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VIBM VÀ VCA SẼ LÀ CẦU NỐI HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VỀ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG BÊ TÔNG

(Xây dựng) - Đó là hy vọng của TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), Chủ tịch 
Hội Bê tông Việt Nam (VCA) tại Hội thảo khoa học “Phụ gia cho bê tông siêu tính năng UHPC và xu hướng 
phát triển công nghệ bê tông đúc sẵn và bê tông trộn sẵn trên thế giới” diễn ra mới đây, tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường sự 
giao lưu và hợp tác quốc tế giữa các nhà 
khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực bê 

tông do VIBM phối hợp với VCA tổ chức.

Tham dự buổi Hội thảo có TS. Lê Trung Thành -Viện 
trưởng VIBM, Chủ tịch VCA; ông Tống Văn Nga - Chủ 
tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; ông Nguyễn Trung 
Sỹ - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch 
Hội Bê tông, Phó Viện trưởng VIBM, các chuyên gia đến 
từ công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bê tông 
- thiết kế - kết cấu và ứng dụng các sản phẩm bê tông.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Lê Trung Thành cho biết: 
“Xi măng và bê tông là vật liệu quan trọng, có đóng góp 
lớn cho ngành Xây dựng nói riêng và phát triển kinh tế 
- xã hội nói chung. Trong đó chúng ta thấy rằng, đối với 
ngành bê tông thì vật liệu xi măng là hết sức quan trọng. 
Trước năm 2011, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu xi măng, 
nhưng trong những năm gần đây chúng ta đã phát triển 
hơn, nâng cao công suất. Cụ thể, năm 2018, Việt Nam 
đã sản xuất được hơn 90 triệu tấn, trong đó, trong nước 
sử dụng hơn 60 triệu tấn và xuất khẩu hơn 30 triệu tấn”.

TS. Lê Trung Thành cho biết thêm: “Theo nghiên 
cứu của VIBM, thì thị trường phụ gia cho bê tông đang 
có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Có rất nhiều loại phụ gia 
nhưng việc tiếp cận, đưa sản phẩm phụ gia mới vào thị 
trường Việt Nam là hết sức khó khăn nên câu chuyện 
phụ gia là một câu chuyện nóng đối với lĩnh vực sản 
xuất bê tông. Vì vậy, VIBM và VCA đã phối hợp tổ chức 
Hội thảo “Phụ gia cho bê tông siêu tính năng UHPC và 
xu hướng phát triển công nghệ bê tông đúc sẵn và bê 
tông trộn sẵn trên thế giới”.

Hội thảo còn được nghe GS. TS. Johann Peter 
Plank, chuyên gia người Đức đầu ngành trong lĩnh vực 
hóa chất xây dựng và bà Võ Mỹ Linh (Đại học Tổng hợp 
Kỹ thuật Munich) chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, 
nghiên cứu về các vấn đề: Phụ gia cho bê tông siêu 
tính năng UHPC; Xu hướng toàn cầu về công nghệ bê 

Toàn cảnh Hội thảo

tông đúc sẵn, bê tông trộn sẵn và hướng hợp tác và 
phát triển lĩnh vực UHPC; Giới thiệu tổng quan về công 
nghiệp bê tông của Đức… Qua hai bài thuyết trình “Phụ 
gia bê tông tính năng siêu cao” và “Xu hướng phát triển 
công nghệ bê tông đúc sẵn và bê tông trộn sẵn trên 
thế giới”.

GS. TS. Johann Peter Plank đã có nhiều công trình 
nghiên cứu về hóa vô cơ, hóa học hữu cơ, đặc biệt là 
chế tạo các loại phụ gia hóa học hữu cơ sử dụng trong 
ngành Xây dựng. Ông đã tham gia công tác giảng dạy 
tại Trường Đại học Kỹ thuật Munich châu Á (TUM Asia) 
trong hơn 10 năm. Hiện ông cũng là thành viên Ban 
Biên tập Tạp chí Cement & Concrete Research.

Với những chia sẻ mang tính học thuật nghiên cứu 
có tính ứng dụng cao và đầy tâm huyết của hai diễn 
giả, TS. Nguyễn Trung Thành tin tưởng rằng Hội thảo 
sẽ mang đến những kinh nghiệm hữu ích cho những ai 
quan tâm đến lĩnh vực bê tông, xi măng và từ đó có thể 
học hỏi, ứng dụng, triển khai một phần nào đó.

Ông Thành cũng mong muốn VCA cùng với VIBM có 
thể trở thành cầu nối để các doanh nghiệp, tổ chức… có 
sự hợp tác với quốc tế sâu và rộng hơn, tìm kiếm các cơ 
hội thực sự để triển khai công việc./.

>> Phòng KHKT & HTQT

>> TIN TÛÁC & SÛÅ KIÏåN - Tin trong nûúác
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VIBM LÀM VIỆC CÙNG JICA VÀ CÔNG TY SUZUKEN KOGYO 
VỀ XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI XÂY DỰNG

Ngày 25/3/2019, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 
Bản (JICA - Janpan International Cooperation Agency) và công ty Suzuken Kogyo  để cùng thảo luận về 
công nghệ, thiết bị xử lý chất thải xây dựng và thực trạng xử lý, tái sử dụng chất thải xây dựng ở Việt Nam.

Trong buổi thảo luận, chuyên gia của Suzuken 
Kogyo đã giới thiệu về công nghệ và thiết bị xử 
lý chất thải xây dựng mà đã được ứng dụng 

để xử lý rác thải ở các khu vực bị sóng thần tàn phá tại 
Nhật Bản. Trong công nghệ này, rác thải xây dựng được 
phân loại thành  các nhóm riêng (plastic, gỗ, bê tông, 
đất…), sau đó từng loại rác sẽ được xử lý theo quy trình 
riêng. Các thiết bị chính bao gồm hệ thống sàng rung 
phân loại, hệ thống máy đập, nghiền. Công suất xử lý 
có thể đạt tới 100-150 tấn/giờ. Chuyên gia của Suzuken 
Kogyo cũng trao đổi những kinh nghiệm trong công tác 
xử lý, tái sử dụng chất thải xây dựng tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, chuyên viên của JICA cũng đã giới thiệu 
chính sách của chính phủ Nhật Bản thể hiện sẽ luôn ưu 
tiên hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề môi trường. 
Chính phủ Nhật Bản đã chia ra 5 quá trình để có chính 
sách hỗ trợ phù hợp như: hợp lý hóa sản xuất và tiêu 
thụ, hợp lý hóa việc phát sinh và xả thải, cải tiến quá trình 
thu gom và vận chuyển, khuyến khích xử lý trung gian, 
tái chế, tái sử dụng và cải tiến quá trình xử lý chôn lấp.

Toàn cảnh buổi làm việc tại VIBM

VIBM cũng trao đổi tình hình xử lý, tái sử dụng ở Việt 
Nam, đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong việc xử lý, 
tái sử dụng ở Việt Nam.

Qua buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều thông 
tin hữu ích trong lĩnh vực xử lý, tái sử dụng chất thải xây 
dựng. Hai bên sẽ tiếp tục có những buổi thảo luận, hợp 
tác nghiên cứu về lĩnh vực này trong tương lai./.

>> Phòng KHKT & HTQT

VIBM: THAM GIA HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY 
VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Ngày 05/04/2019, tại Hà Nội, Viện Vật liệu Xây dựng (VIBM) đã tham gia và đóng góp vào sự thành công 
của hội thảo quốc gia “Phát triển vật liệu xây và cấu kiện không nung cho các công trình xây dựng - Thực 
trạng và giải pháp” do Hội Bê tông Việt Nam, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Vụ Vật liệu xây 
dựng - Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức.

Hội thảo là một sự kiện quan trọng trong công 
tác thúc đẩy, tăng cường việc phát triển vật 
liệu xây và cấu kiện không nung của Chính 

phủ, được bảo trợ bởi Bộ Xây dựng và được tài trợ bởi 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Công 
ty Cổ phần gạch Khang Minh, Công ty Cổ phần hóa 

chất xây dựng A&P, Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công 
(DmC), Công ty Cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng 
Thanh Phúc.

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của ông Phạm Văn 
Bắc - Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, ông Vũ Ngọc Anh 
- Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông 
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Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM đồng thời là Chủ 
tịch Hội Bê tông Việt Nam, ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Xuân Mai kiêm Phó chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam, ông 
Lương Đức Long - Nguyên Viện trưởng VIBM, cùng các 
vị đại biểu từ các Cục thuộc Bộ Xây dựng, các Sở xây 
dựng, các Hội nghề nghiệp, các Viện nghiên cứu, các 
Trường đại học và các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước, tiêu chuẩn hoá, nghiên cứu 
khoa học, sản xuất, cung ứng, tư vấn, thiết kế và thi 
công của ngành xây dựng trong và ngoài nước.

Ông Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM đồng thời là 
Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ông Trần Bá Việt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 
Hội Bê tông Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Trung Thành khẳng 
định chủ trương của Bộ Xây dụng về việc phát triển Vật 
liệu xây không nung (VLXKN) đồng thời giảm dần gạch 
đất sét nung, xoá bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò 
vòng, lò vòng cải tiến sử dụng nhiên liệu hoá thạch và 
lò đứng liên tục sản xuất gạch đất sét nung (GĐSN) là 
chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với định hướng 
phát triển bền vững, kết hợp hài hòa các yếu tố kinh tế, 
xã hội và môi trường, đồng thời là xu hướng phát triển 
chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, ông 
cũng nhấn mạnh vai trò phản biện của hội thảo trong việc 
đóng góp xây dựng đường lối, chính sách, tiêu chuẩn 
phát triển VLXKN và đồng thời đây cũng là diễn đàn để 
các công ty sản xuất, cung ứng VLXKN có thể cùng các 
công ty tư vấn, nhà thầu xây dựng cùng nhau trao đổi để 
tháo gỡ những vướng mắc trong việc phát triển VLXKN.

Cũng tại Hội thảo, TS. Nguyễn Dương Định - Nghiên 
cứu viên của VIBM đã có bài thuyết trinhvề các kết quả 
nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và khắc 
phục hiện tượng thấm nứt của VLXKN. Bài thuyết trình đã 
trình bày những thực trạng và nguyên nhân về hiện tượng 
xuất hiện thấm nứt đang xảy ra đối với các công trình 
đang sử dụng VLXKN từ đó đưa ra các giải pháp tổng thể 
để khắc phục hiện tượng thấm nứt trong các công trình 
xây dựng sử dụng VLXKN, và các giải pháp công nghệ để 
nâng cao khả năng chống thấm của gạch bê tông.

Bên cạnh đó, VIBM cũng rất vinh dự khi được cùng 
tham gia vào công tác tổ chức Hội thảo và đón tiếp các 
đại biểu tại Hội thảo. Qua đó, VIBM không chỉ góp phần 
vào việc tổ chức thành công một Hội thảo quốc gia, mà 
còn là cơ hội để VIBM và các bên giới thiệu, học hỏi và 
trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau vì sự phát triển bền vững 
của đất nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa với 19 bài 
tham luận trình bày về thực trạng và giải pháp trong việc 
phát triển vật liệu xây và cấu kiện không nung cho các 
công trình xây dựng. Đồng thời, là dịp để các doanh 
nghiệp và các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau 
đưa ra những ý kiến đề xuất, và trình bày những khó 
khăn gặp phải được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác 
nhau, để Chính phủ có cái nhìn toàn diện trong quá 
trình hoàn thiện việc xây dựng các chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn và các chính sách có liên quan đối với VLXKN. 
Sự thành công của Hội thảo đã và sẽ tiếp tục mở ra 
những cơ hội gắn kết giữa doanh nghiệp với Nhà nước, 
giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, và giữa 
các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp quốc tế 
để cùng nhau phát triển bền vững ngành xây dựng Việt 
Nam cũng như đất nước trong thời gian tới./.

>> Phòng KHKT & HTQT
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HỘI THẢO 
“HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU TIẾT 

VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT XÂY DỰNG”

Ngày 19/4/2019, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật điều tiết về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” thuộc đề án “Hoàn thiện hệ thống 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”.

Tham dự Hội thảo có đại diện của Vụ Vật liệu 
xây dựng (VLXD) - Bộ Xây dựng, Vụ Pháp 
luật dân sự, kinh tế (PLDS-KT) - Bộ Tư pháp, 

Hội Bê tông Việt Nam, Hội VLXD, Viện Khoa học công 
nghệ xây dựng (IBST), Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo 
lường chất lượng, và các đơn vị kiểm định xây dựng, 
sản xuất VLXD…

Khai mạc Hội thảo TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng 
VIBM chủ nhiệm hội thảo có bài phát biểu nêu lên nhiệm 
vụ và vai trò của việc rà soát các văn bản quy phạm 
phát luật điều tiết về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật 
xây dựng. Hiện nay, tiêu chuẩn nước ngoài đã và đang 
được áp dụng tại Việt Nam do yêu cầu từ thực tế phát 
triển kinh tế; yêu cầu kỹ thuật, quy mô dự án; yêu cầu độ 
phủ của công nghệ vì vậy TS. Đinh Quốc Dân - Phó Viện 
trưởng IBST đã có tham luận “Tổng quan về tình hình 
xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng của 
một số nước trên thế giới và khu vực”. Liên quan đến 
pháp luật ông Lê Đại Hải - Phó Vụ trưởng Vụ PLDS-KT 
- Bộ Tư pháp đã giới thiệu về “Tổng quan về hệ thống 
pháp luật Việt Nam và vai trò của luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật”.

