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1. PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1 Đối tƣợng, phạm vi và mục đích nghiên cứu của đề tài 

1.1.1 Mở đầu 

Hiện nay, ĐBSCL có hệ thống kênh các cấp (cả tự nhiên và nhân tạo) khoảng 91.700 km 

kênh từ cấp III trở lên, trong đó có 3.190 km kênh trục, 10.962 km kênh cấp I, 27.452 km 

kênh cấp II.  

Hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL đóng một vai trò rất quan trọng 

trong việc phát triển kinh tế, xã hội của khu vực. Là hệ thống liên thông, có nhiệm vụ cấp 

nước, trữ nước (ước tính khoảng 6 tỷ m³), tiêu nước thừa, nước bẩn, phục vụ liên tục-

không ngừng nghỉ, quanh năm cho cả đồng bằng với gần 20 triệu người, đồng thời là hệ 

thống giao thông thủy nối liền các địa phương của vùng, trong điều kiện hệ thống giao 

thông bộ chưa hoàn chỉnh và chi phí vận tải cao.  

Là vùng đồng bằng phù sa mới bồi, được hình thành bởi trầm tích trẻ, nơi mà lòng sông, bờ 

sông có địa chất nền yếu, cùng với quy luật của dòng sông, bên lở - bên bồi, nên việc xói 

lở, bồi lắng xảy ra là tất yếu. Trong những năm gần đây, với tốc độ phát triển KT-XH 

mạnh mẽ của khu vực ĐBSCL, nhu cầu khai thác hệ thống sông, rạch ngày một cao, các 

phương tiện giao thông thủy tăng nhanh cả về số lượng, tải trọng, tốc độ chạy tàu v.v….. 

và cùng với đó là tình trạng biến động nguồn nước thượng lưu, thiếu hụt lượng bùn cát về 

đồng bằng và biến đổi khí hậu, nước biển dâng v.v…, thúc đẩy hiện tượng sạt lở, bồi lắng 

ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. 

Để duy tu, bảo dưỡng và tiếp tục phát triển hệ thống sông, kênh, trong những năm qua, các 

công trình phòng chống xói lở, bồi lắng đã được xây dựng nhiều tại vùng đồng bằng, lượng 

kinh phí hàng năm phục vụ cho việc xây dựng các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển rất 

lớn, với hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Vật liệu phục vụ cho việc xây dựng công trình chủ 

yếu vẫn là bê tông cốt thép. Nguồn tài nguyên đá, cát, xi măng phải sử dụng rất nhiều và 

phải vận chuyển từ nơi xa đến với giá thành cao và ngày càng cạn kiệt. 

Trong khi đó, ĐBSCL được biết đến là vựa lúa của cả nước, hàng năm lượng rơm, rạ, trấu 

và các phụ phẩm nông nghiệp khác thải ra do sản xuất nông nghiệp có khối lượng rất lớn 

đến hàng chục triệu tấn. 

Từ những thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng có sử 

dụng phụ phẩm nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Để làm phong phú hơn và có thêm 

sự lựa chọn các giải pháp bảo vệ bờ trong đó tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có (thậm chí 

dư thừa) tại địa phương và trên hết là thân thiện với môi trường và với giá thành phù hợp, 

đề tài đã đề xuất ý tưởng sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo 

vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL. 

Vì vậy đề tài “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo 

vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” là cần thiết, 

có ý nghĩa khoa học và có ý nghĩa bảo vệ môi trường cũng như ý nghĩa thực tiễn ứng dụng 

vào các công trình bảo vệ bờ cho vùng ĐBSCL. 

1.1.2 Các nghiên cứu và thành tựu khoa học có liên quan 
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a. Các nghiên cứu và thành tựu khoa học liên quan đến sử dụng rơm, rạ, trấu, thân 

cây để sản xuất vật liệu nhẹ 

 Nghiên cứu ngoài nƣớc 

Trên thế giới, việc ứng dụng rơm, rạ, trấu để làm thức ăn gia súc, phân bón hay tạo ra các 

loại vật liệu nhẹ đã có từ lâu. Tuy vậy, việc sử dụng rơm, rạ, trấu để sản xuất vật liệu nhẹ 

phục vụ trong ngành xây dựng mới được quan tâm trong một số năm gần đây. 

Tại bang California là nơi sản xuất lúa gạo lớn của nước Mỹ, hàng năm khu vực này thải ra 

hàng triệu tấn rơm. Những giải pháp sử dụng rơm rạ được nghiên cứu, bao gồm: làm thức 

ăn cho gia súc, làm ván sợi ép, sản xuất năng lượng, làm giấy và các sản phẩm công nghiệp 

khác. Từ đó, việc sử dụng rơm, rạ, ..., phụ phẩm, phế thải nông nghiệp vào các lĩnh vực 

khác nhau từng bước phát triển.  

 

Hình 1:Cấu kiện, vật liệu nhẹ chất lượng cao được chế tạo có thành phần của trấu 

Mấy năm gần đây, trên thế giới đã tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều cấu kiện được sản xuất từ 

vật liệu trấu gia nhiệt hoặc không gia nhiệt, vật liệu hỗn hợp xi măng trấu dùng cho lát vỉa 

hè, đường phố.   

 Tình hình nghiên cứu trong nƣớc  

Trong một số năm gần đây, tại Việt Nam, việc sử dụng rơm rạ trấu thân cây để chế tạo vật 

liệu nhẹ cũng đã có những thành tựu nhất định. 

 

Hình 2: Gạch, ngói từ vỏ trấu - vật liệu xây dựng mới 

Nghiên cứu của Phạm Trọng Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SXTM Trọng Danh, 

đã nghiên cứu chế tạo được nhiều cấu kiện, gạch, ngói nhẹ từ vật liệu hỗn hợp trấu với 

nhựa, bao bì PP. Từ phụ phẩm trấu kết hớp với chất kết dính nhựa, trên công nghệ ép tạo 

thành gạch ngói nhẹ. Đây cũng là loại vật liệu mới thân thiện với môi trường, cần sử dụng 

nhân rộng với các sản phẩm khác nhau. 
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Mấy năm gần đây vật liệu xi măng và trấu vào xây dựng đường nông thôn đã xuất hiện 

nhiều nơi. Việc sử dụng bê tông có dùng thêm cốt liệu trấu làm đường nông thôn ở xã Lục 

Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có giá thành rẻ, tận dụng được vật liệu địa 

phương.  

    

  
 

Hình 3: Bê tông trấu làm đường nông thôn 

b. Các nghiên cứu và thành tựu khoa học có sử dụng rơm, rạ, trấu, thân cây để bảo 

vệ bờ sông, kênh, rạch 

 Ngoài nƣớc 

Phát triển khoa học và công nghệ về sử dụng phế thải, phụ phẩm nông nghiệp đi vào đời 

sống đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học về lĩnh vực chỉnh trị sông, bảo vệ bờ có thêm 

sự lựa chọn giải pháp chống sạt lở bờ thân thiện với môi trường. 

 

Hình 4: Thảm, cuộn rơm và hạt cỏ phủ mặt đê chống bào mòn và xói lở mái bờ 

Nhóm nghiên cứu Kelly Sutton và Ryan Williams thuộc trường Đại học Washington. Đã 

nghiên cứu phương án kiểm soát xói mòn mái dốc bằng các hình thức chế tạo cấu kiện 

dạng thảm, cuộn sợi lắp đặt lên mái dốc có tác dụng làm chậm dòng chảy mặt. Vật liệu chế 

tạo các cấu kiện này được sử dụng từ phụ phẩm nông nghiệp như rơm, tro trấu, đay. Cấu 

kiện này dễ thi công lắp đặt, giá thành rẻ. Chỉ áp dụng trong điều kiện mái dốc thoải, độ 

bền theo thời gian còn hạn chế; việc ứng dụng bảo vệ bờ sông, kênh rạch bị xói lở cần phải 

nghiên cứu. 

Ở Hàn Quốc, Công ty Hojeong Industry đã đưa ra công nghệ Vegetation Mat, sản xuất 

thảm thực vật thân thiện với môi trường sinh thái bằng cách gieo các loại hạt cỏ lên tấm vải 

địa kỹ thuật không dệt PLA, có khả năng phân hủy sinh học để thúc đẩy sự nảy mầm, kết 
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hợp chúng với dập kim để sản xuất tấm vải địa không dệt chứa hạt giống, cho vào sau khi 

cán với lớp chất độn 

Công nghệ Vegetation Mat gồm rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhưng đều có cấu tạo 

gồm 3 - 6 lớp, lấy nguyên liệu từ rơm, rạ, xơ dừa, lá cây rụng, vỏ cây, … ép lại, tạo ra các 

lớp. 

Công nghệ Vegetation Mat sử dụng vải địa kỹ thuật không dệt PLA tự phân hủy sinh học, 

thiệt hại do mưa và tuyết rơi được giảm thiểu, các chất độn được thêm vào để nó có tác 

dụng như phân bón, chúng có khối lượng nhẹ tiện cho việc vận chuyển, hiệu quả thi công 

được cải thiện và được Hàn Quốc chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.  

Như vậy, có thể thấy rằng trên thế giới việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ để 

tạo tấm, thảm để bảo vệ bờ đã có. Trên cơ sở ý tưởng và một số sản phẩm đã được sử dụng 

trên thế giới, nhóm tác giả nghiên cứu áp dụng để chế tạo thảm sinh thái đảm bảo phù hợp 

với môi trường và điều kiện tự nhiên vùng ĐBSCL của Việt Nam. 

 Trong nƣớc 

Bờ sông bên lở - bên bồi đó là quy luật tự nhiên, bên bờ lở người dân vùng đồng bằng đã 

có nhiều giải pháp bảo vệ trước hết là cho ruộng, vườn nhà mình, việc sử dụng phụ phẩm 

nông nghiệp như thân cây, lá cọ v.v…, đã được ứng dụng để chắn sóng, chặn xói lở bảo vệ 

bờ.  

Tại một số vùng ngọt hóa (hoặc mặn ít), người dân sử dụng biện pháp thả bèo Tây (Lục 

bình), giải pháp này có tác dụng làm giảm sóng tàu thuyền va đập vào bờ, tuy nhiên mức 

độ bảo vệ bờ còn hạn chế do chưa xử lý được hết các nguyên nhân khác như nền đất yếu, 

xói lở do vận tốc dòng chảy vượt qua sức chịu đựng tới hạn của liên kết các hạt đất mái bờ 

v.v... 

Đối với vùng mặn, lợ ven biển, cây trồng bảo vệ bờ thích hợp và được người dân lựa chọn 

vùng này chủ yếu là cây bần, mắm, dừa nước.v.v.. Các loại cây này có ưu điểm là phát 

triển tốt ở vùng đất lầy, môi trường nước mặn – lợ vùng cửa sông, hệ thống rễ của cây cắm 

sâu trong đất có tác dụng tăng độ chặt của đất, giữ trôi đất khi gặp dòng chảy, sóng của ghe 

tàu; đồng thời tạo mảng xanh sinh thái dọc theo bờ sông/kênh.  

Phên liếp, cọc cừ gỗ cũng đã được người dân sử dụng để bảo vệ mái bờ, các loại vật liệu để 

bảo vệ bờ gồm phên tre, phên cừ tràm, cừ tràm hoặc cọc gỗ đóng ken sát nhau và được 

đánh giá là khá hiệu quả. Quy trình thi công thường sử dụng bao gồm: Đóng các loại cọc 

cừ thành 2 hàng theo bờ đất bị xói một hàng phía ngoài dọc theo dòng nước, làm nhiệm vụ 

giữ các phên tre, nứa, bó cành cây để giữ đất, một hàng phía trong làm nhiệm vụ neo giữ 

cho hàng ngoài. Các cọc trong cùng một hàng được liên kết với nhau bằng thanh giằng 

cũng chính là các cây, giữa hai hàng liên kết bằng thanh giằng hoặc bằng dây thừng, dây 

thép; Đặt các phên tre, nứa, hoặc các loại bó cành cây vào phía trong của hàng ngoài tạo 

thành tường mềm ngăn đất bị trôi, cho đất vào giữa hai hàng cừ và đầm nện chặt. 

Bảo vệ bờ bằng bao tải đất kết hợp cọc cừ gỗ: Về hình thái thì giải pháp này cũng giống 

như giải pháp phên vách và cọc cừ, điểm khác nhau cơ bản là đất được cho vào các bao tải. 

Cọc được đóng thành khung vây giữ bao tải đất, giữa các cọc liên kết với nhau thông qua 

các thanh giằng. Sau khi hoàn thiện phần khung cọc, đất được bỏ vào bao tải xếp thứ tự 

thành lớp dọc bờ kênh. Vật liệu bao tải là nhựa PP (xác rắn) có cường độ chịu kéo thấp 

thường sử dụng để đựng lúa, gạo. Kinh phí xây dựng bình quân từ 3 - 5triệu đồng/1m dài 
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[11]. Tuy nhiên, tuổi thọ còn hạn chế (sử dụng từ 1 đến 3 năm) do bao tải bị mục không 

giữ được đất; đồng thời khung cọc cừ gỗ dễ bị gãy (tại phần dao động mực nước), các bao 

tải bị xô đẩy trôi ra sông. 

Việc sử dụng thân cây để làm đê quây, dập tạm ngăn nước, chắn sóng cũng đã được người 

dân vùng ĐBSCL sử dụng từ lâu. Người dân sử dụng cây Tràm, Cây Dừa v.v… để đan nối 

tạo thành bộ khung bên trong đổ đất hoặc thả bao tải cát. Ngoài ra, cây Tràm cò dùng để 

gia cố móng cho công trình xây dựng đê, kè, nhà cửa xây trên nền đất yếu. 

Nghiên cứu của cố GS Trần Như Hối, trong đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa 

học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ” , đã 

nghiên cứu ứng dụng thành công việc sử dụng xơ dừa đan thành phên, tấm dùng để gia 

cường đắp đê bao trên nền đất yếu, với mục đích để nhanh rút nước khối đắp, giảm thời 

gian cố kết và gia tăng khả năng chống trượt của khối đắp. Giải pháp này đã được ứng 

dụng tại môt số vùng đê bao ĐBSCL, cho kết quả khả quan. 

 Tóm lại: 

Qua viêc nghiên cứu tìm tòi các thành tựu KHCN trên thế giới và trong nước, cho thấy đã 

có nhiều sáng kiến để tận dụng phế thải, phụ phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, trấu, …, vào 

việc chế tạo vật liệu nhẹ thân thiện với môi trường phục vụ cho ngành xây dựng. 

Để tận dụng phế thải, phụ phẩm nông nghiệp vào mục đích bảo vệ bờ sông, kênh, rạch thì 

còn rất khiêm tốn, do đặc tính của chúng chủ yếu là chất hữu cơ, gặp môi trường nước dễ 

bị phân rã, thối rữa. 

