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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂM 2019 
“KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (31/10/2019 - 02/11/2019)

Từ ngày 31/10/2019 đến 02/11/2019, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), Viện Hàn lâm Vật liệu xây dựng Trung 
Quốc (CBMA) và trường Đại học Bách khoa liên bang Thuỵ Sĩ vùng Laussane phối hợp tổ chức Hội thảo 
quốc tế về vật liệu xây dựng năm 2019 với chủ đề “Khoa học và công nghệ vật liệu xây dựng vì sự phát triển 
bền vững” tại Hà Nội, Việt Nam. 

Hội thảo quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia của các 
trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới 
trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đến chia sẻ về cách 
nhìn nhận và các nghiên cứu mới nhất của họ về khoa 
học và công nghệ vật liệu xây dựng theo hướng phát 
triển bền vững.

Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự góp mặt của các 
tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới và Việt Nam 
trình bày và giới thiệu hàng loạt các công nghệ, thiết bị 
hiện đại đáp ứng xu hướng phát triển bền vững trong 
ngành  xây dựng.

Hội thảo sẽ thảo luận về 7 chủ đề chính, bao gồm: xi 
măng, bê tông, gốm sứ, thuỷ tinh, vật liệu chống cháy, 
vật liệu chịu lửa và cách nhiệt, các yếu tố môi trường 
trong sản xuất vật liệu xây dựng. Với chủ đề đa dạng 
và phong phú, Hội thảo hứa hẹn sẽ là diễn đàn hữu ích 
trong việc trao đổi khoa học - công nghệ  cũng như  mở 
ra cơ hội hợp tác, đầu tư quốc tế cho các nhà nghiên 
cứu và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Để đăng ký tham gia các hoạt động của hội thảo, vui 
lòng truy cập trực tiếp vào website của hội thảo http://
vicbm.org  hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact@vicbm.
org. Thư xác nhận của Ban tổ chức sẽ được gửi tới quý 
vị  bằng e-mail trong vòng 3 ngày. 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ với Ban Tổ chức:

Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng 

Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.858.2217

Fax: (+84) 243.858.1112

Email: vienvlxd@vibm.vn

Website: www.vibm.vn
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HỘI THẢO QUỐC TẾ 
“CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Trong hai ngày 11 và 12/01/2019, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) phối hợp với Hội Bê tông Châu Á (ACF-
SF), Hội Bê tông Việt Nam (VCA) và trường Đại học Xây dựng (NUCE) đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công 
nghệ Bê tông cho phát triển bền vững” và forum trao đổi hợp tác giữa 4 tổ chức tại trụ sở Viện VLXD.

Tham dự Hội thảo có đại diện của Vụ Vật liệu xây 
dựng (VLXD) - Bộ Xây dựng, Hội Bê tông Việt Nam, Hội 
VLXD, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện nghiên 
cứu và ứng dụng VLXD Nhiệt đới, Trường Đại học Xây 
dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội và các đơn vị kiểm định 
xây dựng, sản xuất VLXD…

Trong bối cảnh tất cả các ngành công nghiệp hướng 
tới phát triển bền vững, đối với ngành Xây dựng, chìa 
khóa để thúc đẩy phát triển bền vững là nghiên cứu và 
phát triển một cách có hiệu quả các loại VLXD đáp ứng 
đủ ba khía cạnh chính về kinh tế, môi trường và xã hội. 
Bê tông đã và đang là loại VLXD được sử dụng phổ 
biến nhất trên thế giới. Việc phát triển công nghệ vật 
liệu bê tông bền vững cho hiện tại và tương lai chính là 
giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả sử dụng của loại 
VLXD này, đồng thời giảm mặt trái và các tác động xấu 
đến môi trường.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lê Trung Thành - Viện 
trưởng VIBM, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho biết, 
đến ngày nay, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển 
vượt bậc trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ 
bê tông. Ước lượng sản lượng bê tông năm 2018 là 40 
tỉ tấn, trong đó 30 tỉ tấn liên quan đến cốt liệu. Như vậy 
có thể thấy, phần lớn tài nguyên thiên nhiên đang được 
khai thác để sản xuất bê tông.

Hiện nay, rất nhiều vật liệu mới được nghiên cứu 
ứng dụng có khả năng thay thế bê tông như: xỉ lò cao, 
tro bay, tro trấu… nhằm giảm thiểu lượng xi măng sử 
dụng trong bê tông, đồng nghĩa với việc giảm các tác 
động xấu tới môi trường. Bên cạnh đó cũng có sự phát 
triển các phụ gia hóa học nhằm sản xuất được các loại 
bê tông tính năng cao như tính chịu nhiệt, cường độ cao 
và nhiều nghiên cứu phát triển khác. 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu phát triển công nghệ bê 
tông phát triển khá mạnh mẽ từ hình thái bê tông khuôn 
đúc sẵn cho đến bê tông tại hiện trường. Tuy nhiên vẫn 
còn một số vấn đề cần cải thiện như độ co ngót lớn hay 
nứt nẻ bê tông. Điều này cần các chuyên gia dành thời 
gian nghiên cứu để khắc phục.

Hội thảo quốc tế về “Công nghệ Bê tông cho phát 
triển bền vững” là diễn đàn dành cho các nhà nghiên 

TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM phát biểu tại 
Hội thảo Quốc tế "Công nghệ Bê tông cho phát triển 

bền vững"

cứu quốc tế và Việt Nam, các học giả, chuyên gia trong 
ngành và các nhà hoạch định chính sách… chia sẻ 
quan điểm về những phát triển gần đây của công nghệ 
bê tông trong và ngoài nước.

Từ những chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, lựa chọn 
giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục và phát triển công 
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HỌP BÁO CÁO ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ, KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 
TRONG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

QUẢN LÝ PHÙ HỢP

Ngày 15/1/2019, Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo cáo nghiệm thu 
đề tài “Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) (xi măng, kính, gạch ốp lát, 
gạch xây nung, sứ vệ sinh) và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp” do KS. Phạm Bằng Hải làm chủ nhiệm, 
ThS. Nguyễn Văn Huynh - Phó Viện trưởng VIBM làm chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia đến từ Hội Vật 
liệu, Hội Môi trường xây dựng, vụ KHCN&MT, V-LEEP - USAID, Vicem và các trường đại học.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia bị 
thiệt hại nhiều nhất do biến đổi khí hậu. Do đó, chúng 
ta đã đặt ra mục tiêu bằng năng lực của mình sẽ cắt 
giảm 8% tổng lượng khí nhà kính với đà phát triển thông 
thường đến năm 2030, nếu có tài trợ quốc tế thì có thể 
cắt giảm lên tới 25%.

Ngành sản xuất VLXD tiêu thụ nhiều nguyên, nhiên 
liệu. Theo tính toán dựa trên số liệu thu thập chưa đầy 
đủ, năm 2015 ngành sản xuất vật liệu phát thải khoảng 
60 triệu tấn C02. Ngoài khí C02 thì trong quá trình nung 
do sự cháy và phân hủy của nhiên, nguyên liệu còn có 
khí như N0x, S02... Với mục tiêu quản lý và giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính tại Việt Nam nói chung và trong 
ngành xây dựng nói riêng, việc cấp thiết là phải có đánh 
giá và tính toán lượng phát thải khí nhà kính cho các 
ngành sản xuất VLXD, vì vậy dự án “Đánh giá, kiểm kê 
khí nhà kính trong sản xuất VLXD (xi măng, kính, gạch 
ốp lát, gạch xây nung, sứ vệ sinh) và đề xuất giải pháp 
quản lý phù hợp” được gấp rút triển khai nghiên cứu.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm dự án và nghe 
các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy đề tài báo cáo 
cung cấp khá đầy đủ số liệu, nghiên cứu, ứng dụng liên 
quan đến nhiệm vụ, bao gồm “Tổng quan về tình hình 
sản xuất và hiện trạng phát thải khí nhà kính ngành sản 
xuất VLXD, phương pháp luận về kiểm kê khí nhà kính, 

xác định dữ liệu đầu vào và tính toán phát thải khí nhà 
kính, đề xuất các giải pháp quản lý và giảm phát thải khí 
nhà kính phù hợp.

Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm 
nghiên cứu đề tài. Bên cạnh đó hội đồng cũng chỉ ra 
những thiếu sót những điểm cần sửa đổi bổ xung, đặc 
biệt về phần mềm và số liệu tính toán cũng như hướng 
dẫn cách tính dựa theo IPCC để hoàn thiện báo cáo 
“Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong sản xuất VLXD (xi 
măng, kính, gạch ốp lát, gạch xây nung, sứ vệ sinh) và 
đề xuất giải pháp quản lý phù hợp”.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng

nghệ bê tông một cách có hiệu quả, Hội nghị “Công 
nghệ Bê tông cho phát triển bền vững”  là một phần 
quan trọng trong nhiệm vụ hỗ trợ và định hướng phát 
triển bền vững môi trường xây dựng ở Việt Nam, nơi 
nền kinh tế và phát triển đô thị ở quy mô địa phương và 
quốc gia đang tiến triển với tốc độ ngày càng tăng, do 
đó những đổi mới trong công nghệ bê tông cần đảm bảo 
bám sát nhu cầu phát triển bền vững nhất có thể.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ 
VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO XỬ LÝ NƯỚC

Ngày 13/12/2018, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ chức hội thảo “Khoa học công nghệ, thiết bị và 
vật liệu sử dụng cho xử lý nước” tại khách sạn InterContinental Hanoi - Landmark72 Keangnam Hanoi 
Landmark Tower.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Huynh - Phó 
Viện trưởng VIBM cùng các đại diện của Vụ KHCN&MT 
- Bộ Xây dựng, Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH) - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (BTNMT), Tổng công ty Xi măng 
Việt Nam, Vietnam Low Emission energy Program và 
các bên liên quan.

Khai mạc hội thảo ông Nguyễn Văn Huynh đề cập 
nhấn mạnh đến sự biến đổi khí hậu do hiệu ứng nhà 
kính tại Việt Nam. Đứng trước hiện trạng môi trường 
ngày càng ô nhiễm do các ngành công nghiệp sản xuất 
tại Việt Nam, ông Lý Quang Huy đại điện Cục BĐKH - 
BTNMT đã đưa ra tham luận: “Các chính sách về BĐKH 
và khí nhà kính”. Liên quan đến ngành xi măng ông 
Nguyễn Hoàng Linh đã “Giới thiệu về các kết quả đạt 
được của dự án MRV ngành xi măng” - Tổng công ty 
Xi măng Việt Nam. Trên cơ sở những nghiên cứu và thí 
nghiệm chuyên sâu nhóm dự án của VIBM đã báo cáo 
trong hội thảo về “Dữ liệu đầu vào và kết quả tính toán 
phát thải khí nhà kính ngành VLXD” do bà Cao Thị Tú 
Mai - Trung tâm Thiết bị, môi trường và an toàn lao động 
- VIBM thuyết trình.

Tiếp tục buổi hội thảo đại diện của dự án Vietnam 
Low Emission energy Program bà Nguyễn Thanh Mai 
đã giới thiệu với hội thảo kế hoạch chương trình năng 
lượng phát thải thấp Việt Nam. Hướng dẫn về IPCC 
2006 đối với phát thải và một số kết quả tính toán kiểm 
kê khí nhà kính của ngành xi măng hiện nay. Trong 
tham luận ngắn nhóm dự án đã đưa ra được các biện 

pháp quản lý và giảm phát thải khí nhà kính ngành sản 
xuất vật liệu xây dựng (VLXD), các qui định về quản lý 
khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính hiện có trong ngành 
VLXD nói riêng hay và tại Việt Nam nói chung.

Buổi hội thảo kết thúc với nhiều ý kiến đóng góp của 
các chuyên gia tham dự và các trao đổi giải đáp được 
nhóm dự án thực hiện trên cơ sở những nghiên cứu và 
thí nghiệm xác thực của mình. Hội thảo “Phát thải khí 
nhà kính trong sản xuất vật liệu xây dựng” đã mang lại 
nhiều thông tin hữu ích và tín hiệu khả quan trong việc 
chống lại sự ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Hy vọng 
trong tương lai, nhiều buổi hội thảo trong lĩnh vực này 
sẽ được tổ chức nhằm nỗ lực cải thiện tình trạng môi 
trường hiện đang xuống cấp trên thế giới nói chung và 
tại Việt Nam nói riêng.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng



NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG >>   9

>> Tin trong nûúác

HỌP BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG XI MĂNG 
HÀM LƯỢNG CLANHKE <60%

Ngày 3/12/2018 Hội đồng khoa học công nghệ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo cáo tổng 
kết đề tài “Nghiên cứu sử dụng xi măng hàm lượng clanhke <60% cho chế tạo bê tông và bê tông cốt thép 
làm việc trong môi trường xâm thực CO2, SO4

2- và nước biển” do ThS. Nguyễn Văn Hoan làm chủ nhiệm. 
TS. Lưu Thị Hồng - Phó Viện trưởng VIBM làm chủ tịch Hội đồng cùng với sự tham gia của các chuyên gia 
đến từ các Hội vật liệu, trường Đại học, Viện nghiên cứu.

Để đáp ứng sự biến đổi khí hậu, môi trường cũng 
như nhiệm vụ Nhà nước giao trong việc xây dựng các 
công trình ngoài biển phục vụ khai thác nghiên cứu 
biển, nhóm đề tài đã nghiên cứu chuyên sâu vấn đề trên 
và có được kết quả nhất định.

Sau phần trình bày của chủ nhiệm dự án và nghe 
các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy nhóm đề tài 
đã thu thập được số liệu khá đầy đủ để làm căn cứ cho 
việc báo cáo, bao gồm: tổng quan, nội dung, phương 
pháp, vật liệu sử dụng, kết quả. Bên cạnh đó Hội đồng 
cũng chỉ ra những thông tin cần sửa đổi, bổ sung để 
hoàn thiện báo cáo.

Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm 
nghiên cứu dự án, thông qua bản báo cáo "Nghiên cứu 
sử dụng xi măng hàm lượng Clanhke <60% cho chế tạo 

bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong môi trường 
xâm thực CO2, SO4

2- và nước biển" trên cơ sở chỉnh 
sửa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ 
VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO XỬ LÝ NƯỚC

Ngày 13/12/2018, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ chức hội thảo “Khoa học công nghệ, thiết bị và 
vật liệu sử dụng cho xử lý nước” tại khách sạn InterContinental Hanoi - Landmark72 Keangnam Hanoi 
Landmark Tower.

Tham dự hội thảo có đại diện của Bộ xây dựng, Bộ 
khoa học công nghệ, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học 
Duy Tân, Công ty TNHH phát triển Thiên Hồng Ân, Công 
ty CP Tân Sơn và Hội vật liệu xây dựng.

Để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, 
hàng loạt dự án cấp nước sạch đang được thực hiện 
khắp mọi nơi trên toàn đất nước, từ đô thị tới những 
vùng sâu xa. Trong quá trình đó, Việt Nam đã và đang 
nhận được sự hỗ trợ quý giá về tài chính từ các tổ chức 
quốc tế (Ngân hàng thế giới - World Bank, ngân hàng 
phát triển Châu Á - Asen Development Bank,…) để thực 
hiện các chương trình cung cấp nước sạch đạt tiêu 
chuẩn cho người dân. Dù vậy chất lượng nước sạch 

không chỉ phụ thuộc vào tài chính của các dự án, mà còn 
phụ thuộc vào các giải pháp Khoa học - Kỹ thuật mà các 
dự sẽ án áp dụng. Nhằm cung cấp thông tin Khoa học 
- Kỹ thuật mới và thực trạng các vấn đề liên quan đến 
quá trình xử lý nước ở Việt Nam và trên Thế giới, với 
mong muốn các giải pháp Khoa học - Kỹ Thuật sử dụng 
cho các chương trình nước sạch sắp tới ở Việt Nam đạt 
được hiệu quả tốt nhất, hội thảo “Khoa học công nghệ, 
thiết bị và vật liệu sử dụng cho xử lý nước” được tuyên 
bố khai mạc - TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM - 
Bộ xây dựng phát biểu mở đầu buổi hội thảo.

Tiếp sau lời khai mạc là hiện trạng về công nghệ và 
vật liệu lọc sử dụng trong xử lý nước cấp sinh hoạt tại 
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HỌP BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT 
XI MĂNG ALUMIN CA50

Chiều ngày 19/12/2018 Hội đồng khoa học công nghệ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo 
cáo tổng kết dự án “Hoàn thiện công nghệ sử dụng bùn thải nhà máy nhôm tấm làm nguyên liệu sản xuất 
xi măng alumin CA50” do TS. Lưu Thị Hồng - Phó Viện trưởng VIBM làm chủ nhiệm đề tài. TS. Lê Trung 
Thành - Viện trưởng VIBM làm chủ tịch Hội đồng cùng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Tổng công 
ty CN xi măng Việt Nam (Vicem), Công ty CP công nghiệp chịu lửa Hưng Đạo, nhà máy Nhôm Đông Anh và 
các trường đại học, viện nghiên cứu.

Trên thế giới, xi măng alumin đã được nghiên cứu 
sản xuất từ lâu. Sản phẩm xi măng alumin được thương 
mại hóa trên thị trường rất đa dạng, tuy nhiên tài liệu 
viết về công nghệ sản xuất loại vật liệu này không nhiều. 
Trong xi măng alumin CA50, khoáng vật chiếm thành 
phần chủ yếu là monocanxi aluminat (CA), ngoài ra còn 
có decacanxi heptaaluminate (C12A7), tricanxi aluminat 
(C3A), dicanxi silicat (C2S) và các pha gehlenit.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ xi măng alumin ở Việt 
Nam ngày càng nhiều, phục vụ trong lĩnh vực xây dựng 
và chế tạo bê tông chịu lửa cho ngành công nghiệp sản 
xuất xi măng, lò luyện gang, thép và lò công nghiệp 
khác… Xuất phát từ nhu cầu sử dụng trong nước, thực 
tế về tình hình nghiên cứu sản xuất và thương mại hóa 
trên thế giới và ở Việt Nam đối với xi măng alumin, dự 
án: “Hoàn thiện công nghệ sử dụng bùn thải nhà máy 
nhôm tấm làm nguyên liệu sản xuất xi măng alumin 
CA50” đã được VIBM triển khai nghiên cứu. Các vấn 
đề nghiên cứu của dự án tập trung vào các công đoạn 
chính trong quá trình sản xuất xi măng alumin, bao gồm: 
Thu gom bùn nhôm, lựa chọn chất lượng nguyên liệu sử 

dụng, hoàn thiện quy trình nghiền nguyên liệu, trộn phối 
liệu và chế độ nung phối liệu, nghiền sản phẩm xi măng. 
Trên cơ sở đó, dự án đã thiết lập được quy trình công 
nghệ sản xuất xi măng alumin CA50 trên dây chuyền 
quy mô công nghiệp, đã sản xuất thử nghiệm 100 tấn xi 
măng và ứng dụng sản phẩm vào thực tế.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm dự án, Hội 
đồng nhận thấy dự thảo báo cáo đã cung cấp khá đầy 
đủ số liệu thí nghiệm, nghiên cứu, ứng dụng liên quan 
đến nhiệm vụ, bao gồm: Tổng quan các công nghệ sản 

Việt Nam và trên thế giới đã được PGS.TS. Trần Thanh 
Sơn - Trường Đại học Kiến trúc Hà nội trình bày, Tham 
luận của PGS.TS. Trần Thanh Sơn đã cho chúng ta thấy 
nhiều vấn bất cập của công nghệ xử lý nước cấp độ thị 
của Việt Nam hiện nay so với thế giới.

Hai báo cáo khoa học: “Cơ chế loại bỏ Asen và Amo-
ni trong nguồn nước ô nhiễm bằng vật liệu hấp phụ” và 
“Công nghệ chế tạo vật liệu lọc nước sinh hoạt trên cơ 
sở diatomi và vỏ trấu” đã được TS. Trần Nguyên Hải - 
Đại học Duy Tân và TS. Lưu Thị Hồng - Phó Viện trưởng 
VIBM trình bày trong bài thuyết trình tại Hội thảo.

Tiếp đó, ông Trần Văn Nam - Công ty TNNH phát 
triển Thiên Hồng Ân đã cung cấp cho Hội thảo thông 
tin về  “Các vật liệu lọc trên thị trường Việt Nam và xu 

hướng nghiên cứu, phát triển vật liệu mới trong ứng 
dụng xử lý nước cấp và nước thải”. Kết thúc phần tham 
luận, ông Phạm Văn Tân - GĐ công ty CP Tân sơn đã 
báo cáo với Hội thảo một thực tế về “Hiện trạng công 
nghệ và vật liệu lọc sử dụng trong xử lý nước cấp sinh 
hoạt tại nhà máy nước Tiên Lãng - Hải Phòng”.

Hội thảo “Khoa học công nghệ, thiết bị và vật liệu sử 
dụng cho xử lý nước” do VIBM tổ chức đã thành công 
tốt đẹp với  những thông tin hữu ích và thảo luận tại Hội 
thảo về Khoa học - Kỹ thuật thực trạng xử lý nước sạch 
ở Việt Nam và trên Thế giới. Hy vọng rằng, các chương 
trình cung cấp nước sạch trong tương lai ở Việt Nam sẽ 
đạt được hiệu quả tốt nhất, cung cấp nước sạch đến với 
mọi người dân ở khắp nơi trên Tổ quốc.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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xuất, những nội dung đã được nghiên cứu ở giai đoạn 
đề tài RD 113-13 và những nội dung nghiên cứu bổ 
sung, hiện trạng của nhà máy Hưng Đạo, phương pháp 
thử nghiệm, lựa chọn các loại nguyên liệu, xây dựng 
yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công đoạn sản xuất, thiết 
lập quy trình công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm 
sản xuất thử nghiệm và cuối cùng là yếu tố cốt lõi hiệu 
quả kinh tế.

Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của nhóm dự án. 
Bên cạnh đó Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần sửa 
đổi và bổ sung, đặc biệt là về phần dây chuyền sản xuất 
và yếu tố môi trường để hoàn thiện báo cáo “Hoàn thiện 
công nghệ sử dụng bùn thải nhà máy nhôm tấm làm 
nguyên liệu sản xuất xi măng alumin CA50”.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng

VIBM LÀM VIỆC CÙNG J-CHIF VỀ TIÊU CHUẨN 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày 19/11/2015, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã có buổi làm việc với Hiệp hội Công nghiệp thiết bị 
nhà ở và Vật liệu xây dựng (VLXD) Nhật Bản (J-CHIF - Japan Construction Materials & Housing Equipment 
Industries Federation) để cùng thảo luận về các vấn đề liên quan tới việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá một 
số VLXD.

Tham dự buổi làm việc, về phía VIBM có Phó Viện 
trưởng Nguyễn Văn Huynh, cùng các nghiên cứu viên 
của Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động, 
Trung tâm Gốm sứ - Thuỷ tinh, Trung tâm Thông tin - 
Tiêu chuẩn - Hợp tác Quốc tế.

Trong buổi thảo luận, hai chuyên gia J-CHIF đã giới 
thiệu các Dự thảo tiêu chuẩn mới của Nhật bản JIS  
A4706 - Tính năng cửa sổ, JIS A4702 - Tính năng cửa 
đi với một số các yêu cầu kỹ thuật về Độ bền gió, Độ kín 
nước, Độ kín không khí, Tính năng cách nhiệt và các 
tính năng khác và các phương pháp thử nghiệm, tính 
kết quả thử nghiệm tương ứng. Ngoài ra, các chuyên 
gia Nhật cũng trình bày phương pháp đánh giá tính 
năng nhiệt của kính đơn lớp và đa lớp theo JIS R 3106 
tương đương ISO 9050 theo các Chương trình phần 
mềm tính tương ứng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của J-CHIF cũng giới 
thiệu Khuyến cáo lựa chọn VLXD cho Nhà tiết kiệm 
năng lượng (bao gồm: vật liệu cách nhiệt, vật liệu mái, 
vật liệu bao che, vật liệu sàn, vật liệu nền trong và ngoài 
nhà) tại các vùng khí hậu khác nhau.

