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Abstract. The durability of a concrete structure containing intersecting fractures depends
strongly on its water permeability. A good understanding of transport phenomena will be
useful for predicting the service life and optimizing the material design. Therefore, the
objective of this work is to investigate the influence of the fracture distribution law on the
effective permeability for numerical fractured concrete model. To achieve this objective, twodimensional concrete specimens with coarse aggregates are first generated. Then the system
of fractures are randomly built with varied density ranges. Finaly, the hydraulic properties of
the proposed models are determined by finite element method. Furthermore, the numerical
results obtained are used to demonstrate that both the fracture density and its distribution law
influence the effective permeability of fractured concrete model.
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Tóm tắt. Độ bền của kết cấu bê tông có chứa vết nứt phụ thuộc rất lớn vào đặc tính thấm
nước của nó. Sự hiểu biết về hiện tượng truyền dẫn cho phép xác định tuổi thọ và tối ưu hoá
việc thiết kế thành phần vật liệu. Vì vậy mục tiêu chính bài báo là nghiên cứu ảnh hưởng của
quy luật phân bố vết nứt đến độ thấm có hiệu của mô hình mô phỏng số khối bê tông. Để đạt
được mục tiêu này, trước tiên mẫu bê tông hai chiều với các hạt cốt liệu thô được khởi tạo.
Tiếp đến hệ thống các vết nứt được bố trí ngẫu nhiên với sự thay đổi về mật độ. Cuối cùng
các đặc tính thuỷ lực của mô hình đề xuất được xác định bởi phương pháp phần tử hữu hạn.
Hơn nữa, những kết quả số thu được được dùng để chứng minh, phân tích mức độ ảnh hưởng
của mật độ vết nứt và quy luật phân bố của chúng đến tính thấm có hiệu của mô hình bê tông
bị nứt.
Từ khóa: bê tông nứt, cốt liệu thô, độ thấm có hiệu.
© 2021 Trường Đại học Giao thông Vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nứt và ăn mòn là hai thuộc tính cố hữu của kết cấu bê tông, nó song hành cùng kết cấu
trong suốt tuổi thọ khai thác của nó. Nứt và ăn mòn có mối quan hệ ảnh hưởng qua lại. Vết
nứt hình thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc thấm nhập nước có hoà tan các chất gây ăn
mòn vào trong môi trường bê tông, nước này làm hư hỏng cốt thép, kéo theo sự phá huỷ một
bộ phận hoặc toàn bộ kết cấu [1-3]. Chính vì vậy sự hiểu biết tường tận về đặc tính thấm và
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mối tương quan với vết nứt của môi trường bê tông là rất cần thiết cho việc dự báo tuổi thọ
làm việc và thiết kế thành phần của vật liệu bê tông nói chung và kết cấu có sử dụng bê tông
nói riêng. Đến nay trên thế giới có rất nhiều công bố liên quan đến chủ đề phân tích tính thấm
của môi trường rỗng nói chung và bê tông bị nứt nói riêng, chúng ta có thể liệt kê sau đây một
số nghiên cứu như bài báo của Vu [4], Bogdanov [5], Choinska [6], Cao [7], Chen [8] và
Pouya [9]. Đa phần các nghiên cứu này đều xem xét môi trường rỗng là một miền đồng nhất
đặc trưng bởi một giá trị độ thấm nhất định. Tuy nhiên thực tế rằng bê tông bao gồm hỗn hợp
vữa xi măng và các hạt cốt liệu thô, môi trường này bản chất là không đồng nhất và được đặc
trưng bởi các giá trị độ thấm khác nhau. Mặt khác tuỳ vào độ cứng của hạt cốt liệu mà vết nứt
có thể xuất hiện cắt qua hạt cốt liệu hoặc chỉ hiện hữu trong phạm vi miền vữa xi măng. Đây
chính là đặc điểm mà các nghiên cứu nói trên chưa xem xét đến. Trên cơ sở đó nghiên cứu
này hướng đến việc phân tích ảnh hưởng của quy luật phân bố và mật độ vết nứt đến độ thấm
có hiệu của mô hình số mẫu bê tông có chứa các hạt cốt liệu thô. Trong đó các hạt cốt liệu
được mô phỏng dạng hình tròn gieo ngẫu nhiên trong môi trường chất nền là vữa xi măng với
một tỷ lệ thể tích nhất định, hệ thống vết nứt dưới dạng các đoạn thẳng phân bố ngẫu nhiên
được xem xét với các trường hợp có chiều dài khác nhau, cắt qua và không cắt các hạt cốt liệu
thô. Mô hình này được mô phỏng và tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn, đặc tính
thấm thu được được dùng để đưa ra những nhận định trong mối liên hệ với quy luật phân bố
và mật độ của hệ thống vết nứt.
Các mục còn lại của bài báo được sắp xếp theo các trình tự nội dung như sau: Phần 2
dành để mô tả việc xây dựng mô hình bài toán, thống kê các thông số vật liệu và mô phỏng
bằng phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn; Phần 3 tập trung vào việc phân tích
các kết quả số thu được liên quan đến độ thấm, dự báo ảnh hưởng của quy luật và mật độ
phân bố vết nứt đến độ thấm có hiệu; Cuối cùng là một số kết luận của vấn đề nghiên cứu.
2. MÔ HÌNH BÀI TOÁN VÀ THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Trong nghiên cứu này mô hình mẫu bê tông giả định có dạng hình vuông với kích thước
L tạo bởi chất nền là vữa xi măng, miền vữa xi măng ký hiệu là W được bao bọc bởi biên
ngoài ¶W . Trong miền vữa xi măng này chúng ta thực hiện gieo vị trí các hạt cốt liệu thô theo
quy luật phân bố ngẫu nhiên, các hạt này có dạng tròn được ký hiệu bởi w i , biên tiếp xúc giữa
các hạt cốt liệu và chất nền vữa xi măng ký hiệu là G i . Hệ thống vết nứt có dạng các đoạn
thẳng ký hiệu bởi l j phân bố ngẫu nhiên trong mẫu bê tông mô phỏng. Mô tả nói trên được
minh hoạ trên hình 1. Trong nghiên cứu này các hạt cốt liệu thô trong mẫu bê tông chiếm một
tỷ lệ cố định được ký hiệu bởi  , mật độ vết nứt được đại diện bởi tham số c , chúng được
xác định thông qua các biểu thức sau
=