Tại vùng ĐBSCL, từ lâu người dân ứng dụng thân cây Tràm, cây Dừa hoặc có thể một vài 

loại cây thân gỗ khác (Bần, Đước) vào việc tạo khung đắp đê quây, đập tạm, đập hướng 

dòng. Tuy nhiên, những loại cây này không có nhiều và cũng không là phụ phẩm hay phế 

thải từ SXNN. Còn rơm, rạ, trấu chưa được áp dụng. 

Qua nghiên cứu, xem xét việc tận dụng rơm, rạ đan thành phên để bảo vệ mái bờ hoặc tạo 

thảm trồng cỏ bảo vệ mái dốc đã được úng dụng trên thế giới, hoặc xem xét sự phối trộn 

với các loại vật liệu không bị phân rã trong môi trường nước, như bê tông trộn trấu làm 

đường giao thông vùng Cầu Kè – Vĩnh Long. 

Để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp với khối lượng rất lớn thải ra từ SXNN, góp phần vào 

công cuộc bảo vệ bờ sông, kênh rạch vùng ĐBSCL, đề tài tập trung nghiên cứu ứng dụng 

phụ phẩm nông nghiệp để chế tạo các cấu kiện hoặc không bị phân rã, chậm phân rã hoặc 

thích ứng với môi trường nước để giảm tác động của dòng chảy, của sóng tác động vào mái 

bờ gia tăng ổn định mái bờ và tạo cảnh quan môi trường. 

1.1.3 Mục tiêu của đề tài 

(1) Đánh giá được thực trạng và cơ chế xói lở bờ sông, kênh rạch tại ĐBSCL 

(ĐBSCL);  

(2) Đề xuất được các giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch tại vùng ĐBSCL bằng các 

vật liệu nhẹ cấu kiện từ phế thải, phụ phẩm (từ rơm, rạ, trấu, thân cây); 

(3) Đề xuất được quy trình công nghệ sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, ra, trấu, 

thân cây để chế tạo các vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi 

trường tại ĐBSCL; 

(4) Triển khai 01 mô hình thực tế dài khoàng 120 mét cho bờ sông, kênh rạch bị xói 

lở. 



7 

 

 

1.1.4 Phạm vi nghiên cứu 

a. Phạm vi nghiên cứu về địa lí 

Các tỉnh vùng ĐBSCL, nơi có nền địa chất rất yếu và hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng 

chịt và chế độ thủy động lực học hết sức đặc trưng, vừa tác động bởi dòng chảy trong sông 

từ thượng nguồn, lũ tràn đồng, triều biển Đông. 

b. Phạm vi nghiên cứu về chuyên môn  

Nghiên cứu giải pháp thân thiện môi trường mà cụ thể là các phế thải, phụ phẩm nông 

nghiệp để bảo vệ bờ sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL. 

1.1.5 Đối tƣợng nghiên cứu 

ĐBSCL là vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp. Hằng năm lượng phế thải dư thừa 

trong quá trình chế biến các sản phẩm nông sản, thực phẩm rất lớn. Song song với nguồn 

lợi đó là khối lượng phế phẩm do hoạt động nông nghiệp thải ra ngày càng nhiều.  

Phế phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL là những sản phẩm thừa của cây lúa, mía, khóm 

(dứa), bắp (ngô) như vỏ trấu, bã mía, cùi bắp, xơ dừa, rơm rạ... Bên cạnh mức tăng trưởng, 

đem lại nguồn thu lớn từ xuất khẩu nông sản thì các phế thải, phụ phẩm trong quá trình chế 

biến các loại cây công nghiệp, sản xuất hoa quả, thực phẩm…cũng rất đa dạng về chủng 

loại và phong phú về số lượng. 

 Có thể chỉ ra một số loại phế phẩm điển hình như: rơm rạ, trấu, thân của các loại cây lấy 

hạt, vỏ đậu, mùn cưa, sơ dừa, vỏ dừa, lá dừa, … Rơm là phần thân trên của cây lúa sau khi 

đã thu hoạch lấy hạt lúa. Rạ là phần thân dưới (gốc) của cây lúa. Rơm rạ được thải ra trên 

cánh đồng, nơi diễn ra hoạt động gặt và tuốt lúa, vì thế rơm rạ phát sinh không tập trung 

mà rải rác khắp cánh đồng. 

Trấu là phần vỏ cứng bên ngoài hạt lúa thải ra sau khi xay xát lúa thành gạo. Trấu được 

thải ra trong quá trình xay xát tại các nhà máy xay lúa. Trước khi xay lúa thành gạo, hạt lúa 

đã được phơi hoặc sấy khô, nên trấu thải ra luôn ở trạng thái khô.  

Trong số các chủng loại phế phẩm nông nghiệp thì rơm rạ và trấu là loại có khối lượng 

đáng kể nhất. Số lượng hàng triệu tấn mỗi năm, làm gia tăng gánh nặng cho công tác xử lý 

và xây dựng các bãi chứa phụ phẩm, đe dọa ô nghiễm môi trường (đốt đồng). Từ xưa, việc 

sử dụng rơm rạ, trấu đã rất quen thuộc với người nông dân.  

Đã có lúc rơm rạ được coi là một loại sản phẩm hữu ích, nhưng do quy mô sản xuất lúa 

ngày càng tăng, việc sử dụng các phế thải nông nghiệp trong sinh hoạt nông thôn ngày 

càng giảm và dần dần được thay thế bằng các nguồn nhiên liệu thuận lợi hơn như gas, 

điện… nên rơm rạ đã trở thành một nguồn phế thải bị dư thừa và khó xử lý.  

Các phế phẩm sau khi thải ra thường được xử lý bằng các biện pháp chôn lấp, đốt bỏ, thậm 

chí đổ xuống hồ, ao, sông, suối... vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường. Một phần vỏ 

trấu đã được ép và sử dụng làm nhiên liệu đốt. Rơm làm thức ăn gia súc, phân bón v.v…, 

tuy nhiên, phần lớn là dư thừa đổ ra các hồ ao, cống rãnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến 

môi trường sinh thái. 

 Trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, việc tận thu, tái chế và 

sử dụng lại các nguyên vật liệu nói chung và các phụ, phế phẩm trong quá trình sản xuất, 

chế biến nông sản, thực phẩm nói riêng là một biện pháp tiết kiệm hết sức cần thiết. Quan 

trọng hơn, nếu biết cách tận dụng triệt để nguồn phế phẩm này thì không những giải quyết 
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được tình trạng ô nhiễm môi trường do việc xả thải phế phẩm gây ra, mà còn tạo ra nhiều 

việc làm cho người thu nhập thấp, hạn chế tác động do khai thác tài nguyên gây ra. 

Thân cây sử dụng làm kè bảo vệ bờ đã được người dân trong vùng ĐBSCL sử dụng tự lâu, 

như thân cây tràm, cây đước, cây dừa, dùng kè cạp tạm để đắp bờ bao ngăn nước, hoặc kè 

nhằm hạn chế dòng chảy tác động trực tiếp vào bờ. 

Trong quá trình hình thành ý tưởng nghiên cứu, sau khi tham vấn các Nhà khoa học, các 

chuyên gia thông qua các hội đồng thẩm định đề cương, các phế thải và phụ phẩm từ sản 

xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL chủ yếu là rơm, rạ, trấu và thân cây. Vì vậy, theo đề cương 

được duyệt, các phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp bao gồm: rơm rạ, trấu, thân cây sẽ là 

đối tượng nghiên cứu để sản xuất vật liệu nhẹ bảo vệ bờ sông, kênh rạch vùng ĐBSCL. 

Vùng ĐBSCL không có rừng trồng lấy gỗ, thân cây ở đây chỉ bao gồm các loại cây trồng 

chắn sóng ven biển như cây đước, cây bần, cây mắm, hiện đã và đang phát huy hiệu quả 

trong việc hạn chế xói lở bảo vệ bờ biển cũng như bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn ven 

biển. Việc đi sâu nghiên cứu để phát triển hay bảo vệ loại cây này không thuộc phạm vi 

nghiên cứu của đề tài. Còn về việc sử dụng thân cây để bảo vệ bờ, trong quá trình nghiên 

cứu sơ bộ, trên cơ sở các thành tựu khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên 

cứu trong phần giới thiệu đề tài đã nêu rất rõ, trong đó một số phụ phẩm như thân cây dừa 

hay cây tràm, cây đước v.v…, đã và đang được ứng dụng làm kè bảo vệ bờ một cách phổ 

biến tại khu vực ĐBSCL chúng được dùng để đắp đê quây chắn sóng, đóng cọc cừ gia tải 

nền v.v…. Vì vậy, đề tài đề nghị không tiếp tục nghiên cứu. Trong khuôn khổ đề tài này, 

trên cơ sở các luận cứ khoa học cũng như mục tiêu, sản phẩm đã được đặt hàng, nhóm 

nghiên cứu tận dụng các phế thải, phụ phẩm chính của ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL, 

bao gồm: Rơm, rạ, trấu, mùn dừa. Việc tận dụng xơ dừa để bảo vệ bờ, tăng cường hệ số ổn 

định mái dốc đã có nghiên cứu của cố GS Trần Như Hối, hiện một số công trình đã được 

ứng dụng kỹ thuật này, do đó đề nghị đề tài này sẽ không đề cập đến.  

Trong khuôn khổ đề tài sẽ nghiên cứu các phế thải và phụ phẩm nông nghiệp, cụ thể bao 

gồm: rơm, rạ, trấu, mùn dừa, kết hợp cùng với các vật liệu khác chế tạo ra các cấu kiện 

(dạng tấm, khối, thảm) có tác dụng bảo vệ bờ phù hợp với một số điều kiện nhất định tại 

vùng ĐBSCL. 

1.1.6 Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Tổng hợp, đánh giá phân tích tài liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sạt lở và 

đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch tại ĐBSCL; 

Nội dung 2: Nghiên cứu lựa chọn thành phần vật liệu phối liệu với phụ phẩm nông nghiệp 

để chế tạo vật liệu nhẹ dạng tấm, bản, khối có độ bền cao trong điều kiện môi trường 

ĐBSCL; 

Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo các loại vật liệu, cấu kiện bảo vệ bờ 

sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL, chứa thành phần phế thải, phụ phẩm nông nghiệp; 

Nội dung 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình bảo vệ bờ sông, kênh, rạch 

ngoài thực tế, với chiều dài 120 m; 

Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả của mô hình thử nghiệm và khả năng ứng dụng, phạm vi 

ứng dụng, khả năng nhân rộng. 

1.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 

1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin; 
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2. Phương pháp kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu; 

3. Phương pháp mô hình toán; 

4. Phương pháp điều tra thực tế; 

5. Phương pháp đo đạc, khảo sát thực địa; 

6. Phương pháp mô hình thực tế; 

7. Phương pháp thí nghiệm trong phòng; 

8. Phương pháp chuyên gia, hội thảo. 

 

Hình 5: Sơ đồ khối (khung logic) và phương pháp nghiên cứu đề tài 

1.1.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

a. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ 

- Việc nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho các giải pháp bảo vể bờ 

sông rạch bằng vật liệu thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển kinh tế, xã 

hội vùng ĐBSCL một cách bền vững.  

- Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp tư duy, cách tiếp cận mới trong việc khai 

thác sử dụng nguyên vật liệu địa phương một cách khoa học và thực tế. 

b. Đối với kinh tế - xã hội 

- Kết quả của nghiên cứu này phục vụ thiết thực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, 

vùng ĐBSCL trong điều kiện chống sạt lở bờ sông rạch, cũng như thích ứng với 

biến đổi khí hậu; 

- Kết quả đề tài dự kiến sẽ góp phần vào việc hoàn thiện qui trình công nghệ sử dụng 

vật liệu phụ phẩm từ nông nghiệp, thân thiện với môi trường góp phần phát triển 

bền vững ở ĐBSCL.  
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- Sản phẩm góp phần thành công chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai trong vấn để sạt lở ở ĐBSCL. 

c. Tác động nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân và các thành viên tham gia 

thông qua việc thực hiện đề tài 

-  Đối với cơ quan chủ trì đề tài: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần củng cố và 

phát triển lý thuyết về giải pháp bảo vệ bờ sông rạch, sử dụng vật liệu mới, hướng 

tới bảo vệ môi trường. Một số cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ về lý thuyết, 

thực hành và kinh nghiệm khi thực hiện các vấn đề có liên quan, thấy rõ hơn nữa 

tầm quan trọng của kế hoạch sử dụng vật liệu vào việc phòng chống sạt lở vùng 

ĐBSCL phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo. 

-  Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Kết quả của đề tài hỗ trợ việc lực 

chọn các loại sản phẩm vật liệu, giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông rạch ở 

ĐBSCL một cách hợp lý, kinh tế. Sản phẩm của đề tài sẽ là cơ sở, tiền đề triển khai 

các nghiên cứu tương tự. 

1.1.3 Tiến độ và kinh phí thực hiện 

a. Tiến độ thực hiện 

Thời gian thực hiện: 27 tháng, từ tháng 10/2018; Gia hạn thêm 4 tháng; Kết thúc 31/4/2021 

b. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí được giao: 5.850 triệu đồng;  

2. TÓM LƢỢC CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ BỜ SÔNG, KÊNH RẠCH TẠI ĐBSCL  

2.1.1 Thực trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch vùng ĐBSCL 

a. Tổng quan chung tình hình sạt lở vùng ĐBSCL 

Nằm ở cuối nguồn sông Mê Kông, ĐBSCL được biết đến như một trong những khu vực 

chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc xây dựng các công trình thủy điện phía thượng 

nguồn sông Mê Kông, tình trạng khai thác cát thiếu quy hoạch tác động trực tiếp lên lòng 

sông; các hoạt động giao thông thủy, xây dựng nhà cửa lấn chiếm lòng sông, bờ sông; bên 

cạnh đó là các hiệu ứng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu - nước biển dâng và những 

tác động từ biển đã tạo nên mối đe dọa thách thức sự tồn tại của ĐBSCL. Hậu quả là tình 

trạng sạt lở hệ thống sông rạch, xói lở bờ biển đang diễn ra trên hầu hết các tỉnh thành 

trong khu vực với mức độ trầm trọng và phức tạp hơn, gia tăng cả về phạm vi và cường độ.  

