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>> TIN TÛÁC & SÛÅ KIÏåN >> Tin trong nûúác

Ông Lê Văn Tới
Vụ trưởng Vụ VLXD phát biểu tại Hội thảo

 Với mục đích phổ biến, tuyên truyền công nghệ mới, vật liệu mới của các nước có trình độ 
khoa học công nghệ tiên tiến nhằm giúp các đơn vị trong ngành xây dựng tiếp thu kết quả nghiên 
cứu vào sản xuất và ứng dụng tại Việt Nam.

 Sáng ngày 16/11/2011, tại khách sạn Sofitel - 
Hà Nội, Công ty Wacker Chemicals ( South Asia) Pte. 
Ltd phối hợp với Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) tổ chức 
Hội thảo về công nghệ vữa khô trộn sẵn tính năng cao. 
Tới dự hội thảo có ông Lê Văn Tới – Vụ trưởng Vụ Vật 
liệu xây dựng; ông Lương Đức Long, Viện trưởng Viện 
VLXD; bà Veronica Wong, Giám đốc bán hàng poly-
mer xây dựng, Công ty Wacker Chemicals (South Asia) 
Pte. Ltd cùng các đại biểu hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất, nghiên cứu, giảng dạy về vật liệu xây dựng, các 
nhà tư vấn và thi công xây dựng. 
 Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Văn Tới - Vụ 
trưởng Vụ VLXD, Bộ Xây dựng nêu rõ: trên thế giới, 
công nghệ vữa khô trộn sẵn đã được áp dụng từ lâu, 
trong khi tại Việt Nam, cho đến trước những năm 90 của 
thế kỷ trước, ngành xây dựng mới chỉ biết đến 2 loại là 
vữa vôi và vữa xi măng. Trong giai đoạn đổi mới và hội 
nhập, để đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế đất 
nước, ngành Xây dựng Việt Nam rất cần được trang bị 
những công nghệ mới, mà công nghệ vữa khô trộn sẵn 
là một ví dụ. Với những ưu điểm như: giản tiện trong 
quá trình thi công, rút ngắn được thời gian thi công, tạo 
yếu tố phát triển môi trường bền vững cũng như tạo 

điều kiện kiểm tra, giám sát sự ổn định của công trình, 
vữa khô trộn sẵn tính năng cao cần được đầu tư nghiên 
cứu sâu hơn. Ông cũng bày tỏ mong muốn trong Hội 
thảo này, cùng với sự tư vấn của các chuyên gia đến từ 
công ty Wacker - một trong những công ty hàng đầu thế 
giới trong lĩnh vực sản xuất chất liên kết polymer- các 
vấn đề liên quan đến công nghệ vữa khô trộn sẵn tính 
năng cao sẽ được thảo luận bàn bạc một cách cụ thể.
 Trong bài dẫn luận về tình hình nghiên cứu và 
sản xuất vữa khô trộn sẵn ở Việt Nam, đại diện Viện 
VLXD cho biết: vữa khô trộn sẵn xuất hiện tại Việt nam 
từ những năm 90 của thế kỷ XX, với sản phẩm đầu tiên 
là bột bả tường. Tới nay, cả nước đã có trên 200 cơ sở 
sản xuất loại vữa này với công suất sản xuất vừa và lớn. 
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp 
VLXD Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình phát 
triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, nhu cầu vữa 
sử dụng trong xây dựng rất lớn và sẽ tiếp tục tăng cao. 
Cụ thể: tổng công suất bê tông nhẹ hiện nay xấp xỉ 1,7 
triệu tấn /năm; có nghĩa là lượng vữa cần thiết để đáp 
ứng nhu cầu xây đạt xấp xỉ 85 nghìn tấn /năm, và lượng 
vữa trát là 680 nghìn tấn /năm.  

Các đại biểu tham dự hội thảo
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>> Tin trong nûúác

Sáng ngày 4/11/2011, Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã tổ chức 
Lễ kỷ niệm 42 năm ngày truyền thống (4/11/1969 – 4/11/2011).

 TS. Lương Đức Long - Viện trưởng Viện VLXD phát biểu tại buổi lễ.

 Tham dự buổi lễ kỷ niệm có TS. Thái Duy Sâm - Nguyên Viện 
trưởng Viện VLXD - Phó chủ tịch Hội VLXD Việt Nam và toàn thể cán bộ 
viên chức (CBVC) Viện VLXD. 
 Tại buổi lễ, TS. Lương Đức Long - Viện trưởng Viện VLXD đã 
ôn lại quá trình 42 năm xây dựng và phát triển của Viện VLXD. Trong 
suốt chặng đường 42 năm qua, Viện VLXD đã không ngừng phấn đấu 
vượt qua những khó khăn thử thách, đoàn kết thống nhất để phát huy 
nội lực, tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực nghiên cứu, 
chủ động, tích cực đáp ứng các yêu cầu của xã hội, đóng góp một phần 
quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và thúc 
đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp VLXD Việt Nam. Viện trưởng 
Lương Đức Long cũng tóm tắt những định hướng lớn trong chiến lược 
phát triển Viện VLXD đến năm 2020.

 Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện VLXD, ThS. Nguyễn 
Văn Huynh – Phó Viện trưởng đã kêu gọi toàn thể CBVC, các đơn vị thi 
đua nước rút hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2011.
 Nhân dịp này, anh Hoàng Lê Anh – Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM 
Viện VLXD đã đọc lời kêu gọi bầu chọn Vịnh Hạ Long của nước ta là 
1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Sau khi phát động, các 
CBVC của Viện đã nhiệt tình nhắn tin bằng điện thoại cá nhân với cú 
pháp “HL” gửi 147 bình trọn cho Vịnh Hạ Long.
 Buổi lễ kết thúc trong không khí thân mật của toàn thể CBVC Viện 
VLXD với quyết tâm xây dựng Viện không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, 
góp phần vào sự phát triển chung của ngành vật liệu xây dựng.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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>>Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng

Thực nghiệm thi công vữa xây,
trát cho gạch bê tông AAC

 Tại hội thảo, các đại biểu đã 
trao đổi thông tin về công nghệ vữa 
khô trộn sẵn tính năng cao. Đây là các 
sản phẩm đã được đưa vào sử dụng 
rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới 
song mới xuất hiện trên thị trường Việt 
Nam. Các sản phẩm vữa khô trộn sẵn 
được tập trung giới thiệu tại hội thảo là: 
vữa phủ sàn tự san phẳng, vữa chống 
thấm một thành phần và vữa xây, trát 
cho gạch bê tông nhẹ. Công ty Wack-
er Chemicals đã giới thiệu một số cấp 
phối chế tạo, có sử dụng các phụ gia 
polymer mang thương hiệu Vinapas, 
là sản phẩm của Wacker. Các sản 
phẩm vữa khô trộn sẵn này có nhiều 
tính năng ưu việt như: bám dính tốt, 
chống thấm, tính năng thi công tốt, tiết 
kiệm vật liệu, tăng năng suất lao động 
và nâng cao chất lượng công trình… 
Hội thảo đã thu hút được sự chú ý của 
các chuyên gia trong ngành, đặc biệt 
là phần trình bày và thực nghiệm về 
vữa xây, trát cho gạch bê tông nhẹ.  

LEÃ KÆ NIEÄM 
42 NAÊM THAØNH LAÄP

VIEÄN VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG



>> Tin trong nûúác

ÀÏÌ TAÂI: “ NGHIÏN CÛÁU ÀÏÌ XUÊËT SÛÃ DUÅNG TRO XÓ NHIÏåT ÀIÏåN ÀÖËT THAN TÊÌNG SÖI TUÊÌN HOAÂN CFBC 
SAÃN XUÊËT VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG”
TS. TAÅ MINH HOAÂNG - VIÏåN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG, BÖÅ XÊY DÛÅNG

khả năng nở của đá xi măng do SO3  và CaO trong tro 
xỉ CFBC; từ đó, đưa ra những đề xuất sử dụng tro CFBC 
vào sản xuất xi măng, làm gạch đất ép, làm phụ gia xi 
măng và phụ gia khoáng cho đường bê tông, thay thế 
một phần hay toàn bộ đá dăm trong cấp phối base – 
subbase tăng sức chịu tải của nền đường. Các hướng 
nghiên cứu sử dụng tiếp theo cho CFBC như: nghiên 
cứu chế tạo vữa không co hoặc ít co, chế tạo vật liệu 
geopolymer... cũng được đề tài nêu ra.
 Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch 
Hội đồng - ThS. Trần Đình Thái, Phó Vụ trưởng Vụ 
KHCN&MT, Bộ xây dựng đã đánh giá cao những nỗ 
lực của nhóm tác giả để hoàn thành đề tài nghiên 
cứu; đồng thời yêu cầu nhóm tác giả nghiêm túc tiếp 
thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ 
sung hoàn thiện đề tài

 Các nhà máy CFBC tại Sơn Động, Cẩm Phả, 
Mạo Khê, Na Dương) có công suất phát thải tro xỉ 9-10 
triệu tấn/năm giai đoạn 2015 -2020. Lượng tro xỉ CFBC 
trong nước được dự báo sẽ còn tăng cao trong thời gian 
tới. Trong khi đó, các tiêu chuẩn GOST, ASTM, TCVN 
hiện có đều không thích hợp đối với tro CFBC, do hàm 
lượng SO3 cao hơn quy định, dù các chỉ tiêu khác đều 
đạt. Do đó, việc nghiên cứu đề ra tiêu chuẩn phù hợp 
đối với tro CFBC, từ đó định hướng đưa tro xỉ CFBC vào 
sản xuất VLXD là vô cùng cấp thiết.
 Ngoài việc tận dụng được lượng tro xỉ khổng 
lồ tại các nhà máy, nghiên cứu này còn đạt hiệu quả 
cao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn sinh thái. 
Nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu thành phần hoá, 
thành phần khoáng, thành phần hạt, hoạt động phóng 
xạ tự nhiên của tro CFBC tại một số nhà máy, đánh giá

DÛÅ AÁN: “ SOAÁT XEÁT TIÏU CHUÊÍN TCXD 168:1989 “ THAÅCH CAO DUÂNG ÀÏÍ SAÃN XUÊËT XI MÙNG THAÂNH TCVN “
ThS. NGUYÏÎN MAÅNH TÛÚÂNG - VIÏåN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG, BÖÅ XÊY DÛÅNG

 Tiêu chuẩn TCXD 168:1989 là tiêu chuẩn ngành, 
được ban hành và áp dụng từ năm 1989. Sau 22 năm 
áp dụng đến nay có một số điểm không còn phù hợp 
với thực tế và quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
như: các tiêu chuẩn trích dẫn hiện đã hoặc đang được 
soát xét, xây dựng mới; một số chỉ tiêu kỹ thuật trùng lặp 
hoặc không cần thiết; tiêu chuẩn không đề cập nhiều >>Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng

DÛÅÅ AÁN: “ SOAÁT XEÁT TIÏU CHUÊÍN TCVN 7368:2004 “ KÑNH XÊY DÛÅNG - KÑNH DAÁN NHIÏÌU LÚÁP VAÂ KÑNH DAÁN 
AN TOAÂN NHIÏÌU LÚÁP - PHÛÚNG PHAÁP THÛÃ ÀÖÅ BÏÌN VA ÀÊÅP ”
KS. ÀAÂO ANH TUÊËN - VIÏåN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG, BÖÅ XÊY DÛÅNG

 Ngày 28/10/2011 Hội đồng khoa học kỹ thuật 
Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã nghiệm thu dự án 
soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7368:2004 “Kính xây 
dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều 
lớp – Phương pháp thử độ bền va đập” do KS. Đào Anh 
Tuấn làm chủ nhiệm dự án.
 Tiêu chuẩn TCVN 7368:2004 “Kính xây dựng 
– Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – 
Phương pháp thử độ bền va đập” được xây dựng từ 
năm 2004 và được áp dụng cho đến nay. Tuy nhiên, 
trong quá trình áp dụng, tiêu chuẩn này đã bộc lộ nhiều 
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điểm chưa hợp lý về phương pháp thử độ bền va đập rơi 
bi, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá mẫu thử… Do đó, cần 
soát xét tiêu chuẩn này để thống nhất trong việc kiểm tra, 
đánh giá kết quả thử nghiệm, giúp các phòng thí nghiệm 
áp dụng một cách đồng bộ phương pháp thử, giải quyết 
những thắc mắc đang tồn tại của các đơn vị liên quan. 
 Dự thảo tiêu chuẩn TCVN 7368:2012 dự kiến 
đổi tên thành “Kính xây dựng – Kính dán an toàn nhiều 
lớp – Phương pháp thử độ bền va đập” với sự điều chỉnh 
phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam và tham 
khảo các tiêu chuẩn JIS, AS/NZS liên quan.

đến thạch cao nhân tạo, loại đang có xu hướng sử dụng 
phổ biến… Soát xét tiêu chuẩn được dựa trên cơ sở tiêu 
chuẩn TCXD 168:1989 có sự điều chỉnh để phù hợp với 
điều kiện thực tế của Việt Nam và tham khảo các tiêu 
chuẩn JIS, ASTM, EN liên quan.

NGHIEÄM THU ÑEÀ TAØINGHIEÄM THU ÑEÀ TAØI
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 Ngày 21 tháng 10 năm 2011, Viện Vật liệu 
xây dựng đã tổ chức Hội thảo về vấn đề dừng sản 
xuất xi măng lò đứng và việc chuyển đổi công nghệ, 
chuyển hướng sản xuất. 

 Tham dự Hội thảo có các doanh nghiệp sản 
xuất xi măng lò đứng, lò quay công suất nhỏ; các nhà 
quản lý; các chuyên gia nghiên cứu và đại diện Hiệp hội 
Xi măng Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam.
 Tại Hội thảo, Thạc sỹ Lê Đức Thịnh - Viện VLXD 
đã trình bày kết quả triển khai dự án khảo sát thực trạng 
và đề xuất các cơ chế chính sách khi thực hiện dừng 
sản xuất xi măng lò đứng.
 Các đại biểu tham dự Hội thảo đều thống nhất 
cho rằng chương trình phát triển 3 triệu tấn xi măng giai 
đoạn 1993 - 1997 đã có những đóng góp rất ý nghĩa 
trong giai đoạn 1996 - 2008, khi mà nhu cầu xi măng tại 
Việt Nam tăng nhanh, Nhà nước chưa kịp đầu tư xây 
dựng các nhà máy sản xuất xi măng lớn, hiện đại. Các 
doanh nghiệp xi măng lò đứng đã tạo việc làm trực tiếp 
cho trên 16.000 lao động, tăng nguồn thu ngân sách và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho nhiều địa phương. Tuy 
nhiên, hiện nay, công nghệ xi măng lò đứng không còn 
phù hợp, do năng suất lao động thấp, điều kiện lao động 
nặng nhọc, tiêu hao nguyên, nhiên liệu lớn. Một số nhà 
máy đã thực hiện chuyển đổi sang công nghệ lò quay, quy 
mô công suất nhỏ (từ 300 đến 1.500 tấn clanhke/ngày). 
Theo ý kiến của một số doanh nghiệp đã chuyển đổi, khi 
chuyển sang lò quay công suất nhỏ, các điều kiện sản 
xuất được cải thiện, chất lượng sản phẩm được nâng 
cao và ổn định hơn, môi trường được đảm bảo hơn. 

Tuy nhiên, các chi phí sản xuất của các nhà máy lò 
quay công suất nhỏ vẫn cao hơn các lò quay công suất 
lớn nên về lâu dài cũng khó cạnh tranh trên thị trường. 
Các doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi công 
nghệ đang gặp khá nhiều khó khăn, có tới 1/3 doanh 
nghiệp đã phải dừng hoạt động lò nung vì không hiệu 
quả,... Định hướng của các doanh nghiệp này cũng rất 
đa dạng, như: chuyển thành trạm nghiền xi măng sử 
dụng clanhke của các doanh nghiệp xi măng lò quay, 
sản xuất vật liệu không nung, chuyển hướng hoạt động 
khác… Một số doanh nghiệp còn đang lúng túng trong 
việc định hướng chuyển đổi.
 Nhiều đại biểu kiến nghị nhà nước cần có các 
chính sách hỗ trợ để giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong quá trình chuyển đổi của các doanh nghiệp sản 
xuất xi măng lò đứng như: có chính sách giải quyết lực 
lượng lao động dôi dư, cho vay vốn ưu đãi để chuyển 
đổi, giới thiệu công nghệ sản xuất các sản phẩm VLXD 
khác có thể tận dụng được mặt bằng, thiết bị và nhân 
lực của các nhà máy xi măng lò đứng cũ, giảm thuế khi 
đầu tư sản xuất các sản phẩm khác,... Hội thảo đã được 
nghe 12 ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đơn vị.
 Kết thúc buổi Hội thảo, thay mặt Viện VLXD, 
TS. Lương Đức Long - Viện trưởng đã cảm ơn các đại 
biểu đến tham dự Hội thảo và cho biết Viện VLXD sẽ 
tập hợp các ý kiến thu được trong Hội thảo, báo cáo 
Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ tạo 
điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp xi măng lò đứng 
khi thực hiện dừng sản xuất theo yêu cầu của “Quy 
hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai 
đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030” đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết dịnh 
số 1488/QĐ-TTg, ngày 29/8/2011.

>>Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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 Ngày 13/11/2003, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định số 1525/QĐ- BXD thành lập Trung tâm 
VLXD Miền Nam thuộc Viện VLXD. Trải qua 8 năm kể từ ngày thành lập Trung tâm đã không ngừng phát 
triển và hiện nay đã trở thành đơn vị mạnh đồng thời là đại diện của Viện VLXD tại thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh phía Nam.

 8 năm là khoảng thời gian không nhiều, từ lúc 
mới thành lập đến nay, Trung tâm VLXD Miền Nam đã 
trải qua những mốc phát triển quan trọng để khẳng định 
nội lực và uy tín của mình trên địa bàn Miền Nam. Lúc 
đầu khi thành lập, Trung tâm chỉ có 4 cán bộ với một 
vài thiết bị thí nghiệm và chỉ hoạt động trên lĩnh vực 
kiểm định chất lượng VLXD tại công trường. Đến nay, 
Trung tâm là một tập thể có 50 nhân viên với 6 phòng thí 
nghiệm kiểm tra chất lượng VLXD tại các công trường, 
đạt doanh thu hơn 15  tỷ đồng. Ngoài công tác kiểm định 
chất lượng VLXD, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm đã 
được mở rộng với nhiều loại hình công việc như cung 
cấp sản phẩm, thi công sửa chữa chống thấm, đào tạo 
công nhân, tư vấn, chuyển giao công nghệ…
 Qua quá trình phát triển, Trung tâm đã kiên trì 
theo đuổi mục tiêu nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, Trung tâm đã được đề xuất và được nhà 
nước giao thực hiện nhiều đề tài khoa học công nghệ 
trong các lĩnh vực trong hiện nhiều đề tài khoa học công

nghệ trong các lĩnh vực trong phạm vi chức năng và 
nhiệm vụ của mình là nghiên cứu phát triển các công 
nghệ chế tạo vật liệu mới và tái chế phế thải thành 
VLXD như sau:
  - Nghiên cứu công nghệ tái chế cao su phế thải 
thành vật liệu chế tạo giải phân cách đường giao 
thông và VLXD.
  - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano xúc tác quang 
hóa cho sơn xây dựng.
  - Nghiên cứu công nghệ tái chế cao su phế thải làm 
nhiên liệu lỏng.
  - Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất dầu đốt 
từ các nguồn phế thải nhựa góp phần tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường.
 Các sản phẩm nghiên cứu của Trung tâm đã 
và đang chuyển giao cho một số đơn vị sản xuất góp 
phần tận thu các nguồn phế thải, tiết kiệm năng lượng 
và bảo vệ môi trường như: Công ty Cấp thoát nước 
và Môi trường Bình Dương, Công ty CP Môi trường 

Thi đầu thể thao nhân ngày thành lập Trung tâm 13/11/2011
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TRUNG TAÂM VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG
MIEÀN NAM
8 NAÊM TRÖÔÛNG THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN
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Hệ thống thiết bị nhiệt phân nilon phế thải thành dầu
đốt do Trung tâm thiết kế và chuyển giao công nghệ

 Bối cảnh kinh tế khó khăn của nước ta 
năm 2011 đã ảnh hưởng lớn đến ngành xây 
dựng. Tuy nhiên các hoạt động của Trung tâm 
trong năm nay đã phát triển tốt với doanh thu tăng 
gần gấp đôi năm ngoái.
 Có được những kết quả trên trong 8 năm 
qua, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán 
bộ nhân viên trong đơn vị, Trung tâm VLXD Miền 
Nam đã nhận được sự chỉ đạo điều hành của 
Đảng ủy và Lãnh đạo Viện cùng với sự giúp đỡ về 
chuyên môn, vật chất của Viện VLXD.
 Trung tâm đã được công nhận là tập thể 
lao động xuất sắc trong nhiều năm và năm 2010 
Trung tâm đã nhận được Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ về những thành tích của mình. 
 Với những thành tích đã đạt được Trung 
tâm VLXD Miền sẽ tiếp tục phát triển nhanh và 
bền vững hơn nữa trong những năm tới.

