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Đặt vấn đề 

Trong công trình thủy lợi kênh mương giữ vai trò rất quan trọng giống như mạch máu 

nuôi cơ thể, kênh mương làm nhiệm vụ dẫn nước từ các công trình đầu mối tưới tiêu cho 

ruộng vườn, đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Nhận thấy vai trò quan 

trọng này nên chính phủ và các cơ quan ban ngành đã tập trung các nguồn lực thực hiện 

các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tưới 

tiêu lớn giải quyết tình trạng khô hạn và thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên 

để các nguồn đầu tư này thực sự hiệu quả thì rất cần một công nghệ thi công tiên tiến phù 

hợp đi kèm để đảm bảo chất lượng công trình, giảm chi phí và thời gian xây dựng. 

 Hiện trạng thi công tại Việt Nam 

 

 

 

Đã từ lâu kênh mương hoặc 

các công trình bê tông mái dốc 

vẫn được thi công bằng 

phương pháp thủ công như xây 

bằng đá hộc hoặc xây bằng các 

tấm đan đúc sẵn (hình.1). Đây 

là phương pháp cần khá nhiều 

lao động và tốn thời gian từ 

chuẩn bị mặt bằng, đúc sẵn 

tấm đan đến việc lắp đặt các 

tấm đan và cuối cung là hoàn 

thiện bề mặt kênh. 

 

  
Hình 1.  Lát mái bằng tấm đan 

bê tông đúc sẵn  

Tuy mất nhiều công sức và thời gian nhưng phương pháp này lại không đem lại chất 

lượng cho công trình. Các kênh mương được lát mái bằng tấm bê tông thường bị sụt mái, 

lõm vào hoặc phình ra làm hỏng hệ thống kênh mương gây thất thoát nước và công trình 

xuống cấp nhanh chóng. Loại hư hỏng này chúng ta thường thấy rất nhiều trên các kênh 



sử dụng tầng lọc là vải địa kỹ thuật và lát các tấm bê tông bên ngoài, như kênh Liễn sơn – 

Vĩnh Phúc, kênh chính Đồng Cam – Phú yên v.v… Một vài hình ảnh dưới đây mô tả khá 

rõ các nhược điểm của phương pháp này. Giữa các tấm đan có khe hở lớn làm cho nước 

dẽ dàng thấm quá gây mềm hóa lớp nền phía dưới, lâu ngày dẫn đến  mái kênh bị lún sụt 

theo từng mảng như trong hình. Việc nước thấm dễ dàng qua bề mặt kênh còn làm thất 

thoát một lượng nước đáng kể, làm giảm hiệu quả của công trình. 

 

Hình 2.  Đổ bê tông trực tiếp lên mái kênh 

Một biện pháp mà các 

nhà thầu hay sử dụng 

nữa là đổ bê tông trực 

tiếp lên mái kênh bằng 

thủ công hay kết hợp 

với các thiết bị thi 

công tự chế cho năng 

suất lao động không 

cao, sử dụng lao động 

nhiều, tốn vật liệu và 

chi phí nhân công 

(hình 2). Một nhược 

điểm  thấy   rõ        của  

phương pháp này là chất lượng công trình không được đảm bảo, công trình nhanh chóng 

xuống cấp do bê tông trộn thủ công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quá trình đầm nén, 

hoàn thiện bề mặt không đạt yêu cầu. 

Trên đây là các công nghệ cũ, lạc hậu mà hiện nay các công trình thủy lợi từ nhỏ 

đến lớn ở nước ta vẫn còn được sử dụng và gần như là một phương pháp mặc định cho 

các công trình bê tông kênh mương, mái dốc thủy lợi, thủy điện.  Mặc dù chi phí xây 

dựng ban đầu có thể thấp hơn việc áp dụng công nghệ mới nhưng những tổn thất không 

thống kê được do chất lượng công trình không đảm bảo là rất lớn chẳng hạn như thất 

thoát nước ngọt, giảm công suất tưới, chi phí sửa chữa hàng năm lớn, vô hình chung chi 

phí đầu tư lại bị đội lên gấp nhiều lần. Vì vậy về lâu dài công nghệ thi công cũ hoàn toàn 

là giải pháp tốn kém. Đây là nhu cầu cấp thiết cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi 

công tiên tiến và hiệu quả hơn. 