Trong những năm gần đây tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch đang diễn ra hết sức 

nghiêm trọng không chỉ ngoài biển mà còn cả trong nội đồng khu vực ĐBSCL làm mất đất, 

hư hỏng cơ sở hạ tầng, suy thoái rừng ngập mặn. 

b. Diễn biến xói lở bờ sông vùng ĐBSCL theo số liệu điều tra của SIWRR đến năm 

2020 

Theo số liệu thống kê từ phiếu điều tra, báo cáo tình hình sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển của 

các địa phương, tính đến thời điểm hiện tại (2020) [3], trên địa bàn 13 tỉnh khu vực 

ĐBSCL có tổng 604 vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 891,2 km (bờ sông 534 

điểm/578 km, bờ biển là 70 điểm/313 km). 
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- Sạt lở đặc biệt nguy hiểm: 111 điểm/298 km, chiếm tỷ lệ khoảng 18% (bờ sông 65 

điểm/105,4 km; bờ biển 46 điểm/192,7 km); 

- Sạt lở nguy hiểm: 135 điểm/275,3 km, chiếm tỷ lệ 23% (bờ sông 118 điểm/179,5 

km; bờ biển 17 điểm/95,8 km) ; 

- Sạt lở bình thường: 358 điểm/317,8 km chiếm tỷ lệ 59%. 

Qua biểu đồ thống kê sạt lở các tỉnh cho thấy, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển xảy ra nhiều 

nhất ở 4 tỉnh Tiền Giang (77 điểm), Bến Tre (55 điểm), An Giang (78 điểm) và Cà Mau 

(94 điểm). Số điểm sạt lở của 4 tỉnh chiếm đến 50% trên tổng số điểm sạt lở thống kê được 

tại 13 tỉnh ĐBSCL. Trong đó, An Giang và Cà Mau vẫn là 2 tỉnh có mức độ sạt lở luôn 

trong tình trạng báo động đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm, số điểm xảy ra sạt lở gia tăng 

so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

Hình 6: Bản đồ các điểm sạt lở ở khu vực ĐBSCL 

Nếu chỉ tính riêng về xói lở bờ biển của 7 tỉnh ven biển ĐBSCL, trong khoảng 744km bờ 

biển có 70 điểm xói lở, với chiều dài 312,8km (192,7 km đường bờ xói lở đặc biệt nguy 

hiểm; 95,8km đường bờ xói lở nguy hiểm; 24,3 km đường bờ xói lở bình thường). Trong 

số 7 tỉnh ven biển, Cà Mau là tỉnh đang diễn ra xói lở bờ biển mạnh nhất, nguy hiểm nhất 

gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái với 25 khu vực xói lở, với chiều dài 109,3km, chiếm tới 

43% chiều dài bờ biển của tỉnh.  

Đặc biệt nguy hiểm 111 điểm, dài 298km, 

Nguy hiểm 135 điểm, dài 275,3km, 

Bình thường 358 điểm, dài 317,8km. 
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Hình 7: Mức độ sạt lở các tỉnh ĐBSCL 

2.1.2 Nguyên nhân, cơ chế gây sạt lở trên các sông rạch vùng ĐBSCL 

a. Các nguyên nhân khách quan tác động đến sạt lở bờ sông  

- Yếu tố địa chất địa mạo 

- Tác động của dòng chảy sông 

- Sạt lở ở đoạn sông gần biển, khu vực cửa sông 

- Tác động của địa hình và hình thái lòng dẫn  

b. Các yếu tố chủ quan  

- Vấn đề khai thác thượng nguồn  

- Hoạt động giao thông thủy trên sông 

- Lên đê bao trên vùng ngập lũ ĐBSCL 

- Khai thác cát trên sông 

- Sạt lở bờ do bị gia tải quá mức 

- Sụt lún nền đất 

2.1.3 Một số giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL 

a. Giải pháp phi công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh ở ĐBSCL   
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b. Giải pháp công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh ở ĐBSCL 

- Nhóm giải pháp thứ nhất - giải pháp bảo vệ bờ gián tiếp (chủ động) 

- Nhóm giải pháp công trình thứ hai - nhóm giải pháp thân thiện với môi trường 

- Nhóm giải pháp công trình thứ ba - nhóm giải pháp công trình bảo vệ bờ bán kiên 

cố. 

- Nhóm giải pháp công trình thứ tư – kiên cố 

2.2 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO CẤU 

KIỆN BẢO VỆ BỜ VÙNG ĐBSCL 

2.2.1 Nghiên cứu chế tạo cấu kiện dạng khối bê tông lắp ghép mái kè  

a. Nghiên cứu sản xuất cấu kiện bê tông lắp ghép làm mái kè 

 Các loại phụ phẩm, phế thải và các nguyên liệu phù hợp dùng làm nguyên liệu 

sản xuất bê tông 

Nguyên liệu sản xuất bê tông truyền thống thường gồm có: xi măng, đá dăm, sỏi, cát, nước 

và các loại phụ gia (nếu cần). Tuy nhiên, để cải thiện một số tính chất của bê tông, người ta 

có thể cải tiến thành phần nguyên liệu theo chiều hướng nào đó nhằm làm thay đổi một 

hoặc một vài đặc tính của sản phẩm bê tông. 

Trong ngành xây dựng hiện đại, đối với bê tông, chất kết dính vẫn chưa có sự thay đổi 

nhiều, vẫn là xi măng pooclăng. Tuy nhiên, cốt liệu và phụ gia có nhiều sự biến tấu hơn. 

Để sản xuất bê tông cường độ cao, người ta tăng phẩm chất cốt liệu, đưa vào hỗn hợp bê 

tông loại phụ gia giúp tăng cường độ bê tông lên cao. Để sản xuất bê tông nhẹ, người ta 

thêm phụ gia tạo bọt hoặc phụ gia cuốn khí. Để sản xuất bê tông có khả năng chống uốn, 

người ta thêm vào thành phần bê tông các nguyên liệu dạng sợi như sợi thép, sợi thủy tinh, 

… 

Đối với các công trình kè bảo vệ bờ, do không cần thiết phải chế tạo bằng bê tông có phẩm 

chất quá tốt. Sự cần thiết là sản phẩm bê tông đạt được cường độ nén cần thiết, bê tông 

tương đối nhẹ và đủ bền trong môi trường làm việc. Do vậy, để tiết kiệm các nguyên vật 

liệu đắt tiền và giảm bớt sự tác động đến môi trường do khai thác nguyên liệu sản xuất bê 

tông, cũng như ảnh hưởng môi trường từ tác động của các loại phế thải, thì việc nghiên cứu 

tận dụng phế thải để làm chất độn trong sản xuất bê tông phẩm chất thấp là có thể chấp 

nhận được. 

Tùy vào loại phế thải, hay phụ phẩm khác nhau khi đưa vào hỗn hợp bê tông nó sẽ có sự 

ảnh hưởng khác nhau đến chất lượng bê tông. Trong phạm vi nghiên cứu cảu đề tài, các 

phế thải, phụ phẩm của ngành nông nghiệp tại vùng ĐBSCL là đối tượng cần nghiên cứu 

sử dụng làm một phần nguyên liệu sản xuất bê tông. 

Hàm lượng vô cơ trong vỏ trấu gồm SiO2+ Al2O3+K2O+CaO chiếm khoảng 24% trọng 

lượng của vỏ trấu. Phần còn lại là hàm lượng hữu cơ. So với hàm lượng vô cơ trong rơm rạ 

khoảng 13%, cho thấy hàm lượng vô cơ (tạm gọi là chất liệu không bị phân hủy) trong trấu 

lớn hơn nhiều so với rơm rạ. Ngoài ra, vỏ trấu dạng rời, hạt nhỏ có thể dễ trộn lẫn với cát, 

đá, xi măng, còn rơm, rạ nếu muốn trộn chung phải nghiền nhỏ, chưa kể rơm rạ cấu tạo 

dạng ống, có độ rỗng cao sẽ làm tăng tính thấm của bê tông, khi ngâm trong môi trường 

mặn, phèn sẽ làm giảm nhanh độ bền của bê tông. 
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Vì vậy, trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sử dụng vỏ trấu là một trong những cốt 

liệu phối hợp với chất keo dính là xi măng để chế tạo bê tông. Đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu, 

phân tích về tính chất cơ lí, độ bền v.v… ngâm trong các môi trường nước khác nhau giống 

với thực trạng môi trường vùng ĐBSCL, qua đó đánh giá tiềm năng ứng dụng và nhân 

rộng. 

 Ảnh hƣởng vật liệu có hàm lƣợng hữu cơ khi đƣa vào thành phần bê tông 

Để đưa vỏ trấu vào tham gia thành phần trong hỗn hợp bê tông, trước tiên cần kiểm tra ảnh 

hưởng của trấu tới chỉ tiêu hữu cơ của cốt liệu như sau: Xác định tính chất hữu cơ của cốt 

liệu với tỷ lệ trấu 30 kg (tương đương 1,2 % so với khối lượng thể tích của bê tông), cát 

716 kg, đá dăm 1145 kg bằng phương pháp so với màu chuẩn theo TCVN 7572-2006 - 

Phương pháp thử cốt liệu cho bê tông và vữa. Kết quả cho thấy hàm lượng hữu cơ vẫn nằm 

trong phạm vi cho phép (Hình 8). 

 

Hình 8: Thí nghiệm hàm lượng hữu cơ trong bê tông 

Khối lượng thể tích của vỏ trấu nhỏ hơn vật liệu cát, đá, xi măng khá lớn và thấp hơn nước. 

Nếu đưa trấu khô vào nước, trấu sẽ nổi và rất khó trộn đều trấu trong hỗn hợp bê tông. Tuy 

nhiên khi trấu bão hòa nước (ngâm sau 24 giờ) thì khối lượng thể tích vào khoảng (1,15-

1,20) g/cm³. Vì vậy khi trấu bão hoà nước hoàn toàn thuận lợi cho quá trình gia công. 

b. Các thành phần cấp phối bê tông và mác bê tông nghiên cứu 

 Luận cứ khoa học chọn thành phần cấp phối bê tông 

Cấp phối bê tông nghiên cứu cơ bản từ các vật liệu gồm xi măng (X), cát (C), đá dăm (Đ), 

nước (N), trấu (Tr). Hiện nay, cát có modun độ lớn mức trung bình khi M ≥ 2 còn rất ít. 

Trong trường hợp cát có thành phần nhiều hạt nhỏ (M<2), để giảm lượng dùng X, các nhà 

sản xuất bê tông thường dùng phương án cát mịn (CM) + đá mi (ĐM) để tăng modun độ 

lớn của cát. Một số định hướng thành phần bê tông nghiên cứu như sau: 

Hướng 1: Sử dụng chất kết dính + cốt liệu mịn (Cát) + Cốt liệu lớn (Dăm) + trấu 

Hướng 2: Sử dụng chất kết dính + cốt liệu mịn + trấu 

Cốt liệu mịn có sử dụng 3 trường hợp sau: 

Cát bê tông (Loại có modun ≥2); CM (Loại có modun <2); CM + ĐM;  

Dựa vào các hướng sử dụng thành phần cốt liệu, các cấp phối nghiên cứu được chia  thành 

6 nhóm như sau: 

Bảng 1: Thành phần nguyên liệu định hướng nghiên cứu 
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Nhóm X Cát BT CM ĐM Đá 1x2 Trấu Nƣớc 

N1 x x   x x x 

N2 x x    x x 

N3 x  x x  x x 

N4 x  x   x x 

N5 x  x x x x x 

N6 x  x x  x x 

 Mác bê tông nghiên cứu 

- Dựa trên nhu cầu, mục đích sử dụng và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, vùng 

mác bê tông lựa chọn nghiên cứu từ M100 đến M200. 

- Độ lưu động của bê tông: S=6-8 cm hoặc bê tông bán khô. 

 Môi trƣờng thử nghiệm 

Do vị trí địa lý và điều kiện thổ nhưỡng, ĐBSCL có nhiều khu vực với môi trường nước 

khác nhau. Trong đó, 03 môi trường nước rõ nét nhất là nước ngọt, nước chua phèn và 

nước nhiễm mặn. Vì vậy, sản phẩm của quá trình nghiên cứu để đảm bảo ứng dụng tốt 

trong các môi trường làm việc, cần được thử nghiệm đánh giá độ bền của nó đối với từng 

môi trường nước tương ứng. 

Độ bền của cấu kiện bê tông lắp ghép thể hiện bằng sự đánh giá chất lượng kết cấu trước 

và sau khi làm việc tại môi trường thử nghiệm qua từng giai đoạn thời gian. Để đánh giá độ 

bền của sản phẩm cấu kiện lát mái bằng bê tông thì tiêu chí cường độ chịu nén là tiêu chí 

hàng đầu. Thông qua việc đánh giá sự thay đổi cường độ chịu nén theo thời gian tại môi 

trường làm việc cụ thể, có thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng của môi trường đến khả 

năng làm việc chung của cấu kiện và của công trình. 

Song song với việc thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp bê tông và của bê tông, 

nhóm nghiên cứu còn xác định độ bền của bê tông trong các môi trường làm việc khác 

nhau. Độ bền đánh giá qua chỉ tiêu cường độ chịu nén được đánh giá bằng mức độ suy 

giảm cường độ nén khi ngâm các mẫu thử ở môi trường làm việc thực tế. Mẫu thử được 

chia thành 03 nhóm, đem ngâm trong 03 môi trường: nước ngọt, nước nhiễm phèn và nước 

nhiễm mặn. 

- Môi trường Nước ngọt được chọn ngay khu thí nghiệm Bình Dương. 

- Môi trường Nước phèn được chọn tại vùng bưng trồng tràm, dứa của huyện Đức 

Huệ - tỉnh Long An, độ pH dao động trong khoảng từ 4,2 – 4,7. 

- Môi trường Nước mặn được chọn ngâm mẫu là vuông nuôi tôm bỏ hoang tại huyện 

Bình Đại - tỉnh Bến Tre. Độ mặn tại đây dao động từ 8 ÷ 15‰. 

c. Kết quả thí nghiệm 

 Kết quả thí nghiệm R28 

Trong khuôn khổ của báo cáo tóm tắt, người viết trình bày kết quả thí nghiệm R28 cho 

nhóm N3, cụ thể phân tích trong các biểu đồ tương quan sau: 
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Quan hệ lượng trấu và độ hút nước – nhóm N3 

Độ hút nước của bê tông 

tăng khi hàm lượng trấu 

tăng.  

Cứ tăng 10 kg trấu, độ hút 

nước của bê tông tăng 

khoảng 0,9-2% tùy theo 

lượng sử dụng trấu. Lượng 

trấu càng lớn, độ hút nước 

càng tăng mạnh 

 

Quan hệ lượng trấu và khối lượng thể tích – nhóm N3 

Khối lượng thể tích của BT 

giảm khi hàm lượng trấu 

tăng.  

Cứ tăng 10 kg trấu thì khối 

lượng thể tích của bê tông 

giảm khoảng 100 kg/m³; 

Khi sử dụng khoảng 20 – 

40 kg trấu thì KLTT của bê 

tông còn khoảng 2 T/m³, 

 

Quan hệ lượng trấu và Cường độ nén – nhóm N3 

Cường độ chịu nén giảm 

khi hàm lượng trấu tăng. 

Khi tăng 10 kg trấu thì 

cường độ nén giảm khoảng 

3 MPa 
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Quan hệ lượng trấu và Cường độ kéo khi bửa – nhóm N3 

Cường độ kéo khi uốn của 

bê tông giảm khi hàm 

lượng trấu tăng.  