Tiếp tục buổi Hội thảo TS. Thái Duy Sâm - Hội VLXD 
đã đưa ra tham luận “Quy trình biên soạn và thẩm định 
Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam theo Hệ 
thống các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật. Một số vấn đề không phù 
hợp và đề xuất kiến nghị”. Bài tham luận cuối cùng của 
TS. Phùng Thị Mai Phương - VIBM nói về “Quy trình 
biên soạn Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đang thực hiện tại 
Viện Vật liệu xây dựng. Một số vướng mắc trong quá 
trình triển khai”.

Buổi Hội thảo kết thúc với nhiều ý kiến đóng góp của 
các chuyên gia tham dự, những vấn đề nhức nhối như 
mức kinh phí phù hợp với thực tế hơn để thực hiện biên 
soạn Tiêu chuẩn, Quy chuẩn; xã hội hóa việc biên soạn 

các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn để giảm tải áp lực nguồn 
kinh phí từ ngân sách nhà nước; cắt giảm một số khâu 
chưa hợp lý trong quy trình. Hy vọng trong tương lai, 
nhiều buổi hội thảo trong lĩnh vực này được tổ chức để 
xây dựng hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 
kỹ thuật xây dựng./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo
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YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG NẮP HỐ GA 
VÀ SONG CHẮN RÁC

Theo Luật giao thông đường bộ, các công trình xây dựng thi công trên đường phố đang sử dụng đều 
phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát 
nước đô thị và khu công nghiệp qui định phải “Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu nước 
mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất 
phương án thay thế, sửa chữa”.

Nguyên nhân gây ra phần lớn các vụ tai nạn 
liên quan tới hố ga, hố thu trên đường giao 
thông là từ nắp hố ga, hố thu và song chắn 

rác. Do vậy các sản phẩm này phải tuân thủ các tiêu 
chuẩn về thiết kế và tính năng an toàn qui định. Tiêu 
chuẩn phổ biến nhất đang được sử dụng là bộ tiêu 
chuẩn EN 124, tiêu chuẩn này cũng đang được xây 
dựng thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN, bao gồm 6 phần 
như sau:

EN 124-1:2015 - Phần 1: Định nghĩa, phân loại, 
nguyên tắc thiết kế chung, các yêu cầu về tính năng và 
phương pháp thử nghiệm;

EN 124-2:2015 - Phần 2: Các qui định liên quan tới 
nắp hố ga, hố thu và song chắn rác bằng gang;

EN 124-3:2015 - Phần 3: Các qui định liên quan tới 
nắp hố ga, hố thu và song chắn rác bằng thép và hợp 
kim nhôm;

EN 124-4:2015 - Phần 4: Các qui định liên quan tới 
nắp hố ga, hố thu và song chắn rác bằng bê tông cốt thép;

EN 124-5:2015 - Phần 2: Các qui định liên quan tới 
nắp hố ga, hố thu và song chắn rác bằng vật liệu compozit;

EN 124-6:2015 - Phần 2: Các qui định liên quan tới 
nắp hố ga, hố thu và song chắn rác bằng chất dẻo: PP, 
PE và PVC.

Qui định về yêu cầu kỹ thuật và các phương pháp 
thử nghiệm được đưa ra trong EN 124-1 bao gồm các 
qui định cụ thể như sau:

- Điều 6.1: Yêu cầu về lỗ thông hơi: Nắp hố ga, hố 
thu có thể được thiết kế có hoặc không có lỗ thông hơi. 
Với nắp có lỗ thông hơi thì phải xác định tổng diện tích 
lỗ thông hơi bằng cách đo kích thước các lỗ thông hơi 
bằng thước kẹp và tính tổng diện tích lỗ thông hơi so 
với diện tích hình tròn có kích thước bằng lỗ thông thủy. 
Diện tích lỗ thông hơi đảm bảo yêu cầu trong Bảng 1. 
Kích thước lỗ thông hơi theo Bảng 2.

- Điều 6.2: Yêu cầu về lỗ thông thủy: Lỗ thông thủy là 
đường kính vòng tròn nội tiếp trong khu vực thông thủy 

Bảng 1. Diện tích lỗ thông hơi nhỏ nhất

Kích thước 
thông thủy, D

Diện tích lỗ thông hơi 
nhỏ nhất, cm2

≤ 600 mm 5% diện tích của hình tròn có đường 
kính bằng kích thước thông thủy

> 600 mm 140

Bảng 2. Kích thước lỗ thông hơi

Phân loại
Kích thước khe, mm Đường 

kính lỗ, 
mmChiều dài Chiều rộng

A15 và B125 ≤ 170 18 - 25 18 - 38

C250 và F900 ≤ 170 18 - 32 30 - 38
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ở giữa các gờ đỡ bên trong khung. Nhà sản xuất phải 
công bố thông số về kích thước lỗ thông thủy trong tài 
liệu về sản phẩm.

- Điều 6.3: Yêu cầu về chiều sâu lắp đặt: Đo chiều 
sâu lắp đặt mẫu thử bằng thước kẹp đo xung quanh 
mẫu thử 3-6 điểm: Lấy giá trị trung bình. Mức yêu cầu 
chiều sâu lắp đặt tối thiểu là 50mm, yêu cầu này không 
qui định cho loại D400; E600 và F900.

- Điều 6.4: Yêu cầu về khe hở: Đo khe hở giữa khung 
và nắp hố ga/song chắn rác bằng cách đo kích thước 
khe hở lớn nhất mỗi bên. Tổng khe hở được qui định 
như sau: Nắp hoặc song chắn rác có từ 1 tới 2 phần - 
với kích thước thông thủy CO ≤ 400mm thì  Sa ≤ 7mm; 
CO > 400mm thì  Sa ≤ 9mm; Nắp hoặc song chắn rác 
có từ 3 phần trở lên được bảo vệ bên trong khung, mỗi 

khe hở riêng phải nhỏ hơn hoặc bằng 5mm; Nắp hoặc 
song chắn rác có từ 3 phần trở lên không được bảo vệ 
bên trong khung, tổng khe hở Sa của tất cả các phần 
không lớn hơn 15mm.

- Điều 6.5: Yêu cầu về sự tương thích với gờ đỡ: 
Đặt trên các cạnh của nắp và khung các tấm cao su 
có đường kính 75mm, dày 10mm, độ cứng shore A là 
60. Tiến hành 3 lần thử tăng dần tải trọng 0-50 kN (đặt 
tại giữa khe hở nắp và khung) với tốc độ 1-5 kN/s. Đo 
chiều cao nghiêng lớn nhất bằng đồng hồ so. Độ nâng 
không được vượt quá 0.5 lần chiều sâu lắp đặt và lớn 
nhất là 25mm.

Qui định về chiều dâu lắp đặt (A)

a) Ví dụ 1: A với nắp/song chắn rác không chia bậc b) Ví dụ 2: A với nắp/song chắn rác có chia bậc khi b ≤ a

c) Ví dụ 3: A với nắp/song chắn rác có chia bậc khi b > a

Qui định về đo khe hở

Kiểm tra sự tương thích với gờ đỡ

- Điều 6.6: Yêu cầu về bảo vệ nắp/ song chắn rác 
bên trong khung: Thử nghiệm tính an toàn của nắp 
bằng hệ thử nghiệm đo lực kéo thẳng đứng. Lực kéo 
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thẳng đứng Fv được đặt thẳng đứng trên mỗi nắp/ song 
chắn rác đơn bằng một dây cáp cố định ở tâm hình học. 
Khoảng cách giữa đỉnh nắp và dây cáp là 100mm. Kéo 
nắp/ song chắn rác để độ dịch chuyển h không vượt 
quá 50% chiều sâu thâm nhập (max 25mm). Xác định 
lực kéo cực đại để đạt độ dịch chuyển, tiến hành 3 lần. 
So sánh với giá trị yêu cầu được tính toán theo phụ lục 
E thông qua diện tích thông thủy  (Fv = CA × 0.4 × 10-2 
(N) - CA là diện tích thông thủy (mm2)).

Kiểm tra tính an toàn của nắp/ song chắn rác 
được bảo vệ

- Điều 6.7: Yêu cầu về thao tác với nắp và song chắn 
rác: Việc tháo, mở nắp và song chắn rác phải được thực 
hiện bằng các dụng cụ thông dụng theo hướng dẫn nhà 
sản xuất. Kiểm tra trực quan khả năng tháo mở theo 
hướng dẫn.

- Điều 6.8: Yêu cầu về kích thước khe hở song chắn 
rác: Kích thước các khe chắn rác được qui định theo 
Bảng 3.

- Điều 6.9: Yêu cầu về khay chứa cặn và thùng chứa 
cặn: Khay chứa/ thùng chứa cặn phải được thiết kế và 
kiểm tra trực quan để không được ảnh hưởng đến quá 
trình thoát nước và thông gió kể cả khi khay/ thùng chứa 
cặn đầy.

Bảng 3. Kích thước khe

Kích thước khe thông thủy Phân loại Chiều rộng, mm Chiều dài, mm

Khe thẳng

Hướng theo 
Hình 8

Vị trí 1 và 
vị trí 2

A15 và B125 8 - 18 Không giới hạn

> 18 - 25 ≤ 170

Vị trí 1 C250 và F900 16 - 32 ≤ 170

Vị trí 2 C250 16 - 42 Không giới hạn

D400 và F900 16 - 42 Không giới hạn

Khe có 
hình dạng khác

Khe có hình dạng khác có chiều rộng không vượt quá 25mm đối với các loại A15 và B125, và 
chiều rộng không vượt quá 42mm đối với các loại C250 và F900. Các khe phải được thiết kế 
đảm bảo thước đo có chiều dài 170mm không lọt qua khe. Thước đo phải đặt thẳng đứng với 
cạnh thước chiều dài 170mm song song với bề mặt của song chắn rác.

- Điều 6.10: Yêu cầu về vị trí lắp đặt nắp và song 
chắn rác: Kiểm tra trực quan vị trí lắp đặt nắp và song 
chắn rác phù hợp với mục đích sử dụng.

- Điều 6.11: Yêu cầu về độ phẳng của nắp hố ga và 
song chắn rác: Đo độ phẳng bằng thước đo độ phẳng 
của các điểm bề mặt trên nắp hố ga và song chắn rác. 
Đo tối thiểu 3-6 điểm lấy giá trị lớn nhất so sánh với độ 
phẳng yêu cầu là 1% kích thước thông thủy và không 
quá 6mm.

Kiểm tra độ phẳng
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- Điều 6.12: Yêu cầu về độ lồi lõm của song chắn rác: 
Song chắn rác được thiết kế với bề mặt lồi lõm không 
vượt quá 6mm.

- Điều 6.13: Yêu cầu về độ kháng trơn trượt: Đánh 
giá thông qua chiều cao các gờ, tổng diện tích gờ tính 
toán và so sánh với yêu cầu hoặc độ kháng trơn trượt 
theo EN 13036-4 không nhỏ hơn 35.

Kiểm tra độ lồi lõm

- Điều 6.14: Yêu cầu cho nắp hố ga có cơ cấu làm 
kín: nắp hố ga có thể được thiết kế với cơ cấu chống lại 
áp lực nước đẩy ngược. Trong trường hợp này khung 
phải được thiết kế để neo giữ an toàn nắp chống đẩy 
ngược. Với nắp hố ga có cơ cấu bịt kín để ngăn mùi 
trong điều kiện không áp và thoát nước bề mặt tự chảy 
không được qui định trong tiêu chuẩn này.

- Điều 6.15: Yêu cầu về diện tích chịu lực của khung: 
Diện tích chịu lực của khung được thiết kế để áp lực tính 
toán tì lên khung Pb không được vượt quá 7,5 N/mm2. 

- Điều 6.16: Yêu cầu về chiều dày của khung: Phần 
khung của nắp hố ga/ hố thu với các loại D400, E600 và 
F 900 có chiều dày nhỏ nhất là 100 mm. Với loại D 400, 

Kiểm tra độ kháng trơn trượt

chiều dày của khung có thể giảm xuống 75 mm với điều 
kiện khung được chế tạo bởi vật liệu gang hoặc thép và 
có các cơ cấu để neo giữ.

- Điều 6.17 - Yêu cầu góc mở bản lề: Đo góc mở 
bằng dụng cụ đo góc với độ chính xác 5o. Mức yêu cầu 
góc mở tối thiểu là 100o theo trục nằm ngang trừ trường 
hợp có thanh chống.

- Điều 7.1 - Yêu cầu về ngoại quan: Nắp hố ga/hố thu 
và song chắn rác phải không có khuyết tật ảnh hưởng 
đến chức năng của chúng.

- Điều 7.2 - Yêu cầu về khả năng chịu tải trọng: Đặt 
tải trọng thử FT theo công bố nhà sản xuất theo các cấp 
dưới đây. Tiến hành phép thử này sau khi thử độ biến 
dạng vĩnh viễn - gia tải với tốc độ 1-5 kN/s đến khi đạt tải 
trọng thử, duy trì trong 30s - Mẫu không nứt, vỡ và tách 
lớp thì được đánh giá đạt yêu cầu tiêu chuẩn.

Phân 
loại A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

FT (kN) 15 125 250 400 600 900

Bảng 5. Độ biến dạng vĩnh viễn cho phép

Phân loại D Đo biến dạng vĩnh viễn cho phép

A15 và B125 D/100a

Từ C250 
đến F900

D/100a 

Với biện pháp 
bảo vệ theo 6.6 
a) hoặc 6.6 c)

D/500a 

Với biện pháp 
bảo vệ theo 

6.6 b)

a) D/50 khi D < 450mm với giá trị lớn nhất 6,5mm

b) Giá trị lớn nhất 1,0mm khi D < 300mm

c) Giá trị lớn nhất 1,0mm khi D < 500mm

- Điều 7.3 - Yêu cầu về độ biến dạng vĩnh viễn: Áp 
tải trọng thử FP = 2/3FT, gia tải với tốc độ 1-5 kN/s đến 
khi đạt tải trọng FP theo yêu cầu thì dừng, tiến hành 5 
lần liên tiếp với cùng tải trọng thử đó. Sau đó đặt thước 
đo độ phẳng vào đo độ võng sau khi gia tải để xác định 
độ biến dạng vĩnh viễn của mẫu thử. Độ biến dạng vĩnh 
viễn của nắp hố ga/ hố thu và song chắn rác phải đảm 
bảo yêu cầu trong Bảng 5. Quan sát mẫu thử không có 
nứt, vỡ, tách lớp và đạt độ võng sau khi gia tải thì đánh 
giá đạt yêu cầu tiêu chuẩn.
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Phòng thí nghiệm Trung tâm Thiết bị, Môi trường & 
An toàn Lao động của Viện Vật liệu Xây dựng có khả 
năng thử nghiệm tất cả các loại nắp hố ga/ hố thu và 
song chắn rác đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn 
EN 124./.

>> Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động

Kiểm tra độ biến dạng vĩnh viễn của nắp hố ga/ hố thu 
và song chắn rác

THỬ NGHIỆM THANG MÁNG CÁP

Thang máng cáp là một loại hệ thống thang dẫn dùng cho việc lắp đặt đường dây và cáp điện trong các 
công trình sản xuất xí nghiệp, chung cư, các công trình công cộng và xã hội như bệnh viện, trường học…

Khi sử dụng hệ thống thang máng cáp sẽ mang 
lại sự an toàn, độ tin cậy, tiết kiệm không gian 
và chi phí thiết kế, tiết kiệm nguyên vật liệu, 

thời gian lắp đặt, chi phí lắp đặt cũng như chi phí bảo 
dưỡng. Thang máng cáp bảo vệ an toàn cho hệ thống 
cáp và người thợ trong quá trình thi công, hạn chế tối 
đa những rủi ro rách hoặc xước vỏ cáp trong máng để 
không gây tổn hại cho người thợ. Thiết kế hình dạng 
thang máng cáp khá đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn 
nên quá trình thi công lắp đặt có thể di chuyển một cách 
dễ dàng. Các công cụ hỗ trợ quá trình lắp đặt bao gồm: 
kìm cắt thép, tua vít, chìa vặn đai ốc… rất dễ thao tác 
bằng tay nên thời gian thi công được rút ngắn.

Tiêu chuẩn TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006) - 
Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp, quy định các 
yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với hệ 
thống máng cáp và hệ thống thang cáp được thiết kế 
cho việc đỡ và chứa cáp hoặc có thể là các thiết bị điện 
khác trong hệ thống lắp đặt điện và/hoặc viễn thông. 
Trong trường hợp cần thiết, hệ thống máng cáp và hệ 
thống thang cáp có thể được dùng để phân chia hoặc bố 
trí cáp thành các nhóm. Yêu cầu chung đối với hệ thống 
thang, máng cáp là phải được thiết kế và có kết cấu sao 
cho khi được lắp đặt theo hướng dẫn phải đảm bảo việc 
đỡ cáp chắc chắn. Các hệ thống này không được gây 
nguy hiểm cho người sử dụng hoặc cho cáp. Thang, 
máng cáp được phân loại thành các nhóm như Bảng 1.

Chỉ tiêu thử nghiệm đối với hệ thống sản phẩm 
thang, máng cáp như sau:

Kiểm tra độ kháng trơn trượt

1. Độ bền cơ học

Hệ thống thang máng cáp phải có đủ độ bền cơ 
thông qua chỉ tiêu đánh giá là tải trọng làm việc an toàn 
(SWL - Safe Working Load) của sản phẩm. Nhà sản xuất 
phải công bố SWL cần thử nghiệm của sản phẩm: SWL 
tính bằng N/m đối với chi tiết nối, đoạn thang máng cáp 
bao gồm cả các mối nối nếu áp dụng một hoặc nhiều 
phương pháp lắp đặt; SWL tính bằng N của giá đỡ; 
SWL cho giá treo như mômen uốn tính bằng Nm hoặc 
một lực tính bằng N. Thông thường các nhà sản xuất 
sử dụng công thức được đưa ra trong Hướng dẫn thực 
hành Thang, máng cáp (BEAMA - Best Practice Guide 
to Cable Ladder and Cable Tray Systems) để ước lượng 
tải trọng cáp tối đa có khả năng được chứa trong thang 
máng cáp làm giá trị SWL công bố của sản phẩm.
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Maximum cable laying capacity (kgm-1) = Cable lay-
ing cross-sectional area (m2) × The density of the cable 
(kgm-3)

The maximum cable laying capacity can be calculat-
ed by using the theoretical maximum value of 2800 for 
the density of the cable. In practice however, the value 
2800 may be replaced by 1700 (kgm-3). 

Kiểm tra sự phù hợp giá trị SWL công bố đối với 
toàn bộ dải nhiệt độ ứng dụng được công bố bằng qui 
trình thử nghiệm SWL được đưa ra trong Điều 10.2 của 
TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006). Khi chịu tải trọng 
thử SWL, mẫu thử phải không có hư hại hoặc nứt nhìn 
thấy được bằng mắt thường và độ võng giữa nhịp của 
từng mẫu không được vượt quá 1/100 chiều dài nhịp. 
Độ võng ngang của từng nhịp không được lớn hơn 1/20 

Bảng 1. Bảng phân loại thang, máng cáp

STT Phân loại Nhóm phân loại

1 Theo vật liệu Hệ thống bằng vật liệu kim loại

Hệ thống bằng vật liệu phi kim loại

Hệ thống bằng vật liệu compozit

2 Theo khả năng chống cháy lan Hệ thống có tính cháy lan

Hệ thống không cháy lan

3 Theo tính dẫn điện liên tục Hệ thống không có tính dẫn điện liên tục

Hệ thống có tính dẫn điện liên tục

4 Theo tính dẫn điện Hệ thống không dẫn điện

Hệ thống dẫn điện

5 Theo khả năng chịu ăn mòn Phân loại thành các cấp không ăn mòn: Class 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9A, 9B, 9C, 9D phụ thuộc vào thành phần vật liệu và lớp phủ 
bảo vệ

6 Theo nhiệt độ ứng dụng Ứng dụng ở nhiệt độ thấp: Chia thành các loại +5oC; -5oC; -15oC; 
-20oC; -40oC; -50oC.

Ứng dụng ở nhiệt độ cao: Chia thành các loại +40oC; +60oC; 
+90oC; +105oC; +120oC; +150oC;

7 Theo tỷ lệ diện tích lỗ trên đáy máng cáp Phân loại thành các cấp: A (đến 2%); B (2 đến 15%); C (15 đến 
30%); D (trên 30%);

8 Theo diện tích mặt thoáng thang cáp Phân loại thành các cấp: X (đến 80%); Y (80 đến 90%); Z (trên 90%);

9 Theo khả năng chịu va đập Chia thành các cấp chịu va đập: 2J; 5J; 10J; 20J; 50J.

chiều rộng của mẫu và mẫu vẫn phải đảm bảo đỡ chắc 
chắn cáp được chứa trong đó mà không gây rủi ro hoặc 
nguy hiểm nào cho người sử dụng và cho cáp.

Mô hình thử nghiệm SWL

Sau đó tăng tải trên mẫu lên tới 1,7 lần SWL. Mẫu 
phải chịu được tải tăng thêm mà không gãy. Có thể cho 
phép mẫu bị cong vênh và biến dạng khi thử nghiệm ở 
tải này.

2. Khả năng chịu va đập

Mẫu được lão hóa ở nhiệt độ 60±2oC trong 168h 
liên tục và thử nghiệm tại điều kiện nhiệt độ ứng dụng 
thấp công bố trong tối thiểu 2h. Thử nghiệm va đập theo 
cấp độ chịu va đập công bố, sau thử nghiệm mẫu phải 
cho thấy không có dấu hiệu vỡ hoặc biến dạng làm ảnh 
hưởng đến an toàn.
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3. Tính liên tục về điện

Hệ thống thang, máng cáp phải có đủ tính dẫn điện 
liên tục để bảo đảm liên kết đẳng thế và nối đất nếu 
được yêu cầu theo ứng dụng của hệ thống thang, máng 
cáp. Trở kháng tính được không được lớn hơn 50 mW 
qua mối nối và 5 mW trên mỗi mét khi hệ thống thang 
máng cáp được phân loại có tính dẫn điện liên tục.

4. Tính chất cách điện

Hệ thống thang, máng cáp được công bố theo tính 
chất cách điện phải được coi là không dẫn điện nếu có 
điện trở suất bề mặt lớn hơn hoặc bằng 100 MW. Hệ 
thống thang, máng cáp kim loại và hệ thống kim loại có 
lớp mạ được phân loại là hệ thống dẫn điện. Kiểm tra 
đánh giá sự phù hợp bằng phép đo điện trở suất bề mặt: 
Mẫu phải chịu điện áp một chiều 500 ±10 V trong 1 phút.

5. Đặc tính khả năng bắt cháy

Các thành phần hệ thống thang, máng cáp có thể 
chịu được nhiệt do sự cố về điện phải được hạn chế 
khả năng bắt lửa. Kiểm tra sự phù hợp bằng phép thử 
theo TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000), có 
nhiệt độ sợi dây nóng đỏ là 650oC. Mẫu được xem là 
không bắt cháy nếu không có ngọn lửa nhìn thấy được 
và than đỏ đáng kể hoặc lửa và than đỏ ở mẫu tắt trong 
vòng 30s sau khi lấy sợi dây nóng đỏ ra. Không có sự 
bắt cháy giấy bản hoặc giấy bìa cứng.

6. Đặc tính cháy lan

Các thành phần hệ thống thang, máng cáp không 
cháy lan phải không được bắt lửa hoặc nếu bắt lửa thì 
phải cháy lan hạn chế. Thử nghiệm cháy lan bằng cách 
sử dụng đèn đốt qui định trong TCVN 9900-11-2 (IEC 
60695-11-2). Mẫu phải chịu ngọn lửa trong 60±2 s. Mẫu 
thử được coi là không cháy lan nếu không bắt lửa hoặc 



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

>> Tin trong nûúác

trong trường hợp bắt lửa thì phải đáp ứng ba điều kiện: 
Ngọn lửa tắt trong 30s sau khi lấy ngọn lửa thử nghiệm 
ra, không bắt cháy giấy bản và bìa cứng và không có 
dấu hiệu cháy hoặc đốt thành than phần phía dưới mẫu 
thử cao quá 50mm.

7. Khả năng chống ăn mòn

Các thành phần hệ thống thang, máng cáp phải có 
khả năng chống ăn mòn bằng các biện pháp bảo vệ 
chống ăn mòn. Cấp chống ăn mòn được phân loại theo 
chiều dày lớp phủ chống ăn mòn như sau:

Cấp
Chiều dày 
nhỏ nhất, 

μm

Chiều dày 
nhỏ nhất 

của lớp phủ 
như được 

cho trong EN 
10327 hoặc 

EN 10326, μm

Chiều dày 
lớp phủ trung 

bình (tối 
thiểu) theo 

ISO 1461, μm

0a - - -

1 5 - -

2 12 - -

3 - 15 -

4 - 19 -

5 - - 45

6 - - 55

7 - - 70

8 - - 85

a Do nhà chết tạo hoặc đại lý được ủy quyền công bố

Các thành phần hệ thống thang, máng cáp phải có 
đủ khả năng chống ăn mòn. Kiểm tra sự phù hợp bằng 
thử nghiệm phun muối trung tính NSS theo ISO 9227 
trong thời gian qui định. Mẫu đạt thử nghiệm nếu sự ăn 
mòn không vượt quá mức 4 của ISO 10289.

Cấp
(đã nêu chi tiết trong Bảng 1)

Thời gian, h

0 -

1 24

2 96

3 155

4 195

5 450

6 550

7 700

8 850

Phòng thí nghiệm Trung tâm Thiết bị, Môi trường & 
An toàn Lao động của Viện Vật liệu xây dựng có khả 
năng thử nghiệm tất cả các tính năng của hệ thống 
thang, máng cáp theo các Tiêu chuẩn TCVN 10688; IEC 
61537; EN 61537 hoặc NEMA VE1./.

>> Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động
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VIBM: HỌP BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM NƯỚC 

CỦA GẠCH BÊ TÔNG

Sáng ngày 31/5/2019  Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp nghiệm thu đề 
tài “Nghiên cứu giải pháp công nghệ tăng khả năng chống thấm nước của gạch bê tông” do TS. Nguyễn 
Dương Định làm chủ nhiệm, TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng VIBM làm chủ tịch hội đồng cùng với sự 
tham gia của các chuyên gia đến từ Hội Bê Tông, Viện IBST, trường đại học Xây dựng.

Trong những năm gần đầy, Chính phủ luôn có 
chủ trương tăng cường sản xuất và sử dụng 
vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất 

sét nung sử dụng trong các công trình xây dựng, giúp 
giảm thiểu ảnh hưởng tới đất nông nghiệp và môi trường 
gây ra trong quá trình sản xuất gạch đất sét nung. Gạch 
bê tông là một trong các loại gạch không nung này.

Tuy nhiên, gạch bê tông đang gặp phải một rào cản 
rất lớn, đó là độ thấm nước của gạch bê tông của nhiều 
cơ sở sản xuất còn cao. Độ thấm nước lớn của gạch 
có thể dẫn tới sự phá hủy của các cấu kiện xây dựng 
làm giảm tuổi thọ công trình, cũng như gây mất mỹ 
quan, gây tâm lý e ngại sử dụng trong các công trình 
xây dựng. Do đó, để tăng cường sử dụng gạch bê tông 
trong các công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã giao cho 
VIBM triển khai “Nghiên cứu giải pháp công nghệ tăng 
khả năng chống thấm nước của gạch bê tông”.

