây để đo mặt dâng lên của bê tông có thể 1 
dãn dài ra nên phải thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh.

Trong quá trình đo mặt dâng lên của bê tông, có thể dùr 
loậi dây đo chất lượng cao (hình 1.32) có buộc một quả di 
nặng, quả dọi này có thể thụt vào trong lớp vữa mặt bê tôr 
hoặc chỗ nhão của bê tông, khi nó chạm vào cốt liệu thô ti 
tay ta sẽ có cảm giác nhận biết được.

Khi kiểm tra có sử dụng ống chống (ống chống trên mặt 
trước hết phải đo độ cao ở trên đỉnh của ống, sau đó lấy ẻ 
làm chuẩn.

Khi rút ống chống lên, để tiện cho việc đọc số, cố thể h 
một điểm tương quan dễ đối chiếu vói dây đo làm điể 
chuẩn. Ví dụ như có thể chọn lấy một điểm cố định nào c 
ở trên máy hoặc một điểm chân chống của máy thi công, v.v
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.6.7. PHÒNG NGỪA VIỆC GIẤM T ố c  ĐỘ Đổ BÊTÔNG 
TRONG ỐNG DẪN

Trong phương pháp ống dẫn, chênh lệch độ cao giữa mực 
ước trong và ngoài ống dẫn với mặt bê tông, lực cản ở thành 
ong của ống dẫn, độ dẻo của bê tông v.v... là nhân tố chủ 
3U ảnh hưởng đến tốc độ chảy của bê tông dưới đáy ống. 
hi đổ bê tông ở phần trên của cọc, do chênh lệch độ cao 
ày nhỏ đi, làm cho tốc độ chảy ra của bê tông giảm. Có 
lấy cách như sau để giải quyết trong trường hợp này :

(1) Khi mới lắp ống dẫn, phải xem xét kỹ vấn đề hạ thấp 
)C độ chảy ra của bê tông, để điều chinh mối quan hệ giữa 
ộ cao nhô lên trên mặt đất của ống dẫn với độ dài phải nối 
ếp của bê tông, phải lắp sẵn vào một số đoạn ống ngắn ở 
hững vị trí thích đáng (độ dài 1 m hoặc 1,5 m) ;

(2) Nhấc ống dẫn lên, làm cho độ dài nối chổng của ống 
In khoảng 2 m ;

(3) Dùng bơm nước loại nhỏ để bơm bỏ đi phần nước ở 
ên mặt bê tông trong ống ;

(4) Khi không gian phía trong khung cốt thép tương đối 
ing, có thể dùng nhân công để múc nước đi. Khi múc sạch
phần nước nổi lên thì trực tiếp đổ bê tông vào.

(5) Làm một đường dốc để cho xe chở bê tông leo cao 
n, trực tiếp đổ bê tông vào trong phễu của ống dẫn đã nâng 
10 hơn mặt đất ; hoặc dùng các thiết bị khác để nâng cao 
ì tông lên như băng chuyền... ;

(6) Bịt kín đầu trên của ống dẫn, dùng không khí nén 
tặc dùng quả nặng để đẩy bê tông chảy ra.
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Đ ể xác nhận tình hĩnh ống dẫn tiếp xúc vào trong bê tông  
và lượng bê tông thừa sau khi kết thúc việc đổ bê tông, cần 
phải kiểm tra khối lượng đổ bê tông.

Phương pháp kiểm  tra thông thường là đếm  số xe chuyển  
bê tông đến và phiếu vận chuyển đã nhận được, có khi do 
thành lỗ bị sụt làm cho đường kính lỗ bị to ra nên cần phải 
dùng dây thường xuyên đo xem mặt bê tông dâng lên  được 
bao nhiêu mỗi khi đổ hết m ột xe bê tông.

