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Abstract. The use of mineral additives such as ground granulated blast furnace slag, fly ash,
... to replace a part of cement in concrete has received a lot of attention in recent times due to
its effect of improving chloride resistance and properties related to the durability of concrete
in aggressive environments. The paper presents the effect of binder types on the porosity and
chloride diffusion decay coefficient of high performance concrete (HPC). Three types of highperformance concrete, including portland cement concrete (OPC), concrete containing 35%
ground granulated blast furnace slag (HPC1) and concrete containing 35% ground granulated
blast furnace slag and 20% fly ash (HPC2) with the same water-binder ratio of 0.30. They are
tested to determine porosity (r) and chloride diffusion coefficient (Dcl) at 28, 56, 120 and 210
days. The study results show that the porosity and the chloride diffusion decay coefficient of
HPC are significantly affected by the type of binder used, the use of mineral additives such as
ground granulated blast furnace slag, fly ash reduces porosity and significantly improves
chloride diffusion decay coefficient of HPC. The chloride diffusion decay coefficients of
OPC, HPC1 and HPC2 concretes are 0.190, 0.384 and 0.617, respectively. Through
regression showed that there is a close relationship between chloride diffusion coefficient Dcl
and porosity r.
Keywords: high performance concrete, porosity, chloride diffusion decay coefficient, ground
granulated blast furnace slag, fly ash.
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Tóm tắt. Việc sử dụng các phụ gia khoáng như xỉ lò cao, tro bay, ... để thay thế một phần xi
măng trong bê tông đã nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây do các phụ
gia khoáng cải thiện độ chống thấm clorua và các tính chất liên quan đến độ bền của bê tông
trong các môi trường xâm thực. Bài báo trình bày ảnh hưởng của loại chất kết dính đến độ
rỗng và hệ số suy giảm khuếch tán clorua của bê tông tính năng cao (HPC). Ba loại bê tông
tính năng cao gồm bê tông xi măng poóc lăng (OPC), bê tông chứa 35% xỉ lò cao (HPC1), bê
tông chứa 35% xỉ lò cao và 20% tro bay (HPC2) có cùng tỉ lệ nước - chất kết dính là 0,30.
Chúng được thí nghiệm để xác định độ rỗng (r) và hệ số khuếch tán clorua (Dcl) ở các độ tuổi
28, 56, 120 và 210 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng độ rỗng và hệ số suy giảm khuếch
tán clorua (m) của HPC bị ảnh hưởng đáng kể bởi loại chất kết dính được sử dụng, việc sử
dụng các phụ gia khoáng như xỉ lò cao, tro bay làm giảm độ rỗng và cải thiện đáng kể hệ số
suy giảm khuếch tán clorua của HPC. Hệ số suy giảm khuếch tán clorua m của các bê tông
OPC, HPC1 và HPC2 tương ứng là 0,190, 0,384 và 0,617. Thông qua hồi quy cho thấy mối
quan hệ chặt chẽ giữa hệ số khuếch tán clorua Dcl và độ rỗng r.
Từ khóa: bê tông tính năng cao, độ rỗng, hệ số suy giảm khuếch tán clorua, xỉ lò cao, tro bay.
© 2020 Trường Đại học Giao thông vận tải

