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1. Đặt vấn đề
Bê tông cốt thép là loại vật liệu được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây
dựng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng (trên 80% các công trình từ nhà dân
bình thường cũng như các công trình đặc biệt đều sử dụng kết cấu bê tông cốt thép). Khoa
học công nghệ phát triển đã tạo ra những cơ hội mới để đa dạng hóa việc ứng dụng bê
tông cốt thép vào kết cấu nhưng những nguyên lý ban đầu để hình thành vật liệu tổ hợp từ
thép và bê tông với việc hạn chế hình thành các vết nứt vẫn còn nguyên giá trị. Những
công trình bê tông cốt thép thường mắc một căn bệnh cố hữu với triệu chứng cụ thể là các
vết nứt. Nhưng chẩn đoán nó như thế nào, đâu là nguyên nhân đích thực và cách chủ động
phòng ngừa vẫn luôn là một thách thức. Theo yêu cầu về nội dung của Ban tổ chức Hội
nghị Mạng Kiểm định phía Nam, trong bài viết này, tác giả mong muốn chia sẻ kinh
nghiệm về cách nhận dạng các vết nứt cùng cơ chế hình thành vết nứt của kết cấu bê tông
cốt thép có nguyên nhân từ thiết kế và các biện pháp ngăn ngừa với những giải pháp chủ
động kiểm soát chất lượng từ trong giai đoạn thiết kế.
2. Nhận dạng các loại vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép
2.1. Phương pháp tiếp cận
Vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép là một đối tượng của cơ học rạn nứt để nghiên cứu
loại vết nứt và những điều kiện phát sinh ra chúng. Nhiều đề tài chọn khía cạnh phân tích
toán học và cơ học về các phương trình của bài toán vết nứt để từ đó tìm ra các áp dụng
phong phú đối với bài toán ngược trong cơ học vật rắn biến dạng. Vết nứt cũng trở thành
mục tiêu nghiên cứu của cơ học phá hủy. Vết nứt được coi là một mặt gián đoạn vật chất mà
đi qua nó, trường chuyển vị chịu một bước nhảy. Sự gián đoạn vuông góc được gọi là độ mở
của vết nứt. Thành phần này luôn luôn không âm vì độ mở là có thật và vectơ lực kéo T tác
động lên hai bờ của vết nứt là triệt tiêu (khi đã nứt là hết lực kéo). Trong lĩnh vực xây dựng,
vết nứt với độ mở, hình dạng và vị trí của vết nứt cũng nói lên nhiều điều mà câu hỏi thường
đặt ra là nguyên nhân gây nên những vết nứt này là do đâu và mức độ ảnh hưởng của nó như
thế nào? Trả lời được các câu hỏi này không đơn giản. Nhưng một khi đã có phương pháp
luận, có chuyên gia kinh nghiệm cùng một tập thể sáng tạo, mọi việc trở nên thuận lợi hơn.
Thông thường khi nghiên cứu các vết nứt trong kết cấu BTCT, các chuyên gia thường
tiếp cận theo hai hướng như sau [2]:
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a) Theo nguyên nhân xuất hiện:
 Vết nứt do khả năng chịu lực của kết cấu trước tác động của tải trọng bản thân và ngoại
lực;
 Vết nứt do tác động của cốt thép ứng lực trước lên bê tông;
 Vết nứt do công nghệ thi công, do co ngót bê tông, do bảo dưỡng bê tông, do chế độ
nhiệt-ẩm, do cấp phối của vữa bê tông;
 Vết nứt hình thành do cốt thép bị ăn mòn.
b) Theo mức độ nguy hiểm:
 Vết nứt chứng tỏ tình trạng nguy hiểm của kết cấu;
 Vết nứt làm tăng độ thấm nước của bê tông (ở tường tầng hầm);
 Vết nứt làm giảm tuổi thọ kết cấu do cốt thép hoặc bê tông bị ăn mòn mạnh;
 Vết nứt có thể chấp nhận cho tồn tại vì không gây nguy hiểm cho kết cấu hoặc không
ảnh hưởng tới độ bền lâu (bề rộng vết nứt thường không vượt quá giá trị giới hạn cho phép
của tiêu chuẩn có thể gây ăn mòn cốt thép hoặc bê tông).
2.2. Phương pháp nhận dạng
a) Đặc điểm chung
Nghiên cứu đặc điểm của vết nứt và sự mở rộng của chúng trong phần lớn trường hợp
có thể xác định được nguyên nhân hình thành vết nứt cũng như đánh giá được mức độ
nguy hiểm của kết cấu.
Các vết nứt do tác động của lực thường xuất hiện theo phương vuông góc với ứng suất
kéo chính (bảng 1).
Vết nứt do co ngót bê tông trong các kết cấu phẳng thường phân bố theo thể tích, còn
trong các kết cấu có hình dạng phức tạp thường tập trung ở những chỗ giáp nhau (như ở
chỗ tiếp giáp giữa sườn và cánh trong bản sàn, trong dầm chữ T…). Vết nứt do ăn mòn dọc
theo cốt thép bị ăn mòn.
b) Một số tình huống cụ thể
(i) Vết nứt trong bản sàn toàn khối
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Vết nứt trong bản sàn do tác động của lực gây nên phụ thuộc vào sơ đồ tính của bản: loại
và đặc trưng của tác động, cách đặt cốt thép và tỉ lệ giữa các nhịp. Khi đó, vết nứt xuất
hiện theo phương vuông góc với ứng suất kéo chính (xem Hình1).
Bảng 1. Vết nứt do tác động của lực trong kết cấu bê tông cốt thép[4]
Loại vết nứt

Hình dáng vết nứt

Cấu kiện bê tông cốt thép

Vết nứt xuyên suốt

Cấu kiện chịu kéo lệch tâm

Vết nứt không xuyên
suốt

Cấu kiện chịu uốn và cấu
kiện chịu nén lệch tâm

Vết nứt có dạng đường
khép kín

Vùng gối tựa của cấu kiện
chịu uốn.