Khắc phục bất cập của sản xuất, kinh doanh gạch 
không nung

 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ 
Xây dựng nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ khuyến khích, đẩy mạnh phát triển vật 
liệu xây dựng không nung, thay thế công nghệ gạch đất 
sét đang dần lạc hậu và có nhiều hệ quả bất lợi hiện nay.

 Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, 
mỗi năm việc sử dụng gạch đất sét nung làm mất đi một diện 
tích đất canh tác nông nghiệp của 1 xã. Do đó, Quyết định 
567/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung 
đến năm 2020 đã mở ra một hướng đi mới cho ngành vật liệu 
chiếm tỷ trọng lớn trong xây dựng.
 Từ một vài dây chuyền quy mô nhỏ, sản xuất mang 
tính thí điểm, thăm dò thị trường, đến nay, cả nước đã có hơn 
1.000 dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất 
dưới 7 triệu viên/năm, 50 dây chuyền công suất 7-40 triệu 
viên/năm; 22 dự án sản xuất gạch bê tông khí chưng áp với 
tổng công suất 3,8 triệu m3/năm; 17 dây chuyền sản xuất bê 
tông bọt với tổng công suất 190.000 m3/năm.
 Hiện nay, với sản lượng 4,2 tỷ viên, vật liệu xây không 
nung đã tiết kiệm được 6,15 triệu m3 đất sét, 615.000 tấn 
than và giảm thải vào khí quyển 2,4 triệu tấn CO2.
 Chỉ tính riêng 3 loại sản phẩm nói trên, Chương 
trình 567 đã và sẽ đạt  được mục tiêu đề ra. Hiện tổng công 
suất đầu tư sau 1 năm thực hiện đã chiếm từ 16-17% tổng 
sản lượng vật liệu xây, trong khi tỷ lệ mục tiêu đề ra cho 
năm 2015 là 20-25%.
 Tuy nhiên, tình hình sản xuất và tiêu thụ các loại gạch 
không nung đang cho thấy những bất cập, cần những đòn 
bẩy chính sách để đi vào cuộc sống.
 Gạch blốc xi măng cốt liệu có mặt trên thị trường từ 
lâu, thuận lợi về nguyên liệu với nguồn đá mạt, xỉ lò, tro bay… 
dồi dào, nhưng mẫu mã sản phẩm đơn điệu, vừa to vừa nặng, 

Việt Nam tại Đà Nẵng, Công ty Năng lượng sinh 
khối… Năm 2011 năng lực cán bộ và trang thiết bị 
của Trung tâm đã được nâng cao. Trung tâm đã 
thực hiện hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo 
ISO 17025 và được công nhận phòng thí nghiệm 
VILAS 500 và đã phối hợp với các đơn vị của Viện 
VLXD tham gia công tác kiểm tra chất lượng hàng 
hóa VLXD nhập khẩu và chứng nhận hợp qui các 
sản phẩm VLXD, góp phần cùng với các cơ quan 
chức năng thực hiện công tác quản lý chất lượng 
VLXD đặc biệt là ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu 
kém chất lượng vào thị trường Việt Nam.

PHAÙT TRIEÅN
VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG

KHOÂNG NUNG



giá thành cao nên khó tiêu thụ. 
 Gạch bê tông nhẹ mới đi vào sản xuất, chưa 
được thị trường biết đến nhiều và chất lượng không 
đồng đều, nên tiêu thụ cũng rất kém, hầu hết các đơn 
vị sản xuất đều chỉ đạt 20-30% công suất thiết kế, mức 
tiêu thụ cũng chỉ đạt 50-60% sản lượng, nhiều đơn vị đã 
phải dừng sản xuất.
 Tình hình càng khó khăn cho gạch không nung khi 
kinh tế cũng như thị trường xây dựng trầm lắng, lãi suất 
vay đầu tư, sản xuất ở mức cao. Đặc biệt, giá thành sản 
xuất bê tông khí chưng áp AAC hiện tại cao hơn so với 
gạch đất sét nung khoảng 20-25%.

Kiên quyết dần thay thế gạch đốt truyền thống

 Trước tình hình này, Bộ Xây dựng đã kiến nghị 
Chính phủ tìm cách tháo gỡ khó khăn, tạo đòn bẩy 
để sản phẩm mới có thể dần thay thế, chiếm lĩnh thị 
trường vật liệu xây dựng.
 Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
nêu rõ quan điểm khuyến khích, phát triển sản xuất và 
sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất 
sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần bảo đảm 
an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải 
gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm 
chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết 
kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung 
cho toàn xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng 
nghiên cứu, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
để đẩy mạnh chương trình sản xuất, tiêu thụ vật liệu 
không nung trong thời gian tới.
 Theo đó, xem xét tạo cơ chế, lộ trình để tạo 
thị trường cho vật liệu không nung, tạo thuận lợi cho 
nhà sản xuất về đầu tư, nguồn nguyên liệu, tăng cường 
thanh kiểm tra việc sử dụng đất nông nghiệp làm gạch

đã bị cấm theo quy định tại Quyết định 567, nâng phí 
bảo vệ môi trường và tăng cường giám sát đối với cơ 
sở sản xuất gạch đất sét nung.
 Các địa phương bám sát chủ trương sử dụng 
đất nông nghiệp, bảo vệ đất lúa để xây dựng, đảm bảo 
quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo hướng hạn 
chế gạch đất sét nung, có lộ trình chấm dựt việc sản 
xuất gạch bằng lò thủ công.
 Trong dự thảo Chỉ thị cần bổ sung các dự án 
đầu tư sản xuất sản phẩm tấm 3D và tấm tường thạch 
cao được hưởng các chế độ ưu đãi như đối với dự án 
sản xuất bê tông khí chưng áp.
 Đặc biệt, bên cạnh đó, các cơ quan liên quan 
sẽ xem xét việc tạo cơ chế thuận lợi về tín dụng 
đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho 
các dự án sản xuất, tiêu thụ gạch không nung, điều 
chỉnh thuế tài nguyên, phí môi trường đối với các 
sản phẩm có liên quan.

>>Nguồn: www.chinhphu.vn

>> Tin trong nûúác
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 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) khuyến khích cho vay vốn đối 
với các doanh nghiệp đi theo hướng sản xuất: biến chất thải thành nguyên liệu 
đầu vào cho nhiều lĩnh vực sản xuất.

 Sử dụng phế thải công nghiệp để sản xuất vật liệu 
xây dựng vừa cung cấp nguyên vật liệu cho xây dựng, vừa 
là giải pháp xử lý chất thải nguy hại một cách hiệu quả.
 Hiện nay, với sự giúp đỡ về tài chính của VEPF, 
nhiều doanh nghiệp  có cơ hội  biến chất thải thành nguyên 
liệu đầu vào cho nhiều lĩnh vực sản xuất. VEPF sẽ là đơn 
vị đỡ đầu về tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư bảo 
vệ môi trường bằng ngân sách Nhà nước. Ðến nay, Quỹ 
đã cho 113 dự án vay với số tiền gần 600 tỷ đồng, trong 
đó, VEPF đã cho 17 dự án vay hơn 24 tỷ đồng để triển 
khai công nghệ sạch thân 
thiện môi trường, tiết kiệm 
năng lượng và khoảng 56 tỷ 
đồng dành cho bốn  dự án 
sản xuất các sản phẩm bảo 
vệ môi trường.
 VEPF hiện đang cho 
vay với lãi suất ưu đãi tối đa 
70% tổng mức đầu tư với 
mức lãi suất ưu đãi 5,4%/
năm, thời gian vay kéo dài 
tối đa lên đến mười năm. 
Ngoài ra còn có hình thức  tài trợ và đồng tài trợ; hỗ trợ 
lãi suất sau đầu tư (mức hỗ trợ 2,2%/năm). Quỹ ưu tiên 
cho vay vốn với các đơn vị thực hiện các lĩnh vực: xử lý 
chất thải; phòng ngừa và khắc phục sự cố môi trường; 
nghiên cứu và triển khai công nghệ thân thiện với môi 
trường; bảo tồn đa dạng sinh học; giáo dục, truyền thông 
môi trường và phát triển bền vững. Không chỉ cho vay 
vốn với các dự án lớn, VEPF còn hỗ trợ cả những dự án 
nhỏ của các hộ kinh doanh.
 Từ nguồn vốn vay của VEPF, nhiều công ty 
đã mở ra nhiều ngành nghề mới góp phần tạo công 
ăn việc làm cho người lao động và bảo vệ môi trường. 

Công ty CP Phát triển vật liệu xây dựng đã vay vốn 
ưu đãi từ VEPF để triển khai dự án sản xuất gạch 
bê tông siêu nhẹ từ xỉ thải từ các nhà máy nhiệt điện. 
Trước đây, công ty sản xuất gạch đất nung nhưng hiệu 
quả kinh doanh không cao và gây tác hại nhiều tới môi 
trường. Sau khi chuyển sang sản xuất gạch bê tông 
siêu nhẹ AAC với sự hỗ trợ vốn của VEPF, hiệu quả 
kinh tế đã thay đổi rõ rệt. Gạch bê tông siêu nhẹ AAC 
hiện được ưa chuộng trong xây dựng bởi những tính 
năng vượt trội so với gạch nung: nhẹ, bền, cách âm, 

cách nhiệt tốt, thân thiện môi 
trường. Ngoài ra, khi triển khai 
dự án sản xuất loại vật liệu này 
thì công ty cũng đã góp phần xử 
lý chất thải rắn cho các nhà máy 
nhiệt điện.
         Khói, bụi tro (tro bay) từ 
các nhà máy nhiệt điện thải ra 
được xem là ‘kẻ hủy diệt’ không 
khí và sức khỏe con người vì 
có chứa một số chất độc hại. 
Tuy vậy, theo Phó Chủ tịch Hội 

Khoa học Kỹ thuật xây dựng TP Hồ Chí Minh Phan 
Phùng Sanh, tro bay là một chất liệu tuyệt vời để làm 
vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, trong công nghệ sản 
xuất gạch không nung, nếu sử dụng phụ gia tro bay 
có thể làm giảm lượng xi măng, nhất là  công nghệ bê 
tông đầm lăn không thể thiếu phụ gia này.
 Xỉ thải từ sản xuất thép cũng là nguồn nguyên 
liệu có thể tái sử dụng trong một số lĩnh vực. Tại Bà 
Rịa – Vũng Tàu, khi tất cả các dự án thép đã cấp phép 
đi vào hoạt động với tổng công suất thép luyện là 3,75 
triệu tấn/năm thì mỗi ngày tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 
khoảng 2.500 tấn rác thải từ sản xuất thép. Lượng xỉ  

BIEÁN CHAÁT THAÛI
THAØNH VAÄT LIEÄU COÙ ÍCH



thép phát sinh hằng ngày rất lớn 
nhưng chủ yếu đang được xử lý bằng 
cách chôn lấp, gây lãng phí và nảy 
sinh nhiều bất cập trong quản lý và 
sử dụng. VEPF để đầu tư nhà máy tái 
chế xỉ thải từ sản xuất thép làm phụ 
gia xi măng tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 
xỉ thải từ sản xuất thép là những ‘sản 
phẩm phụ’ không chỉ dùng tái chế 
làm phụ gia xi măng mà có thể sản 
xuất bê tông nhẹ; dùng thay thế cho 
hạt Nix, hạt xỉ đồng hoặc cát để dùng 
cho việc làm sạch bề mặt kim loại của 
ngành công nghiệp đóng, sửa tàu…
 Các nhà nghiên cứu về vật 
liệu xây dựng cho biết, sản xuất xi 
măng xỉ không chỉ giải quyết rác thải 
từ luyện thép mà còn có thể giảm 
phát thải CO2 so với cách thông 
thường. Lượng khí CO2 thải ra của 
xi măng chứa 45% xỉ là 412 kg mỗi 
tấn trong khi xi măng poóclăng thông 
thường là 730 kg mỗi tấn. Như vậy, 
giảm được 44% khí CO2 khi dùng 
xi măng xỉ thay bằng dùng xi măng 
poóclăng thông thường vì cần ít 
lượng đá vôi nung hơn.
 Việc áp dụng nguồn nguyên 
liệu quan trọng là xỉ lò cao, xỉ nhiệt 
điện vào sản xuất xi măng ở Việt 
Nam là rất quan trọng nhằm giảm chi 
phí sản xuất, bảo vệ môi trường, tiết 
kiệm tài nguyên thiên nhiên, tăng tỷ 
lệ phụ gia cho xi măng và tăng sức 
cạnh tranh của sản phẩm.

GIAÁ XI MÙNG THÏË GIÚÁI
>>Nguồn: Theo GlobalCement tháng 11,12/2011 

 Những bất ổn chính trị tại Telangana đã ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới nguồn cung cấp than trong nước, buộc các nhà máy xi măng phải nhập 
khẩu than với chi phí cao để duy trì sản xuất. Điều này đã dẫn tới việc giá 
một bao xi măng 50kg tại miền Nam Ấn Độ ở mức 5,37 – 6,29 đô la Mỹ/
bao vào giữa tháng 10/2011,  tăng 0,50 đô la Mỹ so với cuối tháng 9/2011 
ở mức giá 5,37-5,78 đô la Mỹ/bao. 
 Ông SVX Shetty, Giám đốc điều hành của hãng xi măng poóclăng 
Anjan cho biết: “Nếu nguồn cung cấp than tiếp tục bị ngưng trệ do những bất 
ổn tại Telangana, các nhà sản xuất xi măng sẽ phải nhập khẩu than để duy trì 
sản xuất. Việc nhập khẩu than làm tăng chi phí sản xuất clanhke lên tới 30%”.
 Giám đốc điều hành của xi măng UltraTech thì nhận định giá xi măng 
sẽ còn tiếp tục tăng nếu những bất ổn không được giải quyết. Việc gián đoạn 
nguồn cung cấp than tại Telangana đã tác động tới toàn bộ thị trường tại 
miến Nam Ấn Độ. Theo dự báo ban đầu, nhu cầu xi măng tại Ấn Độ sẽ tăng 
cao trong tháng 8/2011, tuy nhiên, với tình trạng tăng giá xi măng cùng với 
những bất ổn tại Telangana đã làm  lượng tiêu thụ giảm đi trong tháng 9/2011

 

 Giá xi măng ở miền Bắc Cộng hòa Sudan đang ở mức 150 đô la 
Mỹ/tấn tính theo tỉ giá trao đổi chính thức của ngân hàng. Tuy nhiên, nếu 
tính theo tỉ giá đô la Mỹ tại chợ đen, thì giá xi măng tại nước này đang ở 
mức 120 đô la Mỹ/tấn. Các nhà sản xuất xi măng cho rằng 120 đô la Mỹ/
tấn xi măng mới là mức giá thực tế do tình trạng khan hiếm một số ngoại tệ 
mạnh như đô la Mỹ và đồng Euro tại các ngân hàng trong nước. Các nhà 
máy xi măng tại Sudan hiện chỉ sản xuất với 75-80% công suất thực tế do 
những bất ổn chính trị và kinh tế, nguồn cung cấp điện không ổn định, số 
lượng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của chính phủ giảm mạnh cùng 
với việc thiếu nguồn nhiên liệu. Tình trạng này khó có thể được khắc phục 
trong tương lai gần.

ÊËN ÀÖÅ

CÖÅNG HOÂA SUDAN

TRUNG QUÖËC
 Ngày 03/11/2011, các phương tiện truyền thông tại địa phương 
cho biết các nhà máy xi măng tại tỉnh Giang Tây đã dừng các hoạt động 
sản xuất nhằm giữ giá xi măng, tránh tình trạng tuột dốc.
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CÖNG TY THAÅCH CAO LIÏN BANG MYÄ 
NHÊÅN BÙÇNG SAÁNG CHÏË

 Công ty thạch cao Liên bang Mỹ vừa được 
cấp bằng sáng chế về “Sản phẩm chứa thạch cao và 
phương pháp sản xuất”. Theo Cục sáng chế và thương 
hiệu của Mỹ, sản phẩm chứa thạch cao được tăng 
cường khả năng định hình cùng với phưong thức sản 
xuất khái quát như sau: tạo hỗn hợp bao gồm: sun-
fat canxi, nước và một lượng thích hợp của một hoặc 
nhiều chất gia cường từ các loại axit phốtphoric cô đặc, 
muối và các ion phốt phát cô đặc. Hỗn hợp này sau đó 
được duy trì trong điều kiện thích hợp để hình thành 
nên vật liệu thạch cao từ sunphát canxi.
 

 Qua khảo sát cho thấy hơn 85% các cơ sở giáo 
dục tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc sử dụng các vật 
liệu cách nhiệt có chứa amiăng. Cơ quan quản lý giáo 
dục  tại Seoul cho biết có 1669 cơ sở giáo dục các cấp 
từ mẫu giáo đến phổ thông trung học có hàm lượng ô 
nhiễm amiăng lên tới 24,7% diện tích bề mặt.
 Trong đó, đứng đầu là các trường phổ thông 
trung học với tỉ lệ 90% số trường sử dụng vật liệu xây 
dựng có chứa amiăng. 86% các trường tiểu học và 84% 
các trường trung học cơ sở cũng được cảnh báo về 
hàm lượng amiăng. Hầu hết amiăng đều được tìm thấy 
trên trần nhà của các trường học.
 Ngoài ra, một số công trình xây dựng tại 
Seoul cũng được nhận định có sự hiện diện của vi sợi 
amimăng. Hít phải một lượng nhỏ amiăng có thể gây tổn 
thương cho phổi, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

 

CAÃNH BAÁO VÏÌ HAÂM LÛÚÅNG AMIÙNG 
CAO TRONG CAÁC TRÛÚÂNG HOÅC TAÅI 
SEOUL - HAÂN QUÖËC

NHÊÅT BAÃN
 Do nhu cầu về xi măng tăng mạnh khiến giá xi 
măng tại Nhật Bản bắt đầu tăng, đặc biệt là tại Tohoku, 
nơi đang diễn ra các hoạt động tái thiết sau những ảnh 
hưởng nặng nề bởi động đất và sóng thần hồi tháng 
3/2011. Các nhà sản xuất xi măng tại Nhật đã có kế 
hoạch tăng giá thành từ năm 2010, tuy nhiên kế hoạch 
này đã không thực hiện được do nhu cầu tiêu thụ xi 
măng năm 2010 quá thấp.
 Đầu tháng 11/2011, Tập đoàn xi măng Taiheiyo 
đã thông báo về khả năng tăng giá xi măng thêm 13 đô 
la Mỹ/tấn do giá nhiên liệu tăng. Các nhà sản xuất bê 
tông trộn sẵn tại tại thủ đô Tokyo đã chấp nhận mức tăng 
giá xi măng từ 6,48 -9 đô la Mỹ/tấn. 
 Từ tháng 5/2011 đến nay, giá xi măng tại Tokyo 
đã tăng 5% và hiện đang ở mức 137 đô la Mỹ/tấn. Tình 
hình tương tự cũng diễn ra tại Tokai và Chugoku. nửa 
đầu năm 2011, doanh số bán hàng tại các khu vực này

đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2010. Tại Tohoku, 
tính đến ngày 30/9/2011, trong 2 tháng liên tiếp, doanh 
số bán hàng đã vượt qua mức cùng kỳ năm ngoái.
 Các nhà sản xuất xi măng cho rằng thị trường 
sẽ dễ dàng chấp thuận mức giá mới do tình hình kinh 
tế đã được cải thiện. Tuy nhiên, thực tế đã không như 
mong đợi. Năm ngoái, tại Osaka đã diễn ra một loạt 
các cuộc đình công của các công ty bê tông trộn sẵn. 
Điều này cho thấy, việc tăng giá xi măng tại Nhật Bản 
vẫn vấp phải những phản ứng gay gắt, nhà sản xuất và 
người sử dụng chưa thể đi đến một thoả thuận thống 
nhất về giá thành xi măng.  Mức tăng giá xi măng tại 
Nhật Bản trong năm nay mới bằng một nửa so với mức 
tăng mà các nhà sản xuất yêu cầu. Do đó, bất chấp 
những khó khăn trong thoả thuận với người tiêu dùng, 
các nhà sản xuất xi măng tại Nhật Bản dự kiến sẽ còn 
tiếp tục tăng giá sản phẩm. 

