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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Khi tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép cần phải sử dụng 

giá trị mô đun đàn hồi của bê tông. 

Hiện nay, khi tính toán kết cấu bê tông cốt thép người ta 

thường căn cứ vào giá trị mô đun đàn hồi của bê tông theo qui định 

trong tiêu chuẩn thiết kế. Điều này chưa phản ảnh sát với tính chất 

của vật liệu bê tông. Bởi vì bê tông là loại vật liệu không đồng nhất 

và giá trị mô đun đàn hồi thay đổi theo thời gian. 

Vì vậy, việc nghiên cứu sự thay đổi về mô đun đàn hồi của bê 

tông theo thời gian sẽ góp phần làm rõ hơn về bản chất của quá trình 

thay đổi tính chất của vật liệu bê tông. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Nghiên cứu sự thay đổi về giá trị mô đun đàn hồi theo thời 

gian từ khi bê tông có cường độ 3 ngày tuổi cho đến khi bê tông  có 

cường độ ở 28 ngày tuổi. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Vật liệu bê tông thường. 

+ Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Khảo sát sự thay đổi giá trị 

mô đun đàn hồi của bê tông thường theo thời gian thông qua các thí 

nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn Hoa 

Kỳ ASTM C39/C 39M ; ASTM C469 và so sánh với cách tính toán 

mô đun đàn hồi theo tiêu chuẩn ACI 318-08. 

- Xác định được các giá trị mô đun đàn hồi của bê tông ở thời 

điểm bê tông có cường độ  R3; R7; R14; R28, từ khi mẫu bê tông 

được 3 ngày tuổi cho đến khi 28 ngày tuổi.  
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- Nghiên cứu với ba cấp độ bền C15; C20; C25, mẫu hình trụ 

15x30 cm được đúc, bảo dưỡng và thí nghiệm trong phòng.   

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lí thuyết: Thu thập tài liệu; tìm hiểu lý thuyết về 

tính chất cơ lý của vật liệu bê tông và  phương pháp xác định mô đun 

đàn hồi của bê tông. 

 Phương pháp thực nghiệm: Thiết kế thành phần cấp phối, tiến 

hành thí nghiệm xác định cường độ, độ biến dạng của mẫu bê tông 

theo ba cấp độ bền khác nhau trên cùng một loại cốt liệu (cát, đá, xi 

măng), các vật liệu được lấy từ một nguồn. 

 Tổng hợp số liệu, lập biểu đồ quy luật biến thiên về giá trị mô 

đun đàn hồi  theo thời gian, nhận xét, rút ra kết luận. 

5. Bố cục của luận văn 

 Chương 1: Tổng quan về vật liệu bê tông. 

 Chương 2: Vật liệu chế tạo bê tông, phương pháp xác định cường 

độ chịu nén và mô đun đàn hồi. 

Chương 3: Kết quả thực nghiệm về sự thay đổi giá trị mô đun đàn 

hồi của bê tông thường theo thời gian. 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU BÊ TÔNG 

 

1.1. THÀNH PHẦN, CẤU TRÚC VÀ CÁC LOẠI BÊ TÔNG 

1.1.1. Vật liệu, thành phần của bê tông 

Bê tông là loại đá nhân tạo được chế từ các vật liệu rời (cát, 

đá, sỏi) và chất kết dính. Vật liệu rời được gọi là cốt liệu, gồm các 
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cỡ hạt khác nhau, loại bé là cát có kích thước 1 ÷ 5 mm, loại lớn là 

sỏi hoặc đá dăm có kích thước 5 ÷ 40 mm hoặc lớn hơn. Chất kết 

dính thường là xi măng trộn với nước hoặc các chất dẻo khác. 

1.1.2. Cấu trúc của bê tông 

Bê tông có cấu trúc không đồng nhất vì hình dáng, kích 

thước các hạt cốt liệu khác nhau, sự phân bố của cốt liệu và chất 

kết dính không thật đồng đều, trong bê tông vẫn còn lại một ít 

nước thừa và những lỗ rỗng li ti (do nước thừa bốc hơi). 

1.1.3. Các loại bê tông 

Tùy theo thành phần và cấu trúc của bê tông mà người ta 

phân loại chúng theo nhiều cách khác nhau.. 