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đới với các kết cấu bê tông (KCBT) tiếp xúc với các môi trường chứa clorua như môi
trường biển, sau một thời gian sử dụng chúng sẽ bị suy thoái. Sự hư hại của KCBT có thể là
do sự ăn mòn của bê tông, sự ăn mòn của cốt thép trong bê tông hoặc sự kết hợp của cả hai.
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Sự xâm nhập của các ion clorua vào bê tông gây ăn mòn cốt thép được coi là yếu tố quan
trọng nhất gây hư hại KCBT ở môi trường biển [1]. Các ion clorua xâm nhập vào bê tông và
tích tụ trên bề mặt cốt thép, khi nồng độ ion clorua tại bề mặt cốt thép đạt đến ngưỡng nồng
độ gây ăn mòn, cốt thép bắt đầu bị ăn mòn và làm nứt bê tông dẫn đến giảm cường độ liên kết
giữa bê tông và cốt thép, làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu. Kết quả là, sự ăn mòn của
cốt thép ảnh hưởng xấu đến sự an toàn, khả năng sử dụng của kết cấu bê tông và làm giảm
tuổi thọ của chúng [2].
Các ion clorua trong bê tông tồn tại ở ba trạng thái, đó là trạng thái liên kết hóa học, trạng
thái hấp thụ vật lý và trạng thái tự do [3]. Các ion clorua ở trạng thái tự do có thể được ngăn
cách bằng dung dịch giữa các lỗ rỗng. Số lượng ion clorua tự do trong bê tông càng nhiều
càng thúc đẩy nhanh quá trình ăn mòn cốt thép, các ion clorua tự do chủ yếu từ môi trường
bên ngoài khuếch tán vào bê tông. Quá trình khuếch tán clorua vào bê tông liên quan đến hàm
lượng clorua trong môi trường và độ thấm của bê tông [4, 5]. Để hạn chế sự ăn mòn cốt thép
và kéo dài tuổi thọ của các KCBT ở môi trường biển, người ta thường sử dụng các loại bê
tông bền có chứa các phụ gia khoáng như xỉ lò cao (XLC), tro bay (TB) và muội silic (MS), ...
[6, 7, 8, 9, 10]. Việc sử dụng XLC và TB trong bê tông ngoài việc cải thiện khả năng chống
lại sự xâm nhập clorua, chúng còn có tác dụng liên kết các ion clorua trong bê tông để tạo
thành muối Friedel (C3A.CaCl2.10H2O) do sự có mặt của Al2O3 trong XLC và TB [11, 12],
khả năng liên kết này làm giảm các ion clorua tự do có liên quan đến sự ăn mòn cốt thép trong
KCBT.
Để đảm bảo độ bền của các KCBT ở môi trường biển, một số nước đã phát triển các
phương pháp thiết kế độ bền [13, 14, 15]. Các thông số chính trong các mô hình dự báo tuổi
thọ của KCBT tiếp xúc với môi trường biển là hàm lượng clorua bề mặt bê tông Cs, hàm
lượng clorua tới hạn gây ăn mòn của cốt thép Ccr, hệ số khuếch tán clorua Dcl và hệ số suy
giảm khuếch tán clorua m (hệ số tuổi). Đặc biệt, hệ số Dcl và hệ số m là các thông số quan
trọng và ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ của KCBT [16, 17]. Theo [13, 14], hệ số m cho các
loại bê tông khác nhau dựa trên loại chất kết dính và điều kiện môi trường tiếp xúc biển. Tuy
nhiên, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng sự xâm nhập clorua vào bê tông là một quá
trình phức tạp, phụ thuộc vào thời gian và nhiều thông số khác nhau [18, 19]. Các yếu tố
chính ảnh hưởng đến sự khuếch tán clorua vào bê tông bao gồm tỷ lệ nước - chất kết dính
(N/CKD), nhiệt độ môi trường xung quanh, điều kiện tiếp xúc, điều kiện bảo dưỡng, loại xi
măng, loại và hàm lượng các phụ gia khoáng sử dụng. Hiện tại, khi sử dụng các mô hình để
dự báo tuổi thọ của các KCBT ở môi trường biển, phần lớn phải sử dụng các dữ liệu liên quan
có sẵn công bố ở nước ngoài vì ở trong nước thiếu các dữ liệu này, điều này có thể dẫn đến
kết quả dự báo tuổi thọ của KCBT không đáng tin cậy. Do vậy cần phải tích lũy dữ liệu thí
nghiệm về hệ số Dcl và hệ số m để có thể dự báo tuổi thọ của các KCBT ở môi trường biển
đảm bảo độ tin cậy.
Trong nghiên cứu này, ba loại bê tông tính năng cao gồm bê tông xi măng poóc lăng
(OPC), bê tông chứa 35% xỉ lò cao (HPC1), bê tông chứa 35% xỉ lò cao và 20% tro bay
(HPC2) có cùng tỉ lệ nước - chất kết dính là 0,30 được thí nghiệm xác định độ rỗng và hệ số
khuếch tán clorua ở các độ tuổi 28, 56, 120 và 210 ngày. Từ các kết quả thu được, xác lập
được mối quan hệ giữa độ rỗng r và hệ số khuếch tán clorua Dcl, và hồi quy xác định được các
hệ số suy giảm khuếch tán clorua m của các loại bê tông tính năng cao.
2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
2.1. Vật liệu
Đá dăm (Đ): Sử dụng đá dăm Dmax = 19 mm, thành phần hạt và các chỉ tiêu của đá dăm
phù hợp với TCVN 7570:2006. Cát (C): Sử dụng cát sông (C) có mô đun độ lớn Mđl = 2,54,
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các chỉ tiêu và thành phần hạt của cát phù hợp với TCVN 7570:2006. Xi măng (X): Sử dụng
xi măng PC50, các chỉ tiêu của xi măng PC50 phù hợp với TCVN 2682:2009 và được trình
bày trong Bảng 1. Xỉ lò cao (XLC): Sử dụng XLC S95, các chỉ tiêu của XLC S95 phù hợp với
TCVN 11586:2016 và được thể hiện trong Bảng 2. Tro bay (TB): Sử dụng TB loại F, các chỉ
tiêu của TB phù hợp với TCVN 10302:2014 và được thể hiện trong Bảng 3. Phụ gia siêu dẻo
(SD): Sử dụng phụ gia siêu dẻo loại F phù hợp với TCVN 8826:2011.
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bảng 1. Các chỉ tiêu của xi măng PC50.
Tên chỉ tiêu
Đơn vị
Kết quả
Cường độ nén: - 3 ngày
29,4
MPa
- 28 ngày
53,8
Thời gian đông kết: - Bắt đầu
130
Phút
- Kết thúc
190
Độ ổn định thể tích
mm
1,45
Độ nghiền mịn trên sàng 0,09 mm
%
2,75
Bề mặt riêng
cm2/g
3480
Hàm lượng SO3
%
2,12
Khối lượng riêng
g/cm3
3,12
Lượng nước tiêu chuẩn
%
31,0

