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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thi t của    tài 

 Ngày nay người ta không còn xem thành phần của hỗn hợp bê 

tông chỉ là xi măng, đá, cát, nước mà còn có thêm phụ gia ... Phụ gia đã 

trở thành thành phần quan trọng trong hỗn hợp bê tông hiện đại và nó có 

tác động đến cấu trúc vi mô của bê tông. Khi cho phụ gia vào hỗn hợp 

thì phụ gia sẽ làm tăng độ linh động của các hạt xi măng, chúng làm 

giảm diện tích tiếp xúc giữa các hạt, làm giảm lực ma sát giữa các thành 

phần của hỗn hợp bê tông. Khi bị hấp thụ lên bề mặt xi măng nó sẽ kiềm 

chế tốc độ phản ứng thuỷ hoá. Mặt khác phụ gia siêu dẻo có thể cho 

phép giảm nước khoảng 10 ÷ 30% vì vậy có thể tăng cường độ được 

khoảng 30%. Tóm lại: khi cho phụ gia siêu dẻo vào hỗn hợp bê tông sẽ 

làm tăng độ linh động của dung dịch huyền phù và tăng tính nhớt của bề 

mặt các hạt ximăng, giảm được lượng nước dùng do đó cải thiện được 

cấu trúc vi mô. Kết quả là giảm độ thấm, liên kết tốt hơn với cốt liệu và 

cốt thép, cường độ cao hơn và nâng cao tuổi thọ của kết cấu công trình 

bằng bê tông cốt thép. 

 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU BÊ TÔNG 

1.1 . KHÁI NIỆM 

Bê tông là loại vật liệu đá nhân tạo gồm: xi măng, nước, cốt 

liệu (cát, sỏi hay đá dăm) và phụ gia. Hỗn hợp nguyên liệu nhào trộn 

xong gọi là hỗn hợp bê tông hay bê tông tươi. 

Trong bê tông, cốt liệu đóng vai trò là bộ khung chịu lực. Chất 

kết dính và nước bao bọc xung quanh hạt cốt liệu đóng vai trò như 

chất bôi trơn, đồng thời lấp đầy khoảng trống giữa các hạt cốt liệu. 

Sau khi cứng rắn, chất kết dính gắn kết các hạt cốt liệu thành một 

khối đồng nhất và được gọi là bê tông. Bê tông có cốt thép gọi là bê 

tông cốt thép. 
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Trong bê tông cốt liệu thường chiếm 80% ÷ 85%, còn xi măng 

chiếm từ 8% ÷ 15%. 

Bê tông và bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi trong công 

trình xây dựng vì chúng có những ưu điểm cường độ tương đối cao, 

có thể tạo được những loại bê tông có cường độ, hình dạng và tính 

chất khác nhau, giá thành rẻ, bền vững và ổn định đối với mưa nắng, 

nhiệt độ và độ ẩm. Tuy vậy, chúng còn có những nhược điểm: nặng 

v =2.200 ÷ 2.400 kG/m
3
, cách âm cách nhiệt kém λ0=1,05 ÷ 1,5 

kCal/m.
0
C.h, khả năng chống ăn mòn yếu. 

1.2. CẤU TRÚC CỦA BÊ TÔNG: 

Cấu trúc của bê tông được hình thành do sự sắp xếp các hạt cốt 

liệu trong bê tông cùng với sự thuỷ hoá của xi măng.  

Các sản phẩm do xi măng thuỷ hoá dần tăng lên đến một lúc 

nào đó cấu trúc keo tụ chuyển sang cấu trúc tinh thể.  

Khoảng thời gian hình thành cấu trúc cũng như cường độ ban 

đầu của bê tông phụ thuộc vào thành phần bê tông, loại xi măng và 

loại phụ gia. 

1.3. CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA BÊ TÔNG  

1.3.1. Xi măng 

1.3.2. Nƣớc 

1.3.3. Cát 

1.3.4. Đá dăm 

1.3.5. Phụ gia bê tông 

Là những hợp chất hay hỗn hợp các hợp chất vô cơ, hữu cơ có 

nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp mà khi cho một lượng nhỏ vào hỗn 

hợp bê tông sẽ làm thay đổi tính chất công nghệ của bê tông hay tính 

chất sử dụng của bê tông đã hóa rắn theo ý muốn. 

Ngày nay, sự ra đời của xi măng và bê tông xi măng cùng với 

sự phát triển của công nghiệp hoá học đã làm thay đổi tính chất công 

nghệ trong sản xuất và sử dụng bê tông. Hàng loạt chất đã được 

nghiên cứu sử dụng làm phụ gia cho bê tông. Tại các nước phát triển 
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hơn 80% tổng sản lượng bê tông có sử dụng phụ gia. Việc sử dụng 

các loại phụ gia đã thực sự trở thành một cuộc cách mạng trong lĩnh 

vực sản xuất và sử dụng bê tông được nhiều người, nhiều ngành quan 

tâm nghiên cứu nhằm tìm kiếm và phát huy những khả năng mới của 

phụ gia. Bằng việc sử dụng các phụ gia khác nhau người ta có thể 

chế tạo ra bê tông có cường độ đặc biệt cao, có độ đặc chặt, khả năng 

chống thấm và độ dẻo cao. 