1.2. CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG 

1.2.1. Cường độ chịu nén 

Theo ACI thì mẫu tiêu chuẩn để xác định cường độ bê tông 

là mẫu hình trụ tròn có kích thước: d = 6 in và h = 12 in (150x300 

mm), và được chế tạo và bảo dưỡng ẩm phù hợp với tiêu chuẩn 

Hoa Kỳ ASTM C31 và tiêu chuẩn ASTM C39. Bảo dưỡng ẩm 

thường xuyên ở nhiệt độ 23  (73 ), khi mẫu đạt 28 ngày tuổi nén 

mẫu với tốc độ gia tải bằng 2,5 kg/ /s. Giá trị trung bình của 

ứng suất nén tại thời điểm phá hủy (do nén mẫu) của các mẫu 

trong tổ mẫu, được lấy để xác định cường độ của bê tông. 

Cường độ chịu nén của bê tông phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 

như : Tỉ lệ giữa lượng nước và xi măng, chất lượng và hàm lượng của 

các cốt liệu chế tạo bê tông, các phụ gia và thời gian trộn hỗn hợp… 

1.2.2. Cường độ chịu kéo 

Cường độ chịu kéo của bê tông khống chế vết nứt và ảnh 

hưởng đến các tính chất khác của bê tông như: độ cứng, khả 
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năng dính bám với cốt thép, độ bền. Cường độ chịu kéo còn 

liên quan đến ứng xử của bê tông dưới tác dụng của lực cắt. 

1.2.3. Nhân tố quyết định cường độ của bê tông 

 Chất lượng và loại xi măng 

  Độ cứng, độ sạch và tỉ lệ thành phần của cốt liệu (cấp phối. 

   Tỉ lệ nước - xi măng 

 Chất lượng của việc nhào trộn vữa bê tông, độ đầm chắc 

của bê tông khi đổ khuôn và điều kiện bảo dưỡng.  

1.2.4. Sự tăng cường độ theo thời gian 

Gọi tuổi của bê tông là thời gian t (tính bằng ngày) kể từ khi chế 

tạo đến khi thí nghiệm mẫu. Kết quả thí nghiệm cho biết thêm quan hệ 

giữa R và t của bê tông được dưỡng hộ trong điều kiện bình thường thể 

hiện trên hình 1.1. [Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình 

Cống (2006) – “Kết cấu  bê tông cốt thép (Phần cấu kiện cơ bản)” , Nhà 

xuất bản khoa học kỹ thuật]. Lúc mới nhào trộn và đổ vào khuôn (t = 0) 

bê tông còn ở thể nhão, chưa có cường độ (R = 0). Trong quá trình khô 

cứng cường độ tăng dần lên, thời gian đầu tăng nhanh, sau tăng chậm 

dần. Với bê tông dùng xi măng Pooclăng chế tạo và bảo dưỡng bình 

thường cường độ tăng nhanh trong 28 ngày đầu. 

R

t

28
R

t28  

Hình 1.1. Đồ thị tăng cường độ theo thời gian 
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1.3. GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VÀ GIÁ TRỊ TIÊU 

CHUẨNCỦA CƯỜNG ĐỘ 

1.3.1. Giá trị trung bình 

Khi thí nghiệm mẫu thử của cùng một loại bê tông thu được 

các giá trị cường độ của mẫu thử là R1, R2...,Rn. Các giá trị đó có 

thể giống hoặc khác nhau. Giá trị trung bình cường độ của các 

mẫu thử kí hiệu là Rm, gọi tắt là cường độ trung bình được tính 

theo công thức sau: 

                                

i

m

R
R  = 

n


                                        (1.2) 

1.3.2. Độ lệch quân phương, hệ số biến động 

Đặt i i mΔ  = R -R  và gọi là độ lệch. Kết quả thống kê nhiều 

thí nghiệm cho thấy số lượng mẫu có Δ  bé nhiều hơn so với số 

lượng mẫu có Δ  lớn.Với số lượng mẫu n đủ lớn (n ≥ 15) tính độ 

lệch quân phương   theo công thức: 

                     

2( )

1

i mR R

n







                                  (1.3) 

Hệ số biến động   được xác định theo công thức: 

                      mR


                           (1.4) 

Dùng hệ số   để đánh giá mức độ đồng chất của bê tông. 

Giá trị   càng bé bê tông có độ đồng chất cao và ngược lại. Quy 

trình công nghệ, điều kiện chế tạo bê tông có ảnh hưởng quyết 

định đến  .Với công nghệ ổn định, có kiểm tra chặt chẽ về thành 

phần của bê tông và chất lượng thi công có thể lấy   =0,135. Với 

điều kiện thi công bình thường mà thiếu số liệu thống kê có thể 

lấy   =0,15. 
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1.3.3. Giá trị đặc trưng 

Giá trị đặc trưng của cường độ (gọi tắt là cường độ đặc 

trưng) được xác định theo xác suất bảo đảm 95% và được tính 

toán theo công thức: 

                              
(1 )ch mR R S               (1.5) 

Trong đó: S – hệ số lấy phụ thuộc vào xác suất bảo đảm. 

