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Trang 1 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

   - Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng kịp thời theo sự phát 

triển chung của kinh tế - xã hội nước ta, công tác xây dựng hạ tầng 

như: thủy lợi, thủy điện, dân dụng, công nghiệp, giao thông, …đã 

phát triển rõ rệt cả về quy mô lẫn công nghệ, đặc biệt là các công 

trình sử dụng công nghệ bê tông khối lớn.  

   - Đối với bê tông khối, lớn do có tỷ số diện tích bề mặt (tiếp xúc 

với không khí) và thể tích khối bê tông nhỏ, do vậy nó tiềm ẩn nguy 

cơ công trình bị nứt do nhiệt thủy hóa. Nhiệt do quá trình thủy hóa xi 

măng gây ra biến dạng phát sinh trong bê tông có thể dẫn đến sự nứt 

và giảm độ bền công trình bê tông.  

   - Công trình Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận đang triển khai xây dựng, 

hầu hết các kết cấu của các hạng mục công trình đầu mối (đập chính 

và 4 đập phụ) đều là bê tông khối lớn dự kiến sẽ tiến hành thi công từ 

năm 2018. Đây là công trình lớn, yêu cầu tiến độ thi công nhanh, 

cường độ thi công cao và đặc biệt điều kiện khí hậu tại nơi xây dựng 

công trình rất khắc nghiệt. 

   - Như vậy, sự phân bố nhiệt độ trong bê tông khối lớn là yếu tố 

quyết định sinh ra ứng suất nhiệt, thêm vào đó, với những bất lợi về 

điều kiện tự nhiên tại khu vực xây dựng công trình Tân Mỹ, tỉnh 

Ninh Thuận, có thể dẫn đến hiện tượng nứt công trình bê tông, do 

vậy đề tài “Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ trong bê tông khối 

lớn do nhiệt hydrat - Áp dụng cho công trình Tân Mỹ, tỉnh Ninh 

Thuận” là hết sức cần thiết và cấp bách. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

   - Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về nhiệt trong bê tông khối  lớn. 

   - Nghiên cứu bằng thực nghiệm sự phân bố nhiệt trong khối bê 

tông trong điều kiện đoạn nhiệt tại công trình Tân Mỹ. 
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   - Dùng mô hình mô phỏng sự phân bố nhiệt do nhiệt thủy hóa 

trong bê tông khối lớn cho một hạng mục của công trình Tân Mỹ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

   - Đối tượng nghiên cứu: Bê tông khối lớn. 

   - Phạm vi nghiên cứu: Phân bố nhiệt do nhiệt hyđrát trong bê tông 

khối lớn của hạng mục trụ pin tràn xả lũ thuộc đập chính Sông Cái - 

Công trình Tân Mỹ. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

   - Tiếp cận gián tiếp thông qua các tài liệu tham khảo, các quy 

chuẩn quy phạm, các kết quả nghiên cứu công trình đã có, từ đó có 

sự phân tích và đánh giá. 

   - Nghiên cứu thí nghiệm kết hợp với mô hình: Từ các thông số của 

các kết quả thí nghiệm thực tiễn tại công trình, đề tài sẽ sử dụng phần 

mềm ANSYS V18.2 để xây dựng mô hình tính toán. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

   Kết quả của đề tài là cơ sở có tính khoa học để các đơn vị thiết kế 

và thi công tham khảo trong thiết kế cấp phối, tổ chức thi công cho 

công trình các hạng mục bê tông khối lớn trụ pin tràn xả lũ của cụm 

công trình đầu mối công trình Tân Mỹ, các hạng mục công việc này 

sẽ được bắt đầu triển khai thi công từ năm 2018. 

6. Cấu trúc của luận văn 

   Cấu trúc luận văn gồm phần mở đầu, ba chương và phần kết luận, 

kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG KHỐI LỚN 

1.1. Định nghĩa bê tông khối lớn 

   - Theo TCXDVN 305 :2004 Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công 

và ngiệm thu thì Kết cấu bê tông hoặc bê tông cốt thép được coi là 

khối lớn khi có kích thước đủ để gây ra ứng suất kéo, phát sinh do 

hiệu ứng nhiệt thuỷ hoá của xi măng, vượt quá giới hạn kéo của bê 

tông, làm nứt bê tông, và do đó cần phải có biện pháp để phòng ngừa 

vết nứt [1]. 

   - Theo tiêu chuẩn Mỹ (ACI 116-90), bê tông khối lớn được định 

nghĩa là một thể tích bê tông có kích thước đủ lớn, yêu cầu phải có 

biện pháp đối với sự phát triển nhiệt do thủy hóa của xi măng và sự 

biến đổi thể tích kèm theo để giảm nứt nẻ. 

1.2. Đặc điểm của kết cấu bê tông khối lớn 

   - Bê tông là một loại vật liệu giòn, độ bền kéo chỉ khoảng 8% độ 

bền nén của nó và khả năng biến dạng kéo kém. 

   - Việc khống chế nhiệt trong quá trình thi công bê tông khối lớn là 

một vấn đề đang rất đáng được quan tâm khi thi công các công trình 

xây dựng. 

   - Bê tông khối lớn thường xuyên tiếp xúc với không khí hoặc nước. 

Sự thay đổi của không khí và nhiệt độ nước sẽ gây ra ứng suất kéo 

rất lớn trong kết cấu của bê tông khối lớn. 