1.6.8. KIỂM TRA KHỐI LƯỠNG Đ ổ BÊ TÔNG

Hình 1.32. Quả dọi nặng có dây đo dề do m ặt dăng lên
của bê tông

SỐ liệu đo được ghi chép vào sổ theo dõi, đồng thời cũng  
phải thường xuyên đối chiếu tương quan giữa số lượng đã 
vận chuyển với số lượng theo kế hoạch. N ếu thấy giữa khối 
lượng bê tông đã vận chuyển với khối lượng bê tông theo kế 
hoạch có chênh lệch lớn thì phải kiểm tra lại : có khi là sai 
sót giữa số xe chuyển bê tông với số thực tế của bê tông đã 
đổ xuống ; cũng có khi phải xem lại về thiết bị, kỹ thuật, chất 
lượng quản lý ngay tại trạm trộn bê tông, hoặc kiểm  tra lại 
thiết bị đo đếm .
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Khối lượng bê tông thực tế đổ cho cọc so với khối lượng 
ính toán theo đường kính q u y  định của cọc nếu nhiều hơn 
hì khối l ư ợ n g  bê tông đổ vượt lên này chủ yếu là do chênh 
ệch giữa đường kính thân cọc quy định với đường kính tạo 
Lỗ thực tế (đường kính tạo lỗ thực tế thường lớn hơn 
Jioảng 3 - 8  cm). Lỗ cọc bị to là do vỏ của lớp vữa giữ thành 
lị rửa trôi. Ngoài ra, còn có thể do thành lỗ bị sạt lở, va đập 
ủa nước thám, nước chảy vào trong lỗ cọc, đất mềm yếu bị 
lén chặt lại v.v... đều có thể là nguyên nhân sinh ra khối 
LíỢng bê tông tăng vượt lên.

Trong các trường hợp bình thường, do phương pháp thi 
ông và tình trạng địa chất có khác nhau, khối lượng bê tông 
ổ  vượt cũng sẽ khác nhau, trên dại thể so với k h ố i  lượng 
biết kế vượt khoảng 5 - 20% : đối với phương pháp thi công 
ó ống chống vượt khoảng 4 - 10%, phương pháp thi công 
hản tuần hoàn hoặc phương pháp thi công bằng guồng xoắn 
ượt khoảng 10 - 20%.

.6.9. ƯỐC TÍNH KHỐI LƯỘNG BÊ TÔNG Đ ổ VƯỘT

.6.10. ĐỘ CAO VƯỘT LÊN CỦA BÊ TỒNG TRÊN 
ĐÀU CỌC.

Khi đổ bê tông dưới nước, ở chỗ đầu cọc, bùn và các loại 
ỉn lắng có thể sẽ lẫn vào trong bê tông, làm giảm chất lượng 
ê tông, để bảo đảm an toàn nên đổ vượt lên một đoạn so 

độ cao thiết kế. Thường thì độ cao vượt lên này khoảng
3 cm. Khi dùng dung dịch giữ thành, phải kể thêm độ dày 
ỉa lớp dung dịch.
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Dùng dây đo có quả tạ để đo độ cao của mặt bê tông đổ 
cọc. Khi đo, nếu gặp lớp mặt bùn nhão, thả tiếp cho sâu 
xuống 10 - 30 cm nữa sẽ gặp cốt liệu thô, từ cao độ ấy mới 
tính là cốt cao của mặt bê tông. Nhưng có khi, độ dày của 
tầng bùn nhão này còn sâu hơn dự tính, thì phải xác định lại 
cho cẩn thận vị trí của mặt cốt liệu thô.

Đối với lượng cao vượt lên của bê tông còn phải xét đến 
khi nhổ ống chống lên (bao gồm cả ống giữ) thì bê tông ở 
trên đầu cọc có thể cũng tụt thêm xuống.

Sau khi bê tông thân cọc đã đóng rắn, sẽ cắt bỏ phần đầu 
cọc cùng với lớp bùn cứng cho bằng độ cao thiết kế.

1.6.11. Đ ộ DÀY CỦA LỐP CẶN DỌNG TRÊN ĐÀU c ọ c .

Khi trộn bê tông, để nâng cao độ dẻo của bê tông, lượng 
nước sử dụng thường nhiều hơn lượng nưdc cần thiết của 
phản ứng thuỷhoá xi măng. Thông thường thì vượt quá lượng 
nước thuỷ hoá xi măng từ 1,5 - 2,5 lần. Sau khi lỗ cọc đổ 
xong bê tông, phần nước thừa sẽ tách ra và nổi lên thành 
lớp nước xi măng nổi, đồng thời một ít hạt cốt liệu nhỏ cũng 
theo đó mà nổi lên, các chất này đọng lại trên mặt bê tông 
vạ tạo thành lớp không rắn phắc gọi là lớp cặn đọng.