Với xác suất bảo đảm 95%  thì S = 1,64. 

1.3.4. Giá trị tiêu chuẩn 

Giá trị tiêu chuẩn của cường độ của bê tông, gọi tắt là cường 

độ tiêu chuẩn, được lấy bằng cường độ đặc trưng của mẫu thử Rch 

nhân với hệ số kết cấu KC . Hệ số này kể đến sự làm việc của bê 

tông thực tế trong kết cấu có khác với sự làm việc của mẫu thử. 

Cường độ tiêu chuẩn về nén Rbn, về kéo Rbtn. Hệ số KC  

được lấy bằng 0,7 ÷ 0,8 tùy thuộc vào Rch. Giá trị của Rbn và Rbtn 

được cho ở bảng 12 TCVN 5574 : 2012. 

Cường độ tiêu chuẩn về nén Rbn có thể lấy bằng cường độ 

đặc trưng của mẫu hình trụ với h = 4a và thường được gọi là 

cường độ lăng trụ. 

1.4. CẤP ĐỘ BỀN VÀ MÁC CỦA BÊ TÔNG        

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

người ta dùng khái niệm mác hoặc cấp độ bền 

1.4.1. Mác theo cường độ chịu nén 

1.4.2. Cấp độ bền chịu nén B 

1.4.3. Cấp độ bền chịu kéo Bt 

1.4.4. Mác theo khả năng chống thấm và theo khối lượng riêng  
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1.5. BIẾN 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. 

1.5.1. Biến dạng do co ngót 

1.5.2. Biến dạng do tải trọng tác dụng ngắn hạn 

1.5.3. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo 

1.5.4. Từ biến 

1.5.5. Biến dạng nhiệt 

1.5.6. Mô đun đàn hồi 

Khi chịu nén mô đun đàn hồi ban đầu của bê tông bE  được 

định nghĩa từ biểu thức: 

                                    

b
b o

el

E tg





  ,                                 (1.8) 

o  - góc lập bởi tiếp tuyến tại gốc của biểu đồ    với 

trục  (xem h.1.2b). Theo TCVN 5574 : 2012 giá trị của bE  phụ 

thuộc cấp bền và loại bê tông. 

Với bê tông nặng thông thường bE  = (18 ÷ 40)
310  Mpa. 

Bê tông là vật liệu đàn hồi – dẻo, vì vậy ngoài bE  người ta 

còn định nghĩa mô đun đàn hồi – dẻo 
'

bE  (còn gọi là mô đun biến 

dạng) theo biểu thức: 

                           

' b
b

b

E tg





  ,                             (1.9) 

  - góc hợp bởi cát tuyến OB của biểu đồ    với trục 

 (xem h.1.3b). 
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Với el b   rút ra quan hệ giữa 
'

bE  và 
bE : 

                                     
'

b bE E ,                                   (1.10) 

n  - hệ số đàn hồi. 

 Hệ số nở ngang (hệ số poát xông) của bê tông bm  lấy bằng 

0,2. Mô đun chống cắt của bê tông 0,4b bG E  

 Khi chịu kéo, mô đun đàn hồi của bê tông giống như khi 

chịu nén. Mô đun biến dạng khi kéo có giá trị là : 
bt t bE E , 

trong đó tn  - hệ số đàn hồi khi kéo. Thí nghiệm cho biết khi ứng 

suất kéo của bê tông đạt đến cường độ chịu kéo ( )R t  thì tn  có giá 

trị trung bình là 0,5. 

Mô đun đàn hồi theo tiêu chuẩn ACI 318-08 dựa vào cường 

độ chịu nén :  

1.6. NHẬN XÉT 

Bê tông là vật liệu đá nhân tạo được tạo thành từ các vật 

liệu rời (cát, đá, sỏi) và chất kết dính, với ưu điểm: cường độ bê 

tông tương đối cao, có thể chế tạo được những loại bê tông có 

cường độ cao, có hình dạng và tính chất khác nhau. Vì thế, vật 

liệu này được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại. 
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CHƯƠNG 2 

VẬT LIỆU CHẾ TẠO BÊ TÔNG –  PHƯƠNG PHÁP  

XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN VÀ MÔ ĐUN ĐÀN HỒI 

 