TIN THÏË GIÚÁI



 Ngày 14/10/2011, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để 
phủ quyết việc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) 
đưa tro than của các nhà máy nhiệt điện vào danh sách 
những vật liệu có tính độc hại đi kèm với những quy 
định chặt chẽ về việc sử dụng nguyên liệu này. Đây là 
thông tin tích cực cho các nhà sản xuất xi măng trong 
đó có Lafarge. Hãng này hiện đang sử dụng tro bay làm 
phụ gia kết dính. Trước đó, đại diện của Lafarge đã giải 
trình với Nhà Trắng  những vấn đề xung quanh tính độc 
hại của tro bay – nguyên liệu chính của hãng này.
 Hạ Viện Mỹ đã thông qua đạo luật 267-144, 
theo đó khẳng định tính an toàn của nguyên liệu tro 
than, đồng thời cho phép các tiểu bang sử dụng nguồn 
nguyên liệu này. Hạ viện đã bỏ qua ý kiến chỉ trích của 
các nhà môi trường cho rằng các tiểu bang đã không 
tuân thủ các điều luật về vật liệu an toàn. 
 

 Hãng xi măng ACC của Ấn Độ hiện đang có kế 
hoạch thay thế 5% lượng than sử dụng trong 3 năm tới 
bằng các chất thải đô thị và chất thải từ các ngành công 
nghiệp khác. Hiện nay, mỗi năm, ACC sử dụng khoảng 
5 triệu tấn than để phục vụ sản xuất với tổng công suất 
đạt 30 triệu tấn xi măng/năm.
 Trong năm 2010, ACC đã tiết kiệm được 9,6 triệu 
đô la Mỹ nhờ việc sử dụng nhiên liệu thay thế. Hãng này 
dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 12 triệu đô la Mỹ trong 
năm 2011 bằng việc sử dụng chất thải từ các nhà máy 
của mình, trong đó chủ yếu là nhựa. Giám đốc Năng 
lượng và Môi trường của ACC cho biết: “ACC hiện đang 
triển khai các hoạt động xử lý rác thải đô thị. Chúng tôi 
phân loại, tách riêng các sản phẩm nhựa và sử dụng 
chúng làm nhiên liệu. Nhựa có giá trị năng lượng cao 
hơn than đá.  Nhờ đó, chúng tôi đã giảm được 2% nhu 
cầu sử dụng than. ACC đang hướng tới mục tiêu thay 
thế 5% tổng nhu cầu than trong 3 năm tới.”

 

KHÙÈNG ÀÕNH TÑNH AN TOAÂN CUÃA 
NGUÖÌN NGUYÏN LIÏåU TRO BAY

CHIÏËN LÛÚÅC SÛÃ DUÅNG NHIÏN LIÏåU 
THAY THÏË CUÃA HAÄNG XI MÙNG 
AAC - ÊËN ÀÖÅ
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ThS. NGUYỄN THỊ TÂM
TT Thiết bị, Môi trường và An toàn Lao động, Viện Vật liệu Xây dựng

Mở đầu:
 Sản xuất xi măng là một trong những ngành 
công nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch và một 
lượng lớn tài nguyên không tái tạo như đá vôi, đất sét 
v.v… gây những tác động xấu đến môi trường và suy 
giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 Bên cạnh việc quy hoạch phát triển công 
nghiệp xi măng cho phù hợp, cần phải định hướng, 
quy định chặt chẽ vấn đề bảo vệ môi trường. Việc kiểm 
soát chặt chẽ nguồn khí thải lò nung clanhke là rất cần 
thiết vì đây là nguồn gây ô nhiễm chính của các nhà 
máy sản xuất xi măng.
 Hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại 02 công nghệ 
sản xuất xi măng:
 - Công nghệ sản xuất xi măng lò đứng;
 - Công nghệ sản xuât xi măng lò quay phương pháp 
ướt và phương pháp khô.
 Tùy theo công nghệ sản xuất, các nguồn khói 
thải có đặc trưng khác nhau. Việc lựa chọn công nghệ 
xử lý khói thải phù hợp cho mỗi loại hình công nghệ rất 
quan trọng. Lựa chọn công nghệ xử lý đúng sẽ nâng 
cao hiệu quả xử lý, tuổi thọ thiết bị, đảm bảo an toàn 
sản xuất. Nhóm thực hiện đã khảo sát hiện trạng các 
biện pháp xử lý khói lò hiện nay và có đánh giá sơ lược 
về hiệu quả sử dụng của các thiết bị này. 

Abstract:
 Cement industry uses a large amount of fossil 
fuels and non-renewable resources such as limestone, 
clay, etc...Therefore, it seriously impacts on the envi-
ronment and the natural resources. Besides an ap-
propriate development planning, cement industry also 

needs a particular orientation, strict regulations on en-
vironmental protection in general and on emission from 
clinker kilns - the main source of contamination in the 
cement factory - in particular.
 There are two existing cement production tech-
nologies in Vietnam: vertical kiln and rotary kiln. The 
emission sources have their own characteristics that de-
pend on production technology. The selection of proper 
treatment technology would improve the efficiency, life 
expectancy of equipments and also ensure the labor 
safety. This article mentions the current status of dust 
and emission treatment equipments in cement factories.
1. Các chất ô nhiễm chính và biện pháp xử lý trong 
sản xuất xi măng
 Chất thải phát sinh và các thiết bị xử lý được áp 
dụng tại các cơ sở sản xuất như trong Bảng 1.
 Lượng chất thải phát sinh phụ thuộc vào chất 
lượng thiết bị công nghệ, hiệu quả hoạt động của các 
thiết bị xử lý. Vận hành các thiết bị công nghệ, thiết bị 
xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật, quản lý nội vi tốt sẽ giảm 
chất thải phát sinh.
 Nguồn phát sinh chất thải cần được quan tâm 
nhất là khói thải lò nung clanhke. Nguồn thải này chứa 
bụi, các khí độc hại như SO2 , NO2 , CO, CO2… Có khả 
năng phát tán xa, ảnh hưởng đến môi trường trên phạm 
vi rộng. Đặc trưng nguồn khói thải phát sinh khi nung 
clanhke theo hai loại hình công nghệ như sau:
  a. Các nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò 
đứng cơ giới hóa
Khói thải từ lò nung có tính chất như sau:
 - Độ ẩm lớn:
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HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG
CUÛA CAÙC THIEÁT BÒ XÖÛ LYÙ BUÏI VAØ

KHÍ THAÛI LOØ NUNG CLANHKE
TRONG CAÙC NHAØ MAÙY XI MAÊNG



Bảng 1 - Chất thải phát sinh và biện pháp xử lý trong sản xuất xi măng

TT Công đoạn Đặc điểm môi trường Giải pháp

1

2

3

4

5

6

Kẹp hàm, đập đá vôi 
và phụ gia

Bụi thô, có cạnh sắc, không khí ẩm (phụ 
thuộc vào đá khai thác) và tiếng ồn.

Lọc xyclon, lọc bụi túi

Sấy nguyên liệu

Bụi, khí thải có lưu lượng lớn, có nhiệt độ 
cao, có độ ẩm lớn thường xuyên thay đổi 
theo độ ẩm của nguyên vật liệu sấy. Ngoài ra 
còn có nhiệt do lò sấy toả ra.

Lọc bụi tĩnh điện

Nghiền phối liệu Bụi nhỏ, nồng độ cao Lọc bụi túi vải 

Nung clanhke

- Xi măng lò đứng: Lưu lượng khí thải lớn, nhiệt 
độ cao, độ ẩm lớn. Nồng độ bụi, SO2 lớn, nồng 
độ CO không ổn định, than chưa cháy hết…

- Xi măng lò quay: Lưu lượng khí thải lớn, 
nhiệt độ cao. Nồng độ bụi, NOx lớn; SO2, CO 
nhỏ, ổn định

Lọc bụi tĩnh điện

Lọc bụi tĩnh điện hoặc lọc bụi 
túi vải

Nghiền, đóng bao xi 
măng

Công đoạn này sinh ra nhiều bụi và tiếng ồn, 
mức độ phát tán rộng không cao, ảnh hưởng 
trực tiếp đến người lao động.

Sử dụng chụp hút tại máy 
đóng bao, trên băng tải, 
máng trượt. Thiết bị thu bụi 
là lọc bụi túi vải.

Tại các cửa đổ, cửa tháo Phát sinh bụi cục bộ, bụi này mịn, ảnh hưởng 
trực tiếp dến người lao động

Dùng lọc bụi túi vải

 - Nhiệt độ khói thải thấp;
 - Nồng độ khí CO trong khói thải lớn, không đều. Nồng 
độ khí CO đặc biệt lớn khi cấp liệu vào lò.
 - Nồng độ bụi trong khói thải lớn, chứa nhiều than chưa 
cháy hết;
 - Nồng độ khí SO2 trong khói thải lớn.
  b. Các nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay
Khói thải có các tính chất như sau:
 - Độ ẩm khói thải thấp;
 - Nhiệt độ khói thải thấp;
 - Nồng độ khí NOx  lớn;
 - Nồng độ khí SO2, CO thấp;
 - Nồng độ bụi thấp.
2. Hiện trạng sử dụng thiết bị xử lý khói thải lò nung 
clanhke và hiệu quả xử lý
Thiết bị xử lý khói lò nung clanhke hiện nay ở Việt Nam:
 - Các nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò 

đứng cơ giới hóa: Thiết bị lọc bụi túi vải chịu nhiệt;
 - Các nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay: 
Thiết bị lọc bụi tĩnh điện.
 Nhóm thực hiện đã lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu 
khí, bụi trong khói thải tại một số nhà máy xi măng. Nồng 
độ bụi, khí thải trong khói thải được trình bày tại  Bảng 2.
3. Giải pháp giảm thiểu
 Các nhà máy sản xuất xi măng tác động mạnh mẽ 
tới môi trường trong tất cả quá trình hoạt động. Những 
yếu tố ảnh hưởng đến việc giảm thiểu môi trường được 
quyết định từ giai đoạn lựa chọn công nghệ, thiết bị công 
nghệ, thiết bị môi trường, vận chuyển nguyên, nhiên liệu 
đầu vào, sản phẩm đầu ra, vận hành ... đặc biệt là công 
đoạn nung. Đây là công đoạn phát sinh chất ô nhiễm cần 
quan tâm nhất trong các nhà máy sản xuất xi măng. Các 
biện pháp giảm thiểu như sau:
a. Các nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay
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Bảng 2 - Nồng độ bụi, khí độc hại trong khói thải của các nhà máy xi măng

Thông
số

ĐVT Xi Măng
Lưu Xá

Nhiệt
độ

0C

Trước xử lý

mg/Nm3Bụi

SO2

NOx

CO

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Sau xử lý

QC 23/2009-BTNMT cột B1 Không xác định

Xi Măng
Bút Sơn

Xi Măng
Bỉm Sơn

Xi Măng
Tam Điệp

Trước xử lý

Sau xử lý

QC 23/2009-BTNMT cột B1

Trước xử lý

Sau xử lý

QC 23/2009-BTNMT cột B1

Trước xử lý

Sau xử lý

QC 23/2009-BTNMT cột B1

Trước xử lý

Sau xử lý

QC 23/2009-BTNMT cột B1

119,4

57,15

149,5

127,5

149

126

149,5

127,5

8365,1

69

2953

126,5

3351,5

107,5

2461,5

53,95

2205,5

316,5

358,5

348

395

390,5

403

400

158,1

44,4

738,5

730,5

604,5

599,5

590,5

588

261,5

252,5

233,5

224,5

273

267

270,5

267

200

500

1000

1000

       Ghi chú:
      QC 23:2009/BTNMT cột B1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng đến 
hết ngày 31/12/2014. (Thiết bị xử lý khói lò nhà máy xi măng Lưu Xá- Lọc bụi túi vải. Nhà máy XM Bút Sơn, Bỉm 
Sơn, Tam Điệp – Lọc bụi tĩnh điện)

Nhận xét:
- Lọc bụi túi vải: 
  + Hiệu suất xử lý bụi, SO2 cao (Hiệu 
suất xử lý bụi: 99,2%, SO2: 86,1%).
  + Xử lý được một phần khí NOx (hiệu 
suất xử lý NOx: 32,7%).
- Thiết bị lọc bụi túi vải:
  + Hiệu suất xử  lý bụi cao (97,85%);
  + Xử lý được một phần SO2 (4,2%). 
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Biểu đồ 1 - Hiệu suất xử lý các chất ô nhiễm trong khói thải lò nung

Hiệu suất xử lí

đơ
n 

vị
 %
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XM Lưu Xá

XM Bút Sơn
XM Bỉm Sơn

XM Tam Điệp

Nhiệt độ CO NOx SO2 Bụi

44,6

14,8
15,5

14,8

3,7

4,3
2,9

1,5

32,7

1,2
1

0,5

86,1

4,2
1,3

1

99,2

95,7
96,8

97,8



 - Sử dụng lò quay phương pháp khô có lò phân giải;
 - Chọn lò quay có tiết diện đều nhau;
 - Sử dụng vòi phun đa kênh;
 - Sử dụng phụ gia khoáng hóa để giảm nhiệt độ nung;
 - Nâng cao năng suất lò;
 - Giảm tổn thất nhiệt bằng cách sử dụng vật liệu chịu lửa 
cường độ cao tại đầu nguội của lò và calciner hoặc dùng 
gạch spinel có bông chịu lửa cách nhiệt ở phần nung sẽ 
giảm nhiệt độ vỏ lò từ 4170C xuống còn 3600C;
 - Sử dụng máy làm nguội clanhke kiểu ghi;
b. Các nhà máy sản xuất xi măng theo công nghệ lò đứng
 - Máy trộn ẩm cần đảm bảo có độ ẩm đồng đều, có độ 
bền nhiệt và khả năng kết khối tốt;
 - Cấp đủ không khí để than cháy hết nâng cao hiệu quả 
cháy, giảm tổn thất nhiệt;
 - Duy trì nhiệt độ lò nung clanhke ở mức tối đa (không 
thấp hơn 14000C). Tránh tạo kết dính cục bộ gây treo lò, 
tạo vùng có nồng độ CO lớn có thể gây nổ, sập lò;
 - Luôn duy trì sự cân bằng giữa khối lượng viên liệu nạp 
vào lò và lượng clanhke ra lò để duy trì ổn định các vùng 
công nghệ trong lò theo quy định. Tỷ lệ viên liệu cấp vào 
lò /clanhke ra lò = 2/1;
 Ngoài ra cần thực hiện các biện pháp kiểm soát 
với các thiết bị lọc bụi, các giải pháp quản lý để nâng cao 
hiệu quả xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
4. Kết luận
 Từ các kết quả khảo sát, đo kiểm các thông số 
về môi trường trong khói thải lò nung clanhke tại một 
số cơ sở và đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng 
thiết bị xử lý môi trường tại một số cơ sở, đề tài có kết 
luận như sau:
a. Về hiện trạng thiết  b ị  xử lý môi t rường:
 - Các nhà máy xi măng lò đứng dùng lọc bụi túi vải, 
các nhà máy xi măng lò quay dùng lọc bụi tĩnh điện xử 
lý khói lò là phù hợp, khả thi theo mục đích thiết kế. 
Nồng độ bụi, khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải theo 
QCVN 23: 2009.
 - Khi lắp lọc bụi khói lò nung clanhke cho xi măng lò 
đứng, lượng than tiêu thụ tăng, năng suất lò tăng, quy 
trình vận hành lò phải thay đổi phù hợp với yêu cầu của 
thiết bị lọc bụi.
 - Khi máy nghiền hoạt động, nồng độ bụi trong khí thải 
vào lọc bụi tĩnh điện tăng nhưng vẫn nằm trong giới hạn 
cho phép của lọc bụi, thiết bị hoạt động hiệu quả, nồng độ 
bụi sau xử  lý đảm bảo tiêu chuẩn thải.
b. Lựa chọn thiết bị xử lý khói thải lò nung clanhke phù 
hợp cho hai loại hình công nghệ:

 - Xi măng lò đứng: Dùng lọc bụi túi vải chịu nhiệt thế 
hệ mới. Thiết bị hoạt động tốt, phù hợp. Thiết bị xử lý 
được cả bụi và khí thải độc hại.
 - Xi măng lò quay: có thể dùng lọc bụi tĩnh điện hoặc 
lọc bụi túi vải. 
 Khi dùng lọc bụi tĩnh điện cần chú ý đến nồng 
độ CO khi lượng than tăng. Vì vậy cần đặc biệt tuân 
thủ quy trình vận hành công nghệ ổn định an toàn. 
 Lọc bụi túi vải chịu nhiệt có hiệu suất xử lý 
cao (theo kết quả đo kiểm, hiệu xuất xử lý bụi của lọc 
bụi túi vải là 99,2%, lọc bụi tĩnh điện là 97,85% so với 
đầu vào). Ngoài ra lọc bụi túi vải còn xử lý được các 
khí độc hại có trong khói thải. Khi dùng lọc bụi túi vải, 
cần theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành. Khi nồng 
độ bụi tăng, cần điều chỉnh giảm thời gian tái sinh túi 
và ngược lại tránh tăng trở lực quạt, ảnh hưởng đến 
quá trình vận hành của thiết bị công nghệ và thiết bị 
xử lý môi trường.
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NGHIEÂN CÖÙU SÖÛ DUÏNG
TRO XÆ NHIEÄT ÑIEÄN THAN TAÀNG SOÂI

TUAÀN HOAØN COÙ KHÖÛ LÖU HUYØNH CFBC
LAØM VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG

TS. TẠ MINH HOÀNG - Viện vật liệu xây dựng

 Tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn 
khử lưu huỳnh CFBC là sản phẩm phụ của các nhà 
máy nhiệt điện đốt than. Công nghệ đốt than tầng sôi 
tuần hoàn khử lưu huỳnh thường sử dụng các loại 
than chất lượng thấp: nhiệt lượng thấp, hàm lượng 
tro cao và thường có hàm lượng lưu huỳnh cao. 
Công nghệ đốt than CFBC sử dụng đá vôi và đôlômit 
làm chất hấp thụ lưu huỳnh. Do vậy loại tro xỉ CFBC 
thường có lượng SO3 cao hơn so với công nghệ đốt 
than phun (PCC) thông dụng cho đến nay. Tro xỉ công 
nghệ đốt than phun PCC hiện đã được nghiên cứu 
nhiều và sử dụng từ lâu. Công nghệ đốt than phun 
tại Việt Nam đã có từ những năm 50-60 của thế kỉ 20 
như nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, Phả Lại và sau đó 
là Uông Bí. Trong khi đó công nghệ đốt than tầng sôi 
CFBC mới chỉ xuất hiện ở những năm đầu thế kỉ 21 
tại Việt Nam và mới đi vào hoạt động như ở nhiệt điện 
Cao Ngạn, Na Dương, tiếp sau đó là Cẩm Phả và Sơn 
Động. Do vậy, các tính chất của công nghệ đốt than 
tầng sôi CFBC này hiện được nghiên cứu và sử dụng 
chưa nhiều trên thế giới và Việt Nam.
 Theo số liệu thống kê và dự báo dựa trên 
Quy hoạch Điện Quốc gia, các nhà máy nhiệt điện 
đốt than tầng sôi CFBC tại Việt Nam sẽ tạo ra lượng 
tro xỉ khoảng 9-10 triệu tấn tro xỉ CFBC/năm trong 
giai đoạn 2015-2020.
 Với mục đích tận dụng nguồn tro xỉ nhiệt điện 
CFBC làm vật liệu xây dựng đem lại hiệu quả kinh tế và 
môi trường, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Vật liệu xây 
dựng thực hiện đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất 
sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt tầng sôi tuần hoàn CFBC 
sản xuất vật liệu xây dựng“.

