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TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của một loại phụ gia tái phân tán
dạng bột tới tính chất của vữa xi-măng ở trạng thái tươi. Trong bài báo này, tác dụng của bột tái
phân tán tới tính dính bám và tính lưu biến của vữa tươi đã được nghiên cứu. Tính dính của vữa
được xác định bằng thí nghiệm dính bám, từ thí nghiệm này cường độ dính bám, lực cố kết và
sức bám của vật liệu được xác định. Tính lưu biến của vữa cũng được xem xét bằng thí nghiệm
đo lưu biến. Kết quả thí nghiệm cho thấy tác động của phụ gia tái phân tán tới tính dính bám và
tính lưu biến của vữa tươi là rất nhỏ, hầu như không đáng kể. Phụ gia tái phân tán dường như chỉ
có các tác động gián tiếp và rất nhỏ tới tính chất của vữa tươi thông qua sự gia tăng bọt khí trong
vật liệu.
Từ khóa: tính dính bám, tính lưu biến, vữa, bột tái phân tán.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bột tái phân tán là chất kết dính polyme được sản xuất bởi quy trình sấy phun các nhũ
tương polyme, chủ yếu trên cơ sở vinyl axetat/etylen. Nó hoạt động như một chất kết dính hữu
cơ, gắn kết các hạt cốt liệu, gia cường cấu trúc vữa và cải thiện tính bám dính tại bề mặt tiếp xúc
giữa vữa và lớp nền. Nói chung việc sử dụng bột tái phân tán trong thành phần của vữa và bêtông xi-măng góp phần tăng cường độ chịu kéo, giảm co ngót, tăng độ bền và cải thiện độ dính
bám [1]. Ảnh hưởng của bột tái phân tán tới tính chất của vữa xi-măng đã được nghiên cứu và
công bố bởi một số tác giả: ở trạng thái ninh kết [2, 3] và ở trạng thái đóng rắn (sau 28 ngày) [4,
5, 6, 7]. Mặt khác, tác dụng của bột tái phân tán tới tính chất vật liệu ở trạng thái tươi, bao gồm
tính dính và tính lưu biến, ít được nghiên cứu hơn [8, 9]. Thêm vào đó, với kiến thức của chúng
tôi, không có báo cáo khoa học nào đề cập đến nghiên cứu về ảnh hưởng của bột tái phân tán tới
tính dính bám của vữa xi-măng ở trạng thái tươi.
Tính dính bám của vữa tươi được đánh giá theo 2 quan điểm:
(i) Quá trình thi công (bơm, trát, làm mượt,...): Vữa phải có độ dính đủ để dính vào lớp nền
(tường, trần nhà...), nhưng độ dính cũng phải có giới hạn nhằm tránh dính bám quá nhiều vào
công cụ làm việc hoặc các ống dẫn của máy bơm trong trường hợp phải bơm vữa lên cao khi thi
công nhà cao tầng.
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(ii) Ứng xử lâu dài: Chất lượng bám dính giữa vữa tươi và lớp nền quyết định hiệu quả lâu
dài của vữa ở trạng thái đóng rắn, cũng như hiệu quả bám dính đối với vữa kết dính.
Kaci [10] đã nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia polyme tan trong nước tới tính dính của
vữa trát mạch tươi. Với những vật liệu sử dụng để liên kết các khối lớn lại với nhau như vữa trát
mạch, vữa xây, mục tiêu của việc nghiên cứu tính dính bám là để đảm bảo vữa sẽ bám dính vào
bề mặt khối vật liệu chứ không bám nhiều vào công cụ làm việc.
Tính dính của vữa tươi được xem xét bằng thí nghiệm dính bám. Thí nghiệm này đã được
áp dụng rộng rãi để nghiên cứu các chất kết dính polyme [11, 12], tuy nhiên hầu như chưa được
áp dụng để nghiên cứu tính chất của vật liệu xi-măng. Kaci [10] là một trong những người đầu
tiên sử dụng thí nghiệm dính bám để nghiên cứu tính dính của vật liệu xi-măng và chỉ ra rằng có
thể tách các đặc tính kết dính ra làm nhiều thành phần khác nhau, gồm có [10]:
- Sức bám: thể hiện khả năng bám vào lớp nền của vật liệu.
- Lực cố kết: thuộc tính này liên quan đến ứng suất tới hạn của vật liệu, và nó thể hiện sức
kháng chảy của vật liệu khi chịu kéo.
- Lực dính kết: đại lượng này bao hàm cả cường độ cố kết và độ tiêu hao nhớt của vật liệu,
có thể đặc trưng cho tính dính của vật liệu trong điều kiện dòng chảy.
Để nghiên cứu đầy đủ về tính chất của vữa trong quá trình thi công, tính lưu biến cũng
được xem xét tại các hàm lượng bột tái phân tán khác nhau.
Thí nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm cơ học và kỹ thuật LMT: 61 đại lộ
President Wilsons, 94230, Cachan, Pháp.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
2.1. Vật liệu thí nghiệm
Hàm lượng của các thành phần mẫu vữa thí nghiệm được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1. Công thức vữa khô được điều chỉnh sử dụng bột tái phân tán.
Bột tái phân tán