Sau khi chủ nhiệm đề tài thuyết trình xong, Hội đồng 
nhận thấy báo cáo đã cung cấp khá đầy đủ số liệu nghiên 
cứu, ứng dụng liên quan đến nhiệm vụ, bao gồm: Tổng 

quan về tình hình nghiên cứu, nội dung, phương pháp 
nghiên cứu, vật liệu sử dụng, nghiên cứu chế tạo các 
sản phẩm và xây dựng quy trình hướng dẫn sử dụng.

Hội đồng khoa học công nghệ VIBM đánh giá cao 
những cố gắng của nhóm thực hiện và nhất trí thông 
qua báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các 
góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu 
theo quy định./.

>> Phòng KHKT&HTQT

VIBM LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KIỂM ĐỊNH 
& CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG QUỐC (CTC) 

VÀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RUITAI - TRUNG QUỐC

Ngày 27/05/2019, tại Hà Nội, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã có buổi làm việc cùng công ty TNHH Tập 
đoàn Kiểm định & Chứng nhận Vật liệu xây dựng Trung Quốc (CTC) và công ty TNHH Công nghệ Ruitai của 
Trung Quốc.

Tham gia buổi làm việc, về phía VIBM có TS. 
Lê Trung Thành - Viện trưởng, ThS. Nguyễn 
Văn Huynh - Phó Viện trưởng, TS. Lưu Thị 

Hồng - Phó viện trưởng, cùng các trưởng phòng và 

giám đốc thuộc các đơn vị quản lý và chuyên môn của 
VIBM; bên phía đối tácTrung Quốc có ông Tong Lijin, 
tổng giám đốc công ty Ruitai, ông Qin Xianming, phó 
tổng giám đốc Tập đoàn CTC, ông He Mengjiao phó 
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trưởng phòng Quan hệ quốc tế Tập đoàn CTC và bà 
Kim Hằng - đại diện của công ty Ruitai tại Việt Nam.

Mở đầu buổi làm việc, Viện trưởng Lê Trung Thành 
bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu 
của CTC và Ruitai. Trong quá trình làm việc, các bên 
đã cùng nhau tìm hiểu, trao đổi thông tin về chức năng, 
nhiệm vụ cũng như các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu 
xây dựng (VLXD) mà các bên cùng quan tâm. VIBM đã 
mời đoàn CTC và Ruitai tham quan cơ sở vật chất, các 
phòng thí nghiệm của VIBM.

Kết thúc buổi làm việc đoàn CTC và Ruitai cảm ơn 
sự đón tiếp nhiệt tình của VIBM, đồng thời đánh giá cao 
tiềm năng hợp tác với VIBM trong lĩnh vực VLXD.

Buổi làm việc mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa 
VIBM, CTC và Ruitai trong VLXD. Đây đồng thời cũng 
là cơ hội để VIBM khẳng định vị thế và phát triển hoạt 
động ra ngoài thị trường Việt Nam./.

>> Phòng KHKT&HTQT

VIBM: HỌP BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP 
TỔNG THỂ KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG THẤM, NỨT CỦA CÁC CÔNG 

TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỰNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG“.

Chiều ngày 24/07/2019  Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp nghiệm thu đề 
tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể khắc phục hiện tượng thấm, nứt của các công trình xây dựng sử dụng 
vật liệu xây không nung” do TS. Vũ Hải Nam 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 Hội Bê Tông, Viện IBST và trường đại 
học Xây dựng.

Việc phát triển vật liệu xây không nung 
(VLXKN) nói chung, gạch bê tông, gạch bê 
tông nhẹ nói riêng vào các công trình xây 

dựng hiện nay ở Việt Nam là một chủ trương đúng đắn 
của Chính phủ nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường, phù 
hợp với định hướng phát triển đất nước bền vững, đặc 
biệt hướng tới cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời 
giảm dần gạch đất sét nung, xoá bỏ lò thủ công, thủ 
công cải tiến, lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng nhiên 
liệu hoá thạch (than, dầu, khí) và lò đứng liên tục sản 
xuất gạch đất sét nung (GĐSN). Việc phát triển VLXKN 
đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, 
trong quá trình đưa các sản phẩm vật liệu này vào sử 
dụng trong công trình xây dựng, không ít thách thức 
được đặt ra cần phải xử lý, trong đó đặc biệthiện tượng 

thấm, nứt của các công trình xây dựng. Điều này đã cản 
trở rất lớn đến việc sử dụng VLXKN vào các công trình 
xây dựng trong thực tế. Do đó việc nghiên cứu giải pháp 
tổng thể khắc phục hiện tượng này rất quan trọng và có 
tính cấp thiết lớn để đảm bảo chất lượng khối xây sử 
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dụng VLXKN và đẩy mạnh hơn nữa VLXKN này trong 
thực tế.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm đề tài và lắng 
nghe các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy báo cáo 
của đề tài đã cung cấp đầy đủ số liệu, nghiên cứu, ứng 
dụng liên quan đến nhiệm vụ, bao gồm “Đề xuất giải 

pháp tổng thể khắc phục hiện tượng nứt, thấm của các 
công trình xây dựng sử dụng gạch nhẹ, gạch bê tông”.

Hội đồng khoa học công nghệ VIBM đánh giá cao 
những cố gắng của nhóm thực hiện đề tài, đặc biệt là 
chủ nhiệm đề tài và nhất trí thông qua báo cáo trên cơ 
sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng./.

>> Phòng KHKT&HTQT

VIBM: TRAO ĐỔI VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRUNG QUỐC 
VỀ LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019, đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Bắc - Vụ trưởng Vụ Vật 
liệu xây dựng làm trưởng đoàn cùng Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) và các cán bộ của Bộ Xây 
dựng và VIBM, đã tới thăm và làm việc với 8 đơn vị nghiên cứu và sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) của 
Trung Quốc.

Chuyến công tác nhằm khảo sát, trao đổi 
kinh nghiệm, tìm hiểu trình độ công nghệ, 
công tác bảo vệ môi trường, thủ tục chấp 

thuận đầu tư, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 
và các công cụ quản lý chiến lược tại một số đơn vị 
sản xuất, nghiên cứu, xây dựng chính sách về VLXD 
tại Trung Quốc.

Trong hai ngày 12/08/2019 và 13/08/2019, đoàn 
công tác đã tới thăm dây chuyền sản xuất và làm việc 
tại Quảng Đông với Công ty triển lãm gốm sứ, vật liệu 
ốp lát CCC Group, Tập đoàn gạch ốp lát Guang Dong 
SANFI Ceramics, Công ty sứ vệ sinh HEGHI. Các bên 
đã cùng trao đổi và thảo luận về tình hình sản xuất, các 
vấn đề bảo vệ môi trường, đầu tư, định hướng phát triển 
trong tương lai và thu thập được các tiêu chuẩn môi 
trường của Cục môi trường tỉnh Quảng Đông.

Sáng ngày 14/08/2019, đoàn công tác tiếp tục tới 
thăm phòng thí nghiệm và trao đổi với Viện Hàn lâm 
Khoa học VLXD Trung Quốc (CBMA) các vấn đề liên 
quan đến nghiên cứu, sản xuất, đầu tư và định hướng, 
chất lượng sản phẩm, công tác bảo vệ môi trường, 
quản lý nhà nước về VLXD. Cũng tại buổi làm việc, Viện 
trưởng VIBM Lê Trung Thành ký biên bản ghi nhớ hợp 
tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về phát triển 
VLXD giữa CBMA và VIBM.

Tại Bắc Kinh, từ ngày 15/08/2019 đến ngày 
16/08/2019, đoàn công tác đã tiếp tục làm việc, thảo 
luận và thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn xây dựng 
Thái Bình Dương, Hiệp hội VLXD Trung Quốc, Công 

ty sản xuất Bê tông cấu kiện Yuanda Quichang, Công 
ty sản xuất Bê tông khí chưng áp AAC BBMG. Tại đây, 
các bên đã cùng nhau thảo luận về công tác sản xuất, 
kế hoạch đầu tư, định hướng phát triển, chất lượng sản 
phẩm và công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời phía 
bên Trung Quốc cũng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm 
trong việc quản lý Nhà nước về VLXD.

Chuyến công tác này là cơ hội để VIBM khảo sát, 
thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác phía 
Trung Quốc về công nghệ, kỹ thuật và chiến lược quản 
lý, phát triển. Từ đó, học hỏi và vận dụng một cách chọn 
lọc trong công tác xây dựng định hướng phát triển VLXD 
và các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo xu hướng chung chú 
trọng đến con người và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác tại Trung Quốc:
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• Ngày 12/8/2019 tại Công ty triển lãm gốm sứ, vật liệu ốp lát CCC Group và Tập đoàn gạch ốp lát Guang Dong 
SANFI Ceramics (Phật Sơn - Quảng Đông):

• Ngày 13/8/2019 tại Công ty sứ vệ sinh HEGHI (Phật Sơn - Quảng Đông):

• Ngày 14/8/2019 tại Viện Hàm lâm Vật liệu xây dựng Bắc Kinh (CBMA):
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• Ngày 15/8/2019 tại Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Bắc Kinh):

• Ngày 15/8/2019 tại Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Trung Quốc (Bắc Kinh):

• Ngày 16/8/2019 tại Công ty sản xuất Bê tông cấu kiện Yuanda Quichang và Công ty sản xuất Bê tông chưng 
áp AAC BBMG (Bắc Kinh):
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ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PHOSPHOGYPSUM TỚI 
QUÁ TRÌNH TẠO KHOÁNG VÀ CHẤT LƯỢNG CLANHKE XI MĂNG

TS Löu Thò Hoàng1; KS. Traàn Ngoïc Taân2; TS Hoaøng Vónh Long3 

1Vieän Vaät lieäu Xaây döïng; 2Coâng ty xi maêng Hoaøng Thaïc; 3Tröôøng ñaïi hoïc Xaây döïng

Nhận bài ngày 20/7/2019, chấp nhận đăng ngày 15/8/2019

TOÙM TAÉT

Nghieân cöùu naøy trình baøy aûnh höôûng cuûa haøm löôïng GYPS tôùi nhieät ñoä nung, khaû naêng keát khoái vaø 
cöôøng ñoä cuûa clanhke xi maêng. GYPS coù thaønh phaàn hoùa hoïc vôùi haøm löôïng CaO cao, neân trog quaù trình 
tính thaønh phaàn phoái lieäu ñöôïc ñöa vaøo coâng thöùc tính thay theá cho haøm löôïng ñaù voâi trong baøi phoái 
lieäu vôùi tyû leä thay theá laø: 0% (maãu ñoái chöùng); 2%, 4%, 6%, 8%, 10% theo thaønh phaàn khoái löôïng khoâ. 

Keát quaû nghieân cöùu chæ ra raèng khi haøm löôïng GYPS trong phoái lieäu taêng, laøm giaûm nhieät ñoä keát 
khoái cuûa clanhke xi maêng baèng vieäc ñaùnh giaù haøm löôïng voâi töï do CaOtd trong clanhke ôû nhieät ñoä nung 
1350oC, 14000oC, 1450oC. Cöôøng ñoä sôùm cuûa maãu clanhke xi maêng coù chöùa GYPS lôùn hôn so vôùi maãu 
clanhke xi maêng ñoái chöùng. Tuy nhieân ôû tuoåi 28 ngaøy caùc maãu coù cöôøng ñoä töông ñöông nhau. maãu 
clanhke xi maêng coù chöùa GYPS coù caáu truùc tinh theå nhoû hôn so vôùi maãu clanhke xi maêng ñoái chöùng.

Töø khoùa: Phuï gia khoaùng hoùa, GYPS - phosphogypsum (baõ thaûi thaïch cao), haøm löôïng kieàm toång, clan-
hke xi maêng...

ABSTRACT 

This study presents the effect of GYPS content on the firing temperature, ability mineralization and 
compressive strength of cement clanhke. GYPS has a chemical composition with a high CaO content, 
so in the process of calculating the composition, it is included in the formula to replace the limestone 
content in the mixing with the replacement rate of 0% (sample  control); 2%, 4%, 6%, 8%, 10% by dry 
weight composition.

The research results had shown that when GYPS content in component increases, the firing tem-
perature of cement clanhke is reduced by assessing (CaOtd) free lime content in clanhke at calcination 
temperature 1350oC, 1400oC, 1450oC. Early compressive strength of cement clanhke samples containing 
GYPS are higher than that of the control cement clanhke samples. However, at the age of 28 days, the 
samples had similar compressive strength. Cement clanhke samples containing GYPS have a smaller 
crystal structure than the control cement clanhke sample.

Keywords: Mineralized additives, GYPS - phosphogypsum; total alkaline content; Cement clanhke.

1. Lời nói đầu

Xu hướng sản xuất vật liệu trên thế giới là tiết kiệm 
tài nguyên, giảm năng lượng. Ngành công nghiệp sản 
xuất clanhke xi măng tiêu tốn một lượng năng lượng 
rất lớn, do nhiệt độ nung kết khối của clanhke xi măng 
thông thường là 1450oC. Vì vậy từ lâu nhiều nhà ng-
hiên cứu đã tìm các giải pháp để giảm tiêu hao năng 
lương nung clanhke bằng nhiều biện pháp khác nhau: 
tận dụng nhiệt khí thải, sử dụng các loại phụ gia khoáng  
tạo điều kiện xuất hiện pha lỏng sớm, phá vỡ hay làm 

yếu cầu nối cấu trúc pha lỏng, giảm độ nhớt, tăng tính 
linh động pha lỏng, làm cho khả năng thấm ướt của pha 
lỏng cao, từ đó nâng tốc độ hòa tan, phân tán mạnh C2S 
và CaO trong pha lỏng, giúp chúng dễ tiếp xúc với nhau 
để tạo C3S; Giảm nhiệt độ phân hủy nguyên liệu ban 
đầu thành các ôxit có hoạt tính cao, ái lực hóa học lớn, 
tạo điều kiện tăng nhanh tốc độ phản ứng tạo khoáng 
clanhke trong pha rắn. Các nghiên cứu đã sắp xếp các 
phụ gia theo mức độ khoáng hóa như sau: [1]

CaF2 > Na2SiF6 > CaCl2 > CaSO4 > Ca2(PO4)3



NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG >>   21

>> NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC

Trong đó: CaF2 và Na2SiF6 tác dụng khoáng hóa ở 
hàm lượng 0,2 ÷ 0,3%

CaCl2 và CaSO4 tác dụng khoáng hóa ở hàm lượng 
2 ÷ 3%

CaF2; Na2SiF6; CaCl2 tác dụng khoáng hóa tốt với 
phối liệu giầu SiO2, còn CaSO4 có tác dụng khoáng hóa 
tốt với phối liệu giàu nhôm.