Vết nứt dọc không
xuyên suốt

Cấu kiện chịu nén

a) Bản kê hai cạnh

b) Bản kê 3 cạnh

c) Bản kê 4 cạnh có l1/l2>2

d, e) Bản kê 4 cạnh có l1/l2 ≤2

CHÚ DẪN: a, b, c, e - Chịu tải trọng phân bố đều; d – Chịu tải trọng tập trung
Hình 1. Vết nứt do tác động của lực trong bản sàn
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Những nguyên nhân gây nên sự mở rộng vết nứt do tác động của lực thường là do bản
sàn bị quá tải, độ võng lớn, không đủ cốt thép chịu lực, bố trí thép không đúng hoặc thi
công sai so với thiết kế (lưới thép bị dịch xuống gần trục trung hòa).
(ii) Vết nứt trong sàn panel lắp ghép.
Các panel sườn lắp ghép loại chữ V và 2T là kết cấu tổ hợp từ dầm (sườn) và bản. Vì
vậy, đặc trưng hình thành vết nứt trong loại kết cấu này do tải trọng sử dụng không khác
trong dầm và bản sàn (Hình 2). Mặt khác, do hình dáng phức tạp, đặt cốt thép dày nên khi
sản xuất panel thường có những khuyết tật công nghệ dưới dạng vết vỡ và vết nứt do co
ngót như: các vết nứt dọc theo cốt thép, do bê tông được đầm không liên tục; vết nứt do
biến dạng khuôn, tỉ lệ xi măng : nước (X : N) lớn.

1

4

4

3

2

Hình 2. Các vết nứt trong sàn panel lắp ghép (1 ÷ 4) do tác động của lực

Hội thảo khoa học Nứt và Kiểm định vết nứt các cấu kiện bê tông cốt thép – Phú Quốc 01/8/2014

4

Cục Giám Định Nhà Nước
Về CLCTXD Việt Nam

Công ty Cổ Phần Kiểm Định
Xây Dựng Sài Gòn - SCQC

(iii) Vết nứt dầm có đặt cốt thép thường
Trong dầm thường xuất hiện những vết nứt thẳng góc hoặc vết nứt xiên với trục dọc
cấu kiện. Những vết nứt thẳng góc thường xuất hiện ở vùng chịu mô men uốn lớn nhất,
còn những vết nứt xiên – ở vùng chịu ứng suất tiếp lớn nhất, gần gối tựa.
Sự hình thành vết nứt trong dầm chủ yếu phụ thuộc vào sơ đồ tính của dầm, tiết diện
ngang và trạng thái ứng suất trong dầm. Trên Hình 3 thể hiện các vết nứt do tác động của
lực trong dầm đơn giản và liên tục có tiết diện chữ nhật. Đặc điểm điển hình là những vết
nứt thẳng góc có bề rộng lớn nhất ở biên chịu kéo, trong khi những vết nứt xiên – ở gần
trọng tâm tiết diện.
Những vết nứt thẳng góc có bề rộng lớn hơn 0,5 mm thường chứng tỏ dầm bị quá tải
hoặc không bố trí đủ cốt thép chịu lực.
Những vết nứt xiên, đặc biệt ở vùng neo cốt thép dọc chịu lực, được cho là nguy hiểm
vì chúng có thể làm cho dầm gãy bất ngờ. Nguyên nhân gây nên sự hình thành và mở rộng
vết nứt xiên thường là chất lượng bê tông kém, bước cốt đai thưa, chất lượng hàn cốt thép
dọc và cốt đai kém.
Bảng 2. Vết nứt trong dầm bê tông cốt thép

Số TT vết nứt
(Hình 3)
1

Nguyên nhân có thể gây nên sự hình thành vết nứt
Không đủ ứng suất trong dầm: lực căng cốt thép nhỏ, hao tổn ứng
suất trước lớn.
Dầm bị quá tải ở tiết diện thẳng góc.

2

Bị hỏng khi sản xuất: cường độ bê tông thấp, bước cốt đai lớn,
chất lượng hàn cốt thép dọc và cốt đai kém.
Dầm bị quá tải ở tiết diện nghiêng.

3

Cường độ bê tông thấp.
Dầm bị quá tải ở tiết diện nghiêng.

4

Phá hoại neo cốt thép ứng lực trước: cường độ bê tông thấp,
không đủ cường độ bê tông tại thời điểm trước khi nén trước bê
tông.
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Không có cốt xoắn trong vùng neo cốt thép ứng lực trước.
Không đủ cốt xoắn.
Liên kết hàn các chi tiết đặt sẵn nối các dầm liền kề làm thay đổi
sơ đồ tính toán của chúng.

8

Dầm bị quá tải ở tiết diện thẳng góc.
Không bố trí đủ cốt thép chịu lực.

(iv) Vết nứt dầm ứng lực trước
Các dầm ứng lực trước thường phải tuân theo yêu cầu cao về khả năng chống nứt. Vì
vậy, sự xuất hiện các vết nứt có bề rộng lớn thường chứng tỏ dầm bị quá tải, hoặc sai sót
nghiêm trọng trong công nghệ chế tạo dầm.
Trên Hình 3 thể hiện những vết nứt đặc trưng trong dầm ứng lực trước. Trong Bảng 2
thể hiện những nguyên nhân có thể gây nên những vết nứt có bề rộng đáng kể.

