Phải bảo dưỡng bê tông như thế nào mới đủ?
Mỗi người trong công nghiệp bê tông đều biết rõ tầm quan trọng của bảo dưỡng bê tông
và sử dụng nhiều chất liệu và sản phẩm để bảo dưỡng, thí dụ như các màng chất dẻo,
hoặc các chăn vải bông bão hoà nước để thực hiện việc bảo dưỡng.
Các quy định bảo dưỡng tốt sẽ tạo ra cho bê tông có được những tính năng cao như:
- Tăng độ chống thấm nước và độ bền lâu.
- Cứng hơn, bề mặt chịu mài mòn tốt hơn.
- Cường độ cao hơn.
- Bảo vệ cốt thép tốt hơn do hạn chế chiều sâu cácbonát hoá, giúp cho duy trì độ pH của
bê tông ở mức cao hơn, bởi vậy hồ xi măng thấm ít hơn các chất clorua gây ăn mòn cốt
thép.
Phải bảo dưỡng như thế nào có nghĩa là thuỷ hoá xi măng như thế nào là đủ, để bê tông
có được các tính năng và độ bền lâu đáp ứng được mọi yêu cầu của dự án. Điều này
nghĩa là phải xác định được sự thuỷ hoá “phù hợp”, vấn đề thực là khó, tuy nhiên các nhà
thạch học có thể xác định được khi nào bê tông bảo dưỡng xong.
Nguyên lý cơ bản.
Khi nước trộn với xi măng pooclăng, nó xâm nhập vào khoảng không giữa các hạt xi
măng. Khi quá trình thuỷ hoá diễn ra, một ít nước bay hơi, một lượng khác tham gia thuỷ
hoá tạo ra các sản phẩm thuỷ hoá hoặc các hydrat. Ngừng thuỷ hoá khi các khoảng không
chứa nước được lấp đầy bằng các sản phẩm hydrat hoặc khi nước không thể kết hợp thêm
được nữa. Hỗn hợp bê tông có tỷ lệ N/X thấp có không gian chứa nước ít hơn, khiến cho
nó dường như có đủ lượng hydrat lấp dầy các khoảng không chứa nước. Tỷ lệ N/X tối
thiểu bằng 0,35 – 0,40 cần thiết đủ cho thuỷ hoá các hạt xi măng. Các hỗn hợp có tỷ lệ
N/X cao hơn, các hydrat xi măng không thể lấp đầy chặt các không gian chứa nước, để
lại các lỗ rỗng nhỏ trong cấu trúc bê tông. Khi N/X càng cao, thì cấu trúc bê tông càng
yếu và co ngót khô càng lớn.
Khi nào thuỷ hoá phù hợp?
Hoàn thành thuỷ hoá và thuỷ hoá phù hợp là hai khái niệm không giống nhau. Mặc dù về
mặt lý thuyết có thể (nhưng trên thực tế không thể) thuỷ hoá tất cả xi măng trong hỗn
hợp, kết quả thu được bê tông không theo ý muốn, bê tông thường giòn có mođun đàn
hồi cao, nghĩa là dễ bị nứt. Hồ xi măng này giòn bởi vì có chứa nhiều hạt xi măng chưa
thuỷ hoá , bình thường chúng có tác dụng như các hạt cốt liệu vi mô, chúng không thể
ngăn chặn co ngót và còn gây ra ứng suất co ngót khô. Bởi vậy, hoàn thành thuỷ hoá (trên
thực tế là không thể) rõ ràng là không “phù hợp”.