Hiện nay, ở Việt Nam có 3 nhà máy phân bón (DAP) 
có phát sinh nguồn bã thải thạch cao (Phosphogypsum -  
GYPS): Nhà máy DAP của Công ty CP DAP Vinachem - 
Đình Vũ (Hải Phòng), lượng phát thải bã GYPS khoảng 
800.000 tấn/năm; Công ty CP DAP số 2 tại Lào Cai và 
tại Công ty CP hóa chất và phân bón Đức Giang (Lào 
Cai), lượng phát thải bã GYPS khoảng 1 triệu tấn/năm; 
Công ty CP DAP Vinachem - Lào Cai - 800.000 tấn gyps/
năm. Tính tới thời điểm này có hơn 10 triệu tấn GYPS 
tồn chứa tại bãi chứa mà chưa có phương án xử lý. [12]

Sản xuất xi măng của Việt Nam đã đạt công suất 
tới 90 triệu tấn/ năm [13], do đó việc nghiên cứu công 
nghệ nhằm giảm nhiệt độ nung, nâng cao chất lượng 
clanhke là nhu cầu thực tế. Nghiên cứu sử dụng GYPS 
làm phụ gia khoáng hóa sản xuất clanhke xi măng nhằm 
giảm năng lượng sản xuất clanhke và giảm ô nhiễm môi 
trường do GYPS được thải từ nhà máy hóa

2. Vật liệu, các phương pháp nghiên cứu và cơ 
sở tính phối liệu 

2.1. Các phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm các 
phương pháp tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

2.2.1. Phương pháp tiêu chuẩn

- TCVN 9191:2012, Đá vôi - Phương pháp phân tích 
hóa học.

- TCVN 7131:2002, Đá sét -  phương pháp phân tích 
hóa học.

- TCVN 141:2008, Xi măng - Phương pháp phân tích 
hóa học.

- TCVN 8654:2011, Thạch cao-Phương pháp phân 
tích hóa học.

- TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - 
Xác định cường độ.

- TCVN 6017: 2015, Xi măng - Phương pháp xác 
định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích. 

- TCVN 4030:2003, Xi măng - Phương pháp xác định 
độ mịn.

- TCVN 7024:2013, Clanhke xi măng poóc lăng.

- TCVN 8877:2011, Xi măng - Phương pháp thử - 
Xác định độ nở Autoclave.

2.2.2. Phương pháp phi tiêu chuẩn

- Xác định hệ số công nghệ LSF, n, p và thành phần 
khoáng của xi măng theo công thức Bogue;

- Phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DTA - Differen-
tial Thermal Analysis). 

- Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM -Scan-
ning Electron Microscope) - Máy S-4800 Hitachi.

- Phương pháp nhiễu xạ tia X (X-Ray Diffraction) - 
máy D2 PHARSER - Hãng Brucker.

- Chế tạo mẫu hỗn hợp nung trong lò điện: Nguyên 
liệu được sấy khô và cân tỷ lệ cấp phối theo yêu cầu và 
được đưa vào máy nghiền đến độ mịn là khoảng 10% 
trên sàng 0.08mm. Mẫu phối liệu sau nghiền được tạo 
hình bằng phương pháp dẻo với độ ẩm 10-15%. Mẫu 
được sấy khô rồi đưa vào lò nung ở các nhiệt độ nung 
theo yêu cầu.

- Mẫu clanhke sau nung được nghiền với thạch cao 
tự nhiên ở tỷ lệ sao cho hàm lượng SO3 trong thành 
phần xi măng là 2.5%  tới độ mịn nhỏ hơn 5% trên sàng 
0.08mm. Mẫu xi măng dùng để xác định các tính chất 
cơ lý.

2.2. Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu

 Các nguyên liệu được sử dụng trong nghiên cứu 
gồm: Đá vôi và đất sét được lấy từ nguồn mỏ Hoàng 
Thạch - Kinh môn, quặng sắt lấy từ nguồn Thái Nguyên, 
đá cao silic lấy từ nguồn Thủy Nguyên - Hải Phòng và 
GYPS - từ nhà máy DAP Đình Vũ. Thành phần hóa học 
của nguyên liệu được thể hiện trong bảng 2.1.

2.3. Cơ sở tính phối liệu

a. Hệ số chế tạo clanhke được căn cứ vào hệ số 
công nghệ của  mẫu do công ty xi măng Hoàng Thạch 
đang sản xuất và theo công thức Bogue như sau: [1]

+ Hệ số bão hòa vôi: LSF = 94.9       (1)

+ Mô đun Silic: n = 2.0        (2)

+ Mô đun Nhôm: p = 1.50       (3)

Trong đó: Các hệ số được tính theo công thức sau:

LSF = 100 * CaO / (2.8 * SiO2 + 1.18 * Al2O3 + 0.65 
* Fe2O3)

n = SiO2 / (Al2O3 + Fe2O3)

p = Al2O3 / Fe2O3
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c. Tính phối liệu của các cấu tử đá vôi, đất sét, quặng 
sắt, đất cao silic và GYPS.

Trong các bài tính phối liệu có sử dụng GYPS trong 
thành phần được tính theo hệ số của bài phối liệu mẫu 
đối chứng (Mẫu M0- không sủ dụng GYPS) chỉ bao gồm 
Đá vôi, đá sét, quặng sắt, cao silic. 

Khi tính thay thế GYPS cho đá vôi với tỷ lệ 2%; 4%; 
6%; 8%; 10%, ta được thành phần hóa học của hỗn hợp 
thể hiện trong Bảng 2.2.

Trên cơ sở hệ số clanhke đã lựa chọn trong phương 
trình 1;2;3 (mục 2.2). và thành phần hóa học của nguyên 
liệu trong bảng 2.1. và 2.2. Ta tính được thành phần hóa 
học của bột liệu và clanhke  được thể hiện trong bảng 
2.3  của 06 mẫu nghiên cứu như sau:

Bảng 2.2. Bảng thành phần hóa của hỗ hợp Đá vôi và GYPS (dạng khô tuyệt đối)

Ký hiệu TP hỗn hợp SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O P2O5 MKN

H2 HH 98% Đá vôi 
+ 2%Gyps 0.20 0.002 0.05 54.30 0.91 0.75 0.01 0.02 0.01 42.41

H4 HH 96 % Đá vôi 
+ 4%Gyps 0.41 0.002 0.07 53.85 0.89 1.47 0.01 0.02 0.02 42.00

H6 HH 94% Đá vôi 
+ 6%Gyps 0.61 0.002 0.08 53.41 0.87 2.20 0.01 0.02 0.03 41.49

H8 HH 92% Đá vôi 
+ 8%Gyps 0.81 0.002 0.10 52.96 0.85 2.93 0.02 0.02 0.04 41.04

H10 HH 90% Đá vôi 
+ 10%Gyps 1.01 0.002 0.11 52.52 0.84 3.65 0.02 0.02 0.05 40.58

- Bài phối liệu 1- ký hiệu  M0: Bài phối liệu gồm : Đá 
vôi, Đá sét, quặng sắt, cao silic).

- Bài phối liệu 2 - ký hiệu  M2: Bài phối liệu gồm (Hỗn 
hợp 98% Đá vôi+2%GYPS, Đá sét, quặng sắt, cao silic).

- Bài phối liệu 3 - ký hiệu  M4: Bài phối liệu gồm (Hỗn 
hợp 96% Đá vôi+4%GYPS, Đá sét, quặng sắt, cao silic).

- Bài phối liệu 4 - ký hiệu  M6: Bài phối liệu gồm (Hỗn 
hợp 94% Đá vôi+6%GYPS, Đá sét, quặng sắt, cao silic).

- Bài phối liệu 5 - ký hiệu  M8: Bài phối liệu gồm (Hỗn 
hợp 92% Đá vôi+8%GYPS, Đá sét, quặng sắt, cao silic).

- Bài phối liệu 6 - ký hiệu  M10: Bài phối liệu gồm 
(Hỗn hợp 90% Đá vôi+10%GYPS, Đá sét, quặng sắt, 
cao silic).

Bảng 2.3. Thành phần hóa học và chỉ tiêu nung của phối liệu và clanhke 
(Theo tính toán lý thuyết)

TT Chỉ tiêu
Ký hiệu mẫu

M0 M2 M4 M6 M8 M10

A Phối liệu khô (chưa nung):

I Thành phần hóa của phối liệu khô chưa nung

1 SiO2 14.25 14.18 14.11 14.04 13.97 13.90

2 Al2O3 3.48 3.46 3.45 3.43 3.41 3.39

3 Fe2O3 2.32 2.31 2.29 2.28 2.27 2.26

4 CaO 43.19 42.98 42.77 42.55 42.34 42.12

5 MgO 0.80 0.79 0.78 0.76 0.75 0.74

6 SO3 0.02 0.59 1.17 1.75 2.34 2.93

7 K2O 1.06 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05

8 Na2O 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

9 P2O5 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04

10 MKN 34.81 34.55 34.29 34.03 33.77 33.50
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TT Chỉ tiêu
Ký hiệu mẫu

M0 M2 M4 M6 M8 M10

II Hệ số chế tạo phối liệu

1 LSF 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9

2 n 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46

3 p 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

4 Tít phối liệu 78.77 78.37 77.96 77.55 77.14 76.73

B Clanhke

I Thành phần hóa của Clanhke theo tính toán:

1 SiO2 21.86 21.67 21.48 21.28 21.09 20.90

2 Al2O3 5.34 5.29 5.24 5.20 5.15 5.10

3 Fe2O3 3.55 3.52 3.49 3.46 3.43 3.40

4 CaO 66.25 65.67 65.09 64.51 63.92 63.34

5 MgO 1.23 1.20 1.18 1.16 1.13 1.11

6 SO3 0.03 0.90 1.78 2.65 3.53 4.40

7 K2O 1.63 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58

8 Na2O 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

9 P2O5 0.00 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06

II Hệ số chế tạo clanhke

1 LSF 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9

2 n 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46

3 p 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

III Thành phần khoáng trong Clanhke theo tính toán:

1 C3S 62.51 59.46 56.41 53.37 50.33 47.30

2 C2S 15.54 17.29 19.04 20.78 22.52 24.26

3 C3A 8.13 8.06 7.99 7.91 7.84 7.77

4 C4AF 10.81 10.72 10.62 10.53 10.44 10.34

5 Tổng hàm lượng khoáng: 96.99 95.53 94.06 92.59 91.13 89.67

IV Hàm lượng pha lỏng trong Clanhke theo tính toán:

1 Lỏng ở 1338oC 24.68 25.33 25.98 26.63 27.27 27.92

2 Lỏng ở 1400oC 26.56 27.19 27.83 28.46 29.09 29.72

3 Lỏng ở 1450oC 27.00 27.90 28.53 29.15 29.78 30.40

V Các chỉ số khác theo tính toán:

1 - Nhiệt độ nung tối thiểu (oC): 1.42 1.40 1.39 1.38 1.37 1.35

2 - Tỷ lệ kiềm/Sulphua 0.29 0.34 0.34 0.34 0.28 0.33

Bảng 2.3. (Tiếp theo)

2.4. Nung mẫu

Mẫu sau khi được trộn cấp phối trong bảng 2.3, nung 
ở nhiệt độ 1350oC; 1400oC; 1450oC trong lò điện. Thời 
gian nâng nhiệt được thể hiện trong Bảng 2.4 và Hình 
2.1:

3. Kết quả nghiên cứu 

Các mẫu phối liệu được phân tích DTA-DTG để 
xác định các điểm mất trọng lượng ở khoảng nhiệt độ. 
Các mẫu clanhke sau nung được xác định thành phần 
khoáng, hóa, cấu trúc và các tính chất cơ lý. Dưới đây 
là các kết quả nghiên cứu và thảo luận: 
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Bảng 2.4. Thời gian nâng nhiệt mẫu nung trong lò điện ở nhiệt độ 1350oC, 1400oC, 1450oC trong lò điện

Giờ 1350 (oC) 1400 (oC) 1450 (oC)

0 25 25 25

1 235 245 235

2 445 445 470

3 655 685 695

4 865 905 920

5 1108 1153 1185

6 đến 7 1350 1400 1450

8 1108 1153 1185

9 865 905 920

10 655 685 695

11 445 465 470

12 235 245 245

13 78 80 76

3.1 Phân tích nhiệt vi sai (DTA-DTG) của mẫu 
phối liệu

Phân tích nhiệt vi sai, xác định mất trọng lượng của 
mẫu phối liệu để đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của GYPS 

Hình 3.1. Biểu đồ phân tích DTA-
DTG mẫu phối liệu M0

Hình 3.2. Biểu đồ phân tích DTA-
DTG mẫu phối liệu M2

Hình 3.3. Biểu đồ phân tích DTA-
DTG mẫu phối liệu M4

trong thành phần phối liệu khi thay đổi nhiệt độ nung. 
Kết quả xác định DTA-DTG của mẫu phối liệu (M0, M2, 
M4, M6, M8, M10) được thể hiện trong hình 3.1 - 3.6.