2.1. VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG NẶNG 

2.1.1. Cát 

a. Vai trò của cát 

Cát là cốt liệu nhỏ cùng với xi măng, nước tạo ra vữa xi măng 

để lấp đầy lỗ rỗng giữa các hạt cốt liệu lớn (đá, sỏi) và bao bọc xung 

quanh các hạt cốt liệu lớn tạo ra khối bê tông đặc chắc. Cát cũng là 

thành phần cùng với cốt liệu lớn tạo ra bộ khung chịu lực cho bê tông. 

b. Yêu cầu kỹ thuật  

Theo giá trị mô đun độ lớn, cát dùng cho bê tông được phân 

thành hai nhóm chính: 

- Cát thô khi mô đun độ lớn trong khoảng từ lớn hơn 2,0 đến 3,3; 

- Cát mịn khi mô đun độ lớn trong khoảng từ 0,7 đến 2,0. 

2.1.2. Đá (sỏi) 

a. Vai trò 

Đá, sỏi là cốt liệu lớn có cỡ hạt từ 5 ÷ 70mm, chúng tạo ra bộ 

khung chịu lực cho bê tông. Sỏi có đặc điểm hạt tròn nhẵn, độ rỗng 

và diện tích mặt ngoài nhỏ nên cần ít nước, tốn ít xi măng mà vẫn dễ 

đầm, dễ đỗ, nhưng lực dính kết với xi măng nhỏ nên cường độ của bê 

tông thấp hơn bê tông dùng đá dăm. 

b. Yêu cầu đối với đá (sỏi) 

Cốt liệu lớn có thể được cung cấp dưới dạng hỗn hợp nhiều cỡ hạt 

hoặc các cỡ hạt riêng biệt. Thành phần hạt của cốt liệu lớn, biểu thị bằng 

lượng sót tích lũy trên các sàng.. 

Hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu lớn tùy theo cấp bê 

tông, không vượt quá giá trị quy định. 
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2.1.3. Xi măng 

a. Vai trò 

Xi măng là thành phần chất kết dính để liên kết các hạt cốt liệu 

với nhau tạo ra cường độ cho bê tông. Chất lượng và hàm lượng xi 

măng là yếu tố quan trọng quyết định cường độ chịu lực cho bê tông. 

b. Yêu cầu kỹ thuật  

Để chế tạo bê tông nặng ta có thể chọn loại xi măng pooclăng , 

xi măng pooc lăng bền sunphat, xi măng pooc lăng xỉ hạt lò cao, xi 

măng pooclăng puzolan, xi măng pooclăng hỗn hợp, xi măng ít tỏa 

nhiệt và các loại xi măng khác thỏa mãn các yêu cầu quy phạm. 

2.1.4. Nước  

a. Vai trò 

Nước là thành phần giúp cho xi măng phản ứng tạo ra các sản 

phẩm thuỷ hoá làm cho cường độ bêtông tăng lên. Nước còn tạo ra độ lưu 

động cần thiết cho hỗn hợp bêtông đảm bảo việc thi công được dễ dàng. 

b. Yêu cầu kỹ thuật 

Nước không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép 

làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông và vữa cũng như 

làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông và vữa trong quá trình sử 

dụng, thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 4506 : 2012. 

2.1.5. Phụ gia 

- Trong công nghệ chế tạo bê tông hiện nay, phụ gia được sử 

dụng khá phổ biến. Phụ gia được dùng để cải thiện một số tính chất của 

bê tông, thường có hai loại : loại rắn nhanh và loại hoạt động bề mặt. 

2.2. CÁC TÍNH CHẤT CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG  VÀ BÊ TÔNG 

2.2.1. Tính dẻo của hỗn hợp bê tông 

a. Khái niệm 

Tính dẻo hay còn gọi là tính dễ tạo hình, là tính chất chất kỹ 
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thuật của hỗn hợp bê tông nó biểu thị khả năng lấp đầy khuôn nhưng 

vẫn đảm bảo được độ đồng nhất trong một điều kiện đầm nén nhất 

định. 

Để đánh giá tính dẻo của hỗn hợp bê tông người ta thường 

dùng hai chỉ tiêu: độ lưu động và độ cứng. 

b. Cở sở lựa chọn tính dẻo cho hỗn hợp bê tông 

Các chỉ tiêu tính dẻo của hỗn hợp bê tông được lựa chọn theo 

loại kết cấu, mật độ cốt thép và phương pháp thi công. 