Khi tăng 10 kg trấu, cường 

độ chịu kéo khi uốn giảm 

khoảng 0,16 MPa.  

 

Quan hệ lượng trấu và độ co ngót – nhóm N3 

Độ co của bê tông tăng khi 

hàm lượng trấu tăng. 

Cứ tăng 10 kg trấu thì độ 

co ngót của  bê tông tăng 

khoảng 0,2-0,6 mm/m. 

Lượng trấu lớn thì độ co 

ngót tăng cao. 

 

 

Quan hệ lượng trấu và modun đàn hồi – nhóm N3 

Môđun đàn hồi của bê tông 

giảm khi hàm lượng trấu 

tăng. 

Cứ tăng 10 kg trấu thì 

modun đàn hồi của bê tông 

giảm khoảng 1,4 GPa 
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Quan hệ lượng trấu và cường độ kéo khi bửa – nhóm N3 

Cường độ kéo khi bửa của 

bê tông giảm khi hàm 

lượng trấu tăng  

Cứ tăng 10 kg trấu, cường 

độ chịu kéo khi bửa giảm 

khoảng 0,1 - 0,6 Mpa. 

Lượng trấu càng lớn thì 

mức giảm cường độ chịu 

kéo càng nhiều 

 

 

Quan hệ lượng trấu và độ thấm nước – nhóm N3 

Độ thấm nước tăng và tăng 

mạnh khi hàm lượng trấu ≥ 

20 kg/m³. Khi lượng trấu < 

20 kg/m³ thì cứ tăng 10 

kg/m³, độ thấm nước tăng 

khoảng 0,04 (L/m2.h). Khi 

lượng trấu > 20 kg/m³ thì 

thì cứ tăng 10 kg trấu, độ 

thấm nước tăng khoảng 0,6 

– 1,0 (L/m
2
.h). 

 

 

Tương quan hàm lượng trấu và lượng dùng X, cường độ nén mẫu 

nhóm N3.2 

Hàm lượng trấu tăng, 

cường độ bê tông giảm 

 Kết quả xác định cƣờng độ nén bê tông trong các môi trƣờng nƣớc ở ĐBSCL 
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 Nhận xét kết quả thí nghiệm (cho 6 nhóm) 

- Khi lượng trấu tăng thì làm giảm trọng lượng bê tông; giảm cường độ nén, giảm 

cường độ kéo, giảm modun đàn hồi.  Tăng độ co ngót, tăng độ hút nước, tăng độ 

thấm nước. 

- Cứ tăng 10 kg trấu thì: 

o Độ hút nước của bê tông tăng khoảng 0,1-0,9 % 

o Độ co ngót của bê tăng 0,05- 0,7 mm/m. Lượng trấu lớn thì độ co ngót tăng 

cao,  

o Độ thấm nước tăng khoảng 0,02 - 2 (L/m
2
.h).  

o Khối lượng thể tích của bê tông giảm khoảng 20-100 kg 

o Cường độ nén giảm khoảng 2 -4 MPa 

o Cường độ chịu kéo khi uốn giảm khoảng 0,1-0,4 MPa 

o Modun đàn hồi của bê tông giảm khoảng 0,6-2,8 GPa 

o Cường độ chịu kéo khi bửa giảm khoảng 0,1-0,8 MPa 

 Sự thay đổi độ thấm nƣớc trong 3 môi trƣờng  

 Diễn biến cƣờng độ bê tông nhóm N2, N4 (270 ngày tuổi) 

Từ kết quả thực nghiệm thành lập tương quan diễn biến cường độ nén theo thời gian trong 

các môi trường khác nhau.  

 

Nhóm N2.1.1 

 

Nhóm N2.1.2’ 
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Nhóm N3.3.0 Nhóm N3.3.1 

Hình 9: Tương quan diễn biến cường độ nén theo thời gian trong các môi trường khá nhau 

nhóm đến 270 ngày tuổi. 

- Bê tông cấp phối nhóm N2, thành phần cát bê tông +trấu + X cường độ bê tông 

trong môi trường chua mặn giảm khá nhanh. Tuổi 9 tháng, cường độ thấp hơn 

cường độ tại mác thiết kế 0,3-1,3%. 

- Bê tông cấp phối nhóm N4, thành phần CM +trấu + X cường độ bê tông trong môi 

trường chua mặn giảm khá nhanh. Tuổi 9 tháng, cường độ thấp hơn cường độ mác 

thiết kế 2-5%. 

- Bê tông Nhóm N1, nhóm N3, nhóm N5 trong môi trường chua mặn vẫn phát triển 

cường độ và cao hơn so với tuổi 28 ngày. 

- Bê tông nhóm N6, cường độ bê tông trong môi trường chua mặn sau 3 tháng đã 

giảm so với tuổi 28 ngày. Có thể giải thích điều này vì thành phần cấp phối bê tông 

của Nhóm N1, 3 nhóm N5 có sự tham gia của đá dăm, làm cho độ đặc chắc tốt hơn, 

lượng dùng X ít hơn nên lượng trấu sử dụng nhỏ hơn so với cấp phối bê tông nhóm 

N6. 

 Sự thay đổi độ thấm nƣớc trong 3 môi trƣờng  

Ngoài việc xem xét sự biến đổi cường độ còn xác định mức độ thay đổi độ thấm nước của 

bê tông sau khi ngâm mẫu ở môi trường chua mặn so với môi trường nước ngọt với cấp 

phối N6.3 (17% trấu – 59,9 kg/m³ BT) như sau: 

Bảng 2: Độ chống thấm của bê tông ngâm trong các môi trường khác nhau 

Thứ 

tự 

Môi trƣờng 

ngâm mẫu 

Thời gian 

(s) 

Lƣu 

lƣợng 

(ml) 

Diện tích 

(cm
2
) 

Độ thấm 

(L/m
2
.h) 

Độ thấm 

(cm/s) 

1 Chua 5 90 42,3 256 7,1E-03 

2 Mặn 5 65 42,3 185 5,1E-03 

3 Ngọt 120 5 42,3 0,59 1,6E-05 

Nhận xét: Sau khoảng thời gian 9 tháng, ngâm trong môi trường chua mặn, độ thấm nước 

của bê tông tăng lên đáng kể, có thể đạt tới hệ số thấm 10
-3

(cm/s). 
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d. Xác định thành phần và cấp phối bê tông có sử dụng trấu mác M100, M150, 

M200 

Từ kết quả thực nghiệm nghiên cứu tương quan giữa hàm lượng trấu sử dụng với các tính 

chất cường độ, lượng nước trộn … của bê tông ở trên, tiến hành xác định được thành phần 

cấp phối bê tông tương ứng với các mác M100; M150; M200 

Để có cơ sở tính toán thành phần cấp phối bê tông sử dụng trấu, tiến hành lập quan hệ như 

sau: 

- Quan hệ cường độ bê tông với tỷ lệ X/nước (X/N) 

- Quan hệ lượng trấu với lượng nước trộn (độ sụt 6-8cm) 

 

Xác định thành phần cấp phối bê tông mác M100; M150; M200 nhóm N3 dựa vào cơ sở 

sau: 

- Tương quan giữa cường độ và tỷ lệ X/nước; 

- Tương quan lượng trấu sử dụng và lượng nước trộn; 

- Tương quan hàm lượng cát C/(C+Đ) với lượng X; 

-  Lượng trấu sử dụng 3 mức 10; 20; 30kg/m³. (Mức trấu lớn nhất = 30kg, để đảm bảo 

giới hạn chỉ tiêu hữu cơ trong cốt liệu dùng cho bê tông). 

- Thông số tính toán: Tỷ trọng của cát c=2,65 g/cm
3
;
 
đá dăm

 
 d=2,7 g/cm

3
; Tỷ trọng 

của X x=3,1 g/cm
3. 

Khối lượng thể tích của cát xc= 1,33 T/m³;
 
đá dăm

 
 dx=1,42 

T/m³; khối lượng thể tích của trấu xtr= 0,7 kg/dm³; 

- Tương quan giữa hàm lượng vữa v=(X/3.1+N) và hàm lượng cát r= C/(C+Đ) từ số 

liệu thí nghiệm là r = -0.0003v+0.468. Đơn vị v (l/m³); 

Kết quả thành phần cấp phối bê tông tương ứng với mác M100; M150; M200 với hàm 

lượng trấu 10; 20; 30 kg được thể hiện trong Bảng 3:. 

Bảng 3: Thành phần cấp phối bê tông nhóm N3 

TT Mác bê 

tông 

Trấu  

(kg) 

Xi măng 

 (kg) 

Cát mịn 

(kg) 

Đá dăm 

(kg) 

Nƣớc  

(lit) 

1 

M100 

10 290 639 1103 245 

2 20 304 598 1055 256 

3 30 318 559 1007 268 

4 M150 10 332 618 1087 245 
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5 20 348 577 1038 256 

6 30 364 538 988 268 

7 

M200 

10 362 604 1075 245 

8 20 379 563 1025 256 

9 30 396 523 974 268 

e. Giá thành bê tông có sử dụng trấu  

Bảng 4: Giá thành bê tông có sử dụng trấu  

TT Nhóm 

Tên 

cấp 

phối 

Mác 

bê 

tông 

Hàm 

lƣợng 

Trấu 

(kg) 

Giá thành (1.000 đồng) 

Giá VL 
Nhân 

công 
Ca máy 

Giá tổng 

hợp  

1 Nhóm 1 N1.1.1 M100 10,455 921.589 218.663 52.886  1.193.137  

2 Nhóm 1 N1.1.2 M100 20,91 928.251 224.465 54.124  1.206.839  

3 Nhóm 1 N1.1.3 M100 31,365 933.153 230.267 55.362  1.218.782  

4 Nhóm 1 N1.2.1 M150 10,455 967.843 250.492 53.233  1.271.569  

5 Nhóm 1 N1.2.2 M150 20,91 978.039 256.295 54.472  1.288.805  

6 Nhóm 1 N1.2.3 M150 31,365 988.221 262.097 55.710  1.306.028  

7 Nhóm 1 N1.3.1 M200 10,455 1.000.552 250.492 53.233  1.304.278  

8 Nhóm 1 N1.3.2 M200 20,91 1.013.100 256.295 54.472  1.323.866  

9 Nhóm 1 N1.3.3 M200 31,365 1.025.640 262.097 55.710  1.343.447  

10 Nhóm 2 N2.1.1 M100 10,455 1.243.604 218.663 52.886  1.515.152  

11 Nhóm 2 N2.1.2 M100 20,91 1.245.138 224.465 54.124  1.523.727  

12 Nhóm 2 N2.1.3 M100 31,365 1.246.672 230.267 55.362  1.532.301  

13 Nhóm 2 N2.2.1 M150 10,455 1.260.726 250.492 53.233  1.564.452  

14 Nhóm 2 N2.2.2 M150 20,91 1.263.443 256.295 54.472  1.574.209  

15 Nhóm 2 N2.2.3 M150 31,365 1.264.978 262.097 55.710  1.582.784  

16 Nhóm 2 N2.3.1 M200 10,455 1.277.849 250.492 53.233  1.581.574  

17 Nhóm 2 N2.3.2 M200 20,91 1.280.566 256.295 54.472  1.591.332  

18 Nhóm 2 N2.3.3 M200 31,365 1.283.564 262.097 55.710  1.601.370  

19 Nhóm 3 N3.1.1 M100 10,455 820.554 218.663 52.886  1.092.102  

20 Nhóm 3 N3.1.2 M100 20,91 828.931 224.465 54.124  1.107.520  

21 Nhóm 3 N3.1.3 M100 31,365 837.422 230.267 55.362  1.123.051  

22 Nhóm 3 N3.2.1 M150 10,455  875.958   250.492   53.233   1.179.684  

23 Nhóm 3 N3.2.2 M150 20,91  886.862   256.295   54.472   1.197.628  

24 Nhóm 3 N3.2.3 M150 31,365  897.591   262.097   55.710   1.215.398  

25 Nhóm 3 N3.3.1 M200 10,455  915.287   250.492   53.233   1.219.013  

26 Nhóm 3 N3.3.2 M200 20,91  927.367   256.295   54.472   1.238.133  

27 Nhóm 3 N3.3.3 M200 31,365  939.159   262.097   55.710   1.256.965  

28 Nhóm 4 N4.1.1 M100 10,455  910.769   218.663   52.886   1.182.317  

29 Nhóm 4 N4.1.2 M100 20,91  958.510   224.465   54.124   1.237.099  

30 Nhóm 4 N4.1.3 M100 31,365  995.447   230.267   55.362   1.281.076  

31 Nhóm 4 N4.2.1 M150 10,455  988.678   250.492   53.233   1.292.404  

32 Nhóm 4 N4.2.2 M150 20,91  1.023.929   256.295   54.472   1.334.695  
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33 Nhóm 4 N4.2.3 M150 31,365  1.051.750   262.097   55.710   1.369.557  

34 Nhóm 4 N4.3.1 M200 10,455  1.054.432   250.492   53.233   1.358.158  

35 Nhóm 4 N4.3.2 M200 20,91  1.082.818   256.295   54.472   1.393.584  

36 Nhóm 4 N4.3.3 M200 31,365  1.106.364   262.097   55.710   1.424.170  

37 Nhóm 5 N5.1.1 M100 10,455  831.544   218.663   52.886   1.103.092  

38 Nhóm 5 N5.1.2 M100 20,91  853.641   224.465   54.124   1.132.230  

39 Nhóm 5 N5.1.3 M100 31,365  875.911   230.267   55.362   1.161.540  

40 Nhóm 5 N5.2.1 M150 10,455  886.364   250.492   53.233   1.190.090  

41 Nhóm 5 N5.2.2 M150 20,91  916.034   256.295   54.472   1.226.800  

42 Nhóm 5 N5.2.3 M150 31,365  945.589   262.097   55.710   1.263.395  

43 Nhóm 5 N5.3.1 M200 10,455  940.896   250.492   53.233   1.244.622  

44 Nhóm 5 N5.3.2 M200 20,91  978.139   256.295   54.472   1.288.905  

45 Nhóm 5 N5.3.3 M200 31,365  1.016.442   262.097   55.710   1.334.249  

46 Nhóm 6 N6.1.1 M100 10,455  752.414   218.663   52.886   1.023.962  

47 Nhóm 6 N6.1.2 M100 20,91  786.935   224.465   54.124   1.065.523  

48 Nhóm 6 N6.1.3 M100 31,365  796.281   230.267   55.362   1.081.910  

49 Nhóm 6 N6.2.1 M150 10,455  848.691   250.492   53.233   1.152.416  

50 Nhóm 6 N6.2.2 M150 20,91  860.852   256.295   54.472   1.171.618  

51 Nhóm 6 N6.2.3 M150 31,365  872.548   262.097   55.710   1.190.354  

52 Nhóm 6 N6.3.1 M200 10,455  918.562   250.492   53.233   1.222.288  

53 Nhóm 6 N6.3.2 M200 20,91  933.073   256.295   54.472   1.243.839  

54 Nhóm 6 N6.3.3 M200 31,365  948.927   262.097   55.710   1.266.733  

 

Hình 10: Biểu đồ so sánh giá bê tông giữa các nhóm cấp phối 

2.2.2 Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp chế tạo cấu kiện dạng túi 

a. Kích thƣớc, cấu tạo 

 Túi hộp 
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Là loại túi có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lựa chọn là: dài x rộng x cao = (2,0 x 0,5 

x 0,2)m. Túi này chứa được lượng vật liệu với thể tích 0,2m³. Túi được may bằng vải địa 

kỹ thuật loại không dệt, mặt trên có ống dạng tay áo để đặt ống bơm cát, phía sau túi có 

chừa một mảnh vải có tác dụng như cái cánh để tăng ma sát, giữ ổn định túi trên mép kè. 