N R 2
,
L2
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M

c=

s w
j

j =1

L2

,

(2)

trong đó N là tổng số hạt cốt liệu thô, R là bán kính của hình tròn, s j là chiều dài của vết
nứt thứ “ j ”, w là độ mở rộng vết nứt.
Đặc tính thuỷ lực dòng chảy trong môi trường chất nền vữa xi măng và môi trường hạt
cốt liệu thô đều tuân theo định luật Darcy như sau
u ( x) = −

k



p(x),

  u ( x) = 0.

(3)
(4)

Đối với dòng chảy trong khe nứt, trong nghiên cứu này chúng ta mô tả nó bằng quy luật lập
phương (cubic law) như sau
u ( x) = −

f
p ( x )


(5)

với
f =

w2
.
12

(6)

Trong các phương trình (3), (4), (5), (6) nói trên u(x), p(x) lần lượt là ký hiệu trường vận tốc
và áp suất, m là độ nhớt động lực học của chất lỏng (nước),  f là độ thấm của vết nứt, k là độ
thấm của môi trường rỗng, ở đây nó có thể nhận một trong hai giá trị độ thấm của môi trường
vữa xi măng hoặc độ thấm của môi trường cốt liệu thô, tuỳ thuộc vào vị trí điểm x xem xét.

Hình 1. Mô hình mô phỏng mẫu bê tông bị nứt.

Biên  của khối bê tông nói trên được được áp điều kiện áp suất tuân theo phương trình
biểu diễn sau
p(x) = G1 x + G2 y x .
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Trong nghiên cứu này, trước tiên mẫu mô phỏng khối bê tông được xây dựng bằng cách
khởi tạo một cách ngẫu nhiên vị trí tương đối của các hạt đại diện cốt liệu thô trong phạm vi
miền vuông L  L với điều kiện các hạt cốt liệu không được phép giao cắt nhau. Tiếp đến các
vết nứt được gieo ngẫu nhiên theo hai nguyên tắc tương ứng với hai trường hợp sau: (i) Vết
nứt không cắt qua hạt cốt liệu, nói cách khác vết nứt chỉ xuất hiện trong miền vữa xi măng;
(ii) Vết nứt cắt qua cả miền vữa xi măng và miền cốt liệu thô. Mô phỏng hai trạng thái vết nứt
này được thể hiện trên hình 2 phía dưới. Đối với các hạt mô phỏng cốt liệu thô, thông số đặc
trưng cho từng hạt là toạ độ vị trí tâm ( xc , yc ) và bán kính R . Đối với các vết nứt đơn thì
thông số đặc trưng là toạ độ hai điểm đầu cuối của vết nứt A( xA , yA ) và B( xB , yB ) . Các thông
số này được khởi tạo ngẫu nhiên bằng lập trình thuật toán với phần mềm hỗ trợ Matlab. Sau
đó các thông số này được nhập vào phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn là
Comsol Multyphysics để mô phỏng và tính toán.

