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hào betonite để xử lý nền và thân đập
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Mục tiêu 

 Nghiên cứu thí nghiệm tìm ra các thành 
phần cấp phối vật liệu đã đạt yêu cầu hệ số 
thấm hỗn hợp đất-bentonite trong phòng thí 
nghiệm nhỏ hơn 5x10-7cm/s, ngoài hiện 
trường nhỏ hơn 10-6 cm/s.



Nội dung đề tài

 Nghiên cứu, thu thập các tài liệu trong và 
ngoài nước liên quan đến hào Bentonite.

 Thí nghiệm trong phòng các chỉ tiêu của hỗn 
hợp ĐB.

 Thí nghiệm mô hình thu nhỏ trong phòng.

 Thí nghiệm hiện trường.



Ảnh hưởng của bentonite đến hệ số thấm của vật 
liệu



THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

quan hệ  hàm lượng bentonite (%) và K (cm/s)
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Hình 2. Ảnh hưởng của 
hàm lượng bentonite

Hình 1. Ảnh hưởng của 
hàm lượng tro bay
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THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

quan hệ độ sụt hệ số thấmh K 
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Hình 3. Ảnh hưởng 
của độ sụt 
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THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH
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Kết hợp các loại máy đào



THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

 Trộn dung dịch : Dung 
dịch được trộn với máy 
trộn tốc độ cao (800 
vòng/ phút)

 Ủ dung dịch

 Thời gian ủ

 Các chỉ tiêu kiểm tra sau
khi ủ (độ nhớt, độ lắng
đọng)



Trộn hỗn hợp
 Trộn khô

 Trộn ướt

 Điều kiện trộn đạt yêu cầu

THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG



THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Kiểm tra chất lượng trộn 
và độ sụt tại hiện trường



Đào hào

 Hào
được đào
trong
dung dịch
bentonite
bằng máy
đào thủy
lực, tùy
thuộc vào
điều kiện
địa hình

THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG



Hiện tượng Filter cake
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THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG



 Lấp hào
 Đặt mốc 

quan trắc

 Đo mặt 
cắt hào
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Hào sau khi đào Hào sau khi đỏ lớp 1
Hào sau khi đỏ lớp 2 Hào sau khi đỏ lớp 3
Hào sau khi đỏ lớp 4 Đo lại lần đổ 3 sau 14 giờ
Đo lại lần đổ 4 sau 14 giờ

THÍ NGHIỆM HIỆM TRƯỜNG



KHAO SÁT LẤY MẪU HiỆN TRƯỜNG



 Đo lún tại iện trường



Khoan lấy mẫu 
hiện trường



Bieu do quan he K-Bk
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KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THẤM HIÊN TRƯỜNG




