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Tóm tắt: 

Bê tông bột hoạt tính (RPC) là một loại bê tông tính năng siêu cao (UHPC). Đặc trưng của RPC 
là có tỉ lệ khối lượng nước/xi măng rất thấp, điều này làm cho bê tông có độ rỗng nhỏ và thể tích 
thành phần rắn rất cao. Những đặc điểm này làm cho RPC có tính năng siêu cao bao gồm cả 
cường độ nén và độ bền. Trong bài báo này, các đặc tính phát triển của sự co ngót hóa học từ 2 
ngày đến 7 ngày trong RPCs được phân tích. Các mẫu bê tông RPC được làm từ 3 loại xi măng 
khác nhau có các thành phần khoáng chất khác nhau. Phân tích tập trung vào những đặc trưng 
của sự hình thành lỗ rỗng thủy hóa (cũng như sự co ngót hóa học) trong bê tông theo thời gian 
khi hàm lượng chất khoáng trong xi măng thay đổi. Mô hình lỗ rỗng thủy hóa được tính toán dựa 
trên chương trình mô phỏng để phát triển vi cấu trúc của hồ kết dính xi măng-SF trong quá trình 
thủy hóa xi măng. 
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Abstract: 

The  Reactive  Powder  Concrete  (RPC)  is  Ultra-High Performance Concrete (UHPC). RPC is 
characterized via a very low water ratio to cement ratio (W/C) which is the source of the small 
volume of total pore and high volume of solid components. These characteristics make RPC 
have ultra-high performance including compressive strength and durability. In this paper, the 
characteristics of the development of chemical shrinkage from 2 days to 7 days in RPCs are 
analyzed. These RPCs  are  made  from  three  different  types  of  cement  with  different content 
of mineral components in them. The analysis focuses on the characteristics of the hydration pore 
(as well as the chemical shrinkage) formation in concrete by time when the content of mineral 
composition in the cement changes. The hydration pore model is calculated based on the 
simulation program for microstructure development of cement-SF paste in the process of cement 
hydration. 
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