Thành phần

Xi
măng

Bột vôi thủy

Cát

Méthocel
0353

(vinnapas 5010N)

Hàm lượng %
theo khối lượng

15

5

80

0,22

0-5

Nước
21

Bảng 2. Thông số kĩ thuật của bột Vinnapas 5010N.
Số liệu thông số kĩ thuật

Phương pháp kiểm tra

Giá trị

Hàm lượng chất rắn

DIN EN ISO 3251

98 – 100 %

Hàm lượng bụi (ash)

Phương pháp cụ thể

9 - 13 %

Tỉ trọng khối (bulk density)

DIN EN ISO 60

490 - 590 kg/m3

Công thức vữa khô Bảng 1 là công thức cơ bản của vữa trát tường ngoài thực tế [13]. Chất
kết dính bao gồm xi-măng Portland (CEM I 52.5 N CE CP2 NF từ Teil-Pháp) và vôi thủy tự

498

Ảnh hưởng của bột tái phân tán tới tính chất của vữa ximăng tươi

nhiên dạng bột (NHL 3.5Z) với hàm lượng như trong Bảng 1. Ngoài ra còn có cát và một hàm
lượng cố định chất ête xenlulo (méthocel-0353). Sản phẩm thương mại Vinnapas 5010N được
dùng làm bột tái phân tán với hàm lượng 1 – 5 % theo khối lượng. Các tính chất đặc trưng của
vinnapas 5010 N được thể hiện trong bảng 2.
2.2. Phương pháp đo độ dính bám
Độ dính bám của vữa ở trạng thái tươi được xác định bởi thí nghiệm dính bám, trong đó
một lớp mỏng mẫu vữa thí nghiệm được chèn giữa 2 tấm phẳng, sau một khoảng thời gian nhất
định, 2 tấm này sẽ được tách rời với tốc độ cho trước và trong quá trình đó, giá trị lực dọc sẽ
được ghi lại. Tính dính bám của vữa, bao gồm lực cố kết và sức bám vào bề mặt tấm phẳng, sẽ
được xác định từ đồ thị ghi lại sự biến thiên của lực dọc ghi được trong quá trình thí nghiệm
dính bám ở các vận tốc kéo khác nhau.

Hình 1. Thí nghiệm đo độ dính bám của vữa tươi.

Trình tự thí nghiệm được miêu tả trên Hình 1, trong đó chiều dày của lớp vữa thí nghiệm là
h0 = 2 mm. Mẫu thí nghiệm được chèn giữa 1 tấm cố định và 1 tấm di động. Đầu tiên tấm di
động di chuyển hướng xuống dưới với vận tốc không đổi 500 µm/s để ép mẫu thí nghiệm tới bề
dày h0 rồi giữ mẫu ở trạng thái tĩnh trong thời gian 3 phút, sau đó tấm di động sẽ di chuyển
hướng lên trên với vận tốc cho trước. Vận tốc kéo được thay đổi lần lượt từ 10 đến 1000 µm/s.
Thí nghiệm kết thúc ngay khi mẫu thí nghiệm bị phá hủy, nghĩa là mẫu sẽ bị chia làm 2
phần: 1 phần nằm ở tấm cố định (lớp nền), phần còn lại dính ở tấm di động (dụng cụ thi công).