1

2

1-1

q

1
8

Tk
M

Q
a) Dầm đặt cốt thép thường
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2

2

2

8

q

2

8

2-2

8

M

Q

b) Dầm cốt thép thường
q

3

4

2

3

3-3

7

3

1

6

5

M

Q
c) Dầm ứng lực trước
Hình 3. Vết nứt trong dầm
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(v) Vết nứt trong cột bê tông cốt thép
Những vết nứt trong cột phụ thuộc chủ yếu vào trạng thái nén lệch tâm và đặc trưng
của tải trọng tác dụng. Ngoài ra, còn do ảnh hưởng của cường độ bê tông, bố trí cốt thép,
điều kiện đông cứng của bê tông… Khi tải trọng lệch tâm lớn, trong vùng kéo có thể hình
thành các vết nứt ngang có bề rộng lớn (số 1, Hình 4) chứng tỏ cột bị quá tải hoặc đặt cốt
thép không đủ. Khi độ lệch tâm nhỏ xuất hiện những vết nứt thẳng đứng (số 2) chứng tỏ
thân cột bị quá tải hoặc cường độ bê tông thấp.
Chất lượng hàn cốt thép dọc và cốt đai kém hoặc bước cốt đai lớn dẫn đến sự mất ổn
định của cốt thép dọc chịu nén và xuất hiện các vết nứt số 3. Khi không có cốt gián tiếp ở
vùng tập trung ứng suất ở đỉnh cột thường gây nên vết nứt thẳng đứng số 4.
Vết nứt số 5 xuất hiện do xếp đặt, vận chuyển và cẩu lắp không đúng quy định; vết nứt
số 6 – do ăn mòn cốt thép; vết nứt số 7 – vết nứt công nghệ.
Các vết nứt được thể hiện trên Hình 4 chưa nêu được hết các trường hợp thường gặp
trong thực tế. Các vết nứt có thể xuất hiện do tác động động lực, tác động mạnh của lực
cục bộ, hiện tượng lún nền móng. Vì vậy, cần phải phân tích cẩn thận trước khi đưa ra kết
luận về mức độ nguy hiểm do các vết nứt gây nên.