 Công nghệ thi công tiên tiến trên thế giới và tiến bộ về công nghệ thi công của 

Việt Nam 

Trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thi công bê tông kênh 

mương từ lâu. Chúng tôi xin giới thiệu một số công nghê tiến tiến của hãng Gomaco nổi 

tiếng về thiết bị rải bê tông (hình 3) : Máy cốp pha trượt Commander III và giàn trống lăn 

SL450. Công nghệ thi công được cơ giới hóa và tự động hóa từ khâu chuẩn bị đến khâu 

rải và hoàn thiện bề mặt bê tông, thiết bị cho năng suất cao có thể thi công được các công 

trình nhỏ đến rất lớn. Công nghệ có thể thi công được hầu hết các kết cấu công trình kênh 



 

 

Hình 3. Thiết bị rải bê tông Gomaco 

mương trong mọi điều 

kiện thi công. Chất 

lượng công trình đều 

được đảm bảo từ khâu 

chuẩn bị nền móng, rải 

bê tông đến thi công 

hoàn thiện, mọi thông số 

trong quá trình đều được 

tự động ghi lại để kiểm 

tra, có thể phát hiện và 

xử lý những sai sót sớm. 

Tuy nhiên đối với điều 

kiện nước ta thì công 

nghệ này chi phí đầu tư 

còn quá cao so với 

nguồn vốn rót xuống cho 

các công trình thủy lợi. 

Thiết bị chỉ phù hợp với 

từng công trình nhất 

định và đôi khi không 

phù hợp với điều kiện 

của các công trình thủy 

lợi ở nước ta do đó 

không đem lại hiệu quả. 

Khi đầu tư công nghệ 

này thì mọi việc từ bảo 

trì, sửa chữa và thay thế 

phụ tùng đều phụ thuộc  

vào chuyên gia nước ngoài nên làm tăng gánh nặng chi phí. 

Tại Việt Nam, vào năm 2009 trường Đại Học Bách Khoa Tp HCM là đơn vị đầu tiên 

nghiên cứ chế tạo 

thành công tổ hợp 

thiết bị rải thảm bê 

tông xi măng mái 

kênh phục vụ dự án 

kênh đào Phước Hòa 

– Bình Dương (hình 

4a&b). Thiết bị này 

có các thông số kỹ 

thuật gần tương 

đương với thiết bị của 

Mỹ   nhưng   chi   phí 

 

Hình 4a. Kênh Phước Hòa – Dầu Tiếng: đang thi công lát mái 

 



đầu tư chỉ chưa bằng một nửa. Còn về  chất lượng thiết bị  và  công trình đã được các nhà  

thầu và chủ đầu tư dự 

án Phước Hòa kiểm 

chứng với việc công 

trình hoàn thành đúng 

tiến độ, đảm bảo chất 

lượng, công trình được 

khánh thành giai đoạn 

1 vào năm 2011. 

 Sau thành công của dự 

án này, trường Đại 

Học Bách Khoa và 

Công ty Việt Thịnh  

 

Hình 4b. Kênh Phước Hòa – Dầu Tiếng lúc hoàn thành 

Phát đã bắt tay vào nghiên cứu hoàn thiện công nghệ rải bê tông theo hướng hiện đại và 

tự động hóa không những thực hiện các dự án rải mái kênh, đập, các công trình bê tông 

mái dốc mà còn có thể thi công bê tông mặt ngang như đường bê tông xi măng, sân bay, 

bến cảng… Sau đây xin giới thiệu sơ bộ về công nghệ và thiết bị sản xuất Việt Nam mới 

nhất hiện nay (hình 5). 

 

Hình 5. Tổ hợp thiết bị thi công bê tông mái kênh 

 

 Công nghệ thi công: 



 

Hình 6. Rải bê tông theo từng mái dốc cho mỗi lần rải 

 

Hình 7. Rải bê tông toàn bộ lòng kênh cho một lần rải 

 

Hình 8. Rải bê tông bề mặt ngang 

Bộ công tác chuẩn bị nền bao gồm: guồng xoắn cắt đất, trống lăn đầm đất (hình 9).  