Trong thời gian tới, các chuyên gia Nhật Bản sẽ trực 
tiếp hướng dẫn các kỹ thuật viên của VIBM thực hành 
đo và kiểm tra một số các tính năng nhiệt của sản phẩm 
kính tại VIBM sử dụng thiết bị nhập khẩu từ Nhật Bản 
cũng như sử dụng phần mềm Wineye trong việc tính 
toán hệ số truyền nhiệt của khung cửa, các tính năng 
nhiệt của cửa sổ.

Buổi làm việc giữa hai bên cung cấp nhiều thông 
tin hữu ích cho VIBM trong quá trình xây dựng các tiêu 
chuẩn cho VLXD, đặc biệt là các tiêu chí tiết kiệm năng 
lượng của VLXD, đồng thời cũng là cơ hội để tăng 
cường hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ 
GIỮA VIBM VÀ CBMA

Ngày 08/11/2018, trong chuyến công tác tại Viện Hàn lâm Vật liệu xây dựng Trung Quốc (CBMA), TS. Lê 
Trung Thành - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã ký kết BIên bản ghi nhớ (MOU) với GS.Yan 
Bilan - Phó chủ tịch CBMA liên quan tới việc tăng cường hợp tác giữa hai bên.

VIBM và CBMA đã  bắt đầu đặt nền móng cho sự 
hợp tác giữa hai bên từ gần 20 năm trước, với trọng tâm 
là các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng 
(VLXD). Trải qua thời gian đó, hai bên đã thực hiện hợp 
tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) trong 
lĩnh vực sản xuất và ứng dụng xi măng, sản phẩm chịu 
lửa, lớp phủ, sử dụng tài nguyên trong sản xuất VLXD 
và vật liệu cách nhiệt tường ngoài. Bên cạnh đó, một số 
nghiên cứu viên của VIBM đã tham gia các lớp tập huấn 
do CBMA tổ chức để tăng cường và giao lưu năng lực 
nghiên cứu khoa học giữa hai bên.

Để tăng cường và thắt chặt hợp tác giữa hai bên sâu 
rộng hơn về mọi mặt, vào sáng ngày 08/11/2018, VIBM 
và CBMA đã có buổi ký MOU - thỏa thuận hợp tác lâu 
dài và thân thiện. Theo đó, hai bên cam kết cùng nhau 
cung cấp thông tin về việc phát triển VLXD của mỗi nước 
cũng như trên toàn thế giới, chia sẻ kinh nghiệm làm 
việc với các doanh nghiệp để áp dụng kết quả nghiên 
cứu KHCN vào sản xuất và là cầu nối cho mỗi bên trong 
việc phát triển hợp tác với bên thứ ba tại mỗi quốc gia. 
CBMA sẽ hỗ trợ VIBM trong việc đào tạo nguồn nhân 
lực phục vụ cho công tác nghiên cứu, chia sẻ những 
kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học và phát triển tổ chức khoa học - công nghệ. VIBM 
và CBMA sẽ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau để tham gia và 
thuyết trình trong các hội nghị, hội thảo khoa học mà hai 
bên tổ chức, cũng như công bố các kết quả nghiên cứu 
trên tạp chí khoa học mà hai bên xuất bản.

CBMA là một trong các tổ chức khoa học - công nghệ 
đầu tiên trong lĩnh vực VLXD của Trung Quốc. Hiện nay, 
CBMA đã tích hợp 12 viện nghiên cứu và thiết kế thành 
tập đoàn nghiên cứu, phát triển và thiết kế toàn diện và 
lớn nhất Trung Quốc với hơn 3000 nhà nghiên cứu khoa 
học, hoạt động trong các lĩnh vực xi măng, bê tông, vật 
liệu xây, thủy tinh, gốm sứ, vật liệu chịu lửa và vật liệu 
mới. Tính đến nay, CBMA đã hoàn thành hơn 3200 dự 
án nghiên cứu cấp quốc gia và cấp Bộ và đồng thời 
cũng đã xây dựng và sửa đổi hơn 1200 tiêu chuẩn Quốc 
gia và tiêu chuẩn ngành. Những thành tựu này đã góp 
một phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế 
quốc dân của Trung Quốc. CBMA đã nhận nhiều giải 
thưởng cao quý được Chính phủ Trung Quốc công nhận 
gồm hơn 150 giải thưởng Quốc gia.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này đã khẳng định 
mối quan hệ, hợp tác lâu dài giữa hai Viện nghiên cứu 
đầu ngành về VLXD của Việt Nam và Trung Quốc, mở 
ra nhiều cơ hội và hoạt đông hợp tác ngày càng hiệu 
quả giữa hai bên trong lĩnh vực VLXD, trong bối cảnh 
hai nước đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành 
Xây dựng và tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng 
trong thời gian tới.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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BÊ TÔNG ĐẦM LĂN THẾ HỆ MỚI

Dễ dàng thi công và hoàn thiện, mặt đường bê 
tông đầm chặt có thể là mặt đường của tương lai.

Mặt đường bê tông đầm lăn (RCC) đã được sử dụng 
nhiều thập kỷ trong nhiều ứng dụng, và chủ yếu cho mặt 
đường công nghiệp nặng. Nhưng nó có nhược điểm 
như bề mặt gồ ghề, kém thẩm mỹ, do đó nó thường 
được sử dụng làm lớp nền cho lớp phủ nhựa đường.

Nhà thầu Andale Construction Inc. và nhà sản xuất 
hóa chất ACEiT Industries Inc., một nhà phát triển phụ 
gia ở Wichita, Kan. có thể đã giải quyết những vấn đề 
này. Họ đã đưa ra một loại bê tông đầm lăn cải tiến gọi 
là mặt đường bê tông đầm chặt (Compacted Concrete 
Pavement - CCP). Hỗn hợp phối liệu được trộn và được 
thi công tương tự như bê tông đầm lăn, có sử dụng phụ 
gia độc quyền cộng với vật liệu hoàn thiện và quy trình 
nâng cao độ bền, chất lượng mặt đường và ngoại quan.

Các công ty đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra cách 
hoàn thiện bề mặt bê tông đầm lăn, hiện quá khô để 
hoàn thiện theo cách thông thường. Họ đã thử nhiều 
chất hỗ trợ hoàn thiện khác nhau, và cuối cùng đã tìm 
ra hai loại hóa chất được thiết kế dành riêng cho bê 
tông đầm lăn và nền bê tông được xử lý xi măng: CEAiT 
Plus, một loại bột được thêm vào tại nhà máy trộn bê 
tông; và ACEiT Blue, một chất lỏng phun lên bề mặt 
ngay trước khi dùng bay.

Bột CEAiT Plus ổn định độ ẩm, giảm độ nhớt và ức 
chế hydrat hóa xi măng cho đến khi được kích hoạt cơ 
học. Nó kiểm soát sự tương tác của xi măng và nước 
và cũng hoạt động như một chất làm chậm đông kết và 
cung cấp một chút không khí cuốn vào. Khi chưa được 
rải, quá trình hydrat hóa chưa bắt đầu, hỗn hợp bê tông 
tươi chứa trong xe bồn trong nhiều giờ mà không bị 
đóng rắn.

Khi được thi công với xe rải bê tông, bê tông đầm 
nén sẽ tăng cường độ nhanh chóng. Với hàm lượng 
nước rất thấp và độ sụt bằng không, thiết bị hoàn thiện 
có thể lên thi công trên bê tông ngay lập tức. Trong quá 
trình hoàn thiện, bề mặt được xử lý bằng ACEiT Blue, 

TIN THÏË GIÚÁI

>> TIN TÛÁC & SÛÅ KIÏåN - Tin thïë giúái

đây là chất tăng cường hydrat hóa, giảm sức căng bề 
mặt và hỗ trợ hoàn thiện. Bề mặt được làm phẳng và 
cán nhẹ bằng bay cơ khí.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mặt đường bê tông có 
độ bền uốn và bền nén cao, khả năng chống đóng băng 
tốt và giảm tính thấm đối với sự tấn công bề mặt hóa 
học. Nó loại bỏ sự cần thiết phải gia cố, do vậy làm giảm 
chi phí và hư hại ăn mòn hóa học; và cho phép tạo một 
bề mặt được chiếu sáng tốt và chống trơn trượt, có thể 
được thi công bằng cách sử dụng các kỹ thuật xây dựng 
đơn giản và nhanh chóng.

Với vật liệu và quy trình này, không thể thấy được sự 
khác biệt giữa mặt đường bê tông đầm chặt và bê tông 
truyền thống.

ACEiT Industries đã bắt đầu cấp phép quy trình thi 
công cho các nhà thầu và bán cho họ các vật liệu. Một 
trong các nhà thầu này là Công ty Winkler của New-
man Lake, Wash. Các hạng mục thi công bao gồm mặt 
đường bê tông thoát nước nhanh (pervious concrete) 
và bê tông (concrete pavement) cho sân bay, đường 
cao tốc và bãi đỗ xe. Để cho thấy những gì có thể được 
thực hiện, Winkler đã xây dựng một dự án rộng 5.000 
mét vuông tại khu công nghiệp của Cảng Walla Walla ở 
Burbank.

Giao thông đông đúc đã khiến đường nhựa xuống 
cấp đáng kể do vậy Bộ Giao thông Vận tải Washington 
tại Hạt Walla Walla, đã xem xét xây dựng lại con đường 
bằng mặt đường bê tông xi măng nhựa đường và port-
land (PCCP) nhưng thay vào đó đã chọn thử bê tông 
đầm lăn RCC.

Trong các thử nghiệm cho thấy vật liệu này cực kỳ 
đàn hồi, vượt xa những gì mong đợi đối với các hỗn 
hợp bê tông nén thông thường hoặc đầm lăn, đồng 
thời cho phép kéo dài thời gian đông kết để thi công 
hoàn thiện.  

Điều này cho phép bề mặt được thi công hoàn thiện 
về mặt cơ học, mang lại mật độ bề mặt và khả năng 
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chống mài mòn đặc biệt. Trong khi thiết kế hỗn hợp sử 
dụng xi măng ít hơn 15%, cường độ nén ban đầu trung 
bình là 4600 psi (31,71 MPa) trong bốn ngày và 6340 
psi (41,71 MPa) sau 28 ngày.

Dự án đã phát triển các thiết kế hỗn hợp bê tông, 
vận chuyển, pha trộn, công tác rải bê tông, và hoàn 
thiện. Nền đường bộ và nhựa đường hiện tại đã được 
nghiền thành bột và tái chế làm nền đường gia cố bằng 
xi măng. Gạch bó vỉa và và máng thoát nước đã được 
lắp đặt và sau đó một lớp bê tông đầm 7 inch được thi 
công. Dự án đã sử dụng máy trộn liên tục Rapid Interna-
tional Rapidmix 40°C tại chỗ với việc vận chuyển bằng 
xe tải tự đổ và máy trải bê tông nhựa đường theo tuyến 
mật độ cao Wirtgen.

Bề mặt bê tông được cán trong quá trình thử nghiệm, 
nhưng độ đặc chắc trong khi thi công xây dựng với máy 
rải bê tông đã vượt quá yêu cầu đầm nén mà không cần 

đầm lăn. Máy rải bê tông đạt mật độ cao có mật độ 97% 
đến 98% ngay khi rải bê tông. Mặc dù không thực sự 
cần thiết, đã đặt các đường cắt ở khoảng cách 15 feet 
để làm khe giãn. Nhà thầu cũng đã thử nghiệm với chi 
tiết chốt tại một số phần.

Thi công nhanh chóng là rất quan trọng đối với các 
dự án giao thông và bê tông đầm lăn thế hệ mới đã đáp 
ứng tốt.

Bê tông đầm lăn thế hệ mới là tương lai của đường 
giao thông mang lại lợi ích tuổi thọ kéo dài và chi phí 
đầu tư thấp. Sẽ không cần chi phí để sửa chữa ổ gà 
nữa. Đó là điều mà bê tông đầm lăn cho phép bắt đầu 
làm: cung cấp một sự thay thế khả thi cho bê tông 
truyền thống và là ứng cử cho các công trình đường 
giao thông.

 >> Nguồn: Concrete Construction

CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ 4.0

Công ty ICF Welko đã nâng cấp tất cả các dây 
chuyền sản xuất của mình nhằm mục đích trở thành  
người chơi chính trong sự phát triển Cách mạng công 
nghiệp 4.0 của ngành gốm sứ (Ceramic factory 4.0).

Trong công đoạn nguyên liệu và chuẩn bị bột liệu, 
đã áp dụng thiết bị chính xác và kịp thời kiểm tra để 
đảm bảo kiểm soát sản xuất tối ưu và ổn định trong các 
công đoạn tiếp sau; các thiết bị nghiền liên tục và thiết 
bị nghiền con lăn sử dụng đơn giản và linh hoạt, người 
vận hành có thể kiểm soát  tất cả các thông số công 
nghệ của thiết bị chính cũng như của sản phẩm. Tại 
công đoạn sấy phun, việc kiểm soát nhiệt độ bột và kích 
thước hạt cho phép đáp ứng nhanh sự điều chỉnh quá 
trình sản xuất.

Tại công đoạn tạo hình sản phẩm gốm, sự đơn 
giản của giao diện người - máy cho phép dễ học, vận 
hành và điều chỉnh máy trong suốt chu kỳ hoạt động 
thiết bị. Trong các vận hành hàng ngày, hệ thống kiểm 
soát tự điều chỉnh khi có sai lệch trong nguyên liệu để 
đảm bảo chất lượng sản phẩm được ổn định trong các 
bước sau.

Trong lò nung và sấy, ICF Welko đã đơn giản hóa các 
thiết bị với sự vận hành phức hợp nhất, giải quyết các 
vấn đề tồn tại lâu nay về sự gián đoạn trong sản xuất 
và các vấn đề về màu sắc, kích thước và hình dạng. 
Những cải thiện trong sử dụng hiệu quả năng lượng của 
các thiết bị nhiệt cho phép đạt tính năng tiết kiệm năng 
lượng chưa từng thấy. Đó là kết quả của mô hình hóa 

ảo (virtual modelling) và mô phỏng CAD của nguyên liệu 
chất lượng cao được sử dụng cũng như sự kiểm soát 
cá nhân về năng lượng sử dụng thông qua kiểm soát 
lượng và nhiệt độ  trong các kênh đốt. Mô hình hóa ảo 
cho phép thay đổi kích thước đáp ứng  chất lượng sản 
phẩm cuối như bảo hành.

Nhờ sự tích hợp kiểm soát tạo hình trong công 
đoạn cuối dây chuyền, mà dây chuyền sản xuất  có thể 
được giám sát và quản lý như một đơn vị thống nhất 
thông qua kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng 
trong kho.

>> Nguồn: CeramicWorldWeb
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VISCOSMART CHO CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH

Visco S.M.A.R.T. là viết tắt của cụm từ Self-Monitor-
ing Analysis And Reporting Technology, là hệ thống tự 
động hoàn toàn mới để giám sát các thông số lưu biến 
của sản phẩm mộc (bodies) và men (glazes) trong sản 
xuất sứ vệ sinh.

ViscoSmart là hệ thống tự động linh hoạt cao cho 
phép đo độ nhớt (fluid viscosity), lưu biến (thixotropy), 
mật độ (density) và nhiệt độ bằng cách sử dụng thiết 
bị công nghệ Self-Monitoring Analysis And Reporting 
Technology thuộc bản quyền của hãng Macheluzzo lắp 
trong dây chuyền sản xuất.

ViscoSmart là giải pháp đơn giản để kiểm soát các 
thông số lưu biến cho phép người vận hành giám sát 
trực tiếp quá trình hiện tại dựa trên các kỹ thuật đo tin 
cậy. Sự đánh giá liên tục hạn chế nhu cầu lấy mẫu theo 
chu kỳ và cho phép kiểm soát liên tục và chính xác các 
tính chất của sản phẩm mộc (bodies), men (glazes) và 
men sành (engobes).

ViscoSmart là thiết bị đa năng, lý tưởng cho các công 
ty có yêu cầu giám sát độ nhớt liên tục thay vì định kỳ 
đo như thường làm trong phòng thí nghiệm. Thiết bị này 
dễ lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh và làm sạch và không có 

>> Tin thïë giúái

TOP 10 QUỐC GIA SẢN XUẤT XI MĂNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Những nước sản xuất xi măng lớn nhất trên thế giới

STT Tên quốc gia
Lượng xi măng sản xuất (triệu tấn)

2017 2018 2019
1 Trung Quốc 2316 2423 2527
2 Ấn độ 280 296 313
3 Mỹ 85,9 86,2 86,5
4 Thổ Nhĩ Kì 80,5 80,7 80,7
5 Việt Nam 78,0 82,9 88,1
6 Inđônêxia 69,0 70,2 71,4
7 Ả rập Saudi 63,0 63,1 63,3
8 Hàn Quốc 62,6 61,5 60,5
9 Nga 58,0 58,8 59,7

10 Nhật 55,2 55,3 55,4

Những nước có công suất lắp đặt nhà máy xi măng và trạm nghiền lớn nhất thế giới (đến cuối 2018)

>> Nguồn: Global Cement Magazine

STT Tên quốc gia

Tổng Tổng số nhà máy 
xi măng

Tổng số 
trạm nghiền

Công 
suất (tr. 
tấn/năm)

Số nhà 
máy

Công 
suất (tr. 
tấn/năm)

Số nhà 
máy

Công 
suất (tr. 
tấn/năm)

Số nhà 
máy

1 Trung Quốc 1484 832 1455 805 29,0 57
2 Ấn độ 437 261 323 161 114 100
3 Việt Nam 148 74 135 60 12,5 14
4 Mỹ 126 107 120 96 6,2 11
5 Nga 113 72 110 68 3,2 4
6 Brazil 101 91 88,4 71 12,3 20
7 Thổ Nhĩ Kì 98,9 74 90,9 54 8,0 20
8 Inđônêxia 97,9 29 93,4 21 4,5 8
9 Iran 87,8 74 85,7 70 2,1 4

10 Ả rập Saudi 75,0 21 75,0 21 - -
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Nhiều vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi nhất 
hiện nay có những hạn chế, đặc biệt là liên quan đến tác 
động của chúng đối với môi trường. Đáp lại, các kỹ sư 
sáng tạo trên khắp thế giới đã phát triển các vật liệu xây 
dựng mới có thể cung cấp giải pháp thay thế.

Vật liệu nhân tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế 
giới là gì? Nó bao quanh bạn cả ngày lẫn đêm - khi bạn 
làm việc, khi bạn giải trí và khi bạn ngủ.

Đó là xi măng, cùng với các vật liệu xây dựng phổ 
biến khác như gạch, gỗ, thép và thủy tinh, được sử 
dụng gần như phổ biến trong xây dựng. Những vật liệu 
xây dựng phổ biến này đã trở nên phổ biến ở một phần 
lớn nhờ tính linh hoạt, chi phí thấp và tính thực tế của 
chúng. Tuy nhiên, chúng có những hạn chế của chúng.

Ví dụ, theo một nghiên cứu năm 2017, lượng CO2 
hàng năm ngành công nghiệp măng trên toàn thế giới 
phát thải chiếm khoảng 5% lượng khí thải CO2 do con 
người tạo ra mỗi năm. Sản xuất gạch cũng bị đổ lỗi cho 
một loạt các vấn đề, trong đó có gây suy giảm đất do nó 
là nguồn nguyên liệu thô. Và, tất nhiên, gỗ có thể cháy, 
thép có thể gỉ, và kính có thể vỡ.

Để đối phó với những hạn chế này, các kỹ sư, nhà 
khoa học và các nhà khởi nghiệp đang đề xuất các vật 

liệu thay thế, theo họ có thể giúp cải thiện các mặt hàng 
chủ lực xây dựng hiện tại. Ở đây chúng ta xem xét năm 
trong số những vật liệu hấp dẫn hơn cả.

1. Nhựa sinh học cho thi công in 3D

Phế thải là một vấn đề lớn trong ngành xây dựng. 
Các nghiên cứu khác nhau đưa ra số lượng vật liệu xây 
dựng thừa bị bỏ đi ở bất kỳ công trình nào từ 20% đến 
30% - đại diện cho một chi phí kinh tế và môi trường 
khổng lồ.

Công ty Aectual của Hà Lan với các công trình  
nghiên cứu và ứng dụng nhựa sinh học có thể tạo ra 
sự khác biệt thực sự. Công ty sử dụng thiết bị in 3D lớn 
để thi công các công trình kiến trúc phức tạp và tinh vi 
từ sàn đến mặt tiền, cầu thang và thậm chí toàn bộ tòa 
nhà. Bên cạnh việc sử dụng máy in 3D để xây dựng các 
tòa nhà, đó còn là việc sử dụng nhựa sinh học, đặc biệt 
sáng tạo về tính bền vững và giảm chất thải.

Công ty cho biết nhựa sinh học được sử dụng bởi 
máy in 3D của họ được sản xuất từ 100% polyme thực 
vật có thể tái tạo và cũng có thể sử dụng nhựa tái chế 
(cần lưu ý rằng sản xuất nhựa sinh học tại các nhà máy 
quy mô lớn từ ngô). Hơn nữa, nếu máy in mắc lỗi, nhựa 
có thể bị băm nhỏ và trở lại phối liệu, dẫn đến việc xây 

các bộ phận chuyển động, do vậy công tác bảo dưỡng 
được giảm thiểu. Nó cũng giúp giảm chi phí sản xuất và 
vận hành bằng cách tối ưu hóa chất lượng sản phẩm 
thông qua các lựa chọn kiểm soát tự động.

ViscoSmart nhận được sự quan tâm lớn của các 
chuyên gia sau khi vận hành tại nhà máy Tecnargilla. 
Theo chu kỳ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, trong 
đó một số các điều kiện vận hành quá trình sản xuất 
tương tự, thiết bị đã được lắp đặt và vận hành thành 
công tại một trong các nhà máy của tập đoàn quốc tế 
lớn nhất sản xuất sứ vệ sinh. Thiết bị vận hành liên tục 
24/7 kể từ khi lắp đặt và thực hiện giám sát trực tiếp tự 
động các thông số của mẫu thử.

Dựa trên công nghệ độc quyền đối với giải mã và 
xử lý số liệu lấy từ thiết bị đo, ViscoSmart có thể tạo 
các điều kiện vận hành lý tưởng để tối ưu hiệu quả hoạt 
động của nhà máy tạo mộc sứ vệ sinh và do vậy hoàn 
thiện tính năng dây chuyền sản xuất.

Điều tạo nên sự đổi mới thực sự của dự án là khía 
cạnh công nghệ của ứng dụng này. Sử dụng phương 
pháp dựa trên nhiều năm kinh nghiệm với các quá trình 
sản xuất, các dữ liệu đo được nạp liên tục vào cơ sở dữ 

liệu do đó cho phép các kỹ thuật viên làm việc ở nhiều 
bộ phận khác nhau có thể tham vấn. Các dữ liệu này 
cũng được dùng để tạo số liệu thống kê chi tiết  dao 
động theo thời gian thực của các thông số công nghệ.

Hệ thống có thể truy cập thông qua Ethernet và/hoặc 
internet với khả năng quản lý mọi chức năng vận hành 
từ xa sau khi nhập mật khẩu.