   - Trong cấu trúc bê tông khối lớn, sự thay đổi nhiệt độ có thể 

không chỉ dẫn đến những vết nứt mà còn có tác động quan trọng đến 

trạng thái ứng suất của kết cấu. Đôi khi, ứng suất nhiệt có thể vượt 

quá tổng các ứng suất do các tải trọng bên ngoài gây ra như: Áp lực 

do nước, bản thân và các tải trọng khác từ bên ngoài. Ứng suất nhiệt 

liên quan chặt chẽ đến loại cấu trúc, điều kiện thời tiết, quá trình xây 

dựng, tính chất của vật liệu và điều kiện vận hành. Sự biến thiên của 

ứng suất nhiệt rất phức tạp.  
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   - Bê tông sau khi đổ vào khối đổ, nhiệt độ trong khối đổ sẽ không 

ngừng tăng lên do xi măng thủy hóa. Sau đó do tỏa nhiệt, nhiệt độ 

trong khối đổ giảm dần đến nhiệt độ ổn định. Do đặc điểm thi công 

nhanh làm cho bê tông vùng tâm kết cấu làm việc ở chế độ gần như 

đoạn nhiệt, không đủ thời gian cho bê tông phát tán nhiệt cần thiết 

trước khi thi công lớp tiếp theo. Bê tông khối lớn thường được thi 

công trên một diện tích rộng hoặc với một khối lượng thể tích khá 

lớn nên khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời nhiều hơn, góp phần làm 

công trình nóng lên. Khi có sự thay đổi nhiệt độ sẽ làm bê tông co 

dãn, biến dạng và do sự kiềm chế biến dạng như trên sẽ sinh ra ứng 

suất kéo trong khối bê tông. Khi ứng suất kéo vượt quá cường độ 

kháng kéo sẽ làm nứt bê tông.  

   Tóm lại, phân tích ứng suất nhiệt, kiểm soát nhiệt độ và các biện 

pháp ngăn ngừa nứt là những chủ đề quan trọng trong việc thiết kế 

và thi công các kết cấu  bê tông khối lớn. 

1.3. Bê tông khối lớn trong công trình thủy 

   - Công trình thuỷ có đặc điểm là vốn đầu tư lớn, phạm vi công 

trình trải dài trên địa bàn rộng, loại hình kết cấu đa dạng, phức tạp, 

thời gian thực hiện để hoàn thành sản phẩm dài; chôn sâu dưới đất, 

ngập trong nước, chịu sự ràng buộc và ảnh hưởng của các điều kiện 

tự nhiên như mưa, gió, bão lũ, địa hình, địa chất, sự kiến tạo của vỏ 

trái đất; tác động của lưu vực dòng chảy, nước ngầm; môi trường 

nước chua, mặn,.... Sản phẩm cụ thể của công trình thủy lợi rất đa 

dạng, trong đó Bê tông khối lớn được áp dụng rất nhiều trong việc 

xây dựng các hạng mục công trình như: Đập bê tông trọng lực, đập 

tràn, cống,...  

1.4. Yêu cầu giải pháp chống nứt cho bê tông khối lớn  

   - Đối với các kết cấu bê tông có một trong hai yếu tố vượt quá giới 

hạn trên thì cần phải có giải pháp phòng ngừa nứt cho bê tông ngay 

từ khâu thiết kế và trong quá trình thi công. Hiện tượng nứt do nhiệt 
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gây ra trong bê tông khối lớn có thể khống chế được khi áp dụng các 

giải pháp hữu hiệu để giảm lượng nhiệt phát sinh cũng như mức độ 

thay đổi của nhiệt độ. Các giải pháp thường được sử dụng bao gồm: 

Làm lạnh trước, làm lạnh sau khi thi công hoặc kết hợp cả hai giải 

pháp. Mức độ kiểm soát nhiệt độ để chống nứt thay đổi phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như: Vị trí địa lý, chiều cao và độ dày của kết cấu, 

đặc trưng của cốt liệu, tính chất của bê tông,... 

1.4.1. Vật liệu 

1.4.1.1. Xi măng 

   - Theo tiêu chuẩn ASTM C150 xi măng được phân thành năm loại. 

   - Sự phát triển nhiệt thủy hóa của năm loại xi măng (Hình 1.2) và 

có các tính chất cơ, hóa lý của các loại xi măng xi măng thể hiện 

trong. 

1.4.1.2. Cốt liệu 

   - Cốt liệu dùng cho bê tông khối lớn nên chọn các loại sau đây: 

   + Cát: Cát dùng cho bê tông khối lớn là cát sông hoặc cát nghiền 

từ đá, có mô đun độ lớn không dưới 2,2. Ngoài ra cát cần có các chỉ 

tiêu yêu cầu về chất lượng thỏa mãn các yêu cầu trong TCVN 7570 : 

2006 hoặc trong các tiêu chuẩn hiện hành khác về chất lượng cát cho 

bê tông; 

   + Đá dăm, sỏi: Đá dăm hoặc sỏi, dùng cho bê tông khối lớn có 

Dmax không dưới 10 mm và không quá 150 mm. Kích thước Dmax của 

đá dăm, sỏi phải đảm bảo không vượt quá 1/3 khoảng cách nhỏ nhất 

giữa các cốt thép và không lớn hơn khoảng cách từ cốt thép biên tới 

thành cốp pha. Khi hỗn hợp bê tông được vận chuyển trong ống bơm 

thì Dmax cuả cốt liệu lớn phải không vượt quá 1/3 đường kính ống 

bơm; 

   - Ngoài các yêu cầu trên, đã dăm, sỏi dùng cho kết cấu bê tông 

khối lớn phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật ghi trong TCVN 7570 : 
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2006 hoặc trong các quy phạm hiện hành khác về chất lượng cốt liệu 

lớn dùng cho bê tông và vữa xây dựng. 

1.4.1.3. Nước 

   - Nước được dùng để trộn, rửa và bảo dưỡng cho bê tông và dùng 

để xử lý các cốt liệu sẽ phải sạch và không có dầu, axít, các chất hữu 

cơ và lạnh đến mức thực tế có thể đạt được.  

   - Nước dùng để trộn bê tông, bảo dưỡng bê tông và làm lạnh khối 

bê tông cần thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật quy định trong TCVN 

4506 : 2012, hoặc các tiêu chuẩn hiện hành khác về chất lượng nước 

cho bê tông và vữa. 

1.4.4.4. Phụ gia:  

   - Phụ gia cuốn khí; Phụ gia giảm nước; Phụ gia chậm ninh kết; 

   - Phụ gia dùng cho bê tông khối lớn cần đạt hiệu quả sau đây đối 

với hỗn hợp bê tông: 

   + Tăng độ công tác hoặc giảm lượng nước trộn; 

   + Kéo dài thời gian ninh kết bê tông; 

   + Điều chỉnh được khả năng tách nước; 

   + Giảm độ phân tầng; 

   + Giảm mức tổn thất độ sụt theo thời gian. 