TCVN 6260:2009
Min 25
Min 50
Min 45
Max 375
Max 10
Max 10
Min 2800
Max 3,5
---

Bảng 2. Các chỉ tiêu của xỉ lò cao S95.
Chỉ tiêu
Đơn vị
Kết quả
Khối lượng riêng
g/cm3
2,87
2
Bề mặt riêng
cm /g
5145
Chỉ số hoạt tính cường độ: - 7 ngày
%
- 28 ngày
98
Tỷ lệ độ lưu động
%
111
Độ ẩm
%
0,2
Hàm lượng MgO
%
7,5
Hàm lượng SO3
%
1,18
Hàm lượng ion clorua
%
0,017
Hàm lượng mất khi nung
%
0,88

TCVN 11586:2016
≥ 2,8
≥ 5000
75
95
≥ 90
≤ 1,0
≤ 10,0
≤ 4,0
≤ 0,02
≤ 3,0

Bảng 3. Các chỉ tiêu của tro bay loại F.
Chỉ tiêu
Đơn vị Kết quả
Tổng hàm lượng ôxit SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
%
83,5
Hàm lượng CaO
%
3,78
Hàm lượng SO3
%
0,17
Hàm lượng CaO tự do
%
0
Chỉ số hoạt tính ở 28 ngày
%
87,11
Lượng nước yêu cầu
%
96,3
Lượng sót trên sàng 45μm
%
24,4
Hàm lượng MKN
%
6,3
Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan)
%
0,54
Độ ẩm
%
0,6
Hàm lượng ion clorua
%
0,015
Khối lượng riêng
g/cm3
2,12