• N ếu 4Ổ bê tông có tỉ lệ nước xi m ăng cao hơn nữa, hoặc 
thời ftftn trộn bê tông tương đối ngắn thì lớp cặn đọng này 
lại cậỊìg dày hơn nữa,

Ngoài khị đổ bê tpng cọc khoan nhồi, nếu ống dẫn 
ehuyển động lên xuống nhiều qụậ cũng sẽ táng thêm độ dày 
pỏa lớp pặn đọng này.
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Trong cọc khoan nhồi, so sánh với khối lượng bê tông đã 
đổ, khi diện tích đầu cọc càng nhỏ thì lượng cặn đọng này 
càng tập trung, càng dày lên, thường tới 20 - 30 cm. Ỏ chỗ 
đầu cọc thường có lớp tạp chất cặn đọng bùn lắng, nên rát 
khó xác định riêng biệt độ dày lớp này, thường là dùng dây 
đo quả tạ, tính từ vị trí đầu quả tạ chạm vào cốt liệu thô trở 
lên thì coi là lớp cặn đọng. Khi thấy lớp cặn đọng dày quá 
thì phải nghiên cứu tìm hiểu theo các vấn đề sau đây :

(1). Hiệu quả của các chất phụ gia giảm nước và chất AE ;
(2). Chất lượng cốt liệu, quản lý mô đun hạt (FM) ;

(3). Quản lý chất lượng bê tông ;
(4). Tình hình thao tác ống dẫn ;
(5). Tình hình xử lý cặn lắng.

1.6.12. SỬA ĐẦU CỌC

Sau khi đào xong hố móng hoặc sau khi làm xong lớp đệm 
bê tông, thông thường phải đục bỏ đoạn bê tông đổ thừa 
trên đầu cọc và thực hiện việc sửa sang đầu cọc. Công việc 
này thường dùng loại máy thi công xúc ngược hoặc gầu ngoạm, 
Nhưng nếu cốt thép nhô lên trên đầu cọc còn cao hơn nhiều 
so với phần bê tồng đổ thừa thì dùng gầu xúe sẽ vạ vào cốt 
thép, gũỵ ra biến dang, lúc này phải đùng nhân công để đục 
bỏ đi phần bê tông đ ổ  thừa.

Trong khi thao tác đục bê tông thửa, có thể dùng lpại thiết 
bị đục phố hay dùng choồng với rnốy nén không khí- Khi 
phổỊỊ cần phải đục bỏ đi khá nhiều thì phải đục bỏ trưcte lớp
bệ tông bảo vệ ở ngoài khung cốt thép, sau đó ở phía trên
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cốt thép chủ đục thành nhiều lỗ hình phễu cho rời khỏi cốt 
thép ra, tiếp theo dùng máy đục đá đục 2 - 3 lỗ sâu cho đến 
cách mặt phẳng cốt cao độ thiết kế 5 - 10 cm, sau đó đóng 
nêm vào hoặc dùng máy phá chạy áp lực dầu để phá thành 
từng tảng bỏ đi, như vậy năng suất sẽ khá cao. Để vận chuyển 
những tảng bê tông lớn, có khi phải chuẩn bị cả cần cẩu.

Phần thừa được đục bỏ hết đến cao độ thiết kế, sau đó 
dùng nước rửa cho sạch mạt đá đất bụi trên đầu cọc.

Khi lượng đổ bê tông còn thiếu hoặc lớp cặn đọng bị sâu 
quá, bắt buộc phải đục cho tói tận chỗ có bê tông tốt mới 
được sửa đầu cọc. Để giữ cho đất cát, nước bẩn không tràn 
vào đầu cọc, có khi phải làm cốp pha tạm thời. Nếu bê tông 
đầu cọc sau khi đã sửa sang mà còn thấp hơn tầng đệm bê 
tông thì sau đó dễ bị bẩn và sẽ không thể dọn rửa sạch được 
nữa, cho nên phải lập tức dùng hình thức cốt đai V.V.. để 
tăng cường gia cố rồi dùng bê tông đổ nối vào đầu cọc.