1.4.2. Thiết kế cấp phối  

   - Thành phần bê tông khối lớn được thiết kế như đối với bê tông 

nặng thông thường. Ngoài ra, cần đảm bảo những yêu cầu sau đây 

trong quá trình thiết kế thành phần bê tông khối lớn. 

  - Trong thiết kế cấp phối bê tông khối lớn, nên sử dụng phụ gia 

khoáng hoạt tính: Tro bay, xỉ lò cao, bột đá vôi,… nhằm mục đính 

giảm lượng dùng xi măng, giảm nhiệt cho bê tông.  

1.4.3. Thi công 

   - Việc thi công bê tông khối lớn trong khí hậu nóng cần phải tuân 

thủ theo biện pháp thi công và những yêu cầu kỹ thuật quy định. 
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   - Thi công kết cấu bê tông khối lớn phải đảm bảo đạt được bê tông 

có cường độ, độ đặc chắc, độ chống thấm theo yêu cầu thiết kế và 

không bị nứt do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng trong bê tông 

sau khi thi công.  

1.4.3.1. Định lượng và trộn bê tông 

   - Việc định lượng vật liệu bằng cân đong và trộn bê tông được tiến 

hành tại các trạm trộn bằng các thiết bị chuyên dùng. Độ chính xác 

cân đong, thời gian trộn, chu kỳ trộn được quy định theo kinh 

nghiệm của trạm trộn. 

1.4.3.2. Vận chuyển bê tông 

   - Bê tông sẽ phải được vận chuyển từ máy trộn đến khối đổ bằng 

các phương tiện tránh làm phân lớp và hao hụt vật liệu hoặc làm hư 

hại do các điều kiện ngoài tác động đến các thành phần của hỗn hợp.  

1.4.3.3. Đổ và đầm bê tông 

   - Bê tông khối lớn được đổ và đầm theo phương pháp dùng cho bê 

tông nặng thông thường (TCVN 4453 : 1995).  

1.4.4. Bảo dưỡng 

   - Ngay sau khi đổ bê tông cho các cấu kiện không có ván khuôn và 

ngay sau khi tháo dỡ ván khuôn trong các trường hợp khác, bê tông 

sẽ được bảo vệ chống lại các tác động của ánh nắng trực tiếp, các 

luồng gió khô và sẽ phải được bảo dưỡng bằng nước trong thời gian 

14 ngày kể từ khi đổ. 

   - Bảo dưỡng bằng tưới nước được thực hiện theo yêu cầu của 

TCVN 5592 : 1991. 

   - Bảo dưỡng bằng bọc vật liệu cách nhiệt. 

   - Vào mùa hè, để hạn chế việc thúc đẩy quá trình thủy hóa xi măng 

làm tăng nhiệt độ bê tông. 
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1.5. Biện pháp chống nứt cho bê tông khối lớn 

1.5.1. Yếu tố gây nứt bê tông khối lớn 

   - Bê tông khối lớn bị nứt do hiệu ứng nhiệt thuỷ hóa xi măng khi 

có đủ 2 yếu tố sau đây: 

   + Độ chênh nhiệt độ T giữa các điểm hoặc các vùng trong khối bê 

tông vượt quá 200C: T > 200C. 

   + Mô đun độ chênh nhiệt độ MT giữa các điểm trong khối bê tông 

đạt không dưới 50 0C/m: MT  50 0C/m. 

1.5.2. Biện pháp chống nứt  

   Để đảm bảo cho khối bê tông không bị nứt thì cần phải có biện 

pháp kỹ thuật để loại trừ các yếu tố sau: 

  - Giới hạn nhiệt độ chênh lệch tối đa St < 200C hoặc giới hạn 

gradient nhiệt độ tối đa giữa 2 điểm trong khối đổ St < 500C (Theo 

TCVN 305:2004). 

   - Giới hạn nhiệt độ tối đa trong tâm khối đổ Tmax < 700C. 

   - Việc sử dụng các loại vật liệu bảo ôn bên trong ván khuôn giúp 

giữ nhiệt tại bề mặt khối đổ và làm giảm sự chênh lệch nhiệt độ. Nên 

giữ ván khuôn trong vài ngày đầu cho đến khi nhiệt độ St < 200C. 

1.6. Biện pháp hạn chế tốc độ phát nhiệt trong bê tông 

1.6.1.Các biện pháp sau đây cho phép hạn chế tốc độ phát nhiệt 

thủy hóa của xi măng trong bê tông 

   - Hạn chế lượng dùng xi măng. Nhiệt độ của xi măng khi trộn bê 

tông không được vượt quá 35 oC. 

   - Thiết kế thành phần bê tông có độ sụt nhỏ nhất tới mức có thể, sử 

dụng phụ gia để giảm nước trộn bê tông, dùng bê tông đầm lăn. 

   - Dùng xi măng ít tỏa nhiệt. 

1.6.2. Biện pháp hạ nhiệt độ cốt liệu 

   - Có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật dưới đây để hạ nhiệt độ vật 

liệu đầu vào nhằm hạ  nhiệt độ hỗn hợp bê tông trước lúc đổ. 
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1.6.3. Biện pháp hạ thấp nhiệt độ nước trộn bê tông 

   - Sử dụng nước đá, đá vảy: Nước đá ở dạng cục được đập nhỏ hoặc 

ở dạng viên nước đá nhỏ chế sẵn được dùng thay nước trộn bê tông.  

   - Làm lạnh nước bằng nitrogen lỏng:  Nitrongen lỏng (ở nhiệt độ -

196 0C) được dẫn trong hệ thống ống đi qua thùng chứa nước trước 

khi sử dụng để trộn BT.  

1.6.4 . Biện pháp đối với hỗn hợp bê tông 

   - Hỗn hợp bê tông chạy trong ống bơm hay trên băng chuyền hoặc 

nằm trong thùng vận chuyển bằng cẩu vào mùa hè cần được che đậy 

để tránh tác động trực tiếp của bức xạ  mặt trời, làm nóng hỗn hợp bê 

tông trước khi đổ. 