4
5

6
7
4

1

3

Hình 4. Vết nứt trong cột bê tông cốt thép
3. Nguyên nhân thường gặp trong công tác thiết kế
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3.1. Nguyên nhân về việc sử dụng tiêu chuẩn phục vụ thiết kế
Trong tính toán kết cấu người thiết kế thực hiện tính toán thiết kế theo các tiêu chuẩn
hiện hành, nhằm thiết kế ra một công trình mà đảm bảo cho nó có đủ độ bền, độ cứng, ổn
định và đảm bảo yêu cấu về kinh tế. Tuy nhiên khi áp dụng các tiêu chuẩn tính toán cũng
còn tồn tại nguyên nhân dẫn đến hư hỏng kết cấu như: Nguyên nhân do sử dụng tiêu chuẩn
tải trọng tác dụng, Nguyên nhân do sử dụng tiêu chuẩn tính toán, Nguyên nhân do sử dụng
các số liệu khảo sát đầu vào không tin cậy [1].
3.1.1. Nguyên nhân do sử dụng tiêu chuẩn về tải trọng tác dụng
Việc tính toán tải trọng tác dụng lên kết cấu cũng thường gây ra những sai sót, trong
đó sai sót tập trung chủ yếu ở việc lựa chọn giá trị tải trọng, lấy hệ số tổ hợp của tải trọng.
Một ví dụ đơn giản khi thiết kế công trình theo ACI 318-1999, theo tiêu chuẩn này tổ hợp
tải trọng tĩnh tải và hoạt tải là :
1,4D +1,7L.
Trong đó : D là giá trị tiêu chuẩn của tải trọng tĩnh
L là giá trị tiêu chuẩn của hoạt tải.
Các giá trị tải trọng trên được lấy với giá trị tải trọng tiêu chuẩn, không có hệ số
vượt tải . Tuy nhiên, khi tính toán tải trọng D và L, người thiết kế đã tính cả hệ số vượt tải
theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2727:1995, tĩnh tải n=1,1, hoạt tải n=1,2 hoặc 1,3. Như
vậy trong tổ hợp tải trọng theo ACI 318 đã thêm luôn thành phần của các hệ số vượt tải,
điều nay dẫn đến sai sót khi đưa giá trị tải trọng trong tính toán phân tích kết cấu.
Một ví dụ khác trong việc sử dụng sai tải trọng trong tính toán thiết kế võng và nứt
cho kết cấu dầm, sàn. Việc tính toán kiểm tra võng và nứt đối kết cấu dầm, sàn được kiểm
tra theo trạng thái giới hạn thứ 2, trong đó các giá trị tải trọng được lấy với giá trị tiêu
chuẩn, không có hệ số vượt tải. Tuy nhiên, do nhiều lý do, người thiết kế lấy luôn giá trị tải
trọng tính toán (đã kể đến hệ số vượt tải) để tính lún cho công trình. Như vậy, đã gây ra
nhầm lẫn trong việc tính toán tải trọng tác dụng lên công trình.
Khi tính toán kết cấu người tính toán không lường trước hết các trường hợp tải
trọng có thể xảy ra ví dụ tải trọng do cháy nổ, do hiện tượng lún không đều... hoặc những
khu vực có khả năng thay đổi công năng sử dụng làm cho tải trọng tăng lên.
3.1.2. Nguyên nhân do sử dụng tiêu chuẩn tính toán.
Kết cấu bê tông cốt thép là vật liệu phức hợp do bê tông và cốt thép cùng cộng tác
chịu lực do đó tiêu chuẩn tính toán tương đối phức tạp. Người tính toán thiết kế không hiểu
hết các điều kiện tính toán rất dễ dẫn đến những sai sót trong việc áp dụng các tiêu chuẩn
vào trong tính toán.
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Đối với các công trình có nguồn vốn của nhà nước sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế
của Việt Nam. Nhưng tiêu chuẩn thiết kế liên quan đến thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
còn thiếu rất nhiều hoặc chưa có chỉ dẫn rõ ràng, ví dụ tính toán vách bê tông cốt thép, kết
cấu bê tông cốt thép liên hợp... Việc không có đầy đủ tiêu chuẩn tính làm cho người làm
kết cấu gặp rất nhiều khó khăn vì khi tính toán các thông số tải trọng, vật liệu đầu vào, các
hệ số an toàn, hệ số tổ hợp được lấy theo tiêu chuẩn Việt Nam, nhưng khi tính toán các cấu
kiện này chúng ta thường phải sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài với các tham số đầu vào
theo tiêu chuẩn nước ngoài nên việc tính toán hay xảy ra những sai sót.
Trong khi đó hầu hết các công trình có vốn đầu từ nước ngoài hoặc vay vốn của tổ
chức tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng thể giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu á (ADB)
và vốn ODA được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn nước ngoài. Đối với một số đơn vị
thiết kế đã lẫn lộn trong việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế (số liệu dầu vào theo tiêu chuẩn
Việt Nam nhưng chưa được sử lý theo tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc dùng nhiều loại tiêu
chuẩn trong thiết kế tạo nên sự thiếu nhất quán.
Trong tính toán kết cấu, do sự phát triển mạnh mẽ của các phần mềm tính toán kết
cấu nên người tính toán chủ yếu dựa vào các phần mềm để tính toán thiết kế cho kết cấu.
Trong khi đó các tiêu chuẩn áp dụng trong các phần mềm dùng để tính toán là các phần
mềm nước ngoài mà không phải phần mềm nên khi áp dụng các tải trọng với các quy định
theo tiêu chuẩn Việt Nam có thể dẫn đến nhưng sai sót gây hư hỏng cho kết cấu.
Kèm theo đó là việc sử dụng một cách không có lựa chọn các qui trình qui phạm và
các loại phần mềm trôi nổi trên thị trường (không có bản quyền, không được sự chấp thuận
của các cơ quan quản lý nhà nước) có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình xây
dựng. Do hiểu biết một cách không đồng bộ, công tác thiết kế mắc sai sót trong việc sử
dụng phần mềm thiết kế và sự kết nối các phần mềm trong biện pháp tổ hợp tải trọng và
tính toán theo qui phạm Việt Nam.
3.2. Nguyên nhân do sử dụng các số liệu khảo sát đầu vào không tin cậy
Các sai sót trong thiết kế khi sử dụng các số liệu khảo sát đầu vào thường biểu hiện
ở các khía cạnh sau:
- Không phát hiện được hoặc phát hiện không đầy đủ quy luật phân bố không gian
(theo chiều rộng và chiều sâu) các phân vị địa tầng, đặc biệt các đất yếu hoặc các đới yếu
trong khu vực xây dựng và khu vực liên quan khác;
- Đánh giá không chính xác các đặc trưng tính chất xây dựng của các phân vị địa
tầng có mặt trong khu vực xây dựng; thiếu sự hiểu biết về nền đất hay do công tác khảo sát
địa kỹ thuật sơ sài. Đánh giá sai về các chỉ tiêu cơ lý của nền đất;
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- Không phát hiện được sự phát sinh và chiều hướng phát triển của các quá trình địa
kỹ thuật có thể dẫn tới sự mất ổn định của công trình xây dựng;
- Không điều tra, khảo sát công trình lân cận và các tác động ăn mòn của môi
trường…
Những sai sót trên thường dẫn đến những tốn kém khi phải khảo sát lại (nếu phát
hiện trước thiết kế), thay đổi thiết kế (phát hiện khi chuẩn bị thi công). Còn nếu không phát
hiện được thì thiệt hại là không thể kể được khi đã đưa công trình vào sử dụng.
3.3. Nguyên nhân về phương pháp thiết kế
3.3.1 Nguyên nhân do phương pháp tính toán
(i) Sai sót sơ đồ tính toán:
Sơ đồ kết cấu là khâu quyết định đến độ bền vững của công trình. Sơ đồ kết cấu
phải phản ánh được giả thiết chịu lực và các tải trọng thực tế. Sơ đồ kết cấu bảo đảm sự
chịu lực và biến dạng khi có nhiều dạng tải trọng tác động riêng biệt và tổ hợp. Sơ đồ kết
cấu sai sẽ dẫn đến hư hỏng của kết cấu. Chọn sơ đồ kết cấu sai dẫn đến tình trạng giữa sơ
đồ tính khác với sơ đồ tải thực nhiều, dẫn đến thiếu thép hoặc thừa thép, làm cho công
trình không đáp ứng về mặt chịu lực.
Trong tính toán kết cấu, do khả năng ứng dụng mạnh mẽ của các phần mềm phân
tích kết cấu, về cơ bản, sơ đồ tính toán kết cấu thường được người thiết kế lập giống công
trình thực cả về hình dáng, kích thước và vật liệu sử dụng cho kết cấu. Tuy nhiên, việc quá
phụ thuộc vào phần mềm kết cấu cũng có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc trong tính
toán thiết kế.
Ví dụ trong việc lựa chọn sai sơ đồ tính toán kết cấu (Hình 4).
Trên hình là sơ đồ kết cấu và tải trọng tác dụng lên khung phẳng của công trình cao
6 tầng. Khi đưa sơ đồ kết cấu vao tính toán, người thiết kế thường lấy chiều dài cột từ cốt
+0,00 của công trình , nhưng khi không có giằng móng hoặc giằng móng nhỏ thì chiều dài
của cột phải lấy từ cốt mặt móng. Điều nay có thể gây nên việc nội lực của các cấu kiện
trong khung nhỏ hơn so với thực tế. Kết quả tính toán cụ thể của khung chỉ rõ sự khác
nhau này.
- Trường hợp chiều dài cột tầng 1, H=3.9m (chưa kể chiều dài cột từ cốt + 0.00 đến
cốt mặt móng -1,5m). Giá trị môment lớn nhất ở chân cột là: Mmax=15.10Tm.
- Trường hợp chiều dài cột tầng 1 H=5.4m (tính cả chiều dai cột từ cốt +0.00 đến
cốt mặt móng -1,5m). Giá trị mônent lớn nhất ở chân cột la : Mmax=19.14Tm.
Gía trị môment chênh lệch là: DM =19.14 - 15.10 =4.04 (Tm)
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Như vậy, giá trị môment chênh lệch khá lớn, nếu ta bỏ giá trị này hay bỏ qua
chiều dài cột từ cốt +0.00 đến cốt mặt móng sẽ rất nguy hiểm cho công trình.