 Sau hai năm thực hiện, đề tài đã được Hội đồng 
Khoa học kỹ thuật chuyên ngành của Bộ Xây dựng 
nghiệm thu năm 2011. Các sản phẩm của đề tài gồm 
các phần sau:
   + Phần I: Nghiên cứu đánh giá các đặc tính kỹ thuật 
của tro nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn CFBC và 
khả năng sử dụng tro làm vật liệu xây dựng;
   + Phần II: Soạn thảo “ Tiêu chuẩn cơ sở - Yêu cầu kỹ 
thuật của tro nhiệt điện tầng sôi làm vật liệu xây dựng”;
   + Phần III: Soạn thảo “Sổ tay quy trình công nghệ xử 
lý tro nhiệt điện tầng sôi CFBC phù hợp cho sản xuất vật 
liệu xây dựng”;
   + Phần IV: Soạn thảo “Sổ tay quy trình công nghệ sản 
xuất một số sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro 
nhiệt điện tầng sôi CFBC”.
1. Giới thiệu công nghệ nhiệt điện đốt than
 Hiện nay các nhà máy nhiệt điện đốt than trên 
thế giới đang áp dụng các công nghệ đốt sau:
  • Đốt than phun (PCC)
  • Đốt than tầng sôi tuần hoàn (CFBC)
  • Đốt than tầng sôi áp lực (PFBC)
  • Khí hoá than
 Công nghệ đốt than nhiệt điện phải đáp ứng nhu 
cầu cơ bản là hiệu suất cao, thân thiện với môi trường 
và có chi phí đầu tư thấp.
 Lò hơi đốt than phun PCC là công nghệ đã rất 
phát triển và đang là công nghệ sản xuất điện năng chủ 
yếu trên thế giới. Than được nghiền mịn và đốt cháy 
trong buồng lửa nồi hơi; nhiệt từ quá trình đốt cháy sẽ 
gia nhiệt cho nước và hơi trong các dàn ống và thiết bị 
bố trí trong nồi hơi. Công nghệ này trong tương lai vẫn
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là chủ đạo trong các nhà máy nhiệt 
điện đốt than.
 Các phế thải khi đốt than tại các 
nhà máy nhiệt điện là tro, xỉ và khói chứa 
nhiều  khí ( chủ yếu COx, H2O, SOx và 
NOx ) và bụi. Do các yêu cầu ngày càng 
cao về bảo vệ môi trường không khí và 
giảm khả năng gây mưa axit  nên ngoài 
công nghệ đốt than phun xử lý khí ngoài 
còn có công nghệ đốt than tầng sôi tuần 
hoàn có khử khí sulfur trong buồng đốt 
(CFBC) dùng  đá vôi hoặc đôlômít làm 
chất hấp phụ đối với các loại than chứa 
sulfur thường được dùng trong các nhà 
máy nhiệt điện.
 Lò hơi tầng sôi tuần hoàn CFBC 
được phát triển từ những năm 70 của thế 
kỷ trước. Công nghệ thế hệ đầu tiên là 
công nghệ đốt tầng sôi áp suất thưòng 
(AFBC – Atmospheric classic Fluidzed 
Bed Combustion). Công nghệ này gần 
như công nghệ đốt than phun, tuy nhiên 
sự khác biệt là than đốt trong lò tầng sôi 
có kích thước lớn hơn và được đốt cùng 
chất hấp thụ lưu huỳnh là đá vôi trong 
buồng lửa, hạt than được tuần hoàn 
trong buồng lửa cho tới khi đủ nhỏ. Công 
nghệ này cho phép đốt các loại than xấu 
có chất lượng thay đổi trong khoảng 
rộng, có hàm lượng lưu huỳnh cao. Các 
lò hơi tầng sôi hiện nay có công suất 30- 
300 MW. Than antraxit sau sàng tuyển 
có phụ phẩm chất lượng xấu, than nâu, 
tính thương mại thấp hoàn toàn có thể 
sử dụng trong lò hơi tuần hoàn tầng sôi. 
Do vậy với lò hơi tầng sôi sẽ tận dụng 
được các phụ phẩm nhiên liệu cấp thấp 
để sản xuất điện mà vẫn bảo đảm yêu 
cầu môi trường.
 Công nghệ đốt than tầng sôi tuần 
hoàn CFBC (Circulating Fluidzed Bed 
Combustion) là công nghệ thuộc thế thệ 
thứ hai, có nhiệt độ buồng lửa thấp (800-
960hC) áp suất bình thường, quá trình 
cháy trong buồng đốt của than có đá vôi để 
khử lưu huỳnh, sử dụng lọc bụi tĩnh điện. 
Do được đốt tuần hoàn nên hiệu quả đốt 
tốt hơn so với công nghệ đốt thế hệ đầu.

 Công nghệ đốt than tầng sôi áp lực PFBC (Pressurized Flu-
idzed Bed Combustion) là một công nghệ mới thuộc thế hệ thứ ba. 
Về mặt cấu tạo, loại lò hơi này phức tạp hơn hai loại lò hơi trên. 
Quá trình cháy cũng giống như lò hơi tầng sôi tuần hoàn, nhiệt độ 
buồng đốt vào khoảng 800-8500C, áp suất 12-16 bar. Khói nóng 
được làm sạch và đưa vào sinh công tuabin khí sau đó cấp nhiệt 
cho nước-hơi trong lò thu hồi nhiệt để chạy tuabin hơi. Lò hơi tầng 
sôi áp lực được kiến nghị sử dụng cho nhiên liệu có độ ẩm cao như 
than nâu, hiệu suất cao, ít phát thải, chi phí vận hành thấp là ưu 
điểm của công nghệ này.  
 Thành phần phế thải rắn của nhà máy nhiệt điện tầng sôi 
CFBC thường chứa khoảng 50-90% tro bay, khoảng 10-40% xỉ  và 
khoảng 16-30% thạch cao nhân tạo. Kích thước hạt của tro bay 
1-200 micron, của xỉ (tro đáy) khoảng 10 micron – 20 mm. Trong 
thành phần khoáng của tro xỉ xác định bằng phân tích tán xạ tia X 
(XRD) cho thấy thường chứa thạch anh (SiO2), vôi (CaO), anhydrite 
(CaSO4) và các oxit liên kết của Fe, Mg, sét mất nước…  [1,3]. 
 Các phản ứng xảy ra khi đốt than có đá vôi-chất hấp thụ trong 
buồng đốt lò CFBC:
     C         + O2 => CO2

     S     + O2 => SO2

     CaCO3  => CaO    +    CO2

     FeS2 (Pyrite) => Fe2O3 +    SO2

     CaO     +     SO2      +     1/2 O2        =>     CaSO4

     Sét (lẫn trong than)    =>   Sét mất nước    +    H2O

Hình 1 - Sơ đồ nguyên lý buồng đốt than tầng sôi tuần
hoàn CFBC có xử lý lưu huỳnh
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Hình 1.2 - So sánh vi cấu trúc tro bay
PCC và CFBC

Các hạt tro bay PCC

Cấu trúc phân tử xốp của Zeolite
(tương tự tro bay CFBC)
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2. Các nghiên cứu  và sử dụng tro xỉ đốt than tầng sôi 
2.1. Các nghiên cứu  và sử dụng tro xỉ đốt than tầng sôi trên thế 
giới
 Từ lâu, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu sử 
dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than phun PCC chưa khử khí sulfur hoặc 
xử khí sulfur ngoài buồng đốt tương tự tại các nhà máy nhiệt điện 
Phả Lại, Uông Bí… Theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM C618 các loại tro, 
xỉ này được phân loại thành các loại F và C… có thể dùng làm phụ 
gia hoặc nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng, 
vữa, bê tông,…
 Tuy nhiên với công nghệ mới đốt than tầng sôi tuần hoàn khử 
khí sulfur  trong buồng đốt CFBC ( tương tự tại nhiệt điện Na Dương, 
Cao Ngạn...), sử dụng các loại than nhiệt năng thấp và nhiều lưu 
huỳnh thì tro xỉ tạo thành có các tính năng và thành phần hoá khác 
nhiều so với tro xỉ than đốt theo công nghệ đốt than phun và không 
phù hợp với phân loại của ASTM C618 do hàm lượng SO3 trong tro 
cao hơn 5%, đồng thời hàm lượng vôi tự do cũng cao hơn. Tro xỉ 
CFBC này đã được nghiên cứu nhiều trong vài năm gần đây, tuy 
nhiên, hầu như chưa được nghiên cứu đầy đủ để sử dụng bảo đảm  
an toàn tại Việt Nam.
 Theo công nghệ đốt than tầng sôi có khử sulfur CFBC thì khí 
dioxit sulfur (SO2) thoát ra khi đốt cháy than sẽ tác dụng với chất hấp 
phụ (đá vôi) mà hình thành thạch cao, bên cạnh đó cũng tồn tại vôi 
tự do (CaO) trong tro xỉ nhiệt điện có khả năng gây nứt sản phẩm bê 
tông nếu sử dụng không đúng cách.
 Khi bị phong hoá theo thời gian dưới tác động của độ 
ẩm và khí CO2 tro xỉ CFBC có thể xảy ra các phản ứng sau 

Bảng 1 - So sánh đặc điểm công nghệ đốt than phun (PCC) và đốt than tầng sôi (CFBC) 

Các thông số Đốt than phun (PCC) Đốt than tầng sôi (CFBC)

CaO trong buồn đốt Không Có

Kích thước hạt than < 90mm < 8mm

Thời gian lưu của than trong buồng đốt Vài giây Vài phút

Nhiệt độ cháy Cao (1300-1700°C) Thấp (800-900°C)

Độ xốp của tro Thấp Cao

Độ pH của tro Trung hòa-axit Kiềm

Hiệu quả sử dụng nhiệt, % 33-35 36-40

Phát thải SO2, lbs/mmBTU 1,2 0,1

Phát thải NOx, lbs/mmBTU 0,6 0,15

Giá thành điện 100 90

Hình 1.2 - So sánh vi cấu trúc tro bay
PCC và CFBC

Các hạt tro bay PCC

Cấu trúc phân tử xốp của Zeolite
(tương tự tro bay CFBC)



>> Nghiïn cûáu KHCN trong nûúác

Bảng 2 - So sánh tro xỉ CFBC của Pháp, Đức và Ba Lan (% khối lượng)

Tro CFBC

Tro đáy, Pháp

Tro bay , Pháp

Tro đáy, Đức

Tro bay, Đức

Tro bay, Ba Lan

Tro đáy, Ba Lan

Tro đáy, Ba Lan

Tro đáy, Ba Lan

MKN, % SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO CaOtd MgO SO3 Na2O K2O

12,00 40,60 2,77 4,90 29,17 9,7 0,05 10,33 - -
- -

-

24,46 13,47 11,21 6,20 29,87 8,82 0,52 14,05

12,74 26,74 6,81 17,00 19,42 4,43 2,75 10,13 2,08 1,68

1,07 28,72 17,92 12,54 21,20 7,06 2,73 12,14 1,12 1,01

10,70 38,90 5,70 18,70 13,70 2,90 2,30 6,00 0,68 1,41

2,20 57,40 3,0 16,80 10,10 2,80 1,50 6,10 0,43 1,53

2,60 61,10 3,80 25,50 0,80 0,12 1,60 0,50 0,50 2,45

0,94 33,45 5,62 27,34 18,26 1,61 7,66 0,68 2,11

(bao gồm các quá trình thuỷ hoá và cacbonat hoá):
 CaSO4 + 2H2O       > CaSO4.2H2O
 CaO + 2H2O       > Ca(OH)2

 Ca(OH)2 + CO2       > CaCO3 + H2O
 Vật chất sét vô định hình có trong tro và xỉ nhiên 
liệu. Khi đốt cháy phần hữu cơ của nhiên liệu than thì 
vật chất sét bị mất nước hóa học và trở thành vô định 
hình. Khoảng nhiệt độ mất nước của vật chất sét phụ 
thuộc vào thành phần khoáng của nó. 
 Khả năng hoạt tính của vật chất sét vô định hình 
còn tăng ở mức cao hơn nữa khi có mặt canxi sulphat. 
Ettringite hình thành từ mêta kaolin (sét mất nước, pha 
vô định hình trong tro xỉ) kết hợp với vôi và thạch cao 
như trong phản ứng sau:

Alumino-silicate (sét mất nước-mêta caolin) + Ca(OH)2 + 
CaSO4.2H2O      >  3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O (ettringite)                                             
  Trong thành phần tro xỉ CFBC có chứa Al2(SO4)3.16 
H2O cũng có thể tương tác với Ca(OH)2 ở ngay trong tro xỉ 
để hình thành ettringite theo phản ứng sau:
Al2(SO4)3.16H2O + 6Ca(OH)2 +10H2O      >  3CaO.Al2O3 
.3CaSO4.32H2O
 Điều quan trọng cần xem xét khi sử dụng tro xỉ 
CFBC cho các ứng dụng xây dựng là xu hướng một số tro, 
xỉ CFBC nở dần theo thời gian. Có ba nguyên nhân tiềm 
tàng cho xu hướng này:
     • Điều kiện trong các buồng đốt nồi hơi CFBC thường là 
thuận lợi để hình thành anhydrite và sau đó là thạch cao.

 Khi tro xỉ CFBC được đưa ngay vào làm vật 
liệu san lấp thì tro xỉ sẽ nở dần do tăng lượng ẩm đưa 
vào từ môi trường. Điều kiện này sẽ thúc đẩy sự phát 
triển của các tinh thể thạch cao, và kéo theo là hiện 
tượng nở của cả khối vật liệu và sẽ tiếp tục sau vài 
tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng vật liệu này. 
   • Thông thường để khử lưu huỳnh trong than theo 
công nghệ CFBC, người ta đưa đá vôi hoặc đôlômit dư 
vào, kết quả là ngoài sự hình thành anhydrite, trong tro 
xỉ còn chứa một lượng vôi tự do. Gặp điều kiện độ ẩm, 
lượng vôi này sẽ thuỷ hoá (tả) dẫn đến làm tăng thể 
tích của khối tro xỉ CFBC theo thời gian.
    • Có khả năng nữa là do hàm lượng cao của thạch 
cao, vôi tự do kết hợp với các loại khoáng khác có thể 
hình thành dần khoáng ettringite. Việc hình thành ettr-
ingite – chất gây nở mạnh cũng sẽ kéo theo hiện tượng 
nở của khối vật liệu.
 

 Do vậy khi xem xét việc sử dụng tro xỉ CFBC 
cho các mục đích xây dựng, điều quan trọng là vật liệu 
này cần phải được thí nghiệm để xác định tiềm năng 
nở theo thời gian.
 Tro xỉ CFBC  sử dụng các loại than nhiều tạp chất 
để đốt về bản chất là chất kết dính phức hợp do trong 
thành phần có chứa thạch cao, vôi, sét mất nước (mêta 
caolin) puzơlan và có thể gọi đó là chất kết dính thạch cao 
vôi puzơlan. Các nghiên cứu trên thế giới về tro xỉ CFBC 
và đánh giá thị trường của tro xỉ CFBC đã chỉ ra các định 
hướng sử dụng sau:
 1.Sản xuất xi măng và bê tông  
 2.San lấp
 3.Gia cố đất    
 4.Sản xuất cốt liệu
 5.Xử lý môi trường
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2.2. Đặc tính kỹ thuật của tro xỉ CFBC của một số nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam
 Tiềm năng tro xỉ CFBC Việt Nam là khá lớn do có nhiều mỏ than chất lượng kém với độ tro và hàm lượng 
lưu huỳnh cao có thể dùng cho nhiệt đốt tầng sôi (bảng 3).
 

Bảng 3 - Chất lượng than của một số mỏ than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện CFBC 

Loại than

Na Dương I

Na dương II

Núi Hồng

Núi Hồng

Núi Hồng

Núi Hồng

Khánh Hòa

Cỡ hạt, mm Độ tro khô,
 Ak, %

Độ ẩm toàn 
phần, Wtp, %

0-20

0-20

0-25

0-25

0-25

0-25

0-25

Khánh Hòa 0-25

Khánh Hòa

Khánh Hòa

Khánh Hòa

Khánh Hòa

Hòn Gai  C6

Hòn Gai C6a

Hòn Gai C6b

Mạo Khê 6a

Mạo Khê 6b

Vàng Danh 6a

Vàng Danh 6b

Lưu huỳnh chung 
khô, Skch , %

Trị số tỏa nhiệt toàn 
phần khô, Qkgr, cal/g

0-25

0-25

0-25

0-25

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

32-37

37-42

11-15

15-24

24-32

32-38

10-15

15-18

18-22

22-26

26-33

33-40

26-33

33-40

40-45

33-40

40-45

33-40

40-45

≤16

≤16

≤23

≤23

≤23

≤23

≤14

≤14

≤14

≤14

≤14

≤14

≤12

≤12

≤12

≤12

≤12

≤12

≤12

≤8

≤8

≤4

≤4

≤4

≤4

≤3

≤3

≤3

≤3

≤3

≤3

≤0,8

≤0,8

≤0,8

≤1

≤1

≤1,5

≤1,5

4250

3950

6650

6000

5400

4800

6650

6400

6050

5750

5200

4650

5500

4850

4400

4650

4250

4650

4250

 Thành phần hóa học của một số mẫu tro xỉ 
CFBC được thể hiện trong bảng 4. 
 Kết quả phân tích thành phần hóa tro xỉ 
CFBC của một số nhà máy nhiệt điện cho thấy: 
 - Mặc dù các nhà máy nhiệt điện đều dùng công 
nghệ đốt than tầng sôi, nhưng có chất lượng tro 
hoàn toàn khác nhau. Điều này có thể được giải 
thích do:
+ Bản chất nguồn nhiên liệu than khác nhau.
+  Lượng  sử dụng phụ gia (đá vôi) hấp thu khí sulfur.
+ Thiết bị đốt nguồn gốc khác nhau và vận hành 
khác nhau

 Thành phần khoáng của tro xỉ CFBC cho thấy tro xỉ 
Cao Ngạn, Na Dương có chứa thạch cao khan và vôi tự do 
lớn, ngược lại tro xỉ Sơn Động và Cẩm Phả có rất ít thạch cao 
khan và vôi tự do . 
 Sự khác biệt này có thể giải thích do nguồn than và 
lượng chất hấp thu (đá vôi) sử dụng tại các nhà máy.
 Ngoài ra các loại tro xỉ CFBC cũng được kiểm tra thành 
phần hạt và hoạt độ phóng xạ tự nhiên.
Đánh giá tính kết dính của  tro xỉ CFBC
 Như đã nhận định trước đó theo các thành phần 
khoáng, tro xỉ CFBC có tính kết dính, thí nghiệm cường độ 
nén của vữa chứa tro xỉ CFBC (Na Dương) không chứa xi 
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măng cũng khẳng định điều đó (bảng 6).
  Thí nghiệm cường độ nén thực hiện trên các mẫu 
vữa kích thước 40x40x160 mm cho thấy tro xỉ CFBC có hoạt 
tính thể hiện qua cường độ (mẫu M1 và M2). Tro xỉ CFBC 
qua ủ ẩm có hoạt tính giảm ( mẫu M3). (Xỉ được nghiền mịn 
trước khi thí nghiệm). Các kết quả nghiên cứu cho kết 
luận như sau:
 1. Tro xỉ CFBC có thể có hàm lượng mất khi nung và 
SO3 nhỏ, có thành phần hóa học phù hợp tiêu chuẩn 
ASTM C618 và TCVN 6882 khi hàm lượng SO3 trong 
than nhiên liệu thấp. 
 2. Tro xỉ CFBC có thể có hàm lượng SO3 lớn hơn quy 
định khi hàm lượng SO3 trong than nhiên liệu cao hoặc 
MKN lớn hơn quy định của tiêu chuẩn ASTM C618 và 
TCVN 6882 do nguồn gốc thiết bị đốt.
 3. Khi tro xỉ CFBC có các hàm lượng MKN, SO3 lớn hơn 
so với quy định đồng thời hoạt độ phóng xạ tự nhiên I1 lớn 
hơn 1 thì có thể sử dụng ngay như vật liệu san lấp của các 
công trình ngoài nhà.
 4. Khi lượng SO3 trong tro xỉ CFBC cao có thể sử dụng làm 
phụ gia phức hợp khi nghiền xi măng hỗn hợp và không cần 
sử dụng thạch cao. Xi măng hỗn hợp có chứa tro xỉ CFBC 
thể hiện tính không co hoặc co ít.