Hình 2. Đồ thị đặc trưng và các xác định các giá trị đặc trưng cho tính dính bám của vật liệu.
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Trong quá trình kéo mẫu thí nghiệm, giá trị lực dọc được ghi lại và đồ thị biến thiên của lực
dọc theo thời gian được sử dụng để xác định các giá trị đặc trưng cho tính dính bám của vật liệu.
Hình 2 biểu thị mẫu đồ thị đặc trưng, thu được trong quá trình thí nghiệm và cách xác định các
giá trị đặc trưng cho tính dính bám của vật liệu. Đồ thị cho thấy lực dọc tăng, sau khi vượt qua
giá trị Fmax thì giảm đơn điệu dần dần và cuối cùng đạt 1 giá trị cân bằng, hầu như không thay
đổi khi kết thúc thí nghiệm. Đồ thị được chia ra 3 vùng riêng biệt. Trong vùng (1), ứng xử của
vật liệu là đàn hồi nhớt. Vùng (2) bắt đầu khi ứng suất kéo vượt qua ứng suất tới hạn và khi đó
vật liệu ứng xử đàn hồi dẻo, bắt đầu xuất hiện phá hủy cục bộ trong mẫu thí nghiệm. Sau khi
quá trình phá hủy mẫu kết thúc thì giá trị lực dọc đo được không đổi (vùng 3). Giá trị này dùng
để xác định sức bám của vật liệu, tương ứng với lượng vật liệu còn dính bám lại ở tấm cố định
(lớp nền) sau khi hoàn thành thí nghiệm.
Các giá trị đặc trưng cho tính dính bám được xác định từ thí nghiệm dính bám gồm có:
1) Giá trị lực kéo lớn nhất Fmax là giá trị lực kéo tới hạn để bắt đầu xảy ra hiện tượng phá
hủy mẫu thí nghiệm, gọi là lực dính kết của vật liệu.
2) Giá trị lực dọc ở giai đoạn cân bằng khi kết thúc thí nghiệm tương đương với lượng vật
liệu còn bám trên tấm cố định (lớp nền) sau khi kết thúc thí nghiệm, gọi là sức bám của vật liệu.
3) Lực cố kết của vật liệu được xác định là lực dính kết của vật liệu khi lực kéo bằng 0. Ở
đây, tốc độ kéo nhỏ nhất mà máy thí nghiệm có thể thực hiện là 10 µm/s, do đó lực cố kết được
tính bằng lực dính kết thu được khi kéo mẫu vữa thí nghiệm với v = 10 µm/s.
2.3. Phương pháp đo tính lưu biến

Hình 3. Kích thước của bộ thiết bị Vane-Trụ.

Tính lưu biến của vữa tươi được xác định bằng máy đo lưu biến Vane-Trụ, có kích thước
và hình dạng như ở Hình 3, phù hợp cho các vật liệu dạng hạt ở trạng thái lỏng, bao gồm vữa.
Vữa sau khi trộn được cho vào trụ với khối lượng không đổi đối với từng mẫu thí nghiệm. Ở đây
phương pháp kiểm soát ứng suất được sử dụng, nghĩa là ứng suất tác dụng lên mẫu thí nghiệm
thông qua các cánh của thiết bị Vane sẽ được kiểm soát và tăng dần từ 0 (N). Trong quá trình thí
nghiệm, các thông số đặc trưng cho tính lưu biến của vật liệu sẽ được ghi lại, như biến dạng, tốc
độ biến dạng, độ nhớt, ... Khi ứng suất tác dụng đạt đến giá trị ứng suất tới hạn, mẫu sẽ bắt đầu
bị phá hủy và xuất hiện dòng chảy vữa bên trong trụ. Để đảm bảo giá trị ứng suất tới hạn được
xác định chính xác, sau khi xuất hiện dòng chảy vữa, ứng suất tác dụng vẫn tiếp tục được tăng
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lên cho tới khi dòng chảy ổn định và không có hiện tượng cắt trượt bên trong trụ mới kết thúc thí
nghiệm. Bằng cách quan sát đường cong quan hệ ứng suất-tốc độ biến dạng thu được, kết hợp
với các phương pháp tính toán, các giá trị đặc trưng cho tính lưu biến sẽ được xác định.
3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
3.1. Kết quả thí nghiệm dính bám

Hình 4. Đồ thị biến thiên của lực dọc theo thời gian với mẫu sử dụng hàm lượng phụ gia
2 % với tốc độ kéo mẫu khác nhau (ghi trong hình).