Khi xem xét các sàn bê tông công nghiệp được hoàn thiện bằng các bàn xoa mạnh thấy
rằng: Bề mặt sàn được đầm với độ chắc cao và đặc, bởi vì hầu hết không khí và một phần
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nước bị tách ra trong quá trình đầm. Kết quả là hồ xi măng trên bề mặt sàn có tỷ lệ N/X
rất thấp, bởi vậy thuỷ hoá diễn ra chậm vì không đủ nước để tiếp tục thuỷ hoá xi măng và
sản phẩm thuỷ hoá đã lấp đầy các phần không gian chứa nước. Số lớn các hạt xi măng đã
thuỷ hoá tác động như các hạt bột màu, tạo ra bề mặt bê tông có màu đen hơn. Nhưng bề
mặt bê tông này cứng hơn so với các phần bê tông khác, bởi vậy các tính năng và tuổi thọ
của bề mặt tăng mạnh. Một phần vì hồ xi măng đặc hơn, và nhiều hạt xi măng thuỷ hoá
đóng vai trò như các “vi cốt liệu” cứng. Bởi vậy, trên mặt sàn, mặc dù lượng xi măng
thuỷ hoá tương đối thấp, nhưng các tính năng vấn tăng mạnh, mặc dù thuỷ hoá xi măng
còn lâu mới kết thúc, nhưng đã “phù hợp”.
Hồ xi măng cấu tạo gồm các hạt xi măng , nước và cấu tạo khung sinh ra bởi các sản
phẩm thuỷ hoá xi măng. Khi các hydrat và hồ có độ cứng, khoảng không chứa nước được
lấp đầy dần bằng các sản phẩm thuỷ hoá. Mức độ lấp đầy khoảng không phụ thuộc vào
lượng nước trong hỗn hợp. Khi cho quá nhiều nước vào bê tông khi mới được trộn, thì
không gian chứa nước được lấp đầy bằng các sản phẩm thuỷ hoá. Nhưng ngay cả trong
những điều kiện thuỷ hoá tốt nhất (bảo dưỡng thực tế tốt nhất), thì các sản phẩm thuỷ hoá
cũng không đủ để lấp chặt các khoảng không chứa nước, bởi vậy hồ xi măng được tạo ra
yếu, rỗng, thấm nước và cường độ thấp. Khả năng chống mài mòn kém, các tính chất
khác như độ bền lâu kém, co ngót khô tăng lên. Bởi vậy, ngay cả khi xi măng thuỷ hoá
tương đối toàn vẹn hơn với tỷ lệ N/X cao, thì các sản phẩm thuỷ hoá cũng không đủ, bởi
vậy cũng chưa đạt tới trạng thái thuỷ hoá “phù hợp”.
Bê tông có tỷ lệ N/X thấp hơn có thể biểu hiện tốt hơn, ngay cả với sự thuỷ hoá ít hơn,
bởi vì các sản phẩm thuỷ hoá xi măng lấp đầy các khoảng không chứa nước. Thuỷ hoá
ngừng khi các khoảng không chứa nước được lấp đầy các sản phẩm thuỷ hoá, khiến cho
bê tông đặc hơn và không thấm nước. Sự thuỷ hoá “phù hợp”có thể đạt được với điều
kiện bảo dưỡng tốt.
Nếu thuỷ hoá ngừng, thí dụ do sự mất nước nhanh trên bề mặt (bảo dưỡng) kém, khi đó
các hạt xi măng trên khu vực bề mặt không thể thuỷ hoá, và bộ khung cấu trúc của hồ
được một lượng nhỏ các sản phẩm thuỷ hoá mới hình thành lấp vào, còn rất yếu. Điều đó
cho phép cacbon hydroxyt ở ngoài không khí xâm nhập vào hồ xi măng còn yếu và
cacbonat hoá sâu hydroxyt canxi và các hydrat xi măng khác có mặt. Các sản phẩm
cacbonat hoá này bao quanh các hạt xi măng, ngăn không cho chúng thuỷ hoá mãi mãi.
Sự bảo dưỡng bổ sung cũng không khắc phục nổi tình trạng này, bởi vì nước không thể
xâm nhập qua màng cacbonat bọc quanh các hạt xi măng. Bởi vậy, một lượng lớn các hạt
xi măng chưa thuỷ hoá trong trường hợp này là không có lợi, bởi vì thuỷ hoá còn chưa
“phù hợp”.
Đánh giá sự bảo dưỡng “phù hợp”.