1.6.13. THÒI GIAN RÚT ỐNG CHỐNG TRONG PHƯONG 
PHÁP THI CỒNG CÓ ỐNG CHỐNG.

Mục đích của việc dùng ống chống là để đề phòng thành 
lỗ sạt lở trong khi thao tác đổ bê tông, cho nên phải liên tục 
rút ống chống lên. Khi rút phải chú ý không để cho lưỡi sắc 
của ống bị rút lên nhiều quá, tránh cho cát ở xung quanh 
móng bị lẫn vào bê tông. Tuy vậy, nếu phần ống nối chồng 
dài quá cũng thành vấn đề. Phía trên của ống chống thường 
xuyên phải chịu áp lực của đất, khi rút ống ma sát xung quanh 
sẽ tăng cao ; nếu lại đổ tiếp bê tông vào trong ống, lực cản
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lại càng lớn, cho nên không được liên tục đổ một lượng bê 
tông quá lớn.

Ngoài ra, cốt thép trồi lên phần lớn xẩy ra vào lúc trước 
hoặc sau khi bắt đầu đổ bê tông ; trước khi rút ống chống 
nếu bê tông vào ống một lượng lớn cũng là nguyên nhân sinh 
ra trở ngại. Ngoài ra, cũng phải tính đến việc, khi rút ống 
chống một thể tích bê tông bằng bề dày của ống chống chiếm 
chỗ, nên mặt dâng lên của bê tông bị tụt xuống. Dung tích 
vận tái của ô tô chuyển trộn bê tông hiện nay là 3 - 6 m3. 
Khi đã bắt đầu đổ bê tông thì không nên gián đoạn mà phải 
đổ liên tục eho đến hết. Điều quan trọng là phải đáp ứng 
các yêu cầu và điều kiện nói trên, cũng như quản lý thi công 
cho thật chặt chê.

Thông thường, có thể thực hiện theo các bước dưới đây :

(1). T r ư ớ c  khi bắt đầu đổ bê tông phải lắc ống chống để 
giảm ma sát xung quanh.

(2). Mỗi khi đổ hết 1 xe bê tông phải xác định góc độ và 
độ trồi lên của cốt thép rồi sau đó mới rút ống chống. Nếu 
ở phần trên của ống chống bố trí trước một đoạn ống ngắn 
thì đối với loại cọc đường kính trên dưới lm sẽ rất thuận 
tiện. Đối với loại cọc đường kính lớn, có thể dùng máng chảy 
của xe vận tải thực hiện, song việc đổ bê tông phải từ độ cao 
cho phép đổ được.

(3). Phải bảo đảm có m ột độ dài chồng tiếp là 2m ; trong 
giai đoạn đổ bê tông, có thể căn cứ vào tình hình phân đoạn 
của xe chuyển bê tông để nâng ống chống sớm lên. Cho nên, 
độ dài chồng tiếp tối đa hạn chế là lOm. Đương nhiên mỗi 
khi đổ xong 1 xe bê tông đều phải kiểm tra mặt dâng lên
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của bê tông, sau khi rút ống chống phải kiểm tra lại, khi phát 
hiện ở thành ngoài của ống chống có dấu vết sạt lở thì có 
thể lỗ cọc sẽ sinh ra sụt lún bất thường.

Sau đó, tiếp tục những động tác như đã nói trên ; chỉ cần 
mũi của ống chống và vị trí đáy ống giữ không thay đổi nhiều 
quá thì sẽ không cần phải di động lên xuống.

Phải theo mẫu như biểu 1.25, căn cứ vào tình hình thao 
tác thực tế để ghi vào biểu theo dõi đổ bê tông. Trong trường 
hợp thi công cọc khoan nhồi mà mắt thường không nhìri thấy 
được thì việc quản lý thi công một cách chặt chẽ là rát 
cần thiết.