Giá trị lực dọc được đo trong thí nghiệm dính bám với các mẫu vữa sử dụng các hàm lượng
phụ gia khác nhau (1 %; 2 %; 3 %; 4 % và 5 %) và với các vận tốc kéo khác nhau. Kết quả điển
hình với hàm lượng phụ gia 2 % được biểu thị trên Hình 4.
Từ các đồ thị này, những đặc trưng của tính dính bám của vật liệu, bao gồm lực dính kết,
lực cố kết và sức bám sẽ được xác định. Phần tiếp theo sẽ thảo luận về ảnh hưởng của hàm
lượng bột tái phân tán tới những đại lượng này.
3.1.1. Lực dính kết
Từ kết quả thí nghiệm dính bám, mối quan hệ giữa lực dính kết và hàm lượng phụ gia ở các
tốc độ kéo mẫu khác nhau được biểu thị trên Hình 5. Đồ thị cho thấy lực dính kết ở 0 % và 5 %
phụ gia là tương đương nhau đối với mỗi vận tốc kéo. Lực dính kết luôn lớn nhất tại 2 % phụ
gia, tuy nhiên sự chênh lệch là không lớn. Khi vận tốc kéo v = 500 µm/s, sự chênh lệch lực dính
kết ở 0 % và 2 % phụ gia là 0,23 N, tương đương 8 % so với khối lượng mẫu thí nghiệm (2,7 N).
Khi vận tốc kéo giảm dần, sự chênh lệch này giảm dần và khi v = 10 µm/s thì lực dính kết ở 0 %
và 2 % phụ gia chênh nhau 0,0 9 N, tương đương 3 % so với khối lượng mẫu thí nghiệm. Kết
quả trên chứng tỏ tác dụng của bột tái phân tán tới tính dính kết của vữa là rất nhỏ.
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Hình 5. Biến thiên của lực dính kết theo hàm lượng phụ gia ở các tốc độ kéo khác nhau.

3.1.2. Lực cố kết

Hình 6. Lực cố kết của vật liệu ở các hàm lượng phụ gia khác nhau.

Đồ thị sự biến thiên của lực cố kết ở các hàm lượng phụ gia khác nhau được biểu thị trên
hình 6. Sự biến thiên này là không tuyến tính. Khi tăng lượng bột tái phân tán, đầu tiên nó làm
giảm lực cố kết. Giá trị lực cố kết của vữa là nhỏ nhất ở 4 %. Tuy nhiên nếu xem xét khoảng
cách độ lớn giữa lực cố kết ở 0 % và giá trị cực tiểu này, ta thấy rằng khoảng cách đó quá nhỏ so
với lượng phụ gia (0,1 N so với lượng chênh lệch phụ gia sử dụng là 4 %). Do đó không quá cần
thiết phải quan tâm xem tại hàm lượng phụ gia 4 % giá trị lực cố kết là cực tiểu, hay nó là điểm
bắt đầu của sự bão hòa, nghĩa là nếu tăng hàm lượng bột tái phân tán hơn 4 %, giá trị lực cố kết
gần như không thay đổi.
Khi tăng hàm lượng bột phụ gia, lực cố kết giảm cũng có thể được giải thích là do sự tăng
hàm lượng bọt khí gây ra.
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3.1.3. Sức bám
Sự biến thiên của sức bám, khi sử dụng các hàm lượng bột tái phân tán khác nhau và với
các tốc độ kéo mẫu khác nhau, được biểu thị trên Hình 7.

Hình 7. Sức bám của vật liệu tại các hàm lượng phụ gia khác nhau và tốc độ kéo mẫu khác nhau.