Khi các nhà thạch học được yêu cầu xác định xem bê tông bảo dưỡng đã “phù hợp” chưa,
thì họ có một số phương pháp tiếp cận. Trên bề mặt mẫu, họ kiểm tra cả hai chỉ tiêu
cường độ và độ sâu cacbonat hoá, giúp cho họ kết luận được tỷ lệ N/X . Tuổi của bê tông
cũng tạo ra sự khác nhau. Với cùng tỷ lệ N/X , bê tông có tuổi lâu hơn thường cacbonat
hoá nhiều hơn.
Các nhà thạch học cũng thường chú ý tới các tính chất như độ cứng và độ hấp thụ của hồ
xi măng. Màu trên bề mặt so với màu của toàn ma trận xi măng cũng được xác định. Bề
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mặt màu xám đậm hơn thường biểu hiện lượng hạt xi măng chưa thuỷ hoá nhiều hơn.
Điều này có thể xảy ra do xoa bề mặt mạnh hơn, hoặc bảo dưỡng chưa đạt, hoặc khi
lượng nước thoát ra khỏi bề mặt bê tông quá nhanh (bảo dưỡng chưa phù hợp). Kết quả
bề mặt bê tông có thể trở nên xốp và dễ vỡ vụn, và nước dễ dàng hút vào bề mặt, lấp đầy
các khoảng trống mà đáng ra phải được lấp đầy bằng các sản phẩm thuỷ hoá.
Khi hoàn thiện trước lúc ngừng chảy nước, hoặc khi nước được cung cấp cho bề mặt, thì
trên bề mặt bê tông tỷ lệ N/X cao hơn và màu nhạt hơn, mềm dễ hút nước và thường kém
bền hơn. Bề mặt mềm dẫn tới bị bào mòn nhanh hồ xi măng, bởi vậy các hạt cốt liệu dễ
lộ ra trên bề mặt bê tông.
Có nhiều ví dụ về bê tông bảo dưỡng không hoàn hảo, nhưng tính năng như độ bền lâu
cũng không bị ảnh hưởng. Việc kiểm tra thạch học trên các bề mặt các loại bê tông này
cho thấy sự thuỷ hoá xi măng không bị ảnh hưởng bởi thiếu bảo dưỡng và vẫn phù hợp.
Điều này có nghĩa là điều kiện môi trường không khắc nghiệt như sự khô diễn ra bình
thường, sự thoát hơi nước từ tấm bê tông tương đối chậm. Nghĩa là, độ ẩm tương đối ở
phần trên cùng là của bê tông vẫn ở mức cao hơn 80% trong thời gian lâu đủ để thuỷ hoá
xảy ra phù hợp. (Thuỷ hoá xi măng sẽ ngừng khi độ ẩm tương đối trong bê tông thấp hơn
80%).
Khi nào thì bê tông bảo dưỡng một cách lý tưởng? Không thể trả lời câu hỏi này bằng
việc khảo sát trực tiếp bê tông ngoài hiện trường. Một câu trả lời đơn giản là bê tông
được bảo dưỡng phù hợp khi các tính năng của nó đáp ứng theo tiêu chuẩn. Nhưng về
mặt lý thuyết thì bảo dưỡng phù hợp là khi cho thêm một lượng nước chính xác vào hỗn
hợp bê tông và đủ để duy trì bảo dưỡng trong suốt quá trình để các hydrat xi măng có thể
lấp đầy các không gian mà trước đó nước chiếm chỗ (hydrat không lấp đầy các lỗ rỗng
chứa không khí, các mao mạch hoặc lỗ rỗng gel). Để đi đến kết luận này, trước hết cần
phải thiết kế hỗn hợp bê tông tốt với tỷ lệ N/X đúng đắn (khoảng gần 0,40) và sau đó tiến
hành bảo dưỡng một cách hoàn hoả. Nếu làm đúng như vậy thì kết quả phân tích thạch
học cũng sẽ phản ánh được rằng bê tông đã được bảo dưỡng gần với mức lý tưởng.

(Nguồn tin: T/C Nhà thầu và thị trường xây dựng, số 1, 2 /2005).
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