Khi sử dụng phụ gia cho bê tông sẽ cải thiện các tính chất của 

bê tông cũng như hỗn hợp bê tông, cụ thể như tăng tính lưu động của 

hỗn hợp bê tông, giảm lượng dùng nước và xi măng, điều chỉnh thời 

gian ninh kết và rắn chắc, nâng cao cường độ và tính chống thấm của 

bê tông ... 

1.4. K T LUẬN 

Lượng nước trong bê tông có ảnh hưởng rất lớn đến các tính 

chất của bê tông, ngoài vai trò tạo ra tính công tác của vữa bê tông, 

lượng nước thừa trong bê tông làm tăng độ rỗng của bê tông, do đó 

làm giảm cường độ của bê tông, giảm khả năng chống thấm của bê 

tông. Để khắc phục những nhược điểm trên, có thể sử dụng nhiều 

biện pháp như dùng: 

- Phương pháp đầm dùi, tái chấn động bê tông: Các phương 

pháp này đơn giản, dễ thi công, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, phương 

pháp chỉ đáp ứng cho việc đổ bê tông thông thường. 

- Sử dụng phụ gia: Là xu hướng mà các chuyên gia về vật liệu 

xây dựng đã, đang và sẽ nghiên cứu để khai thác tối đa ưu điểm của 

nó như giảm nước để tăng cường độ, tăng mô đun đàn hồi, tăng 

cường chống thấm, tăng cường tính linh hoạt (giảm sự đầm dùi) sử 

dụng cho kết cấu bố trí sắt thép dày. Bê tông sử dụng phụ gia được 

sử dụng rộng rãi hiện nay, đáp ứng yêu cầu chế tạo các kết cấu có 

khả năng chịu lực cao, các kết bê tông có nhịp lớn … 
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CHƢƠNG 2 

CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG 

2.1. CƢỜNG Đ  CỦA BÊ TÔNG 

2.1.1. Khái niệm 

- Cường độ là một đặc trưng cơ bản, phản ánh khả năng của bê 

tông chống lại sự phá hoại gây ra dưới tác dụng của tải trọng. 

Thường căn cứ vào cường độ để phân biệt các loại bê tông. 

- Cường độ tiêu chuẩn là cường độ của bê tông khi mẫu được 

chế tạo và dưỡng hộ ở điều kiện tiêu chuẩn và thử ở tuổi quy định. 

- Trong kết cấu xây dựng, bê tông có thể làm việc ở những 

trạng thái khác nhau: Nén, kéo, uốn, trượt… Trong đó bê tông làm 

việc ở trạng thái nén là tốt nhất và đó cũng là yếu tố đặc trưng nhất 

cho cường độ bê tông. Khả năng chịu kéo của bê tông rất kém chỉ 

bằng 1/5 ÷ 1/10 khả năng chịu nén. 

- Do bê tông có cấu tạo phức tạp nên khi chịu lực, trong mẫu 

bê tông xuất hiện các trạng thái ứng suất phức tạp. Nhìn chung mẫu 

bị phá hoại chủ yếu là do ứng suất kéo ngang. 

- Cường độ của bê tông phụ thuộc vào thành phần và cấu trúc 

của nó. Để xác định cường độ của bê tông phải làm các thí nghiệm, 

thí nghiệm phá hoại mẫu là phương pháp xác định cường độ một 

cách trực tiếp và dùng phổ biến. Ngoài ra có thể dùng các phương 

pháp gián tiếp: Siêu âm, ép lõm viên bi trên bề mặt bê tông, …, và có 

thể thực hiện trên kết cấu. 

2.1.2. Các y u tố ảnh hƣởng   n cƣờng  ộ bê tông 

a. Thành phần và cách chế tạo bê tông 

b. Tuổi bê tông (t ngày) 

c. Điều kiện thí nghiệm 

2.2. MÁC VÀ CẤP Đ  BỀN CỦA BÊ TÔNG 

Để biểu thị chất lượng của bê tông về một tính chất nào đó 

người ta dùng khái niệm mac hoặc cấp độ bền. 

2.2.1. Mác bê tông 
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a. Mác bê tông theo cường độ chịu nén: 

Đây là khái niệm theo tiêu chuẩn cũ TCVN 5574 – 1991 [9] . 

Mác bê tông, kí hiệu bằng chữ M, là con số lấy bằng cường độ trung 

bình của mẫu thử chuẩn, tính theo đơn vị kG/cm
2
. Mẫu thử chuẩn là 

khối vuông cạnh a = 15cm, tuổi 28 ngày, được dưỡng hộ và thí 

nghiệm theo điều kiện chuẩn t0= 27± 20 C, độ ẩm không nhỏ hơn 

95%. 

Theo TCVN 5574 – 1991 [9] có các mác M50; M75; M100; 

M150; M200; M250; M300; M350; M400; M450; M500; M600. 

b. Mác bê tông theo cường độ chịu kéo: 

Ký hiệu: K (kG/cm
2
). K được lấy theo cường độ chịu kéo của 

mẫu thử tiêu chuẩn Bê tông nặng: K10, K15, K20, K25, K30, K40. 