Mặc dù sức bám là rất nhỏ (ở đây giá trị này dao động từ 0,01 - 0,04 N), đồ thị Hình 7 cho
thấy bột tái phân tán làm giảm sức bám của vữa tươi. Điều này được quan sát rõ rệt ở tốc độ kéo
mẫu nhỏ (v = 10 µm/s): sức bám rất lớn (0,04 N) khi không sử dụng phụ gia (0 %) và khi sử
dụng 1 % phụ gia, giảm đi một nửa còn khoảng 0.02N khi tăng hàm lượng phụ gia sử dụng lên
2 %. Tuy nhiên ở các tốc độ kéo lớn hơn, sự tăng giảm lượng bột tái phân tán hầu như không tác
động tới sức bám của vữa vì giá trị sức bám đo được chỉ dao động trong khoảng rất nhỏ từ
0,01 - 0,02 N. Kết quả này cũng chỉ ra rằng bột tái phân tán không có ảnh hưởng nhiều tới sức
bám của vữa tươi.
3.2. Kết quả thí nghiệm đo tính lưu biến
Tính lưu biến của vữa tươi được xác định trong điều kiện kiểm soát ứng suất. Đường cong
quan hệ ứng suất - tốc độ biến dạng cho phép xác định được ứng suất tới hạn của vữa tươi.
Đường cong ứng suất - tốc độ biến dạng thu được ớ các hàm lượng phụ gia khác nhau biểu thị
trên Hình 8.
Ứng suất tới hạn chảy được xác định bằng ứng suất tác dụng lên vật liệu tại đó bắt đầu xuất
hiện trạng thái chảy và tốc độ biến dạng sẽ khác 0 s-1. Do đó ứng suất tới hạn được xác định trực
tiếp thông qua đường cong ứng suất - tốc độ biến dạng bằng cách xác định giá trị ứng suất tác
dụng mà tại đó tốc độ biến dạng là 0,01 s-1.
Đồ thị quan hệ ứng suất tới hạn và hàm lượng phụ gia được biểu thị trên Hình 9. Khi hàm
lượng phụ gia từ 0 – 4 %, giá trị ứng suất tới hạn của vữa tươi hầu như không thay đổi và dao
động quanh một giá trị trung bình (13 Pa). Khi tăng hàm lượng bột tái phân tán lên 5 %, ứng suất
tới hạn của vữa tăng (14,5 N). Tuy nhiên ở 5 %, lượng dùng bột tái phân tán là quá lớn so với
thực tế sử dụng vữa trát tường nên việc tìm hiểu về ảnh hưởng của bột tái phân tán ở hàm lượng
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vượt quá 5 % là không cần thiết. Do đó có thể kết luận rằng ảnh hưởng của bột tái phân tán tới
sức kháng cắt của vữa tươi là không rõ rệt.

Hình 8. Đường cong ứng suất-tốc độ biến dạng thu được khi dùng các hàm lượng phụ gia khác nhau.

Hình 9. Ứng suất tới hạn của vữa tươi ở các hàm lượng phụ gia khác nhau.

4. KẾT LUẬN
Một số tính chất của vữa xi-măng tươi dưới tác động của bột tái phân tán Vinnapas 5010N
đã được nghiên cứu thông qua các thí nghiệm dính bám và đo tính lưu biến. Kết quả thực
nghiệm cho thấy phụ gia tái phân tán tác động rất nhỏ tới tính dính bám và tính lưu biến của vữa
tươi, thể hiện qua sự biến thiên theo hàm lượng phụ gia của các đại lượng đặc trưng, bao gồm
sức bám, lực dính kết, lực cố kết và ứng suất tới hạn. Các đại lượng này thay đổi rất ít ngay cả
khi lượng dùng phụ gia lên tới 5 %. Bột tái phân tán dường như chỉ có các tác động gián tiếp tới
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tính dính và tính lưu biến của vữa tươi thông qua sự tăng hàm lượng bọt khí trong vật liệu. Để
tìm hiểu đầy đủ về tác dụng của bột tái phân tán Vinnapas 5010N tới tính chất của vữa, cần thiết
phải phát triển một nghiên cứu về ảnh hưởng của phụ gia tái phân tán tới tính chất của vữa
xi-măng ở trạng thái cứng, bao gồm cường độ chịu uốn, cường độ chịu kéo, độ thấm nước, ...
Lời cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn công ty Parex Lanko - Lyon (Cộng hòa Pháp), phòng thí nghiệm
LMT-Cachan - Pháp và phòng thí nghiệm xây dựng, Khoa xây dựng ĐH Vinh đã ủng hộ cho nghiên cứu
này.
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ABSTRACT
EFFECT OF RE-DISPERSIBLE POWDER ON THE PROPERTIES OF MORTAR IN
FRESH STATE
Phan Van Tien
Construction Department, Vinh University, 182, Le Duan Street, Vinh city, Vietnam
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This paper presents an experimental study on the influence of a re-dispersible powder
Vinnapas 5010N on the properties of cement mortars in fresh state. The effect of varying contents
of Vinnapas 5010N on the adhesive properties and rheological behavior of mortar in fresh state

has been investigated. The probe tack test was used to determine the adhesive properties such as
the adhesion strength, the cohesion strength and the support' adherence force. The rheological
behavior of the mortars was also considered. It is found that the influence of the re-dispersible
powder on the properties of fresh mortar is quite small. Vinnapas 5010N powder seems to have
only indirect effects on the properties of fresh mortar through increase of air content.
Keywords: adhesive properties; rheological properties; mortar; re-dispersible powder.
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