Marcheluzzo Ceramic sẽ cung cấp các trợ giúp hậu 
mãi, phụ tùng thay thế và trợ giúp công nghệ. 

>> Nguồn: CeramicWorldWeb

5 VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI CÓ THỂ THAY ĐỔI NGÀNH XÂY DỰNG

>> Tin thïë giúái
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dựng các dự án hoàn toàn không có chất thải - ít nhất là 
về mặt lý thuyết.

2. Xi măng 'lập trình'

Khi xi măng (một vật liệu làm từ nhiều vật liệu khác 
nhau) được trộn với nước, cát và đá và để đóng rắn, nó 
tạo thành bê tông - nền tảng của đại đa số các tòa nhà 
hiện đại. Nhưng bê tông có cấu trúc xốp, cho phép nước 
và hóa chất đi qua. Điều này làm suy giảm chất lượng bê 
tông và có thể dẫn đến rỉ cốt thép trong nó. Vấn đề là ở 
cấp độ phân tử, các hạt bê tông hình thành ngẫu nhiên, 
tạo không gian cho chất lỏng và các hợp chất khác đi qua.

Các nhà khoa học tại Đại học Rice, Texas, đã phát 
hiện ra phương pháp 'lập trình' cấu trúc phân tử của bê 
tông khi đóng rắn, nghĩa là các nhà xây dựng có thể 'bảo' 
xi măng tạo thành các khối, khối cầu hoặc cấu trúc hình 
kim cương chặt chẽ hơn. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện 
ra rằng bằng cách thêm các chất hoạt động bề mặt tích 
điện âm và dương (hợp chất làm giảm sức căng bề mặt) 
vào hỗn hợp xi măng, họ có thể kiểm soát dạng mà các 
hạt xi măng hình thành khi xi măng đóng rắn.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là bê tông sẽ cứng 
hơn, ít xốp hơn và cường độ cao hơn. Hơn nữa, các 
nhà khoa học cho rằng điều này có nghĩa là sẽ cần ít bê 
tông hơn để tạo thành các cấu trúc vững chắc.

3. Gốm thủy (hydroceramic)

Hãy tưởng tượng một ngày hè nóng nực trong một 
văn phòng ngột ngạt. Giải pháp: bật điều hòa. Đặc biệt ở 
vùng khí hậu ấm hơn, hệ thống điều hòa không khí đóng 
góp rất lớn vào hóa đơn năng lượng. Vậy, điều gì sẽ xảy 
ra nếu các tòa nhà có thể được thiết kế bằng loại vật liệu 
có thể kiểm soát nhiệt độ?

Đây là mục tiêu của một dự án gần đây tại trường 
kiến trúc IAAC của Barcelona. Các nhà nghiên cứu đã 
phát triển một vật liệu nguyên mẫu - một sản phẩm mà họ 
gọi là gốm thủy - làm mát thụ động các tòa nhà và có thể 
giảm nhiệt độ bên trong tới 5°C so với mức bên ngoài.

Về cơ bản, vật liệu này được làm bằng các tấm gốm 
được thấm bằng hydrogel, một loại polymer không hòa 
tan có thể hấp thụ tới 500 lần trọng lượng của nó trong 
nước. Khi áp dụng cho các tòa nhà, điều này có khả 
năng khá hấp dẫn. Vì hydrogel được phủ trên bề mặt 
gốm của một tòa nhà, nó có thể hấp thụ độ ẩm từ không 
khí. Trong những ngày nắng nóng, nước được giữ trong 
polymer bắt đầu bay hơi, có tác dụng làm mát cho tòa 
nhà - IAAC mô tả nó là tòa nhà 'thở' thông qua sự bốc 
hơi. Các nhà nghiên cứu cho rằng các tòa nhà phủ vật 
liệu này sẽ mát hơn nhiệt độ bên ngoài từ 5°C đến 6°C 
và có thể giảm 28% hóa đơn điều hòa không khí.

4. Gạch bioMASON

Hàng nghìn tỷ viên gạch được sản xuất mỗi năm và 
phần lớn được nung nóng đến nhiệt độ cực cao trong 
lò nung - tất cả đều cần một lượng năng lượng lớn. Và 
đây là nơi sản phẩm gạch bioMASON của công ty Bắc 
Carolina hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt.

Một công ty Khởi nghiệp đã phát hiện ra cách nuôi 
trồng gạch bê tông ở nhiệt độ môi trường xung quanh - 
loại bỏ nhu cầu nung chúng. Lấy cảm hứng từ sự hình 
thành của san hô - một chất tự nhiên nhưng cứng - công 
ty đã tạo ra một phương pháp ‘nuôi trồng' gạch xi măng. 
Công ty đặt cát vào các khuôn hình chữ nhật và sau đó 
tiêm vi khuẩn bao quanh các hạt cát. Sau đó, họ cho 
chúng ' ăn' hỗn hợp này với nước giàu dinh dưỡng trong 
vài ngày.

Kết quả là các tinh thể canxi carbonat 'phát triển' 
xung quanh từng hạt cát và tạo thành một chất cứng 
như đá chỉ trong vài ngày. BioMASON cho biết các sản 
phẩm của họ tương đương với gạch tiêu chuẩn, nhưng 
cần ít năng lượng hơn để tạo ra, nghĩa là chúng thân 
thiện với môi trường hơn nhiều.

5. Panel ALUSION

Sự đa dạng của các vật liệu được sử dụng cho trần, 
sàn và tấm ốp thường được giới hạn trong gạch, tấm 
kim loại, bê tông hoặc thạch cao. Trong khi ALUSION, 
một sản phẩm của công ty Cymat Technologies của 
Canada, nhằm mục đích cung cấp cho kiến trúc sư và 
nhà thiết kế một cái gì đó nhiều hơn nữa.

Vật liệu ALUSION được khẳng định là linh hoạt độc 
đáo, và phù hợp để bao che các tòa nhà, cửa ra vào, 
sàn nhà và nhiều hơn nữa. Doanh nghiệp có trụ sở tại 
Toronto đã phát hiện ra cách bơm không khí vào nhôm 
nóng chảy tạo thành bong bóng nhờ sự phân tán của 
các hạt gốm trong hỗn hợp - không giống như cách bọt 
khí hình thành trong thanh sô cô la.

Bên cạnh việc tạo ra một vật liệu thiết kế nổi bật, 
ALUSION cung cấp nhiều lợi ích như giảm tiếng ồn, có 
thể tái chế 100% , cường độ cao và không dễ cháy.

Mặc dù chắc chắn rằng nhiều vật liệu xây dựng hàng 
đầu hiện nay sẽ tiếp tục được sử dụng trong nhiều thập 
kỷ - nếu không phải là thế kỷ - sắp tới, sự phát triển 
của các vật liệu tiên tiến thay thế này chắc chắn sẽ rất 
hứa hẹn.

Nếu không có gì khác, có khả năng tiếp cận vào 
nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau sẽ đảm bảo lĩnh vực 
xây dựng được thi công trên các nền móng vững chắc.

>> Nguồn: Concrete Construction

>> Tin thïë giúái
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP SƠ TÁN KHẨN CẤP  
TRONG NHÀ CAO TẦNG KHI XẢY RA HỎA HOẠN

Leâ Cao Chieán 
TT. Thieát bò, Moâi tröôøng & An toaøn Lao ñoäng, Vieän Vaät lieäu xaây döïng

Nhận bài ngày 26/10/2018, chấp nhận đăng ngày 04/05/2019

TOÙM TAÉT

Ñang ngaøy caøng nhieàu toøa nhaø cao taàng xuaát hieän taïi caùc thaønh phoá lôùn vaø hieän ñaïi, tuy nhieân vieäc 
sô taùn khaån caáp trong caùc toøa nhaø cao taàng vaãn ñang laø moät vaán ñeà khoù khaên treân toaøn theá giôùi. Söï kieän 
11/9/2001 taïi Myõ vaø caùc vuï chaùy nhaø cao taàng ñaõ giuùp chuùng ta hieåu saâu saéc hôn veà caùc vaán ñeà lieân 
quan ñeán caùc tình huoáng khaån caáp trong caùc toøa nhaø cao taàng, caùc ruûi ro, caùc moái ñe doïa phaûi ñoái maët 
ñoái vôùi nhöõng ngöôøi soáng vaø laøm vieäc trong ñoù. Hieän nay treân thò tröôøng ñang cung caáp raát nhieàu caùc 
giaûi phaùp vaø thieát bò sô taùn khaån caáp söû duïng cho nhaø cao taàng. Baøi vieát naøy trình baøy nhöõng phaùt trieån 
trong lónh vöïc giaûi phaùp sô taùn khaån caáp nhaø cao taàng, thaûo luaän veà söï caàn thieát cuûa caùc thieát bò ñoù, khaû 
naêng öùng duïng vaø lôïi ích cuûa caùc giaûi phaùp, caùch tieáp caän ñöôïc thöïc hieän ôû moät soá quoác gia khaùc nhau.

Töø khoùa: Sô taùn khaån caáp, thoaùt hieåm, hoûa hoaïn, nhaø cao taàng.

ABSTRACT 

More and more high rising buildings emerged in big and modern cities, but emergency evacuation 
of tall buildings has been a worldwide difficult problem. Extreme events such as 9/11/2001 in America 
and high-rise fires have deepened understanding of particular problems associated with emergency situa-
tions in high-rise buildings, the risks and the threats facing those who live and work in them. This paper 
presents development in the area of high-rise building emergency evacuation solutions and discusses the 
need for such devices, the applicability and benefits of the different solutions, the approach taken in a 
number of other countries.

Keywords: Emergency evacuation, escape, fire, high rising building.

1. Mở đầu

Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của nước ta tạo nên xu 
thế tất yếu là việc phát triển ngày càng nhiều các công 
trình chung cư, khách sạn, văn phòng và khu thương 
mại cao tầng. Đây là những nơi có mật độ người dân 
sống, sinh hoạt và làm việc rất đông đúc với nhiều loại 
hình hoạt động khác nhau và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, 
hỏa hoạn rất lớn. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, cư 
dân sinh sống trong các tòa nhà cao tầng thường phải 
đối diện với các rủi ro từ sự lây lan đám cháy, sức nóng, 
khói và khí độc hại, làm mất phương hướng dẫn đến tử 
vong. Trong trường hợp không có sự đảm bảo một cách 
đầy đủ về mặt thiết kế, thi công hoặc bảo trì công trình, 
khi xảy ra hỏa hoạn ở một tầng thì có thể lan lên tầng 
trên và đôi khi sang bên cạnh và tầng bên dưới. Do đó, 
các nhà thiết kế và quản lý tòa nhà cần phải quan tâm 
đến các biện pháp nhằm giảm thiểu các nguy cơ và rủi 

ro tiềm tàng. Các tòa nhà cao tầng hiện đại phải được 
thiết kế và xây dựng sao cho bất kỳ đám cháy nào xảy 
ra tại một căn hộ hoặc trong trường hợp xấu nhất xảy 
ra tại tầng trệt phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bao 
gồm việc cung cấp các biện pháp phát hiện khói, nhiệt, 
hệ thống báo cháy, vòi phun nước, bể chứa nước và hệ 
thống bơm nước áp lực kết nối với các hệ thống ống dẫn 
nước trong tòa nhà một cách đầy đủ. Ngoài ra, cũng cần 
có hệ thống thông gió với các van gió tự động được đặt 
đúng vị trí để cách ly khói và khí độc phát sinh từ các 
khu vực xảy ra cháy. Nếu các hệ thống này được thiết 
kế đúng vị trí và duy trì khả năng hoạt động tốt thì có thể 
kiểm soát sự lây lan đám cháy và nhiệt cho phép người 
bị nạn di chuyển đến các vị trí thoát hiểm được an toàn 
[1]. Bên cạnh đó, vấn đề sơ tán khẩn cấp trong tòa nhà 
cao tầng trong những năm gần đây cũng đang được chú 
ý, đặc biệt liên quan tới hệ thống thang bộ thoát hiểm 
thông thường tồn tại những vấn đề như khả năng hạn 
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chế, tốc độ di tản chậm. Hơn nữa việc di tản từ trên cao 
qua nhiều tầng bằng cầu thang bộ là rất khó khăn ngay 
cả đối với những người khỏe mạnh và gần như là điều 
không thể đối với những người có giới hạn về thể chất.  

Vụ cháy làm chấn động thế giới năm 2017 nhấn 
chìm tòa chung cư 24 tầng Grenfell - phía tây London 
đã làm ít nhất 12 người chết và 75 người bị thương. Từ 
thiết kế của chung cư cho thấy lối thoát hiểm khẩn cấp 
trong tòa nhà bị giới hạn trong một cầu thang. Lối thoát 
hiểm hạn chế như vậy đã gây ra sự hỗn loạn khi xảy ra 
cháy, vì dân cư và lính cứu hỏa đều đang sử dụng cùng 
một cầu thang, trong khi dân cư đang đổ xuống mặt đất 
thì lực lượng lính cứu hỏa đang phải leo lên để cứu nạn 
các cư dân đang bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Ngoài 
ra, giới hạn không gian nằm ở lõi tòa nhà cũng cho thấy 
một thiết kế kém trong việc sơ tán khẩn cấp [2]. Hiện 
nay một số quốc gia đang khuyến nghị trong thiết kế 
các tòa nhà cao tầng cần đáp ứng việc sơ tán toàn bộ 
người cư ngụ kịp thời, các lối thoát hiểm cần được thiết 
kế để tối đa hóa khả năng thoát hiểm. Các công nghệ 
mới được đánh giá để sử dụng nhằm tạo điều kiện cho 
người cư ngụ sơ tán khẩn cấp, kịp thời và cho phép 
tất cả mọi người có cơ hội bình đẳng như nhau, bao 
gồm cả người khuyết tật. Trên thị trường hiện nay cũng 
đã đáp ứng mối quan tâm này với nhiều thiết bị hỗ trợ 
thoát hiểm khẩn cấp như dù thoát hiểm, hệ thống dây 
tụt thoát hiểm, hệ thống thang hạ, máng trượt và thậm 
trí là máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Bài viết 
này đưa ra một số giải pháp thoát hiểm phổ biến sử 
dụng bên ngoài tòa nhà như: Hệ thống sơ tán kiểu sàn 
nâng hạ (Platform Rescue System - PRS), thiết bị dạng 
ống (Chute Devices) và hệ thống thiết bị tụt thoát hiểm 
(Controlled Descent Devices). Ngoài ra cũng cung cấp 
những thông tin về tiêu chuẩn tương ứng để kiểm soát 
chất lượng các loại sản phẩm thiết bị sơ tán đang khá 
phổ biến trên thị trường.

Hình 1. Vụ cháy và sơ đồ thiết kế chung cư 24 tầng Grenfell (Anh) năm 2017

2. Hệ thống sơ tán kiểu sàn nâng hạ [1, 3]

Thiết bị sơ tán kiểu sàn nâng hạ được định nghĩa là 
một thiết bị dạng cabin kín di chuyển dọc theo các bộ 
phận dẫn hướng ở bên ngoài tòa nhà sử dụng để di tản 
nhiều cư dân ra khỏi tòa nhà cao tầng. Thiết bị PRS có 
thể là loại cố định được lắp đặt trên tòa nhà, thường tại 
các vị trí bị che khuất như trên mái tòa nhà hoặc loại di 
động được đưa lên tòa nhà bởi nhân viên cứu hộ khi 
cần thiết.

Hình 2 là hình ảnh thiết bị sơ tán PRS điển hình. 
Trong một tòa nhà có thể bao gồm hai hay nhiều thiết 
bị, mỗi thiết bị là một dãy gồm 5 cabin. Hệ thống thiết bị 
được gắn cố định trên mái nhà tại một vị trí khuất. Khi 
hoạt động, từng phần của thiết bị được hạ xuống mặt 
đất, sau đó chúng được mở ra và cho phép nhân viên 
cứu hộ lên cabin. Hệ thống PRS sẽ di chuyển lên trên 
cho đến khi đối diện với 5 sàn đồng thời. Hệ thống cho 
phép di tản 150 người cho một lần di chuyển, như vậy 2 
hệ thống sơ tán được cùng lúc 300 người trong vòng 8 
phút [2]. Hệ thống PRS có những ưu điểm sau:

- Có thể di tản được nhiều người cho mỗi chu kỳ 
sơ tán;

- Hệ thống là một giải pháp cho các tòa nhà rộng và 
có thể cho phép nhân viên cứu hộ kiểm soát quá trình 
sơ tán;

- Có khả năng vận chuyển nhân viên cứu hộ và thiết 
bị vào hiện trường tòa nhà nhanh chóng;

- Hệ thống có hiệu quả với các tòa nhà rất cao;

- Không cần có kỹ năng đặc biệt đối với dân cư khi 
thoát hiểm qua hệ thống;

- Phù hợp với người di tản mọi lứa tuổi và điều kiện 
thể chất kể cả người khuyết tật.
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Hình 2. Hình ảnh thiết bị sơ tán PRS

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị PRS hiện 
nay là ASTM E2513 - Standard Specification for Multi-
Story Building External Evacuation Platform Rescue 
Systems. Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu về các thông 
số kỹ thuật, yêu cầu an toàn, các hướng dẫn về tính 
năng, thiết kế, lắp đặt, ghi nhãn và phương pháp thử 
nghiệm đối với hệ thống sơ tán bên ngoài tòa nhà (PRS) 
để thoát hiểm khẩn cấp cho những người không thể sử 
dụng phương tiện thông thường đến khu vực an toàn và 
để vận chuyển nhân viên cứu hộ [4]. 

3. Hệ thống sơ tán kiểu ống [5]

Hệ thống thiết bị sơ tán kiểu ống (Escape Chute) là 
thiết bị hình trụ hoặc máng, thường được làm bằng vải 
hoặc lưới chống cháy. Việc lắp đặt máng có thể là dốc 
ra ngoài hoặc thẳng đứng, và mỗi máng có thiết kế riêng 
để kiểm soát tốc độ tụt của người di tản. Thiết kế dốc 
thường được lắp đặt và sử dụng cho một tầng cụ thể, 
trong khi thiết kế dọc có thể cho phép sơ tán từ nhiều 
tầng thông qua cùng một máng. Thiết bị máng hoặc ống 
sơ tán có thể lắp đặt cố định ở một nơi khuất bên trong 
hoặc trên tòa nhà, kết nối với một lối vào bên ngoài cụ 
thể hoặc của một thiết bị di động có thể di chuyển đến 
các địa điểm sơ tán khác nhau. Hệ thống sơ tán kiểu 
máng, ống cũng có thể được lắp đặt trên phương tiện di 
chuyển, và được đưa đến tòa nhà bởi lực lượng cứu hộ 
trong trường hợp khẩn cấp.

Ống tụt thoát hiểm có một số ưu điểm như:

- Triển khai dễ dàng và nhanh chóng;

- Bảo vệ người di tản với lửa, khói và nhiệt trong khi 
di chuyển nhanh chóng ra khỏi tòa nhà;

- Có thể sơ tán dòng người di tản liên tục;

- Có ít hoặc không có yêu cầu về hướng dẫn sử dụng;

- Yêu cầu ít về thể chất trong việc trượt xuống và một 
số có thể phù hợp cho người bị thương, tàn tật, người 
già hoặc thậm chí là người bất tỉnh. Người sử dụng ít 
bị ức chế về tâm lý, không bị cảm giác mất an toàn như 
các phương tiện cứu nạn khác.

Ống tụt thoát hiểm thường có kết cấu ba lớp bao gồm:

- Lớp ngoài - Vải sợi thủy tinh không bắt cháy để bảo 
vệ ống với lửa và có thể kháng nhiệt lên tới 750oC;

- Lớp giữa - Vải đàn hồi mềm dẻo có tác dụng như 
hệ thống phanh để giảm tốc độ trượt xuống, có nhiệt độ 
hoạt động hiệu quả từ -45oC đến 175oC;

- Lớp trong cùng - là lớp vải chịu lực có độ bền lớn 
hơn 10 tấn, có thể chịu được nhiệt độ lên tới 650oC. Cả 
ba lớp vật liệu có khả năng chịu tải khoảng 1.8 kg/m.

Về nguyên tắc, hệ thống ống thoát hiểm được thiết 
kế và chế tạo để hỗ trợ thoát hiểm cho con người có 
tổng tải trọng khoảng 1 tấn bất kể chiều dài của ống.
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Hình 3. Thiết bị sơ tán kiểu ống

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật cho loại ống tụt thoát 
hiểm tại Việt Nam đã có TCVN 8523:2010 Ống tụt cứu 
người 30m, được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ống tụt 
cứu người của Nhật Bản. Tiêu chuẩn này áp dụng cho 
ống tụt cứu người được sử dụng khi xảy ra cháy hoặc 
các trường hợp khẩn cấp khác ở độ cao tối đa là 30m. 
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho vật 
liệu và các yêu cầu cho ba loại ống tụt đứng thẳng, ống 
tụt đứng xoắn và ống tụt nghiêng [6].

4. Hệ thống thiết bị dây tụt thoát hiểm [1, 5]

Dây tụt thoát hiểm là thiết bị sơ tán thoát hiểm cá 
nhân cho phép sơ tán tối đa hai người cùng một lúc, với 
tốc độ tụt được kiểm soát và lắp đặt bên ngoài tòa nhà 
từ trên tầng cao xuống mặt đất hoặc vị trí an toàn.

Thiết bị dây tụt thoát hiểm hiện nay có sẵn trên thị 
trường và có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Loại 
hệ thống thiết bị thoát hiểm này có những ưu điểm nổi 
bật như:

- Hệ thống đơn giản, giá thành phải chăng và nhỏ 
gọn phù hợp với mục đích thoát hiểm cá nhân, gia đình 
hoặc văn phòng nhỏ.

Hình 4. Thiết bị dây tụt thoát hiểm

- Không cần nguồn điện cung cấp

- Luôn sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức bởi các 
thành viên trong gia đình hoặc nhân viên văn phòng đã 
được đào tạo.

Loại thiết bị này được thiết kế để tự cứu hộ từ các 
tòa nhà cao tầng. Thiết bị có thể lắp đặt cố định trên 
sàn hoặc trên tường và luôn sẵn sàng để sử dụng ngay 
lập tức. Người di tản chỉ cần buộc mình vào đai nối với 
dây cáp và sau đó thoát ra khỏi tòa nhà qua cửa sổ 
hoặc ban công. Thiết bị sẽ tự động tụt xuống với vận 
tốc an toàn xuống đất. Một người khác sau đó có thể 
sơ tán khỏi tòa nhà và đi xuống theo cách tương tự. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống thiết bị tụt thoát 
hiểm đã có đầy đủ trong các hệ thống tiêu chuẩn trên 
thế giới như: Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO là tiêu 
chuẩn ISO 22159 - Personal equipment for protection 
against falls - Descending devices; Hệ thống tiêu chuẩn 
Châu Âu là tiêu chuẩn EN 341 - Personal equipment 
for protection against falls - Descending devices; Hệ 
thống tiêu chuẩn Hoa Kỳ là tiêu chuẩn ASTM E 2484 
- Standard Specification for Multi-Story Building Exter-
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nal Evacuation Controlled Descent Devices. Các tiêu 
chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa và phân 
loại các thiết bị tụt thoát hiểm có kiểm soát tốc độ được 
sử dụng cho thoát hiểm nhà cao tầng, cũng như trong 
công tác cứu hộ, cứu nạn khác. Tiêu chuẩn đưa ra các 
mức yêu cầu chất lượng về tốc độ tụt, độ bền với tải 
trọng động và tải trọng tĩnh, độ kháng ăn mòn trong môi 
trường của thiết bị và các phương pháp thử nghiệm 
tương ứng [7, 8, 9].