Bê tông nhẹ: K10, K15, K20, K25, K30. 

c. Mác bê tông theo khả năng chống thấm: 

Đối với các kết cấu có yêu cầu hạn chế thấm cần quy định mac 

theo khả năng chống thấm T, lấy bằng áp suất lớn nhất (atm) mà mẫu 

chịu được để nước không thấm qua. 

Mác bê tông: T2, T4, T6, T8, T10, T12. 

2.2.2. Cấp  ộ b n chịu nén 

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCXDVN356 – 

2005 [10] qui định phân biệt chất lượng bê tông theo cấp độ bền chịu 

nén, ký hiệu là B. Đó là con số lấy bằng cường độ đặc trưng của mẫu 

thử chuẩn, tính bằng đơn vị MPa. Mẫu thử chuẩn là khối vuông cạnh 

a = 15cm. Theo TCXDVN356 – 2005 bê tông có các cấp độ bền 

B3.5; B5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; B30; B35; B40; B45; 

B50; B55; B60. 

Như vậy tương quan giữa mac bê tông M và cấp độ bền B của 

cùng một loại bê tông thể hiện bằng biểu thức sau: 

 
Trong đó: α – hệ số đổi đơn vị từ kG/cm

2
 sang MPa; lấy α = 

0,1; 
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 β – hệ số chuyển đổi từ cường độ trung bình sang cường độ 

đặc trưng, với υ = 0,135 thì β = (1-Sυ) = 0,778. 

2.3. BI N DẠNG CỦA BÊ TÔNG 

Biến dạng của bê tông xảy ra khá phức tạp gồm biến dạng ban 

đầu do co ngót, biến dạng do tải trọng gây ra (biến dạng đàn hồi và 

biến dạng dẻo), sự tăng biến dạng theo thời gian. 

2.3.1. Bi n dạng do co ngót 

2.3.2. Bi n dạng do tải trọng tác dụng ngắn hạn 

2.3.3. Bi n dạng do tải trọng tác dụng dài hạn – từ bi n 

2.3.4. Bi n dạng nhiệt 

2.4. MÔ ĐUN ĐÀN H I CỦA BÊ TÔNG 

Khi chịu nén: Modun đàn hồi ban đầu của bê tông Eb được 

định nghĩa từ biểu thức: Eb = σb/ εel = tgα0, trong đó: 

α0: góc lập bởi tiếp tuyến tại gốc tọa độ của biểu đồ σ – ε với 

trục ε (Hình 2.8b). 

Eb phụ thuộc vào cấp độ bền và loại bê tông được cho ở phụ 

lục 1 của Giáo trình vật liệu xây dựng. 

Modun đàn hồi dẻo  Eb' (modun biến dạng) được định nghĩa 

theo biểu thức: Eb' = σb/ εb = tgα. 

α – góc lập bởi các tuyến OB của biểu đồ σ – ε với trục ε 

(Hình 2.9b). 

Ta có εel = νεb rút ra quan hệ giữa Eb và Eb': 

Eb = νEb' 

ν – là hệ số đàn hồi. 

Khi chịu kéo: 

Modun đàn hồi của bê tông khi chịu kéo giống như khi chịu 

nén.  

Modun đàn hồi dẻo  khi kéo có giá trị là: Ebt = νtEb, trong đó  

νt là hệ số đàn hồi khi kéo. Thí nghiệm cho biết khi ứng suất kéo của 

bê tông đạt đến cường độ chịu kéo Rt thì νt có giá trị trung bình là 

0,5. 
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Hệ số nở ngang (hệ số Poát xông) của bê tông µb lấy bằng 0,2. 

Modun chống cắt của bê tông  Gb = Eb/2(1+0,2) ≈ 0,4Eb. 

2.5. K T LUẬN 

Việc nghiên cứu những nội dung trên giúp chúng ta có cơ sở 

để xác định cường độ và mô đun đàn hồi của mẫu trụ tròn, từ đó đưa 

ra quy luật diễn biến quá trình phát triển cường độ và mô đun đàn hồi 

bê tông theo thời gian, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bê tông 

phụ gia. Qua đó, đưa ra nhận xét về các kết cấu có thể ứng dụng bê 

tông phụ gia và đánh giá được hiệu quả kinh tế của phương pháp 

đem lại. 

 

CHUƠNG 3 

THÍ NGHIỆM THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT 

CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG KHI SỬ DỤNG PHỤ GIA  

3.1. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA VẬT LIỆU THÍ 

NGHIỆM 

Vật liệu sử dụng trong thí nghiệm gồm: 

- Xi măng Sông Gianh PCB40: Khối lượng riêng ρa=3.100 

kG/m
3
; 

- Cát mỏ Kỳ Lam, Điện Bàn: Khối lượng riêng ρa=2.650 

kG/m
3
, khối lượng thể tích ρv=1.384 kG/m

3
;  

- Đá dăm 1x2 cm mỏ Thọ Bắc, Quảng Ngãi: Khối lượng riêng 

ρa=2.622 kG/m
3
, khối lượng thể tích ρv=1.315 kG/m

3
; 

- Phụ gia;  

- Nước. 