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo của hỗn hợp bê tông 

- Lượng nước nhào trộn, 

- Loại và lượng xi măng, 

- Lượng vữa xi măng, 

- Phụ gia hoạt động bề mặt (phụ gia tăng dẻo), 

- Gia công chấn động. 

2.2.2. Cường độ của bê tông 

a. 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. 

Cường độ tiêu chuẩn Rtc là cường độ của bê tông khi mẫu là 

mẫu chuẩn được chế tạo và dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn thử 

ở độ tuổi quy định. 

b. Các yếu tố ảnh hưởng  

- Ảnh hưởng của cường độ đá ximăng 

- Ảnh hưởng của cốt liệu 

- Ảnh hưởng của cấu tạo bê tông  

- Ảnh hưởng của phụ gia 

- Ảnh hưởng của điều kiện môi trường 
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2.2.3. Tính co nở thể tích của bê tông 

a. Hiện tượng 

b. Nguyên nhân 

c. Tác hại 

2.2.4. Tính chịu nhiệt 

2.3. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN VÀ 

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THEO ASTM 

2.3.1. Phương pháp thí nghiệm cường độ chịu nén theo 

tiêu chuẩn Mỹ  ASTM C39/C 39M 

- Thiết bị thử: Máy nén 

- Chuẩn bị mẫu thử: Mỗi tổ là 3 viên, kích thước mẫu 150 x 

300 (mm). Mẫu thử có sai số đường kính nhỏ hơn 2% và có độ 

nghiêng bề mặt nhỏ hơn 0,5 độ. 

- Tiến hành thử: Viên mẫu được thử nghiệm bằng cách nén 

dọc trục với tốc độ được định trước cho đến khi bị phá hủy. 

Tốc độ gia tải: Gia tải một cách liên tục với vận tốc gia tải 

từ 0,15 ÷ 0,35 MPa/s và không tăng tải đột ngột cho tới khi mẫu bị 

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

- Tính kết quả: Cường độ nén của từng viên mẫu bê tông 

(Rn) được tính bằng Mpa, theo công thức: 

        Rn = 
F

P
                                           (2.11) 

Trong đó: P – tải trọng phá hoại, kN; 

   F – diện tích chịu nén của viên mẫu,cm2. 

Cường độ chịu nén của bê tông được xác định là giá trị trung 

bình từ các giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu bê tông. 
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2.3.2. Phương pháp thí nghiệm Mô đun đàn hồi theo tiêu 

chuẩn Mỹ  ASTM C469 

- Thiết bị thử: Máy nén; đồng hồ đo biến dạng độ chính xác 

1 mm ; thước thép. 

- Chuẩn bị mẫu thử: 3 viên mẫu hình trụ, kích thước 150x300 mm. 

- Tiến hành thử: Sau khi thực hiện các bước chuẩn bị, mẫu 

được đặt vào máy thử, gia tải tốc độ biến dạng 1.25mm/phút, tải 

trọng được gia tải với tốc độ 241±34 kPa/s. Biến dạng dọc trục 

được định nghĩa bằng tổng biến dạng đo được chia cho khoảng đo. 

Ghi số liệu trong quá trình thí nghiệm: 

+  Điểm đầu tiên khi biến dạng đạt giá trị 7,5 mm , tương 

ứng với biến dạng tỷ đối là 5x10-5 (khoảng đo Lo = 150mm), đọc 

lực trên máy nén tương ứng với giá trị biến dạng này, xác định 

được ứng suất S1; 

+  Đến thời điểm ứng suất (S2) đạt 40% lực tới hạn của mẫu  

tổ mẫu bê tông cùng loại, đọc giá trị biến dạng trên đồng hồ đo 

biến dạng, xác định được giá trị biến dạng dọc trục tương đối 2 

(khoảng đo Lo = 150mm). 

Công thức tính: 

(2.12)   

 

Trong đó:  

S2 - là ứng suất tương ứng 40% lực tới hạn, MPa; 

S1 - là ứng suất tương ứng biến dạng dọc trục bằng (5x10-5), MPa; 

2- là biến dạng dọc trục tương ứng với ứng suất S2, không 

thứ nguyên. 

Giá trị mô đun đàn hồi của tổ mẫu bê tông là giá trị trung 

bình của từng viên mẫu. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VỀ SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ MÔ  

ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG THƯỜNG  

THEO THỜI GIAN 

 

Trong chương này tác giả sẽ lần lượt thực hiện các thí 

nghiệm để theo dõi vànhận xét về sự thay đổi giá trị mô đun đàn 

hồi của bê tông thông qua thí nghiệm xác định cường độ và đo 

biến dạng xác định giá trị mô đun đàn hồi của bê tông thường.  