TCVN 10302:2014
≥ 70
≤3
≤2
≥ 75
≤ 100
≤ 34
≤8
≤ 1,5
≤3
≤ 0,1
-
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Thành phần bê tông xi măng được thiết kế tham khảo theo tiêu chuẩn ACI 211.4R. Trong
nghiên cứu này, ba loại bê tông tính năng cao (HPC) có tỉ lệ N/CKD là 0,30, gồm bê tông sử
dụng 100% xi măng poóc lăng (OPC), bê tông sử dụng 35%XLC thay thế xi măng (HPC1) và
bê tông sử dụng kết hợp với 35%XLC và 20%TB thay thế xi măng (HPC2), thành phần của
các loại HPC được ghi trong Bảng 4.
Bảng 4. Thành phần của các loại bê tông tính năng cao.
Kí hiệu bê tông X (kg) N (lit) XLC (kg) TB (kg)
OPC
500
150
0
0
HPC1
325
150
175
0
HPC2
225
150
175
100

C (kg)
710
697
662

Đ (kg)
1120
1120
1120

N/CKD SD (%X)
0,30
1,35
0,30
1,35
0,30
1,35

2.2. Phương pháp thí nghiệm
2.2.1. Chế tạo và bảo dưỡng các mẫu thử
Các mẫu trụ bê tông kích thước 100x200 mm được đúc và dưỡng hộ theo TCVN
3105:1993, các mẫu sau khi tháo khuôn được bảo dưỡng ngâm trong nước ở nhiệt độ 25±20C
cho đến ngày thí nghiệm.
2.2.2. Độ sụt và cường độ nén
Kết quả thử độ sụt và thí nghiệm xác định cường độ nén của các mẫu trụ bê tông 100x200
mm ở 3, 7, 28 và 56 ngày được trình bày trong Bảng 5.
Bảng 5. Độ sụt và cường độ nén của các loại bê tông tính năng cao.
Kí hiệu bê tông

Độ sụt (cm)

OPC
HPC1
HPC2

8,0
12,0
15,0

3 ngày
55,73
51,62
48,07

Cường độ nén (MPa)
7 ngày
28 ngày
68,13
81,89
67,56
82,82
64,53
76,57

56 ngày
84,47
86,40
82,93

2.2.3. Thí nghiệm xác định độ rỗng
Độ rỗng của các mẫu bê tông được thí nghiệm xác định theo ASTM C642 [20]. Các mẫu
thí nghiệm được cắt ra từ mẫu trụ 100x200 mm đảm bảo thể tích của mẫu thử không được nhỏ
hơn 350 cm3 hoặc không nhỏ hơn 800 g, mẫu phải đảm bảo không có vết nứt, gãy hoặc cạnh
bị vỡ. Độ rỗng của bê tông xi măng được tính theo công thức:
r=

B−A
.100
B−C

(1)

Trong đó: A là khối lượng của mẫu khô (g); B là khối lượng của mẫu bảo hòa trong nước
sôi (g); C là khối lượng của mẫu bảo hòa trong nước sôi cân trong nước (g);
2.2.4. Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán clorua
Độ xâm nhập clorua vào các mẫu bê tông xi măng được thí nghiệm xác định theo NT
Build 492 [21]. Các mẫu trụ có đường kính 100 mm và độ dày 50 mm được cắt từ các mẫu trụ
dxh = 100x200 mm. Chuẩn bị dung dịch catot là 12 lít NaCl 10%; dung dịch anot là 300 ml
NaOH 0,3 N. Sơ đồ thí nghiệm điện di như Hình 1.
Để đo độ sâu thâm nhập clorua, sử dụng dung dịch AgNO3 0,1 M phun lên bề mặt của
mẫu bê tông đã được bẻ gãy. Hệ số khuếch tán clorua ở trạng thái không ổn định được xác
định theo phương trình:
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Dcl =

0,0239.( 273 + T).L 
(273 + T).L.x d
. x d − 0,0238.
( U − 2).t
U−2







(2)

1. Ống bọc cao su;
2. Dung dịch anot;
3. Cực dương;
4. Mẫu thử;
5. Dung dịch catot;
6. Cực âm;
7. Gối tựa bằng nhựa;
8. Hộp nhựa
Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm xác định hệ số Dcl.