 5. Tro CFBC là hỗn hợp ở các mức độ khác nhau 
của các khoáng chất vôi + canxi sulphat + sét 
hoạt hóa + quartz + canxít… theo kết quả phân 
tích khoáng nhiễu xạ rơn ghen và kiểm tra cường 
độ nén có thể thể hiện như hỗn hợp kết dính mác 
thấp, có khả năng nở.
 6. Các tiêu chuẩn GOST 25818, ASTM C618 và 
TCVN 6882 đều không thích hợp để đánh giá tro xỉ 
CFBC bởi hàm lượng SO3 trong tro xỉ CFBC có thể 
cao hơn quy định của các tiêu chuẩn này mặc dù các 
chỉ tiêu khác đều đạt nên cần xây dựng yêu cầu kỹ 
thuật mới cho loại tro CFBC.
 7. Do các tiêu chuẩn nêu trên không áp dụng cho 
tro CFBC nên có thể áp dụng tỷ lệ SO3 cho phép 
trong xi măng chứa tro CFBC là 5-17% và độ nở của 
thanh mẫu là ≤0,7% (theo quy định đối với xi măng 
nở của tiêu chuẩn GOST 11052) 
 8. Do trong tro xỉ CFBC, mặc dù hàm lượng xác 
định than chưa cháy (MKN) có thể cao nhưng lại 
chứa vôi tự do, đá vôi và canxi sulphat nên không 
thể dùng như cốt liệu chứa nhiên liệu để xuất gạch 
đất sét nung do sẽ gây nở nứt vỡ sản phẩm. 

7

8

9

10,5 6,6 10,6 17,6 2,42 0,31 1,06 0,62

1 2 2 1,8 3,65 4,57 2,32 3,14

- - 0,3 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00

SO3

K2O

Na2O 

4

5

6

11,5 14,5 18,6 11,5 21,92 21,98 25,65 24,43

13,5 14,5 21,7 37,6 5,49 0,61 1,28 0,50

1,4 1,7 1,0 1,2 1,33 1,37 1,09 1,01

Al2O3 

CaO

MgO

10

11

12

0,4 0,6 0,4 0,2 0,84 0,79 0,67 0,61

- - 4,0 4,0 6,93 0,70 - -

1,9 5,6 2,0 7,5 <0,02 <0,02 0,00 <0,02

TiO2

CaCO3

CaO (tự do)

 Bảng 4 - Thành phần hóa tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi 

TT

1

2

3

Thành phần
hóa (%)

Tro nhiệt điện CFBC

Tro bay Xỉ

26,5 2,0 4,4 1,8 8,06 3,41 7,11 2,25

22,5 52,5 29,6 24,5 50,37 60,53 51,07 59,15

10,5 3,5 10,5 3,6 5,75 5,59 8,94 8,11

Cao Ngạn

Tro bay Xỉ

Na Dương

Tro bay Xỉ

Cẩm Phả

Tro bay Xỉ

Sơn Động

MKN

SiO2

Fe2O3 
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Bảng 5 - Thành phần khóang tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi 
của một số nhà máy nhiệt điện Việt Nam

TT

1

2

3

Thành phần
khoáng (%)

Tro nhiệt điện

Tro bay Xỉ

18 7 16-21 28-35 Vết Vết Vết Vết

25 2-3 2-3 8-15 13-17 9-14 14-18

Rất ít Rất ít Vết Vết 2-4 2-4 2-5 2-5

Cao Ngạn

Tro bay Xỉ

Na Dương

Tro bay Xỉ

Cẩm Phả

Tro bay Xỉ

Sơn Động

Anhydrite
CaSO4

Quart SiO2

Muscovite
KAl3Si3O10

(OH)2

4  Vết Vết Vết Vết 1-2 3-4 1 2-4Microcline
KAlSi3O8

5  Vết  Vết  Vết  Vết 3-6 3-6 4-7 4-7
Talc

Mg3(Si2O5)
(OH)2

6 ít ít 8-10 3-5 5-8 3-6 5-10 2-4Hematite 
Fe2O3

7 15 15 8-12 12-18 Vết Vết Vết VếtLime CaO

8  Vết  Vết 3-5 3-5 Vết Vết Vết VếtCalcite CaCO3

 Vết  Vết 5-8 5-8 Vết Vết Vết Vết

Aluminium 
Sulphate 
hydrate

Al2(SO4)3 
.16H2O

9

10 Nhiều  Nhiều 40-45 25-30 63-70 60-65 65-70 62-66Pha vô
định hình
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 Bảng 6 - Cường độ của mẫu vữa tro xỉ CFBC Na Dương

Cường độ 
nén- tuổi

Cấp phối 

Xỉ:tro bay ND (1:2) 

26,5 1,8 3,41

52,5 29,6 50,37

ND: Na Dương

10,5 10,5 5,59

M1

Tro bay ND 

M2

Hỗn hợp xỉ và tro bay  
ND (tỷ lệ 1 :2) đã ủ ẩm

M3 Ghi chú

R7, MPa

R28, MPa

R90, MPa

<25
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9. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên I1 của tro CFBC thường 
>1. Do vậy khi sử dụng cần kiểm tra hoạt độ phóng 
xạ tự nhiên của vật liệu cuối có chứa tro CFBC (bê 
tông, xi măng…).
10. Việc xử lý sơ bộ tro CFBC có thể là giảm MKN (nếu 
cần thiết ) và phải nghiền mịn xỉ (tro đáy) trước khi sử 
dụng. Trong trường hợp sử dụng tro CFBC đã được 
tập trung tại các bãi tồn chứa hoặc đã được làm ẩm 
sơ bộ (thường để tránh bụi khi vận chuyển) có thể sử 
dụng làm cốt liệu, tuy nhiên cần kiểm tra độ ổn định thể 
tích sản phẩm trước khi sử dụng.
 Trên cơ sở các nghiên cứu về tính chất của 
tro xỉ CFBC, đó tiến hành sản xuất thử nghiệm một 
số sản phẩm sử dụng tro xỉ CFBC:

• Sử dụng tro xỉ CFBC làm phụ gia phức khi sản xuất 
xi măng hỗn hợp
 • Sử dụng tro bay CFBC sản xuất gạch đất ép
 • Sử dụng tro xỉ CFBC làm lớp base và subbase cho 
đường giao thông
 • Gia cố nền đường sử dụng tro bay CFBC 
 • Sử dụng tro CFBC làm đường bê tông xi măng 
 • Sử dụng tro xỉ CFBC chế tạo vữa  và gạch bê tông.
3. Kết luận:
 Tro xỉ nhiệt điện đốt than tầng sôi có khử lưu 
huỳnh là loại tro xỉ mới xuất hiện và có sản lượng 
tăng dần do việc xây dựng mới các nhà máy nhiệt 
điện sử dụng các loại than chất lượng xấu dùng công 
nghệ đốt than tầng sôi CFBC. Do một số tính chất 
khác biệt so với các loại tro xỉ đốt theo công nghệ 
than phun PCC như hàm lượng SO3 và CaO cao nên 
cần được nghiên cứu và kiểm tra trước khi sử dụng 
làm vật liệu xây dựng.
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1. Mở đầu
 Thạch cao là thành phần quan trọng, không 
thể thiếu trong trong quá trình sản xuất xi măng, 
thường được định lượng và nghiền cùng với clanhke, 
có tác dụng để điều chỉnh thời gian đông kết.
 Chất lượng thạch cao được quy định trong 
các tiêu chuẩn, như:
 + Trong tiêu chuẩn về xi măng của Anh BS EN 
197–2000 Cement Part 1: Compostion, specifica-
tions and comformity criteria for common cements 
quy định: Phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết xi 
măng là calcium sulfate; có thể là thạch cao tự nhiên  
(CaSO4.2H2O); có thể là thạch cao nhân tạo (hỗn hợp 
của các chất CaSO4.2H2O, CaSO4.1/2H2O, CaSO4). 
Thạch cao nhân tạo thường là sản phẩm phụ của một 
quá trình công nghiệp nào đó. 
 + Trong các tiêu chuẩn xi măng của Mỹ như: ASTM 
C150 Standard Specification for Portland Cement, 
ASTM C595 Standard Specification for Blended Hy-
draulic Cement, ASTM C1157 Standard Performance 
Specification for Hydraulic Cement: Quy định phụ 
gia điều chỉnh thời gian đông kết tương tự như BS 
197-2000, lượng thạch cao sử dụng phải đảm bảo xi 
măng có các chỉ tiêu thời gian đông kết, hàm lượng 
mất khi nung … thoả mãn yêu cầu kỹ thuật.
 + Ở Việt Nam, thạch cao được quy định trong tiêu 
chuẩn ngành TCXD 168-1989, tiêu chuẩn này đang 
trong quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn Quốc 
gia. Trong tiêu chuẩn TCXD 168 hàm lượng thạch 
cao trong thạch cao nhân tạo được xác định thông 
qua hàm lượng anhydric sunfuric (SO3) và phân 
thành 3 loại như sau:

 Như vậy, về cơ bản thạch cao nói chung nếu thoả 
mãn các chỉ tiêu kỹ thuật trong tiêu chuẩn thì có thể sử dụng 
làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng.
 Tuy nhiên, thực tế khi sử dụng thạch cao vào xi 
măng, hàm lượng thạch cao sử dụng phụ thuộc vào chất 
lượng thạch cao đó, thông thường được xác định qua 
hàm lượng SO3. Do đó các nhà sản xuất thường có bước 
thử nghiệm để lựa chọn hàm lượng thạch cao tối ưu, đặc 
biệt là khi sử dụng thạch cao nhân tạo. 
 Xuất phát từ yêu cầu đó, Công ty Deawoo Inter-
national Corporation-Hàn Quốc đã đề nghị Viện Vật liệu 
xây dựng nghiên cứu, đánh giá sử dụng thạch cao nhân 
tạo từ quá trình sản xuất phân hoá học ở Hàn Quốc làm 
phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng.
2. Các nội dung nghiên cứu thử nghiệm:
 Đây là sản phẩm nhập khẩu, để khẳng định tính an 
toàn cho sản xuất và sử dụng, cần đánh giá các chỉ tiêu có 
thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cho người sản xuất, sử 
dụng và môi trường, như:
 - Hàm lượng kim loại nặng có thể phát thải ra môi trường;
 - Đánh giá các chỉ tiêu hoạt độ phóng xạ.
 Để nghiên cứu ảnh hưởng của thạch cao đến 
các tính chất của xi măng, chúng tôi thực hiện các nội 
dung thử nghiệm:

Chỉ tiêu kĩ thuật của 
thạch cao nhân tạo

Hàm lượng anhydric 
sunfuric, %, không nhỏ 
hơn

Phân loại

I II III

42 37 33

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM
SÖÛ DUÏNG THAÏCH CAO NHAÂN TAÏO

LAØM PHUÏ GIA ÑIEÀU CHÆNH THÔØI GIAN
ÑOÂNG KEÁT CHO XI MAÊNG

ThS. NGUYỄN MẠNH TƯỜNG - TT Bê tông và Xi măng, Viện Vật liệu xây dựng



- Chế tạo xi măng poóc lăng theo tiêu chuẩn TCVN 
2682:2009 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật với 
các tỷ lệ thạch cao khác nhau.
- Đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của xi măng theo TCVN 
4030:2003 Phương pháp xác định độ mịn; TCVN 6016: 
1995 Phương pháp xác định độ bền, TCVN 6017:1995 
Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

 Bảng 1 - Thành phần khoáng, hoá của clanhke xi măng Tam Điệp

Thành phần hoá clanhke, % khối lượng

Chỉ tiêu

Hàm lượng

Thành phần khoáng clanhke theo tính toán, % khối lượng 

Chỉ tiêu

Hàm lượng

MKN SiO2 Fe2O3 Al2O3 Al2O3 MgO SO3 Na2O K2O

0,27 21,34 3,75 5,10 65,92 1,71 0,21 0,00 0,78

C3S C2S C3A C4AF

65,92 11,81 7,17 11,41

Nhận xét:
 Clanhke xi măng Tam Điệp thuộc loại clan-
hke xi măng poóclăng thông dụng, phù hợp với TCVN 
7024:2002. Thạch cao gồm hai loại:
 1) Thạch cao nhân tạo do Công ty Deawoo

International Corporation cung cấp (sau đây gọi tắt là 
thạch cao nhân tạo).
 2) Thạch cao tự nhiên có nguồn gốc từ Lào, dùng làm 
mẫu đối chứng.
Thành phần của hai loại thạch cao như trong Bảng 2:

Bảng 2 - Thành phần của thạch cao

Hàm lượng CaO, % khối lượng 33,50 33,04 kqđ kqđ

42,23 41,63 kqđ ≥ 37Hàm lượng SO3, % khối lượng

Chỉ tiêu Thạch cao 
Lào

Thạch cao 
nhân tạo

Quy định của TCXD 168:1989

Đối với thạch 
cao tự nhiên 

(loại II)

Đối với thạch 
cao nhân tạo 

(loại II)

Hàm lượng nước liên kết (H2Olk), 
% khối lượng

Hàm lượng CaSO4.2H2O

18,94 17,78 ≥ 18,83 kqđ

90,49 84,95 (dự kiến) ≥ 90 kqđ

Nhận xét:
 Thạch cao Lào và thạch cao nhân tạo có thành 
phần hoá, khoáng đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật của 
TCXD 168:1989, cả thạch cao tự nhiên và nhân tạo đều 
thuộc loại II theo cách phân loại của TCXD 168. 

 Để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khác gây 
ra do đặc trưng của quá trình thu hồi thạch cao nhân 
tạo nhưng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng xi măng, 
chúng tôi đã phân tích các chỉ tiêu mà tiêu chuẩn TCXD 
168 không quy định, kết quả như trong bảng 3.
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- Rút ra nhận xét và tỷ lệ sử dụng thạch cao hợp lý.
3. Vật liệu sử dụng cho nghiên cứu thử nghiệm:
 Clanhke: sử dụng clanhke của Công ty Xi măng 
Tam Điệp; clanhke được sản xuất trên dây chuyền lò quay 
phương pháp khô hiện đại, công suất 4000 tấn clanhke/
ngày. Thành phần khoáng, hoá của clanhke như trong 
Bảng 1:



8,5 Ảnh hưởng đến chất lượng xi măng

không có Giảm chất lượng xi măng

pH

Axít dư

Ca(OH)2 

Hàm lượng, % Khả năng ảnh hưởng đến chất lượng xi măng

14,35 Ảnh hưởng đến khả năng định lượng

0,62 Kéo dài thời gian đông kết

Chỉ tiêu

Độ ẩm tự nhiên

P2O5

Bảng 3 - Một số chỉ tiêu ảnh hưởng đến chất lượng
xi măng của thạch cao nhân tạo

3,5 Thử trên mẫu ẩm nguyên khai

 - Cát tiêu chuẩn: thoả mãn TCVN 6227:1996 (phù hợp 
với tiêu chuẩn CEN EN 196-1, ISO 679). 
 - Để đánh giá ảnh hưởng của thạch cao nhân tạo đến 
tính chất xi măng, đề tài tiến hành chế tạo xi măng poóc 
lăng với các tỷ lệ thạch cao khác nhau; đồng thời so sánh 
tính chất với xi măng chỉ dùng thạch cao tự nhiên. Tỷ lệ 
cấp phối chế tạo xi măng như trong bảng 4.
 + Mẫu M0: sử dụng 100% thạch cao tự nhiên, với tỷ lệ 
thạch cao/xi măng = 4%.
 + Mẫu M2, M3, M4, M5, M6: sử dụng thạch cao nhân 

tạo, với tỷ lệ thạch cao nhân tạo/xi măng lần lượt là 2, 
3, 4, 5 và 6 %.
+ Mẫu M3-7; M5-5; M7-3: sử dụng đồng thời thạch cao 
tự  nhiên với nhân tạo, tổng hàm lượng thạch cao trong 
xi măng là 4%, trong đó tỷ lệ thạch cao tự nhiên/nhân 
tạo lần lượt là: 3/7; 5/5 và 7/3. 
+ Thạch cao tự nhiên và nhân tạo được sấy khô (ở 
nhiệt độ 50±50C) đến độ ẩm  = 0%, sau đó định lượng 
và nghiền trong máy nghiền bi thí nghiệm đến độ mịn 
khoảng 3300 cm2/g. 

Bảng 4 - Tỷ lệ cấp phối xi măng poóc lăng

Ký hiệu mẫu Hàm lượng clanhke, 
% khối lượng

Hàm lượng thạch cao; % khối lượng

Nhân tạoTự nhiên

M0

M2

M3

M4

M5

M6

M3-7

M5-5

M7-3

96

98

97

96

95

94

96

96

96

4

0

0

0

0

0

1,2

2,0

2,8

0

2

3

4

5

6

2,8

2,0

1,2
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4. Kết quả thử nghiệm:
4.1. Hàm lượng kim loại nặng và hoạt độ phóng xạ:
 Hàm lượng kim loại nặng được phân tích tại Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam, kết quả phân tích được 
trình bày trong bảng 5:

ppm

ppm

Hg

As

Cr

Đơn vị Thạch cao nhân tạo

ppm

ppm

Thành phần

Pb

Cd

Bảng 5 - Một số kim loại nặng độc hại tiềm tàng với môi trường

ppm

Sb ppm

0,67

12

6,41

1,67

20,24

1,02

Mức quy định của TCVN 6706:2001

≤  2000

≤  1000

≤ 20000

≤  1000

≤ 10000

≤  1000

Ghi chú:
 (1) Giới hạn (hàm lượng các kim loại và hợp chất của 
chúng) gây nguy hại cho sức khỏe con người và môi 
trường theo quy định trong TCVN 6706:2000 Chất thải 
nguy hại - Phân loại, đã quy đổi từ đơn vị % khối lượng 
sang đơn vị ppm.
Nhận xét:
 Từ kết quả phân tích hàm lượng các nguyên tố 
kim loại nặng có trong thạch cao nhân tạo so sánh với hàm
lượng các nguyên tố kim loại quy định trong tiêu chuẩn

TCVN 6706:2000, có một số nhận xét như sau:
 + Hàm lượng các kim loại nặng trong thạch cao thấp 
hơn nhiều so với mức quy định cho phép.
 + Khi sử dụng thạch cao cho xi măng và bê tông, khả 
năng thải kim loại nặng ra môi trường sẽ rất nhỏ, đảm 
bảo tính an toàn.
 Hoạt độ phóng xạ được phân tích tại Trung 
tâm Công nghệ xử lý môi trường – Bộ Tư lệnh 
Hoá học; kết quả phân tích hoạt độ phóng xạ như 
trong bảng 6:

158,15 ± 0,24 Quy định trong TCXDVN 397

không phát hiện được Quy định trong TCXDVN 397

Ra-226

Th-232

Hoạt độ phóng xạ; Bq/kg Ghi chú

không phát hiện được

không phát hiện được Quy định trong TCXDVN 397

Đồng vị phóng xạ

Cs-137

K-40

Bảng 6 - Hoạt độ phóng xạ của các nguyên tố trong thạch cao nhân tạo

 Ở Việt Nam tiêu chuẩn ”TCXDVN 397 : 2007 Hoạt 
độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn 
và phương pháp thử” quy định mức hoạt độ phóng xạ tự 
nhiên của vật liệu có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo khi 
đưa vào công trình xây dựng.
 Mức hoạt độ phóng xạ an toàn của vật liệu xây 
dựng sử dụng được đánh giá thông qua chỉ số hoạt độ 
phóng xạ an toàn (I), theo công thức:   

 I = CRa/300 + CTh/200 + CK/3000 (1);
 Trong thạch cao nhân tạo, không phát hiện 
thấy các đồng vị phóng xạ K-40 và Th-232; hoạt độ 
phóng xạ riêng của Ra là CRa=158,18 Bq/kg. Thay 
vào công thức 1, tính được I = 0,53. 
 Như vậy: Đối chiếu với TCXDVN 397 thì 
thạch cao nhân tạo an toàn khi đưa vào làm vật 
liệu xây dựng.
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4.2. Ảnh hưởng của thạch cao đến tính chất của xi măng:
 Trong Nghiên cứu thử nghiệm này sử dụng thạch cao Lào làm mẫu đối chứng. Đây là loại thạch cao tự nhiên 
được dùng phổ biến trong nhiều nhà máy xi măng. Ảnh hưởng của hàm lượng thạch cao đến các tính chất của xi 
măng được trình bày trong bảng 7.