1.7. Biện pháp hạn chế chênh lệch nhiệt độ trong khối bê tông 

   - Độ chênh nhiệt độ lớn giữa các vị trí trong khối bê tông là nguyên 

nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhiệt làm nứt bê tông. 

   - Các biện pháp kỹ thuật sau đây có thể làm giảm độ chênh nhiệt 

độ T của khối bê tông trong những ngày đầu đóng rắn: 

1.7.1. Đưa nhiệt trong khối bê tông ra ngoài 

   - Do nhiệt độ ở tâm khối đổ thường lớn hơn nhiều so với nhiệt độ 

vùng xung quanh, nên việc đưa nhiệt từ vùng tâm khối đổ thoát ra 

ngoài sẽ làm giảm độ chênh nhiệt độ T giữa lớp bê tông trong và 

ngoài khối đổ. 

   - Thiết kế hệ thống ống thoát nhiệt. 

1.7.2. Bọc vật liệu cách nhiệt để giữ nhiệt khối đổ 

   - Nguyên tắc chung: Biện pháp bọc vật liệu cách nhiệt cho phép 

giữ cho nhiệt thủy hóa của xi măng không thoát ra ngoài, mà tích tụ 

trong khối bê tông và cân bằng nhiệt giữa vùng tâm với vùng xung 

quanh khối đổ. 
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1.7.3. Chia nhỏ khối đổ để thi công 

   - Nguyên tắc chung: Đối với các khối bê tông có thể tích lớn, 

không thể thi công xong trong thời gian ngắn, thì có thể chia khối đổ 

thành các phần nhỏ để thi công. 

1.7.4. Chống xung nhiệt khi tháo dỡ cốp pha 

   - Để tránh tác động xung nhiệt cho lớp bê tông xung quanh phía 

ngoài khối đổ, việc tháo dỡ cốp pha cần đảm bảo những yêu cầu sau 

đây: 

   - Chỉ tháo cốp pha thành khi bê tông đã có tuổi không ít hơn 5 ngày 

đêm. 

   - Tháo cốp pha làm 2 bước: Đầu tiên tháo bung thành cốp pha 

nhưng vẫn để cốp pha tại chỗ. 

1.7.5. Chống mất nhiệt nhanh ở các gờ cạnh và góc kết cấu 

   - Các gờ cạnh và góc kết cấu bê tông khối lớn thường bị mất nhiệt 

nhanh, tạo ra chênh lệch lớn giữa nhiệt độ của gờ cạnh hoặc góc với 

nhiệt độ khối bê tông. 
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CHƯƠNG 2: PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ TRONG BTKL 

2.1. Sự thay đổi nhiệt độ của bê tông khối lớn theo thời gian 

   - Dòng nhiệt của kết cấu bê tông trong quá trình xây dựng phụ 

thuộc chủ yếu vào quá trình hòa tan và ngưng kết của xi măng. Quá 

trình nhiệt phát triển nhanh ở điều kiện nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ môi 

trường thấp thì quá trình nhiệt phát triển chậm.  

   - Khi bê tông ninh kết, nghĩa là từ trạng thái lỏng nhão chuyển dần 

sang trạng thái rắn, do sự thủy hóa của xi măng, một lượng nhiệt rất 

lớn sinh ra làm cho nhiệt độ bê tông tăng lên.  

   - Nhiệt độ tối đa của bê tông đầm lăn chịu ảnh hưởng của nhiều 

mặt, bao gồm nguyên liệu của bê tông, tỷ lệ cấp phối và nhiệt độ ban 

đầu. Bê tông dùng chất kết dính có nhiệt thuỷ hoá càng cao thì nhiệt 

độ tối đa càng cao. 

   - Các khối lớn bê tông, như các móng khối lớn, tường chắn đất, đập 

thuỷ điện..., thường bị nứt khi chênh lệch nhiệt độ giữa các phần 

trong khối bê tông và chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt bê tông với 

không khí bên ngoài vượt quá 200C. 

2.2. Nhiệt hydrat hóa của xi măng 

   - Xi măng OPC chủ yếu được sử dụng trong sản xuất kết cấu bê 

tông. Thành phần khoáng chính của xi măng chủ yếu gồm alite 

(C3S), belite (C2S), aluminat (C3A) và aluminoferrit (C4AF).  

   - Có hai loại phản ứng cơ bản trong quá trình hydrat hóa: hydrat 

hóa ở dạng hào tan và hydrat hóa thể rắn. Quá trình hydrat hóa thông 

qua việc hòa tan các hợp chất khan thành thành phần ion của chúng, 

tạo hydrat trong dung dịch, và sự kết tủa hydrat. 

   - Nhiệt hydrat hóa có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ phát triển 

nhiệt của bê tông, điều này còn quan trọng hơn tổng lượng nhiệt 

hydrat hóa. Tùy theo hàm lượng xi măng, thành phần của từng 

khoáng mà tốc độ phản ứng và lượng nhiệt phát ra khác nhau (Bảng 

2.3).  
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Bảng 2.3. Các thành phần khoáng chính của xi măng và lượng nhiệt 

phát sinh trong quá trình thủy hóa  

Số 

thứ 

tự 

Thành 

phần 

khoáng 

Tỷ lệ trong 

hộn hợp xi 

măng (%) 

Nhiệt 

lượng riêng 

(cal/g) 

Nhiệt 

lượng tham 

gia (cal/g) 

1 C3S 55 120 66,0 

2 C2S 18 62 9,3 

3 C3A 10 207 20,7 

4 C4AF 8 100 8,0 

2.3. Sự tăng nhiệt độ đoạn nhiệt trong bê tông 

   - Xi măng pooclăng thông thường có chứa các thành phần khoáng 

clinke như C3S, C2S, C3A, C4AF (Bảng 2.3). Khi tác dụng với nước, 

xảy ra phản ứng thủy hóa các khoáng clinke sinh ra nhiệt. Tùy theo 

hàm lượng xi măng, thành phần của từng khoáng mà tốc độ phản ứng 

và lượng nhiệt phát ra khác nhau.  