Hình 4. Sơ đồ kết cấu
(ii) Bỏ qua kiểm tra điều kiện ổn định của kết cấu:
Khi tính toán thiết kế, đối với những thiết kế thông thường, các kỹ sư thiết kế
thường tính toán kiểm tra kết cấu theo trạng thái giới hạn thứ nhất. Tuy nhiên, trong trạng
thái giới hạn thứ nhất, chỉ tính toán kiểm tra đối với điều kiện đảm bảo khả năng chịu lực,
bỏ qua kiểm tra điều kiện ổn định của kết cấu. Đối với những công trình có quy mô nhỏ,
kích thước cấu kiện kết cấu không lớn, thì việc kiểm tra theo điều kiện ổn định được có thể
bỏ qua. Tuy nhiên, đối với các các công trình có quy mô không nhỏ, kích thước cấu kiện
lớn thì việc kiểm tra theo điều kiện ổn định là rất cần thiết.
(iii) Bố trí cốt thép không hợp lý:
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Trong kết cấu bê tông cốt thép, cốt thép được bố trí để khắc phục nhược điểm của
bê tông là chịu kéo kém. Việc bố trí cốt thép không đúng sẽ dẫn đến bê tông không chịu được ứng suất và kết cấu bị nứt.
Việc bố trí cốt thép trong đường ống dẫn nước của một nhà máy thủy điện là một ví
dụ. Đường ống dẫn nước của nhà máy thủy điện là đường ống dẫn nước có áp được thiết
kế theo tiết diện vuông kích thước ngoài 13x13m, trong 7x7m, ống làm bằng bê tông cốt
thép có chiều dày là 3m. Để tăng cường chống thấm và giảm ma sát, mặt trong của đường
ống áp lực có lát thép tấm dày 10mm. Cốt thép của kết cấu đường ống được bố trí ở 2 lớp
sát mép ngoài và mép trong tiết diện và có số lượng thép khác nhau tùy theo độ cao. Về
mặt hình học, đường ống áp lực vừa có độ dốc vừa có độ cong nên đã tạo cho ống làm việc
khá phức tạp.
Sau khi có sự cố rò rỉ, công việc đánh giá và tìm nguyên nhân được bắt đầu bằng
việc kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu vì dạng vết nứt, độ mở, vị trí vết nứt có dấu
hiệu cho thấy sự cố này có thể do nguyên nhân thiết kế. Việc tính toán trạng thái ứng suất
của đường ống chịu áp lực nước tại các vị trí có độ dốc và độ cong cho thấy (Hình 5):
- Dưới tác dụng của áp lực nước, trên khắp tiết diện ngang của đường ống hầu như
suất hiện ứng suất kéo, ở nhiều vị trí ứng suất kéo vượt quá giá trị ứng suất kéo tính toán
của bê tông (8,8 daN/cm2 = 88T/m2 đối với bê tông mác 250). Như vậy bê tông sẽ bị nứt ở
nhiều chỗ.
- Ứng suất kéo chính tại các góc đều có giá trị lớn (đạt 283 T/m2) và nghiêng so với
phương nằm ngang góc xấp xỉ 450, sẽ tạo thành vết nứt xiên. Như vậy cần thiết phải bố trí
cốt thép xiên, ở các góc để chịu ứng suất kéo chính.
Nguyên nhân quan trọng nhất là lỗi trong bố trí cốt thép. Mặc dù ống có độ dốc
nhưng cốt thép vẫn được bố trí tại 2 mặt bên của tiết diện theo phương thẳng đứng. Hàm
lượng thép đủ lớn nhưng cốt thép không tạo được sự làm việc liên tục khi chịu áp lực
ngang của nước. Tại những tiết diện có độ dốc, cốt thép chịu lực không liên tục. Căn cứ
vào trạng thái ứng suất của đường ống, tính toán lại nhu cầu về lượng cốt thép và bố trí cốt
thép tại các tiết diện có độ dốc, thép chị áp lực đã không đủ.
- Ở giữa của nắp ống thiếu 40%.
- Ở góc của nắp ống thiếu 60%.
- Ở đỉnh của thành ống thiếu 30%.
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Ngoài ra thiếu cốt xiên đặt ở góc để chịu ứng suất chính hoặc cốt thép để chịu lực
cắt cũng là một thiếu sót trong giải pháp thiết kế.

