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Trong hai th� k� v�a qua, các ngành k� 
thu�t �ã có nh�ng ti�n b� v	
t b�c: v� ph	ng 
ti�n v�n chuy�n, t� xe ng�a ta �ã ti�n t�i máy 
bay ph�n l�c siêu thanh, v� ngành �i�n, t� các 
bóng �èn Edison ta �ã có các máy tính �i�n t� 
�a n�ng hi�n nay. M�t trong nh�ng lý do chính 
c�a các ti�n b� này là các khoa h�c gia �ã tìm 
ra �	
c nh�ng lo�i v�t li�u m�i và r� ti�n �� 
có th� th�c hi�n �	
c vi�c s�n su�t � �t nh�ng 
thành qu� c�a nh�ng phát minh m�i c�a h�. 

 Nh�ng ti�n b� trong vi�c phát minh nh�ng 
v�t li�u xây d�ng cho ngành công chánh th�t là 
nghèo nàn. Nh�ng v�t li�u chính dùng trong 
ngành công chánh cho ��n nay v�n ch� là ��t, 
�á, g� và  thép. Cho t�i nay ch	a có v�t li�u 
m�i nào thay th� hoàn toàn �	
c chúng trong 
vi�c xây d�ng. M�c d�u các khoa h�c gia �ã 
phát minh �	
c m�t s� v�t li�u t ng h
p có 
nh�ng ��c tính c h�c cao hn các v�t li�u 
�ang có, nh	ng vì giá s�n su�t còn cao quá, 
nên ch� �	
c dùng �� ch� t�o nh�ng �� dùng 
nh!, ch" ch	a �	
c �em x� d#ng ��i trào cho 
ngành xây d�ng. 

Tuy nhiên, nói là “chúng ta không có v�t 
li�u xây d�ng m�i” không có ngh$a là ngành 
công chánh không có nh�ng ti�n b� ngo�n 
m#c trong lãnh v�c v�t li�u: các khoa h�c gia 
và k� thu�t gia công chánh �ã thành công 
trong vi�c c�i ti�n nh�ng v�t li�u hi�n có �� 
chúng ��t �	
c nh�ng ��c tính cao hn các 
��c tính c% r�t nhi�u. 

Ba lo�i v�t li�u xây d�ng chính hi�n nay là: 
��t móng, bêtông và thép. Trong khuôn kh  
c�a bài vì�t này, tôi ch� trình b�y v� bêtông. 
N�u có d&p, tôi s' vi�t ti�p v� các ti�n b� m�i 
trong vi�c c�i ti�n ��t móng và thép. 

Tr	�c khi �i vào chi ti�t, tôi xin nói qua v� 
các �n v& �	
c dùng �� �n �&nh s"c ch&u nén 
c�a bêtông. Ta ��t m�t l�c nén F vào m�t m�u 
bêtông có ti�t di�n A r�i t�ng d�n l�c này lên 
cho ��n lúc m�u này b(t ��u b& n"t.  T� s� F/A  

�	
c g�i là s�c ch�u nén t�i �a c�a bêtông 
(ultimate compressive strength) và �	
c ch� 
�&nh b)ng  f’c ( f prime sub c). 

Nh�ng lo�i �n v& sau �ây �	
c dùng �� 
ch� s"c ch&u nén t�i �a này: 

1) * Vì�t Nam tr	�c �ây, l�c F là 
kilôgram-l�c, ti�t di�n A là cm2, và f’c là 
kg/cm2. +n v& này do Pháp ��t ra và nó r�t 
quen thu�c v�i các AH ��ng l"a tu i v�i 
tôi. 

2) H�u h�t các qu�c gia trên th� gi�i 
hi�n nay dùng h� th�ng �o l	,ng SI 
(Système International), còn �	
c g�i là h� 
th�ng mét, trong �ó l�c F �	
c tính b)ng N 
(vi�t t(t tên ông Newton) và ti�t di�n A b)ng 
m2. +n v&  f’c = F/A �	
c g�i là Pa ( vi�t 
t(t tên ông Pascal). Vì �n v& Pa quá nh! 
nên ng	,i ta th	,ng dùng m�t b�i s� c�a  
Pa  là MPa  (m�t tri�u Pa ). * h� th�ng SI 
này, các �n v& l�n b)ng 10, 100, 1000 .. 
l�n các �n v& nh!, s� chuy�n � i �n v& r�t 
�n gi�n, nên vi�c tính toán r�t d- dàng. 