Bảng 7 - Tính chất của xi măng khi sử dụng thạch cao nhân tạo, thạch 
cao tự nhiên làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết

Mẫu
Clanhke
% khối
lượng

Thạch cao
% khối lượng

Tự nhiên Nhân tạo

M0

M2

M3

M4

M5

M6

M3-7

M5-5

M7-3

Nước
 tiêu 

chuẩn
%

Thời gian 
đông kết; phút

Bắt đầu Kết thúc

 
Blanie;
cm2/g 

Cường độ 
nén; N/mm2

3 ngày 7 ngày 28 ngày

% SO3
trong 

xi 
măng

5. Kết luận:
 Thạch cao nhân tạo do Công ty Deawoo In-
ternational Corporation cung cấp không chứa các 
kim loại nặng có thể phát thải ra môi trường; không 
chứa các nguyên tố phóng xạ gây ảnh hưởng đến 
sức khoẻ cho người sản xuất, sử dụng.
 Có thể sử dụng thạch cao nhân tạo của 
Công ty Deawoo International Corporation  hoặc kết 
hợp thạch cao này với thạch cao tự nhiên làm phụ 
gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng. Ở tỷ 
lệ sử dụng hợp lý, thạch cao nhân tạo không có ảnh 
hưởng xấu đến tính chất của xi măng.
 Trong nghiên cứu này, khi sử dụng 3 đến 
6% thạch cao nhân tạo; hoặc sử dụng 4% thạch cao 
nhân tạo với tự nhiên (tỷ lệ thạch cao nhân tạo : tự 
nhiên là  3:7; 5:5 và 7:3) thì tính chất xi măng không 
thay đổi nhiều so với sử dụng thạch cao tự nhiên. 
Các mẫu xi măng thoả mãn yêu cầu kỹ thuật của 
TCVN 2682:2009 đối với xi măng loại PC50. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. TCXD 168:1989 Thạch cao dùng cho sản xuất xi măng 
(Gypsum for cement production).
2. TCVN 2682:2009 Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật 
(Portland cements – Specifications).
3. TCVN 4030:2003 Xi măng – Phương pháp xác định độ 
mịn (Cement – Test method for determination fineness).
4. TCVN 6016:1995 Xi măng – Phương pháp thử - Xác định 
độ bền (Cement – Test method for determination strength).
5. TCVN 6017:1995 Xi măng – Phương pháp thử - Xác định 
thời gian đông kết và phương pháp thử (Cement – Test 
method for determination setting time and soundness).

96

98

97

96

95

94

96

96

96

4

0

0

0

0

0

1,2

2,0

2,8

0

2

3

4

5

6

2,8

2,0

1,2

27,0

27,5

28,0

28,5

26,5

28,5

28,0

28,0

27,5

3310

3300

3330

3410

3325

3360

3400

3350

3325

115

60

120

160

185

215

205

180

165

95

48

90

110

145

157

125

145

135

28,70

21,98

26,38

26,37

27,65

29,01

28,19

28,73

29,42

38,74

32,25

34,50

38,67

37,24

38,68

40,90

40,46

41,70

55,45

45,80

49,16

51,11

51,38

51,52

53,12

52,55

54,16

1,89

1,04

1,45

1,87

2,28

2,70

1,87

1,88

1,88
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1. Thạch cao có độ bền cơ học cao: 
 Để tạo ra vật liệu làm từ thạch cao có đặc 
tính cơ học cao, cần giảm độ xốp của vật liệu (ví dụ 
như: thực hiện phản ứng hyđrát hoá với tỉ lệ nước/
hemihiđrát thấp). Bề mặt tinh thể và lực liên kết giữa 
các tinh thể ảnh hưởng tới độ bền cơ học của thạch 
cao. Trong khi đó, lực liên kết tỉ lệ nghịch với khoảng 
cách giữa các tinh thể. Một tham số khác cũng ảnh 
hưởng tới tính cơ học của thạch cao đó tỉ lệ giữa các 
kích thước của các tinh thể đêhyđrát (ví dụ như: tỉ lệ 
giữa chiều dài và đường kính của các tinh thể). Kết 
hợp tất cả các yếu tố đó tạo nên công nghệ sản xuất 
thạch cao mới có tính cơ học cao.
Sản phẩm thạch cao mới có những ưu điểm sau:
- Giảm chi phí sấy khô: Ngoài tính năng không bắt 
cháy, những vật liệu thạch cao mới có tỉ lệ w/HH thấp 
hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại. Nhờ đó sản 
phẩm có thể được sấy khô chỉ với hệ thống thông gió 
mà không cần tới tác động nhiệt. Trong khi đó, chi phí 
sấy khô hiện đang chiếm tỉ trọng lớn nhất trong toàn bộ 
chi phí sản xuất tấm tường.
- Cường độ cơ học cao: Với cường độ nén 100 MPa 

 Từ những năm 1960, các nhà khoa học trên 
thế giới đã quan tâm nghiên cứu tìm cách khắc phục 
tính năng cơ học thấp của thạch cao. Trong hơn 10 
năm qua, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu làm 
rõ những cơ chế chi phối cường độ cơ học của thạch 
cao, từ đó phát triển một công nghệ tiên tiến vượt trội 
tạo ra loại thạch cao mới với tính năng cơ học ưu việt. 
Bài viết dưới đây phân tích tiềm năng ứng dụng loại 
vật liệu này tại Bra-xin - thí dụ điển hình về một quốc 
gia đang cần tới nguồn vật liệu và công nghệ mới 
nhằm phát triển theo hướng bền vững.

và cường độ uốn 30 MPa, thạch cao mới có thể sử 
dụng làm các thành phần tạo khung như gạch blốc, 
hệ thống và khối xây kết cấu trong các toà nhà. Chính 
độ nén cao tạo nên khả năng chống ẩm rất tốt cho vật 
liệu thạch cao mới.
- Tính bền vững: Hầu hết các vật liệu thạch cao mới đều 
có thể tái chế và có thể sử dụng thay thế cho nhiều loại vật 
liệu thô. Thạch cao mới giúp đơn giản hoá quá trình xây 
dựng nhờ có hình dạng kết nối, sự phối hợp theo mô đun 
và khả năng loại bỏ vữa giữa các khối blốc, cùng với việc 
giảm thiểu lượng vữa trát trên bề mặt tường.
 Tường được xây bằng các blốc thạch cao có độ 
cứng ngang bằng với sản phẩm gốm sứ truyền thống. Các 
tấm thạch cao cũng mỏng hơn và có khả năng chịu lực tốt 
hơn các tấm vật liệu hiện có. Các tấm này có thể được sử 
dụng làm tấm lát sàn, tấm ốp trần và tấm trang trí…

>> KHCN nhòn ra thïë giúái
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2. Tiềm năng ứng dụng của thạch cao có cường độ 
cơ học cao tại Bra-xin:
 Có tới 1/3 dân số của Bra-xin hiện đang tập 
trung sinh sống trong 12 đô thị lớn của nước này. Do 
đó, các đô thị đều gặp phải tình trạng quá tải dân số và 
thiếu đất sinh hoạt trầm trọng (theo ước tính, hiện nay 
Bra-xin đang thiết hụt gần 8 triệu nhà ở). Xu hướng 
chung để giải quyết tình trạng này là xây dựng các 
khu nhà ở giá rẻ. Trong khi đó, ngành công nghiệp vật 
liệu xây dựng của nước này cũng đang đối mặt với 
nhiều vấn đề. Mặc dù đóng góp tới 8,5% GDP quốc gia, 
nhưng ngành công nghiệp vật liệu xây dựng tại Bra-xin 
phụ thuộc chủ yếu vào việc khai thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên khan hiếm, nằm rải rác tại vùng ngoại ô của 
các thành phố lớn, đồng thời làm phát thải lượng các-
bon đáng kể trong quá trình sản xuất.
 Công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến được xem 
như giải pháp hữu hiệu giúp Bra-xin giải quyết những vấn 
đề xã hội mà vẫn duy trì được sự phát triển kinh tế, hạn 
chế tác động tới môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên 
thiên nhiên cho thế hệ mai sau.
 Việc sử dụng thạch cao mới có tính cơ học 
cao cũng là giải pháp hữu hiệu giúp Bra-xin khắc 
phục tình trạng thất thoát vật liệu xây dựng với tỉ lệ 
lên tới  1/5 như hiện nay. 
 Hiện nay, các bang phía Đông của Bra-xin có 
nguồn thạch cao với độ tinh khiết rất cao, đặc biệt tại 
vùng phía Đông Nam có trữ lượng lớn thạch cao phốt-
pho là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp phân bón. 
 Theo một nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên 
cứu năng lượng và hạt nhân tại SãoPaulo, những căn 
nhà xây thử nghiệm, sử dụng thạch cao phốt-pho lấy từ 
mọi miền của Bra-xin đều đáp ứng được tiêu chuẩn quốc 
tế về độ an toàn phóng xạ.

 Trong 4 năm qua, Chính phủ Bra-xin đã triển 
khai một chính sách tương tự như quốc gia trong 
cùng khu vực - Mêhicô, đó là tập trung đầu tư xây 
dựng các khu nhà ở giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng 
thiếu hụt đất sinh hoạt. Liên tục trong một thập kỷ qua, 
hàng năm, Chính phủ Mêhicô đều dành 5 tỉ đô la Mỹ 
để thực hiện chính sách này. Hiện nay, Mêhicô nằm 
trong top 10 quốc gia có chỉ số phát triển con người 
(HDI) cao nhất khu vực châu Mỹ. Đây là kết quả xứng 
đáng cho những nỗ lực không ngừng của Chính phủ 
Mêhicô. Tương tự như vậy, Ngân hàng Phát triển Bra-
xin thống kê được rằng trong năm 2011, ước tính một 
nửa lượng tiền đầu tư nước ngoài vào Bra-xin là dành 
cho lĩnh vực xây dựng bất động sản. Số tiền đầu tư 
cho xây dựng tại Bra-xin ước tính sẽ còn tiếp tục tăng 
trong 5 năm tới khi Bra-xin trở thành nước chủ nhà 
của World Cup 2014 và Thế vận hội Olimpic 2016. 
Các khoản đầu tư lớn sẽ mở ra cuộc cạnh tranh công 
nghệ trên thị trường vật liệu xây dựng. Thạch cao mới 
với tính năng cơ học cao là sản phẩm đầy tiềm năng 
trong cuộc đua công nghệ này.
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ThS. CAO TIẾN PHÚ
TT Kiểm định vật liệu xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng 

 Ngay từ khi có sản xuất và hàng hoá lưu thông 
thì chất lượng hàng hoá  là khái niệm quen thuộc với 
mọi người và đã được xã hội xác nhận. Tuỳ theo đối 
tượng sử dụng sản phẩm, “chất lượng” có ý nghĩa 
khác nhau. Một số quan điểm chất lượng: Theo  Wil-
liam Edwards Deming  chất lượng là “Thỏa mãn nhu 
cầu khách hàng”. Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa 
ISO đã đưa ra định nghĩa sau: “Chất lượng là khả 
năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ 
thống hay qúa trình để đáp ứng các yêu cầu của khách 
hàng và các bên có liên quan”. Chất lượng theo quan 
điểm của nhà sản xuất là có thể là đáp ứng yêu cầu 
của khách và để được khách hàng chấp nhận. Chất 
lượng được so sánh với đối thủ cạnh tranh và đi kèm 
theo chi phí giá cả. Cách hiểu về chất lượng và đảm 
bảo chất lượng cũng được hiểu khác nhau tuỳ thuộc 
văn hoá, trình độ tiên tiến và thay đổi theo thời gian. 
Nhưng không có nghĩa chất lượng là một cái gì đó mơ 
hồ không xác định được. Theo luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá: Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là 
mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp 
ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 Trong lĩnh vực sản xuất VLXD, sự phát triển 
công nghệ sản xuất, yêu cầu của khách hàng về chất 
lượng sản phẩm và hàng hoá VLXD cũng có nhiều 
thay đổi theo chiều hướng là kéo dài thời gian sử 
dụng, đảm bảo an toàn, sức khoẻ, môi trường và an 
ninh cộng đồng, .... Hơn nữa trong xu thế hội nhập 
toàn cầu yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

VLXD sản xuất trong nước, nhập khẩu, xuất khẩu cũng 
phải đáp ứng yêu cầu chất lượng tương đồng với yêu 
cầu của các nước trên thế giới. Chất lượng sản phẩm 
VLXD được đánh giá qua thuộc tính của sản phẩm, các 
thông số kỹ thuật có thể đo được, so sánh được sự phù 
hợp với các tiêu chuẩn đã được công bố.
 Việc thuộc tính của sản phẩm, hàng hoá VLXD 
không đảm bảo một mức nhất định có thể là mối nguy 
cơ lớn đến chất lượng công trình xây dựng, đến sức 
khoẻ con người và ảnh hưởng lớn đến xã hội nên công 
tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá 
VLXD và kiểm soát chất lượng được được cơ quan 
quản lý Nhà nước, đơn vị sản xuất và người sử dụng 
ngày càng quan tâm hơn.
1. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát chất 
lượng sản phẩm hàng hoá VLXD.
 Trong công tác quản lý Nhà nước, các cấp 
quản lý đã có nhiều biện pháp nhằm mục đích quản lý, 
nâng cao chất lượng sản phẩm và kiểm soát chất lượng 
sản phẩm trong sản xuất, nhập khẩu, và hàng hoá lưu 
thông trên thị trường.
 Những năm gần đây các văn bản quy phạm pháp 
luật: Luật , Nghị định, Thông tư liên quan đến chất lượng 
sản phẩm hàng hoá VLXD được ban hành nhiều hơn đáp 
ứng đảm bảo cơ sở pháp lý để thực thi công tác quản 
lý. Bài viết sau đây giới thiệu một số văn bản pháp quy:
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật gồm 7 chương và 71 điều. Nội 
dung của Luật điều chỉnh việc xây dựng, công bố, ban 
hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

>> Tiïu chuêín vaâ chêët lûúång VLXD
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Nội dung cơ bản của Luật thể hiện yêu cầu đổi mới 
toàn diện tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo hướng thống 
nhất đầu mối quản lý, giản lược các tiêu chuẩn, áp 
dụng linh hoạt các chế độ tiêu chuẩn tự nguyện áp 
dụng và quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng. Trong 
Luật này, hệ thống tiêu chuẩn được đơn giản hoá còn 
hai cấp gồm tiêu chuẩn quốc gia và cơ sở, đồng thời 
hình thành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp 
dụng cũng gồm hai cấp là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
và quy chuẩn kỹ thuật địa phương. 
 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá: Luật 
gồm 7 chương và 72 Điều. Nội dụng luật điều chỉnh 
quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá và tổ chức, cá 
nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Luật 
cũng quy định nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá. Chính sách của Nhà nước về hoạt động liên 
quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Quy định 
quyền và nghĩa vụ của người sản xuất, người xuất khẩu, 
nhập khẩu, của người bán hàng, quyền và nghĩa vụ của 
người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh 
giá sự phù hợp. Quy định chung về biện pháp quản lý 
chất lượng sản phảm, hàng hoá sản xuất, hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường, các nội 
dung biện pháp quản lý gồm quy định về công bố tiêu 
chuẩn áp dụng, công bố sự phù hợp, đánh giá sự phù 
hợp, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Kiểm tra, 
thanh tra về chất lượng sản phẩm hàng hoá.
 Nghị định 179/2004/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá: Nghị định 179/2004/NĐ-CP quy định chi tiết 
việc thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà 
nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với các cơ 
quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 Thông tư 02/2006/TT-BKHCN: Hướng dẫn về 
điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Chỉ định tổ chức thực 
hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá là việc cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, chỉ định tổ chức 
có đủ năng lực thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
  

hàng hoá. Tiếp theo thông tư là cơ sở để quy định cụ thể 
các đối tượng, nội dung, thủ tục và phương thức kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá được quy định tại 
văn bản khác.
 Nghị định 132/2008/NĐ-CP: Nghị định gồm 6 
chương, 38 điều. Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Trong  đó quy 
định phạm vi điều chỉnh, xác định các loại Danh mục sản 
phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn, quy định 
chất lượng sản phẩm trong sản xuất, quản lý chất lượng 
hàng hoá xuất nhập khẩu, quản lý chất lượng hàng hoá 
lưu thông trên thị truờng, quản lý chất lượng hàng hoá 
trong sử dụng, tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức 
kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá.
 Trong lĩnh vực chuyên ngành, Bộ xây dựng đã 
có các văn bản pháp quy để tăng cường công tác quản 
lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD
 Thông tư số 01/2010/TT-BXD: Thông tư quy 
định công tác quản lý chất lượng Clanhke xi măng poóc 
lăng thương phẩm.
 Thông tư số 11/2009/TT-BXD: Thông tư quy 
định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
kính xây dựng.
 Thông tư số 14/2010/TT-BXD: Thông tư quy 
định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu 
xây dựng gạch ốp lát.
 Thông tư số 21/2010/TT-BXD: Thông tư quy 
định về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố 
hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.
 Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực 
VLXD: Cùng với quy định pháp lý về công tác kiểm soát 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá VLXD một số lượng 
lớn tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương 
pháp thử, quy chuẩn kỹ thuật cũng đã được xây dựng. 
Hệ thống bộ tiêu chuẩn quốc gia quy định thuộc tính 
kỹ thuật các sản phẩm VLXD cũng được xây dựng cho 
các VLXD sử dụng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đã 
lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu mới về chất lượng sản 
phẩm được soát xét. Số lượng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ 
thuật các loại sản phẩm VLXD và tiêu chuẩn phương 
pháp thử đảm báo đánh giá hầu hết các thuộc tính cần 
thiết của sản phẩm, hiện tại có khoảng 330 tiêu chuẩn 
đang có hiệu lực và một số tiêu chuẩn đạng được soát 
xét, xây dựng chờ hoàn thiện thủ tục để ban hành. Các 
tiêu chuẩn TVCN hầu hết được tham khảo và biên dịch 
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 Thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá VLXD: Công tác kiểm soát chất lượng hàng 
hoá VLXD hiện tại được thực hiện bằng việc  các cơ sở 
sản xuất trong nước, đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu tuân 
thủ quy định yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 
Các đơn vị sản xuất trong nước quản lý chất lượng sản 
phẩm của đơn vị sản xuất có thể bằng các phương thức 
tự công bố hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp chuẩn của 
đơn vị cấp chứng nhận. Một số loại VLXD phải chứng 
nhận hợp quy theo quy định đã được thực hiện như 
clanhke xi măng poóclăng, gạch ốp lát, kính xây dựng.
 Hiện tại các sản phẩm VLXD chủ yếu được 
chứng nhận hợp chuẩn của bên thứ ba – là tổ chức 
chứng nhận đánh giá hệ thống điều kiện đảm bảo độ ổn 
định và đảm bảo chất lượng kết hợp với công tác thử 
ngiệm mẫu điển hình được các cơ sở lựa chọn. Một số 
loại sản phẩm VLXD bắt buộc phải đánh giá hợp chuẩn 
theo nghị định 179/2004/NĐ-CP. Tuỳ theo thể thức 
chứng nhận, có thể thực hiện một hoặc nhiều phương 
pháp đánh giá: Thử điển hình, kiểm tra lô hàng, kiểm tra 
toàn bộ, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, .v.v . 
2. Thực trạng hoạt động của các phòng thí nghiệm
 Các phòng thử nghiệm là cơ sở tiến hành các 
thí nghiệm, cung cấp số liệu để giúp cho cơ quan quản 
lý đánh giá, người sản xuất, người sử dụng biết được 
các thuộc tính của sản phẩm, phục vụ đánh giá sự phù 
hợp, đánh giá hợp quy các sản phẩm. Hiện thực hoá và 
lượng hoá đáp ứng yêu cầu đánh giá thuộc tính của các 
sản phẩm hàng hoá VLXD. Để một phòng thí nghiệm thể 
hiện năng lực trong công tác thí nghiệm cần đảm bảo 
các yếu tố: Con người - Thiết bị - Hệ thống quản lý. Hệ 
thống các phòng thử nghiệm có thể phân hai loại:
 - Các phòng thử nghiệm của các nhà máy 
sản xuất VLXD. Các phòng thử nghiệm này thí nghiệm 
thuộc tính của nguyên liệu và sản phẩm tại nhà máy sản 
xuất. Nhiều cơ sở sản xuất có các thiết bị hiện đại, độ 
chính xác cao, thiết bị chủ yếu của Châu Âu sản xuất và 
đủ điều kiện để đánh giá thuộc tính sản phẩm theo quy 
định yêu cầu của tiêu chuẩn. Các phòng thí nghiệm này 
thuộc các nhà máy xi măng lớn. Một số cơ sở sản xuất 
các loại VLXD khác.
 Bên cạnh đó có không ít cơ sở sản xuất trang bị 
các thiết bị thí nghiệm còn ít và không có khả năng đánh 
giá thuộc tính sản phẩm phù hợp các tính chất quy định 
theo tiêu chuẩn TCVN. Trong đó gồm một số cơ sở sản
   