3.1.1. Xi măng 

Sử dụng xi măng poóc lăng hỗn hợp Sông Gianh PCB 40 có 

chất lượng phù hợp với TCVN 6260:2009 - Xi măng poóc lăng hỗn 

hợp - Yêu cầu kỹ thuật [11]. 

3.1.2. Cát 

Sử dụng cát ở mỏ Kỳ Lam, Điện Bàn có chất lượng phù hợp 
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với TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ 

thuật [8]. 

3.1.3. Đá dăm 1x2 cm 

- Khối lượng riêng: γd = 2,70 g/cm
3
; 

- Khối lượng thể tích (thể tích xốp): 

ρvclt = (m2 – m1)/V5lít = (10,086 – 3,191)/0,005 = 1.379 

kg/m
3
 = 1,379 g/cm

3
. 

- Độ ẩm: wc = 100x(m1 – m2)/ m2 = 100x(1,0 – 0,996)/0,996 

= 0,32%. 

- Dmax = 20 mm. 

K t luận: Đá dăm có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp theo 

TCVN để chế tạo bê tông. 

3.1.4 . Nƣớc 

Sử dụng nước tại phòng thí nghiệm có chất lượng phù hợp 

với TCXDVN 302:2004 - Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ 

thuật [12]. 

3.1.5 . Phụ gia 

Phụ gia được dùng là Sika viscocrete
®
 3000-10 siêu dẻo, giảm 

nước cao cấp, lượng giảm nước là 30%, khối lượng thể tích ở 20
0
C là 

1,04 ÷ 1,07 kg/lít, độ pH 3,75 ÷ 5,75, liều lượng dùng từ 0,7 ÷ 2,5 

lít/100kg xi măng (0,7% ÷ 2,5%). Phụ gia Sika viscocrete
®
 3000-10 

là chất siêu hóa dẻo công nghệ cao gốc polymer thế hệ thứ 3 với hiệu 

quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông, vượt trội nhờ vào khả năng 

giảm nước cao, tạo độ chảy lỏng tốt trong khi vẫn giữ độ cố kết tối 

ưu cho hỗn hợp, đáp ứng yêu cầu chế tạo bê tông cường độ cao: 

Cường độ cao, mô đun đàn hồi lớn,cường độ ban đầu cao, giảm được 

tải trọng chết của công trình, nhanh chóng đạt được mức độ từ biến 

cuối cùng, hiệu quả kinh tế khi sử dụng. 
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Phụ gia Sika viscocrete
®
 3000-10 

3.2. QU  TR NH THÍ NGHIỆM 

3.2.1. Xác  ịnh cƣờng  ộ chịu nén 

a. Thiết bị thí nghiệm: 

- Thước là kim loại. 

- Máy nén. 

b. Chuẩn bị mẫu thử: 

- Chuẩn bị mẫu thử nén theo nhóm mẫu, mỗi nhóm 3 viên. 

- Kiểm tra và chọn hai mặt chịu nén của các viên mẫu thử sao 

cho: 

+ Khe hở lớn nhất giữa chúng với thước thẳng đặt áp sát xoay 

theo các phương không vượt quá 0,05mm trên 100mm tính từ điểm tì 

thước. 

+ Khe hở lớn nhất giữa chúng với thành thước kẻ góc vuông 

khi đặt thành kia áp sát các mặt kề bên của mẫu lập phương hoặc các 

đường sinh của mẫu trụ không vượt quá 1mm trên 100nm tính từ 

điểm tì thước trên mặt kiểm tra. 

+ Không lấy mặt tạo bởi đáy khuôn đúc và mặt hở đúc mẫu 
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làm hai mặt chịu nén. 

- Trong trường hợp các mẫu thử không thoả mãn các yêu cầu 

trên mẫu phải được gia công lại bằng cách mài bớt hoặc làm phẳng 

mặt bằng một lớp hồ xi măng cứng không dày quá 2mm. Cường độ 

của lớp xi măng này khi thử phải không được thấp hơn một nửa 

cường độ dự kiến sẽ đạt của mẫu bê tông. 

c. Tiến hành thử: 

- Xác định diện tích chịu lực của mẫu: 

+ Đo chính xác tới 1mm chiều cao và đường kính mẫu, xác 

định diện tích bề mặt chịu nén. 

- Xác định tải trọng phá hoại mẫu: 

+ Chọn thang lực thích hợp của máy để khi nén tải trọng phá 

hoại nằm trong khoảng 20 - 80% tải trọng cực đại của thang lực nén 

đã chọn. Không được nén mẫu ngoài thang lực trên. 

+ Đặt mẫu vào máy nén sao cho một mặt chịu nén đã chọn 

nằm đúng tâm thớt dưới của máy. Vận hành máy cho mặt trên của 

mẫu nhẹ nhàng tiếp cận với thớt trên của máy. Tiếp đó tăng tải liên 

tực với vận tốc không đổi và bằng 6±4daN/cm
2
 trong một giây cho 

tới khi mẫu bị phá hoại.  

+ Lực tối đa đạt được là giá trị tải trọng phá hoại mẫu. 

d. Tính kết quả: 

- Công thức xác định cường độ chịu nén của mẫu bê tông: Rn 

= P/F (MPa), trong đó: 

P: Lực nén phá hoại mẫu bê tông (kN); 

F: diện tích mặt chịu lực của mẫu bê tông: F = πxR
2
, π = 

3,1416, R = 300/2 = 150 mm. 