3) Hi�n nay ch� còn hai qu�c gia l�c h�u 
nh"t là M� và Mi�n Ði�n ch	a dùng h� 
th�ng SI, mà v�n còn bám l�y h� th�ng foot, 
pound c�a ng	,i Anh, m�c dù n	�c Anh �ã 
chuy�n qua SI t� lâu. Theo h� th�ng này thì 
l�c F �	
c tính b)ng pound hay Kip 
(kilopound = 1000 pounds) còn ti�t di�n A 
thì �	
c tính b)ng in2 (square inch). Nh	 
v�y f’c = F/A s' là psi (pound per square 
inch) hay là Ksi (Kip per square inch). Tính 
toán theo h� th�ng này r�t r(c r�i vì s� 
chuy�n � i �n v& không theo h� th�p phân. 
Ch.ng h�n �o chi�u dài thì 1 yard = 3 ft, 1 
ft = 12 inches. Ví d# ta th�c hi�n m�t kh�i 
bêtông hình h�p có các c�nh là 7ft-3in, 3ft-
4in và 5ft-7in, và ta mu�n bi�t nó n�ng bao 
nhiêu và giá bao nhiêu, bi�t r)ng bêtông 
n�ng 150 pounds/cubic ft và giá là 
$325.00/cubic yard. 
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Ta không th� tính th� tích c�a kh�i 

bêtông b)ng cách nhân 3 c�nh cho nhau 
theo các chi�u dài k� trên, nh	ng ph�i � i 
các s� này ra d�ng th�p phân, thì m�i tính 
toán �	
c.  

7ft-3in = 7.25 ft, 3ft-4in = 3.33ft và 5ft-
7in = 5. 58ft. Th� tích c�a kh�i bêtông là V 
= 7.25 x 3.33 x 5.58 = 134.715 cubic ft và 
tr�ng l	
ng c�a nó là  = 150 x 134.715 = 
20,207 pounds. Ð� tính giá c�a kh�i bêtông, 
ng	,i M� không tr� theo cubic foot mà l�i 
tr� theo cubic yard. Vì 1 yard = 3ft nên 1 
cubic yard = 3 x 3 x 3 = 27 cubic feet. Th� 
tích kh�i bêtông tính theo cubic yard là 
134.715 / 27 = 4.99 cubic yards và giá c�a 
kh�i bêtông là 4.99 x  325.00 = $1621.75. 

Vì các r(c r�i này nên các khoa h�c gia 
M� �ã có nh�n xét là s/ d$, v� lý thuy�t, M� 
th	,ng thua kém nhi�u n	�c khác vì h� �ã 
không ch&u t� b! h� th�ng foot, pound. Ð� 
s�a ch�a nh	
c �i�m này, các ngành khoa 
h�c M� �ã áp d#ng h� th�ng SI trong lý 
thuy�t, và các sách giáo khoa �ã ��t n�ng 
vi�c x� dùng h� th�ng SI. Tuy nhiên v� m�t 
"ng d#ng thì h� th�ng SI còn b& c�n tr/ r�t 
nhi�u vì s� ch�ng ��i m�nh m' c�a các nhà 
tài phi�t. N�u thay � i h� th�ng �o l	,ng 
thì h� ph�i thay � i các ph	ng ti�n s�n 
su�t. Vì v�y h� ch� áp d#ng h� th�ng SI cho 
nh�ng s�n ph0m h� có th� xu�t c�ng �	
c, 
còn ��i v�i các v�t li�u không xu�t c�ng 
�	
c vì giá thành quá cao, nh	 xi m�ng và 
thép ch.ng h�n,  thì h� v�n dùng h� th�ng 
�o l	,ng c%. 

Ð� các AH ch	a quen v�i các h� th�ng SI 
và Foot, pound có m�t ý ni�m v� s� t	ng 
quan gi�a ba h� này, xin ghi thêm là:  

1 Ksi = 6.9 MPa = 70 kg/cm2.  

BÊTÔNG 
Ông cha chúng ta / Vi�t nam tr	�c �ây 

ch	a có bêtông nên không có m�t danh t� 
thu�n Vi�t �� ch� lo�i v�t li�u này. Vì v�y các 
v& chuyên gia công chánh ti�n b�i c�a chúng ta 
�ã phiên âm danh t� beton c�a Pháp thành tên 
Vi�t bêtông. Tên M� c�a bêtông là concrete. 

Sau khi ra tr	,ng vào cu�i n�m 1956 và �i 
làm vi�c t�i m�t s� công tr	,ng, tôi �ã h�c 

�	
c công th"c pha tr�n bêtông r�t �n gi�n 
sau �ây: 

Mu�n ��	c 1 m3 bêtông �
 làm nhà thì c�n 
tr�n 800 lít sn, 400 lít cát và 6 bao xi m�ng 
(m�i bao 50 kg). N�u làm c�u thì dùng 8 bao 
xi m�ng. S� l�	ng n��c thì tùy các ông th	 
tr�n bêtông: v�a tr�n v�a t� t� thêm n��c vào 
cho t�i khi các ông th�y bêtông có �� �� nhão 
là ��	c.  