5. Quy định liên quan tới việc thiết kế hệ thống 
thoát hiểm nhà cao tầng hiện nay

Các thiết bị tụt thoát hiểm và hệ thống thoát hiểm 
dạng ống đã được sản xuất và ứng dụng trên khắp 
thế giới trong khoảng 30 năm qua. Có khoảng hơn 20 
các thương hiệu khác nhau và các công ty trên khắp 
thế giới sản xuất và kinh doanh các loại thiết bị thoát 
hiểm nhà cao tầng này và có khoảng trên 400,000 các 
công trình trên khắp thế giới đã sử dụng và tập trung 
chủ yếu tại các quốc gia Châu Á và Châu Âu. Tại Nhật 
Bản và Pháp có quy định bắt buộc phải lắp đặt các thiết 
bị sơ tán trong các tòa nhà như khách sạn, tháp điều 
khiển [1]. Hầu hết các quốc gia đều có các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn quốc gia và địa phương về thiết kế an toàn 
được phát triển dựa trên các kinh nghiệm những vụ 
cháy xảy ra tại mỗi Quốc gia. Những quy định về thiết 
kế an toàn phòng cháy chữa cháy thường cung cấp 
các quy định về quy tắc thiết kế, các hướng dẫn hình 
học, vật lý trong thiết kế lối thoát hiểm cho tòa nhà như 
cầu thang bộ, kích thước bước, khoảng cách đi lại, kết 
cấu chống cháy, vách ngăn cháy, hệ thống báo cháy 
và báo khói. Khi tòa nhà được thiết kế tuân thủ các 
quy định thiết kế, nhưng hiệu suất thực tế của kết cấu 
chống cháy, phân tán khói và cấu trúc sơ tán khi cháy 
chỉ có thể được biết cho đến khi sự cố cháy thực sự 
xảy ra. Ví dụ như sau vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng 08 
năm 1970, đã dẫn đến những cải tiến trong quy định về 
thang máy và độ bền vật liệu dẫn tới các yêu cầu trong 
bảo vệ kết cấu thép được nâng lên trong thiết kế an 
toàn cháy. Vụ cháy tòa nhà One Meridien Plaza năm 
1991 đã cung cấp bài học kinh nghiệm về sự cần thiết 
của các vòi phun nước trong thiết kế nhà cao tầng. Và 
một sự cố cháy nổ đáng kể góp phần cải thiện các quy 
định hướng dẫn thiết kế nhà cao tầng trên toàn thế giới 
là vụ khủng bố tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới. 
Vụ việc này nhấn mạnh việc đảm bảo thiết kế an toàn 
trong xây dựng nhà cao tầng, không chỉ xem xét đến 
các mối nguy hại từ đám cháy mà còn cần phải xem 
xét đến nhiều tình huống khẩn cấp khác nữa. Ngoài ra 
do số lượng người thiệt mạng và thương vong quá lớn 
trong sự kiện này đã nhận mạnh vào tầm quan trọng 

của việc thiết kế hệ thống thoát hiểm cần phải được 
đảm bảo để có thể sơ tán toàn bộ cư dân trong nhiều 
tình huống khẩn cấp [2].

Tại Việt Nam, Điều 23 - Luật Phòng cháy Chữa cháy 
– số 40/2013/QH13 sửa đổi có quy định: “Công trình 
cao tầng phải có giải pháp chống cháy lan, chống tụ 
khói, lan truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra; bảo 
đảm các điều kiện thoát nạn an toàn nhằm cứu người, 
tài sản khi có cháy xảy ra; trang bị hệ thống tự động 
phát hiện cháy, trang bị phương tiện, hệ thống chữa 
cháy bảo đảm khả năng tự chữa cháy; sử dụng vật liệu 
xây dựng khó cháy; không sử dụng vật liệu trang trí nội 
thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt dễ cháy” [10]. Quy 
chuẩn Quốc gia QCVN10:2014/BXD về Xây dựng công 
trình đảm bảo người khuyết tật tiết cận và sử dụng; 
QCVN06:2010/BXD về An toàn cháy cho nhà và công 
trình, đều có các quy định liên quan đến việc sơ tán 
như: “Mọi người trong nhà (không phụ thuộc vào tuổi 
tác và tình trạng sức khỏe) có thể sơ tán ra bên ngoài 
tới khu vực an toàn (sau đây gọi là bên ngoài) trước khi 
xuất hiện nguy cơ đe doạ tính mạng và sức khoẻ do tác 
động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy” và các 
quy định khác liên quan tới thiết kế hệ thống thoát nạn 
trong nhà [11]. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, hàng loạt 
các vụ cháy chung cư đã xảy ra, trong đó không ít vụ 
gây thiệt hại lớn về người và của. Gần đây nhất vụ cháy 
chung cư Carina Plaza năm 2018 khiến 13 người thiệt 
mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến cho người 
dân đang sinh sống ở các chung cư cao tầng lo ngại 
về khả năng phòng cháy và thoát hiểm. Để thoát nạn, 
nhiều người sinh sống tại chung cư Carina Plaza đã 
phải sử dụng thang dây cùng nhiều vật dụng khác trong 
nhà như chăn mền, rèm cửa, dây điện,… buộc lại làm 
dây đu xuống đất [12]. 

Sau sự cố này thì thị trường thiết bị phòng cháy 
chữa cháy và thoát hiểm nhà cao tầng tại Việt Nam trở 
nên sôi động. Nhiều người dân sống ở các chung cư đã 
chú ý hơn và mua thiết bị về đề phòng. Các thiết bị sơ 
tán cá nhân như dây tụt thoát hiểm cũng đang được chú 
ý nhiều. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều 
sản phẩm với nhiều thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ và 
chất lượng khác nhau gây khó khăn cho việc lựa chọn 
sản phẩm. Thiết bị tụt thoát hiểm đảm bảo cần có bộ 
phận thiết bị điều tốc đặc biệt giúp giảm tốc độ hạ xuống 
nhỏ hơn 2m/s, nguyên nhân là do khi tụt thoát hiểm thì 
có rất nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến người bị nạn 
như đồ vật cản trên đường, tải trọng gió, trọng lượng 
bản thân, lực hút. Nên nếu tốc độ hạ quá nhanh sẽ gây 
mất an toàn cho người thoát hiểm, đặc biệt là người 
già, trẻ em và phụ nữ. Để đảm bảo an toàn các thiết bị 
thoát hiểm này cần được kiểm tra chất lượng theo đúng 
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Hình 5. Hình ảnh một số vật dụng được sử dụng khi 
thoát nạn tại Chung cư Carina

những tiêu chuẩn an toàn nhằm đảm bảo tính năng hoạt 
động của thiết bị, khả năng chịu tải và độ bền của thiết 
bị trong môi trường.

6. Kết luận

Trước đây hệ thống sơ tán khẩn cấp và lối vào của 
lực lượng cứu hộ nhà cao tầng chỉ có duy nhất cầu 
thang bộ thoát hiểm và hạn chế sử dụng thang máy. 
Các vụ cháy nổ gần đây đã cho thấy lối thoát hiểm này 
có nhiều vấn đề bất cập và không đủ để di tản người 
dân khi tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Hơn nữa, rõ ràng việc 
cải tiến hệ thống thang bộ trong nhà đặc biệt trong các 
tòa nhà hiện hữu có thể rất tốn kém và bất khả thi. Do đó 
những hệ thống thoát hiểm sơ tán bên ngoài tòa nhà sẽ 
cung cấp một lối thoát hiểm khác và có khả năng sơ tán 
bổ sung. Một số hệ thống có thể hỗ trợ lực lượng cứu hộ 
tiếp cận các tầng cao hơn trong tòa nhà, giúp giảm đáng 
kể thời gian cần thiết để tiếp cận và kiểm soát đám cháy. 
Những thiết bị thoát hiểm cá nhân sẽ giúp người dân cư 
trú tự sơ tán ngay lập tức mà không cần phải chờ lực 
lượng cứu hộ, và các hệ thống sơ tán khác sẽ cung cấp 
giải pháp sơ tán toàn bộ tòa nhà. Việc áp dụng các công 
nghệ mới là hành động cần thiết để giúp cho các tòa nhà 
cao tầng an toàn hơn, và đó cũng là công cụ hiệu quả 
trong việc đáp ứng các thách thức cố hữu đối với sự an 
toàn trong các tòa nhà cao tầng. 

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 
cho nhà cao tầng cần thiết có những bổ sung về quy 
định hệ thống tiêu chí thống nhất đối với hệ thống sơ tán 
nhà cao tầng cho phép thoát hiểm nhanh và dễ dàng. 
Ngoài ra cũng cần thiết phải xây dựng các Tiêu chuẩn 
Quốc gia cho các thiết bị nêu trên, những tiêu chuẩn này 
sẽ hỗ trợ chủ sở tòa nhà, dân cư, cơ quan chức năng 
và lực lượng cứu hộ nhằm xác định và đánh giá sự phù 
hợp của các thiết bị tốt hơn. Kỹ sư thiết kế và kiến trúc 
sư cũng cần phải có sự phối hợp với nhau để xây dựng 
giải pháp sơ tán toàn điện cho nhà cao tầng ngay từ 
khâu thiết kế công trình.

Hình 6. Thiết bị dây tụt thoát hiểm được thử nghiệm tại 
Viện Vật liệu Xây dựng
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Vieän Kyõ thuaät Hoùa hoïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi

Nhận bài ngày 26/10/2018, chấp nhận đăng ngày 04/05/2019

TOÙM TAÉT

Nghieân cöùu ñaõ cheá taïo vaät lieäu nano TiO2, nano TiO2 bieán tính bôûi nguyeân toá La daïng boät vaø nano 
TiO2 bieán tính bôûi nguyeân toá Fe daïng maøng phuû treân ñeá kính baèng phöông phaùp sol gel- thuûy nhieät. Caùc 
phöông phaùp vaät lyù nghieân cöùu caùc ñaëc tröng cuûa vaät lieäu goàm: phöông phaùp nhieãu xaï tia X (XRD), 
phöông phaùp ño phoå truyeàn qua UV-Vis; phöông phaùp ño phoå haáp thuï UV-Vis. Khaûo saùt tính chaát xuùc taùc 
quang huûy chaát maøu xanh metylen trong dung dòch nöôùc vaø quan saùt khaû naêng loang thaønh maøng nöôùc 
treân beà maët kính phuû maøng nano TiO2 sau khi chieáu saùng tia töû ngoaïi UV. Keát quaû cho thaáy, vaät lieäu TiO2 
vaø TiO2 bieán tính cheá taïo ñeàu cho daïng thuø hình Anatase, ñôn pha, kích thöôùc haït tinh theå côõ nano-meùt 
4,5÷8,8 nm. Hieäu quaû xuùc taùc quang phaân huûy chaát maøu xanh metylen vaø hieäu öùng sieâu öa nöôùc treân beà 
maët kính phuû cuûa caùc vaät lieäu TiO2 bieán tính ñeàu ñaït hieäu quaû cao hôn so vôùi maãu TiO2 khoâng bieán tính.

Töø khoùa: Xuùc taùc quang TiO2, kính phuû maøng sieâu öa nöôùc, TiO2 pha taïp La, TiO2 pha taïp Fe.

ABSTRACT 

TiO2 nano-materials, La element doped TiO2 nano-particles and Feelement doped TiO2 thin films coated 
on the glass were prepared by sol gel- hydrothermal method. The characteristics of materials were mea-
sured by XRD, UV-Vis transmission spectroscopy, UV-Vis absorption spectroscopy. The photocatalytic 
activity of the TiO2 material was investigated by measuring the photodegradation of methylene blue solu-
tion. The superhydrophilic effects wasevaluated by spreading of the droplets out to thin layer of solution 
on the materials surface under UV light irradiation. The results showed that, all of the non- TiO2 or doped- 
TiO2 materials were anatase phase structures with average crystal grain size in nano scale (4.5÷8.8 nm). 
Thephotocatalytic efficiency in the degradation of the methylene blue solution and superhydrophilic effects 
on the TiO2 coated glass surface of the doped TiO2 materials were higher than non- doped TiO2 materials.

Keywords: TiO2 Photocatalysis, superhydrophilic glass, La doped TiO2, Fe doped TiO2.

1. Giới thiệu

Hiện nay, trên thế giới việc ứng dụng vật liệu nano Ti-
tan đioxit (TiO2) trong xúc tác quang phân hủy chất màu 
hữu cơ- làm sạch nước và tạo lớp phủ có tính năng tự 
làm sạch và kháng khuẩn đang rất phát triển trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau trong đó có ứng dụng cho xử lý môi 
trường và trong ngành vật liệu xây dựng [1-3,8].Vật liệu 
nano TiO2 dạng thù hình anatase là chất bán dẫn có tính 
năng xúc tác quang rất mạnh trong ba dạng thù hình 

cơ bản của TiO2 gồm: anatase, rutile và brookite. Do đó 
nhiều công trình trong và ngoài nước đã nghiên cứu vật 
liệu dạng này [1-3,5,7,9]. Dưới tác dụng của ánh sáng 
và sự có mặt của TiO2, các chất bẩn hữu cơ bị phân huỷ 
trong môi trường không khí, môi trường nước (với vật 
liệu TiO2 ở dạng bột nano) hoặc tạo hiệu ứng siêu ưa 
nước (với vật liệu TiO2 ở dạng màng nano). Đặc điểm 
của vật liệu xúc tác quang TiO2 là không độc hại, bền 
quang, trơ về mặt hoá học và sinh học. Với những đặc 
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điểm ưu việt như vậy, vật liệu xúc tác quang TiO2 được 
định hướng ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: làm 
vật liệu xúc tác quang (bề mặt tự làm sạch, làm sạch 
không khí, phân hủy hợp chất hữu cơ, khử trùng... ); đặc 
biệt trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, các vật liệu kính, 
sứ ceramic được phủ lớp màng mỏng TiO2 tạo các bề 
mặt kính chống sương mù cho hình ảnh nhìn rõ nét và 
các bề mặt siêu ưa nước tự làm sạch, diệt khuẩn cho 
gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh…[4-6,8-9].Trong các nghiên 
cứu cũng cho thấy, khi giảm kích thước hạt hoặc bằng 
việc biến tính TiO2 bởi các nguyên tố kim loại chuyển 
tiếp, kim loại đất hiếm hoặc phi kim sẽ làm giảm tốc độ 
tái kết hợp của cặp điện tử- lỗ trống quang sinh (e-, h+) 
của chất bán dẫn xúc tác quang TiO2. Điều này dẫn đến 
làm nâng cao hiệu quả xúc tác quang hoặc hiệu ứng 
siêu ưa nước của vật liệu [1,4,5,9].

Với những cơ sở phân tích trên, nghiên cứu đã tiến 
hành chế tạo vật liệu cấu trúc nano Titan đioxit (TiO2) 
biến tính bởi các nguyên tố La, Fe. Khảo sát tính chất 
xúc tác quang phân hủy chất màu mêtylen xanh và hiệu 
ứng siêu ưa nước- tự làm sạch trên bề mặt vật liệu kính 
xây dựng.

2. Thực nghiệm

2.1. Hóa chất, thiết bị sử dụng

Tetraisopropyl Titanat Ti(i-OC3H7)4 (Mer-
ck); propan-2-ol (C3H8O) (China-AR); Sắt(III) ni-
trat Fe(NO3)3.9H2O(China-AR); Lantan(III) nitrat 
La(NO3)3.6H2O (Merck); Acetylaceton C5H8O2 (Merck); 
Etanol C2H5OH (Merck); đế kính thủy tinh (Đức); Dung 
dịch chất màu mêtylen xanh pha ở nồng độ 32 μmol/
lít (dung dịch MB), được sử dụng trong khảo sát tính 
chất xúc tác quang hóa; Nước cất 2 lần được sử dụng 
trong tất cả các thực nghiệm. Đèn chiếu sáng tia tử 
ngoại UV được sử dụng trong nghiên cứu là đèn OS-
RAM- 250W (hãng Philip). Bình thủy nhiệt autoclave 
dung tích 100 ml.

2.2. Thực nghiệm

Thực nghiệm đưa ra 2 quy trình chế tạo vật liệu nano 
TiO2 biến tính dạng bột nano và dạng màng nano phủ 
trên đế kính để khảo sát tính chất xúc tác quang phân 
hủy xanh metylen trong dung dịch nước và tính chất 
siêu ưa nước- tự làm sạch trên bề mặt màng phủ.

1- Quy trình chế tạo chế tạo vật liệu bột nano TiO2 

biến tính bởi nguyên tố La (vật liệu nano hệ TiO2-La): 
Dung dịch gồm etanol C2H5OH, acetylaceton C5H8O2 và 
tetraisopropyl titanat Ti(i-OC3H7)4 lấy theo tỷ lệ tính toán, 
trộn đồng đều dung dịch bằng máy khuấy từ 15 phút 

(dung dịch A). Dung dịch B gồm etanol, acetylaceton, 
nước cất 2 lần và muối La(NO3)3.6H2O (với số mol của 
H2O bằng số mol của Ti4+ vàsố mol của La3+ bằng 5% 
số mol của Ti4+) cũng được khuấy trộn đồng đều trên 
máy khuấy từ 15 phút. Nhỏ từ từ dung dịch B vào dung 
dịch A và đồng thời khuấy đều trong 30 phút. Dung dịch 
hỗn hợp được cho vào bình thủy nhiệt autoclave và đem 
thủy nhiệt ở nhiệt độ 180oC trong 12 giờ. Hỗn hợp bột 
nhão thu được sau thủy nhiệt đem rửa bằng nước cất 3 
lần và rửa bằng etanol 2 lần. Sau đó đem sấy ở 100oC 
trong 24 giờ, thu được mẫu vật liệu bột nano TiO2 biến 
tính bởi nguyên tố La, ký hiệu mẫu là TiO2-5%La. Một 
quy trình chế tạo hoàn toàn tương tự như trên nhưng 
trong dung dịch B không cho La(NO3)3.6H2O, thu được 
sản phẩm vật liệu bột nano TiO2 không biến tính. Sản 
phẩm này gọi là mẫu đối chứng, sử dụng để so sánh, ký 
hiệu mẫu là TiO2(ĐC,a).

2-Quy trình chế tạo chế tạo vật liệu bột nano TiO2 biến 
tính bởi nguyên tố Fe (vật liệu nano hệ TiO2-Fe): Một hỗn 
hợp gồm tetraisopropyl titanat, acetylaceton, nước cất 2 
lần và propan-2-ol được trộn lẫn và khuấy trộn đồng đều 
trên máy khuấy từ gia nhiệt ở to=70oC trong 30 phút (tỉ lệ 
về số mol: Ti(O-i-C3H7)4 : Fe(NO3)3.9H2O : C5H8O2 : H2O : 
C3H8O = 1 : 0,05 : 1 : 2 : 30), thu được sol C có độ nhớt 
nhất định. Kính thủy tinh sạch (đã được rửa theo quy 
trình có sẵn) được lắp vào gá và nhúng vào dung dịch 
A, duy trì tốc độ nhúng kéo bằng 1mm/phút. Tạo được 
lớp mầm trên đế thủy tinh. Màng phủ một lần để khô tự 
nhiên 24 giờ và nung sơ bộ ở 200oC, được lớp mầm 
nano TiO2 trên đế thủy tinh. Cho kính có lớp mầm nano 
TiO2 và sol C chuẩn bị ở trên vào autoclave (khoảng 2/3 
thể tích ) và tiến hành thủy nhiệt ở to = 160oC trong thời 
gian 9 giờ. Màng tạo thành được rửa nhiều lần bằng 
nước cất 2 lần rượu etylic, sau đó sấy khô ở 90oC trong 
24 giờ. Sản phẩm thu được là vật liệu kính phủ màng 
nano TiO2 biến tính bởi nguyên tố Fe, ký hiệu mẫu là 
TiO2-5%Fe. Một quy trình chế tạo hoàn toàn tương tự 
như trên nhưng trong sol C không cho Fe(NO3)3.9H2O, 
thu được sản phẩm là vật liệu kính phủ màng nano TiO2 
không biến tính. Sản phẩm này gọi là mẫu đối chứng, 
sử dụng để so sánh, ký hiệu mẫu là TiO2(ĐC,b).

2.3. Các phương pháp nghiên cứu

Đặc trưng cấu trúc của vật liệu được đánh giá bằng 
phương pháp nhiễu xạ tia X trên hệ nhiễu xạ Brucker 
D8 Advance tại Khoa Hóa - trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên và hệ X'Pert PRO của hãng PANalytical-Phillip 
tại bộ môn Quang học quang điện tử - trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội, với bức xạ tia Cu-Kα bước sóng λ = 
1,54056Ao. Phổ truyền qua UV-VIS của mẫu kính được 
ghi trên máy Spectrometer Agilent 8453, Bộ môn Hóa 
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Vô cơ Đại cương- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tính chất 
xúc tác quang phân hủy chất màu xanh mêtylen được 
đo theo phổ hấp thụ UV-Vis trên máy Spectrometer Agi-
lent 8453, Bộ môn Hóa Vô cơ Đại cương- Đại học Bách 
Khoa Hà Nội.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả nhiễu xạ tia X

Kết quả nhiễu xạ tia X của các mẫu vật liệu nano hệ 
TiO2-La, TiO2-Fe được thể hiện ở Hình 1 (a,b). Trên giản 
đồ nhiễu xạ tia Xcho thấy các mẫu vật liệu nano hệ TiO2-
La, TiO2-Fe chế tạo được đều xuất hiện các pic ở vị trí 
vạch phổ chuẩn của TiO2 pha anatase (theo No card 21-
1272), kích thước hạt tinh thể trung bình cỡ nano - mét. 

Áp dụng theo phương trình Scherrer cho mặt tinh 
thể (101) để tính kích thước hạt tinh thể trung bình của 
các mẫu vật liệu nano hệ TiO2-La, TiO2-Fe. Kết quả tính 
toán kích thước hạt tinh thể và thành phần pha của các 
mẫu vật liệu nano hệ TiO2-La, TiO2-Fe được thể hiện ở 
Bảng 1.

                                                                 (1)

Theo kết quả khảo sát ở Bảng 1 trên cho thấy: đối 
với các mẫu vật liệu nano TiO2 được biến tính bởi các 
nguyên tố La và Fe đều làm giảm được kích thước hạt 
tinh thể so với mẫu TiO2 đối chứng tương ứng; đồng 
thời đều tạo thành pha anatase TiO2 là chủ yếu (pha 
có tính chất xúc tác quang cao nhất trong các pha thù 

Hình 1. Kết quả nhiễu xạ tia X của vật liệu nano hệ TiO2-La (a), TiO2-Fe (b)

hình của TiO2). Như vậy sẽ làm tăng tính chất xúc tác 
quangvà tính siêu ưa nước - tự làm sạch bề mặt vật liệu 
phủ màng nano TiO2 [2,3,9].

3.2. Khảo sát tính chất xúc tác quang phân hủy 
chất màu xanhmetylentrong dung dịch nước

Các mẫu vật liệu nano bột TiO2(ĐC,a) và TiO2-5%La 
được sử dụng trong nghiên cứu xúc tác quang phân 
hủy chất màu xanh metylen trong dung dịch nước. Khối 
lượng chất xúc tác quang trong mỗi lần thí nghiệm là 
0,02 gam, được khuấy trộn đồng đều trong 50 ml dung 
dịch MB. Hỗn hợp này được khuấy trộn đồng đều trên 
máy khuấy từ và để tối hoàn toàn trong 1 giờ, tạo cân 
bằng hấp phụ và nhả hấp phụ. Sau đó, hỗn hợp bắt đầu 
được chiếu sáng bằng đèn chiếu tử ngoại UV-Vis. Mỗi 
thời gian chiếu sáng 10 phút, trích ra 1,5 ml dung dịch 
cho qua lọc ly tâm lấy dung dịch trong và đem đo phổ 
hấp thụ UV-Vis. Hàm lượng xanh metylen còn lại (M (%)) 
và hiệu suất phân hủy chất màu xanh metylen (H (%)) 
trong dung dịch nước sau chiếu sáng tử ngoại,được xác 
định tương ứng theo công thức (2) và (3). Kết quả khảo 
sát tính chất xúc tác quang phân hủy chất màu được thể 
hiện ở Hình 2 và Bảng 2.