- Cường độ chịu nén của bê tông được xác định từ các giá trị 

cường độ của các viên trong tổ mẫu: 

+ So sánh các giá trị cường độ nén lớn nhất và nhỏ nhất với 

cường độ nén của viên mẫu trung bình. 

+ Nếu cả hai giá trị đo đều không lệch quá 15% so với cường 
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độ nén của viên mẫu trung bình thì cường độ nén của bê tông được 

tính bằng trung bình số học của ba kết quả thử trên ba viên mẫu. Nếu 

một trong hai giá trị đó lệch quá 15% so với cường độ nén trung bình 

thì bỏ cả hai giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Khi đó cường độ nén của bê 

tông là cường độ nén của viên mẫu còn lại. 

+ Trong trường hợp tổ mẫu bê tông chỉ có hai viên thì cường 

độ nén của bê tông được tính bằng trung bình số học của kết quả thử 

của hai viên mẫu đó. 

 

Nén mẫu đến phá hoại để xác định cường độ 

3.2.2. Xác  ịnh mô  un  àn hồi khi nén tĩnh 

a. Thiết bị thí nghiệm: 

- Máy nén: sử dụng các loại máy nén thuỷ lực dùng để xác 

định độ bền nén của bê tông; 

- Biến dạng kế: sử dụng biến dạng kế đòn bẩy hoặc các loại 

đồng hồ đo biến dạng lắp trên khung gá vào mẫu (hình 1). Các dụng 

cụ đo biến dạng phải đảm bảo độ chính xác của các số đo biến dạng 

tương đối tới 5x10-6;  

- Thước lá kim loại. 
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 Máy nén và thiết bị xác định biến dạng khi nén tĩnh theo tiêu chuẩn 

TCVN 3118-1993 [16] (gồm khung định vị và cảm biến đo biến 

dạng) và cân chỉnh trước khi đo 

b. Chuẩn bị mẫu thử: 

- Chuẩn bị 6 viên mẫu trụ, 3 viên dùng để xác định cường độ 

chịu nén, 3 viên xác định mô đun đàn hồi của bê tông phụ gia khi 

nén tĩnh. 

- Lấy mẫu hỗn hợp bê tông phụ gia, đúc, bão dưỡng để thử 

cường độ mẫu trụ và mô đun đàn hồi thực hiện theo tiêu chuẩn 

TCVN 3115-1993 [14]; khuôn mẫu trụ bằng thép kích thước 

150x300mm; 

- Trên mặt đứng của viên mẫu xác định vị trí để đặt thiết bị đo 

biến dạng sao cho cách hai đầu của viên mẫu một đoạn 7,5cm. 
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c. Tiến hành thử: 

- Xác định diện tích chịu lực của mẫu 

+ Dùng 3 viên mẫu, đo diện tích chịu nén đo chính xác tới 

1mm các cặp đường kính vuông góc với nhau từng đôi một trên từng 

mặt chịu nén, xác định diện tích hai mặt chịu nén trên và dưới theo 

các giá trị trung bình các cặp đường kính đã đo. Diện tích chịu lực 

nén của mẫu khi đó chính là trung bình số học diện tích của hai mặt. 

- Xác định tải trọng phá hoại mẫu 

+ Chọn thang lực thích hợp của máy để khi nén tải trọng phá 

hoại nằm trong khoảng 20 - 80% tải trọng cực đại của thang lực nén 

đã chọn. Không được nén mẫu ngoài thang lực trên. 

+ Đặt mẫu vào máy nén sao cho một mặt chịu nén đã chọn 

nằm đúng tâm thớt dưới của máy. Vận hành máy cho mặt trên của 

mẫu nhẹ nhàng tiếp cận với thớt trên của máy. Tiếp đó tăng tải liên 

tực với vận tốc không đổi và bằng 0,6±0,4N/mm
2 
 trong một giây cho 

tới khi mẫu bị phá hoại.  

+ Lực tối đa đạt được là giá trị tải trọng phá hoại mẫu. 

- Xác định mô đun đàn hồi E: 

Đặt từng viên mẫu đã gắn thiết bị đo biến dạng vào máy nén, 

đặt tải tạo ứng suất ban đầu bằng khoảng 0,05N/mm
2
 lên mẫu. Tăng 

tải lên mẫu với tốc độ 6±4daN/cm
2
 cho đến khi biến dạng đo được là 

6

1 50.10  và xác định giá trị lực P1 tại biến dạng này. Tiếp tục 

tăng tải lên mẫu với tốc độ 6±4daN/cm
2
 cho đến khi giá trị lực P2 đạt 

40% cường độ chịu nén mẫu trụ thì đo biến dạng 2 . 

- Kết thúc đo mô đun đàn hồi tháo dỡ thiết bị, bảo quản mẫu 

để đo cho các lần sau. 

d. Kết quả tính toán: 

- Công thức xác định cường độ chịu nén của mẫu bê tông: Rn 

= P/F (MPa), trong đó: 

P: Lực nén phá hoại mẫu bê tông (kN); 
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F: diện tích mặt chịu lực của mẫu bê tông: F = πxR
2
, π = 

3,1416, R = 300/2 = 150 mm. 

- Cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh được xác định từ 

các giá trị cường độ của các viên trong tổ mẫu: 

+ So sánh các giá trị cường độ nén lớn nhất và nhỏ nhất với 

cường độ nén của viên mẫu trung bình. 

+ Nếu cả hai giá trị đo đều không lệch quá 15% so với cường 

độ nén của viên mẫu trung bình thì cường độ nén của bê tông thủy 

tinh được tính bằng trung bình số học của ba kết quả thử trên ba viên 

mẫu. Nếu một trong hai giá trị đó lệch quá 15% so với cường độ nén 

trung bình thì bỏ cả hai giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Khi đó cường độ 

nén của bê tông thủy tinh là cường độ nén của viên mẫu còn lại. 

+ Trong trường hợp tổ mẫu bê tông thủy tinh chỉ có hai viên 

thì cường độ nén của bê tông thủy tinh được tính bằng trung bình số 

học của kết quả thử của hai viên mẫu đó. 

- Công thức xác định mô đun đàn hồi E của mẫu bê tông: 

E = ((P1 - Po)x1000/F)/ (ε1 - εo)x10
-6

 (N/mm
2
) 

εo = 50 (µε); 

P0 (kN): giá trị lực nén đọc được khi biến dạng của mẫu nén 

đạt Ɛo = 50 (µε); 

P1: Giá trị lực nén bằng 40%Rtb (kN); 

ε1: biến dạng của mẫu bê tông khi lực nén P1 = 40%Rtb (kN). 

3.3. XÁC ĐỊNH CẤP PH I, K  HOẠCH VÀ VẬT TƢ 

ĐÚC M U 

3.3.1. Thành phần cấp phối theo Quy t  ịnh số 1329 QĐ-

BXD ngày 19 12 2016 của Bộ Xây dựng v  việc Công bố  ịnh 

mức sử dụng vật liệu [15] 
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Thành phần cấp phối bê tông B20, đá 1x2cm 

                                   
3
 bê tông 

Xi măng 

(kg) 

Cát vàng 

(m
3
) 

Đá (m
3
) 

Nước 

(lít) 

N/X Độ sụt 

(cm) 

341 0,447 0,838 195 0,57 6 ÷ 8 

3.3.2. Thành phần cấp phối theo Quy t  ịnh số 1329 QĐ-

BXD ngày 19 12 2016 của Bộ Xây dựng có sử dụng phụ gia [15]. 

 Thành phần cấp phối bê tông B20, đá 1x2cm, sử dụng phụ gia 

            
3
 bê tông 

Xi măng 

(kg) 

Cát vàng 

(m
3
) 

Đá (m
3
) 

Nước 

(lít) 

N/X Độ sụt 

(cm) 

341 0,447 0,838 136,5 0,4 10 ÷ 22 

3.3.3. Xác  ịnh số lƣợng mẫu  úc thí nghiệm, chuẩn bị vật 

tƣ 

a. Xác định số lượng mẫu: 

- Loại mẫu dùng để đúc là mẫu trụ tròn, kích thước 150x300 

mm. 

- Đối với mỗi tỷ lệ phụ gia cần 3 mẫu để thí nghiệm cường độ 

và 3 mẫu mẫu để thí nghiệm mô đun đàn hồi E ở các ngày tuổi 3 

ngày, 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày. 

Bảng xác định số lượng mẫu đúc thí nghiệm 

Stt T  lệ phụ 

gia 

3 ngày 7 ngày 14 ngày 28 ngày Số lƣợng 

mẫu 

1 0,7% 6 6 6 6 24 

2 1% 6 6 6 6 24 

3 1,5 % 6 6 6 6 24 

 Tổng cộng     72 

b. Kế hoạch đúc mẫu và chuẩn bị vật tư với Kdư = 1,2: 

Đúc 72 mẫu thành 3 đợt ứng với mỗi tỷ lệ phụ gia 0,7%, 1% 

và 1,5 %, mỗi đợt 24 mẫu. Thể tích 1 mẫu: 3,1416 x 0,075 x 0,075 x 

0,3 = 0,0053 m
3
, thể tích của 24 mẫu: 24 x 0,0053 = 0,1272 m

3
. 
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- 14 giờ, ngày 28/8/2017 bắt đầu đúc mẫu 24 mẫu đầu tiên với 

tỷ lệ phụ gia 0,7%, đến 16 giờ 30 hoàn thành. 

- 8 giờ, ngày 29/8/2017 đúc 24 mẫu tiếp theo với tỷ lệ phụ gia 

1%, đến 11 giờ cùng ngày hoàn thành. 

- 14 giờ, ngày 29/8/2017 bắt đầu đúc mẫu 24 mẫu cuối cùng 

với tỷ lệ phụ gia 1,5%, đến 16 giờ 30 hoàn thành. 