Theo công th"c này, v�i 8 bao xi m�ng, thì 
bêtông t	ng �	ng v�i lo�i bêtông 3000 psi 
c�a M� hi�n nay ( 3000 psi = 210 kg/cm2) Khi 
tính toán công trình thì chúng tôi ch� cho 
bêtông ch&u m�t s"c nén t�i �a là 30% c�a f’c, 
t�c là 0.30 x 3000 = 900 psi = 63 kg/cm2. Vì 
h� s� an toàn  1.00 / 0.30 = 3.3 r�t cao nên dù 
công tác pha tr�n và �  bêtông có nhi�u thi�u 
sót, ho�c n�u m�i m3 bêtông có b& l�y m�t �i 
m�t bao xi m�ng �i n�a, thì v�n không có h�u 
qu� tai h�i. 

Bêtông là m�t h�n h
p g�m s�n, cát và m�t 
ch�t dính g�i là xi m�ng. Khi g�p n	�c thì xi 
m�ng tr/ thành m�t ch�t keo g(n ch�t các h�t 
s�n cát v�i nhau thành m�t kh�i �á nhân t�o. 
1u �i�m c�a bêtông là sau khi tr�n các thành 
ph�n k� trên v�i n	�c, bêtông còn / th� nhão 
và �	
c �  vào khuôn �� có th� có b�t c" hình 
d�ng nào tr	�c khi �ông c"ng. 

Bêtông là m�t v�t li�u khá n�ng, v�i t� 
tr�ng 2.50 và tr�ng l	
ng là 150 pounds/ft3 
(2500 kg/m3). S"c n�ng này �ã h�n ch� chi�u 
cao các cao �c c%ng nh	 chi�u dài các �à c�u 
nên các k� thu�t gia �ã tìm cách làm nh2 
bêtông b)ng cách thay th� các lo�i s�n �á thiên 
nhiên b)ng nh�ng lo�i s�n nhân t�o, x�p và 
nh2. Tuy nhiên, s"c ch&u nén c�a bêtông nh2 
l�i kém bêtông th	,ng r�t nhi�u. Vì v�y các 
công cu�c nghi�n c"u �ã t�p trung vào vi�c 
nâng cao s"c ch&u nén c�a bêtông và cho t�i 
nay, nhi�u k�t qu� r�t kh� qu�n �ã �	
c thành 
t�u.  

Các nhà khoa h�c và k� thu�t gia v� bêtông 
�ã nh�n th�y là s"c ch&u nén c�a bêtông ph# 
thu�c vào các y�u t� sau �ây: 

1) Ph0m ch�t c�a các v�t li�u. 

2) Nh�ng l� h ng trong kh�i bêtông. 

3) S� l	
ng n	�c �� tr�n bêtông. 
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4) Ph	ng pháp tr�n, �  bêtông vào 

khuôn và � bêtông sau khi � . 
 

1) Ph�m ch�t c�a các v�t li�u. 
Vi�c s�n xu�t xi m�ng hi�n nay �ã ��t �	
c 

ph0m ch�t r�t cao nên c" ch�n hãng xi m�ng 
có ti�ng mà mua là yên tâm. 

S�n và cát thì ph�i ��t �	
c �� c"ng c�n 
thi�t nên ph�i �	
c Phòng Thí nghi�m V�t li�u 
xác nghi�m tr	�c khi dùng. B� m�t c�a cát s�n 
ph�i s�ch và nhám �� t�ng �� dính v�i 
xim�ng. V� hai m�t này thì ph0m ch�t c�a s�n 
và cát t� �á xay t�t hn s�n cát thiên nhiên r�t 
nhi�u. S�n sông thì b� m�t trn và �� c"ng 
không ��u trong khi s�n do �á xay có góc c�nh 
và �� c"ng thu�n nh"t. Cát và b#i �á t� �á xay 
c%ng nên �	
c dùng thay vì các v�t li�u có s3n 
/ thiên nhiên. 

2) Nh�ng l� h�ng trong kh	i bêtông.  
Ai c%ng bi�t r)ng v�t li�u càng ch(c, vì 

không có nh�ng l� h ng bên trong, thì s"c 
ch&u nén càng cao. Trong kh�i bêtông, gi�a 
các h�t s�n là nh�ng l� h ng khá l�n. Các h�t 
cát l�n s' chui vào các l� h ng này. Gi�a các 
h�t cát l�n là nh�ng l� h ng nh! và nh�ng h�t 
cát m&n s' chui vào các l� h ng nh! này. Gi�a 
các h�t cát m&n v�n có nh�ng l� h ng bé li ti 
và nh�ng l� này ch� có th� �	
c b&t kín b)ng 
nh�ng b#i �á. 