Nội dung thí nghiệm bao gồm: 

- Thí nghiệm 1:  Xác định cường độ bê tông thường theo 

thời gian; 

- Thí nghiệm 2: Xác định mô đun đàn hồi của bê tông 

thường theo thời gian 

3.1. QUI TRÌNH LẤY MẪU, BẢO DƯỠNG VÀ THÍ NGHIỆM 

3.1.1. Qui trình lấy mẫu và bão dưỡng mẫu thử 

Bước 1: Lựa chọn cấp phối 

- Vật liệu đầu vào tác giả sử dụng nguồn vật liệu địa 

phương để đúc mẫu bê tông thí nghiệm với ba cấp bền C15; C20; 

C25  bao gồm: 

+ Xi măng PCB 40 Kim Đỉnh. Chỉ tiêu cơ lý của Xi măng 

được thể hiện trong phụ lục. 

+ Đá có kích thước hạt (1x2) cm, được lấy từ mỏ đá Hưng 

Long , Chu Lai. Thí nghiệm thành phần hạt được thể hiện đầy đủ 

trong phụ lục. 

+ Cát Định An, Duy Xuyên – Quảng Nam. Thí nghiệm thành phần 

hạt được thể hiện trong phụ lục. 

- Sau khi tính toán để đưa ra thành phần cấp phối ban đầu, tác 

giả điều chỉnh cấp phối dựa vào những thí nghiệm thực tế. Kết quả 
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thu được sau khi điều chỉnh, tác giả có được bảng cấp phối cho 1 

khối bê tông có cường độ thiết kế cho mỗi cấp bền bê tông  như sau: 

+ Bê tông có cấp độ bền C15 

Bảng 3.1. Thành phần cấp phối cho mẻ trộn 1m3  bê tông C15 

Xi măng (kg) Cát (kg) Đá 1x2 (kg) Nước (lít) 

283 794 1121 195 

+ Bê tông có cấp độ bền C20 

Bảng 3.2. Thành phần cấp phối cho mẻ trộn 1m3 bê tông C20 

Xi măng (kg) Cát (kg) Đá 1x2 (kg) Nước (lít) 

345 756 1106 195 

 + Bê tông có cấp độ bền C25 

Bảng 3.3. Thành phần cấp phối cho mẻ trộn 1m3 bê tông C25 

Xi măng (kg) Cát (kg) Đá 1x2 (kg) Nước (lít) 

408 712 1092 196 

 

Bước 2: Quy trình trộn bê tông trong phòng thí nghiệm 

a. Máy trộn 

Máy trộn hỗn hợp bê tông theo nguyên tắc nguyên vật liệu 

được trộn đều dưới tác dụng của trọng lượng vật liệu. 

b. Quy trình trộn 

Máy trộn trước tiên được làm sạch, đổ nước vào cối trộn sau 

đó bật máy trộn trong thời gian 1 phút, hết một phút dừng máy 

trộn xả toàn bộ lượng nước trong cối trộn, tiếp theo  tiến hành lau 

sạch cối trộn bằng khăn ẩm, đảm bảo độ ẩm bên trong cối trộn có 
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độ ẩm hấp phụ. 

Tiến hành trộn các cốt liệu như sau: 

Cho máy quay một vài vòng, sau đó đổ 15 đến 20% lượng 

nước, tiếp đến đổ xi măng và cốt liệu cùng một lúc, vừa trộn vừa 

đổ dần phần nước còn lại. Đổ xi măng và cốt liệu vào khi máy 

đang quay. Thời gian trộn hỗn hợp bê tông phụ thuộc vào độ sụt 

yêu cầu và dung tích của máy trộn. 

Bước 3: Lấy mẫu và bảo dưỡng mẫu thử 

Khuôn lấy mẫu là khuôn trụ có kích thước (15x30) cm, 

được tiến hành lấy mẫu như sau: Đổ hỗn hợp bê tông vào khuôn 

trụ, chia làm ba lớp theo chiều cao mẫu, mỗi lớp dùng thanh thép 

tròn đường kính phi 16 mm để đầm 25 lần, mặt ngoài khuôn mẫu 

dùng búa cao su gõ xung quanh từ 13 ÷ 15 cái, làm tương tự cho 

đến lớp trên cùng. 