   - Lượng nhiệt thoát ra từ phản ứng thủy hóa xi măng chính là năng 

lượng của quá trình này, hay nói cách khác chính là nguồn nhiệt của 

quá trình truyền nhiệt trong bê tông. Đại lượng q chính là nguồn 

nhiệt trên một đơn vị thể tích.  

 
24

1
. . . .e

24

t

q p C K


    (2.5) 

 

d .(1 )t
aT K e        (2.6)

    - Trong đó: q: nhiệt sinh ra trong một đơn vị thể tích, [kcal/m3]; ρ: 

khối lượng thể tích của bê tông,[kg/m3]; C: tỷ nhiệt của bê tông, 

[kcal/kg.0C]; t: thời gian, [ngày]; α: hệ số thể hiện mức độ thủy hóa; 
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K: nhiệt độ tối đa của bê tông trong điều kiện đoạn nhiệt, [0C]; Tad: 

nhiệt độ của bê tông trong điều kiện đoạn nhiệt ở tuổi t (ngày), [0C]. 

   - Như vậy, muốn để nhiệt độ trong khối bê tông giảm thì phải giảm 

hàm lượng xi măng và nhiệt độ ban đầu của vữa bê tông. Theo [6] 

nhiệt độ tại tâm khối bê tông trong điều kiện đoạn nhiệt được xác 

định bằng phương pháp thực nghiệm theo công thức (2.7): 
0,Q.(t t )

( ) .[1 ]
SAT

ATr
Q t Q e

 

   (2.7) 

   - Trong đó: t: tuổi bê tông [ngày]; Q(t) ≡ Tad: nhiệt độ đoạn nhiệt 

của bê tông ở tuổi t (ngày), [0C]; Q∞: nhiệt độ tối đa của bê tông 

trong điều kiện đoạn nhiệt, [0C]; rAT, sAT - các thông số thể hiện tốc 

độ thay đổi nhiệt độ; t0,Q - tuổi bê tông bắt đầu nâng nhiệt,[ngày]. 

2.4. Hệ số giản nở nhiệt của bê tông 

   - Bê tông cũng như các vật liệu khác, giãn nở khi khi nhiệt độ tăng 

và co lại khi làm lạnh. Trung bình hệ số giãn nỡ dài của BT là 10e-6.  

2.5. Phương trình cân bằng nhiệt 

2.5.1. Xác định nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông 

   - Nhiệt độ thực tế có thể cao hơn giá trị tính toán được tính theo 

công thức trên do ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa xi măng, nhiệt ma 

sát khi trộn. 

2.5.2. Quá trình truyền nhiệt trong khối bê tông 

   - Quá trình truyền nhiệt ba chiều trong môi trường bất đẳng hướng 

được mô tả bởi phương trình (2.9). 

2.6. Giải bài toán truyền nhiệt theo phương pháp số 

   - Lý thuyết về bài toán nhiệt đã được công nhận và sử dụng rộng 

rãi để tính toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để giải bài toán 

nhiệt hiện nay có các phương pháp cơ bản như sau: giải tích; toán tử 

và phương pháp gần đúng bao gồm: Phương pháp sai phân; Phương 

pháp phần tử hữu hạn, Phương pháp mô hình. 
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CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH CHO 

CÔNG TRÌNH TÂN MỸ 

3.1. Giới thiệu công trình thủy lợi Tân Mỹ 

   - Tên Dự án: Hệ thống Thuỷ lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh thuận. 

   - Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái, huyện Ninh 

Hải, huyện Thuận Bắc và thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. 

   - Kết cấu sử dụng cho mô hình là theo dõi nhiệt bê tông của trụ pin 

tràn xả lũ. Các thông số của tràn xả lũ và trụ pin như sau: 

   + Kích thước cửa tràn n cửa x (BxH): 5 cửa x (10 x 11,5) m. 

   + Lưu lượng xả lũ thiết kế 0,5%: 4.358,70 (m3/s). 

   + Lưu lượng xả lũ kiểm tra 0,1%: 5.546,30 (m3/s). 

   + Kích thước của Trụ Pin: A x B x H = (33 x 4 x 18,8) m. 

3.2.Vật liệu và cấp phối bê tông thí nghiệm 

3.2.1. Vật liệu thí nghiệm 

3.2.1.1. Cốt liệu mịn - Cát  

    - Cát dùng cho bê tông dùng cát tự nhiên hay cát nghiền từ đá (Cát 

nhân tạo) có chỉ tiêu cơ lý phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

7570:2006 hay TCVN 9205 : 2012. 

3.2.1.2. Cốt liệu thô - Đá dăm 

   - Đá dăm dùng cho bê tông dùng được nghiền từ đá có chỉ tiêu cơ 

lý phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006. 

3.2.1.3. Vật liệu Xi măng 

   - Nhà máy Xi măng trên được sản xuất theo công nghệ lò quay và 

phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 “Xi măng Poóc lăng hỗn 

hợp – Yêu cầu kỹ thuật” và Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD.  

3.2.1.4. Phụ gia hóa học 

  -Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật: 

Quy chuẩn QCVN 16: 2017/BXD và Tiêu chuẩn TCVN 8826:2011. 
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3.2.1.5. Nước trộn bê tông 

   - Nước dùng để trộn bê tông là nước Sông Cái tại chân công trình. 

Loại nước này có chất lượng thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 4506:2012. 

3.2.2. Cấp phối bê tông thí nghiệm 

   - Thiết kế chọn thành phần cấp phối bê tông theo chỉ dẫn thiết kế 

cấp phối bê tông của quyết định Bộ xây dựng số 778-1998/QĐ-BXD. 

BT dùng cho trụ pin của tràn xả lũ công trình Tân Mỹ mác cường độ 

chịu nén M30, được đổ bằng cẩu nên chọn độ sụt Sn = (6:8)cm. 