V�i lý lu�n nh	 trên thì thành ph�n s�n cát 
ph�i g�m �� c4, t� s�n l�n cho ��n b#i �á, �� 
có th� b&t kín �	
c g�n h�t các l� h ng trong 
kh�i bêtông. Phòng Thí nghi�m V�t li�u s' 
phân tích các m�u s�n cát �� �n �&nh t� l� bách 
phân c�a m�i c4 h�t, �� chung qui h�n h
p ch� 
có ph�n r�ng t�i thi�u.    

3) S	 l
�ng n
�c � tr�n bêtông. 
Khi n	�c g�p xi m�ng thì m�t s� l	
ng 

n	�c s' có ph�n "ng hoá h�c �� bi�n xim�ng 
tr/ l�i thành �á. S� l	
ng n	�c này là s� l	
ng 
n	�c hoá h�c, b(t bu�c ph�i có �� �� hoàn 
thành ph�n "ng hoá h�c. Tuy nhiên s� l	
ng 
n	�c hoá h�c này t	ng ��i ít, và n�u ch� dùng 
�úng s� l	
ng này thì bêtông s' r�t khô, khó 
tr�n và �  vào khuôn. Ð� cho bêtông có �� 
nhão c�n thi�t thích h
p cho vi�c tr�n và �  
khuôn, s� n	�c �	
c dùng th	,ng cao hn s� 
l	
ng n	�c hoá h�c. Sau khi ph�n "ng hoá 

h�c hoàn t�t, s' còn m�t s� l	
ng n	�c d	 
n)m trong kh�i bêtông. Sau m�t th,i gian, s� 
n	�c này s' thoát ra ngoài, �� l�i nh�ng l� 
h ng làm y�u bêtông. 

Ð� v	
t qua c�n tr/ này, các khoa h�c gia 
�ã phát minh ra nh�ng ch�t ph# gia có tính 
cách làm trn mà không có h�i. Khi tr�n 
bêtông v�i s� l	
ng n	�c hoá h�c v�a ��, s' 
thêm vào m�t ít ch�t ph# gia làm trn, và 
bêtông s' có �� nhão thích h
p nh	 �ã �	
c 
tr�n v�i nhi�u n	�c. 

     4) Tr�n, � khuôn và � bêtông.  
Mu�n ��t �	
c k�t qu� cao thì vi�c tr�n, 

chuyên ch/, �  khuôn và � bêtông ph�i �	
c 
th�c hi�n theo nh�ng qui t(c r�t chính xác. 
Bêtông ph�i �	
c tr�n th�t ��u. Khi chuyên 
ch/ và �  khuôn. ph�i tránh cho bêtông kh!i 
phân t�ng, ngh$a là hi�n t	
ng các h�t l�n 
chìm xu�ng, các h�t nh! n i lên (segregation).  
Ph�i dùng nh�ng máy rung thích h
p �� ��m, 
nh	ng c%ng không �	
c ��m quá m"c �� 
tránh hi�n t	
ng phân t�ng. 

M�t �i�m chót r�t quan tr�ng th	,ng hay b& 
thi�u sót là vi�c � bêtông sau khi �  khuôn. 
C�n gi� cho s� l	
ng n	�c hoá h�c kh!i b& 
m�t �i trong khi ph�n "ng hoá h�c ch	a hoàn 
t�t. Ð� có k�t qu� này, có th� dùng nh�ng lo�i 
hoá ch�t t�o ra m�t màng m!ng không th�m 
n	�c trên m�t bêtông, nh	ng cách hay nh"t là 
� bêtông b)ng hi n	�c nóng. Các b� ph�n 
v�a �úc xong �	
c bao ph� b)ng v�i dày 
không th�m n	�c và hi n	�c / nhi�t �� 80 �� 
C �	
c bm vào bên trong và gi� trong m�t 
th,i gian thích h
p. 

Ph�n k�t.  
V�i nh�ng c�i ti�n v� ph0m ch�t v�t li�u và 

ph	ng pháp th�c hi�n, ngành bêtông �ã ��t 
�	
c nh�ng lo�i bêtông có s"c ch&u nén cao 
t�i 7000 psi (490 kg/cm2) và s(p ��t �	
c 
m"c 10,000 psi  (700 kg/cm2). S/ Ð� án C�u 
c�a bang Louisiana �ã hoàn thành cây c�u 
bêtông ti�n áp Clarinton v�i lo�i bêtông 7000 
psi. C�u �ã �	
c m/ cho l	u thông. 

Dù ngành công chánh ch	a phát minh ra 
�	
c lo�i v�t li�u �� thay th� bêtông, nh	ng �ã 
t�o �	
c nh�ng lo�i bêtông có s"c ch&u nén 
g�p 2, 3 l�n bêtông tr	�c �ây. +ây là nh�ng 
ti�n b� k� thu�t th�t là ngo�n m#c.  �   
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