Loại túi này chỉ thích hợp với vật liệu chứa bên trong là cát. Vì túi được may hoàn chỉnh, 

kín hết các cạnh, sau đó đặt vào vị trí và chỉ có thể cho cát vào bằng cách bơm hỗn hợp cát 

với nước. Quy trình thi công lắp đặt loại túi này cần có máy bơm cát. 

Vị trí bơm cát vào túi may dạng ống tay áo đường kính 100mm, dài khoảng 40cm. 

Ưu điểm của loại túi này là vật liệu cát khi đưa vào bằng máy bơm sẽ dễ dàng lèn được 

chặt, cấu kiện túi sẽ có cấu trúc chắc chắn sau khi thi công hoàn thành. 

 Túi hở  

Nhóm nghiên cứu đề xuất một loại túi thứ hai là túi dạng hở. Túi này cũng có kích thước 

phần chứa vật liệu là: dài x rộng x cao = (2,0 x 0,5 x 0,2)m. Túi cũng chứa được lượng vật 

liệu với thể tích 0,2m³
 
trong phần đầu. Loại túi này không được may kín như túi hộp mà sẽ 

để hở ở phần đuôi, phần đuôi phía dưới có cánh thừa để tăng ma sát với nền, phần đuôi 

phía trên có các xúc tua để tăng ma sát với lớp vật liệu san lấp nhằm giữ ổn định cho túi.  

 

Loại túi với hình dáng này có ưu điểm rất lớn là: 

- Cách thức may vỏ túi dễ dàng, có thể may bằng các loại máy khác nhau; 

- Dễ dàng mở rộng cửa khi cho vật liệu vào, thi công nhẹ nhàng, đơn giản bằng thủ 

công hoặc cơ giới hạng nhẹ, không cần máy bơm; 

- Có thể sử dụng các loại vật liệu địa phương, vật liệu sẵn có khác nhau đưa vào túi, 

bao gồm cả các phế thải, phụ phẩm nông nghiệp (rơm, rạ, thân cây,…); 

- Được gấp lại gọn gàng, dễ dàng vận chuyển, ít tốn không gian lưu trữ và vận 

chuyển hơn túi hộp. 

Tuy nhiên, loại túi này không thể đạt được độ chặt cao như túi hộp, vì các vật liệu đưa vào 

không được lèn chặt bằng áp lực bơm. 

b. Giá thành (theo báo giá tháng 12/2020 tại Cái Bè – Tiền Giang) 

Bảng 5:Đơn giá sản xuất chế tạo túi địa kĩ thuật  (loại 1: túi kín, (2x0,5x0,2)m, đuôi 0,8m) 
Mã 

hiệu 
Tên công tác 

Đơn 

vị 

Định  

mức 
Đơn giá Hệ số Thành tiền  

TT Sản xuất cấu kiện t i cái 01     76.883 
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2x0,5x0,2 

1 Vật liệu         48.205 

- 
Vải địa kỹ thuật không 

dệt ART12 
m

2
 4,844 8.300 1 40.205 

- Chỉ khâu m 16 500 1 8.000 

- Dây nilon buộc miệng m 0,6    

2 Nhân công         14.473 

- Nhân công 4,0/7 cái 0,0625 231.568 1 14.473 

3 Máy thi công         14.205 

- Máy may công nghiệp ca 0,03125 454.545 1 14.205 

2.2.3 Nghiên cứu chế tạo cấu kiện dạng thảm 

a. Kích thƣớc, cấu tạo 

Thảm có chức năng chống xói mòn, chống rửa trôi, là môi trường sống cho các loại cây cỏ 

phát triển, thảm giúp chống lại các lực tác động làm phá hoại bề mặt công trình. Thảm là 

sản phẩm tổng hợp, chế tạo trước khi đưa ra công trình, vì vậy thảm thực vật có 2 phần cơ 

bản: 

- Chất nuôi có chứa hạt giống  

- Kết cấu giữ ổn định chất nuôi có hạt giống trong quá trình mọc, quá trình trưởng 

thành của cây và quá trình lưu trữ, vận chuyển thảm 

Cấu tạo thảm thực vật chống xói cụ thể như sau: 

 

Hình 11: Cấu tạo thảm thực vật chống xói 

Lớp 1: Lưới địa kỹ thuật ô lưới có cường độ chịu lực tốt, lớp này là lưới cốt tồn tại lâu dài 

cùng với tuổi thọ của thảm. 

Lớp 2: Xơ dừa, là lớp bảo vệ chống xói mòn chín, lớp này tồn tại trong thời gian ngắn, có 

tác dụng giữ ẩm cho lớp ruột thảm, nuôi dưỡng cây non. 
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Lớp 3: Vải tự hủy, giúp chứa đựng chất nuôi và hạt giống. Lớp này có thời gian tồn tại 

ngắn. 

Lớp 4: Lớp ruột thảm bao gồm: trấu, mùn dừa, đất được phối trộn với chế phẩm sinh học 

và có chứa hạt giống. 

Lớp 5: Vải tự hủy tương tự lớp 3, nó cùng với lớp 3 bảo vệ lớp chất nuôi. 

Lớp 6: Xơ dừa, lớp này là môi trường bên ngoài đầu tiên, nơi mà rẽ cỏ xuyên qua ruột 

thảm đến đây để tiếp tục phát triển. 

Lớp 7: Lưới nylon nằm dưới cùng, là lớp có độ bền cao, cùng với lớp 1 chống chịu lại các 

tác động từ bên ngoài, nhưng lại cho phép rễ cỏ và thân cây mọc xuyên qua. 

b. Kết quả thực nghiệm tại mô hình thực tế 

Thảm sinh thái sau thi gia công hoàn thiện được mang đi thử nghiệm ở môi trường tự nhiên 

vùng nghiên cứu. Khi trải thảm ra môi trường tự nhiên, được cấp nước nuôi dưỡng, hạt 

giống được kích thích chuyển từ trạng thái tiềm tàng sang trạng thái sinh trưởng và chất 

nuôi bên trong sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cỏ non sinh trưởng trong thời đoạn đầu mới thi 

công. Đề tài đã tiến hành thí nghiệm kết cấu thảm với 2 loại lớp đệm là đệm xơ dừa và đệm 

rơm.  

Kết quả thí nghiệm thực tế nhận thấy rằng, thảm sử dụng rơm làm lớp đệm không thích 

hợp vì cỏ không mọc được. Nguyên nhân là do khi rơm bị ẩm sẽ bắt đầu phân hủy, quá 

trình này sinh ra nhiệt ảnh hưởng đến sức nảy mầm của hạt cỏ. Bên cạnh đó, trong điều 

kiện không đủ thông thoáng, sản phẩm phân hủy sẽ là: CH4, CO2, H2, H2S, NH3, acid hữu 

cơ, R-NH2, RSH và những chất mùn. Trong đó, H2S và acid hữu cơ là những chất gây độc 

cho cây trồng. 

Trong khi thảm xơ dừa phân hủy chậm hơn, quá trình không sinh nhiệt nên ít ảnh hưởng 

đến hạt cỏ trong giai đoạn đầu sinh trưởng, vì vậy cho phép cỏ mọc tốt hơn. Từ đó đề tài 

lựa chọn sản phẩm thảm đệm xơ dừa để ứng dụng vào mô hình thực nghiệm kè bảo vệ bờ 

để lần nữa đánh giá hiệu quả của nó trong thực tế. 

 

Hình 12: Kết quả thử nghiệm thảm thực tế 

c. Xây dựng định mức, đơn giá cấu kiện thảm thực vật chống xói (giá tháng 10/2020 

tại Cái Bè, Tiền Giang) 

Bảng 6: Đơn giá cho 01 tấm thảm (1x2m)  

Mã Tên công tác Đơn vị Định Đơn giá Thành tiền 
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hiệu mức 

1 Vật liệu 
   

147.748 

- Lưới địa kỹ thuật ô vuông 40x40mm m
2
 2 22.000 44.000 

- Lớp sơ dừa dạng sợi (2 lớp) kg 2,5 667 1.668 

- 
Lớp vải tự hủy PLA loại 25g/m

2
 (2 

lớp) 
m

2
 4,4 1.250 5.500 

- Chỉ khâu m 15 500 7.500 

- Dây nilon m 19,8 14 277 

- Trấu kg 0,2 515 103 

- Đất trồng kg 3,75 2.000 7.500 

- Mùn dừa kg 2,5 400 1.000 

- Chế phẩm sinh học g 20 210 4.200 

- Hạt giống g 20 3.000 60.000 

- Lớp lưới nilon đen 
 

2 8.000 16.000 

2 Nhân công 
   

24.385 

- Nhân công 3,0/7 công 0,125 195.078 24.385 

3 Máy thi công 
   

24.385 

- Máy may công nghiệp ca 0,03125 454.545 14.205 

 Tổng cộng    196.517 

2.3 THIẾT KẾ, THI CÔNG 120M KÈ BẢO VỆ BỜ TỪ SẢN PHẨM CÔNG 

NGHỆ SỬ DỤNG PHẾ THẢI, PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠI TIỀN 

GIANG  

2.3.1 Một số thông tin chung 

a. Tên công trình  

“Xây dựng mô hình kè thử nghiệm bảo vệ bờ kênh 7 – Cái Bè, Tiền Giang” 

b. Địa điểm xây dựng công trình 

Địa điểm đầu tư xây dựng công trình có vị trí nằm trên tuyến tỉnh lộ 869, dọc theo bờ kênh 

7, đoạn qua địa phận xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Có tọa độ 

10°27'52.6" độ vĩ Bắc, 105°57'58.5" độ kinh Đông. 
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Hình 13: Vị trí xây dựng mô hình 

c. Quy mô hạng mục công trình 

- Chiều dài tuyến xử lý sạt lở bờ L=120m. 

- Kết cấu chính xây dựng:  

o Chân kè dùng rọ đá (2x1x0,5) chặn chân, được gia cố bởi cọc tràm đóng 25 

cây/m². 

o Từ cao trình -0,5m đến cao trình +0,8m dùng tấm bê tông nhẹ kích thước 

(0,3x0,3x0,12) m lát mái, phía dưới có tầng lọc ngược đá dăm 10cm và vải 

lọc. Trên đỉnh mái có dầm rọ đá (1x0,5x0,5) m dọc theo tuyến kè. 

o Từ cao trình trình +0,8m đến cao trình +1,5 m dùng cấu kiện túi xếp chồng 4 

hàng, phủ 1 lớp đất trung bình 10cm, trên cùng có cấu kiện thảm phủ bề mặt, 

neo vào đất bởi 4 thanh thép neo Þ12. 

o Khoảng cách trung bình 20÷21 m theo phương dọc kè sẽ bố trí dầm rọ đá 

(1x0,5x0,5) m tạo khung thi công lát mái. 

d. Tổng mức đầu tƣ 

Tổng kinh phí đầu tư cho dự án là: 1.630.834.632 đồng. 

Bảng 7: Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư 

TT KHOẢN MỤC, CHI PHÍ 
GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ (đồng) 
Ghi chú 

1 Chi phí xây dựng 1.618.967.599  

2 Chi phí quản lý dự án 0 
Đã tính trong chi phí 

quản lý đề tài 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 11.867.033  

4 Chi phí dự phòng 0 

Không áp dụng trong 

phạm vi đề tài nghiên 

cứu khoa học 

 
TỔNG MỨC ĐẦU TƢ 1.630.834.632  
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2.3.2 Đánh giá thực trạng, nguyên nhân cơ chế xói lở tại vị trí xây dựng mô hình  

a. Thực trạng và diễn biến sạt lở bờ sông khu vực nghiên cứu 

 Đánh giá diễn biến xói lở bằng phƣơng pháp điều tra thực tế 

Kênh 7 nằm trên trục thoát nước lũ chính ra kênh Nguyễn Văn Tiếp, bề rộng mặt thoáng 

trung bình khoảng 50m, có nhiều tàu bè qua lại. Phương tiện lưu thông lớn chủ yếu là 

thuyền 50 tấn. 

Theo tài liệu khảo sát địa hình (đo năm 2019), lòng kênh tại khu vực xây dựng mô hình có 

cao độ từ -5.50 ÷ -6.50, bề mặt kênh có cao độ từ +1.40 - ÷ +1.60m, phía trên bờ (cách 

mép bờ từ 5-8m) là tỉnh lộ ĐT 869, bề mặt đường rộng 5-6m, cao độ mặt đường +2.50m. 

Kết quả điều tra cho thấy, tại khu vực trong những năm gần đây do quá trình phát triển 

kinh tế, dân cư đã tập trung khá đông, quá trình kiên cố, xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt là 

xây dựng nhà dân tại khu vực ven sông; do người dân lấn sông làm nhà kiên cố, nên tại các 

vị trí này hầu như không xảy ra xói lở qua các năm. 

Tại các vị trí không có nhà cửa thì người dân cho biết tại đây mép bờ bị sạt lở khoảng 2,5m 

trong vòng 10 năm, như vậy là mức sạt trung bình khoảng 0,25m/năm. Tại vị trí sát khu 

vực xây dựng mô hình thực nghiệm thì mỗi năm mất 10-30cm (1 đến 3 tấc đất). 

 

Hình 14: Tốc độ xói lở tại một số vị trí trên tuyến kè 

 Phân tích diễn biến xói lở bằng mô hình toán 

 Lựa chọn mô hình thủy văn, thủy lực sử dụng trong dự án 

Với những đặc trưng tính năng của mô hình thủy văn, thủy lực như đã trình bày ở phần 

trên, qua tình hình sử dụng cụ thể mô hình toán trong việc mô phỏng dòng chảy trên toàn 

đồng bằng bằng phần mềm MIKE11.  