Hình 3.4. Biểu đồ phân tích DTA-
DTG mẫu phối liệu M0

Hình 3.5. Biểu đồ phân tích DTA-
DTG mẫu phối liệu M2

Hình 3.6. Biểu đồ phân tích DTA-
DTG mẫu phối liệu M4
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Từ kết quả phân tích DTA-DTG các mẫu phối liệu 
trong Hình 3.1 - 3.6, cho ta bảng kết quả của điểm mất 
khối lượng tại các nhiệt độ tương ứng được thể hiện 
trong Bảng 3.1.

Kết quả phân tích mất khối lượng của các mẫu và 
điểm chuyển biến nhiệt độ mất khối lượng trong Bảng 
3.1 cho ta thấy rằng: Điểm nhiệt độ mất khối lượng của 
các mẫu gần như không thay đổi nhiều so với mẫu 
không sử dụng GYPS. Tuy nhiên các mẫu khi sử dụng 

Bảng 3.1. Mất khối lượng của mẫu tại điểm chuyển biến nhiệt độ

TT Ký hiệu mẫu Điểm nhiệt độ mất 
khối lượng oC Mất khối lượng % Điểm nhiệt độ mất 

khối lượng oC Mất khối lượng %

1 M0 - - 849,68 30,745

2 M2 - - 848,24 32,676

3 M4 - - 838,40 31,856

4 M6 128,5 0,969 835,91 31,350

5 M8 143,02 1,9 836,80 27,752

6 M10 150,93 2,943 848,50 30,683

hàm lượng GYPS lên 6% trong thành phần, có hiện 
tượng mất khối lượng tại điểm chuyển từ 128 - 150oC, 
chính là điểm mất nước của GYPS.

3.2. Xác định khả năng kết khối của mẫu phối liệu

Các mẫu sau khi nung trong lò điện tại các điểm 
nhiệt độ 1350oC, 1400oC, 1450oC được phân tích thành 
phần hóa học thể hiện trong Bảng 3.2; 3.3; 3.4.

TT Thành phần M0 M2 M4 M6 M8 M10

1 SiO2 21,83 21,32 21,42 21,41 21,33 21,13

2 Al2O3 5,31 5,35 5,37 5,29 5,25 5,23

3 Fe2O3 3,53 3,51 3,41 3,35 3,33 3,29

4 CaO 60,70 63,13 64,87 64,41 64,20 64,04

5 MgO 1,16 1,11 1,06 1,06 1,06 1,04

6 SO3 0,01 0,32 0,34 0,52 1,25 1,86

7 K2O 0,93 0,64 0,51 0,45 0,55 0,52

8 Na2O 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

9 P2O5 0,00 0,01 0,02 0,03 0,06 0,07

10 CaOtd 6,11 3,54 2,69 2,71 2,67 2,36

11 MKN 1,26 0,96 0,70 0,95 0,53 0,95

12 CKT 0,13 0,14 0,21 0,15 0,3 0,21

13 LSFc 87,11 92,44 94,66 94,21 94,30 94,91

14 MSc 2,47 2,41 2,44 2,48 2,49 2,48

15 MAc 1,50 1,52 1,57 1,58 1,58 1,59

16 C3S 40,45 53,10 59,37 57,69 55,65 54,97

17 C2S 32,07 21,07 16,62 17,86 19,17 19,11

18 C3A 8,10 8,24 8,46 8,35 8,28 8,29

19 C4AF 10,74 10,68 10,38 10,19 10,13 10,01

20 Tổng các 
khoáng 91,36 93,08 94,83 94,09 93,23 92,39

Bảng 3.2. Thành phần hóa các mẫu nung trong lò điện ở nhiệt độ 1350oC
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Bảng 3.3. Thành phần hóa các mẫu nung trong lò điện ở nhiệt độ 1400oC

TT Thành phần M0 M2 M4 M6 M8 M10

1 SiO2 21,15 21,40 21,21 20,92 20,80 20,94

2 Al2O3 5,35 5,28 5,22 5,38 5,23 5,18

3 Fe2O3 3,37 3,36 3,31 3,39 3,34 3,31

4 CaO 64,99 65,22 65,64 63,28 64,99 65,31

5 MgO 1,23 1,21 1,14 1,16 1,14 1,14

6 SO3 0,01 0,25 0,37 0,42 1,18 1,38

7 K2O 0,44 0,49 0,46 0,34 0,37 0,38

8 Na2O 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

9 P2O5 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06

10 CaOtd 3,98 3,14 2,92 2,81 2,17 2,08

11 MKN 0,76 0,71 0,64 0,68 0,65 0,59

12 CKT 0,14 0,34 0,16 0,14 0,13 0,34

13 LSFc 95,97 95,44 96,96 94,27 97,61 97,63

14 MSc 2,43 2,48 2,49 2,39 2,43 2,47

15 MAc 1,59 1,57 1,58 1,59 1,57 1,56

16 C3S 63,05 61.88 65.17 56.43 63,22 63,26

17 C2S 13,07 14,67 11,65 17,40 11,94 12,31

18 C3A 8,48 8,31 8,23 8,52 8,21 8,13

19 C4AF 10,25 10,22 10,07 10,32 10,16 10,07

20 Tổng các 
khoáng 94,85 95,08 95,12 92,67 93,53 93,77

Bảng 3.4. Thành phần hóa các mẫu nung trong lò điện ở nhiệt độ 1450oC

TT Thành phần M0 M2 M4 M6 M8 M10

1 SiO2 21,89 21,53 21,33 21,22 20,83 20,78

2 Al2O3 5,26 5,35 5,29 5,30 5,31 5,12

3 Fe2O3 3,56 3,71 3,59 3,48 3,32 3,41

4 CaO 65,92 65,80 64,68 64,68 63,57 63,74

5 MgO 1,23 1,19 1,19 1,17 1,04 1,08

6 SO3 0,01 0,28 0,25 0,38 0,53 0,59

7 K2O 0,11 0,43 0,51 0,30 0,36 0,15

8 Na2O 0,01 0,011 0,01 0,01 0,011 0,01

9 P2O5 0,00 0,01 0,03 0,04 0,05 0,06

10 CaOtd 2,59 1,9 1,87 1,81 1,63 1,60

11 MKN 0,56 0,39 0,4 0,38 0,31 0,33

12 CKT 0,12 0,18 0,2 0,19 0,13 0,12

13 LSFc 94,42 95,35 94,70 95,21 95,24 95,93

14 MSc 2,48 2,38 2,40 2,42 2,41 2,44

15 MAc 1,48 1,44 1,47 1,52 1,60 1,50

16 C3S 61,54 62,20 59,82 60,37 58,55 60,60
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TT Thành phần M0 M2 M4 M6 M8 M10

17 C2S 16,33 14,80 16,03 15,29 15,55 13,86

18 C3A 7,92 7,90 7,94 8,16 8,45 7,80

19 C4AF 10,83 11,29 10,92 10,59 10,10 10,38

20 Tổng các 
khoáng 96,62 96,19 94,71 94,41 92,66 92,64

Bảng 3.4. (Tiếp theo)

Từ kết quả phân tích thành phần 3.2 - 3.4, ta vẽ đồ 
thị biểu diễn ảnh hưởng của nhiệt độ hàm lượng CaOtd 

và SO3 của clanhke xi măng được thể hiện trong hình 
3.7 và 3.8.

Hình 3.7. Biểu đồ hàm lượng CaO tự do của mẫu nung 
ở nhiệt độ 1350oC, 1400oC, 1450oC

Hình 3.7. Biểu đồ hàm lượng SO3 của mẫu nung 
ở nhiệt độ 1350oC, 1400oC, 1450oC

Từ kết quả phân tích bảng 3.2.-3.4 và hình 3.7-3.8. 
ta có nhận xét sau: 

- Mẫu có chứa hàm lượng GYPS lớn (M8. M10) chỉ 
cần nung ở nhiệt độ 1400oC (Hàm lượng CaOtd của M8 
= 2,17 và M10 = 2,08%) có khả năng kết khối tương 
đương với mẫu M0 (Hàm lượng CaOtd của M0 = 2,53%)  
nung ở nhiệt độ 1450oC. Nghĩa là khi tăng hàm lượng 
GYPS trong thành phần phối liệu thì giảm nhiệt độ nung 
của phối liệu. 

- Khi nhiệt độ nung tăng thì hàm lượng SO3 trong 
mẫu clanhke giảm dần, thể hiện rõ ràng nhất ở ở nhiệt 
độ 1400oC với mẫu M8 (SO3 = 1,18 và M10 (SO3 = 
1,38%) và 1450oC  với mẫu M8 (SO3 = 0,53% và M10 
(SO3 = 0,59%). 

- Hàm lượng GYPS thay thế đá vôi trong phối liệu 
càng tăng thì phối liệu càng dễ nung, được thể hiện 
bằng hàm lượng vôi tự do trong các mẫu có thạch cao 
đều thấp hơn mẫu nền M0.

- Hàm lượng Na2O còn lại trong clinhke rất ít. do 
bay hơi.

3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng GYPS tới thành 
phần khoáng (XRD) của mẫu clanhke 

Các mẫu phối liệu nung ở nhiệt độ 1450oC và được 
đem phân tích thành phần khoáng (XRD). Hình 3.8 - 
3.13 thể hiện giản đồ rowghen XRD của mẫu Clanhke.

Kết quả phân tích định lượng (phân tích XRD) hàm 
lượng các khoáng chính và pha vô định hình của các 
mẫu Clanhke nung trong Lò điện ở 1450oC được thể 
hiện trong Bảng 3.5.

Từ kết quả phân tích XRD trên hình 3.8 - 3.13 và 
bảng phân tích 3.5. ta có nhận xét như sau: Mẫu clan-
hke có hàm lượng khoáng C3S cao nhất với tỷ sử dụng 
GYPS là 2 ÷ 4%  thay thế đá vôi. Các sự xuất hiện của 
khoáng 3CaO. Al2O3.CaSO3 của các mẫu M4 - M10.

3.4. Ảnh hưởng của hàm lượng GYPS tới hình 
dạng khoáng (SEM) của mẫu clanhke 

Các mẫu phối liệu được nung ở nhiệt độ 1450oC, 
phân tích cấu trúc (SEM). Hình 3.14 - 3.19 thể hiện cấu 
trúc (SEM) của mẫu Clanhke.

Kết quả chụp SEM của mẫu cho ta thấy: Các mẫu ở 
độ phóng đại 1000, 2000 lần thấy mẫu M0 có hình dạng 
tinh thể rõ rệt. Các mẫu có GYPS ngoài các khoáng tinh 
thể còn xuất hiện rất nhiều pha lỏng nóng chảy.
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Hình 3.8. Phân tích XRD mẫu clanhke M0 Hình 3.9. Phân tích XRD mẫu clanhke M2

Hình 3.10. Phân tích XRD mẫu clanhke M4 Hình 3.11. Phân tích XRD mẫu clanhke M6

Hình 3.12. Phân tích XRD mẫu clanhke M8 Hình 3.13. Phân tích XRD mẫu clanhke M10

3.4. Ảnh hưởng của hàm lượng GYPS tới tính 
chất cơ lý của mẫu clanhke

Từ kết quả thử nghiệm khả năng kết khối (vôi tự do) 
trong bảng 3.2 - 3.4 cho thấy: mẫu cần được nung ở 
nhiệt độ 1450oC mới cho khả năng kết khối tốt. Mẫu sau 

khi nung ở nhiệt độ 1450oC được nghiền với thạch cao 
tự nhiên sao cho khống chế hàm lượng SO3 trong thành 
phần xi măng là 2,5%. Kết quả thử các tính chất cơ lý 
được thể hiện trong bảng 3.6.
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Bảng 3.5. Hàm lượng khoáng trong clanhke XM ở nhiệt độ nung 1450oC

STT Tên mẫu ĐVT C3S C2S C3A C4AF Pha vô định hình
1 M0 % 58,0 14,5 8 7,5 12,0

2 M2 % 54,5 18,5 6,5 8,5 12,0

3 M4 % 59,5 13,5 6,5 9,0 11,5

4 M6 % 60,0 12,5 7,5 10,5 9,5

5 M8 % 59,0 12,5 7,5 9,0 12,0

6 M10 % 56,0 18,5 8,5 7,0 10,0

Hình 3.14.a. M0-1000x Hình 3.14.b. M0-2000x Hình 3.15.a. M2-1000x

Hình 3.15.b. M2-2000x Hình 3.16.a. M4-1000x Hình 3.16.b. M4-2000x

Bảng 3.6. Tính chất cơ lý của  xi măng

TT Chỉ tiêu M0 M2 M4 M6 M8 M10

1 Blaine (cm2/g) 3,145 3,160 3,164 3,139 3,169 3,150

2 Sót sàng R009  % 0,70 0,60 1,00 1,00 0,80 1,30

3 Nước tiêu chuẩn,% 25,80 26,40 25,60 25,20 25,00 24,80

4

Thời gian đông kết

     - Bắt đầu, Phút 110 105 95 100 105 105

     - Kết thúc, Phút 165 145 130 135 145 145

6 Độ ổn định thể tích, % 1,50 1,50 1,50 0,50 0,50 1,00

7

Cường độ nén (Mpa)

 - Sau 1 ngày-R1 13,30 17,20 18,90 20,60 21,20 17,90

 - Sau 3 ngày-R3 25,00 33,80 32,90 33,00 33,50 32,70

 - Sau 28 ngày-R28 50,4 53,8 52,7 52,1 51,8 51,3

8 Độ nở Autoclave (%) 0,23 0,14 0,18 0,12 0,04 0,06
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Hình 3.17.a. M6-1000x Hình 3.17.b. M6-2000x Hình 3.18.a. M8-1000x

Hình 3.18.b. M8-2000x Hình 3.19.a. M10-1000x Hình 3.19.b. M10-2000x

Từ kết quả nghiên cứu bảng 3.6 ta có nhận xét như 
sau:

- Cường độ xi măng 1 ngày, 3 ngày, 28 ngày của 
các mẫu (M2,4,6,8,10) đều lớn hơn trong mẫu nền M0 
(mẫu không có GYPS). Mức tăng cường độ lớn nhất ở 
tuổi 1 ngày của mẫu M8 là  59%, 3 ngày của mẫu M2 
là 34%, 28 ngày của mẫu M2 và M4 là 3%. Mẫu M10 
có cường độ tăng ở tuổi 1 và 3 ngày, tuy nhiên ở tuổi 
28 ngày không tăng, điều này cho thấy tại M10 bắt đầu 
có sự bão hòa vai trò của Gyps trong thành phần của 
clanhke xi măng. 