Hình 2. Dạng hình thái phân bố vết nứt: Cắt qua cốt liệu (trái); Không cắt qua cốt liệu (phải).

Sau khi mô phỏng, gán tính chất vật liệu tương ứng với từng miền xem xét (vữa xi
măng, cốt liệu và vết nứt), áp điều kiện biên và tính toán. Kết quả tính toán thu được được
dùng để xác độ thấm có hiệu của mẫu mô hình bê tông bị nứt theo các biểu thức sau đây
k eff = −

u
,
p

(8)

trong đó u, p là vận tốc và gradient áp suất trung bình trên toàn khối bê tông mô phỏng,
chúng được xác định như sau
u = u ( x) =

1
u(x)d,
L  L 

p = p ( x ) =

1
p ( x)d,
L  L 

trong đó ký hiệu · là toán tử trung bình.
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3. ÁP DỤNG SỐ VÀ PHÂN TÍCH
Để phân tích đặc tính thuỷ lực của mô hình mẫu bê tông bị nứt chúng ta tiến hành mô
phỏng tính toán với các thông số vật liệu cụ thể được thống kê trong bảng dưới đây
Bảng 1. Thông số vật liệu mô hình.
Độ thấm
Vật liệu

Độ nhớt của
của chất lỏng

( m2 )

( Pa  s )

Vữa xi măng

1,98 10−16

1,002 10−3

Cốt liệu thô

1,8 10−14

1,002 10−3

Quy luật lập
phương

1,002 10−3

Vết nứt

Trong nghiên cứu này chúng ta xem xét 04 hình thái phân bố vết nứt lần lượt được đặt
tên tương ứng với 04 trường hợp mô tả cụ thể trong bảng 2 dưới đây, cả 4 trạng thái này đều
có độ mở rộng vết nứt w=0,5 mm.
Bảng 2. Mô tả hình thái phân bố vết nứt của 04 trường hợp xem xét.
Tên trường hợp

Vị trí tương đối
của vết nứt đơn

Chiều dài
vết nứt đơn

Biến thiên
mật độ vết nứt

TH1

Nằm trong miền
vữa xi măng

0,5R  0,8R

0  0,1

TH2

Cắt qua hạt cốt
liệu thô

0,5R  0,8R

0  0,1

TH3

Nằm trong miền
vữa xi măng

2R  2,3R

0  0,1

TH4

Cắt qua hạt cốt
liệu thô

2R  2,3R

0  0,1

Mô hình mẫu bê tông được áp điều kiện biên áp suất như đã mô tả ở biểu thức số (7) với giá
trị cụ thể G1 = −1, G2 = 0.
Tuỳ theo cấu trúc được tạo ra ngẫu nhiên mà mẫu mô hình được chia lưới với số lượng
phần tử khác nhau giao động từ 6080 đến 70161 phần tử tam giác. Hình ảnh minh hoạ cho
việc chia lưới miền tính toán được thể hiện trong hình vẽ dưới đây.
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Hình 3. Hình ảnh rời rạc hoá miền tính toán bằng phần tử tam giác.

Sau khi mô phỏng tính toán thì trường kết quả được minh hoạ như các hình vẽ dưới đây
tương ứng với 04 trường hợp phân bố hình thái vết nứt như đã thống kê ở bảng 2.

Hình 4. Trường áp suất tương ứng với TH1(trái) và TH2(phải).

Hình 5. Trường áp suất tương ứng với TH3(trái) và TH4(phải).
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Kết quả của trường vận tốc và áp suất thu được sẽ được dùng để tính toán độ thấm có
hiệu theo các biểu thức (8), (9) và (10). Trong nghiên nghiên cứu này tác giả thực hiện 10 lần
gieo ngẫu nhiên trạng thái phân bố vết nứt cũng như vị trí hạt cốt liệu thô cho mỗi trường hợp
thống kê ở bảng 2, sau đó giá trị độ thấm trung bình của các lần gieo được tính toán theo công
thức Monte Carlo, công thức này cũng được sử dụng trong công bố của Lachihab và Sab
[10,11] khi tính toán giá trị trung bình các đại lượng đặc trưng của các lần gieo ngẫu nhiên
hình thành cấu trúc vi mô của vật liệu nhiều thành phần. Theo đó giá trị trung bình độ thấm có
thể xác định như sau
•N =

1
(•1 + K + • N ),
N

(11)

trong đó · là đại lượng cần tính giá trị trung bình (ở đây là độ thấm có hiệu), N là số mẫu
mô hình được khởi tạo bằng gieo ngẫu nhiên. Phương sai và sai số tương đối của giá trị trung
bình được xác định lần lượt theo hai biểu thức dưới đây

 N2 =

1 N
 (•i − •N ),
N − 1 i =1

 N = 1,96

N
• N

.