Hình 5. Đường ống áp lực
(iv) Giảm kích thước của cấu kiện BTCT:
Trong cấu kiện BTCT, khi tính toán chịu lực cắt thì phần bê tông chịu là chủ yếu,
vì lý do nào đó tiết diện bê tông tại những vùng có lực cắt lớn phải giảm bớt tiết diện, sẽ
làm giảm khả năng chịu lực cắt của cấu kiện. Khi giảm bớt tiết diện của bê tông, nhà thiết
kế không kiểm tra đã dẫn đến cấu kiện bị nứt và xẩy ra sự cố công trình.
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(v) Tính toán và cấu tạo kháng chấn không thoả mãn yêu cầu chịu lực của công trình. Sau
khi có tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu tác động của động đất (TCVN 375-2006 ) , khá
nhiều cơ quan tư vấn thiết kế chưa nắm được cách tính kháng chấn và cấu tạo kháng chấn,
trong khi tiêu chuẩn yêu cấu những địa danh có mức gia tốc nền > 0,04g phải kiếm tra vμ
sử dụng các biện pháp kháng chấn giảm nhẹ hoặc trên 0,08g thì công trình bắt buộc phải
tính toán kháng chấn . Tình trạng này dẫn đến công trình không có khả năng chống lại
rung động khi có động đất.
3.4. Sai sót do không coi trọng giải pháp cấu tạo
3.4.1. Không am hiểu vai trò giải pháp cấu tạo và bài toán kết cấu
Với một số các cấu kiện không lớn đa phần người thiết kế không tính toán mà bố trí
cốt thép với mục đích cấu tạo.
Một số người thiết kế khi lựa chọn các yêu cầu về cấu tạo cho công trình lại chọn giải
pháp cấu tạo lớn hơn quá nhiều so với yêu cầu trong tiêu chuẩn hoặc các quy định. Ví dụ
lớp bê tông bảo vệ cốt thép cho dầm trong trường hợp ngoài nhà (gần nơi ẩm thấp) là
25mm và đường kính cốt thép lớn nhất nhưng do người thiết muốn an toàn cho kết cấu lại
chọn lớp bảo vệ lớn hơn yêu cầu vô tình đã làm giảm chiều cao làm việc của cấu kiện dẫn
đến làm giảm khả năng làm việc của cấu kiện.
Trong trường hợp khác, khi tính toán kết cấu bê tông cốt thép có những loại tải
trọng và tác động chúng ta không kể đến trong quá trình tính toán như : hiện tượng co
ngót, từ biến, lún lệch... mà được giải quyết bằng các giải pháp cấu tạo như : bố tri khe
nhiệt, khe lún, thép cấu tạo... Điều đó cho thấy việc các giải pháp cấu tạo là rất quan trọng,
nếu các kết cấu không có các giải pháp cấu tạo có thể dẫn đến những hư hỏng cho kết cấu
(Hình 5,6).

Hình 5. Nứt sàn từ mép vách cứng

Hình 6. Cốt thép chịu lực sàn

3.4.2. Cấu tạo sai cho công trình trong vùng chịu ảnh hưởng của khí hậu ven biển.
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- Quy định sai về chiều dày lớp bảo vệ.
- Sử dụng mác bê tông thấp không đảm bảo hàm lượng xi măng tối thiểu.
- Kết cấu xuất hiện vết nứt > 0,1 mm.
- Không quy định hàm lượng ion Cl- tối đa có trong vật liệu.
- Không sử dụng các biện pháp cần thiết để tăng khả năng chống ăn mòn cho kết
cấu.
- Các nhà thiết kế không quy định tỷ lệ N/X, các yêu cầu về chất lượng bê tông.
- Các nhà thiết kế không quy định cụ thể loại xi măng, các loại cốt liệu chịu được ăn
mòn của các hoá chất, của môi trường đối với công trình bê tông cốt thép.
- Các nhà thiết kế không cho sử dụng các loại phụ gia chống ăn mòn.
- Các nhà thiết kế không sử dụng biện pháp tạo màng không tan phủ bề mặt thép
chống ăn mòn.
- Các nhà thiết kế không cho bao phủ bề mặt kết cấu bê tông các lớp sơn, phủ chống
lại tác dụng của axít, urê.
Những thiếu sót về cấu tạo trong thiết kế được đề cập đến ở trên, sẽ tạo điều kiện để
các hoá chất ăn mòn có trong môi trường không khí, nước thải, nước sinh hoạt phá huỷ lớp
bê tông bảo vệ, làm gỉ và ăn mòn cốt thép, thấm sâu vào trong lòng kết cấu bê tông làm
giảm tiết diện chịu lực của cấu kiện bê tông. Cuối cùng cấu kiện bê tông bị phá huỷ dẫn
đến sự cố của công trình xây dựng.
3.4.3. Các trường hợp khác:
- Khi tính toán tác giả có một số quan niệm không thích hợp với điều kiện thực tế
thi công, nhưng không chú thích rõ ràng đầy đủ ý nghĩa và yêu cầu của các giả pháp cấu
tạo trong bản vẽ chi tiết, để người thi công thực hiện.
- Không có biện pháp cấu tạo, để công trình chịu sự thay đổi của nhiệt độ, khi nhiệt
độ thay đổi làm kết cấu bị co giãn, công trình bị nứt ở kết cấu chịu tác động của nhiệt, tạo
điều kiện cho các tác nhân khác ăn mòn kết cấu dẫn đến kết cấu bị hư hỏng.
3.5. Sai sót do chỉ định vật liệu thiết kế không phù hợp
Vật liệu sử dụng trong kết cấu bê tông cốt thép chủ yếu chỉ gồm 2 phần chính là bê
tông và cốt thép :
(i) Với vật liệu bê tông nếu cường độ không đủ ngoài làm ảnh hưởng đến khả năng chịu
lực của kết cấu còn làm giảm tính chống thấm, độ bền của kết cấu.
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Biểu hiện của việc giảm khả năng chịu lực của kết cấu do khả năng chịu lực không đủ
gây nên giảm cường độ của kết cấu, giảm khả năng chống nứt mà biểu hiện của nó là xuất
hiện sớm những vết nứt quá rộng và số lượng vết nứt nhiều, hay độ cứng của cấu kiện kém
dẫn đến biến dạng quá lớn ảnh hưởng đến điều kiện sử dụng bình thường.
Thông thường nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chỉ định cường độ bê tông không đủ
do nguyên nhân thiết kế là :
- Chỉ định tỉ lệ cấp phối bê tông không tốt trong khi nó là một nhân tố quan trọng
quyết định chất lượng của bê tông trong đó tỉ nước – xi, cũng như lượng nước dùng, tỉ lệ
cát, sỏi...
- Chất lượng vật liệu được thiết kế cho cấp phối bê tông không đảm bảo chất lượng.
Ví dụ chất lượng xi măng không tốt, xi măng có cường độ thấp làm cho chất lượng
bê tông không đủ như mác thiết kế. Hoặc hình dáng chất lượng của cốt liệu (cát, đá không
tốt) cũng làm cho chất lượng của bê tông giảm do đá vị vỡ vụn khi chịu lực khi chưa đạt
yêu cầu chịu lực của bê tông điều này làm giảm khả năng chịu lực của bê tông.
(ii) Đối với cốt thép cũng là một thành phần hết sức quan trọng trong kết cấu bê tông cốt
thép nên nhứng sai sót trong lựa chọn cốt thép cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất chất
lượng của kết cấu. Việc lựa chọn, chỉ định cốt thép phải phù hợp với mỗi loại cấu kiện và
phải phù hợp với từng điều kiện làm việc của cấu kiện đó.
Ví dụ trong dầm là cấu kiện chịu uốn hàm lượng cốt thép khi tính toán thiết kế
người thiết kế phải tính toán thiết kế sao cho chúng chỉ được xảy ra phá hoại dẻo. Tức là
hàm lượng cốt thép  