Xác định khối lượng vật tư của 24 mẫu 

Tên vật 

tư 

Thể tích 24 

mẫu 

Định 

mức cấp 

phối 

Thể tích 

xốp 

Kdư = 

1,2 

Khối lượng vật 

tư 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) = 

(2)x(3)x(4)x(5) 

Xi 

măng 

0,1272 (m
3
) 341 (kg) 1 1,2 52,05 (kg) 

Cát 0,1272 (m
3
) 0,447 

(m
3
) 

1.442 

kg/m
3 

1,2 98,39 (kg) 

Đá 1x2 0,1272 (m
3
) 0,838 

(m
3
) 

1.379 

kg/m
3 

1,2 176,39 (kg) 

Nước 0,1272 (m
3
) 136,5 1 1,2 20,86 (lít) 

Xác định khối lượng phụ gia 

Tỷ lệ 

phụ gia 

Định mức cấp 

phối xi măng 

Thể tích 24 

mẫu 

Kdư = 

1,2 
Khối lượng phụ gia 

(1) (2) (3) (4) (5) = (1)x(2)x(3)x(4) 

0,7% 341 (kg) 0,1272 (m
3
) 1,2 0,36 (lít) 

1% 341 (kg) 0,1272 (m
3
) 1,2 0,52 (lít) 

1,5% 341 (kg) 0,1272 (m
3
) 1,2 0,78 (lít) 

3.4. PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Đ  SỤT BÊ TÔNG 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ; 

Bước 2: Cho hỗn hợp bê tông vào côn (chia làm 3 lần), mỗi 

lần chọc 25 lần vòng quanh từ ngoài vào trong, Đổ tiếp 1/3 côn và 

chọc 25 lần lớp 2 và lớp 3, lớp 3, lớp cuối cùng vừa chọc vừa cho 
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thêm vữa cho đầy hơn miệng côn; 

 Bước 3: Rút từ từ nón sắt, đo độ sụt bê tông:   

 Chọc xong lớp cuối cùng, nhấc phễu ra, xoa bằng mặt, nhấc 

chân ra khỏi gối đặt chân, từ từ nhấc côn lên thẳng đứng trong 

khoảng 5 → 10 giây. 

 Bước 4: Đo độ sụt của bê tông sau khi rút nón sắt 

 

Đo độ sụt và thiết bị đo 

 
Vệ sinh khuôn sắt 150x300 mm, đổ bê tông vào khuôn và đầm 
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3.5. K T QUẢ THÍ NGHIỆM 

Kết quả thí nghiệm nén mẫu và mô đun đàn hồi 

T  lệ 

0,7% 

R3 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 496,79 

198,7 

50 35,0 303 198,7 17.671,5 36.615 

M2 512,10 50 28,2 298 198,7 17.671,5 38.904 

M3 481,65 50 43,4 263 198,7 17.671,5 41.259 

Rtb 496,85     Etb = 38.926 

R7 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 651,51 

262,6 

50 52,3 311 262,6 17.671,5 45.596 

M2 659,28 50 43,5 333 262,6 17.671,5 43.811 

M3 658,36 50 36,0 332 262,6 17.671,5 45.471 

Rtb 656,38     Etb = 44.959 

R14 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 714,46 

292,5 

50 55,6 290 292,5 17.671,5 55.857 

M2 738,40 50 64,2 269 292,5 17.671,5 58.991 

M3 740,78 50 60,2 258 292,5 17.671,5 63.199 

Rtb 731,21     Etb = 59.349 

R28 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 794,40 

315,1 

50 72,8 268 315,1 17.671,5 62.896 

M2 781,10 50 61,6 294 315,1 17.671,5 58.792 

M3 787,60 50 64,7 275 315,1 17.671,5 62.976 

Rtb 787,70     Etb = 61.555 

  R3 
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T  lệ 

1,0% 
STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 

E 

(MPa) 

M1 601,00 

227,8 

50 47,6 287 227,8 17.671,5 43.026 

M2 587,87 50 45,1 291 227,8 17.671,5 42.899 

M3 519,99 50 32,5 314 227,8 17.671,5 41.862 

Rtb 569,62     Etb = 42.596 

R7 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 752,36 

297,0 

50 40,2 363 297,0 17.671,5 46.428 

M2 725,90 50 47,9 323 297,0 17.671,5 51.634 

M3 749,60 50 40,2 345 297,0 17.671,5 49.261 

Rtb 742,62     Etb = 49.108 

R14 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 813,74 

325,6 

50 62,3 281 325,6 17.671,5 64.501 

M2 813,24 50 58,6 295 325,6 17.671,5 61.670 

M3 815,35 50 53,6 295 325,6 17.671,5 62.825 

Rtb 814,11     Etb = 62.998 

R28 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 932,40 

368,6 

50 56,7 309 368,6 17.671,5 68.151 

M2 910,61 50 54,5 325 368,6 17.671,5 64.636 

M3 921,60 50 71,9 310 368,6 17.671,5 64.574 

Rtb 921,54     Etb = 65.787 

  

T  lệ 

1,5% 

R3 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 649,82 241,9 50 50,3 305 241,9 17.671,5 42.519 
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M2 559,79 50 41,0 317 241,9 17.671,5 42.579 