Sau khi tiến hành điền đầy hỗn hợp bê tông trong khuôn trụ 

ta gạt phần thừa của bê tông trên bề mặt khuôn. Hoàn thành công 

đoạn lấy mẫu của hỗn hợp bê tông, tiến hành bảo dưỡng bằng cách 

để khuôn mẫu vào phòng tiêu chuẩn có nhiệt độ 28 độ C, và trên 

bề mặt của khuôn được phủ khăn ẩm để tránh hiện tượng bay hơi 

nước. Thời gian bảo dưỡng trước khi tháo khuôn là 24 giờ. Kết 

thúc việc tháo mẫu khỏi khuôn tiến hành ngâm mẫu trong môi 

trường bão hòa nước. 

3.2. THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM 

3.2.1. Thí nghiệm 1: Xác định cường độ bê tông theo tiêu 

chuẩn Mỹ ASTM C39/C 39M 
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3.2.2. Thí nghiệm 2: Xác định mô đun đàn hồi của bê 

tông thường, theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM C469 

Thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 được tiến hành song song đối 

với từng loại cấp độ bền bê tông (C15; C20; C25). 

Tác giả tiến hành thí nghiệm với 3 cấp bền khác nhau, đúc 

24 tổ mẫu (mỗi tổ mẫu gồm 03 viên mẫu trụ có kích thước 15x30 

cm) . Tiến hành đúc mẫu và bảo dưỡng như đã nêu ở mục 3.1, nén 

mẫu xác định cường độ chịu nén, đo biến dạng xác định giá trị mô 

đun đàn hồi khi mẫu đủ 3 ngày tuổi, 7 ngày tuổi, 14 ngày tuổi và 

28 ngày tuổi.  

Số lượng viên mẫu: 72 (mẫu trụ KT 15x30 cm) 

3.3. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

3.3.1. Kết quả thí nghiệm 1 

Bảng 3.4. Giá trị cường độ chịu nén trung bình của bê tông C15  

TT 
Tuổi 

mẫu 

Giá trị trung bình 

lực phá hủy tổ 

mẫu (KN) 

Cường độ nén 

trung bình của tổ 

mẫu (MPa) 

1 3 Ngày 146,67 8,30 

2 7 Ngày 186,33 10,54 

3 14 Ngày 221,67 12,54 

4 28 Ngày 323,67 18,32 
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Bảng 3.5. Giá trị cường độ chịu nén trung bình của bê tông C20  

 

TT 
Tuổi 

mẫu 

Giá trị trung bình 

lực phá hủy tổ mẫu 

(KN) 

Cường độ nén trung 

bình của tổ mẫu 

(MPa) 

1 3 Ngày 206,67 11,69 

2 7 Ngày 285,67 16,17 

3 14 Ngày 335,33 18,98 

4 28 Ngày 405,00 22,92 

Bảng 3.6. Giá trị cường độ chịu nén trung bình của bê tông C25  

TT 
Tuổi 

mẫu 

Giá trị trung bình 

lực phá hủy tổ mẫu 

(KN) 

Cường độ nén trung 

bình của tổ mẫu 

(MPa) 

1 3 Ngày 296,67 16,79 

2 7 Ngày 426,67 24,14 

3 14 Ngày 475,00 26,88 

4 28 Ngày 599,67 33,93 
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3.3.2. Kết quả thí nghiệm 2 

Bảng 3.7. Giá trị mô đun đàn hồi theo thời gian 

TT 
Cấp bền 

bê tông 

Giá trị trung bình mô đun đàn hồi của tổ 

mẫu bê tông (MPa) 

3 Ngày 7 Ngày 14 Ngày 28 Ngày 

1 C15 18467 19329 20996 23432 

2 C20 20729 21872 24421 27245 

3 C25 21744 23274 26472 29615 

 

3.4. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ QUAN HỆ MÔ ĐUN ĐÀN HỒI 

VÀ THỜI GIAN 

3.4.1. Biểu đồ  

 

 

 

Hình 3.17. Biểu đồ biến thiêngiá trị mô đun đàn hồi 

của bê tông C15 
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 Hình 3.18. Biểu đồ biến thiên giá trị mô đun đàn hồi  

của bê tông C20 

 

 

Hình 3.19. Biểu đồ biến thiên giá trị mô đun đàn hồi 

của bê tông C25 
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G
iá

 t
rị
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Hình 3.20. Biểu đồ biến thiêngiá trị mô đun đàn hồi  

của ba cấp bền bê tông C15, C20, C25 

 Áp dụng công thức tính mô đun đàn hồi theo tiêu chuẩn 

ACI 318-08 đã nêu trong chương 1 để tính mô đun đàn hồi bê tông 

ta có các bảng kết quả bảng 3.8; bảng 3.9; bảng 3.10. 

