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Qui Trình

Construction

Sản Xuất Bê Tông Tươi (RMC) Thi Công
Bằng Phương Pháp Bơm
Mục đích: Bê tông tươi thi công bằng bơm với phụ gia dòng
SikaViscocrete hay Sikament Mác 25-40 Mpa

Caùc thoâng tin naøy vaø moïi tö vaán khaùc ñöôïc cung caáp vôùi thieän chí cuûa chuùng toâi döïa treân kieán thöùc vaø kinh nghieäm hieän taïi cuûa
Sika veà saûn phaåm trong ñieàu kieän ñöôïc löu tröõ ñuùng caùch, söû duïng vaø thi coâng ñuùng caùch trong ñieàu kieän bình thöôøng theo höôùng
daãn cuûa Sika. Caùc thoâng tin naøy chæ söû duïng cho (caùc) thi coâng vaø (caùc) saûn phaûm ghi cuï theå taïi ñaây. Trong tröôøng hôïp coù thay
ñoåi veà tham soá thi coâng, chaúng haïn nhö coát lieäu, v.v., hoaëc trong moät tröôøng hôïp thi coâng khaùc, haõy tham khaûo yù kieán cuûa Phoøn g
Kyõ Thuaät Sika tröôùc khi söû duïng. Caùc thoâng tin ôû ñaây khoâng coù nghóa laø ngöôøi söû duïng khoâng caàn thí nghieäm saûn phaåm tröôùc khi
öùng duïng cho muïc ñích thi coâng cuûa mình. Moïi ñôn haøng chæ ñöôïc chaáp nhaän döïa treân Baûng Ñieàu Kieän Baùn Haøng hieän haønh cuûa
chuùng toâi. Ngöôøi söû duïng phaûi luoân tham khaûo Taøi Lieäu Kyõ Thuaät môùi nhaát cuûa saûn phaåm. Chuùng toâi seõ cung caáp taøi lieäu naøy
theo yeâu caàu.
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Vật Liệu

Cát sang, đá nghiền, và xi măng được vận chuyển đến trạm trộn bằng xe ben hoặc phà.
Cát nghiền và đá xay thường được tập kết ngoài trời với mái che để tráng bị ảnh hưởng
bởi thời tiết mưa gió. Xi măng và tro bay/bột đá ngiền tự nhiên (puzzolan) được trữ trong
xi lô để tránh ảnh hưởng bởi hơi nước. Khi sản xuất bê tong, các vật liệu thô trên được vận
chuyển đến phểu cân đặt trên cối trộn bằng băng chuyền

Cân và trộn

Khi bắt đầu trộn, vật liệu thô được cân và chuyển vào cối trộn. vật liệu thô được cân theo
cấp phối đã thiết kế để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cho kết cấu công trình. Cấp phối trộn
được diều hành bởi hệ thống computer để khống chế tính chính xác khi trộn bê tong.
Người sử dụng bê tong tươi thường kiểm tra bê tong giao tại công trưởng bằng phương
pháp quản lý kích cỡ của cát, đá, độ sụp bê tong tươi, thời gian duy trì độ sụp, cuốn khí và
cường độ nén của bê tong. Cấp phối thong thường của bê tông gồm 10-15% xi măng, 6075% cốt liệu thô (cát và đá), và 15-20% nước. Bọt không khí tạo thành trong bê tông
thường khoảng 5-8%. Giảm thiểu lượng nước sẽ đạt chất lượng bê tông cao hơn. Do đó
phụ gia giảm nước và hóa dẽo được đưa vào cùng với nước để đạt các yêu câu này.

Vận chuyển đến công trình

Sau khi trộn hoàn tất, hỗn hợp bê tông ướt được đổ vào xe trộn đặc chủng với bồn chứa
có thể tự được lắp trên xe. Các xe này thong thường chứa được từ 6 đến 7 khối bê tông
ướt Do độ sụp của bê tông có thể mất trong thời gian vân chuyển đến công trình cũng như
do yêu cầu thi công mà thời gian duy trì độ sụp cần phải kéo dài, phụ gia kéo dài thời gian
ninh kết được sử dụng. Phụ gia cho bê tông có nhiều loại như giảm cuốn khí, giảm nước,
chậm ninh kết, chống thấm, vv. Xe vận chuyển phải được bảo trì để đảm bảo chất lượng
bê tông ướt trong thời gian vận chuyển, chờ đợi và thi công. Đồng thời, vì bê tông sẽ được
vận chuyển đến vị trí thí công bằng phương pháp bơm thủy lực có thể bằng chiều đứng
hay ngang và có thể có nhiều đoạn quanh. Bê tông tươi ngoài các tính năng phù hợp với
yêu cầu kỹ thuật của công trình còn phải có tính dẻo, thời gian thi công lâu và liên kết tốt.
Vì bê tông sẽ đi qua hệ thống ống do đó hiện tượng tắc ống có thể xảy ra (vữa xi măng có
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thể bị thoát từ các rò rĩ ở các khớp nối, vật liệu thô bị tồn đọng gây tắc ống). Đồng thời, do
ngưng bơm, bê tông bắt đầu ninh kết cũng gây tắc ống. Để tránh tắc ống, một số biện
pháp pháp pháp như sau có thể áp dụng:


Construction




Hệ thống ống phải kín;
Bê tông tươi phải có tính liên kết cao (phụ gia siêu dẻo);
Vữa xi măng được dùng để thong ống trước khi bơm bê tông;

Thời gian để duy trì bê tông tươi có tính liên kết cao, thi công phải dài hơn thời thực tế để
bơm bê tông. Do đó, phụ gia SikaPump, SikaViscocrete, SikaMent được áp dụng.
Mô tả

Đơn vị

Khối lượng

Ghi chú

Bê tông mác C40-B (40MPa, độ sụp 20 - 23 cm)
Vật liệu
Xi măng, PCB40

kg

460

Cát sông

m3

821

Đá nghiền cỡ hạt 10~20mm

m3

923

Nước

m3

175

Sika Viscocrete 3000-20

liter

6.44

Bê tông (35MPa, độ sụp 18cm)

m3

Vật liệu
Xi măng, PCB40

kg

445

Cát sông

m3

0.459

Đá nghiền cỡ hạt 10~20mm

m3

0.8

Nước

m3

0.18

Sikament MP

liter

5.34

Bê tông (30MPa, độ sụp 15cm)

m3

Vật liệu
Xi măng, PCB40

kg

429

Cát sông

m3

0.459

Đá nghiền cỡ hạt 10~20mm

m3

0.8

Nước

m3

0.188

Sikament 2000 AT

liter

4.29

Bê tông (25MPa, độ sụp 14-17cm)

cu.m

Vật liệu
Xi măng, PCB40

kg

378

Cát sông

m3

0.485

Đá nghiền cỡ hạt 10~20mm

m3

0.814

Nước

m3

0.186

Sikament 2000 AT

liter

3.78
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