Theo kết quả khảo sát trên Hình 2 và Bảng 2 cho 
thấy, mẫu vật liệu nano TiO2 được biến tính bởi La3+ 
(TiO2-5%La) đạt hiệu suất xúc tác quang phân hủy chất 
màu là 92,6% (sau 60 phút chiếu sáng bởi tia tử ngoại 
UV-Vis) cao hơn so với mẫu đối chứng TiO2(ĐC,a) (đạt 
hiệu suất 72,8%). Điều này có thể được giải thích là do: 

Bảng 1. Kích thước hạt tinh thể và thành phần pha của vật liệu nano hệ TiO2-La, TiO2-Fe

Mẫu TiO2(ĐC,a) TiO2-5%La TiO2(ĐC,b) TiO2-5%Fe

Thành phần pha Anatase Anatase Anatase Anatase

D (nm) 6,8 4,5 8,8 7,6
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Bảng 2. Kết quả khảo sát tính chất xúc tác quang phân hủy chất màu xanh metylen trong nước 
của mẫu vật liệu nano bột TiO2(ĐC,a) và TiO2-5%La

Mẫu vật liệu 
nano bột

Hiệu suất xúc tác quang phân hủy chất màu xanhmetylen trong nước, H (%)

10 phút 
chiếu sáng

20 phút 
chiếu sáng

30 phút 
chiếu sáng

40 phút 
chiếu sáng

50 phút 
chiếu sáng

60 phút 
chiếu sáng

TiO2(ĐC,a) 7,5 20,9 24,7 37,0 62,5 72,8

TiO2-5%La 7,5 33,6 47,7 63,0 73,8 92,6

Hình 2. Kết quả khảo sát tính chất xúc tác quang phân hủy chất màu xanh metylen trong nước: 
(a) - Hàm lượng xanhmetylen còn lại (%); (b) - Hiệu suất phân hủy chất màu xanh metylen (%)

mẫu vật liệu nano TiO2 được biến tính bởi La3+ chế tạo 
ra có kích thước hạt tinh thể nhỏ hơn so với mẫu đối 
chứng TiO2(ĐC,a) (theo phần khảo sát 3.1), dẫn tới diện 
tích bề mặt riêng của hạt vật liệu sẽ lớn hơn và khả năng 
hấp phụ chất màu trên bề mặt vật liệu là lớn hơn.

3.3. Kết quả khảo sát hiệu ứng siêu ưa nước- tự 
làm sạch bề mặt vật liệu kính xây dựng:

+ Vật liệu kính phủ màng nano TiO2(ĐC,b) và TiO2-
5%Fe được đem khảo sát hiệu ứng siêu ưa nước - tự làm 
sạch trên bề mặt kính phủ và so sánh với kính thường:

Các mẫu kính khảo sát được chiếu sáng bằngtia tử 
ngoại trong buồng chiếu 1 giờ. Sau đó,đặt mẫu kính ra 
trên mặt phẳng ngang. Tiếp theo, nhỏ trên mỗi bề mặt 
kính khảo sát một giọt nước có pha màu xanh. Chụp 
hình ảnh quan sát được trên bề mặt các mẫu kính khảo 
sát theo phương thẳng đứng và theo phương ngang. 
Hình ảnh chụp quan sát giọt nước trên bề mặt kính 
khảo sát được thể hiện ở Hình 3.Trên Hình 3 cho thấy, 
giọt nước nhỏ trên kính thường được giữ ở thế co tròn, 
không loang ra thành màng nước.Như vậy sẽ tạo góc 
tiếp xúc của giọt nước với bề mặt kính lớn θ ≈ 25-30o. 
Đối với các mẫu kính phủ màng nano TiO2 (ĐC,b) và 
TiO2-5% Fe thì theo hình ảnh quan sát được, giọt nước 

nhỏ trên bề mặt kính đã loang nhanh ra tạo thành màng 
nước trên bề mặt kính phủ. Như vậy tạo ra sự giảm 
nhanh góc tiếp xúc của màng nước trên bề mặt kính phủ 
với θ ≤ 5o, tạo ra hiệu ứng siêu ưa nước - tự làm sạch 
trên bề mặt kính phủ [2,3,8,9].

+ Khảo sát phổ truyền qua của các vật liệu kính 
thường, kính phủ màng nano TiO2(ĐC,b) và TiO2-5%Fe:

Hình 3. Hình ảnh chụp giọt nước trên bề mặt kính 
thường, kính phủ màng nano TiO2 (ĐC,b) và kính phủ 
màng TiO2-5% Fe theo phương chụp thẳng đứng (trái) 

và phương chụp ngang (phải)
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Hình 4. Phổ truyền qua của các mẫu kính thường, kính 
phủ màng nano TiO2(ĐC,b) và TiO2-5%Fe

Các mẫu kính khảo sát được đo phổ truyền qua trên 
máy quang phổ Agilent 8453 (Hình 4), để khảo sát độ 
trong của kính thường và kính phủ màng nano TiO2, 
đảm bảo khả năng nhìn hình ảnh qua kính là rõ nét. 
Trên Hình 4 cho thấy, độ truyền qua của kính thường 
khoảng 90%, độ truyền qua của kính phủ màng nano 
TiO2(ĐC,b) khoảng 75% và độ truyền độ truyền qua 
của kính phủ màng nano TiO2-5%Fe khoảng 80%. Như 
vậy, các mẫu kính khảo sát được phủ lớp màng siêu ưa 
nước- tự làm sạch, làm giảm độ trong của kính nhưng 
không đáng kể (khoảng 10%), vàvẫn đảm bảo khả năng 
nhìn hình ảnh qua kính rõ nét đồng thời đạt được hiệu 
ứng siêu ưa nước- tự làm sạch tốt trên bề mặt vật liệu.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã chế tạo thành công vật liệu nano TiO2, 
nano TiO2 biến tính bởi nguyên tố La dạng bột và nano 
TiO2 biến tính bởi nguyên tố Fe dạng màng phủ trên 
đế kính bằng phương pháp sol gel- thủy nhiệt. Kết quả 
khảo sát cho thấy, các vật liệu TiO2 chế tạo được đều ở 
dạng thù hình Anatase, đơn pha, kích thước hạt tinh thể 
cỡ nano mét 4,5÷8,8 nm. Các vật liệu nano TiO2 biến 
tính đều có kích thước hạt tinh thể nhỏ hơn so với mẫu 
TiO2 đối chứng tương ứng.Điều này cho thấy khả năng 
tính chất xúc tác quang và hiệu ứng siêu ưa nước- tự 
làm sạch bề mặt vật liệu được nâng cao hơn so với TiO2 

không biến tính. Kết quả chỉ ra rõ hơn ở thực nghiệm, 
mẫu TiO2-5%La đạt hiệu quả xúc tác quang phân hủy 
chất màu xanh metylen là 92,6% cao hơn hẳn so với 
mẫu đối chứng đạt 72,8% (sau 60 phút chiếu sáng tia 
tử ngoại). Mẫu kính phủ màng nano TiO2-5%Fe đã làm 
loang giọt nước thành màng nước đều hơn và rộng hơn 
trên bề mặt so với mẫu kính phủ màng TiO2 đối chứng.
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TOÙM TAÉT

Baøi baùo naøy giôùi thieäu keát quaû nghieân cöùu ñaùnh giaù tính chaát cuûa beâ toâng söû duïng xæ haït loø cao 
nghieàn mòn (GGBFS) laøm phuï gia khoaùng. Nghieân cöùu söû duïng hai loaïi GGBFS vôùi ñoä mòn khaùc nhau, loaïi 
coù tyû dieän beà maët Blaine > 4000 cm2/g vaø loaïi > 5000 cm2/g, tyû leä thay theá xi maêng laø 0%, 20%, 30%, 
40% vaø 50% tính theo khoái löôïng chaát keát dính. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, söû duïng GGBFS laøm giaûm 
löôïng nöôùc troän, taêng thôøi gian ñoâng keát, giaûm ñoä taùch nöôùc cuûa hoãn hôïp beâ toâng, caùc tính chaát khaùc 
nhö khaû naêng duy trì ñoä suït, haøm löôïng boït khí töông töï nhö hoãn hôïp beâ toâng chæ söû duïng xi maêng 
pooùc laêng. Ñoái vôùi beâ toâng ñoùng raén, söû duïng GGBFS laøm taêng cöôøng ñoä neùn, cöôøng ñoä uoán, cöôøng ñoä 
eùp cheû, moâ ñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng ôû tuoåi 7 , 28 vaø 91 ngaøy. Caùc quan heä cöôøng ñoä uoán, eùp cheû, moâ 
ñun ñaøn hoài vôùi cöôøng ñoä neùn cuûa beâ toâng söû duïng GGBFS töø keát quaû thí nghieäm cuõng ñöôïc so saùnh 
vôùi coâng thöùc döï ñoaùn theo ACI 363R-92. 

Töø khoùa: xæ haït loø cao nghieàn mòn, xæ haït loø cao, xi maêng xæ, phuï gia khoaùng hoaït tính, beâ toâng chöùa xæ.

ABSTRACT 

This paper presents the results of the research on properties of the concrete using ground granual-
ated blast furnace slag (GGBFS) as a mineral additive. Two types of GGBFS with different specific surface 
area of Blaine > 4000 cm2/g and > 5000 cm2/g at cement replacement at ratios of 0%, 20%, 30%, 40% 
and 50% by mass of the binder were used in the research. Research results show that use of GGBFS for 
partial replacement of portland cement reduces the amount of mixing water demand, increases the setting 
time, decreases the bleeding of the concrete mixure, and other properties such as the slump retaining and 
air conctent are similar to concrete mixture using portland cement only. For hardened concrete, use of 
GGBFS cause the increase of compressive strength, flexural strength, split strength and elastic modulus of 
concrete at age of 7 days and laters. Relationships between flexual strength, split strength, elastic modulus 
and compressive strength of concrete using GGBFS from the experimental results in compasion with the 
predicted formula according to ACI 363R-92 were discussed.

Keywords: ground granulated blast furnace slag, GGBFS, slag, slag cement, GGBFS-containing concrete. 

1. Giới thiệu chung

Xỉ hạt lò cao là phụ phẩm của quá trình luyện gang 
trong lò cao. Xỉ hạt lò cao thường được nghiền mịn tạo 
thành sản phẩm bột mịn để thay thế clanhke xi măng 
trong sản xuất xi măng hoặc thay thế một phần xi măng 
cho sản xuất bê tông, vữa xây dựng. Hàm lượng GG-
BFS thay thế xi măng poóc lăng sử dụng cho bê tông 
được khuyến nghị (25-70)% theo ACI 233R-03[1], (30-
70)% tại Nhật Bản theo Hiệp hội các Kỹ sư Nhật Bản 
JSCE [2], (20-80)% tại Australia theo Hiệp hội xỉ Austra-
lia [3]. Việc sử dụng GGBFS thay thế xi măng góp phần 
quan trọng trong việc nâng cao sản lượng và chủng loại 

xi măng, bê tông. Đối với quá trình sản xuất xi măng, để 
sản xuất ra một tấn clanhke xi măng thì thải ra gần một 
tấn CO2 và tiêu tốn một lượng lớn đá vôi, đất sét. Do 
vậy, sử dụng GGBFS có ý nghĩa lớn về mặt môi trường 
trên cơ sở giảm lượng phát thải khí CO2 và khai thác 
tài nguyên thiên nhiên. Ngoài hiệu quả về bảo vệ môi 
trường và hiệu quả kinh tế mang lại, về mặt chất lượng 
bê tông sử dụng GGBFS cũng được đánh giá là nâng 
cao đáng kể cường độ bê tông ở tuổi dài ngày, tăng 
cường khả năng bảo vệ cốt thép, tăng độ bền lâu của 
bê tông trong môi trường xâm thực (đặc biệt bê tông 
trong môi trường biển), giảm tốc độ và nhiệt thủy hóa 
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của xi măng, giảm nguy cơ phản ứng kiềm-silic cốt liệu, 
v.v... [1,2,3]; Đặc biệt sử dụng GGBFS với hàm lượng 
cao (50-70)% phối trộn với các phụ gia hoạt tính khác có 
thể tạo ra loại xi măng siêu bền sulfat, chống thấm ion 
clo rất  tốt [4]. Chính vì vậy, hầu hết xỉ hạt lò cao từ quá 
trình luyện gang trên thế giới được tái chế thành vật liệu 
dạng bột mịn (GGBFS) để sử dụng cho chế tạo xi măng 
xỉ hoặc thay thế một phần xi măng cho sản xuất bê tông, 
vữa xây dựng. 

Tại Việt Nam tính đến nay (năm 2018) đã có 8 nhà 
máy luyện gang lò cao với tổng sản lượng gang là 
7.270.000 tấn/năm, tương ứng tổng lượng xỉ hạt lò cao 
phát sinh hàng năm khoảng 2.320.000 tấn/năm. Trong 
thời gian tới sẽ tiếp tục có các nhà máy sản xuất gang 
lò cao sẽ đi vào hoạt động, đặc biệt là khi các dự án mở 
rộng công suất của Khu liên hợp sản xuất luyện gang 
thép của Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà 
Tĩnh và dự án khu liên hợp sản xuất gang, thép của 
Tập đoàn Hòa Phát tại Quảng Ngãi công suất 4,5 triệu 
tấn/năm đi vào hoạt động sẽ tạo ra lượng xỉ hàng năm 
rất lớn, ước tính khoảng 4,8 triệu tấn xỉ lò cao/năm vào 
năm 2020 [5]. 

Chủ trương của Chính phủ Việt Nam hiện nay là thúc 
đẩy sử dụng xỉ gang và xỉ thép tại Việt Nam để tận dụng 
các đặc tính có lợi của các các loại vật liệu này và thay 
thế một phần các vật liệu tự nhiên. Bộ Xây dựng đã ban 
hành Quyết định số 430/QĐ-BXD năm 2017 V/v ban 
hành “Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm vật 
liệu xây dựng”[6], nhằm đẩy mạnh việc xử lý tái chế và 
sử dụng xỉ gang, xỉ thép làm nguyên vật liệu trong sản 
xuất vật liệu xây dựng và trong xây dựng. Hiện nay bên 
cạnh nghiền xỉ hạt lò cao làm phụ gia cho sản xuất xi 
măng, đã có một số dự án nhà máy sản xuất sản phẩm 
xỉ hạt lò cao nghiền mịn chuẩn bị được triển khai tại Việt 
Nam, trong đó có dự án của Công ty Tài nguyên CHC 
Việt Nam. Đây là Công ty thuộc tập đoàn Tài nguyên 
CHC Đài Loan - là nhà sản xuất và bán sản phẩm xỉ 
lò cao lớn nhất tại Đài Loan.  Hiện nay công ty bắt đầu 
thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất xỉ hạt lò 

cao nghiền mịn tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Công 
ty dự kiến sản xuất sản phẩm xỉ hạt lò cao nghiền mịn 
từ nguồn nguyên liệu xỉ hạt lò cao của khu liên hợp gang 
thép Formosa Hà Tĩnh. Sản phẩm sẽ phục vụ cho sản 
xuất xi măng và bê tông các loại tại Việt Nam.

Tuy vậy, do đặc thù nguồn gốc và đặc tính kỹ thuật 
của xỉ hạt lò cao nghiền mịn khác với xi măng poóc lăng, 
do vậy trước khi sử dụng rộng rãi xỉ hạt lò cao nghiền 
mịn cho sản xuất bê tông, xi măng cần phải tiến hành 
nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của 
xỉ hạt lò cao nghiền mịn, chất kết dính xi măng-xỉ hạt lò 
cao nghiền mịn, bê tông sử dụng loại chất kết dính này. 
Đồng thời, cần nghiên cứu các nguy cơ ảnh hưởng gây 
hại đối với sức khỏe con người và môi trường của việc 
sử dụng xỉ hạt lò cao.

Bài báo này trình bày kết quả đánh giá tính chất bê 
tông sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) làm phụ 
gia khoáng. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1 Vật liệu sử dụng

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) gồm 02 loại được 
sản xuất bởi Công ty Tài nguyên CHC với các với độ 
mịn khác nhau, loại có tỷ diện Blaine ~ 4000, > 5000 
cm2/g, ký hiệu CHC 1 và CHC2 tương ứng, phù hợp với 
GGBFS loại S75 và S95 theo TCVN 11568:2016 [7]. Xi 
măng nền sử dụng trong nghiên cứu là xi măng PC40 
Bút Sơn. Các tính chất cơ lý, hóa xi măng PC40 Bút 
Sơn và GGBFS thể hiển trong Bảng 1 và Bảng 2. Các 
cấp phối bê tông nghiên cứu ngoài sử dụng xi măng và 
GGBFS vừa nêu còn sử dụng phụ gia siêu dẻo Sika-
ment NN của hãng Sika (là loại phu gia siêu dẻo chậm 
đông kết loại G theo TCVN 8826:2011); cát sông Lô, có 
mô đun độ lớn ~ 2,8; đá dăm nghiền từ đá vôi Phủ Lý, 
Hà Nam, cấp hạt 5-20mm. Cát và đá dăm có tính chất 
phù hợp với quy định cốt liệu cho chế tạo bê tông theo 
TCVN 7570:2006.

Bảng 1. Thành phần hóa của xi măng và GGBFS sử dụng trong nghiên cứu

Vật liệu MKN SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O TiO2 S2-

Xi măng PC40 2,58 19,74 3,11 5,18 63,14 1,61 1,85 0,7 0,15 0,12 -

Xỉ

CHC1 -0.14 33,1 0,18 13,28 41,02 7,96 0,07 0,26 0,86 0,13 0,65

Xỉ

CHC2 -0,49 33,02 0,17 14,02 40,88 8,16 0,05 0,21 0,28 0,18 0,61
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2.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu trên bê tông được thực hiện trên tổng 
số 36 cấp phối, được chia ra thành 2 nhóm: nhóm bê 
tông đổ trực tiếp không sử dụng phụ gia siêu dẻo, mác 
20 và 30 MPa, độ sụt 10-12cm và nhóm bê tông bơm 
có sử dụng phụ gia siêu dẻo, mác 30 và 40 MPa, độ sụt 
16-18cm. Mỗi nhóm đều sử dụng 5 loại chất kết dính 
tương ứng với 5 tỷ lệ GGBFS khác nhau 0%, 20%, 30%, 
40% và 50%. Chi tiết các cấp phối bê tông thể hiện trong 
Bảng 3.

Các cấp phối bê tông được thí nghiệm các chỉ tiêu 
về tính chất hỗn hợp bê tông: độ sụt và duy trì độ sụt, 
khối lượng thể tích, thời gian đông kết, độ tách nước, 
hàm lượng bọt khí và các chỉ tiêu của bê tông đóng rắn: 

Bảng 2. Tính chất cơ lý của xi măng và GGBFS sử dụng trong nghiên cứu

STT Ký hiệu mẫu
Bề mặt 

riêng Blaine 
(cm2/g)

Lượng sót sàng (%) Khối lượng 
riêng 

(g/cm3)

Cường độ nén (MPa)

80 μm 45 μm 3 ngày 28 ngày 91 ngày

1 Xi măng PC40 3170 0,1 - 3,04 32,0 47,0 51,3

2 Xỉ CHC1 4090 0,1 0,1 2,92 26,1 57,9 65,8

3 Xỉ CHC2 5490 0,3 0,3 2,92 31,1 62,5 66,8

cường độ nén tuổi 3, 7, 28 và 91 ngày, cường độ uốn, 
cường độ ép chẻ, mô đun đàn hồi bê tông ở tuổi 7, 28 và 
91 ngày và khả năng chống thấm ion clo. Các thí nghiệm 
được thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng.

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận

3.1 Tính chất của hỗn hợp bê tông 

Lượng dùng nước giảm khi tăng tỷ lệ GGBFS trong 
chất kết dính để đạt được cùng tính công tác của hỗn 
hợp bê tông (Hình 1). Điều này cũng có nghĩa là tính 
công tác của hỗn hợp bê tông tăng sẽ tăng khi tăng hàm 
lượng xỉ trong chất kết dính. Khả năng duy trì độ sụt của 
hỗn hợp bê tông được đánh giá thông qua khả năng duy 
trì độ sụt cho thấy, thay đổi hàm lượng GGBFS trong 

Hình 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ GGBFS trong CKD đến lượng dùng nước của HHBT

(a) Xỉ CHC1 (b) Xỉ CHC2

Bảng 3. Cấp phối bê tông sử dụng trong nghiên cứu

Nhóm mẫu Tỷ lệ N/CKD Hàm lượng 
GGBFS1) (%)

Tổng hàm lượng 
CKD (kg/m3)

PG siêu dẻo (theo 
khối lượng xi măng)

Độ sụt yêu cầu 
(cm)

mác ≥ 25 MPa ~ 0,65 0, 20, 30, 40, 50 300 không sử dụng 10-12

mác ≥ 30 MPa ~ 0,55 0, 20, 30, 40, 50 360 không sử dụng 10-12

mác ≥ 40 MPa ~ 0,47 0, 20, 30, 40, 50 360 1% 16-18

mác ≥ 50 MPa ~ 0,40 0, 20, 30, 40, 50 420 1% 16-18
1) GGBFS sử dụng trong mỗi cấp phối là xỉ CHC1 và CHC2 
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Hình 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ GGBFS trong CKD đến độ sụt của HHBT

(a) HHBT sử dụng xỉ CHC1                      (b) HHBT sử dụng xỉ CHC2

Hình 3. Ảnh hưởng của hàm lượng GGBFS đến duy trì tính công tác của HHBT

(a) HHBT không có phụ gia siêu dẻo (b) HHBT có phụ gia siêu dẻo

Hình 4. Ảnh hưởng của hàm lượng GGBFS đến hàm lượng bọt khí trong HHBT

(a) HHBT sử dụng xỉ CHC1 (b) HHBT sử dụng xỉ CHC2

trong chất kết dính ảnh hưởng không đáng kể đến khả 
năng duy trì độ sụt của hỗn hợp bê tông (Hình 3).

Hàm lượng bọt khí thể hiện trong Hình 4 cho thấy, 
tăng hàm lượng GGBFS trong chất kết dính, hàm 

lượng bọt khí trong hỗn hợp bê tông có xu hưởng giảm 
nhẹ hoặc ảnh hưởng không đáng kể, giá trị của hàm 
lượng bọt khí giảm khoảng (0-0,4)% so với mẫu chỉ 
chứa xi măng.
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Thời gian bắt đồng đông kết và kết thúc đông kết của 
hỗn hợp bê tông sử dụng chất kết dính chứa xỉ tương 
đương hoặc tăng so với mẫu chỉ sử dụng xi măng PC40 
(Hình 5). Đối với nhóm cấp phối bê tông không sử dụng 
phụ gia siêu dẻo, thời gian bắt đầu đông kết của hầu hết 
các cấp phối tăng khoảng (0- 0,5)h trong khi thời gian 
kết thúc đông kết tăng từ (0,5-1)h. Đối với nhóm cấp 
phối sử dụng phụ gia siêu dẻo, thời gian bắt đầu đông 
kết của hầu hết các cấp phối tăng khoảng (0,3- 0,8)h 
trong khi thời gian kết thúc đông kết tăng từ (0,5-1,5)h. 
Mức độ kéo dài thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông 
chứa xỉ theo thứ tự như sau: xỉ CHC1 > xỉ CHC2 > xi 
măng PC40.