Nguồn gốc vật liệu lựa chọn và thành phần cấp phối như bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Thành phần cấp phối bê tông M30  

XM 

PCB40 

(kg) 

Cát 

(kg) 

Đá 

dăm  

(kg) 

Nước 

(kg) 

Phụ gia 

Lotus 

(kg) 

Độ 

Sụt 

(cm) 

Tỷ lệ 

N/XM 

330 748 1.180 168 3,63 7,5 0,51 

Bảng 3.1. Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông 

Mác bê tông 
Cường độ chịu nén ở các tuổi (MPa) 

R3 (ngày) R7(ngày) R14(ngày) R28(ngày) 

M30 (MPa) 21 26 30,6 34,5 

3.3. Thí nghiệm xác định nhiệt độ khối đổ 

3.3.1. Thiết kế phương pháp đo 

   - Để mô hình phần tử hữu hạn được tạo ra có hiệu quả trong việc 

mô hình hóa nhiệt hydrat của bê tông khối lớn của bê tông non tuổi, 

thí ngjiệm tiến hành với một cấp phối hỗn hợp bê tông sử dụng cho 

thi công trụ pin của tràn xả lũ công trình Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận. 

Hỗn hợp bê tông đã được sử dụng vào khối bê tông thí nghiệm với 
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kích thước đủ điều kiện để chúng được đặc trưng như các yếu tố của 

bê tông khối lớn. 

    - Kết cấu khối bê tông để đổ thí nghiệm có kích thước (1,07 x 1,07 

x 1,07)m là khối vuông có kết cấu sáu mặt từ ngoài vào trong như 

sau (Hình 3.10 và hình 3.11):  

+ Lớp 1: Mặt bên ngoài cùng là ván khuôn thép dày 4 mm; 

+ Lớp 2: Tấm polystyrene cách nhiệt dày 50 mm; 

+ Lớp 3: Lớp nilong PE. 

3.3.2. Kết quả phân bố nhiệt 

    - Tiến hành đo nhiệt độ tại các vị trí đặt đầu đo nhiệt đã xác định 

trước trong  khối đổ bê tông thí nghiệm, ba ngày đầu chu kỳ đo 15 

phút một lần, các ngày tiếp theo chu kỳ đo dài hơn (30 phút, 1 giờ, 2 

giờ, 6 giờ, 12 giờ). Ghi lại nhiệt độ từ lúc đổ xong khối bê tông cho 

đến khi nhiệt độ của khối đổ đạt được nhiệt độ cân bằng. 

   - Theo kết quả đo nhiệt độ trong khối đổ thí nghiệm thì nhiệt độ 

lớn nhất Tmax đạt lúc 42 giờ, Tmax = 56,4 0C; 

   - Trong quá trình theo dõi nhiệt độ tại các vị trí khác nhau cho thấy 

nhiệt độ cao nhất của khối đổ là tại tâm khối đổ, sau đó nhiệt độ 

giảm dần và đến gần bằng giá trị nhiệt độ của môi trường.  

    - Theo số liệu nhiệt độ tại các vị trí phân bố không đều nhiệt độ 

cao nhất tại tâm khối và nhiệt độ thấp nhất nằm ở góc hay biên khối 

đổ. Tại thời điểm 42 giờ nhiệt độ cao nhất là 56,4 0C nằm ở tâm khối 

đổ và nhiệt độ thấp nhất là 49,9 0C nằm ở góc khối đổ, sự chênh lệch 

tại điểm cao nhất so với điểm thấp nhất của khối đổ là ΔT = 6,5 0C. 

3.4. Xây dựng mô hình cho khối đổ thí nghiệm 

3.4.1. Phân tích và lựa chọn mô hình tính 

3.4.1.1. Các mô hình tính toán xác định sự truyền nhiệt độ trong bê 

tông 

   - Việc phân tích trường nhiệt độ trong bê tông khối lớn được thực 

hiện bằng phương pháp PTHH. Hiện nay có rất nhiều phần mềm 
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phân tích kết cấu bằng PTHH có khả năng phân tích nhiệt độ như: 

ANSYS, ABAQUS, MIDAS, ….Trong nghiên cứu này, phần mềm 

ANSYS V18.2 được sử dụng để khảo sát mô hình tính toán. 

3.4.1.2. Khả năng phân tích nhiệt và hạn chế của phần mềm 

   - Phân tích nhiệt trong ANSYS dựa trên phương trình cân bằng 

nhiệt của nguyên lý bảo toàn năng lượng, dùng phương pháp phần tử 

hữu hạn tính toán nhiệt độ tại các điểm nút, đồng thời đưa ra tham số 

vật lý nhiệt khác.  

   - Mô hình có khả năng phân tích đồng thời 3 loại phương thức trao 

đổi nhiệt: truyền dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt. 

   - Ưu điểm của phần mềm là tính toán truyền nhiệt đối với những 

bài toán truyền nhiệt ổn định một cách rất dễ dàng.  

3.4.2. Kiểm định mô hình tính theo số liệu thực nghiệm 

3.4.2.1. Mô hình khối vuông(1,07x1,07x1,07) m  

   - Số liệu đầu vào và xây dựng mô hình: 

   + Tiến hành tính toán cấp phối bê tông theo bảng 3.12 với công 

thức ở chương 2. Ta tìm được giá trị nhiệt độ ban đầu của bê tông 

khi trộn với M30 MPa. Từ đó có cơ sở với những thông số đầu vào 

cho phần mềm tính toán. 

   + Tiến hành bổ sung vào phần mềm các thông số phục vụ tính 

toán. Các thông số được nhập thể hiện ở Bảng 3.13. 

Bảng 3.2. Các thông số đầu vào cho khối đổ  

Thông số Đơn vị Giá Trị 

Nhiệt độ môi trường OC 20 

Hệ số dẫn nhiệt đối lưu J/h.m2. OC 30.000 

Nhiệt độ ban đầu bê tông OC 22 

Khối lượng thể tích Kg/m3 2.400 

Hệ số dẫn nhiệt J/h.m. OC 15.000 

Nhiệt dung riêng của bê tông J/kg. OC 945 
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3.4.2.2. Phân tích so sánh kết quả 

   + Hình 3.22 thể hiện trường nhiệt độ bên ngoài khối đổ ở bước thời 

gian t = 264 giờ = 11 ngày.  