M3 604,59 50 39,0 320 241,9 17.671,5 42.525 

Rtb 604,73     Etb = 42.541 

R7 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 768,60 

317,7 

50 41,3 343 317,7 17.671,5 53.382 

M2 812,60 50 49,3 357 317,7 17.671,5 49.473 

M3 801,32 50 33,0 370 317,7 17.671,5 50.346 

Rtb 794,17     Etb = 51.067 

R14 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 771,86 

308,7 

50 71,3 240 308,7 17.671,5 70.706 

M2 772,41 50 69,6 258 308,7 17.671,5 65.049 

M3 771,09 50 70,5 254 308,7 17.671,5 66.075 

Rtb 771,79     Etb = 67.277 

R28 

STT R (kN) 40%xRtb (kN) ε0 (µε) P0 (kN) ε1 (µε) P1 (kN) F (mm2) 
E 

(MPa) 

M1 906,50 

360,4 

50 67,3 312 360,4 17.671,5 63.310 

M2 895,72 50 74,8 336 360,4 17.671,5 56.505 

M3 900,70 50 79,6 324 360,4 17.671,5 57.991 

Rtb 900,97     Etb = 59.269 
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3.6. TỔNG H P K T QUẢ THÍ NGHIỆM N N M U 

XÁC ĐỊNH CƢỜNG Đ  VÀ MÔ ĐUN ĐÀN H I 

Tổng hợp kết quả thí nghiệm nén mẫu và mô đun đàn hồi 

STT ngày Tỷ lệ phụ gia 0,7% Tỷ lệ phụ gia 1,0% Tỷ lệ phụ gia 1,5% 

    P (kN) 
 R 

(MPa)  

E 

(N/mm2) 
P (kN) 

 R 

(MPa)  

E 

(N/mm2) 
P (kN) 

 R 

(MPa)  

E 

(N/mm2) 

1 3 496,85 28,12 38.926 569,6 32,23 42.596 604,73 34,22 42.540 

2 7 656,38 37,14 44.959 742,6 42,02 49.117 794,17 44,94 51.061 

3 14 731,21 41,38 59.345 814,1 46,07 63.009 771,79 43,67 67.280 

4 28 787,7 44,57 61.540 921,5 52,15 65.787 900,97 50,98 59.268 
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Hình 3.9 Biểu đồ phát triển cường độ của bê tông phụ gia theo thời 

gian 
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Hình 3.10 Biểu đồ phát triển mô đun đàn hồi của bê tông phụ gia 

theo thời gian 

Hình 3.11 Biểu đồ phát triển cường độ của bê tông theo 

tỷ lệ phụ gia và thời gian
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Thời gian (ngày)
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Hình 3.12 Biểu đồ phát triển mô đun đàn hồi theo tỷ lệ 

phụ gia và thời gian
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3.8. K T LUẬN CHƢƠNG 3 

Khi sử dụng phụ gia với các tỷ lệ khác nhau sẽ ảnh hưởng rất 

lớn đến khả năng phát triển cường độ và mô đun đàn hồi trong 

khoảng các ngày tuổi thí nghiệm. 

- Đối với bê tông sử dụng tỷ lệ phụ gia 0,7%: Cường độ chịu 

nén và mô đun đàn hồi phát triển tăng dần theo thời gian 3, 7, 14, 28 

ngày tuổi. 

- Đối với bê tông sử dụng tỷ lệ phụ gia 1%: Cường độ chịu 

nén và mô đun đàn hồi phát triển tăng dần theo thời gian 3, 7, 14, 28 

ngày tuổi. 

- Đối với bê tông sử dụng tỷ lệ phụ gia 1,5%: Cường độ chịu 

nén và mô đun đàn hồi phát triển không ổn định và không có quy 

luật theo thời gian 3, 7, 14, 28 ngày tuổi, vì đối với mác bê tông B20 

không phù hợp với tỷ lệ sử dụng phụ gia 1,5%. 

- Cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng 

phụ gia tăng theo tỷ lệ từ 0,7% đến 1%. 
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K T LUẬN VÀ KI N NGHỊ 

1. K t luận: 

Từ những phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với làm 

thực nghiệm có thể đưa ra các kết luận như sau: 

- Việc sử dụng phụ gia giúp cải thiện tính chất cơ lý của bê 

tông như tăng cường độ nhanh trong những ngày đầu và tăng mô đun 

đàn hồi một cách rõ rệt, qua đó, đáp ứng được những yêu cầu của bê 

tông chất lượng cao. 

- Thúc đẩy quá trình đông cứng nhanh cho bê tông nhờ vào 

khả năng giảm nước cao, tạo độ chảy lỏng tốt trong khi vẫn giữ độ cố 

kết tối ưu cho hỗn hợp, cường độ ban đầu cao. 

2. Ki n nghị: 

- Sử dụng các tỷ lệ phụ gia phù hợp khác nhau để đáp ứng yêu 

cầu của thiết kế và tình hình thực tế thi công trên công trường. 

- Nếu sử dụng phụ gia không thích hợp sẽ dẫn đến việc không 

kiểm soát cường độ và mô đun đàn hồi, cụ thể sử dụng tỷ lệ phụ gia 

nhiều cho cấp độ bền của bê tông không cao dẫn đến không phát huy 

được ưu điểm của phụ gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