Độ tách nước của hỗn hợp bê tông có xu hướng 
giảm nhẹ khi sử dụng chất kết dính chứa xỉ (Hình 6). 
Điều này có thể giải thích là do độ tách nước phụ thuộc 
vào tỷ diện bề mặt của pha rắn trong hỗn hợp bê tông, 
do xỉ có tỷ diện bề mặt lớn hơn xi măng nên làm giảm độ 
tách nước. Ngoài ra, độ tách nước giảm một phần do thể 
tích hồ chất kết dính trong các mẫu sử dụng xỉ lớn hơn 
mẫu chỉ sử dụng xi măng. Tuy nhiên, do các hạt xỉ  có 
cấu trúc chủ yếu là pha thủy tinh nên bề mặt trơn nhẵn 

hơn bề mặt của hạt xi măng nên mức ảnh hưởng của 
này đến khả năng giữ nước trong hệ của giảm bớt đi. 
Các cấp phối bê tông chứa xỉ CHC1 và CHC2 đáp ứng 
yêu cầu về độ tách nước không lớn hơn 0,4% với nhóm 
D2 (HHBT có độ sụt 4,5-9,5cm), và không lớn hơn 0,8% 
với nhóm D3 và D4 (HHBT có độ sụt 10-22cm) theo quy 
định trong TCVN 9340:2012 “Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu 
cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu”.

3.2 Tính chất của bê tông đóng rắn

1) Cường độ nén

Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự ảnh hưởng 
của hàm lượng GGBFS và độ mịn của xỉ đến mức độ 
phát triển cường độ nén của bê tông. Ở tuổi sớm 3 
ngày, các cấp phối bê tông chứa xỉ CHC1 có cường 
độ thấp hơn so với mẫu chỉ chứa xi măng (Hình 7a), 
nhưng nhóm cấp phối chứa xỉ CHC2 có cường độ 
tương đương mẫu bê tông chỉ chứa xi măng (Hình 
7b). Đến tuổi 7 ngày, các cấp phối chứa xỉ đều có 
cường độ tương đương hoặc cao hơn so với cấp phối 
bê tông chỉ chứa xi măng. Ở các tuổi 28 ngày và 91 

Hình 5. Ảnh hưởng của hàm lượng GGBFS đến thời gian đông kết của HHBT

Hình 6. Ảnh hưởng của hàm lượng GGBFS đến độ tách nước của HHBT
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Hình 7. Ảnh hưởng hàm lượng của GGBFS đến cường độ nén của bê tông 

(a) Xỉ CHC1 (b) Xỉ CHC2

(c) Xỉ CHC1 (d) Xỉ CHC2

(e) Xỉ CHC1 (f) Xỉ CHC2

(g) Xỉ CHC1 (h) Xỉ CHC2
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Hình 8. Ảnh hưởng của độ mịn của GGBFS đến cường độ nén của bê tông

Hình 9. Ảnh hưởng hàm lượng GGBFS đến cường độ uốn của bê tông và so sánh cường độ uốn của bê tông 
chứa GGBFS với công thức dự đoán theo ACI 363R-92
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ngày thì các cấp phối bê tông chứa xỉ CHC1 và CHC2 
đều cho cường độ cao hơn mẫu bê tông chỉ chứa xi 
măng. Ngoài ra, khi xét đến ảnh hưởng của tỷ lệ sử 
dụng GGBFS đến cường độ nén của bê tông, thì thấy 
cường độ nén của bê tông ở các tuổi muộn (28 ngày 
và sau đó) tăng khi tỷ lệ GGBFS tăng trong khoảng 
(20-50)% (Hình 7f đến 7h).   

Khi so sánh ảnh hưởng của độ mịn của xỉ đến cường 
độ nén bê tông cho thấy, độ mịn của xỉ thông đánh giá 
thông qua bề mặt riêng tăng lên làm tăng cường độ nén 
của bê tông. Điều này thể hiện qua kết quả thí nghiệm 
cường độ nén của các cấp phối bê tông chứa xỉ CHC2 
(5490 cm2/g) cao hơn so với các mẫu bê tông chứa xỉ 
CHC1 (4090 cm2/g) (Hình 8). 

Hình 10. Ảnh hưởng hàm lượng GGBFS đến cường độ ép chẻ của bê tông và so sánh cường độ ép chẻ 
của bê tông chứa GGBFS với công thức dự đoán theo ACI 363R-92

2) Cường độ uốn

Kết quả thí nghiệm thể hiện trên Hình 9 cho thấy, các 
cấp phối bê tông chứa xỉ (xỉ CHC1) có xu hướng cho 
cường độ uốn cao hơn một chút so với mẫu bê tông 
chỉ chứa xi măng, đặc biệt là ở các tuổi muộn (sau 28 
ngày). Hiện tượng này cũng phù hợp nhận định từ tổng 
hợp kết quả của nhiều nghiên cứa trong ACI 233R-03 
[1] chỉ ra rằng cường độ uốn của bê tông chứa xỉ cao 
hơn so với bê tông chỉ chứa xi măng. Hiện tượng tăng 
cường độ uốn của bê tông chứa xỉ có thể giải thích là 
do mức độ tăng mật độ sản phẩm thủy hóa của chất kết 
dính xi măng xỉ so với xi măng poóc lăng, đồng thời với 
việc cải thiện vùng tiếp giáp giữa đá xi măng và cốt liệu 
của xi măng xỉ. 
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Khi so sánh kết quả thí nghiệm cường độ uốn với 
công thức dự đoán cường độ uốn của bê tông thông 
thường theo ACI 363R-92 [8] (  với 21 
MPa < f’c < 83 MPa) cho thấy, cường độ uốn của các 
bê tông chứa xỉ lớn hơn so với công thức tính theo ACI 
363R-92 (Hình 9), đặc biệt là ở các tuổi muộn 28 ngày 
và 91 ngày.

3) Cường độ ép chẻ

Kết quả thí nghiệm thể hiện trên Hình 4.18 cho thấy, 
không có sự ảnh hưởng đáng kể của hàm lượng xỉ (xỉ 

CHC1) trong chất kết dính đến cường độ ép chẻ của 
bê tông ở các cấp phối ở cả tuổi 7 ngày và các tuổi về 
sau. Cường độ ép chẻ chủ yếu phụ thuộc vào cường độ 
nén của bê tông. Khi so sánh kết quả thí nghiệm cường 
độ ép chẻ của bê tông xỉ với công thức dự đoán cường 
độ ép chẻ của bê tông thông thường theo ACI 363R-92  
(  với 21 MPa < f’c < 83 MPa) cho thấy, 
cường độ ép chẻ của các bê tông chứa xỉ cũng phù hợp 
với công thức tính cường độ ép chẻ của bê tông theo 
ACI 363R-92 (Hình 10).

Hình 11. Ảnh hưởng hàm lượng GGBFS đến mô đun đàn hồi và so sánh mô đun đàn hồi của của bê tông 
chứa GGBFS với công thức dự đoán theo ACI 363R-92
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4) Mô đun đàn hồi

Kết quả thí nghiệm thể hiện trên Hình 11 cho thấy, 
ở tuổi 7 ngày mô đun đàn hồi của các cấp phối bê tông 
chứa xỉ (xỉ CHC1) tương đương với mẫu bê tông chỉ sử 
dụng xi măng, nhưng ở tuổi muộn 28 ngày và 91 ngày, 
mô đun đàn hồi của các cấp phối bê tông chứa xỉ có xu 
hướng cao hơn so với mẫu bê tông chỉ chứa xi măng. 
Hiện tượng tăng này cũng có thể giải thích tương tự như 
hiện tượng tăng cường độ uốn của bê tông chứa xỉ đó là 
do mức độ tăng mật độ sản phẩm thủy hóa của chất kết 
dính xi măng xỉ lớn hơn so với xi măng poóc lăng, đồng 
thời với việc cải thiện vùng tiếp giáp giữa đá xi măng và 
cốt liệu của xi măng xỉ.

Khi so sánh kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi với 
công thức dự đoán mô đun đàn hồi của bê tông thông 
thường theo ACI 363R-92 ( + 6900 MPa 
với 21 MPa < f’c < 83 MPa) cho thấy, mô đun đàn hồi của 
bê tông chứa xỉ với tỷ lệ N/CKD thấp, tức là các bê tông 
có cường độ cao có mô đun đàn hồi lớn hơn một chút so 
với với công thức tính mô đun đàn hồi của bê tông theo 
ACI 363R-92 (Hình 11).

5) Khả năng chống thấm

Khả năng chống thấm của bê tông được đánh giá 
thông qua mức độ thâm nhập ion clo bằng phương pháp 
đo điện lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9337:2012 (tương 
đương ASTM C1202). Kết quả thí nghiệm thể hiện trong 
Hình 12 cho thấy, khả năng chống thấm ion clo của bê 
tông chủ yếu phụ thuộc vào hàm lượng GGBFS và tỷ lệ 
N/CKD. Cụ thể, khả năng chống thấm của bê tông tăng 
khi hàm lượng GGBFS tăng từ 0% đến 50%, ngược lại 
độ chống thấm của bê tông giảm khi tỷ lệ N/CKD tăng 
từ 0,39 đến 0,65. Khi so sánh mức độ ảnh hưởng của tỷ 
lệ sử dụng GGBFS và tỷ lệ N/CKD đến tính chống thấm 
của bê tông thì thấy, tăng hàm hàm lượng GGBFS trong 

Hình 12. Ảnh hưởng hàm lượng GGBFS đến khả năng 
chống thấm ion clo của bê tông theo phương pháp đo 

điện lượng ASTM C1202

chất kết dính từ 0% đến 50% hiệu quả hơn so với giảm 
tỷ lệ N/CKD từ 0,65 đến 0,39.

Khả năng cải thiện tính chống thấm ion clo của bê 
tông khi sử dụng GGBFS theo các kết quả thí nghiệm 
đã chỉ ra cũng phù hợp với các kết quả của nhiều nghiên 
cứu được tổng hợp trong ACI 232R [1] “Xi măng xỉ cho 
bê tông và vữa”. Theo đó, sự có mặt của xỉ làm cải thiện 
khả năng chống thấm của bê tông do phản ứng thủy 
hóa làm giảm bớt hàm lượng Ca(OH)2 trong hệ thống lỗ 
rỗng của đá xi măng, đồng thời tạo sản phẩm thủy hóa 
C-S-H làm giảm kích thước các lỗ rỗng trong đá xi măng 
và cải thiện vùng tiếp xúc giữa đá xi măng và cốt liệu, 
do đó làm tăng tính chống thấm của bê tông. Tác dụng 
nâng cao tính chống thấm của bê tông khi có mặt của xỉ 
cũng là nguyên nhân làm tăng khả năng chống ăn mòn 
cốt thép và khả năng bền trong môi trường sulfate của 
bê tông chứa xỉ.

4. Kết luận và kiến nghị

Một số kết luận thu được từ kết quả nghiên cứu đánh 
giá tính chất xỉ hạt lò cao nghiền mịn GGBFS và tính 
năng bê tông sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn của Công 
ty CHC như sau:

1. Hỗn hợp bê tông sử dụng hai mẫu xỉ là CHC1 
và CHC2 tương ứng với loại S75 và S95 (theo TCVN 
11586:2016) với hàm lượng (20-50)% có tính công tác 
tốt hơn, khả năng duy trì tính công tác, hàm lượng bọt 
khí, thời gian đông kết tương đương so với hỗn hợp bê 
tông chỉ sử dụng xi măng poóc lăng. 

2. Bê tông sử dụng xỉ CHC loại S75 và S95 với hàm 
lượng (20-50)% cho cường độ tuổi tuổi sớm 3 ngày 
tương đương hoặc thấp hơn so với bê tông chỉ sử dụng 
xi măng poóc lăng tùy thuộc vào độ mịn của xỉ, tuy nhiên 
đến tuổi 7 ngày và tuổi sau đó thì bê tông có chứa GG-
BFS có cường độ tương đương hoặc cao hơn so với bê 
tông chỉ sử dụng xi măng poóc lăng. 

3. Cường độ uốn và mô đun đàn hồi của bê tông sử 
dụng GGBFS ở tuổi sau 7 ngày cao hơn so với cường 
độ uốn của bê tông chỉ sử dụng xi măng poóc lăng, 
trong khi cường độ ép chẻ tương đương với bê tông chỉ 
sử dụng xi măng ở cả tuổi sớm và tuổi muộn.

4. Mức độ chống thấm ion clo của bê tông được cải 
thiện đáng kể khi sử dụng GGBFS so với bê tông chỉ 
sử dụng xi măng. Khi sử dụng (20-50)% GGBFS trong 
chất kết dính, mức độ chống thấm của bê tông tăng tỷ lệ 
thuận với hàm lượng GGBFS trong chất kết dính.

5. Khuyến khích các nhà sản xuất xi măng sử dụng 
GGBFS làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng poóc 
lăng hỗn hợp theo TCVN 6260:2009, xi măng đa cấu 
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TOÙM TAÉT

Goám cordierite (Mg2Al4Si5O18) ñöôïc bieát ñeán vôùi nhöõng ñaëc tính nhieät tuyeät vôøi nhö heä soá giaõn nôû 
nhieät raát nhoû, ñoä beàn soác nhieät toát… Tuy nhieân, beân caïnh ñoù goám cordierite laïi coù cöôøng ñoä cô hoïc keùm, 
ñieàu naøy laøm haïn cheá khaû naêng öùng duïng cuûa noù. Boå sung oxit ZrO2 vaøo goám cordierite seõ laøm taêng 
cöôøng ñoä cô hoïc cuûa goám cordierite, ñieàu naøy ñaõ ñöôïc nhieàu nghieân cöùu chöùng toû. Tuy nhieân haàu heát caùc 
nghieân cöùu chæ taäp trung vaøo oxit ZrO2 daïng m-ZrO2 vaø daïng t-ZrO2.Raát ít nghieân cöùu ñeà caäp tôùi ñoä keát 
khoái vaø tính chaát cô hoïc cuûa goám cordierite cheá taïo töø talc, cao lanh vaø oxit nhoâm khi coù maët oxit zircon 
daïng cubic (c-ZrO2). Nghieân cöùu naøy seõ mieâu taû phöông phaùp cheá taïo, ñaëc tính nhieät vaø cô hoïc cuûa goám 
cordierite töø talc, cao lanh vaø oxit nhoâm khi boå sung c-ZrO2 ñeán 20%. Keát quaû chæ ra raèng heä soá giaõn 
nôû nhieät, ñoä beàn soác nhieät vaø cöôøng ñoä uoán cuûa cordierite phuï thuoäc haøm löôïng c-ZrO2 chöùa trong noù.

Töø khoùa: goám cordierite, goám cordierite-zircon, composit cordierite-zircon, heä soá giaõn nôû nhieät raát nhoû, 
beàn soác nhieät, cöôøng ñoä uoán. 

ABSTRACT 

Cordierite (Mg2Al4Si5O18) ceramics are known as excellent thermal properties, very low thermal expan-
sion cofficient, high thermal sock resistance… However, they have low fracture toughness, which may 
limit their applications. Addition of ZrO2 into cordierite to improve the mechanical properties has been 
extensively studied. But, almost studies are concerned with additions of tetragonal ZrO2 and monocilinic 
ZrO2 to cordierite powders. There is limited understanding about the effect of addition of cubic ZrO2 on 
both the sinterability and the mechanical properties of cordierite bodies fabri-cated from talc, kaolin and 
alumina. The present paper describes the fabrication, the thermal and mechanical properties of sintered 
cordierite-based ceramic matrix composites containing dispersed particles of ZrO2 obtained by mixing 
kaolin–talc–aluminamixtures with additions of cubic ZrO2 up to 20 wt.%. The results obtained clearly 
demonstrate that the thermal expansion coeffcient (CTE), thermal sock resistance and flexural strength 
were critically dependent on the ZrO2 content.

Keywords: cordierite; cordierite-zircon ceramic composite; cordierite-zircon ceramic matrix; thermal sock 
resictance; very low thermal expansion cofficient, flexual strength.

1. Giới thiệu

Cordierite là vật liệu gốm có hệ số giãn nở nhiệt rất 
thấp, độ bền sốc nhiệt cao nên có thể chịu được số chu 
kỳ thay đổi nhiệt độ lớn, tuy nhiên cường độ và độ chịu 
lửa không cao.

Vật liệu gốm cordierite là hệ gốm ba cấu tử MgO-
Al2O3-SiO2 có nguồn gốc từ khoáng trong thiên nhiên 
và được tổng hợp nên bằng nhiều phương pháp như 
phương pháp truyền thống, đồng kết tủa, sol-gel, phân 
tán rắn - lỏng. Trong phương pháp truyền thống, gốm 

cordierite được tổng hợp đi từ talc, cao lanh và oxit 
nhôm kỹ thuật. Cao lanh cũng cấp Al2O3 ,SiO2, talc cung 
cấp MgO, SiO2 và oxit nhôm được dùng để bổ sung 
thêm Al2O3.

Gốm zircon cũng là một loại gốm được sử dụng rộng 
rãi trong nghành công nghiệp silicat. Gốm zircon có 
cường độ cao, độ cứng cao, độ chịu mài mòn cao và độ 
chịu lửa rất cao. Chính vì vậy nó được sử dụng làm lớp 
lót trong lò silicat yêu cầu nhiệt độ cao. Tuy nhiên gốm 
zircon có hê số giãn nở nhiệt cao nên chỉ thích hợp làm 
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việc ở môi trường có nhiệt độ ổn định, ít biến thiên để 
tránh nứt vỡ. Việc kết hợp gốm zircon và gốm cordierite 
sẽ cải thiện tính chất của gốm cordierite để mở rộng 
ứng dụng.

Trong nghiên cứu này sẽ làm rõ việc lựa chọn loại 
nguyên liệu zircon để kết hợp với gốm cordierite ở các tỉ 
lệ 5, 10, 15 và 20% khối lượng và ảnh hưởng của nó tới 
tính chất của gốm cordierite.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nguyên liệu sử dụng

Cao lanh sử dụng cho nghiên cứu là cao lanh Phú 
Thọ được cung cấp bởi công ty Vinaglazed màu trắng, 
dạng cục với các thông số như bảng 1.

Talc Phú được cung cấp bởi công ty Vinaglazed có 
màu vàng nhạt, dạng bột mịn, trong bảng 2.

Dùng bột nhôm siêu mịn Aluminium micropowder 
B1M-3D có nguồn gốc Trung Quốc với các thông số 
như bảng 3.

YSZ có nguồn gốc Trung Quốc, dạng bột, màu trắng 
có các thông số như bảng 4.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Sơ đồ nghiên cứu thực nghiệm:

Bảng 1. Thành phần hóa cao lanh Phú Thọ

Thành phần hóa SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 MgO K2O Na2O MKN

Cao lanh Phú thọ (%KL) 46,92 35,84 0,43 0,7 0,2 0,38 1,12 0,0 13,6

Bảng 2. Thành phần hóa talc Phú Thọ

Thành phần hóa SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 MgO K2O Na2O MKN

talc Phú thọ (%KL) 56,44 4,62 3,38 0,28 0,00 28,0 0,01 0,00 6,44

Bảng 3. Thông số công nghệ bột nhôm siêu mịn

Thông số SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O Cỡ hạt trung bình (µm) Tỷ trọng (g/cm3)

Bột nhôm siêu mịn (%KL) ≤ 0,2 ≥ 99 ≤ 0,1 ≤ 0,3 6,44 3,97

Bột yttria stabilized zirconia (YSZ) Trung Quốc

Bảng 4. Thành phần hóa bột YSZ Trung Quốc

Thành phần hóa ZrO2 HfO2 Y2O3 MKN MbO3

YSZ Trung Quốc (%KL) 76,3 1,53 5,87 16,101 0,199

Hình 1. Sơ đồ thực nghiệm
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Các phương pháp nghiên cứu sử dụng:

• Phân tích thành phần hóa TCVN 7131:2002

• Phân tích thành phần hóa XRF

• Phân tích thành phần khoáng XRD

• Xác định hệ số giãn nở nhiệt theo TCVN 6415:8:2016

• Xác định độ bền sốc nhiệt theo TCVN 6530-7:2000

• Xác định độ chịu tải ở nhiệt độ cao: Đề tài xây dựng 
phương pháp phi tiêu chuẩn dùng để so sánh khả năng 
chịu tải ở nhiệt độ cao của gốm cordierite-zircon. Các 
mẫu được tạo hình 2 × 10 × 1 cm, nung sau đó dùng để 
thử nghiệm khả năng chịu tải. Các thanh mẫu được đặt 
lên gối, gia tải bằng tải trọng tĩnh là các vật liệu chịu lửa 
chịu nhiệt độ cao hơn và có tỷ trọng cao. Ở đây đề tài 
dùng bi cao nhôm làm tải trọng tĩnh. Tải trọng tĩnh được 
chọn sao cho khối lượng tải trọng tĩnh gấp hai lần khối 
lượng thanh. Các mẫu sau nung được đưa vào lò, gia 
nhiệt tới các nhiệt độ 1250oC, 1300 oC và 1350 oC và 
lưu tại các nhiệt độ này 30 phút. Quan sát sự biến dạng 
bằng cách đo độ phẳng mặt của từng mẫu trước và sau 
mỗi lần lưu nhiệt.

Quy trình thử nghiệm:

Quy trình thử nghiệm thể hiện dưới sơ đồ Hình 2:

Hình 2. Sơ đồ thử nghiệm độ chịu tải ở nhiệt độ cao

3. Kết quả nghiên cứu

3.1 Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu Zirconia

Dựa vào thành phần hóa của các mẫu chứa ZrO2  
nguyên liệu thấy rằng, mẫu zircon có nguồn gốc Nhật 
bản là zircon silicat, còn chứa nhiều SiO2 không phù 
hợp với mục đích ban đầu nên bị loại. Hai mẫu zircon 
của Trung Quốc có thành phần  hóa chủ yếu là ZrO2 

và Y2O3 là loại đã được tăng bền theo lý thuyết. Tuy 
nhiên cần kiểm chứng để khẳng định nên đề tài sử dụng 
phương pháp XRD để xác định dạng thù hình của tinh 
thể ZrO2. Kết quả thu được như sau:

Hình 3. Kết quả phân tích XRD mẫu Z1

Hình 4. Kết quả phân tích XRD mẫu Z2

Dựa vào kết quả trên thấy rằng mẫu Z2 tinh thể ZrO2 

ở dạng cubic (c-ZrO2) còn mẫu Z1 chủ yếu ở dạng 
monoclinic (m-ZrO2) và tetregonal (t-ZrO2). Như vậy Z2 

là oxit zircon đã ổn định còn Z1 là oxit zircon bán ổn 
định. Hai loại này có hoạt tính không giống nhau khi đưa 
vào phối liệu cordierite. Để kiểm chứng lại, đề tài tiếp 
tục tiến hành tạo 2 mẫu gốm cordierite với 5 % ZrO2 từ 
Z1 hoặc Z2 và đánh giá bán định lượng thông qua phân 
tích XRD.

Ở cả hai trường hợp, thành phần khoáng trong sản 
phẩm nung bao gồm cordierite, zirconsilicat và spinel. 
So sánh tỷ lệ chiều cao peak nhiễu xạ của cordierite so 
với chiều cao peak nhiễu xạ của zirconsilicat thấy rằng tỷ 
lệ chiều cao này ở Z1 lớn hơn ở Z2. Để làm rõ hơn tỷ lệ 
phần trăm của zirconsilicat ở hai mẫu đã được xác định.