Hình 9. Guồng xoắn cắt đất & trống lăn đầm đất 

 

Đảm bảo chất lượng công trình nhờ nền được lèn chặt. 

Tránh được hiện tượng sụt, lún sau này. Công việc này còn 

đem đến lợi ích lớn khi tiết kiệm được vật liệu vì giảm 

thiểu tối đa vật liệu hao hụt do bề mặt nền bị lồi lõm.Theo 

kinh nghiêm thực tế  tính toán được  lượng  vật liệu  có  thể  

 

Nhờ có thiết bị này nền 

đất được san phẳng và 

đầm chặt trước khi đổ bê 

tông. Công việc này làm 

giảm đáng kể lượng tiêu 

hao vật liệu cho công trình  

 

Hình 10. Chi phí cho công 

trình 



tiết kiệm lên đến 5% nếu sử dụng thiết bị này. Đây là con số khá lớn nếu so với tổng chi 

phí của cả công trình, trong đó chi phí vật liệu chiếm đến 65% tổng chi phí cho một công 

trình (hình 10). 

 

Hình 11. Băng tải đổ bê tông 

 
Hình 12. Hệ thống san, đầm và hoàn thiện bề mặt bê tông  

Băng tải đổ bê tông: Chỉ 

cần 2 công nhân vận hành 

cho thiết bị băng tải cấp bê 

tông. Năng suất cấp bê 

tông lên đến 90m3/giờ. Bê 

tông được rải đều bề mặt 

kênh, giảm tối thiểu nhân 

công cho công tác này 

(hình 11). 

Hệ thống san, đầm và 

hoàn thiện bề mặt bê tông: 

Bê tông được san đều bởi 

guồng xoắn sau đó thiết bị 

trống lăn đầm chặt và làm 

láng bề mặt. Toàn bộ quá 

trình này cũng được lập 

trình tự động chỉ cần 1 

công nhân vận hành. Bề 

mặt bê tông đảm bảo các 

thông số kỹ thuật yêu cầu 

về độ chặt, độ nhấp nhô 

bề mặt, sai số kích thước 

so với thiết kế là 0,3cm. 

Thiết bị  có năng suất  làm 
việc từ 150 - 200 m2/giờ (hình 12). Công nghệ này được ứng dụng và trang bị những kỹ 

thuật tiến nhất trên thế giới về thủy lực, điện tử. Kêt cấu thép được chế tạo theo từng 

modul, dễ tháo lắp và vận chuyển. Khi sử dụng cho các công trình khác nhau chỉ cần điều 

chỉnh hoặc thêm bớt số lượng modul phù hợp. 

 So sánh tương quan thi công bằng máy và thủ công: 

Thi công thủ công Thi công bằng máy 

Năng suất 80 m2/ca với một đội thi công 
30 người 

Năng suất 150-200 m2/giờ với đội thi công chỉ 
cần 6 người 

Sai số phụ thuộc vào trình độ người lao 
động (chủ yếu là lao động phổ thông) 

Sai số về kích thước chỉ là 0,3cm 

Hao tốn vật liệu 
Tiết kiệm được vật liệu nếu sử dụng thiết bị cắt 

và đầm lèn nền đất. 

Khó kiểm soát chất lượng 
Dễ dàng kiểm soát chất lượng từ khâu trộn bê 

tông đến khâu cuối cùng. 

Là công nghệ lạc hậu Công nghệ của tương lai 



Kết luận: Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ rải bê tông tiến tiến nhất hiện nay 

trên thế giới. Việc này đem lại động lực rất lớn cho công cuộc hiện đại hóa nông thôn vì 

không cần phải tốn nhiều chi phí đầu tư thiết bị nhập ngoại mà vẫn đảm bảo chất lượng 

công trình, rút ngắn thời gian xây dựng. Công nghệ này có thể được ứng dụng trong các 

dự án kênh mương từ trung bình đến lớn, vai đập thủy lợi, thủy điện hoặc chuyển đổi thi 

công các công trình bê tông mặt ngang như cầu đường bê tông xi măng, sân bay, bến 

cảng…. 
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