   + Tiến hành trích xuất đồ thị phát triển nhiêt độ tại tâm và biên của 

khối đổ. Từ kết quả hình 3.23 ta thấy, quá trình phát triển nhiệt độ 

tương đối giống nhau, nhiệt độ của 2 điểm tăng nhanh đạt max đến 

40 giờ và sau đó giảm dần. Thời gian đầu nhiệt độ phân bố khá đều 

giữa tâm và biên. Nhiệt độ ở tâm đạt 57,42oC, nhiệt độ ở biên thấp 

hơn 52,07oC. Độ chênh nhiệt độ giữa tâm và biên là ∆T = 5,35 0C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.23. Biểu đồ phát triển nhiệt độ tại tâm và biên 

   + Ta tiến hành so sánh kết quả thu được từ mô hình và thực nghiệm 

đo được. Tại tâm: theo phương pháp thực nghiệm nhiệt độ đạt cao 

nhất là 56,4 0C tại thời điểm 42 giờ, với mô hình ANSYS nhiệt độ 

đạt cao nhất là 57,42 0C tại thời điểm 40 giờ, chênh lệch so với thực 

nghiệm là ∆T= 1,02 0C. Sau 264 giờ tức 11 ngày, nhiệt độ tại tâm 

theo phương pháp thực nghiệm giảm xuống còn 29,4 0C, theo 

phương pháp mô hình còn 29,84 0C. 
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Hình 3.35. BĐ SS nhiệt độ tâm KĐ giữa mô hình và thực nghiệm 

   - Kết luận: Qua so sánh kết quả ta thấy nhiệt độ mô hình chạy ra 

hợp lý, sát với thực tế. Ta tiến hành áp dụng phân tích nhiệt độ cho 

hạng mục công trình điển hình và đề ra các biện pháp thi công hợp lý 

trong phạm vi khống chế về nhiệt. 

3.5. Phân tích nhiệt do nhiệt hyđrát cho hạng mục công trình 

điển hình 

3.5.1. Thông số của tràn xả lũ công trình Tân Mỹ 

   - Một đập tràn xả mặt có cửa gồm 5 cửa, kích thước B x H = 

10x11,5 m tại vị trí giữa lòng sông.  

3.5.2. Trình tự thi công trụ pin 

   - Tính toán nhiệt được mô phỏng theo quá trình thi công trụ pin 

theo đợt đổ và theo lớp đổ 

   - Trụ pin với kích thước hình học 33x4x18,5 m, bê tông sử dụng là 

CVC M30 MPa giống như khối đổ 1,07x1,07x1,07 m ở trên. 

   - Ta tiến hành tính toán với 3 phương án với khối đổ kề 4 ngày và 

khối đổ chồng ngày giãn cách đổ là khác nhau (Bảng 3.15). 
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Bảng 3.15. Quy định thời gian đổ kề, chồng bê tông trụ pin 

Phương 

án 

Chiều cao 

khối đổ 

Giãn cách 

lớp kề 
Giãn cách lớp chồng 

1 2 m 4 ngày 7 ngày (thiết kế) 

2 2 m 4 ngày 5 ngày (chọn thêm) 

3 2 m 4 ngày 4 ngày (quy phạm) 

   - Phương án 1 là phương án do Tư Vấn Thiết Kế đưa ra, ta tiến 

hành đi sâu phân tích phương án 1 trước, sau đó ta so sánh với 

phương án 2 và 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.30. Phân chia khoảnh đổ và thứ tự block đổ  

3.5.3. Phân tích nhiệt bằng phần mềm ANSYS 

3.5.4. Kết quả phân tích 

3.5.4.1. Phân tích nhiệt tại các khối đổ 

   - Theo Hình 3.31 và 3.32 thể hiện trường nhiệt độ của trụ pin tràn ở 

bước thời gian T = 65 ngày, sau ngày đổ khối 18 là 4 ngày. Từ kết 

quả cho ta thấy trường nhiệt độ phân bố hợp lý đúng với quá trình 
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mô phỏng. Theo kết quả mô hình 3D từ hình 3.33 và mặt cắt dọc 

hình 3.34 các lớp đổ ở dưới đã trở về bằng với nhiệt độ môi trường. 

Do trụ pin tiến hành theo từng lớp, những lớp ở phía trên thi công 

sau, thời gian tản nhiệt chậm và một phần nhận nhiệt lượng tỏa ra từ 

các lớp thi công trước nên thường có nhiệt độ cao hơn.  

Bảng 3.16. Gía trị nhiệt độ Tmax tại tâm và biên khối 1 của 3 PA 

Phương 
án 

Thời 
điểm đổ 

BT 
(ngày) 

Tmax 

(tâm) 
Tmax 

(biên) 
Chênh 

lệch ∆T 

Thời 
điểm 
Tmax 

(ngày) 

1 1 62,250C 55,910C 6,340C 1,6 

2 1 62,250C 55,910C 6,340C 1,6 

3 1 65,630C 56,220C 9,410C 6,6 

Bảng 3.17. Gía trị nhiệt độ Tmax tại tâm và biên khối 2 của 3 PA 

Phương 
án 

Thời 
điểm đổ 

BT 
(ngày) 

Tmax 

(tâm) 
Tmax 

(biên) 
Chênh 

lệch ∆T 

Thời 
điểm 
Tmax 

(ngày) 

1 5 62,390C 56,190C 6,200C 6,6 

2 5 62.390C 56.190C 6,200C 6,6 

3 5 67,910C 58,670C 9,420C 11,6 

Bảng 3.18. Gía trị nhiệt độ Tmax tại tâm và biên khối 3 của 3 PA 

Phương 
án 

Thời 
điểm đổ 

BT 
(ngày) 

Tmax 

(tâm) 
Tmax 

(biên) 
Chênh 

lệch ∆T 

Thời 
điểm 
Tmax 

(ngày) 

1 8 63,760C 56,490C 7,270C 9,6 

2 6 65,390C 56,520C 8,870C 7,6 

3 5 71,960C 59,930C 12,030C 10,6 
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Bảng 3.19. Gía trị nhiệt độ Tmax tại tâm và biên khối 4 của 3 PA 