Về mặt lý thuyết c-ZrO2 tồn tại ở nhiệt độ cao, tức là 
có năng lượng tự do cao hơn những pha tồn tại ở nhiệt 
độ thấp hơn như t-ZrO2 và m-ZrO2. Khi đưa phụ gia ổn 
định vào cấu trúc ZrO2 thì thì dạng c-ZrO2 có thể ổn định 
ở nhiệt độ thường, nhưng về cơ bản nó vẫn là loại có 
năng lượng tự do cao, cho nên gặp điều kiện phù hợp 
nó dễ phản ứng với các cấu tử khác hơn so với t-ZrO2 
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và m-ZrO2, tức là hoạt tính cao hơn. Tuy nhiên nhận 
định này cần có nghiên cứu độc lập về cả lý thuyết và 
thực nghiệm để làm sáng tỏ.

Dựa vào kết quả phân tích XRD, thấy rằng hàm 
lượng tương đối của zirconsilicat được tạo ra ở mẫu với 
loai zirconia Z1 (7,5 %) là nhỏ hơn so với loại Z2 (10,2 

Hình 5. Kết quả phân tích XRD của mẫu cordierite-
zircon loại Z2

Hình 6. Kết quả phân tích XRD của mẫu cordierite-
zircon loại Z1

%), đồng thời lượng pha không xác định ở mẫu chứa 
Z1 (24,8 %) cũng lớn hơn nhiều so với ở mẫu chứa 
Z2 (11,8 %). Như vậy một cách sơ bộ có thể nhận định 
Z2 hoạt tính hơn Z1. Hay nói cách khác hoạt tính của 
c-ZrO2 lớn hơn so với t-ZrO2 và m-ZrO2. Đo đó, đề tài 
sử dụng nguyên liệu oxit zircon ổn định (Z2) làm nguyên 
liệu chính trong nghiên cứu.

3.2 Đường cong nung vật liệu

Đường cong nung của vật liệu được xây dựng dựa 
trên cơ sở tham khảo các tài liệu, các nghiên cứu liên 
quan đã được tiến hành ở 5 nhiệt độ đích là 1250oC, 
1300oC, 1350oC,1400oC và 1450oC. Mẫu được nâng 
nhiệt từ nhiệt độ phòng tới 200oC  với tốc độ nâng nhiệt 
200oC/h. Lưu mẫu tại 200oC trong vòng 30 phút sau 
đó tiếp tục nâng nhiệt độ lên 400oC với tốc độ tương 
tự 200 oC/h. Lưu mẫu tại đây 30 phút. Sau đó nhiệt 
độ được nâng đến nhiệt độ đích trong 3h và lưu tại 
đây 3 giờ. Hình 3,4 là hình ảnh minh họa cho đường 
cong nung của mẫu nung đến 1250oC. Sau 3h mẫu thôi 
được cấp nhiệt và nguội dần về nhiệt độ phòng.

Đối với các nhiệt độ đích khác, tốc độ nâng nhiệt là 
không đổi.

Hình 7. Biểu đồ so sánh cường độ peak của Z1 và Z2

Hình 8. Đường cong nung cho nhiệt độ 1250oC
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3.3 Các tính chất của vật liệu thu được sau sung

Các bài phối liệu từ Z0, Z5, Z10, Z15 và Z20 được 
nung tại 5 nhiệt độ là 1250oC, 1300oC, 1350oC, 1400oC 
và 1450oC. Sau nung thu được các sản phẩm, tiến hành 
khảo sát các tính chất thu được kết quả như sau:

3.3.1 Ngoại quan

Các mẫu ở nhiệt độ thấp hơn 1450oC sau nung 
không giữ được hình dạng ban đầu, pha thủy tinh hình 
thành nhiều làm biến dạng mẫu, mẫu bị cong vênh. Đối 
với các mẫu ở nhiệt độ thấp hơn 1450oC nhìn chung giữ 
được hình dạng ban đầu, ít cong vênh. Duy chỉ có mẫu 
Z15, Z20 ở 1400oC đã bắt đầu xuất hiện pha lỏng, bề 
mặt bóng, mẫu bị co ngót nhiều ở các cạnh.

Quan sát ngoại quan cho thấy khi tăng nhiệt độ đích, 
ở tất cả các bài phối liệu Z0 đến Z20 các mẫu có màu 
tối hơn đi và có màu nâu cam. Thêm vào đó các mẫu ở 
nhiệt độ cao hơn như 1350oC và 1400oC có xu hướng 
co ít hơn so với mẫu ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên khi hàm 
lượng zirconia tăng lên đến 15 % và 20 % thì quy luật 
diễn ra theo xu hướng nhiệt độ tăng thì độ co nung tăng.

Khi so sánh các mẫu có cùng tỷ lệ zirconnia ở các 
nhiệt độ khác nhau thấy rằng. Mẫu có màu đậm hơn, 
gần với màu nâu cam ở tỷ lệ thay thế 5 % (tức mẫu 
Z5). Hiện tượng này cũng có thể đưa đến dự đoán tại 
khoảng 5 % có sự hình thành, biến đổi pha lớn nhất.

Đối với quá trình thiêu kết vật liệu đơn pha, tức là 
không có pha lỏng, không có phản ứng hóa học, không 
có chuyển pha và chỉ tồn tại một pha tinh thể, thì độ co 

Hình 9. Mẫu sản phẩm Z15, Z20 thu được ở 4 nhiệt độ nung

nung có thể là thông số đủ để đánh giá mức độ kết khối 
của vật liệu. Độ co nung này càng lớn thì mức độ kết 
khối của vật liệu càng cao.

Tuy nhiên, đối với quá trình thiêu kết đa pha như 
tổng hợp cordierite thì quy luật nói trên có thể không 
đúng. Trong đó sẽ có các phản ứng phân hủy, phản ứng 
kết hợp như trình bày ở 1.3.1, tạo pha lỏng do các tạp 
chất trong nguyên liệu khoáng ban đầu, chuyển pha của 
các tinh thể, trong đó có cordierite. Những quá trình này 
đều có ảnh hưởng đến độ co nung của sản phẩm.

3.3.2 Hệ số giãn nở nhiệt

Các sản phẩm thu được, tiến hành đo hệ số giãn nở 
nhiệt dài tới 400oC, tốc độ nâng nhiệt 5 oC/phút thu được 
kết quả như sau:

Kết quả trên cho thấy rằng, hệ số giãn nở nhiệt của 
các mẫu đều còn rất lớn, nhỏ nhất là mẫu Z5 nhưng vẫn 
còn lớn hơn nhiều so với gốm cordierite. Như vậy, tại 
1250oC chưa có hoặc có rất ít tinh thể cordierite được 
hình thành.

Hệ số giãn nở nhiệt ở tất các các mẫu khi có mặt 
của ZrO2 nhìn chung đều giảm, trừ trường hợp mẫu ở 
1400oC. Điều này cho thấy tác dụng xúc tác của ZrO2 
cho phản ứng tạo cordierite ở nhiệt độ thấp. Lúc này 
ZrO2 đóng vai trò thúc đẩy phản ứng tạo cordierite xảy ra 
nhanh hơn. Ở nhiệt độ thấp phản ứng tạo ra zirconsili-
cat còn ít, chưa tạo ra ảnh hưởng rõ nét lên hệ số giãn 
nở chung của vật liệu, hệ số giãn nở nhiệt vẫn chỉ được 
quyết định chủ yếu bởi pha cordierite.

Hình 10. Sự biến đổi ngoại quan qua các nhiệt độ
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Hình 11. Hệ số giãn nở nhiệt của mẫu ở nhiệt độ 
đích 1250oC

Hình 12. Hệ số giãn nở nhiệt của mẫu ở nhiệt độ 
đích 1300oC

Hình 13. Hệ số giãn nở nhiệt của mẫu ở nhiệt độ 
đích 1350oC

Hình 14. Hệ số giãn nở nhiệt của mẫu ở nhiệt độ 
đích 1400oC

Nhưng khi nhiệt độ tăng tới 1400oC, lúc này chỉ có ở 
mức độ 5% thì vai trò xúc tác của ZrO2 còn rõ rệt, hiệu 
suất phản ứng tạo cordierite đạt tối đa nên hệ số giãn 
nở nhiệt ở mẫu Z0 và Z5 tương tự nhau. Nhưng khi 
hàm lượng ZrO2 tăng lên tới 10  %, 15 % và 20 % thì 
lúc này do sự xuất hiện nhiều của pha zirconsilicat làm 
ảnh hưởng tới quá trình phát triển pha của cordierite, 
tinh thể cordierite bị hạn chế phát triển đồng đều theo 
các hướng dẫn tới hệ số giãn nở nhiệt bị nghiêng về 
một trục quang học. Đồng thời sự có mặt nhiều của zir-
consilicat cũng là hệ số giãn nở nhiệt cua toàn hệ tăng 
lên. Do vậy tổng thể ở nhiệt độ 1400oC thì hệ số giãn nở 
nhiệt tăng lên theo tỷ lệ của ZrO2 trong phối liệu.

3.3.3 Độ bền sốc nhiệt

Tiến hành thử độ bền sốc nhiệt cho các mẫu ở nhiệt 
độ đích 1300oC, 1350oC, 1400oC. Nâng mẫu từ nhiệt 
độ phòng lên 1000oC, lưu mẫu 5 phút sau đó đưa ngay 
ra không khí. Khi mẫu đạt nhiệt độ phòng trong 5 phút, 
quan sát mẫu xem có xuất hiện khuyết tật nứt gãy hay 
không. Nếu không tiếp tục lặp lại chu trình đến khi mẫu 
xuất hiện vết nứt vỡ, gãy…

Bảng 5. Kết quả thử độ bền sốc nhiệt

Nhiệt độ 
nung; oC

Z0
(0% 
YSZ)

Z5
(5% 
YSZ)

Z10
(10% 
YSZ)

Z15
(15% 
YSZ)

Z20
(20% 
YSZ)

1300
Chu 
kỳ

21 59 71 26 24

1350 31 70 54 20 20

1400 110 119 21 26 31

Hình 15. Kết quả thử bền sốc nhiệt
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Từ kết quả trên, thấy được mẫu Z5 có độ bền sốc 
nhiệt tốt hơn so với các mẫu còn lại. Với mẫu Z10 ở hai 
nhiệt độ 1300oC và 1350oC thì có kết quả tốt hơn so với 
1400oC. Mẫu Z0 cho kết quả tốt nhất ở 1400oC.Hai mẫu 
Z15 và Z20 cho kết quả kém hơn các mẫu còn lại.

Mẫu Z5 cho kết quả tốt, cũng phù hợp với kết quả 
giãn nở nhiêt. Như vậy ở tỷ lệ thay thế từ 0 % - 10 % 
zirconia, hệ số giãn nở nhiệt, độ bền sốc nhiệt cả cor-
dierite ít bị ảnh hưởng, thậm chí được cải thiện. Ở tỉ lệ 
cao hơn, sự ảnh hưởng nhiều hơn. Do vậy khi sử dụng 
zirconia để cái thiện tính chất của cordierite, sự thay thế 
chỉ lên bị giới hạn ở 10% và tốt nhất ở khu vực 5 %.

3.3.4 Cường độ uốn

Tạo hình mẫu kích thước 2 × 10 cm, dày 1 cm. Nung 
mẫu, tiến hành đo cường độ uốn tại nhiệt độ thường. 
Kết quả thể hiện ở Bảng 2,5:

Bảng 6. Cường độ uốn
Đơn vị: MPa

Nhiệt độ 
nung; oC

Z0
(0 % 
YSZ)

Z5
(5 % 
YSZ)

Z10
(10 % 
YSZ)

Z15
(15 % 
YSZ)

Z20
(20 % 
YSZ)

1250 16,0 27,0 17,7 12,8 10,8

1300 15,6 28,0 22,5 22,7 24,7

1350 18,1 27,6 26,3 28,3 30,9

1400 26,0 31,3 28,1 31,4 35,9

Hình 16. Cường độ uốn của sản phẩm

Kết quả cho thấy, ở cùng một nhiệt độ nung, khi có 
sự xuất hiện của zirconia trong cordierite thì cường độ 
uốn tăng lên.Tuy nhiên có sự giảm xuống ở 10 %, và ở 
mức 5 % cũng cho kết quả rất cao. Như vậy có thể thấy 
rằng ở mức có mặt zirconia 5 % cho các sản phẩm có 
tính chất tốt, không cần tỉ lệ lớn như 10 %,15 %, hay 
20 %. 

Khi liên hệ với các kết quả giãn nở nhiệt, bến sốc 
nhiệt cũng có thể thấy sự tương đồng với mức có mặt 5 
% zirconia trong cordierite.

3.3.5 Khả năng chịu tải ở nhiệt độ cao

Để kiểm tra khả năng chịu tải của mẫu ở nhiệt độ 
cao, đề tài dùng các mẫu nung ở 1350oC do các mẫu ở 
nhiệt độ này thể thiện nhiều ưu điểm.

Đề tài chọn 3 mẫu là 0 %, 5 % và 20 % YSZ để thử 
do khi thử cường độ mẫu nguội ở các tỉ lệ này cho các 
xu hướng tăng cường độ. Tiến hành thử theo quy trình 
trên Hình 28 thu được kết quả:

Như vậy, ở tỷ lệ 5 % khối lượng, mẫu có độ biến 
dạng nhỏ nhất. Có thể dự đoán rằng ở các tỷ lệ 0 % 
và 20 % lượng pha thủy tinh trong cấu trúc vật liệu lớn 
hơn nên dễ bị biến dạng khi ở nhiệt độ cao. Hoặc với 
mẫu 0 % có các hư hỏng trong cấu trúc nên cường độ 
uốn giảm.

Bảng 7. Kết quả độ biến dạng dưới tải trọng 
ở các nhiệt độ

Đơn vị: mm

Tỷ lệ YSZ 
trong phối 
liệu (% KL)

Nhiệt độ 
phòng 1250oC 1300oC 1350oC

0 0,00 0,00 0,11 0,14

5 0,00 0,00 0,04 0,06

20 0,00 0,00 0,19 0,50

 Hình 17. Ảnh hiển vi điện tử quét SEM của mẫu ở 1350oC

a) 1350 oC - 0 % b) 1350 oC - 5 % c) 1350 oC - 20 %
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Mẫu 0 % có các vết vi nứt nên cường độ sản phẩm 
giảm. Còn mẫu 20 % pha thủy tinh nhiều, các hạt tinh 
thể có biên tròn, cong thay vì sắc nét như mẫu 5 %.

3.3.6 Kết quả phân tích XRD

Tiến hành phân tích XRD các mẫu mà ở đó tính 
chất vật liệu biến đổi.Ở đây chọn các mẫu 0 %, 5 % 
và 20 %.Phân tích các mẫu tại hai nhiệt độ 1350 oC và 
1400 oC.Kết quả thu được được phân tích trên phần 
mềm Match 3 đã chỉ ra:

Đối với mẫu 0 % YSZ, ở 1350 oC bên cạnh cordi-
erite (83,6 %) vẫn tồn tại spinel (Al2O3.MgO, 9,1 %) 
và cristobalit (SiO2, 7,6 %), tức là vẫn tồn dư nguyên 
liệu để phản ứng hình thành cordierite xảy ra, hay nói 
cách khác phản ứng tạo cordierite chưa đạt hiệu suất 
cao nhất.

Ngược lại với mẫu 0 % YSZ, ở 1400 oC phản ứng 
tạo cordierite có hiệu suất cao hơn, đã không còn spi-
nel va cristobalit chỉ còn lượng nhỏ là 3,3 %. Spinel đã 
phản ứng hết.

Như vậy ở nhiệt độ cao hơn là 1400 oC thì lượng 
cordierite lớn hơn, điều này cũng phù hợp với kết quả 
bền sốc nhiệt là mẫu 0 % YSZ ở 1400 oC có độ bền 
(chu kỳ) lớn hơn mẫu ở 1350 oC.

Đối với mẫu ở cùng nhiệt độ nung là 1350 oC, khi 
có mặt YSZ thì bắt đầu có sự hình thành zirconsilicat 
(ZrSiO4) theo hai phương trình:

Hình 18. Kết quả XRD mẫu 0 % YSZ nung tại 1350oC

Hình 19. Kết quả XRD mẫu 0 % YSZ nung tại 1400oC 

2Al2O3.2MgO.5SiO2   +    5ZrO2   =      5ZrSiO4    +   2Al2O3.MgO
Cordierite Zirconsilicat spinel

SiO2     +    ZrO2     =      ZrSiO4

Cristobalit Zirconsilicat

Lượng YSZ thêm vào tham gia cả hai phản ứng, điều 
này cho thấy lượng cordierite, spinel và cristobalit đều 
giảm ở mẫu 5 %. Đến khi lượng YSZ tăng lên 20 % thì 
lượng cordierite giảm, cristobalit giảm chỉ còn vết trong 
khi lượng spinel tăng cao, lúc này tỉ lệ khối lượng zircon-
silicat/spinel đúng bằng phản ứng, xấp xỉ 3 lần. Trong 
cả ba mẫu, lượng spinel ở mẫu 5 % là thấp nhất, điểm 
eutectic của hệ này này ít bị kéo xuống thấp, tức là độ 
chịu lửa tăng lên so với hai mẫu kia. Điều này cũng phù 
hợp với kết quả biến dạng ở nhiệt độ cao khi mẫu 5 % 
cho độ biến dạng ít nhất.

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu, phân tích, khảo sát cho các kết 
quả như sau:

1. Đề tài đã tạo thành công gốm cordierite-zircon bền 
sốc nhiệt hơn so với các sản phẩm cordierite thương 

Hình 20. Tương quan giản đồ XRD ba mẫu 0 %, 5 % 
và 20 % ở 1350oC



48   >> NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG

>> NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC

mại dùng làm tấm kê trụ đỡ và các mẫu cordierite 
thuần tuý chế tạo ở cùng điều kiện. Trong khi sản phẩm 
thương mại công bố đạt 70 chu kỳ thử nghiệm sốc nhiệt, 
thì mẫu cordierite-zircon của đề tài có thể đạt đến 119 
chu kỳ. Mức tăng độ bền sốc nhiệt của mẫu thêm  5 % 
zirconia so với mẫu cordierite thuần tuý sau khi nung ở 
1300oC, 1350oC và 1400 oC tương ứng là 281 %, 233 
% và 108 %.

2. Chỉ nên hạn chế zirconia ở mức 5%. Khi đưa vào 
phối liệu 5 % zirconia thì không chỉ độ bền sốc nhiệt mà 
cường độ uốn ở nhiệt độ thường và khả năng chịu tải 
trọng uốn ở nhiệt độ cao mà không bị biến dạng cũng 
được cải thiện so với cordierite thuần túy. Các tính chất 
nói trên không được cải thiện, thậm chí suy giảm khi 
tăng hàm lượng zirconia tới các mức 10 %, 15 % và 20 
%. Điều này cần được lưu ý khi ứng dụng vào sản xuất, 
tránh lãng phí.

3. Nhiệt độ chế tạo phù hợp nhất là khoảng 1300 oC 
đến 1400 oC, và tối ưu ở vùng 1350 oC.
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GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
THANH TRONG KHUNG THÉP KHÔNG CHỊU LỰC -  

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

 Thaùi Duy Ñöùc 
 TT. Vaät lieäu Höõu cô vaø Hoùa phaåm xaây döïng, Vieän Vaät lieäu xaây döïng

Nhận bài ngày 24/01/2019, chấp nhận đăng ngày 04/05/2019

TOÙM TAÉT

Tieâu chuaån naøy ñöôïc chuyeån dòch chaáp nhaän hoaøn toaøn ASTM C645-18, quy ñònh caùc möùc yeâu caàu 
kyõ thuaät veà sai leäch kích thöôùc, chaát löôïng lôùp maï, tính chaát cô lyù vaø khaû naêng ñaâm xuyeân ñinh vít treân 
thanh ñöùng cuûa heä khung vaùch kim loaïi trong thi coâng  caùc loaïi taám thaïch cao töôøng. 

Töø khoùa: Thanh trong khung theùp khoâng chòu löïc. 

ABSTRACT 

This standard is translated from ASTM C645-18, specifying the technical requirements for dimensional 
error, plating quality, mechanical properties and the ability to pierce the screws on the vertical bar of the 
metal wall system in plasterboard wall.

Keywords: Metal members wall.

1. Mở đầu

Hiện nay, việc thi công tường vách thạch cao rất phổ 
biến trong công tác hoàn thiện bên trong tòa nhà, văn 
phòng cho thuê. Việc lắp đặt thi công hệ tường vách 
thạch cao có nhiều ưu điểm như: chi phí rẻ, lắp đặt 
nhanh, cách âm tốt, dễ dàng tháo lắp, giảm thiểu khối 
lượng công trình...

Trên thị trường Việt Nam hiện nay có một số hãng 
cung cấp hệ khung kim loại trong thi công tường thạch 
cao: khung vách Vĩnh Tường, khung vách Zinca, khung 
vách USG Boral... Ở thị trường Việt Nam, năng lực sản 
xuất trong nước hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu xây 
dựng ở nước ta. Chất lượng hệ khung vách ảnh hưởng 
đến quá trình thi công lắp đặt cũng như độ bền lâu của 
công trình. Trên thế giới hiện tại đã có các bộ tiêu chuẩn 
ASTM, BS EN AISI áp dụng cho hệ khung vách kim 
loại. Hệ thống tiêu chuẩn ISO chưa có tiêu chuẩn nào 
qui định riêng loại vật liệu này. Ở Việt Nam, hiện nay 
chưa có tiêu chuẩn TCVN nào ban hành áp dụng cho hệ 
khung kim loại cho thi công lắp đặt tấm thạch cao tường.

 Do vậy, để kiểm soát chất lượng khi sản xuất cũng 
như chất lượng khi vào thi công trong công trình xây 
dựng thì việc xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho 
loại vật liệu này là hết sức cần thiết.

2. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thanh trong hệ 
khung kim loại không chịu lực để thi công lắp đặt tấm 
thạch cao tường sử dụng trong nhà.

3. Nội dung tiêu chuẩn

3.1. Vật liệu và chế tạo

Vật liệu chế tạo các thanh trong hệ khung thép 
không chịu lực phải đáp ứng các quy định theo ASTM 
A1003/1003M. Lớp phủ hoa văn, bảo vệ phải đáp ứng 
các mức yêu cầu theo tiêu chuẩn Hiệp hội thép Mỹ AISI 
S220 điều A.5.

Chiều dày thép nền tối thiểu của các thanh trong hệ 
khung không nhỏ hơn 0,455 mm.

3.2. Kích thước và dung sai cho phép

- Các thanh phải được sản xuất theo các kích thước 
và sai lệch cho phép theo quy định AISI 220, điều A 6.4.

- Thanh lót: Có độ sâu không nhỏ hơn 22 mm, chiều 
rộng  phần cánh bắt vít nhỏ không nhỏ hơn 12,7 mm 
(xem Hình 2).