1.6.14. BIỆN PHẤP CÀN ẤP DỤNG KHI GIÁN ĐOẠN 
LÚC ĐỔ BỆ TỒNG TRONG PHƯƠNG PHÁP THI 
CÔNG CÓ ỐNG CHỐNG.

Khi thao tác đổ bê tông bị gián đoạn, trên thân cọc sẽ 
xuất hiện mạch thi công, nếu khi thi công xử lý không thoả 
đáng thì sẽ có thể làm cho thân cọc bị khuyết tật. Đối với 
bất kỳ phương pháp tạo lỗ nào, đều có thể sinh ra vấn đề 
như trên, nhưng đặc biệt là với phương pháp ống chống, nếu 
làm tốt thì có thể không xảy ra sai sót trên.

Nếu thời gian gián đoạn tương đối ngắn, vẫn có thể tiếp 
tục đó bê tông và có thể nâng hạ, rung lắc ống chống rồi đổ 
tiếp bê tông, Nhưng khi thời gian gián đoạn dồi thì bắt buộc 
phải xử lý theo cốc biện pháp sau đây :

(1). Khi đã đặt ống dẫn vào, trong thời gian tương đối 
ngắn bê tông có thể ninh kết và kết quả là làm tắc ống
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hoặc không thể rút ống lên được. Do đó, khi dự đoán ống 
dẫn không thể tiếp tục thực thi việc đổ bê tông được nữa thì 
phải lập tức nhấc ống dẫn lên. Trong nhiều ví dụ thi công 
thực tế cho thấy, do phán đoán nhận định sai nên đành phải 
chôn lại ống dẫn ở trong bê tông.

(2). Khi theo dõi tình hình bê tông đã đổ rồi đang đóng 
rắn, cần xét ềến mặt bê tông dâng lên lồi lõm không bằng 
phẳng thì phải dự tính trước việc từ từ đưa đầu nhọn của 
ống dẫn đặt lên mặt bê tông, nhưng không được để cho thành 
lỗ ở xung quanh bị lộ ra ngoài.

(3). Lớp bùn lắng, cặn đọng ở trên mặt bê tông đã đổ 
trước có tác hại cho chất lượng của cọc, bắt buộc phải làm 
sạch hết đi. Phương pháp làm như sau : rút hết nước ở trong 
ống chống, tốt nhất là dùng nhân công để dọn cho sạch sẽ 
tạp chất trên mặt bê tông.

1.6.15. ẤNH HƯỎNG CỦA NƯỎC CHẤY THẤM VÀ 
NƯỎC CÓ ÁP ĐỐI VÓI BÊ TÔNG.

Nước chảy thấm và nước có áp phần lớn tồn tại trong tầng 
cát cuội hoặc tầng đá sỏi. Khi dùng cọc khoan nhồi trong 
những vùng đất này, ngoài việc phải nghiên cứu xem có thể 
đổ bê tông được hay không, thì việc tạo lỗ cũng cần phải chú 
ý đến rất nhiều vấn đề.

Lợỉ dụng các phương pháp thi công trên tuy có thể tạo 
được lỗ, nhưng bê tông chưa đóng rắn có thể bị chảy mất 
một phần theo nước thấm và nước có áp sẽ ảnh hưởng đến 
chất lượng của cọc. Cho nên khi gặp nước chảy thấm và nước
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có áp tương đối mạnh thì tốt nhất là tránh sử dụng cọc khoan 
nhồi. Tuy cũng có cách bơm dung dịch vào để cải thiện tình 
hình, nhưng hiệu quả có thể không cao vì chi phí sẽ rất đắt.

Ngoài ra, thực tế thi công còn dùng giếng chìm... để rút 
bỏ nước có áp, nhưng trường hợp này phải xét kỹ việc nước 
ngầm chảy làm ảnh hưởng đến việc đổ bê tông.

1.6.16. VẬN CHUYỂN BÊ TỎNG KHI THI CỒNG TRÊN 
MẶT NƯỐC.

Vấn đề chủ yếu trong thi công cọc khoan nhồi trên mặt 
nước là phương pháp vận chuyển và thời gian đổ bê tông, 
cho nên phải nghiên cứu kỹ trước việc có thể dùng các thiết 
bị thao tác tốc độ cao và các bộ phận phối hợp của nó.