xi măng công suất nhỏ, nhà máy sản xuất gạch ốp 
lát, nhà máy sản xuất kính xây dựng, nhà máy sản 
xuất vật liệu chịu lửa, .v.v. . Hoặc thiết bị có trang bị  
nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc chỉ sử dụng phù 
hợp cho các thiết bị thí nghiệm xác định tính chất cơ 
lý của vật liệu cho phép độ sai lệch lớn khi thực hiện 
công tác thử nghiệm.
 - Hệ thống phòng thử nghiệm làm công tác 
kiểm định: Là các phòng thí nghiệm  phục vụ công tác 
quản lý Nhà nước, làm trọng tài, dịch vụ kỹ thuật phục vụ 
đánh giá toàn diện thuộc tính sản phẩm VLXD sản xuất 
trong nước, nhập khẩu và xuất khẩu. Những phòng thí 
nghiệm này chủ yếu là các phòng thử nghiệm thuộc các 
hệ thống các phòng thử nghiệm VILAS và các phòng 
thử nghiệm LAS XD.
 Hệ thống phòng thí nghiệm VILAS là các phòng 
thí nghiệm tuân thủ quy định yêu cầu của tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025. Các phòng thí nghiệm hệ thống này khi 
tự nguyện tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn và đáp ứng 
đủ các yêu cầu sẽ được công nhận phải chịu sự đánh 
giá của tổ chức Công nhận. Các yêu cầu chính gồm 
hệ thống quản lý chuẩn, nhân lực đủ năng lực, hàng 
năm được đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên 
môn, hệ thống trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn 
quy định. Ngoài ra phòng thí nghiệm phải tham gia thí 
nghiệm liên phòng, các chương trình thử nghiệm thành 
thạo để đảm bảo độ lành nghề và xác định độ chuẩn 
của phòng thí nghiệm có thể đạt được. Đến tháng 5 
năm 2011 đã có hơn 60 phòng thí nghiệm thuộc chuyên 
ngành VLXD tham gia hệ thống VILAS.
 Bên cạnh đó là hệ thống phòng thí nghiệm hệ 
thống LAS XD, là hệ thống phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng. Các phòng thí nghiệm LAS XD cũng 
bắt buộc tuân thủ quy định của tiêu chuẩn TCXD VN 
297:2003, là tiêu chuẩn cũng thừa nhận và xây dựng 
trên cơ sở tương đồng với ISO/IEC 17025. Số lượng 
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đến tháng 5 
năm 2011 là hơn 1100 phòng.
 Hai hệ thống phòng thí nghiệm đều được đánh 
giá về hệ thống quản lý và năng lực kỹ thuật của các 
tổ chức công nhận và cơ quan quản lý. Các phòng 
thử nghiệm VILAS trong lĩnh vực VLXD và phòng thử 
nghiệm LAS XD đã đóng góp rất nhiều cho công tác 
đánh giá kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
VLXD. Nhiều phòng thí nghiệm được cơ quan quản lý 
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nhà nước tin cậy chỉ định trách nhiệm thí nghiệm trọng 
tài, cung cấp số liệu thí nghiệm phục vụ công tác quản lý 
nhà nước trong công tác đánh giá hợp chuẩn, hợp quy 
sản phẩm, hàng hoá VLXD. 
 Tuy nhiên hiện tại các phòng thí nghiệm LAS XD 
chủ yếu là các phòng thí nghiệm gắn liền với công trình 
xây dựng, thí nghiệm các mẫu thử thử tại công trình 
(phòng thí nghiệm hiện trường). 
 Các phòng thí nghiệm VILAS hiện tại có khoảng  
60 phòng thí nghiệm chuyên về VLXD trong đó có 11 
phòng thí nghiệm của các nhà máy sản xuất  xi măng 
như  Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, công ty cp xi măng 
Hà Tiên 2, Công ty CP xi măng Holcim, Công ty CP 
xi măng Cẩm Phả, Công ty xi măng Lucks .v.v. và 49 
phòng thí nghiệm làm dịch vụ thí nghiệm và thí nghiệm 
phục vụ công tác quản lý.  
 Các phòng thí nghiệm chủ yếu thí nghiệm tính 
chất cơ lý các vật liệu xi măng, bê tông, gạch ngói, đất 
xây dựng, thép. Trang thiết bị thí nghiệm các loại vật liệu 
khác như kính xây dựng, gạch ốp lát, phân tích thành 
phần hoá học, thí nghiệm độ bền vật liệu trong môi 
trường đặc biệt như môi trường sunphát, môi trường áp 
suất và nhiệt độ cao, thí nghiệm tính chống cháy, vật liệu 
chịu lửa và vật liệu hữu cơ gần như không được đầu tư. 
 Hiện tại chỉ có phòng thí nghiệm VILAS 003 của 
Viện Vật liệu xây dựng có khả năng thí nghiệm đồng bộ 
các tính chất gồm cả thành phần hoá và tính chất cơ 
lý của các loại vật liệu gồm cả vật liệu ốp lát, kính xây 
dựng, vật liệu hữu cơ hoá phẩm xây dựng và vật liệu 
chịu lửa. Phòng thí nghiệm VILAS 003 của Viện Vật liệu 
xây dựng là phòng thí nghiệm đầu tiên tuân thủ ISO/IEC 
17025. Phòng thí nghiệm được đầu tư trang thiết bị phù 
hợp tiêu chuẩn để thử nghiệm nguyên liệu và sản phẩm 
các loại vật liệu xây dựng: xi măng, bê tông xi măng, 
gạch ngói đất sét nung, gạch ốp lát, kính xây dựng, gỗ, 
sơn, tấm trần thạch cao, các thiết bị hiện đại thí nghiệm 
chuyên sâu đánh giá bản chất của VLXD như VLXD bề 
mặt riêng cao, cấu trúc và thành phần khoáng trong vật 
liệu... Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động thí nghiệm cho 
thấy một số phép thử trang bị thiết bị rất đắt nhưng số 
lượng mẫu thí nghiệm ít nên việc khấu hao thiết bị khó 
khăn. Đây cũng là nguyên nhân chính các phòng thí 
nghiệm khác không đầu tư. 
 Mặc dù các phòng thí nghiệm đã xây dựng 
hệ thống quản lý, đầu tư trang thiết bị để phục vụ thí

nghiệm. Tuy nhiên, qua thực tế đánh giá xem xét cho 
thấy nhiều phòng thí nghiệm chưa tuân thủ quy định của 
tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc TCXD VN 297:2003 về 
bố trí nhận lực, hồ sơ hệ thống quản lý. Hồ sơ hệ thống 
như kết quả quan trắc gốc, tài liệu kỹ thuật chưa được 
lưu và cập nhật. Thiết bị của một số cơ sở thí nghiệm 
chưa đạt độ chuẩn như tiêu chuẩn quy định. Một số thí 
nghiệm viên chưa tuân thủ quy trình thí nghiệm theo 
tiêu chuẩn nên kết quả thí nghiệm không phản ánh 
đúng bản chất thuộc tính của loại VLXD thí nghiệm.
3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực hoạt 
động của phòng thí nghiệm
 Với các phòng  thí nghiệm của các cơ sở sản 
xuất VLXD trong nước: Ngoài những cơ sở đã được 
trang bị khá đồng bộ và đầy đủ trang thiết bị. Các phòng 
thí nghiệm của các cơ sở sản xuất khác cần trang bị 
những thiết bị cơ bản để có số liệu  kiểm soát chất lượng 
sản phẩm. 
 Các phòng thí nghiệm làm thí nghiệm trọng 
tài: Cần thiết phải là các phòng thí nghiệm tuân thủ ít 
nhất một trong hai hệ thống phòng thí nghiệm VILAS 
hoặc LAS XD. 
 Về nhân lực: cán bộ thử nghiệm cần được đào 
tạo chuyên sâu để đảm bảo kỹ năng thực hành cần thiết. 
Hồ sơ nhân lực của phòng thí nghiệm phải được duy trì 
đầy đủ và phải có kế hoạch thực hiện các phương thức 
đào tạo thường xuyên hàng năm.
 Để đảm bảo tính chuẩn mực thông tin cho công 
tác quản lý Nhà nước và số liệu về thuộc tính các loại 
vật liệu xây dựng, thông tin về hàng hoá VLXD mới được 
nhập khẩu cần có các phòng thí nghiệm trọng điểm. 
Phòng thí nghiệm này được nhà nước đầu tư hoặc kết 
hợp với cơ sở dịch vụ khoa học kỹ thuật trang bị thiết 
bị và cơ sở cho phòng thí nghiệm. Lĩnh vực đầu tư là 
các trang thiết bị phục vụ thí nghiệm các VLXD bao gồm 
thiết bị thí nghiệm theo tiêu chuẩn thử nghiệm VLXD, 
phù hợp quy định tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn của 
khu vực Châu âu (EN), tiêu chuẩn Mỹ (ASTM) và các 
phép thử cho các VLXD hiện tại các phòng thí nghiệm 
dịch vụ chưa đầu tư, hoặc trang bị chưa đầy đủ và các 
thiết bị hiện đại để đánh giá các tính chất đặc biệt đủ khả 
năng thực hiện phân tích và phân loại, định danh đúng 
chủng loại sản phẩm, hàng hoá VLXD mà các phép 
thử thông thường không xác định được. Các phòng thí 
nghiệm này là địa chỉ được chỉ định cung cấp số liệu 
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thuộc tính các loại vật liệu xây 
dựng, các loại được quy định đánh 
giá hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, 
hàng hoá VLXD.
4. Kiến nghị:
 Cơ quan quản lý về VLXD có 
sự quan tâm đầu tư của một số phòng 
thí nghiệm đối với các loại VLXD hiện 
tại chưa được đầu tư, hoặc đầu tư 
chưa đầy đủ để thu thập thông tin và 
đảm bảo độ chính xác trong quyết 
định quản lý. 
 Cơ quan quản lý tăng cường 
công tác giám sát các phòng thí nghiệm 
thuộc hệ thống VILAS và LAS XD bằng 
các phương thức khác nhau:
 - Quy định cụ thể đối với công tác quản 
lý phòng thí nghiệm, gồm: hệ thống hồ 
sơ phòng thí nghiệm, hồ sơ cán bộ, hồ 
sơ quản lý và sử dụng thiết bị, chu kỳ 
hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị, hồ sơ 
theo dõi môi trường thí nghiệm. Quy 
định hồ sơ quan trắc gốc quá trình thí 
nghiệm, hồ sơ kết quả thí nghiệm, v.v.
 - Tổ chức công nhận giám sát định 
kỳ tại phòng thí nghiệm.
 - Bắt buộc các phòng thí nghiệm thử 
nghiệm thành thạo (PT) và so sánh 
liên phòng với tần suất nhất định đối 
với các phép thử đăng ký đã được 
tổ chức công nhận. Đây là một trong 
những phương thức hiệu quả để đánh 
giá khả năng của phòng thí nghiệm. Ví 
dụ: thử nghiệm thành thạo 1 lần/năm 
đối với một số phép thử chính như: Độ 
bền nén xi măng, thời gian đông kết xi 
măng, độ bền nén mẫu gạch xây, độ 
bền uốn gạch ốp lát, thành phần hoá 
học các loại vật liệu, v.v..
 - Quản lý việc sử dụng dấu của phòng 
thí nghiệm được công nhận cần được 
quy định cụ thể gồm: Địa điểm phòng 
thí nghiệm, các phép thử được công 
nhận. Khi chuyển vị trí cần có sự đánh 
giá giám sát tại vị trí mới.

NHÖÕNG XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN MÔÙI
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II. NHỮNG XU THẾ PHÁT TRIỂN MỚI CỦA BÊ TÔNG CHỊU LỬA 
5. Bê tông chịu lửa ít xi măng.
 Bê tông chịu lửa ít xi măng (LCC) là loại bê tông được sử dụng 
phổ biến để xây lót các lò công nghiệp, trong thành phần của bê tông có 
chứa từ 4-8% xi măng cao alumin (CAC) [14], đặc điểm của bê tông loại 
này là lượng nước trộn thấp và cho cường độ ban đầu rất cao.
 Trong thành phần của bê tông có chứa một hàm lượng nhỏ phụ 
gia phân tán [14] (hàm lượng < 1%) để làm giảm lượng nước trộn và 
tăng tính chảy của bê tông, tùy theo chủng loại xi măng sử dụng đóng 
rắn nhanh hay chậm mà nó còn được thêm phụ gia chậm đông hoặc phụ 
gia đóng rắn nhanh bê tông.
 Những năm gần đây, bê tông chịu lửa LCC tính năng cao [9] 
được nghiên cứu và sử dụng trong các lò luyện kim, với cốt liệu là các 
ô xít có độ chịu nhiệt và độ chịu mài mòn cao như ô xít nhôm thiêu 
kết (Tabula alumina), ô xít nhôm điện chảy (BFA, WFA), ô xít nhôm 
giàu spinel (Alumina Rich Spinel) với Al2O3 = 78%, MgO = 22%. Thêm 
vào đó,thành phần hoạt tính siêu mịn là ô xít nhôm hoạt tính cũng 
được biến thể từ dạng đơn cỡ hạt (mono-modal) sang loại đa cỡ hạt 
(multi-modal) làm tăng mật độ khi tạo hình và làm giảm lượng nước 
trộn bê tông. Một tiến bộ nữa của bê tông chịu lửa ít xi măng ngày 

 Trong phần 1, chúng tôi đã trình bày những xu thế phát triển 
bê tông chịu lửa chất lượng cao, các hệ chất kết dính và bê tông gốm. 
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày các hệ bê tông chịu lửa ít xi 
măng, không xi măng và so sánh bê tông chịu lửa ít xi măng với bê tông 
gốm dựa trên chất kết dính huyền phù gốm nồng độ cao.

 In part 1, we have mentioned trends in the development of high 
quality castables, binder systems and ceramic concrete. In the next, we 
would like to present low cement castable (LCC), non cemen castable 
(NCC) systems and comparison of low cement castable with ceramic con-
crete based on highly concentrated ceramic binding suspensions (HCBS)
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nay là nó sử dụng các phụ gia phân tán thế hệ mới 
[10], đó là các phụ gia hệ poly carboxylate ethers, poly 
ethylene glycol, sự có mặt của các phụ gia này làm 
tăng tính lưu biến, giảm độ nhớt của bê tông tươi đảm 
bảo dễ dàng thi công. Hơn nữa, những phụ gia cũng 
làm giảm tối đa lượng nước trộn bê tông, thậm chí 
lượng nước trộn bê tông nhỏ hơn 4% [2], do vậy bê 
tông có độ bền cơ học rất cao. 
 Nhược điểm của bê tông chịu lửa ít xi măng 
là khi gia nhiệt lần đầu có thể gây ra sự nứt vỡ hoặc 
nổ bê tông [14], hơn nữa trong thành phần của nó có 
chứa ô xít CaO, nếu có thêm silicafume khi sử dụng ở 
nhiệt độ cao sẽ tạo thành các khoáng có nhiệt độ nóng 
chảy thấp, do vậy làm hạ thấp nhiệt độ biến dạng dưới 
tải trọng của bê tông [14]. 
6. Bê tông chịu lửa không xi măng
 Một bước quan trọng trong việc phát triển bê 
tông chịu lửa ít xi măng là sự xuất hiện của chất kết 
dính ρ-Al2O3 [11], chất này thu được bằng cách nung 
nhanh gibbsite ở 600-9000C [11], khi trộn với nước nó 
có phản ứng:
 ρ-Al2O3 + H2O → Al2O3.(1-2)H2O (gel) 
 Quá trình đóng rắn trên là đóng rắn thủy lực, 
tuy nhiên việc tạo gel rất chậm và cường độ ban đầu 
rất thấp [11]. Phản ứng trên phụ thuộc vào nhiệt độ và 
được tăng tốc ở 300C. Các nghiên cứu của Y. Hongo 
[11] cho thấy khi bảo dưỡng mẫu 120h ở 100C thì độ 
bền uốn chỉ đạt 0,7MPa, còn bảo dưỡng mẫu 48h 
ở 300C thì độ bền uốn đạt 2 MPa, khi xử lý nhiệt thì 
cường độ của bê tông dựa trên ρ-Al2O3 yếu đi trong 
khoảng từ 1100C đến 12000C, cụ thể độ bền uốn của 
bê tông ở 1100C là 3,3 MPa, sau khi gia nhiệt ở 500, 
1000,12000C thì độ bền uốn tương ứng là 2,3; 1,1 và 
0,4 MPa. Để tăng cường khả năng đóng rắn và phát 
triển cường độ của hyđrat nhôm người ta bổ sung 
một lượng phụ gia đó là polyme hữu cơ, bột SiO2 [14], 
theo tài liệu [11] bê tông chịu lửa có 64-99% Al2O3 
và có bột phụ gia SiO2thì độ bền uốn sau sấy từ 9,6-
12,2 MPa và sau khi nung ở 10000C/3h thì tăng từ 
11,4-21,6 MPa, điều này được giải thích là quá trình 
mullite hóa do sự tương tác của các thành phần trong 
bê tông chịu lửa.
 Dạng thương phẩm của chất kết dính ρ-Al2O3 
được tập đoàn Alcoa chế tạo có tên là Alphabond [15] 
đã được biến tính, nó có khả năng hydrat hóa cao, 
thậm chí còn cao hơn cả xi măng cao alumin vì khi

gia nhiệt mất khi nung lên đến 20-21% [15]. Khi nung 
Alphabond ở các nhiệt độ khác nhau 10000C, 12000C, 
13710C, 15000C, pha tinh thể duy nhất tồn tại đó là 
α-Al2O3 [15], các tinh thể này tạo ra cường độ cơ học bền 
sốc nhiệt, bền xỉ cho vật liệu.
 Một lợi thế rất quan trọng của bê tông chịu lửa dựa 
trên liên kết ρ-Al2O3 so với bê tông chịu lửa ít xi măng là 
tăng nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng. Ví dụ: bê tông chịu 
lửa cùng cốt liệu 62-64% Al2O3 với liên kết ρ-Al2O3 và liên 
kết CAC (2,7% CaO) cho nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng 
tương ứng là 15500C và 11750C [11].
 Một nhược điểm lớn của bê tông chịu lửa liên kết 
ρ-Al2O3 là sự nứt nổ bê tông khi gia nhiệt, khi gia nhiệt 
bê tông từ 93-2760C [15] thì đòi hỏi phải rất cẩn thận nếu 
không sẽ gây ra vỡ sản phẩm, nước được thoát ra mạnh 
nhất ở 1500C [15], vì vậy phải bổ sung các phụ gia sợi có 
nhiệt độ cháy nhỏ hơn 1500C để quá trình thấm khí được 
dễ dàng và tránh nổ. Theo tài liệu [15] thì sợi polypropyl-
ene là sợi phù hợp vì nhiệt độ cháy của nó là 1270C.
 Như vậy có thể thấy rằng bê tông chịu lửa dựa 
trên ρ-Al2O3 là trung gian giữa bê tông chịu lửa ít xi măng 
và bê tông gốm, có những nhược điểm của bê tông liên 
kết thủy lực (nứt, nổ khi gia nhiệt lần đầu) và ưu điểm của 
bê tông gốm (nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng cao).
7. So sánh bê tông gốm và bê tông chịu lửa ít xi măng
 