Bảng 3.8. Giá trị mô đun đàn hồi của bê tông C15 theoACI 318-08 

TT 
Tuổi 

mẫu 

Cường độ nén trung 

bình của tổ mẫu f’
c 

(MPa) 

Giá trị mô đun đàn 

hồi Ec (MPa) 

 

1 3 Ngày 8,30 13627 

2 7 Ngày 10,54 15356 

3 14 Ngày 12,54 16750 

4 28 Ngày 18,32 20245 
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Bảng 3.9. Giá trị mô đun đàn hồi của bê tông C20 

theo ACI 318-08 

TT Tuổi mẫu 

Cường độ nén trung 

bình của tổ mẫu f’
c 

(MPa) 

Giá trị mô đun đàn 

hồi Ec (MPa) 

 

1 3 Ngày 11,69 16172 

2 7 Ngày 16,17 19020 

3 14 Ngày 18,98 20607 

4 28 Ngày 22,92 22645 

 

Bảng 3.10. Giá trị mô đun đàn hồi của bê tông C25 

theo ACI 318-08 

TT Tuổi mẫu 

Cường độ nén 

trung bình của tổ 

mẫu f’
c (MPa) 

Giá trị mô đun đàn 

hồi Ec (MPa) 

 

1 3 Ngày 16,79 19381 

2 7 Ngày 24,14 23240 

3 14 Ngày 26,88 24523 

4 28 Ngày 33,93 27552 
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3.4.2. Đánh giá, nhận xét về sự thay đổi giá trị mô đun 

đàn hồi của bê tông theo thời gian 

Dựa vào kết quả thí nghiệm thực tế và bảng tính toán giá trị 

mô đun đàn hồi của bê tông theo tiêu chuẩn ACI 318-08 tác giả 

đánh giá, nhận xét như sau: 

Giá trị mô đun đàn hồi tăng nhanh ở thời điểm mẫu bê tông 

đạt 3 ngày tuổi sau đó tiếp tục phát triển ở các thời điểm 7 ngày 

tuổi, 14 ngày tuổi và 28 ngày tuổi. 

Thời điểm lúc mới nhào trộn và đổ vào khuôn (t = 0) cho 

đến khi mẫu bê tông đạt 3 ngày tuổi thì bê tông có cấp bền càng 

cao thì độ dốc biểu đồ đường thay đổi giá mô đun đàn hồi càng 

lớn hơn so với bê tông có cấp bền bé hơn. Tại các khoảng thời 

điểm: Mẫu bê tông đạt từ 3 ngày tuổi đến 7 ngày tuổi, từ 7 ngày 

tuổi đến 14 ngày tuổi, từ 14 ngày tuổi đến 28 ngày ngày tuổi thì 

độ dốc đường thay đổi giá trị mô đun đàn hồi gần  bằng nhau. Vì 

thế, với  ba cấp bền bê tông đang xét (C15, C20, C25)  thì sự thay 

đổi, phát triển giá trị mô đun đàn hồi là tương đương nhau. 

Giá trị mô đun đàn hồi bê tông thông qua thí nghiệm không 

bằng với giá trị tính toán theo tiêu chuẩn ACI 318-08, nhưng phù 

hợp với tiêu chuẩn ACI 318 – 08 về sự thay đổi, phát triển giá trị 

mô đun đàn hồi theo thời gian. 
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KẾT LUẬN 

 

Bê tông là vật liệu đá nhân tạo được tạo thành từ các vật 

liệu rời (cát, đá, sỏi) và chất kết dính, vì thế giá trị mô đun đàn hồi 

phụ thuộc rất lớn vào tính chất cơ lý của các vật liệu tạo thành. 

Thông qua các kết quả thí nghiệm trong phạm vi nội dung nghiên 

cứu đã góp phần làm rõ hơn về bản chất của quá trình thay đổi 

tính chất của vật liệu bê tông. Giá trị mô đun đàn hồi của bê tông 

thay đổi, phát triển tăng theo thời gian. 

Tuy nhiên, trong phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài chỉ thí 

nghiệm, theo dõi,  đánh giá với ba cấp độ bền bê tông sử dụng một 

nguồn vật liệu, thực tế mỗi nguồn vật liệu theo từng địa phương có 

thể có sự khác nhau về tính chất cơ lý dẫn đến có sự khác nhau về 

cường độ và mô đun đàn hồi của bê tông.  

 

 

 

 

 

 

 

 