Với mục đích nghiên cứu xác định các quy luật dòng chảy, các diễn biến của địa hình đáy 

sông, quá trình bồi tụ, xâm thực bờ sông. Yêu cầu đặt ra là phải tính toán, mô phỏng được 

hướng, độ lớn vận tốc và dự báo biến hình lòng dẫn, nguy cơ sạt lở. Do vậy nhóm nghiên 

cứu tiếp tục lựa chọn bộ phần mềm MIKE gồm: MIKE11, MIKE21 FM và MIKE21 C, 

trong đó modul MIKE21 C có tính năng tính toán dự báo diễn biến xói lở khu vực nghiên 

cứu. 
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 Kết quả tính toán 

 

Hình 15: Phân bố lưu tốc dòng chảy qua các mặt cắt ngang mùa lũ 2011 

Phân bố lưu tốc dòng chảy qua các vị trí mặt cắt không có sự khác biệt so với mùa kiệt, 

nhưng với tốc độ dòng chảy trung bình trên toàn bộ phạm vi tính toán lớn hơn, vận tốc 

dòng chảy bề mặt lớn và vận tốc dòng chảy sát đáy tăng cao trong mùa lũ là một trong 

những nguyên nhân chính gây xói lở tại khu vực nghiên cứu. 

b. Nguyên nhân, cơ chế gây sạt lở 

Các nguyên nhân, nhân tố gây ra hiện tượng sạt lở bờ sông rạch khá phức tạp, phụ thuộc 

nhiều yếu tố. Qua kết quả điều tra thực địa, với tình hình sạt lở trên toàn đồng bằng các 

nhân tố chính gây ra sạt lở được nhận dạng bao gồm : 

- Tác động của dòng chảy. 

- Tác động của sóng. 

- Tác động của tàu thuyền. 

- Tác động của công trình xây dựng trên mép bờ. 

Trong đó, nguyên nhân chính được cho là do tác động của sóng do tàu thuyền qua lại. 

c. Dự báo biến động hình thái lòng dẫn 

 

Hình 16: Biến động đường bờ tại T2 sau 5 năm mô phỏng 

 Nhận xét chung:  

Kết quả mô phỏng biến động lòng dẫn trên phạm vi nghiên cứu cho thấy xu hướng chính 

tại khu vực là xu hướng xói, xen lẫn những khu vực bồi lắng cục bộ, mức biến động trung 

bình khoảng 0,3-0,5m/5năm, với mức biến động không lớn, nhìn chung địa hình lòng dẫn 

khá ổn định, tại khu vực dự kiến xây dựng mô hình thử nghiệm xu hướng xói lở là chủ yếu, 



31 

 

 

do tác động của của dòng chảy lớn, quá trình xói lở chủ yếu diễn ra vào thời kỳ mùa lũ, 

vào mùa khô địa hình lòng dẫn tương đối ổn định. 

Qua tính toán, phân tích và đánh giá về chế độ thủy văn dòng chảy của khu vực dự án, 

nhóm nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng kè bảo vệ bờ để hạn chế tác động của dòng 

chảy vào mùa lũ gây xói lở lòng dẫn. Mục đích chủ yếu của công trình là giảm thiếu tác 

động của dòng chảy đến hình thái lòng sông nên cao trình kè sẽ tính bằng cao trình bờ, 

chân kè đảm bảo không thấp hơn mực nước thấp nhất mùa lũ. Do đó hình thức kè mái 

nghiêng là phương án phù hợp, đảm bảo tính kinh tế cũng như hiệu quả bảo vệ. 

2.3.3 Thiết kế, thi công mô hình thử nghiệm 

a. Thiết kế chi tiết 120m kè bảo vệ bờ  

 

Hình 17: Mặt cắt ngang điển hình 

 

 

Hình 18: Mặt bằng tuyến kè 

 Tấm lát bê tông 
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Hình 19: Kích thước chi tiết của tấm lát mái 

Bảng 8: Thành phần cấp phối bê tông 

Ký 

hiệu 

cấp 

phối 

Phƣơng pháp 

định lƣợng 

Thành phần vật liệu cho 1m³ bê tông 

X 
Cát bê 

tông 
Đ 

Trấu 

khô 

Nước bão 

hòa trấu 
Nước 

N1.3.2 

Theo khối lượng 

(kg) 
363 596 1053 20 15 239 

Theo thể tích 

(m³) 
0,117 0,420 0,742 0,207 0,015 0,239 

Bảng 9: Tính chất của hỗn hợp bê tông  

Độ sụt 
Khối lƣợng thể tích 

hỗn hợp 
Độ tách nƣớc 

Hàm lƣợng 

bọt khí 

Thời gian đông 

kết 

(cm) (kg/m³) (%) (%) (phút) 

6÷8 2.286 0 1÷3 335 

 Túi cát vải địa kỹ thuật 

Loại 1: sử dụng loại túi có đuôi, bơm cát tại chỗ, chiều dài ứng dụng 40m (đơn nguyên sô 

1) 

Loại 2: sử dụng loại túi có đuôi, hở, cát đưa vào túi bằng thủ công, chiều dài ứng dụng 40m 

(đơn nguyên số 2) 

Loại 3: Sử dụng túi đóng sẵn, chiều dài ứng dụng 40m (đơn nguyên số 3). 

 Thảm thực vật chống xói 
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Cấu kiện dạng thảm sản phẩm của đề tài là loại thảm kết hợp giữa vật liệu vô cơ và hữu cơ. 

Thảm có nhiều lớp với các công năng khác nhau, trong thảm có chứa hạt giống cỏ và chất 

nuôi giúp hạt giống nảy mầm và sinh trưởng tốt giai đoạn đầu sau thi công, trước khi cây 

cỏ đủ lớn để có thể sử dụng dinh dưỡng trong môi trường tự nhiên. Cấu kiện dạng thảm 

được sản xuất với kích thước (0,80 x 0,03 x 2,0)m. 

b. Giải pháp xây dựng 

 Đặc điểm công trình và yêu cầu xây dựng 

Tuyến công trình được bố trí nằm sát theo tuyến bờ kênh, nơi mực nước lên xuống hàng 

ngày. 

Thi công công trình bao gồm nhiều hạng mục công việc, trong đó chủ yếu là cấu kiện lắp 

ghép và với yêu cầu kĩ thuật khắt khe, cần đòi hỏi độ chính xác (lắp ghép các cấu kiện bê 

tông, túi địa kĩ thuật …). Mặt khác, quy trình công nghệ thi công được lập trong trong 

nghiên cứu này chỉ áp dụng cho công nghệ thi công trải thảm, bơm cát, lắp ghép cấu kiện 

bê tông và xếp bao cát bằng biện pháp thủ công. Vì vậy yêu cầu kĩ thuật xây dựng phải 

đảm bảo thi công với hố móng khô ráo. 

 Thiết kế đê quây 

 

Hình 20: Cắt ngang và mặt bằng đê quây 

2.3.4 Quá trình thi công xây dựng 

 

Hình 21: Đóng cọc cừ tràm, bạch đàn, đắp đất đê quây 
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2.4 XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ TẠO CÁC LOẠI 

CẤU KIỆN  

2.4.1 Quy trình sản xuất chế tạo cấu kiện bê tông trộn trấu 

a. Yêu cầu kỹ thuật của cấu kiện bê tông trộn trấu 

 Yêu cầu chung 

Cấu kiện bê tông đúc sẵn phải được chế tạo với Mác thiết kế (có bảng cấp phối thiết kế 

riêng). Cấu kiện đúc sẵn được sản xuất tại công trường hay nhà máy tùy theo yêu cầu của 

từng công trình. 

Trình tự công tác giám sát, đánh giá chất lượng và nghiệm thu sản phẩm phù hợp với 

“TCVN 9115:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - thi công và nghiệm 

thu”. Ngoài ra cần tuân thủ các phần dưới đây: 

- Nhà thầu phải cung cấp, lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn, chuẩn bị tất cả các vật 

liệu, nhân công, thiết bị và thực hiện các công việc yêu cầu như trong Bản vẽ thiết 

kế và các quy định dưới đây hoặc các mục qui định kỹ thuật áp dụng được Tư vấn 

giám sát hướng dẫn. 

- Việc thi công các cấu kiện đúc sẵn sẽ bao gồm, nhưng không hạn chế việc chuẩn bị 

và lắp đặt các chi tiết, thành phần bê tông đúc sẵn, trát vữa và toàn bộ các phụ kiện 

yêu cầu khác cho việc lắp đặt. 

 Vật liệu 

Vật liệu được sử dụng để sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn phải tuân thủ các 

yêu cầu về vật liệu theo TCVN 6260 : 2009 “Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu 

kỹ thuật” và TCVN 7570 : 2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật”. 

 Dung sai 

Kích thước và hình dạng của cấu kiện bê tông đúc sẵn phải tuân thủ dung sai xác định theo 

quy định hiện hành. 



35 

 

 

 Sản xuất và lắp dựng 

Quá trình sản xuất, vận chuyển, xếp kho, nghiệm thu các cấu kiện bê tông và bê tông cốt 

thép đúc sẵn phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9115:2012: Kết cấu bê tông và bê tông 

cốt thép lắp ghép - thi công và nghiệm thu. 

Các vật liệu sau đây phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và cung cấp theo đúng tiêu chuẩn 

quy định: xi măng, cát bê tông, đá 1x2. 

Chứng chỉ kết quả thí nghiệm cấp bởi cơ quan hoặc cá nhân được Chủ đầu tư chấp thuận: 

cốt liệu, độ ẩm cốt liệu, khuôn lấy mẫu. 

Mẫu của tất cả vật tư, mẫu bê tông (trừ mẫu nước) và những mẫu được duyệt phải được 

dán nhãn và lưu giữ nơi thích hợp tại công trường để làm đối chứng. 

Các cấu kiện đúc sẵn sẽ được hoàn thiện thô sau khi tháo dỡ khuôn. 

Trước khi thi công, Nhà thầu phải trình và nhận được chấp thuận của Tư vấn giám sát đối 

với  các bản vẽ, bản tính và công nghệ thi công hoặc tổ chức thi công bao gồm bãi đúc, 

phương pháp vận chuyển, lắp đặt cho tất cả các thành phần hoặc các cấu kiện đúc sẵn. 

Các cấu kiện đúc sẵn được sản xuất xa hiện trường sẽ không được vận chuyển trước khi bê 

tông đạt cường độ 28 ngày. 

Các hạng mục đúc sẵn khi vận chuyển lắp đặt không được gây ra các hư hại như nứt, gãy, 

cong vênh, có kích thước hình dạng khác so với thiết kế. Bất cứ hư hại nào đối với các chi 

tiết, cấu kiện đúc sẵn trong quá trình vận chuyển hoặc lắp đặt sẽ được kiểm tra bởi Tư vấn 

giám sát và phải báo cáo với các bên liên quan. Tùy theo mức độ hư hại, Tư vấn giám sát 

có thể từ chối các chi tiết đúc sẵn nếu những hư hại đó có ảnh hưởng đến chất lượng, 

cường độ hoặc hình thức bê tông. 

b. Nguyên liệu sản xuất 

- Xi măng: Xi măng Pooclăng hỗn hợp (PCB 40) thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của 

tiêu chuẩn TCVN 6260 : 2009 “Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật”. 

- Cát tự nhiên: Cát bê tông và cát mịn sử dụng để phối trộn hỗn hợp bê tông thỏa mãn 

các yêu cầu trong TCVN 7570 : 2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ 

thuật”. 

- Đá dăm 1x2: sử dụng để phối trộn hỗn hợp bê tông thỏa mãn các yêu cầu trong 

TCVN 7570: 2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật”. 

- Trấu: sử dụng là vỏ trấu nguyên dạng, không lẫn bụi cám và được bảo quản khô ráo. 

Trước khi sử dụng cho trộn bê tông, trấu được ngâm nước đến khi bão hòa. Độ ẩm 

bão hòa của vỏ trấu là 66%. 

Nước: dùng để trộn bê tông phải được lấy từ nguồn nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

theo TCVN 4506:2012. 

c. Đặc điểm chế tạo sản phẩm 

Trong quy trình này, thành phần cốt liệu, các cấp phối được chia thành 06 nhóm N1 – N6  

Thành phần cấp phối bê tông cho 1m
3
 Mác 100, 150, 200 (thành lập từ kết quả nghiên cứu 

của đề tài). 

Yêu cầu kỹ thuật của bê tông: Tất cả cốt liệu phải được trộn đều hoàn toàn. Hỗn hợp bê 

tông sau khi phối trộn phải đảm bảo độ sụt từ 6÷8 cm. Việc kiểm tra độ sụt bê tông được 
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thực hiện tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 3106 – 1993 “Hỗn hợp bê tông nặng – Phương 

pháp thử độ sụt”. Hỗn hợp bê tông sau khi phối trộn cần được lấy đúc mẫu thí nghiệm 

cường độ chịu nén để đảm bảo đạt cường độ theo cấp phối thiết kế. Việc kiểm tra đánh giá 

cường độ chịu nén của bê tông tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 10303:2014 “Bê tông – 

Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén”. 

Kích thước, hình dáng cấu kiện: Cấu kiện lắp ghép là các khối tự chèn với hình dáng và 

kích thước thể hiện rõ trong hồ sơ thiết kế công trình. Tùy theo từng công trình sẽ có thiết 

kế riêng về kích thước hình dạng của cấu kiện lát mái phù hợp theo điều kiện công trình. 

d. Các công đoạn sản xuất 

 

Hình 22: Quy trình sản xuất khối lắp ghép mái kè bằng bê tông có sử dụng trấu 
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2.4.2 Quy trình sản xuất chế tạo thảm thực vật chống xói 

a. Đặc điểm cấu tạo  

Cấu kiện dạng thảm bảo vệ bờ sản phẩm của đề tài là loại thảm kết hợp giữa vật liệu vô cơ 

và hữu cơ. Thảm có nhiều lớp với các công năng khác nhau, trong thảm có chứa hạt giống 

cỏ và chất nuôi giúp hạt giống nảy mầm và sinh trưởng tốt giai đoạn đầu sau thi công, 

trước khi cây cỏ đủ lớn để có thể sử dụng dinh dưởng trong môi trường tự nhiên. Cấu kiện 

dạng thảm được sản xuất với kích thước (0,80 x 0,03 x 2,0) m. Cấu tạo thảm gồm các lớp 

thành phần giới thiệu trong mục 2.2.3. 

b. Nguyên liệu sản xuất 

Lưới địa kỹ thuật hai trục LBO SS40; Xơ dừa dạng sợi; Vải tự hủy; Trấu; Mùn dừa; Đất 

màu; Chế phẩm sinh học; Hạt giống cỏ: Cỏ Bermuda, Cỏ xuyến chi hay còn gọi là hoa cúc 

dại, Cỏ lá gừng; Lưới nilon; Chỉ khâu. 
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c. Sơ đồ quy trình sản xuất cấu kiện thảm chống xói 

 

Hình 23: Các công đoạn sản xuất thảm bảo vệ bờ 

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

3.1 Kết luận 

Với mục tiêu đặt ra là : (1) Đánh giá được thực trạng và cơ chế xói lở bờ sông, kênh rạch 

tại ĐBSCL; (2) Đề xuất được các giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch tại vùng ĐBSCL 

bằng các vật liệu nhẹ cấu kiện từ phế thải, phụ phẩm (từ rơm, rạ, trấu, thân cây); (3) Đề 

xuất được quy trình công nghệ sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế 

tạo các vật liệu, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL; (4) Triển 

khai 01 mô hình thực tế dài 120 mét cho bờ sông, kênh rạch bị xói lở (ở Tiền Giang), đề 

tài: " Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu 

nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL" đã được những kết 

quả chính sau đây: 

1. Từ tài liệu thu thập, điều tra thực tế, nghiên cứu này đã mô tả các khía cạnh đặc trưng 

nhất về điều kiện tự nhiên vùng ĐBSCL, như: điều kiện địa hình, địa chất, đất đai, thổ 

nhưỡng, chế độ khí tượng, thủy văn, bùn cát; hệ thống sông, kênh, rạch vùng đồng bằng, 

nêu thực trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch, phân tích các nguyên nhân khách quan, các yếu 

tố chủ quan gây nên tình trạng sạt lở. Từ tài liệu thu thập, kế thừa các kết quả nghiên cứu 

trong nhiều năm của chính cơ quan nghiên cứu (Viện KHTL miền Nam), đề tài phân tích, 

đánh giá và đưa ra các giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông kênh rạch, các giải pháp phi 



39 

 

 

công trình, công trình, và đặc biệt quan tâm đến giải pháp bảo vệ bờ thân thiện với môi 

trường. 