(12)
(13)

Chúng ta biểu diễn trên hình 6 và 7 sự biến thiên độ thấm có hiệu trung bình và sai số
của nó theo sự thay đổi của mật độ vết nứt.

Hình 6. Biến thiên độ thấm trung bình theo mật độ vết nứt.
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Hình 7. Sai số tương đối thay đổi theo mật độ vết nứt.

Trên cơ sở hai biểu đồ nêu trên chúng ta đưa ra những nhận xét sau đây. Về cơ bản khi
mật độ vết nứt tăng thì độ thấm có hiệu của mẫu mô hình bê tông cũng tăng, điều này là hợp
lý về mặt xu hướng. So sánh tương quan thì vết nứt ngắn (TH1&TH2) có xu hướng làm tăng
độ thấm tổng thể so với vết nứt dài (TH3&TH4) khi có cùng mật độ vết nứt như nhau. Đối
với cùng loại vết nứt thì dạng phân bố vết nứt cắt qua cốt liệu (TH2&TH4) có xu hướng làm
tăng độ thấm có hiệu so với vết nứt không cắt qua cốt liệu (TH1&TH3), tuy nhiên khi mật độ
vết nứt lớn hơn 0,08 thì biểu đồ lại theo xu hướng ngược lại, điều này có thể giải thích bởi
biểu đồ sai số tương đối như sau: Nhìn trên biểu đồ sai số tương đối (hình 7) chúng ta thấy
rằng sai số cho TH2&TH3 (màu cam và vàng) có giá trị tăng vọt điều này giải thích rằng
trong các giá trị lấy trung bình có giá trị khác biệt hoàn toàn so với các giá trị còn lại, như vậy
việc gieo mẫu ngẫu nhiên có thể chưa đủ lớn để đạt được giá trị trung bình thực sự, điều này
phần nào lý giải cho xu hướng về độ thấm (hình 6) không còn theo quy luật khi mật độ vết nứt
là 0,08. Ở vị trí mật độ vết nứt bằng 0,04 chúng ta nhận thấy sai số của TH4 tăng vọt điều này
lý giải tại sao giá trị độ thấm của mô hình vết nứt dài lớn hơn vết nứt ngắn (trái với nhận xét
khái quát đã nói ở trên), hiện tượng này có thể được khắc phục bằng cách loại bỏ giá trị khác
biệt hoặc tăng số lần gieo ngẫu nhiên trạng thái vết nứt nhằm tìm ra giá trị trung bình có sai số
phù hợp. Nhận xét cuối cùng đó là sai số của mỗi trường hợp có giá trị khá chênh lệch như
vậy để đạt được kết quả chính xác hơn trong mối tương quan giữa các trường hợp phân bố vết
nứt chúng ta cần phải tăng số lần gieo ngẫu nhiên lớn hơn 10 hoặc khống chế một giá trị sai
số nhất định cần đạt được cho tất cả các trường hợp của trạng thái vết nứt, khi đó các nhận
định tương quan về mối quan hệ giữa các trường hợp phân bố vết nứt ảnh hưởng đến độ thấm
có hiệu của mẫu mô hình bê tông sẽ được rõ ràng hơn. Tuy nhiên trong nghiên cứu này do
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điều kiện hạn chế về thời tính toán cũng như tài nguyên máy tính, tác giả mới chỉ dừng lại ở
việc tính toán cho 10 lần gieo ngẫu nhiên.
4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu này đã chỉ ra ảnh hưởng của mật độ vết nứt cũng như trạng thái phân bố vết
nứt đến độ thấm tổng thể của một mô hình mẫu bê tông, bên cạnh đó vai trò ảnh hưởng của
cốt liệu thô cũng được tính đến trong bài báo này. Tác giả đã xây dựng thành công thuật toán
gieo ngẫu nhiên vị trí hạt cốt liệu cũng như vết nứt, phân biệt được hai trường hợp vết nứt cắt
qua hoặc không cắt hạt cốt liệu, điều này giúp mô phỏng sát hơn với thực tế làm việc của môi
trường vật liệu bê tông xi măng. Nhược điểm của nghiên cứu trình bày trong bài báo này đó là
số lần gieo ngẫu nhiên chưa đủ lớn để thể hiện một cách rõ rệt xu hướng ảnh hưởng của mật
độ và hình thái vết nứt đến độ thấm có hiệu, đây chính là hướng phát triển tiếp theo của tác
giả đối với chủ đề này. Nghiên cứu trên đây có thể được sử dụng như một kênh tham khảo
cho sinh viên, học viên cao học trong các công tác chuyên môn liên quan đến chủ đề thấm và
nứt trong kết cấu bê tông.
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