(1). Khi có thể dùng bê tông thương phẩm.

Nếu là cự ly tương đối gần, phương pháp vận chuyển bê 
tông thương phẩm trên mặt nước là làm cầu tạm rồi dùng xe 
đẩy tay để chuyển bê tông, cũng có thể sử dụng bơm đẩy bê 
tông. Nếu là cự ly vận chuyển dài, phần lớn là dùng phễu 
đựng bê tông đặt trên phà vận chuyển. Nếu thời gian vận 
chuyển bằng phà khá nhiều thì phải xét đến yếu tố do rung 
lắc của phà làm cho bê tông bị phân tầng, và tốt nhất là 
dùng thùng vừa chuyển vừa trộn. Bất kỳ với phương pháp 
vận chuyển nào, từ trạm trộn bê tông qua chuyển tải trên 
đều phải được nghiên cứu kỹ trước về năng lực của thiết bị, 
không được để vì .thời gian dài và hình thức vận chuyển làm 
giảm mất chất lượng bê tông.
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Khi thời gian vận chuyển khá dài, thường có thể trộn bê tông, 
tại hiện trường. Nếu quy mô công trình tương đối lớn thì có thể 
xét đến việc dùng loại thuyền trộn bê tông chuyên dùng.

1.7. QUẨN LÝ THI CÔNG.

Chế tạo cọc khoan nhồi về mặt quản lý chất lượng không 
thể hoàn hảo được như chế tạo cọc đúc sẵn trong nhà máy. 
Cọc khoan nhồi trực tiếp đổ bê tông xuống lỗ cọc để tạo 
cọc, vì vậy sau khi thi công xong vẫn khó xác nhận hình dạng 
của cọc, khó kiểm tra chất lượng cọc. Cho nên, trong quá 
trình thi công cọc khoan nhồi, quản lý chặt chẽ là yếu tố duy 
nhất để phán đoán xem cọc có đáp ứng được yêu cầu thiết 
kế hay không.

1.7.1. KIỂM TRA Đ ộ THẲNG ĐỨNG VÀ ĐƯÒNG KÍNH 
CỦA LỔ CỌC.

Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, việc bảo đảm 
đường kính và độ thẳng đứng của cọc là điều then chốt để 
phát huy được hiệu quả của cọc, cho nên cần phải đo kiểm 
tra cẩn thận độ thẳng đứng và đường kính thực tế của lỗ cọc.

Hiện nay, phương pháp để đo độ thẳng đứng của lỗ cọc 
tại hiện trường là : Khi dùng phương pháp thi công có ống 
chống có thể từ 2 điểm theo hướng vuông góc trên mặt đất, 
dùng 2 máy kinh vĩ để đo mức độ nghiêng lệch của ống chống ; 
khi không dùng ống chống thì có thể đo đường kính lỗ bằng 
phương pháp siêu âm. Thiết bị đo như hình 1.33. Thiết bị là 
dụng cụ thu phát lưỡng dụng gồm bộ phát siêu âm, bộ ghi

(2). Trộn bê tông bằng máy ở hiện trường :
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và tời cuốn. Sau khi sóng siêu âm phát ra đập vào thành lỗ, 
căn cứ thời gian tiếp nhận lại phản xạ của sóng siêu âm này 
để đo cự ly đến thành lỗ, từ đó phán đoán độ thẳng đứng 
của lỗ cọc. Thiết bị đo này, ngoài việc đo đường kính lỗ cọc 
còn có thể xác nhận lỗ cọc có bị sạt lở không, cũng như xác 
nhận độ thẳng đứng của lỗ. Loại thiết bị đo đường kính lỗ 
bằng sóng siêu âm này hiện đã được đưa vào sử dụng, kể cả 
trong nước bùn có nồng độ cao hoặc trong bùn giữ thành 
cũng có thể thực hiện đo được và trạng thái thành lỗ ghi 
được khá rõ ràng.

Tời cuốn

'Ọ□5

VÍ dụ về hình vẽ ghi lại 
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Hình 1.33 : Thiết bị đo dường kính lỗ bàng sóng siẻu ảm
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