Hình 1
Độ nhớt tăng theo thời gian của huyền phù xi măng

(80% Al2O3; Cv=0,4; S=1,4m2/g)
Đường cong 1 với tốc độ cắt 27s-1

Đường cong 2 với tốc độ cắt 5,4s-1[13]
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 Một nhược điểm khá lớn của bê tông chịu 
lửa LCC và ULCC là thi công từng lớp một [13], trong 
khi đó xi măng cao alumin thủy hóa và đóng rắn rất 
nhanh. Hồ xi măng cao alumin (có hệ số nồng độ thể 
tích pha rắn Cv = 0,4) được thử nghiệm bằng nhớt kế 
quay tại cùng một tốc độ cắt cho thấy độ nhớt của nó 
tăng từ 10-12 lần sau 20 phút [13]. 
 Mặt khác thời gian trộn bê tông cũng ảnh 
hưởng đến chất lượng, đó là sự gia tăng độ xốp khi 
tăng thời gian trộn. Ví dụ bê tông chịu lửa ULCC 
(chứa 3% xi măng cao alumin của Almatis) khi trộn 
từ 3-20 phút thì độ xốp tăng từ 17% lên 23% [13]. 
Như vậy, bê tông chịu lửa chứa xi măng cao nhôm 
chỉ ra lỗ hổng công nghệ nghiêm trọng như hiệu quả 
trộn thấp, mỗi mẻ trộn khối lượng nhỏ (không quá 1-2 
tấn), và thời gian sống của bê tông ngắn trước khi 
nó đóng rắn. Hơn nữa, vì xi măng cao alumin có xu 
hướng hấp thụ độ ẩm cho nên bê tông dựa trên nó có 
thời hạn sử dụng hạn chế. Đặc biệt, nó bị giảm chất 
lượng đáng kể các tính chất công nghệ sau thời gian 
lưu trữ 30 ngày [13].
 Một lợi thế của bê tông gốm so với bê tông 
LCC và ULCC là trong quá trình lưu trữ, các tính chất 
của bê tông gốm không những không suy giảm mà 
thậm chí còn có thể  được cải thiện [13]. Hơn nữa, bê 
tông gốm đòi hỏi ít thời gian sấy và chế độ sấy không 
quá nghiêm ngặt so với bê tông LCC, bê tông LCC 
khối lớn đòi hỏi quá trình sấy trong một dải nhiệt độ 
hẹp. Hỗn hợp bê tông gốm có một lợi thế trong nhận 
thức là đây là bê tông chịu lửa không chứa xi măng, 
công nghệ tạo hình bê tông gốm được thực hiện bằng 
cách sử dụng một loạt các kỹ thuật: ép tĩnh, ép rung, 
đầm khí nén và tự chảy [13].
 Thông thường, bê tông LCC được gửi đến 
các khách hàng ở trạng thái khô; ngược lại, bê tông 
gốm được phân phối dưới dạng hỗn hợp ẩm, hỗn hợp 
đầm được cung cấp sẵn sàng cho sử dụng với độ ẩm 
tiêu chuẩn, khi sử dụng cho thêm 1-2% nước cùng với 
phụ gia pha loãng [13]. Không giống như bê tông LCC 
và ULCC, bê tông gốm hầu như không giới hạn thời 
gian sống. Một điểm nữa cần nhắc tới là công nghệ 
bê tông gốm tận dụng được nguồn phế thải, các sản 
phẩm bị hỏng, bị lỗi đều có thể tái chế và tái sử dụng 
thành công [13], trong khi với bê tông LCC là hầu như 
không khả thi do quá trình thủy hóa của vật liệu.
 Một lợi thế của bê tông gốm là có nhiệt độ biến

dạng dưới tải trọng cao trong khi khiếm khuyết của bê 
tông LCC là sự có mặt của CaO làm hạ thấp nhiệt độ 
biến dạng dưới tải trọng [13]. Ưu điểm của bê tông LCC 
và ULCC so với bê tông gốm là có độ bền cơ học ban 
đầu cao. Độ bền nén nguội theo nhiệt độ nung được 
biểu diễn qua hình 2, trong đó cường độ cơ học của 
bê tông LCC sau sấy là cao nhất, sau đó đến bê tông 
chịu lửa ULCC. Tuy nhiên, sau khi nâng nhiệt độ lên trên 
10000C thì độ bền cơ học của bê tông gốm lại cao hơn 
so với bê tông LCC và bê tông ULCC.
III. KẾT LUẬN
 Nhìn chung những xu thế phát triển và sử dụng 
vật liệu chịu lửa trong thế kỷ XXI sẽ gắn liền với sự giảm 
khối lượng vật liệu chịu lửa trên một đơn vị sản phẩm, 
tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng, tiết kiệm năng lượng 
và an toàn với môi trường. Vì vậy vật liệu chịu lửa không 
định hình sẽ chiếm tỷ trọng lớn và sẽ phát triển bền vững, 
dẫn đầu trong số đó là bê tông chịu lửa không chứa xi 
măng và bê tông chịu lửa siêu ít xi măng. Sự phát triển 
và sử dụng các hệ liên kết mới sẽ làm tăng đáng kể hiệu 
quả của các loại vật liệu chịu lửa không định hình. 
 Việc sử dụng chất kết dính huyền phù gốm nồng 
độ cao hoặc các thành phần có độ phân tán cao trong 

Hình 2
Độ bền nén nguội của

bê tông chịu lửa theo nhiệt độ [22]
1: Bê tông LCC có Al2O3 = 93%, SiO2 = 4,5%, CaO = 1,8%

2. Bê tông ULCC có Al2O3 = 93%, MgO = 4,8%, CaO = 0,5%
3. Bê tông gốm đầm rung có Al2O3 = 98%
4. Bê tông gốm rung ép có Al2O3 = 98%
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bê tông chịu lửa sẽ cải thiện các tính 
chất của chúng và giảm chi phí sản 
xuất. Từ những kết quả tiến bộ trong 
việc nghiên cứu, sản xuất và sử dụng 
vật liệu chịu lửa cho thấy bê tông chịu 
lửa ít xi măng và bê tông gốm vẫn là 
các sản phẩm có chất lượng cao được 
sử dụng phổ biến trong công nghiệp.
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 Hiện nay, ngành năng lượng Việt Nam đã và đang đầu tư xây 
dựng nhiều nhà máy nhiệt điện dùng than; ngành công nghiệp hoá chất 
sản xuất phân bón phục vụ nông nghiệp cũng phát triển mạnh. Tuy 
nhiên, nhiều nhà máy nhiệt điện có lắp hệ thống khử SO2 nhưng theo 
công nghệ cũ, không những không thu hồi được thạch cao chất lượng 
cao để sử dụng mà còn tạo ra loại phế thải khác gây ô nhiễm môi trường. 
Thực tiễn trên cho thấy Việt Nam cần và có điều kiện ứng dụng công 
nghệ FGD tận thu nguồn thạch cao nhân tạo để thay thế nhập khẩu và 
bảo vệ môi trường.

 Recently, Vietnamese Government has invested much in build-
ing thermal-power as well as chemical plants. Some thermal-power and 
chemical plants have installed the desulphurization system for SOx remov-
ing (i.e. FGD system) with the aim of tacking back artificial gypsum from 
fluid gas. However, most of them were not completely equipped, the qual-
ity of the equipment is not good. It leads to the fact that the quality of taken-
back gypsum is not qualified.  In order to reduce the amount of imported 
gypsum and protect the natural resource and environment, Vietnam needs 
and has enough ability to apply FGD technology.

1. Khái quát về thạch cao nhân tạo:
 Thuật ngữ thạch cao nhân tạo (synthetic gypsum) được sử dụng 
rộng rãi để chỉ sản phẩm phụ chủ yếu chứa thạch cao hình thành trong các 
quá trình sản xuất công nghiệp như:
 - Thạch cao phospho (phosphogypsum): là sản phẩm phụ của quá trình 
chế biến quặng phosphat chế tạo axit phosphoric và phân bón;
 - Thạch cao titan (titanogypsum): là sản phẩm phụ của sản xuất 
dioxyt titan;
 - Thạch cao flo (fluorogypsum): là sản phẩm phụ khi sản xuất axit 
hydrofluoric từ khoáng chất fluorit;
 - Thạch cao citro (citrogyspum): là sản phẩm phụ khi sản xuất axit citric;
 - Thạch cao FGD (FGD gypsum): là sản phẩm của quá trình xử lý khí thải 
trong các nhà máy nhiệt điện đốt than.
 Trong đó, sản lượng của thạch cao phospho và thạch cao FGD 
chiếm tỷ lệ lớn nhất, tuy nhiên khả năng sử dụng của hai loại thạch cao 
này rất khác nhau.

TS. TẠ MINH HOÀNG, HỒNG ANH - Viện Vật liệu xây dựng (Tổng hợp)
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TAÄN THU THAÏCH CAO NHAÂN TAÏO
ÑEÅ SAÛN XUAÁT VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG
GIAÛI PHAÙP BEÀN VÖÕNG CHO MOÂI TRÖÔØNG

Mở đầu:

Abstract:



 Thạch cao phospho: là sản phẩm phụ trong quá trình xử lý 
quặng phosphat (apatit) thành phân bón (thường được gọi là phân bón 
DAP hay phân lân) dùng axit sulphuric để xử lý theo phản ứng sau: 

Ca5(PO4)3X + 5H2SO4  + 10H2O => 3H3PO4  + CaSO4.2H2O + HX

Trong đó: X có thể bao gồm OH, F, Cl hay Br.
 Trong quá trình sản xuất axit phốtphoric theo phương pháp ướt 
ở nhà máy phân DAP, cứ sản xuất được 1 tấn axít phốtphoríc thì tạo ra 
5 tấn thạch cao phospho. Lượng phế thải thạch cao phospho của tổng 
công ty Vinachem khoảng 1.000.000 tấn trong năm 2010. Trong thạch 
cao phospho thường có các tạp chất trong đó có axit phosphoric.
 Thạch cao phospho nguồn gốc biển có hoạt tính phóng xạ cao 
do có sự hiện diện của uranium và radium trong quặng phosphat (apatit). 
 Hiện cơ quan môi trường Mỹ EPA đang cấm sử dụng thạch cao 
phospho nếu hàm lượng Radium-226 lớn hơn 0,4 Bq/g (10 pCi/g) . Khi 
radium phân rã tạo ra khí phóng xạ radon dễ phát tán và gây nguy cơ ung 
thư. Do vậy, các thạch cao phospho có hàm lượng phóng xạ lớn hơn 0,4

Thạch cao phospho

Mức hoạt độ phóng xạ (pCi/g)

Thấp
Nguồn

Quặng apatit (Florida)

Bảng 1 - Hoạt tính phóng xạ tự nhiên của chất thải từ ngành
công nghiệp phân bón tại bang Florida (Mỹ)

Trung bình Cao

7,3

7

11,7-24,5

17,3-39,5

36,7

6,2-53,5

Bq/g thường được lưu trữ tại các bãi 
chứa Bang Florida (Mỹ) có 25 bãi 
chứa với lượng thạch cao phospho 
lên tới 1 tỷ tấn.  
 Do chứa lượng phóng xạ 
cao nên thạch cao phospho ít được 
sử dụng mà thường được tồn chứa. 
Thạch cao phospho được sử dụng 
nhiều nhất trong nông nghiệp với điều 
kiện hàm lượng phóng xạ không lớn 
hơn 10 pCi/g (0,4 Bq/g). Thạch cao 
phospho được sử dụng như phân 
bón rải lên đất và là nguồn bổ sung 
can xi và lưu huỳnh cho đất.Cơ quan 
môi trường Mỹ cấm sử dụng thạch 
cao phospho trong vật liệu xây dựng 
kể cả để làm đường giao thông.

 Thạch cao FGD: là sản phẩm tổng hợp tạo ra nhờ các thiết bị 
khử khí thải SOx (Flue gas desulfurization) tại các nhà máy nhiệt điện đốt 
than. Các hệ thống kiểm soát phát thải khí SO2 được sử dụng trong các 
nhà máy nhiệt điện đốt than loại bỏ lưu huỳnh từ khí thải nhờ chất hấp thụ. 
Một trong các chất hấp thụ thông dụng là vôi hay đá vôi (hiện nay còn sử 
dụng nhiều chất hấp thụ khác trong đó có nước biển) và hệ thống oxy hóa 
cưỡng bức tạo nên thạch cao FGD. Thạch cao FGD có thành phần hóa 
tương tự thạch cao thiên nhiên.
 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống khử lưu huỳnh khí thải 
FGD và hình thành thạch cao được mô tả ở hình 2.
Các phản ứng xảy ra trong tháp hấp thụ FGD:

CaCO3   +  SO2  → CaSO3  + CO2 ↑
Ca(OH)2 + SO2  →  CaSO3  + H2O

CaSO3  + 2H2O  + ½O2 (gas) → CaSO4. 2H2O ↓
 Nhờ đặc tính thân thiện với môi trường, thạch cao FGD được sử 
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: 
 -Trong ngành xây dựng: ván thạch cao, chất kết dính thạch cao và vữa

Hình 1 - Sơ đồ nguyên lý công nghệ
FGD xử lý khí thải 
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thạch cao, phụ gia điều chỉnh trong sản xuất xi măng; vật 
liệu trang trí, hoàn thiện;
 - Trong khai thác mỏ và môi trường: trung hòa và 
kết khối vật liệu sinh axit, kiềm hóa và trung hòa đá 
sinh axit;
 - Trong nông nghiệp: cải tạo đất, chống xói mòn đất, ổn 
định bề mặt đất, phân bón.
 Thạch cao FGD được sử dụng nhiều nhất trong 
sản xuất ván thạch cao, tiếp đó là làm phụ gia điều 
chỉnh trong sản xuất xi măng và đứng thứ ba là sử 
dụng trong nông nghiệp.
2. Tận thu thạch cao nhân tạo tại Việt Nam:
a. Tiềm năng khai thác và nhu cầu sử dụng thạch cao 
nhân tạo tại Việt Nam:
 Theo Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030”, 
đến năm 2020, tổng công suất nhiệt điện than khoảng 
36.000 MW, tiêu thụ khoảng 67,3 triệu tấn than. Nếu tất cả 
các nhà máy nhiệt điện đốt than đều lắp đặt hệ thống khử 
SOx theo công nghệ FGD đồng bộ kỹ thuật hiện đại thì mỗi 
năm nước ta có thể thu hồi 4-5 triệu tấn thạch cao nhân tạo 
thương phẩm, có chất lượng tốt làm phụ gia cho xi măng và 
làm tấm tường, tấm trần thạch cao, đồng thời thu hồi trên 
20 triệu tấn tro bay và xỉ. Đây cũng là nguồn nguyên liệu từ 
phế thải công nghiệp để sản xuất vật liệu xanh, thân thiện 
với môi trường, làm phụ gia và làm nguyên liệu sản xuất vật 
liệu không nung, bê tông AAC. Hơn nữa, cũng góp phần 
làm giảm giá điện sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái và 
cuộc sống con người.
 Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp 
VLXD, đến năm 2020, nhu cầu thạch cao cho sản xuất xi 
măng, làm tấm trần, tấm tường thạch cao, để sản xuất bê 
tông khí AAC, cho gốm sứ và cho các ngành khác là 5-6 
triệu tấn. Trong khi đó, nước ta không có mỏ thạch cao mà 
phải nhập hoàn toàn từ Lào, Thái Lan, Trung Quốc… Một 
số các nhà máy nhiệt điện sử dụng than của nước ta có lắp 
đặt hệ thống thiết bị khử SOx trong khí thải để thu hồi thạch 
cao nhân tạo theo công nghệ FGD nhưng lại không trang bị 
đồng bộ, chất lượng thiết bị không tốt nên sản phẩm thạch 
cao thu hồi không đạt chất lượng, tạo ra chất thải rắn gây ô 
nhiễm môi trường.
 Nhận thấy rõ được lợi ích từ việc tận thu phế 
thải công nghiệp cho ngành công nghiệp VLXD, tuy 
nhiên, để thực hiện được điều này lại cần cả một cơ 
chế chính sách phù hợp.

Hình 2 - Bãi chứa thạch cao phospho tại Mỹ

 Hình 3 - Ván thạch cao FGD dùng trong xây dựng

Hình 4 - Đất không bón thạch cao FGD

Hình 5 - Đất được bón thạch cao FGD
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b. Thiết lập hệ thống chính sách quốc gia lâu dài 
nhằm tận thu hiệu quả nguồn thạch cao nhân tạo 
tại Việt Nam:
 Nhìn ra thế giới, từ hơn 20 năm nay, công nghệ 
FGD đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia, thu hồi 
được thạch cao chất lượng cao theo tiêu chuẩn; đồng 
thời thu hồi tro bay, xỉ với chất lượng tốt làm nguyên liệu 
để sản xuất VLXD, giải quyết môi trường sinh thái tốt.
 Tại Hàn Quốc, Chính phủ hỗ trợ các chính 
sách và ưu đãi khuyến khích sử dụng FGD đó là Ban 
hành luật tiết kiệm vật liệu và khuyến khích tái chế 
như: quy định khoản vay và hỗ trợ tín dụng cho do-
anh nghiệp tái chế nguyên vật liệu; ưu đãi thuế thu 
nhập; hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực công nghiệp tái 
chế; hỗ trợ các dự án hợp tác và hội thảo quốc tế; hỗ 
trợ kỹ thuật cho công nghệ mới và cải tiến quy trình 
sản xuất… Và cũng tại Hàn Quốc thì 100% thạch cao 
FGD được sử dụng ngay từ thời kỳ đầu làm nguyên 
liệu chính cho ngành sản xuất tấm thạch cao (50%), 
phụ gia cho ngành sản xuất xi măng (46%)…Tiết kiệm 
mỗi năm 1 tỷ m2 diện tích đất dùng để chôn lấp 2,3 
triệu tấn rác thải công nghiệp.
 Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây 
dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp cho lĩnh vực tái chế 
chất thải, phấn đấu hình thành và phát triển ngành 
công nghiệp tái chế chất thải. Nhà nước đã và đang 
tích cực xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động tái chế và chính 
quyền địa phương cũng dành những ưu đãi nhất định 
như cho vay vốn với lãi suất ưu đãi cho hoạt động bảo 
vệ môi trường trong đó có tái chế chất thải rắn công 

Hình 6 - Xử lý chất thải thu được từ hệ thống FGD
của nhà máy nhiệt điện để làm thạch cao

Hình 7 - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

hành còn nhiều bất cập. Chính sách ưu đãi đối với việc 
áp dụng giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải vẫn 
chưa được cụ thể, rõ ràng; đồng thời, thiếu chính sách 
khuyến khích thương mại và bảo hộ đối với việc tái chế, 
tái sử dụng chất thải… Chính vì thế, cần tính đến việc 
thiết lập một hệ thống chính sách quốc gia lâu dài và 
hiệu quả về quản lý chất thải trong đó có tái chế chất 
thải, có sự hỗ trợ tài chính hợp lý; thiết lập chính sách 
thương mại xanh và điều chỉnh lại hệ thống thuế và trợ 
cấp quốc gia cho các sản phẩm tái chế chất thải như ưu 
đãi về thuế, đất đai, vốn, công nghệ…
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