3.3 Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

Tính chất của mặt cắt ngang phải được tính toán 
theo AISI S100 (xem Bảng 1, Bảng 2, Hình 1 và Hình 2)
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Hình 1. Kích thước nhỏ nhất mặt cắt ngang 
thanh đứng Hình 2. Mặt cắt ngang thanh lót

Bảng 1. Yêu cầu tối thiểu đặc trưng hình học mặt cắt ngang các thanh đứng

Định danh mặt 
cắt ngang A

Chiều rộng 
bụng thanh 
đứng (mm)

Chiều dày 
thiết kế
(mm)

Chiều dày tối 
thiểu thép nền 

B (mm)

Tổng diện tích 
mặt cắt ngang 

(mm2)

Tính chất hiệu dụng C,D

IxE 
1000 mm4

Mn/ΩF 
N-m

162S125-18
162S125-30
162S125-33

41
41
41

0,478
0,792
0,879

0,454
0,752
0,835

52
85
94

14
25
27

69
134
155

250S125-18
250S125-30
250S125-33

64
64
64

0,478
0,792
0,879

0,454
0,752
0,835

63
102
114

38
66
73

116
236
272

350S125-18
350S125-30
350S125-33

89
89
89

0,478
0,792
0,879

0,454
0,752
0,835

74
123
135

84
144
159

161
335
390

362S125-18
362S125-30
362S125-33

92
92
92

0,478
0,792
0,879

0,454
0,752
0,835

76
125
138

92
157
173

167
348
406

400S125-18G

400S125-30
400S125-33

102
102
102

0,478
0,792
0,879

0,454
0,752
0,835

81
133
147

117
197
218

185
388
453

600S125-30
600S125-33

152
152

0,792
0,879

0,752
0,835

173
192

513
574

609
714

A Định danh mặt cắt ngang về kích thước của các thanh bằng thép cán nguội.
Ví dụ: 350S125-18
350: ký hiệu chiều rộng bụng của thanh tính theo %  in , 350 = 3,5 in = 88,9 mm.
S:  ký hiệu loại thanh, S :Thanh đứng.
125: ký hiệu độ sâu cánh của thanh tính theo % in, 125= 1,25 in = 31,8 mm.
-18: Ký hiệu chiều dày tối thiểu của kim loại nền, 18= 0,18 in= 0,454 mm.
- 30: Ký hiệu chiều dày tối thiểu của kim loại nền, 30= 0,3 in= 0,752 mm.
- 33: Ký hiệu chiều dày tối thiểu của kim loại nền, 33 =0,33 in= 0,836 mm.
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B Chiều dày thép nền tối thiểu bằng 95% chiều dày theo thiết kế.
C Các tính chất được tính trên cơ sở bán kính chính tâm 2,38 mm (xem Hình 1).
D Các tính chất hiệu dụng được tính toán theo AISI S100 và dựa vào ứng suất chảy, Fy= 227 MPa.
E Momen quán tính, Ix, được đưa ra khi tính toán độ võng.
F Giá trị momen cho phép được tính trên cơ sở độ cong xoắn cục bộ hoặc sự cong xoắn biến dạng, với độ cong xoắn biến 

dạng  KФ = 0 và β = 1.
G Nếu có, đối với thanh nằm khi tỷ lệ chiều rộng bụng /chiều dày lớn hơn 200 lần thì cần phải làm cứng bản bụng.

Bảng 2. Tính chất mặt cắt ngang thanh lót

Chiều dày thiết kế, 
mm

Chiều dày tối thiểu 
thép nền A mm

Tổng diện tích mặt 
cắt ngang B mm2

Tính chất hiệu dụng B,C,D

IxE (mm4)D Mn/ΩF N-m

0,477
0,719
0,792
0,879

0,453
0,683
0,752
0,835

45,29
67,48
74,32
81,94

3563
5440
5953
6531

36,16
61,02
68,98
74,58

A  Chiều dày thép nền tối thiểu bằng 95% chiều dày theo thiết kế.
B Các tính chất được tính trên cơ sở bán kính chính tâm 2,38 mm.
C Các tính chất hiệu dụng được tính là giá trị nhỏ nhất cho cả sự uốn cong dương hay uốn cong âm.
D Các tính chất hiệu dụng được tính toán theo AISI S100 và dựa vào ứng suất chảy Fy= 227 MPa.
E Momen quán tính được đưa ra khi tính toán độ võng.
F Momen cho phép đưa ra trên cơ sở sự cong xoắn biến dạng.

3.4 Yêu cầu về tính năng

- Độ đâm xuyên - Khi thử nghiệm độ đâm xuyên đinh 
vít, các thanh phải có khả năng giữ các đầu đinh vít 
dưới bề mặt tấm thạch cao trong thời gian ít hơn 2 s mà 
không bị tuột ra.

- Các thanh có thể được bên thứ ba chứng nhận khi 
thử nghiệm theo ICC-ES-AC86 (sửa đổi tháng 5 năm 
2012) và phải phù hợp với giới hạn chiều cao theo qui 
định trong ASTM C754, không cần đáp ứng yêu cầu tối 
thiểu về giới hạn chiều dày hoặc các yêu cầu tối thiểu về 
tính chất của mặt cắt ngang .

3.5 Thử nghiệm độ đâm xuyên

- Ý nghĩa và công dụng: Phương pháp thử này đưa 
ra cách tiến hành đánh giá khả năng giữ các đầu đinh vít 
dưới bề mặt tấm thạch cao tường của thanh và xác định 
sự phù hợp theo tiêu chuẩn này. Phương pháp thử này 
không xác định tính năng làm việc của một hệ kết cấu.

- Dụng cụ thử nghiệm:

+ Máy bắn vít, có tốc độ 4000 vòng/ min (quay không 
tải) có gắn một đầu gá mũi khoan để lắp đinh vít sử 
dụng trong phép thử.

+ Đồng hồ bấm giờ, có khả năng đọc đến 0,1 s.

+ Tấm thạch cao tường - Đáp ứng mức yêu cầu theo 
TCVN 8256: 2017 loại X, dày 15,9 mm.

+ Đinh vít - Được qui định trong ASTM C1002, loại S, 
chiều dài tối thiểu 25,4 mm.

+ Băng giấy xử lý mối nối - Được qui định trong 
TCVN..: 2018 (ASTM C475/C475M).

- Cách tiến hành:

+ Lắp đặt các thanh thử, tấm thạch cao tường, băng 
giấy xử lý mối nối lên bề mặt phẳng (xem Hình 3 cho 
thanh đứng và thanh lót).

+ Trước khi tiến hành phép thử, khoan vài đinh vít ở 
phần không sử dụng băng giấy xử lý mối nối để thiết lập 
độ sâu của mũi đinh, cho phép đinh vít xuyên qua vào 
tấm thạch cao nhưng không được gây ra vỡ tấm – bề 
mặt có giấy.

+ Khoan đinh vít xuyên qua băng giấy xử lý mối nối 
sử dụng đầu gắn mũi khoan trong khi đó vừa gia lực 
(tải trọng cố định và lực tỳ) là 112,2 N. Khoan cho đến 
khi mũi khoan dừng lại và vẫn giữ đầu đinh vít hoặc 
khỏi đầu đinh vít tuột ra. Ghi lại nếu đinh vít tuột ra và 
nếu quá 2 s mà đầu đinh vít vẫn nằm trong tấm thạch 
cao tường.
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Hình 3. Thử nghiệm đâm xuyên đinh vít thanh đứng và thanh lót
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+ Một tổ mẫu sẽ bao gồm 5 thanh thử.

+ Nếu có không quá một mẫu thử không đạt thì tổ 
mẫu đạt yêu cầu.

+ Nếu hai trong năm thanh mẫu thử không đạt yêu 
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XÁC ĐỊNH TỔNG NHIỆT LƯỢNG KHI CHÁY (NHIỆT TRỊ)
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TT. Vaät lieäu chòu löûa vaø choáng chaùy, Vieän Vaät lieäu xaây döïng

Nhận bài ngày 24/01/2019, chấp nhận đăng ngày 04/05/2019

TOÙM TAÉT
Tieâu chuaån naøy ñöôïc chuyeån dòch chaáp nhaän hoaøn toaøn töø ISO 1716:2010. Tieâu chuaån naøy quy 

ñònh caùc böôùc chuaån bò maãu thöû, caùc böôùc tieán haønh ñeå xaùc ñònh toång nhieät löôïng saûn sinh khi chaùy 
cuûa saûn phaåm. 

Töø khoùa: Nhieät löôïng; phaûn öùng vôùi löûa. 

ABSTRACT 

This standard is fully accepsted by ISO 1716:2010. This standard specifies the steps for preparing the 
test sample, determining the heat of Combustion of product.

Keywords: Heat of Combustion.

I. MỞ ĐẦU

Trong lĩnh vực chống cháy, mỗi vật liệu cần phải 
được xem xét và đánh giá về tính nguy hiểm cháy, là 
tập hợp của các đặc tính kỹ thuật về cháy như: tính 
cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền lửa trên bề mặt, mức 
sinh nhiệt lượng khi cháy, khả năng tạo khói và chất 
độc,… Để đánh giá tính cháy của một vật liệu hoặc một 
tổ hợp các vật liệu, cần dựa vào các kết quả thử nghiệm 
về ứng xử với lửa của chúng. Vật liệu không có các đặc 
tính đã nêu hoặc có các đặc tính đó nhưng ở một mức 
độ giới hạn theo quy định (tùy theo từng hệ thống phân 
loại của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ), có thể được 
xem là vật liệu chống cháy. 

Trong hệ thống tiêu chuẩn về an toàn cháy cho nhà 
và công trình của Châu Âu, để được xếp vào nhóm vật 
liệu an toàn cháy thì vật liệu phải được thử nghiệm tính 
không cháy và tổng nhiệt lượng khi cháy. Trong đó chỉ 
tiêu tổng nhiệt lượng khi cháy là chỉ tiêu quan trọng ảnh 
hưởng tới nguy cơ và phát triển đám cháy. Các tòa nhà 
chung cư, tòa nhà đa năng có kinh doanh trung tâm 
thương mại là nơi tồn tại lượng rất lớn các chất dễ cháy, 
các chất cháy thông thường như đồ nhựa, vải, sợi, gỗ, 
giấy… khi cháy lượng nhiệt bức xạ tỏa ra đủ để gây 
cháy cho các khu vực chưa có ngọn lửa làm phát sinh 
các đám cháy mới. 

Trên thế giới, ở các quốc gia phát triển như: Mỹ, 
Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc,… đều đã xây dựng 

tiêu chuẩn để xác định chỉ tiêu tổng nhiệt lượng sản sinh 
khi của vật liệu để làm căn cứ phân loại sản phẩm. Việc 
thử nghiệm các chỉ tiêu này của vật liệu là bắt buộc và 
là một trong những yêu cầu quan trọng nhất khi thiết kế 
và xây dựng các công trình. 

Theo hệ thống quy chuẩn Việt Nam QCVN06:2010/
BXD thì chỉ tiêu tổng lượng nhiệt khi cháy không phải là 
chỉ tiêu để phân loại sản phẩm cháy. Tuy nhiên theo hệ 
thống tiêu chuẩn của Châu Âu và Trung Quốc, khi phân 
loại những sản phẩm thuộc nhóm A (nhóm sản phẩm 
hoàn thiện mặt sàn, bảo ôn cho đường ống và các vật 
liệu, sản phẩm xây dựng nói chung) thì mẫu vật liệu phải 
được thử nghiệm tính không cháy theo ENISO 1182 và 
tổng nhiệt lượng sản sinh khi cháy theo EN ISO 1716. 
Khi so sánh các giá trị giới hạn của kết quả thử nghiệm 
theo ENISO 1182 đối với nhóm này cho thấy, vật liệu 
được xếp vào nhóm này có sự tương đống với nhóm vật 
liệu cháy yếu theo QCVN06:2010/BXD. Vì vậy chỉ tiêu 
xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (hay nhiệt trị) cũng là 
một chỉ tiêu rất quan trọng trong quá trình đánh giá đặc 
tính cháy của vật liệu.

Trong nước, ngoài tiêu chuẩn đánh giá tính không 
cháy của vật liệu xây dựng là TCXD 331:2004 (tiêu 
chuẩn này hiện nay đang được soát xét và xây dựng 
thành TCVN) thì chưa có tiêu chuẩn nào xác định 
tổng nhiệt lượng khi cháy của vật liệu. Khi có yêu cầu 
thử nghiệm chỉ tiêu này thì một số phòng thí nghiệm 
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đều phải áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài. Vì vậy 
việc xây dựng tiêu chuẩn này rất cần thiết trong vấn 
đề thử nghiệm vật liệu chống cháy để đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn. 

II. NỘI DUNG VÀ BỐ CỤC CỦA TIÊU CHUẨN

2.1 Tên tiêu chuẩn

Tên gọi của tiêu chuẩn là “Thử nghiệm phản ứng với 
lửa - Xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (nhiệt trị)”. Tên 
tiêu chuẩn được bám bám sát theo nội dung bản gốc 
ISO 1716:2010. Khi đọc tên tiêu chuẩn này, người đọc 
dễ dàng nhận biết được đây là tiêu chuẩn thuộc nhóm 
thử nghiệm phản ứng với lửa để xác định chỉ tiêu tổng 
nhiệt lượng (nhiệt trị) khi cháy của sản phẩm. 

2.2 Đối tượng tiêu chuẩn hoá và phạm vi áp dụng 
tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định tổng 
nhiệt lượng khi cháy (nhiệt trị) của các loại vật liệu được 
sử dụng trong xây dựng. Tiêu chuẩn khuyến khích các 
cơ sở sản xuất cũng như các cơ sở nhập khẩu và người 
tiêu dùng áp dụng.

2.3 Nguyên tắc

Nguyên tắc của phép thử là đốt cháy một mẫu thử 
có khối lượng quy định dưới điều kiện chuẩn, ở thể 
tích không đổi, trong môi trường khí ôxy, trong bom 
nhiệt lượng đã hiệu chuẩn bằng đốt cháy axit benzoic 
chuẩn. Xác định tổng nhiệt lượng khi cháy dưới các 
điều kiện được tính toán trên cơ sở quan sát sự tăng 
nhiệt độ có tính đến sự mất nhiệt và ẩn nhiệt của quá 
trình bay hơi nước.

2.4 Thiết bị thử nghiệm

Hai thiết bị quan trọng trong tiêu chuẩn là nhiệt lượng 
kế và bom nhiệt lượng.

- Nhiệt lượng kế được sử dụng để đo lượng nhiệt 
sinh ra khi đốt cháy một mẫu đặt trong môi trường giàu 
khí ôxy bên trong một bình kín (bom) được bao quanh 
bởi một lượng nước xác định. Năng lượng điện được 
sử dụng để làm bắt lửa; khi mẫu cháy, nó sẽ làm nóng 
lớp nước bao quanh bom. Từ đó người ta có thể đo sự 
thay đổi nhiệt độ của mẫu để tính nhiệt trị (năng suất tỏa 
nhiệt) của mẫu. Kết quả này cho phép rút ra một số kết 
luận quan trọng về chất lượng, đặc tính sinh lý, vật lý và 
hóa học của sản phẩm.

- Bom nhiệt lượng được sử dụng trong nhiều quá 
trình vật lý, hóa học trong đó nhiệt lượng là một thông 
số quan trọng. Nhiệt đốt cháy xác định bằng bom nhiệt 
lượng trong đó quy trình thay thế mà nhiệt lượng do 

mẫu đo tỏa ra được so sánh với chất chuẩn. Trong quá 
trình này, mẫu được đốt trong khí ôxy cao áp trong bình 
chịu áp suất bằng kim loại hay còn gọi là bom nhiệt 
lượng. Năng lượng tỏa ra được hấp thụ bởi bộ đo nhiệt 
lượng và ghi lại sự thay đổi nhiệt độ. Các bộ phận quan 
trọng của bất cứ một bom nhiệt lượng nào gồm: (1) lớp 
áo cách nhiệt bảo vệ giỏ từ ứng suất nhiệt nhất thời 
trong quá trình đốt cháy; (2) giỏ để giữ bom khi đo lượng 
nước, cùng với bộ khuấy; (3) bom; (4) nhiệt kế hoặc cảm 
biến đo nhiệt độ thay đổi trong bom. Bom nhiệt lượng 
được dùng xác định nhiệt trị của các vật liệu, nhiên liệu 
trong rất nhiều lĩnh vực như: Than và cốc; xăng dầu; 
quản lý chất thải, tái chế; nhà máy điện, thực phẩm, xây 
dựng và vật liệu xây dựng,… Trong vật liệu xây dựng, 
dùng bom nhiệt lượng để xác định tổng lượng nhiệt khi 
cháy của các sản phẩm sau:

- Xốp;

- Vật liệu cách nhiệt;

- Xốp cách nhiệt;

- Vữa;

- Bông thủy tinh.

2.5 Mẫu thử

Mục mẫu thử quy định cách lấy mẫu của từng dạng 
sản phẩm như sản phẩm ở dạng rời, sản phẩm chứa 
chất lỏng,…

Mẫu ở dạng rắn phải được nghiền mịn tới kích thước 
quy định thì mới mang đi thử nghiệm. Mẫu sau khi 
nghiền phải xác định khối lượng và ổn định mẫu dưới 
điều kiện quy định.

Chuẩn bị mẫu thử theo hai phương pháp thử nghiệm 
riêng biệt là phương pháp chén nung và phương pháp 
“điếu thuốc lá”.

Hình 1. Thiết bị bom nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm
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2.6 Quy trình thử nghiệm

 Để xác định giá trị tổng nhiệt lượng khi cháy cần 
thực hiện các bước sau:

2.6.1 Lấy mẫu

- Đối với vật liệu rời: Lấy ngẫu nhiên một mẫu có khối 
lượng tối thiểu 50g từ sản phẩm.

- Đối với vật liệu dạng lỏng: Chuẩn bị một mẫu thử 
của vật liệu đã được sấy khô với khối lượng tối thiểu 
10 g. Vật liệu được làm khô hoặc sấy theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất. Phải cẩn thận khi sấy các thành 
phần được sử dụng dưới dạng lỏng do có thể có chất 
dung môi. 

2.6.2 Xác định mật độ bề mặt

Khi cần thiết, phải xác định mật độ bề mặt của mỗi 
thành phần của sản phẩm tới độ chính xác ± 0,5% từ 
diện tích tối thiểu 250 mm × 250 mm.

Đối với sản phẩm được sử dụng dưới dạng lỏng, 
phải xác định khối lượng khô.

2.6.3 Nghiền mẫu

Làm nhỏ dần mẫu theo quy định để tạo thành mẫu 
thử cuối cùng. Quá trình nghiền phải được thực hiện 
theo cách đảm bảo để không gây ra sự phân hủy nhiệt. 
Nghiền và thu nhỏ mẫu theo phương pháp lấy góc phần 
tư chéo nhau, nghiền mịn hơn khi tiếp tục thu nhỏ mẫu. 
Nếu mẫu không nghiền được, làm nhỏ mẫu bằng bất cứ 
phương pháp thích hợp để tạo thành hạt hoặc mẩu nhỏ 
và coi các mẫu đã thu được như dạng bột.

2.6.4 Loại mẫu thử

Nếu tạo được bột mịn từ quá trình nghiền chuẩn bị 
mẫu thử bằng phương pháp chén nung. Nếu không tạo 
được bột mịn từ quá trình nghiền và/hoặc khi sử dụng 
phương pháp chén nung mà không thể đốt cháy hoàn 
toàn thì phải tiến hành thử nghiệm theo phương pháp 
“điếu thuốc lá” hoặc phương pháp chén nung sử dụng 
chất trợ cháy, ví dụ dầu parafin.

2.6.5 Ổn định mẫu thử

Phải ổn định mẫu bột, benzoic acid và giấy cuốn 
“điếu thuốc lá” trước khi thử nghiệm theo EN 13238 
hoặc ISO 554.

2.6.6 Số lượng mẫu thử nghiệm

Lấy ba mẫu để tiến hành thử nghiệm. Thử nghiệm 
thêm hai mẫu nữa nếu không đáp ứng được giá trị thử 
nghiệm hợp lệ. Có thể thử nghiệm nhiều hơn ba mẫu 
thử theo yêu cầu cho bất cứ hệ thống phân loại nào.

2.6.7 Xác định khối lượng

Cân các thành phần dưới đây, chính xác đến 0,1 mg:

- 0,5 g vật liệu;

- 0,5 g benzoic acid;

- Chất trợ cháy;

- Sợi đốt, sợi chỉ và giấy cuốn “điếu thuốc lá”, nếu 
cần.

2.6.8 Thử nghiệm theo phương pháp chén nung

Thực hiện theo các bước sau.

a) Đặt hỗn hợp mẫu đã cân trước và benzoic acid 
vào chén nung

b) Nối sợi đốt đã cân trước với hai điện cực.

c) Vòng sợi đốt xuống để chạm vào bột trong chén 
nung.

2.6.9 Thử nghiệm theo phương pháp “điếu thuốc lá”

Thực hiện theo các bước sau.

a) Đặt sợi đốt đã cân trước xuống tâm của lõi.

b) Bọc giấy làm thuốc lá đã được cân trước quanh 
lõi và dính hai mép giấy chồng lên nhau. Không cần 
sử dụng keo dính vì giấy làm “điếu thuốc lá” đã được 
phun keo dính. Giấy phải thừa ra ở đầu mẫu để đủ quấn 
quanh sợi đốt.

c) Giấy quấn quanh sợi đốt ở đầu phía dưới của lõi 
và đặt toàn bộ bộ phận này vào khuôn. Sợi đốt phải 
được xuyên qua đáy của khuôn.

d) Rút lõi ra.

e) Đặt hỗn hợp mẫu đã cân trước và benzoic acid 
vào giấy làm “điếu thuốc lá”.

f)  Lấy “điếu thuốc lá” đã được điền đầy ra khỏi khuôn 
và quấn hai đầu giấy để bịt kín “điếu thuốc lá”.

g) Cân “điếu thuốc lá” để đảm bảo khối lượng tổng 
không thay đổi so với tổng khối lượng của các thành 
phần quá 10 mg.

h) Đặt “điếu thuốc lá” vào chén nung.

i) Nối dây đốt với hai điện cực.

2.7 Biểu thị kết quả

Phần này xây dựng công thức tính toán tổng lượng 
nhiệt sản sinh khi cháy của mẫu thử và của cả sản 
phẩm.
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Trong đó:    

QPCS: Tổng nhiệt lượng khi cháy, tính bằng mêgajun 
trên kilôgam (MJ/kg).

E: Đương lượng nước của nhiệt lượng kế, bom, các 
dụng cụ phụ và của nước đưa vào trong bom, tính bằng 
megajun trên kilogram (MJ/kg).

Ti: Nhiệt độ ban đầu, tính bằng 0K.

Tm: Nhiệt độ tối đa, tính bằng 0K.

b: Hệ số điều chỉnh, biểu thị bằng megajun, yêu cầu 
đối với nhiệt khi cháy của “nhiên liệu”  sử dụng trong thử 
nghiệm, tức là sợi đốt, sợi bông, giấy làm thuốc lá và 
axít benzoic hoặc các chất trợ cháy.

c: Hệ số điều chỉnh nhiệt độ, biểu thị bằng Kenvin, 
yêu cầu đối với sự trao đổi nhiệt bên ngoài; bằng không 
nếu sử dụng vỏ bọc đoạn nhiệt.

m: Khối lượng của mẫu thử, tính bằng kilôgam.

III. KẾT LUẬN

Tiêu chuẩn “Thử nghiệm phản ứng với lửa - Xác định 
tổng nhiệt lượng khi cháy (nhiệt trị)” được xây dựng 
trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn ISO 1716:2010 đưa ra 
tương đối đầy đủ quy trình thử nghiệm để đánh giá chỉ 
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tiêu tổng nhiệt lượng khi cháy của mẫu thử. Từ đó giúp 
cho các phòng thí nghiệm cũng như những người quan 
tâm hiểu rõ quy trình thử nghiệm cũng như tiến hành 
phép thử một cách dễ dàng, thuận lợi nhất.

Bản dự thảo tiêu chuẩn đang chờ xét duyệt thẩm 
định của hội đồng Bộ Xây Dựng trước khi ban hành.
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