2. Trên cơ sở phân tích các giải pháp bảo vệ bờ thân thiện với môi trường và có sử dụng 

phụ phẩm nông nghiệp, cùng với việc thu thập, đánh giá các thành tựu khoa học công nghệ 

vật liệu xây dựng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp nói chung và vật liệu xây dựng sử dụng 

phụ phẩm nông nghiệp dùng trong lĩnh vực bảo vệ bờ nói riêng trong và ngoài nước, xem 

xét tính phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới và có nền đất yếu, thích ứng với môi 

trường chua mặn như ĐBSCL, đề tài đã định hướng được hướng nghiên cứu, trong đó tập 

trung vào 03 loại cấu kiện: (1) Cấu kiện bê tông có trộn phụ phẩm nông nghiệp dùng để lắp 

ghép thành tấm, khối nhằm bảo vệ mái tại các vị trí luôn bị ngập nước; (2) Thảm thực vật 

chống xói để bảo vệ mái phần mái bờ không thường xuyên ngập nước và (3) Túi địa kĩ 

thuật, lót phía trong thảm thực vật để giữ và tăng cường ổn định mái đất. 

3. Trên cơ sở phân tích các giải pháp phụ phẩm nông nghiệp hiện có với khối lượng lớn 

vùng ĐBSCL, đề tài tập trung vào nguồn nguyên liệu chủ yếu là trấu, rơm, rạ, mùn dừa là 

các phế thải, phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp trồng lúa, cây trái với hàng triệu tấn mỗi 

năm, kết hợp với các loại vật liệu khác, đề tài đã thử nghiệm sơ bộ để phối trộn các loại 

nguyên, vật liệu với nhau để cho ra cấu kiện bảo vệ bờ tốt nhất (tiêu chí về khả năng chịu 

lực, độ bền, môi trường và giá cả). Trong quá trình thực hiện thử nghiệm sơ bộ cho thấy, 

rơm rạ không thể trộn được vào bê tông do dung trọng nhỏ (thấp hơn nước), độ rỗng cao 

làm tăng độ thấm nước dẫn đến làm giảm nhanh cường độ bê tông theo thời gian khi làm 

việc trong môi trường chua, mặn. Trong khi đó, do đặc tính vượt trội của trấu về hàm 

lượng vô cơ, độ tơi rời so với rơm rạ và đặc biệt là dung trọng thể tích khi bão hòa lớn hơn 

nước (o>1 Tấn/m³), nên trong quá trình trộn bê tông không bị nổi nên trên bề mặt cối trộn. 

Chính vì vậy, đề tài đã lựa chọn trấu là thành phần cốt liệu bổ sung vào hỗn hợp bê tông. 

Ngoài ra, khối lượng cát mịn hiện có rất nhiều trên vùng đồng bằng, đá mi bụi là phế thải 

công nghiệp chúng có thể hỗ trợ với cát mịn tạo ra đường bao cấp phối hạt tốt cho bê tông, 

đề tài cũng bổ sung vào thành phần cấp phối trộn với trấu để nghiên cứu. 

4. Khi nghiên cứu chế tạo thảm thực vật, thời gian đầu đề tài ưu tiên tận dụng nguồn 

nguyên liệu là rơm rạ, tuy nhiên khi đan thành tấm thả hạt cỏ (hoặc trồng cỏ) sau đó đưa ra 

môi trường thực tế (có mực nước lên xuống) thảm không thể mọc cỏ, nguyên nhân sau 

được xác định là do trong rơm rạ khi ngâm sinh nhiệt và tiết ra chất H2S và một số chất 

khác gây độc tố không làm cỏ mọc được. Nhóm nghiên cứu thay rơm rạ bằng xơ dừa (lớp 

giáp với mặt ngoài chịu lực), mùn dừa trộn lẫn đất màu tạo dinh dưỡng thì hạt cỏ (hoặc 

trồng cỏ) mọc rất tốt. Tất nhiên loại cỏ phải phù hợp với môi trường nước cho từng vùng 

đồng bằng. 

5. Đi sâu nghiên cứu về phối trộn các cấp phối bê tông có trấu, trên cơ sở các nguyên liệu 

phối trộn bao gồm (Xi măng, cát vàng, cát mịn, đá dăm 1x2cm, đá mi bụi, trấu, nước), đề 

tài phân ra thành 06 nhóm cấp phối và mác bê tông nghiên cứu từ M100-200, các nhóm từ 

N1-N5 trộn bê tông dẻo thông thường với độ sụt SN=6-8cm, riêng nhóm N6 trộn với độ 

sụt SN=1-2cm, nhằm giảm lượng xi măng và tạo hình cấu kiện bằng phương pháp ép bán 

khô (đầm bàn rung). Sau đó, khi đủ 28 ngày tuổi các mẫu thử được ngâm trong 03 môi 

trường thực tế (chua – tại Long An, Ngọt – tại Long An, mặn – tại Bến Tre), kết quả như 

sau: 

5.1. Kết quả thử nghiệm mẫu 28 ngày tuổi:  
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(i) Khối lượng thể tích của bê tông giảm khi hàm lượng trấu tăng, cứ tăng 10 kg trấu thì 

khối lượng thể tích của bê tông giảm khoảng 40 đến 100 kg/m³, khi sử dụng khoảng 20 – 

40 kg trấu thì khối lượng thể tích của bê tông còn khoảng 2,0 Tấn/m³. 

(ii) Cường độ nén của bê tông giảm khoảng 0,6-1,3Mpa khi tăng lượng dùng trấu lên 1% 

khi cùng lượng xi măng, tùy theo nhóm cấp phối;  

(iii) Độ thấm nước của bê tông tăng phi tuyến với hàm lượng trấu. Khi mức trấu lớn hơn 

17% (60 kg/m³) so với lượng xi măng thì độ thấm nước có xu hướng tăng mạnh và có thể 

đạt hệ số thấm 10-3cm/s. 

(iv) Mô đun đàn hồi của bê tông giảm khi hàm lượng trấu tăng, cứ tăng 10 kg trấu thì 

modun đàn hồi của bê tông giảm khoảng từ 1,5 - 1,9 Gpa. 

(v) Hàm lượng trấu nên sử dụng mức tối đa là 30 kg cho 1 m³ bê tông.  

5.2. Kết quả thử nghiệm ngâm mẫu theo thời gian trong các môi trường khác nhau, 

cho đến thời điểm viết báo cáo, thời gian ngâm mẫu được 270 ngày (09 tháng), kết 

quả như sau:  

(i) Đến thời gian 9 tháng tuổi, cường độ chịu nén BT trong cả 3 môi trường các 

nhóm N1, N3, N5 là các nhóm có đá dăm 1x2cm đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng 

bình quân là 4,16 Mpa (tăng tương đương 26,9% so với mác bê tông R28). Trong 

đó, đến 3 tháng tuổi tỷ lệ tăng 18,4% so với R28, 6 tháng tuổi tỷ lệ tăng so với 3 

tháng tuổi 8,12%,  9 tháng tuổi tỷ lệ tăng so với 6 tháng tuổi 0,76% (0,15 Mpa). Như 

vậy, theo thời gian cường độ nén của bê tông có tăng song chỉ tăng mạnh đến 6 

tháng tuổi, từ 6 tháng tuổi trở đi tăng không đáng kể.  

Trong số 45 tổ mẫu thử thuộc các nhóm N1, N3, N5, trong đó mỗi môi trường là 15 

tổ mẫu (mỗi tổ 3 mẫu), cho ra kết quả là cường độ BT trong môi trường ngọt sau 9 

tháng tăng 28,2% (trong đó đến 6 tháng tuổi tăng 26,91%, từ 6-9 tháng tuổi tăng 

1,29%). Tương tự, môi trường phèn tăng 27,81%, môi trường mặn tăng 24,71%. 

Như vậy, so với môi trường ngọt, môi trường phèn, mặn cường độ bê tông tăng 

chậm hơn, so sánh giữa môi trường chua và mặn, cường độ bê tông trong môi 

trường mặn tăng chậm hơn so với môi trường chua phèn (khoảng 3%). 

(ii) Với cùng độ tuổi 270 ngày, trong số 21 tổ mẫu thử thuộc các nhóm N2 (6 tổ 

mẫu), N4 (6 tổ mẫu), N6 (9 tổ mẫu), trong đó mỗi môi trường là 7 tổ mẫu, cho ra kết 

quả là cường độ BT giảm 0,70 Mpa (tương đương 3% so với R28), trong mỗi môi 

trường độ suy giảm có khác nhau, môi trường ngọt gần như không giảm (0,48%), 

môi trường phèn giảm 5,56% và mặn giảm 5,03%. Như vậy, các nhóm N2, N4 và 

N6 (là các nhóm không có thành phần đá dăm) ngâm trong các môi trường nước 

khác nhau, cường độ BT không tăng và có xu thế giảm. Có thể giải thích điều trên vì 

thành phần cấp phối bê tông của Nhóm N1, N5 có sự tham gia của đá dăm, làm cho 

bê tông có độ đặc chắc tốt hơn, cốt liệu có cường độ chịu nén cao. Nhóm N3 tuy 

không có đá dăm trong thành phần song có thành phần đá mi (thành phần hạt từ 0-

0,5cm) nên cường độ không bị giảm. Nhóm N6 cường độ suy giảm lớn nhất (trên 

20%). Điều này được giải thích là, tuy có đá mi trong thành phần, song do là BT bán 
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khô, trong quá trình trộn, rung đầm bị phân lớp, phân tầng nên khi ngâm trong nước 

bị phân rã giảm đáng kể bộ khung chịu lực.  

Như vậy xét về độ bền, các nhóm cấp phối (bao gồm N2, N4, N6) không đạt yêu cầu 

 loại. 

5.3. Xét về giá thành bê tông có trấu: 

(i). Bê tông có trấu có giá thành cao hơn bê tông không trấu, cứ tăng 10 trấu trong 1 m3 bê 

tông có trấu, giá thành tăng thêm khoảng 5%. 

 (ii). Nhóm N2 với thành phần X+C+Tr+N có giá thành cao nhất so với các nhóm còn lại 

(từ 20-30%). Lí do là trong thành phần cấp phối do không có đá dăm nên để đạt được 

cường độ thiết kế cần rất nhiều xi măng và cát vàng. Trong khi đó cát vàng giá cao gấp 

 

(iii) Nhóm N6 (X+CM+DM+Tr+N) có lợi nhất về giá, lí do trộn BT cứng (SN =1-2cm) 

nên có lợi về xi măng hơn, tuy nhiên do bị phân tầng trong quá trình đầm nên mác bê tông 

giảm nhanh trong quá trình ngâm tại môi trường thực tế. Xét về hiệu quả kĩ thuật nhóm N6 

 

(iv) Nhóm N4 có giá thành bê tông khá cao, cao hơn so với các nhóm N1, N3, N5. Lí do 

cũng tương tự như nhóm N2, trong thành phần bê tông không có đá dăm. Song do thay cát 

bê tông bằng cát mịn nên giá thành giảm hơn so với nhóm N2 mặc dù lượng xi măng cao 

hơn với BT cùng mác. Như vậy, xét về hiệu quả kinh tế, nhóm N4 không nên sử dụng, tuy 

nhiên, trong trường hợp vùng sâu, xa khó vận chuyển đá dăm, lại sẵn có vật liệu cát mịn thì 

cũng nên cân nhắc sử dụng vì tận dụng được vật liệu địa phương, giảm chi phí vận chuyển, 

khi đó có thể giá thành thấp hơn các nhóm còn lại. 

(v) Các nhóm khác còn lại (N1, N3, N5) có giá thành khá tương đương nhau. Nhóm N1 có 

giá cao hơn so với nhóm N3, N5, song chênh không quá 10%. Nhóm N1 là cấp phối cơ bản 

và thông dụng và có lợi nhất về xi măng (cần lượng ít nhất) so với các nhóm khác cùng 

mác, tuy nhiên do giá thành cát vàng cao, nên giá thành bê tông thành phẩm cao hơn so với 

nhóm dùng cát mịn. 

(vi) Nhóm N3, N5 là 2 nhóm có lợi nhất về giá thành (hiệu quả kinh tế nhất). Đây là 2 

nhóm sử dụng cát mịn, đá mi, hiện tại loại vật liệu này có giá thành rẻ. Nhóm N5 có sử 

dụng đá dăm nên giá thành cao hơn nhóm N3 khoảng 5-7% (cùng mác BT). 

(vii) Như vậy, xét về hiệu quả kinh tế nhóm N3 có hiệu quả kinh tế nhất. Về kĩ thuật, qua 

theo dõi diễn biến cường độ cho thấy nhóm này cũng có sự tiến triển cường độ tương 

đương với các nhóm cấp phối khác. Xét về yếu tố môi trường, cát mịn là vật liệu sẵn có tại 

địa phương, đá mi là phế thải công nghiệp từ sản xuất đá dăm. Qua xem xét các yếu tố về 

kĩ thuật, kinh tế và môi trường, nhóm N3 (X+CM+Đ+Tr+N) là nhóm có hiệu quả nhất. 

Xếp thứ tự ưu tiên sử dụng lần lượt là: N3  ưu tiên 1, N5  ưu tiên 2; N1  ưu tiên 3; 

N4  ưu tiên 4; N2, N6  loại. 