Trong đó: Dcl là hệ số khuếch tán clorua ở trạng thái không ổn định (10-12 m2/s); U là giá
trị của điện áp sử đụng trong quá trình thí nghiệm (V); T là giá trị trung bình của nhiệt độ ban
đầu và nhiệt độ khi kết thúc thí nghiệm trong dung dịch anot (NaOH 0,3 M) (°C); L là chiều
dày của mẫu thử (mm); xd là giá trị trung bình của độ sâu thâm nhập clorua vào mẫu thử
(mm); t là thời gian thí nghiệm (h).
3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
3.1. Độ rỗng r
Độ rỗng của các loại bê tông tính năng cao được thí nghiệm ở 28, 56, 120 và 210 ngày
tuổi. Kết quả thí nghiệm độ rỗng là giá trị trung bình của 3 mẫu và được thể hiện trên Hình 2.

Hình 2. Độ rỗng của các loại bê tông tính năng cao theo thời gian.

Hình 2 cho thấy độ rỗng của tất cả các bê tông đều giảm dần theo thời gian. Độ rỗng của
các bê tông HPC1 và HPC2 giảm đáng kể ở mọi độ tuổi so với bê tông OPC, đặc biệt bê tông
HPC2 có độ rỗng giảm rất sâu theo thời gian. Độ rỗng của các loại bê tông HPC1 và HPC2 ở
các độ tuổi 28, 56, 120 và 210 giảm lần lượt là 0,98%, 0,94%, 1,51%, 2,48% và 1,23%,
1,42%, 2,2%, 3,12% so với bê tông đối chứng OPC. Việc giảm độ rỗng của bê tông HPC1 là
do các hạt XLC có độ mịn lớn hơn các hạt xi măng nên chúng có khả năng chèn lấp vào các
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kẻ hở giữa các hạt xi măng dẫn đến làm giảm độ rỗng; đối với bê tông HPC2, trong chúng có
3 loại hạt mịn có độ mịn khác nhau là xi măng, XLC và TB nên sự chèn lấp giữa các hạt hiệu
quả hơn dẫn đến chúng có độ rỗng bé nhất. Ngoài ra, các phản ứng puzolan của XLC và TB ở
các độ tuổi muộn cũng góp phần làm tăng độ đặc và giảm độ rỗng của bê tông HPC1 và
HPC2 theo thời gian [6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 22].
3.2. Hệ số khuếch tán clorua Dcl
Hệ số khuếch tán clorua của các loại bê tông tính năng cao được thí nghiệm ở 28, 56, 120
và 210 ngày tuổi và xác định theo công thức (2). Hệ số khuếch tán clorua Dcl là giá trị trung
bình của 3 mẫu thí nghiệm và được thể hiện trong Bảng 6.

Hình 3. Thí nghiệm điện di và đo chiều sâu xâm nhập clorua trong các mẫu bê tông.
Bảng 6. Hệ số khuếch tán clorua của các loại bê tông tính năng cao.
Kí hiệu bê tông
OPC
HPC1
HPC2

28 ngày
7,116
3,220
3,002

Dcl (10-12 m2/s)
56 ngày
120 ngày
6,382
5,555
2,450
1,905
1,884
1,300

210 ngày
4,664
1,441
0,844

Kết quả ở Bảng 6 thấy rằng bê tông đối chứng OPC có hệ số Dcl cao nhất, tiếp đến là bê
tông HPC1, bê tông HPC2 có hệ số khuếch tán clorua thấp nhất ở mọi lứa tuổi. Hệ số Dcl của
bê tông OPC ở các độ tuổi 28, 56, 120, 210 ngày cao hơn khoảng 2,14; 2,53; 2,83; 3,14 lần so
với bê tông HPC1; và cao hơn khoảng 2,37; 3,39; 4,27; 5,28 lần so với bê tông HPC2. Các bê
tông HPC1 và HPC2 có độ thấm clorua thấp hơn rất nhiều so với bê tông OPC là do chúng có
độ rỗng bé (Hình 2) và do hiệu quả của các phản ứng puzơlan ở độ tuổi muộn.
3.3. Dự đoán hệ số suy giảm khuếch tán clorua m
Hệ số khuếch tán clorua của bê tông giảm dần theo thời gian do cấu trúc lỗ rỗng của
chúng dần được hoàn thiện và lấp đầy bởi các sản phẩm hydrat hóa. Phương trình thể hiện sự
phụ thuộc thời gian của hệ số khuếch tán clorua được hiển thị như sau [13, 14, 15, 21]:
m