- Thời gian đông kết và độ nở autocalve của mẫu có 
GYPS không khác nhiều so với mẫu không có phospho-
gypsum trong thành phần.

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu khả năng sử GYPS làm phụ gia 
khoáng hóa thay thế một phần đá vôi để sản xuất Clan-
hke xi măng ta có thể kết luận như sau:

- Các mẫu sử dụng GYPS đều có khả năng tạo 
khoáng tốt hơn so với mẫu không sử dụng GYPS được 
thể hiện bằng hàm lượng vôi tự do của các mẫu giảm 
(ở cùng điều kiện nhiệt độ nung) khi tăng hàm lượng  
GYPS trong thành phần. Đặc biệt là các mẫu nung ở 
nhiệt độ 1450oC, hàm lượng CaOtd của mẫu M0 = 2,59% 
còn M10 = 1,6%.  Nhiệt độ nung clanhke có thể giảm khi 
sử dụng GYPS trong thành phần phối liệu.

- Các mẫu clanhke chứa GYPS quan sát thấy ngoại 
quan đều có màu đen rất đẹp, không có hiện tượng bị 
vàng lõi như mẫu đối chứng M0. Mẫu clanhke xi măng 
dòn và dễ nghiền.

-  Các mẫu clanhke có chứa GYPS có cấu trúc tinh 
thể nhỏ và hình thành nhiều pha vô định hình hơn so 
với mẫu M0.

- Thời gian đông kết và độ nở autoclave của mẫu xi 
măng chứa GYPS không khác so với mẫu M0.

- Sử dụng GYPS trong thành phần phối liệu ở tỷ lệ 
từ là 2-8%, tùy thuộc vào yêu cầu phát triển cường độ 
ở tuổi sớm hay tuổi muộn. Nếu yêu cầu cường độ phát 
triển nhanh ở 1 ngày tuổi sử dụng mẫu M8 tăng cường 
độ là  59%. 3 ngày của mẫu M2 là 34%. 28 ngày của 
mẫu M2 và M4 là 3%. 

- Không nên sử dụng hàm lượng GYPS lớn hơn 10% 
thay thế đá vôi trong phối liệu nếu sử dụng các hệ số 
công nghệ chế tạo như xi măng pooc lăng thông thường 
của Hoàng thạch đang sử dụng trong nghiên cứu này. 
Mẫu chỉ cho nhiệt độ nung thấp nhất. nhưng hầu hết các 
tính chất cơ lý điều không lớn hơn so với các mẫu sử 
dụng ít GYPS trong thành phần.

- Sử dụng GYPS làm phụ gia khoáng hóa trong sản 
xuất clanhke góp phần đáng kể vào việc giảm nhiệt độ 
nung. nâng cao chất lượng clanhke và giảm ô nhiễm 
môi trường do lượng phát thải GYPS gần 10 triệu tấn 
đang nằm ở bãi chứa./.



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

>> NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Harold F.W.Taylor (1997). Cement chemistry. Aca-
demic Press Inc. London.

[2]. FL Smith - Chapter 1 - History of the Cement Industry. 
2005.

[3]. Dipl. - Ing. Walter H. Duda - Cement data book - 3rd 
ediction.

[4]. Sayed Horkoss. Roger Lteif. and Toufic Rizk - Calcu-
lation of the C3A percentage in high sulfua clanhke. Hindawi 
Publishing Corporation - International Journal of analytical 
Chemistry - Volume 2010. Article ID 102146. 5 pages.

[5]. Lixuerun. Ma Binh. Chen Wenping. Shen Xiaodong 
- Alite modification by SO3 in cement clanhke - an industrial 
trial.

[6]. Terry F. Newkirk - Effect of SO3 on the Alkali Com-
pounds of Portland Cement clanhke - Journal of Research of 
the National Bureau of Standards. Vol. 47. No.5. November 
1951. 

[7]. H. Tayibi. M.Choura. F. A. López. F. J. Alguacil. A. 
López-Delgado. "Environmental impact and management of 

phosphogypsum". Journal of Environmental Management 90 
(2009) 2377-2386.

[8]. J.L. Mas. EG. San Miguel. J.P. Bolívar. F. Vaca. J.P. 
Pérez- Moreno - An assy on the effect of preliminary restora-
tion tasks applied to a large Temorm wastes disposal in the 
south - west of Spain; Science of the total envirioment 364. 
55-66-2006.

[9]. Bolivar. J.P.. Garcia -Tenorio. R.. Vaca. F.. Radioeco-
logical study of an estuarine system located in the south of 
Spain ; Water research 34. 2941-2950 - 2000.

[10]. C.Conklin. - Potential use phosphogypsum and as-
sociated risks; US Environmental Protection Agency, 1992.

[11]. Burnett. W.C.. Elzerman. A. W.. " Nuclide migration 
and the environmental radiochemistry of Florida phospho-
gypsum; Journal of environmental Radioactivity 54. 27-51, 
2001.

[12]. Bộ Xây dựng. Điều tra khảo sát các nguồn phế thải 
công nghiệp làm vật liệu xây dựng, 2017.

[13]. Hiệp hội xi măng Việt Nam. tình hình sản xuất và 
xuất khẩu xi măng năm 2018.



NGHIÏN CÛÁU VAÂ PHAÁT TRIÏÍN VÊÅT LIÏåU XÊY DÛÅNG >>   33

>> NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHẢN ỨNG KIỀM SILIC 
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Khoa Vaät lieäu Xaây döïng, Tröôøng Ñaïi hoïc Xaây döïng
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TOÙM TAÉT

Beâ toâng söû duïng coát lieäu thuyû tinh boït (CLTTB) laø loaïi vaät lieäu coù nhieàu öu ñieåm nhö khoái löôïng 
theå tích nhoû vaø heä soá daãn nhieät thaáp. Söï töông taùc giöõa loaïi coát lieäu naøy vôùi saûn phaåm thuûy hoùa cuûa xi 
maêng laø vaán ñeà thöôøng ñöôïc quan taâm nghieân cöùu. Do CLTTB coù theå coù phaûn öùng kieàm - silic gaây nôû 
laøm aûnh höôûng xaáu tôùi tính chaát cuûa beâ toâng. ÔÛ Vieät Nam, chöa coù nhieàu ñeà taøi nghieân cöùu veà vaán ñeà 
naøy. Baøi baùo naøy trình baøy keát quaû nghieân cöùu phaûn öùng kieàm - silic trong vöõa söû duïng caùt thuyû tinh boït. 
Ñieàu naøy seõ goùp phaàn laøm saùng toû nhöõng ñaëc tính vaø töø ñoù coù theå ñöa loaïi beâ toâng naøy vaøo söû duïng 
phoå bieán hôn taïi Vieät Nam.

Töø khoùa: phaûn öùng kieàm silic, coát lieäu thuûy tinh boït.

ABSTRACT 

The concrete using foam glass aggregate (FGA) is a material with many advantages such as low 
density and low thermal conductivity. The interaction between the aggregate and hydration products 
of cement is a problem often gotten interested in study. Due to Alkali-Silica Reaction, FGA could swell 
causing adversely affect for the properties of concrete. In Vietnam, there is not much research on this 
issue. This paper presents the research results of Alkali-Silica Reaction in the mortar using foam glass 
sand. That will contribute to clarify the characteristics of the concrete and thus can offer it used on more 
popular in Vietnam.

Keywords: Alkali-Silica Reaction, foam glass aggregate.

1. Giới thiệu

Trong hầu hết loại bê tông, cốt liệu thường trơ về mặt 
hoá học. Tuy nhiên, một số cốt liệu phản ứng với các 
hydroxit kiềm trong bê tông, làm giãn nở và nứt sau thời 
gian dài. Phản ứng kiềm-cốt liệu được chia làm hai loại: 
phản ứng kiềm- silic (Alkali-Silica Reaction, ASR) và phản 
ứng kiềm-cacbonat (Alkali-Carbonate Reaction, ACR).

Phản ứng kiềm-silic (ASR) thường được quan tâm 
lớn vì cốt liệu chứa oxit silic phản ứng là phổ biến hơn. 
Trong phản ứng ASR, cốt liệu có chứa một số dạng của 
oxit silic sẽ phản ứng với hydroxit kiềm trong bê tông để 
tạo thành một loại gel nở vì nó hấp thụ nước từ hồ xi 
măng xung quanh hoặc môi trường. Những loại gel có 
thể gây áp lực đủ lớn để gây phá hủy bê tông [1].

Khi sử dụng, cốt liệu thủy bọt (CLTTB) trong bê tông xi 
măng, vấn đề độ bền lâu và an toàn khi sử dụng thường 

được đặt ra. Thủy tinh có thể phản ứng ASR với kiềm 
trong xi măng gây ra giãn nở [2]. Ducman et al. and Col-
lins phát hiện ra rằng phản ứng ASR của CLTTB có xuất 
hiện trong bê tông nhưng không gây ra ảnh hưởng xấu do 
giản nở hoặc hiện tượng tạo muối trên bề mặt [3, 4]. Tuy 
nhiên, Shayan và Xu chỉ ra được những hư hại do việc 
giãn nở lên đến 0.7% sau 14 ngày ngâm mẫu có 100% 
cốt liệu thủy tinh trong dung dịch NaOH 1M ở 80oC [5].

Quá trình cơ bản của phản ứng ASR là nở/phân rã 
vật chất silic và tạo ra các gel kiềm - silic do phản ứng 
giữa chúng với sự góp mặt của ion Ca2+ có trong các 
sản phẩm thủy hóa của xi măng. Khi có mặt Ca(OH)2, 
ASR gel càng trở nên phức tạp. Đã có một số mô hình 
toán học và phương pháp tính toán được xây dựng, tuy 
nhiên hầu hết các mô hình động học mô tả ASR trong 
bê tông đều được phát triển bằng cách phân tích với hệ 
chứa cốt liệu thủy tinh bọt dạng cầu [6].



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

>> NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC

Các phương pháp thí nghiệm tăng tốc để xác định 
ASR thường được dùng để xác định nhanh khả năng 
giản nở do ASR. Phương pháp phổ biến là xác định 
độ giãn nở của thanh vữa được ngâm trong dung dịch 
NaOH 1M ở nhiệt độ 80oC trong vòng 14 ngày như 
ASTM C 1260, DD 249:1999 and RILEM TC 106-AAR. 
Với tác động đồng thời cả nhiệt độ và nồng độ kiềm cao, 
có thể xác định nhanh khả năng phản ứng ASR với cả 
cốt liệu ít hoạt tính. Trong phương pháp nhanh, tác nhân 
tham gia phản ứng là ion Na+ từ dung dịch là chính 
không phụ thuộc vào hàm lượng kiềm trong xi măng chế 
tạo mẫu vữa.

Ở nhiều nước trên thế giới, phế thải thủy tinh được 
coi là nguyên liệu tốt thường được tái chế làm CLTTB 
cho bê tông. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Môi 
trường, hiện nay, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại 
Việt Nam ước tính khoảng 12,8 triệu tấn/năm, trong đó 
khu vực đô thị là 6,9 triệu tấn/năm (chiếm 54%) lượng 
chất thải rắn, còn lại tập trung tại các huyện lỵ, thị xã, 
thị trấn. Dự báo tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô 
thị đến năm 2020 sẽ là khoảng 22 triệu tấn/ 1năm [7]. 
Trong đó, lượng rác thải thủy tinh chiếm khoảng 1,5÷ 
2% [8]. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chỉ có một vài đề tài ng-
hiên cứu vật liệu bê tông sử dụng cốt liệu thủy tinh [9, 
10]. Vì vậy, việc nghiên cứu phản ứng kiềm - silic trong 
bê tông sử dụng thuỷ tinh bọt sẽ góp phần làm sáng tỏ 

những đặc tính từ đó có thể đưa loại bê tông này vào 
sử dụng phổ biến hơn tại Việt Nam. Trong bài báo này 
trình bày kết quả “Nghiên cứu ảnh hưởng của phản ứng 
kiềm silic đến một số tính chất cơ lý của vữa sử dụng 
cát thuỷ tinh bọt”.

2. Vật liệu và phương pháp thí nghiệm

2.1 .Vật liệu thí nghiệm

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đề tài sử dụng các 
loại nguyên vật liệu gồm: xi măng Bút Sơn PC40, bột đá 
vôi, cát thủy tinh bọt, cát vàng sông Lô và phụ gia siêu 
dẻo Sikament R4 dạng lỏng của hãng Sika. 

2.1.1. Xi măng Bút Sơn PC40

Một số tính chất của xi măng Bút Sơn PC40 được 
thể hiện trong các bảng dưới:

Nhận xét: Xi măng PC40 Bút Sơn thỏa mãn các yêu 
cầu như trong tiêu chuẩn TCVN 2682:2009 làm chất 
kết dính để chế tạo vữa và bê tông. Đồng thời có hàm 
lượng Na2O tương đương (Na2O+ 0,658KOH) lớn hơn 
1% theo yêu cầu của RILEM TC 106-2.