A
As
R
phải nhỏ hơn hàm lượng cực đại max  s,max   R b .
b.h 0
Rs
b.h 0

Nhưng sau khi tính toán xong đến lúc lựa chọn cốt thép cho tiết diện thì hầu hết người thiết
kế lại lựa chọn cốt thép tăng lên để tăng hệ số an toàn nên trong một số trường hợp hàm
lượng cốt thép thực tế được bố trí lại vượt quá hàm lượng giới hạn hay nói cách khác nếu
xảy ra phá hoại là phá hoại giòn làm nguy hiểm cho kết cấu.
3.6. Sai sót của công tác phục vụ thiết kế
Công tác phục vụ thiết kế chủ yếu bao gồm các công tác cung cấp số liệu đầu vào
cho người thiết kế.
Trong bước thiết kế kỹ thuật việc tính toán thiết kế kết cấu thường được phân ra để
thiết kế. Tuy nhiên, đối với công trình có quy mô lớn công việc này được phân ra thành
các nhóm kỹ sư chuyên ngành hẹp, các nhóm này tiến hành thiết kế một cách độc lập, các
phần việc chuyên ngành này chỉ được giáp nối khi các nhóm đã cơ bản hoàn thành xong

Hội thảo khoa học Nứt và Kiểm định vết nứt các cấu kiện bê tông cốt thép – Phú Quốc 01/8/2014

17

Cục Giám Định Nhà Nước
Về CLCTXD Việt Nam

Công ty Cổ Phần Kiểm Định
Xây Dựng Sài Gòn - SCQC

phần việc của mình. Vấn đề bất cập ở chỗ khi các phần việc được giáp nối thông qua các
bản vẽ không chính thức, hoặc các bản vẽ nhỏ, khó đọc. Chính những điều này đã gây ra
những nhầm lẫn đáng tiếc trong tính toán thiết kế kết cấu công trình.
Nguyên nhân của sai sót này là do sự phối hợp giữa các nhóm thiết kế không chặt
chẽ, khâu kiểm bản vẽ không được gây lên nhầm lẫn đáng tiếc xẩy ra trong việc tính toán
thiết kế kết cấu công trình. Cùng với sai sót đó là thiếu sự quan sát tổng thể của người thiết
kế trong việc kiểm soát chất lượng công trình.
3.6. Nguyên nhân về năng lực và quy trình thực hiện thiết kế
3.6.1. Năng lực của người thiết kế không phù hợp
Do trình độ của người thiết kế cũng còn nhiều khiếm khuyết, chưa đáp ứng được
đối với các yêu cầu đặt ra của công trình. Những lỗi sơ đẳng như: quan niệm sai về sự làm
việc của các kết cấu chính và phụ, quan niệm về sự làm việc thực tế của kết cấu chịu nén
và kết cấu chịu uốn, giải pháp kết cấu, giải pháp cấu tạo...là các dấu hiệu rõ nhất về năng
lực thông qua kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Do ít kinh nghiệm, người
thiết kế không lường trước được các tác động mang tính đặc thù của Việt Nam tới chất
lượng công trình xây dựng: tác động của khí hậu nóng ẩm đối với quá trình làm việc của
kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, tác động xâm thực và ăn mòn của môi trường.
Một vấn đề khác cũng dẫn đến hư hỏng trong thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép là người thiết kế không có hướng dẫn và cảnh báo về các nguy cơ có thể gây tác hại
nghiêm trọng của công trình nếu quá trình thi công và đưa công trình vào sử dụng không
tuân thủ theo đúng qui trình.
3.6.2. Không tuân thủ quy trình thiết kế và tính liên tục của đội ngũ thiết kế
(i) Trình tự thiết kế kết cấu một công trình tuần tự như sau:
-

Lập mặt bằng kết cấu và xác định sơ bộ tiết diện các cấu kiện.

-

Xác định sơ đồ kết cấu.

-

Xác định tải trọng và tác động lên kết cấu

-

Tính toán nội lực trong từng cấu kiện và tổ hợp nội lực.