Phương 
án 

Thời 
điểm đổ 

BT 
(ngày) 

Tmax 

(tâm) 
Tmax 

(biên) 
Chênh 

lệch ∆T 

Thời 
điểm 
Tmax 

(ngày) 

1 12 64,330C 56,710C 7,620C 13,6 

2 10 66,590C 57,230C 9,360C 11,6 

3 9 72,670C 60,560C 12,110C 14,6 

   + So sánh cả 3 phương án, ta thấy cả 3 phương án đều có chênh 

lệch nhiệt độ giữa tâm và biên đều nằm trong phạm vi cho phép về 

phòng chống nứt trong bê tông theo TCXDVN 305- 2004. Tuy nhiên 

nhiệt độ Tmax tại tâm và biên và độ chênh nhiệt độ lại tăng dần theo 

thứ tự phương án 1, 2, 3. Phương án 3 tuy đẩy nhanh được tiến độ thi 

công, nhưng nhiệt độ Tmax lại lớn hơn nhiệt độ cho phép 700C. 

Phương án 1, nhiệt độ Tmax thấp nhất nhưng thời gian thi công lại kéo 

dài, do đó ta thấy phương án 2 là phương án tối ưu nhất, vừa đáp ứng 

được nhiệt độ khống chế vừa giảm được thời gian thi công.  

3.6. Kết luận chương 

   - Kết quả phân tích trường nhiệt độ bằng phần mềm ANSYS đã mô 

tả được quy luật thay đổi và xác định được giá trị nhiệt Hydrat tại các 

vị trí và thời điểm đóng rắn khác nhau của khối đổ bê tông. Kết quả 

phân tích cho thấy biện pháp thi công như thiết kế đưa ra là đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật, tuy nhiên để tối ưu hơn trong tổ chức thi công, luận 

văn đã xây dựng thêm mô hình cho các phương án khác và phân tích 

chi tiết ưu khuyết điểm kết quả cho mỗi phương án này. Từ kết quả 

mô hình của các khối đổ đã lập, có thể cho phép lựa chọn biện pháp 

thi công hiệu quả nhất. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

   - Luận văn đã giới thiệu tổng quan về bê tông khối lớn được sử 

dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam. Việc sử dụng công nghệ bê 

tông khối lớn là điều tất yếu trong xây dựng công trình, nhất là các 

loại công trình thủy đã và đang xây dựng tại Việt Nam. 

   - Luận văn đã định nghĩa và nêu lên những đặc điểm của kết cấu bê 

tông khối lớn, yêu cầu giải pháp chống nứt cho bê tông khối lớn, 

biện pháp chống nứt cho bê tông khối lớn… 

   - Luận văn đã nêu lên nguyên nhân chính gây nứt bê tông khối lớn 

chủ yếu là do nhiệt hydrat từ đó đưa ra các biện pháp cho phép hạn 

chế tốc độ phát nhiệt hydrat, các biện pháp hạn chế chênh lệch nhiệt 

độ trong bê tông khối lớn. 

   - Luận văn đã trình bày sự phân bố nhiệt trong bê tông khối lớn 

như: Sự thay đổi nhiệt độ của bê tông khối lớn theo thời gian, Sự 

tăng nhiệt độ đoạn nhiệt trong bê tông, Hệ số giản nở nhiệt của bê 

tông, Phương trình cân bằng nhiệt… 

  - Công trình Tân Mỹ được xây dựng tại tỉnh Ninh Thuận, đây là địa 

phương có nền nhiệt độ môi trường cao, tốc độ thi công nhanh, gây 

bất lợi cho công tác thi công bê tông khối lớn. Học viên đã tiến hành 

thí nghiệm cấp phối thực tế tại hiện trường, đo đạc sự phát nhiệt và 

truyền nhiệt hydrát trong một khối đổ cụ thể, từ các số liệu đầu vào, 

đã tiến hành xây dựng mô hình phát nhiệt cho hạng mục trụ pin của 

tràn xả lũ và mô hình hoàn toàn phù hợp với cơ sở lý thuyết. Rõ ràng 

nhất, theo yêu cầu của thiết kế, thời gian chờ để được đổ chồng khối 

đổ kế tiếp là 7 ngày, nhưng với kết quả thí nghiệm và mô hình, thời 

gian này có thể rút ngắn xuống còn 5 ngày, từ đó, chúng ta hoàn toàn 

chủ động trong công tác chọn giải pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ, 

tăng hiệu quả xây dựng mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình theo 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 
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2. Kiến nghị 

   - Hiện tại, các tài liệu pháp lý của Việt Nam quy định về thiết kế, 

thi công, nghiệm thu bê tông khối lớn chỉ ở mức tổng quát. Vì vậy, 

tùy vào mỗi loại kết cấu công trình, điều kiện tự nhiên tại địa điểm 

xây dựng công trình, nguồn vật liệu xây dựng công trình…đơn vị 

thiết kế và thi công cần phải thực hiện thêm những thí nghiệm để đưa 

ra những giải pháp phù hợp tương ứng với từng công trình đó. 

   - Các công trình bê tông khối lớn nói chung, công trình Tân Mỹ nói 

riêng, sau khi đã tính toán cấp phối, cần xây dựng mô hình sự phân 

bố nhiệt Hydrat cho tất cả các hạng mục chính của công trình với 

nhiều phương án thi công khác nhau, đây là kết quả phối hợp cực kỳ 

hiệu quả giữa lý thuyết và thực nghiệm. Từ kết quả mô hình, sẽ tạo 

điều kiện chủ động trong việc triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ 

và quản lý chất lượng công trình. 

   - Khi thi công các công trình bê tông khối lớn, ngoài lựa chọn cấp 

phối hợp lý, cần lựa chọn thêm các giải pháp không chế nhiệt trong 

khối đổ để thuận lợi trong thi công như: phun sương để hạ nhiệt độ 

môi trường tại khối đổ, dẫn nhiệt tại tâm khối đổ ra bên ngoài… 

 