5.4. Dựa trên kết quả thực nghiệm, đề tài đã xây dựng tương quan giữa hàm lượng trấu sử 

dụng với các tính chất cường độ, lượng nước trộn (Quan hệ cường độ bê tông với tỷ lệ xi 

măng/nước; Quan hệ lượng trấu với lượng nước trộn (độ sụt 6-8cm). Qua đó, tiến hành xác 

định được thành phần cấp phối bê tông tương ứng với các mác M100; M150; M200 trong 

06 nhóm cấp phối thiết kế (N1-N6). Đây là sản phẩm quan trọng của đề tài, là tài liệu mang 

tính nền tảng để phát triển cho các nghiên cứu tiếp về thành phần cấp phối bê tông có trấu, 
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thậm chí có thể đưa vào tiêu chuẩn cấp phối bê tông có trấu (nếu có) nhằm phục vụ cho 

công tác thiết kế thi công bê tông ngoài thực tế. 

6. Sản phẩm thứ 2 của đề tài là túi địa kĩ thuật. Nhiệm vụ của cấu kiện dạng túi bảo vệ bờ 

là làm kết cấu bao che, chắn các tác động của sóng và dòng chảy. Túi bảo vệ bờ không 

tham gia chịu lực cho công trình. Cấu tạo vỏ ngoài túi là vải địa kĩ thuật, bên trong là cát 

(hoặc đất), cấu kiện dạng túi được chế tạo theo 03 kích cỡ và hình dạng khác nhau nhằm 

phù hợp với yêu cầu thi công xây dựng (túi hộp, túi hở, túi địa kĩ thuật loại nhỏ). Riêng loại 

túi địa kĩ thuật loại nhỏ đã được nghiên cứu trong đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp 

kết cấu thảm cát bảo vệ bờ sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang [11]”. Đề tài này, sử dụng kết 

quả nghiên cứu của đề tài nói trên để chế tạo, sản xuất và đưa cấu kiện vào thi công mô 

hình, qua đó để tổng kết, so sánh, đánh giá hiệu quả sử dụng. 

 (i) Túi hộp: Là loại túi có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước lựa chọn là: (2,0 x 0,5 x 

0,2)m. Túi này chứa được lượng vật liệu với thể tích 0,2m³. Túi được may bằng vải địa kỹ 

thuật loại không dệt, mặt trên có ống dạng tay áo để đặt ống bơm cát, phía sau túi có chừa 

một mảnh vải có tác dụng như cái cánh để tăng ma sát, giữ ổn định túi trên mép kè. Biện 

pháp thi công nhồi cát vào túi bằng cách bơm cát qua ống tay áo.  

(ii) Túi hở: Nhóm nghiên cứu đề xuất một loại túi thứ hai là túi dạng hở. Túi này cũng có 

kích thước phần chứa vật liệu là: (2,0 x 0,5 x 0,2)m. Túi cũng chứa được lượng vật liệu với 

thể tích 0,2m³ trong phần đầu. Loại túi này không được may kín như túi hộp mà sẽ để hở ở 

phần phía trong giáp bờ đất, phần đuôi phía dưới có cánh thừa để tăng ma sát với nền, phần 

đuôi phía trên có các xúc tua để tăng ma sát với lớp vật liệu san lấp nhằm giữ ổn định cho 

túi (giống túi hộp). 

Kết quả thí nghiệm kéo cho thấy, khả năng chịu kéo (chống trượt) của túi có đuôi cao hơn 

so với không có đuôi. Đuôi dài 80cm, khả năng chịu kéo gấp khoảng 3 lần so với không có 

đuôi, và từ 1,3 – 1,7 lần khi chiều dài đuôi từ 40 – 60cm, đây là thông số kĩ thuật hết sức 

quan trọng làm gia tăng khả năng chống trượt của mái bờ (có thể thiết kế tạo mái bờ đứng 

hơn - hệ số mái nhỏ hơn (nếu cần thiết). Mặt khác, hầu hết các mái đất khi gia cố mái đều 

phải đắp bù mái, do đó việc tạo thêm đuôi để đưa sâu vào mái đắp trong quá trình thi công 

tạo mái kết hợp xếp túi cũng được dễ dàng. Giá thành sản xuất cho 01 túi khoảng 30.500 

đồng, và tính cả chi phí cát bơm, công bơm cát và lắp đặt, chi phí cho 01 túi dài 2,0m là 

109.000 đồng, ngang với giá thành các túi địa kĩ thuật hiện có trên thị trường. 

Tuy nhiên, trong quá trình thi công mô hình ngoài thực tế (mô hình 120m), với loại túi hộp, 

việc bơm cát gặp khá nhiều khó khăn, do bơm cát với lưu lượng bùn cát lớn, trong khi kích 

khả thi. 

Với loại túi hở, khắc phục được nhược điểm của túi hộp là không phải nhồi cát bằng bơm. 

Tuy nhiên, do là túi hở nên trong trường hợp mái bờ thoải (hệ số mái lớn) như mô hình thi 

công (m=2,5), để đảm bảo mặt hở của túi không bị lộ ra mặt ngoài mái đất khi chồng các 

túi lên nhau là rất khó khăn. Do đó, đề tài đề nghị chỉ nên sử dụng túi hở trong điều kiện 

mái dốc đứng (có hệ số mái nhỏ), hệ số mái đề nghị m ≤1,5. Vùng ĐBSCL với nền địa chất 

yếu nên hầu hết không thể có được hệ số mái bờ m ≤1,5. Do vậy túi hở cũng không khả thi 

để ứng dụng.  

Tổng kết từ mô hình thi công (120 kè bảo vệ bờ), với 3 loại túi (hộp, hở, nhỏ), cho thấy, túi 

địa kĩ thuật loại nhỏ (túi cát sinh thái [11]), kích thước 0,4x0,6x0,15m, thi công lát mái 



43 

 

 

giống như xếp chồng bao cát thông thường là giải pháp hiệu quả nhất. Gia công dễ dàng, 

đóng sẵn có ưu điểm cơ động, dễ dàng vận chuyển đến các vị trí thi công, đáp ứng được 

các trường hợp phản ứng nhanh, xử lý sự cố, … Thực tế đã và đang được ứng dụng trong 

một số công trình bảo vệ bờ.  

7. Để chế tạo thảm thực vật chống xói, đề tài nghiên cứu tận dụng vật liệu địa phương, các 

loại thực vật phổ biến trên đồng bằng, dễ sống, dễ chăm sóc, không phải loài ngoại lai, trên 

cơ sở học tập kinh nghiệm từ các loại kết cấu tương tự, đề tài đã chế tạo thành công thảm 

thực vật chống xói gồm 7 lớp: - Lớp 1: Lưới địa kỹ thuật ô lưới có cường độ chịu lực tốt, 

lớp này là lưới cốt tồn tại lâu dài cùng với tuổi thọ của thảm; - Lớp 2: Xơ dừa, là lớp bảo 

vệ chống xói mòn chính và có tác dụng giữ ẩm cho lớp ruột thảm, nuôi dưỡng cây non; - 

Lớp 3: Vải tự hủy, giúp chứa đựng chất nuôi và hạt giống; - Lớp 4: Lớp ruột thảm bao 

gồm: trấu, mùn dừa, đất được phối trộn với chế phẩm sinh học và có chứa hạt giống; - Lớp 

5: Vải tự hủy tương tự lớp 3, nó cùng với lớp 3 bảo vệ lớp chất nuôi; - Lớp 6: Xơ dừa, lớp 

này là môi trường bên ngoài đầu tiên, nơi mà rễ cỏ xuyên qua ruột thảm đến đây để tiếp tục 

phát triển; - Lớp 7: Lưới nylon nằm dưới cùng, là lớp có độ bền cao, cùng với lớp 1 chống 

chịu lại các tác động từ bên ngoài, nhưng lại cho phép rễ cỏ và thân cây mọc xuyên qua. 

Sau đó sản phẩm được đưa ra trải mái bảo vệ bờ tại môi trường tự nhiên. Sau thời gian 18 

tháng theo dõi, cỏ đã màu xanh tốt trên bề mặt thảm và đã chứng tỏ được khả năng chống 

xói tốt. Giá thành cho mỗi mét vuông thảm khoảng 98.000 đồng / m². Tương đối rẻ phù 

hợp với điều kiện hiện nay. 

8. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu chế tạo các cấu kiện, qua điều tra thực địa, và theo đề 

nghị của địa phương đề tài tiến hành thiết kế, thi công xây dựng 01 tuyến kè bảo vệ bờ dài 

120m sử dụng các sản phẩm đã nghiên cứu chế tạo. Địa điểm đầu tư xây dựng nằm trên 

tuyến tỉnh lộ 869, dọc theo bờ kênh 7, đoạn qua địa phận xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành trong công tác tư 

vấn thiết kế, thi công công trình, đề tài đã sử dụng các công cụ tính toán, thiết kế mới nhất, 

hiện đại nhất để tính toán thiết kế và đặt ra các điều kiện thi công đảm bảo chất lượng. 

Trong quá trình xây dựng, nhóm nghiên cứu đã theo dõi, giám sát chặt chẽ, xem xét tính 

phù hợp của các cấu kiện nghiên cứu chế tạo trong phòng thí nghiệm so với thực tế thi 

công. Một trong những vấn đề quan trọng rút ra được là túi địa kĩ thuật loại hộp, hở có 

cánh, mặt dù có tính năng ưu việt về khả năng tăng cường ổn định, chống trượt mái dốc 

(gấp đến 3 lần), tuy nhiên không khả thi về việc biện pháp thi công cũng như lắp đặt nên đề 

tài đề nghị loại. 

9. Về khả năng nhân rộng của mô hình: Kế cấu kè gồm 3 cấu kiện chính: khối bê tông lắp 

ghép, cấu kiện dạng túi, cấu kiện dạng thảm đều có khả năng ứng dụng riêng của nó. Đối 

với điều kiện thực tế ở vùng ĐBSCL, 3 sản phẩm của đề tài đều có khả năng ứng dụng tốt. 

Kết cấu kè như đã được nhận định không phù hợp cho những vùng có khả năng sạt lở 

mạnh, chỉ phù hợp với những khu vực có độ sạt lở trung bình và lưu lượng tàu thuyền lưu 

thông không quá cao. Như vậy, các kênh rạch vừa và nhỏ ở các địa phương thuộc ĐBSCL 

hoàn toàn có thể áp dụng tại vị trí sạt lở. Đồng thời, qua quá trình thí nghiệm cho thấy các 

cấu kiện lát mái bờ hoàn toàn có thể thích ứng với các môi trường nước mặn, phèn, ngọt. 

Do vậy, ngoài tỉnh Tiền Giang, nơi xây dựng mô hình, với môi trường nước ngọt, mô hình 

này hoàn toàn có thể thích ứng với khu vực phèn cao như vùng Đồng Tháp Mười, hay cũng 

có thể được xây dựng tại các sông kênh tại vùng ven biển ĐBSCL. 
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10. Từ kinh nghiệm và các vấn đề kĩ thuật rút ra trong quá trình xây dựng mô hình, cùng 

với các kết quả sản xuất chế tạo các cấu kiện từ trong phòng thí nghiệm nhóm nghiên cứu 

đã xây dựng được quy trình sản xuất, chế tạo, thi công cho 02 loại cấu kiện (bê tông trộn 

trấu và thảm thực vật chống xói). Riêng thảm thực vật chống xói đã được nhận đơn đăng kí 

sản phẩm hữu ích. Đây là các sản phẩm cốt lõi của đề tài. 

3.1.1 Kiến nghị 

Quá quá trình nghiên cứu bằng thực nghiệm sau một thời gian dài đã cho ra 03 dòng sản 

phẩm đáp ứng được yêu cầu của đề tài. Các sản phẩm nghiên cứu tùy theo dạng cấu kiện 

đều có các đặc tính riêng của nó, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm truyền thống và 

có tính ứng dụng cao.  

So với các sản phẩm cùng công năng được sử dụng từ trước đến nay, các dòng sản phẩm 

của đề tài đều tận dụng được vật liệu địa phương và các phế phẩm của ngành nông nghiệp. 

Xét về mặt xã hội, tận dụng được phế thải, phế phẩm giúp làm giảm áp lực về môi trường 

do các tác động từ phế thải gây ra. 

Về mặt kỹ thuật, các sản phẩm của đề tài đáp ứng được các yêu cầu đối với công trình bảo 

vệ bờ sông, kênh rạch. Ngoài ra mỗi sản phẩm có những ưu điểm nổi trội giúp cho công tác 

thiết kế công trình bảo vệ bờ có thêm những phương án sử dụng vật liệu mới, tính năng 

cao, phù hợp với các điều kiện môi trường khác nhau. 

Mỗi sản phẩm của đề tài là một dòng vật liệu khác nhau. Khối bê tông lắp ghép, cấu kiện 

dạng túi, cấu kiện dạng thảm đều có khả năng ứng dụng riêng của nó. Đối với điều kiện 

thực tế ở vùng ĐBSCL, ba sản phẩm của đề tài đều có khả năng ứng dụng tốt. Cấu kiện bê 

tông lắp ghép có thể dùng lắp ráp mái kè nghiêng. Giúp xử lý các vị trí sạt lở bờ thay thế 

việc làm kè bằng bê tông truyền thống. Cấu kiện dạng túi dùng làm mái kè mềm và có khả 

năng trồng cỏ che phủ bề mặt. Túi có thể xếp chồng bảo vệ mái kè tạm thời hoặc lâu dài. 

Ngoài ra, cấu kiện túi này còn có thể xây dựng mái taluy bảo vệ các công trình hoặc làm 

cấu kiện tạm thời phục vụ cho biện pháp thi công công trình khác. Cấu kiện dạng thảm có 

thể dùng để che phủ bề mặt công trình, bảo vệ các kết cấu ngầm, có thể dùng để lát mái 

dốc giúp chống sạt lở, chống xói mòn do mưa hay dòng chảy. Như vậy, cả 3 dòng sản 

phẩm của quá trình nghiên cứu đều có tính ứng dụng cao và tùy theo đặt điểm công trình 

có thể áp dụng một hoặc tất cả các sản phẩm này vào việc xây dựng công trình bảo vệ bờ ở 

vùng ĐBSCL. 

Do khối thời gian và khối lượng có hạn và đặc biệt là thời gian theo dõi đánh giá ngắn, 

nhóm nghiên cứu đề nghị tiếp tục tập trung theo dõi diễn biến theo thời gian để đánh giá độ 

bền của vật liệu và khả năng thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau của cấu 

kiện. 

Đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu thêm về cấp phối bê tông có trấu với các chỉ tiêu kĩ thuật 

yêu cầu khác nhau, ngoài mục đích phục vụ cho công trình bảo vệ bờ sông, kênh, rạch còn 

có thể phục vụ cho các lĩnh vực xây dựng khác như, giao thông (đường giao thông nông 

thôn), xây dựng (vật liệu nhẹ) v.v…. 

 

 

 