t 
D(t) = D28  28 
(3)
 t 
Trong đó: D(t) là hệ số khuếch tán clorua ở tuổi t (ngày); D28 là hệ số khuếch tán clorua ở
tuổi 28 ngày; m là hệ số suy giảm khuếch tán clorua.
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Từ các số liệu thực đo được ở Bảng 6, hồi qui theo phương trình (3) dựa trên phương
pháp bình phương bé nhất, xác định được các hệ số suy giảm khuếch tán clorua m và hệ số
xác định R2 được thể hiện trong Hình 4 và Bảng 7. Rõ ràng việc sử dụng kết hợp giữa XLC và
TB trong bê tông tính năng cao cải thiện rất lớn hệ số m, điều này sẽ dẫn đến gia tăng tuổi thọ
của KCBT ở môi trường biển.

Hình 4. Hồi quy xác định hệ số suy giảm khuếch tán clorua m của các loại bê tông

Hình 5. Quan hệ giữa hệ số khuếch tán clorua Dcl và độ rỗng r của các loại bê tông

Theo [14], hệ số m của các loại bê tông chứa XLC và TB được tính theo công thức:
m = 0,2 + 0,4 

TB XLC 
+
70 
 50

(4)

Kết quả tính hệ số mLife365 theo công thức (4) được ghi trong Bảng 7. Ta thấy đối với bê
tông OPC và HPC1, hệ số m nhỏ hơn so với hệ số mLife365 khoảng 4,85% và 4,10%; trong khi
bê tông HPC2 có hệ số m lớn hơn mLife365 khoảng 10,17%.
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Bảng 7. Hệ số suy giảm khuếch tán clorua m của các loại bê tông tính năng cao.
Kí hiệu bê tông
OPC
HPC1
HPC2

mthực nghiệm
0,190
0,384
0,617

R2
0,976
0,996
0,995

mLife365
0,20
0,40
0,56

(mthực nghiệm - mLife365)/mLife365
- 4,85%
- 4,10%
+ 10,17%

Quan hệ giữa hệ số khuếch tán clorua và độ rỗng được biểu diễn trên Hình 5. Ta thấy
quan hệ giữa hệ số khuếch tán clorua và độ rỗng của các bê tông HPC1 và HPC2 có dạng một
đường cong. Trong khi với bê tông OPC, quan hệ giữa Dcl và r lại có dạng gần tuyến tính,
điều này có thể giải thích là do bê tông OPC có hệ số suy giảm khuếch tán clorua m nhỏ và sự
giảm độ rỗng theo thời gian chậm, hơn nữa thời gian thí nghiệm xác định Dcl và r trong nghiên
cứu này chưa đủ dài (210 ngày).
4. KẾT LUẬN
Các kết luận sau đây được rút ra từ nghiên cứu này như sau:
Các loại bê tông tính năng cao HPC1 và HPC2 cải thiện vi cấu trúc, giảm độ rỗng đáng
kể so với với bê tông OPC ở mọi lứa tuổi. Theo thời gian, vi cấu trúc của các bê tông HPC1
và HPC2 càng dày đặc nhờ hiệu ứng puzơlan.
Khả năng chống lại sự xâm nhập clorua của bê tông HPC1 và HPC2 cao hơn đáng kể so
với bê tông OPC ở mọi lứa tuổi. Hệ số Dcl của bê tông OPC ở 28 và 210 ngày cao hơn khoảng
2,14 và 3,14 lần so với bê tông HPC1; và cao hơn khoảng 2,37 và 5,28 lần so với bê tông và
HPC2.
Hệ số suy giảm khuếch tán clorua (m) của các loại bê tông tính năng cao phụ thuộc chủ
yếu vào loại chất kết dính, việc sử dụng các phụ gia khoáng như XLC và TB cải thiện đáng kể
hệ số m, đặc biệt bê tông sử dụng kết hợp của 35%XLC và 20%TB (HPC2) cho giá trị m cao
gấp khoảng 3,25 lần so với bê tông OPC và cao gấp 1,61 lần so với bê tông chứa 35%XLC
(HPC1).
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