-

Tính toán thiết kế chi tiết cho từng tiết diện

-

Thể hiện bản vẽ chi tiết cho từng cấu kiện.

Trong quá trình thiết kế một công trình thông thường sẽ có nhiều người cùng tham
gia vào công việc thiết kế đồng thời để đảm bảo tiến độ của công việc như người thiết kế
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móng, người thiết kế cột - vách, người thiết kế dầm sàn..... Do làm việc đồng thời nên
người thiết kế có thể không kiểm soát hết được tác động của các bộ phận kết cấu với nhau
cũng như các chi tiết liên kết giữa các bộ phận với nhau dẫn đến sai sót cho hệ kết cấu.
(ii) Thay đổi nhân lực tham gia thiết kế: Một công trình lớn thì khi thiết kế có thể được
chia làm nhiều bước nhỏ với một thời gian kéo dài có thể đến vài năm, thậm chí chỉ ở một
giai đoạn thiết kế thời gian cũng có thế đến vài tháng. Và việc thay đổi người thiết kế trong
quá trình này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng người làm thiết kế sau gặp rất nhiều
khó khăn trong việc nắm bắt phần thiết kế do người trước đã làm cũng như việc thiết kế
tiếp tục để phù hợp với phần thiết kế trước.
(iii) Thiếu người chủ trì thiết kế có năng lực: Trong bước thiết kế kỹ thuật việc tính
toán thiết kế kết cấu thường được phân ra để thiết kế, như phần móng, phần thân và phần
mái. Thông thường các phần này được cùng một nhóm kỹ sư kết cấu thiết kế. Tuy nhiên,
đối với công trình có quy mô lớn công việc này được phân ra thành nhóm kỹ sư chuyên
ngành hẹp, các nhóm này tiến hành thiết kế một cách độc lập, các phần việc chuyên ngành
này chỉ được giáp nối khi các nhóm đã cơ bản hoàn thành xong phần việc của mình. Vấn
đề bất cập ở chỗ khi các phần việc được ráp nối thông qua các bản vẽ không chính thức,
hoặc các bản vẽ nhỏ, khó đọc. Chính những điều này đã gây ra những nhầm lẫn đáng tiếc
trong tính toán thiết kế kết cấu công trình.
Nguyên nhân của sai sót này là do sự phối hợp giữa các nhóm thiết kế không chặt
chẽ, khâu kiểm bản vẽ không được gây lên nhầm lẫn đáng tiếc xẩy ra trong việc tính toán
thiết kế kết cấu công trình. Cùng với sai sót đó là thiếu sự quan sát tổng thể của người thiết
kế trong việc kiểm soát chất lượng công trình.
3.6.3. Công tác kiểm soát thiết kế (của nội bộ tổ chức thiết kế) không hiệu quả
Sau khi thiết kế, sản phẩm thiết kế thường được người kỹ sư có kinh nghiệm về thiết
kế thực hiện soát xét kiểm tra. Nhưng thông thường người kiểm tra cũng chỉ dừng lại ở
mức kiểm tra bản vẽ, xem các lỗi ở trên bản vẽ chứ thường không đi chi tiết vào tính toán
chi thiết. Nên thường cũng không thể phát hiện ra hết những sai sót trong sản phẩm thiết
kế đó.
Người kiểm soát thông thường cũng không lường được hết những sai sót do việc
không khớp giữa phần kết cấu bê tông cốt thép với các bộ môn khác như kiến trúc...
3.7. Quản lý và đánh giá chất lượng thiết kế trong giai đoạn sử dụng
Trong quá trình sử dụng, những hư hỏng xảy ra thường do sự thay đổi điều kiện sử
dụng, điều kiện môi trường, thiếu duy tu bảo dưỡng thường xuyên... Những hư hỏng trong
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quá trình sử dụng liên quan đến khả năng chịu lực phổ biến nhất ở nước ta là các hư hỏng
biểu hiện qua các dấu hiệu: lún, nghiêng, nứt. Các hư hỏng này là do cấu kiện chịu quá tải,
do lún không đều của công trình, do mỏi... Người thiết kế có kinh nghiệm cũng cần kiểm
soát được các tác động, thay đổi trong giai đoạn sử dụng để có những giải pháp bổ sung
trong thiết kế để phòng tránh dẫn những hư hỏng đáng tiếc. Những vấn đề này đang còn
mới mẻ đối với đội ngũ những người thiết kế nước ta. Nội dung này liên qua đến triết lý
“bảo trì phòng ngừa” được tác giả bài viết này nghiên cứu suốt nhều năm qua và mong
muốn được thảo luận sâu hơn ở một cơ hội khác.
4. Kết luận
Những công trình bê tông cốt thép kém chất lượng có nguyên nhân từ thiết kế
thường có nguy cơ rất lớn khi xảy ra các hư hỏng, gây hậu quả nghiêm trọng về người và
tài sản. Nếu như không xảy ra sự cố sụp đổ thì những hư hỏng có nguyên nhân từ thiết kế
sửa chữa rất khó.
Qua những phân tích trên ta thấy những nguyên nhân gây ra hư hỏng cho công trình
sử dụng kết cấu bê tông cốt thép là rất đa dạng và cũng phổ biến. Yêu cầu hoàn thiện công
tác quản lý chất lượng thiết kế trước hết đối với kết cấu bê tông cốt thép đang là một đỏi
hỏi chính đáng của xã hội đối với đội ngũ những kỹ sư xây dựng nước ta. Nhằm chủ động
loại bỏ các lỗi xuất hiện ở giai đoạn thiết kế, nâng cao năng lực, sự hiểu biết và đạo đức
người làm nghề là phương pháp phòng ngừa hiệu quả mang lại sự phát triển bền vững cho
đất nước./.
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