2.1.2. Bột đá vôi

Một số tính chất của bột đá vôi được thể hiện trong 
các bảng dưới:

Bảng 1. Thành phần hóa của xi măng PC40 Bút Sơn

Oxít                           SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O MKN

%  21,80  4,42  3,49    64,61    1,25    0,63    1,08    0,85

Bảng 2. Một số tính chất của xi măng PC40 Bút Sơn

TT Tính chất Đơn vị Kết quả TCVN 2682:2009 Phương pháp thử

1 Khối lượng riêng g/cm3 3,15 - TCVN 4030-2003

2 Độ mịn qua sàng N.009 % 0 ≤ 10 TCVN 4030-2003

3 Lượng nước tiêu chuẩn % 29,5 - TCVN 6017-1995

4 Thời gian bắt đầu đông kết Phút 105 ≥ 45 TCVN 6017-1995

5 Thời gian kết thúc đông kết Phút 180 ≤ 375 TCVN 6017-1995

6 Cường độ nén 3 ngày ± 45 phút Mpa 28,8 ≥ 21 TCVN 6016-2011

7 Cường độ nén 28 ngày ± 8h Mpa 46,7 ≥ 40 TCVN 6016-2011

Bảng 3. Một số tính chất của bột đá vôi

TT Tính chất Đơn vị Kết quả Phương pháp thử

1 Khối lượng riêng g/cm3 2,7 TCVN 4030-2003

2 Độ mịn qua sàng N.009 % 93 TCVN 4030-2003
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2.1.3. Thuỷ tinh bọt

a) Chế tạo cốt liệu thuỷ tinh bọt

Để nghiên cứu mức độ giãn nở do ASR của cốt liệu 
thuỷ tinh bọt, nhóm đề tài đã chế tạo thuỷ tinh bọt dạng 
viên sau đó đập nhỏ tạo cốt liệu nhỏ. Cát thủy tinh bọt và 
cát vàng được sàng phân loại và phối hợp thành phần 
hạt theo RILEM TC A-106-2. 

Nguyên liệu chính chế tạo thuỷ tinh bọt là phế liệu 
thuỷ tinh từ kính tấm. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng 
chất tạo khí và chất dính kết. Thuỷ tinh lỏng là loại nguyên 
liệu dễ kiếm được sử dụng là chất kết dính cho quá trình 
tạo hình hạt thuỷ tinh, bột đá vôi làm chất tạo khí.

Phế thải thuỷ tinh tấm được đập vỡ vụn. Tiếp theo, 
vụn thuỷ tinh được đem đi nghiền và sàng qua sàng 1 
mm được thuỷ tinh bột. Thuỷ tinh bột được nhào trộn 
với thuỷ tinh lỏng và nước để tạo thành hỗn hợp ẩm và 
đem vê viên bằng tay có kính thước khoảng 6-8 mm, 
tỷ lệ phối liệu của hỗn hợp nhào trộn được thể hiện ở 
bảng dưới:

Bảng 4. Tỷ lệ phối liệu của hỗn hợp chế tạo 
thuỷ tinh bọt (pkl)

Thuỷ tinh 
bột

Thuỷ tinh 
lỏng Bột đá vôi Nước

97 3 2 22

Sau khi vê viên, các hạt thuỷ tinh được sấy trong tủ 
sấy ở nhiệt độ 65oC trong khoảng 10-15h. Tiếp theo các 
hạt thuỷ tinh được nung phồng nở trong tủ nung ở nhiệt 
độ 750oC.

Sau khi chế tạo được hạt cốt liệu thủy tinh bọt như 
trên hình 3.2.d, nhóm đề tài đập nhỏ và sàng phân loại 
cỡ hạt theo RILEM TC 106-2 tạo thành cát thủy tinh bọt, 
như ở bảng dưới:

Hình 1. Hình ảnh các trạng thái thủy tinh 
trong quá trình chế tạo 

(a) Kính tấm được đập vỡ vụn; (b) bột thủy tinh được 
sàng qua sàng 1mm; (c) thủy tinh được vê viên d = 6-8 

mm; (d) thủy tinh bọt sau khi nung ở tmax = 750oC

Bảng 5. Thành phần hạt của cốt liệu thủy tinh bọt

Cỡ sàng (mm) Tỷ lệ theo khối 
lượng, %Lọt sàng Trên sàng

5 2,5 10

2,5 1,25 25

1,25 0,63 25

0,63 0,315 25

0,315 0,15 15

b) Tính chất của cốt liệu thủy tinh bọt

Một số tính chất của thuỷ tinh bọt được thể hiện 
trong các bảng dưới:

Bảng 6. Một số tính chất của cát thuỷ tinh bọt

Các chỉ tiêu 
đánh giá Đơn vị Kết quả Phương pháp 

xác định

Khối lượng thể 
tích xốp kg/m3    713 TCVN 

7572-6:2006 

KLTT ở trạng khô kg/m3 1512 TCVN 
7572-4:2006

KLTT ở trạng thái 
bão hoà nước kg/m3 1861 TCVN 

7572-4:2006

Độ hút nước % 22,3 TCVN 
7572-4:2006

2.1.4. Cát vàng

Cát vàng sông Lô được sử dụng làm cốt liệu để chế 
tạo mẫu vữa đối chứng.Một số tính chất của cát vàng 
được thể hiện trong các bảng dưới:

Bảng 7. Một số tính chất của cát vàng

Các chỉ tiêu 
đánh giá Đơn vị Kết quả Phương pháp 

xác định

Khối lượng riêng g/cm3 2,65 TCVN 
7572-4:2006
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Các chỉ tiêu 
đánh giá Đơn vị Kết quả Phương pháp 

xác định

Độ ẩm tự nhiên % 0,2 TCVN 
7572-7:2006

Khối lượng 
thể tích xốp   kg/m3 1419 TCVN 

7572-6:2006 

Độ ẩm bão hòa 
bề mặt khô % 1,1 TCVN 

7572-4:2006

KLTT 
trạng thái khô kg/m3 2315 TCVN 

7572-4:2006

Bảng 7. (Tiếp theo)

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Cấp phối nghiên cứu

Nhóm đề tài dựa theo RILEM TC A-106-2 để xác 
định cấp phối của vữa với nước/xi măng = 0,47 theo 
khối lượng, cát/xi măng = 2,25 theo khối lượng đối với 
mẫu đối chứng sử dụng cát vàng, trên cơ sở đó tính 
lượng cát thủy tinh bọt theo thể tích. Bột đá vôi được 
đưa vào nhằm đảm bảo tính dẻo của hỗn hợp vữa và 
không đóng góp vào ASR. Phụ gia siêu dẻo đưa vào 
trong thành phần cấp phối nhằm điều chỉnh độ lưu động 
của vữa tươi trong khoảng 205-220 mm. Các cấp phối 
vữa được nêu trong Bảng 8.

3.2. Các tính chất của vữa

3.2.1. Các tính chất của hỗn hợp vữa

Bảng 8. Cấp phối bê tông sử dụng cốt liệu thuỷ tinh bọt ở các tỷ lệ khác nhau

Ký hiệu cấp phối XM (kg) Bột đá vôi (kg) Cát vàng (kg) TT bọt (kg) Nước (kg) PGSD (kg)

M0 600 - 1350 - 282 3

M1 600 - - 781
282

(349*)
6

M2 535 134 - 781
251

(346*)
5,35

Ghi chú:
Khối lượng thủy tinh bọt trong Bảng 8 là khối lượng khô. (*) là lượng nước thực tế nhào trộn để điền các lỗ rỗng của cát 

thủy tinh bọt.

Sau khi nhào trộn, nhóm đề tài xác định tính lưu động 
của vữa tươi và khối lượng thể tích của hỗn hợp bê 
tông. Kết quả thí nghiệm được thể hiện trong bảng 4.2.

Có thể thấy khi khi sử dụng cát thủy tinh bọt, độ sụt 
của hỗn hợp vữa giảm khá mạnh từ 220 mm của mẫu 
đối chứng M0 xuống 170 mm của mẫu M1. Mặc dù hàm 
lượng phụ siêu dẻo tương ứng đã tăng từ 0,5% với mẫu 
M0 so với 1% với mẫu M1. Đồng thời, khi chế tạo mẫu 
vữa M1 đã xuất hiện hiện tượng tách nước mặc dù độ 
lưu động chưa nằm trong khoảng 205-220 mm theo 
RILEM TC A-106-2. Điều này được giải thích là do cát 
thủy tinh bọt có bề mặt phức tạp hơn so với cát vàng 
nên làm giảm tính lưu động của vữa. 

Để điều chỉnh tính lưu động của hỗn hợp hồ, nhóm 
đề tài đã sử dụng bột đá vôi thay thế xi măng 20% kết 
hợp với phụ gia siêu dẻo. Kết quả cho thấy hỗn hợp vữa 
M2 có độ dẻo và độ lưu động tốt.

Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa giảm từ 2235 
kg/m3 khi sử dụng cát vàng xuống hơn 1700 kg/m3 khi 
sử dụng cát thủy tinh bọt. Điều này là do khối lượng thể 
tích của CLTTB nhỏ hơn so với cát vàng.

3.2.2. Các tính chất của vữa đã đóng rắn

Sau khi nhào trộn hỗn hợp bê tông, nhóm đề tài 
tiến hành tạo hình mẫu vữa trong khuôn thép với kích 
thước 25 × 25 × 285 mm để xác định độ co nở theo 
phương pháp nhanh (phương pháp A). Mẫu được phủ 
lynon chống bay hơi nước và sau một ngày, mẫu được 

Bảng 9. Kết quả xác định độ sụt và khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa

Ký hiệu cấp phối Độ lưu động của vữa tươi (mm) Khối lượng thể tích (kg/m3)

M0 220 2235

M1 170 1767

M2 200 1701
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Hình 3. Cường độ nén ở 7 ngày tuổi (a) 
và 16 ngày tuổi (b)

43% và 31%. Hiện tượng này có thể là do sự hư hại về 
cấu trúc ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu uốn hơn 
khả năng chịu nén.

4. Kết luận

Với những nguyên liệu và thiết bị thí nghiệm đã sử 
dụng trong nghiên cứu, có thể rút ra một số kết luận sau:

- Mẫu vữa sử dụng cát thủy tinh bọt có độ giãn nở 
tăng nhanh vào khoảng 5-6 ngày đầu khi ngâm trong môi 
trường NaOH 1M, 80oC và đạt giá trị khoảng 0,05-0,06%.

- Môi trường NaOH 1M, 80oC có ảnh hưởng xấu đến 
cường độ uốn hơn so với cường độ nén của mẫu vữa 
sử dụng cát thủy tinh bọt./.

Hình 4. Cường độ uốn ở 7 ngày tuổi (a) 
và 16 ngày tuổi (b)
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TOÙM TAÉT

Tro traáu Caàu Tre RHA ñöôïc xöû lyù nhieät (nung laïi) ôû caùc nhieät ñoä nung 500oC thôøi gian löu 10 phuùt, 
500oC thôøi gian löu 30 phuùt vaø 700oC thôøi gian löu 30 phuùt ñeå ñaùnh giaù ñoä hoaït tính cuûa tro söû duïng 
laøm phuï gia hoaït tính cho xi maêng hoãn hôïp PCB. Keát quaû khaûo saùt cho thaáy, tro RHA ñöôïc xöû lyù nhieät 
ôû 500oC trong 30 phuùt giuùp caûi thieän ñoä hoaït tính puzolan cuûa tro RHA ñaùng keå, laøm taêng cöôøng ñoä neùn 
cuûa xi maêng ôû caùc ngaøy tuoåi (ñaït 62,1 Mpa ôû 28 ngaøy tuoåi so vôùi OPC ñaït 56,1 Mpa). Maãu RHA nung ôû 
700oC trong 30 phuùt coù thaønh phaàn hoùa vaø ñoä mòn thoûa maõn yeâu caàu TCVN 8827:2011, nhöng hoaït tính 
cöôøng ñoä thì laïi raát thaáp (cöôøng ñoä xi maêng phaùt trieån ôû 28 ngaøy tuoåi giaûm, ñaït 46,1 Mpa). Caùc maãu tro 
RHA qua xöû lyù nhieät ñeàu laøm caûi thieän ñoä deûo tieâu chuaån cuõng nhö giaûm thôøi gian ñoâng keát xi maêng so 
vôùi RHA khoâng xöû lí nhieät.  

Töø khoùa: phuï gia hoaït tính, tro traáu RHA, xi maêng pooùc laêng hoãn hôïp, coâng ngheä xi maêng.

ABSTRACT 

Cau Tre rice husk ash (RHA) is heat-treated (reheated) at different firing temperatures: at a tem-
perature of 500oC for 10 min, 500oC for 30 min and 700oC for 30 min. In order to evaluate the activity 
of RHA used as an active additive for portland blended cement (PCB). The results show that, RHA ash 
was heat-treated at 500oC for 30 minutes to help improve the puzolan activity of its significantly, that 
is to increase the compressive strength of cement (the intensity reached 62.1 Mpa at 28 days of age 
compared to OPC cement reached 56.1 Mpa). The RHA sample is heated at 700oC for 30 minutes with 
the chemical composition and fineness satisfactory to TCVN 8827:2011, but the activity intensity is very 
low (the intensity of cement at 28 days of age decreased and reached 46.1 Mpa). The RHA samples 
through heat treatment are all improve the normal consistency as well as reduce the setting time of ce-
ment compared to RHA without heat treatment.

Keywords: Active additives, rice husk ash (RHA), portland blended cement, cement technology.

1. Giới thiệu

Tro trấu Cầu tre đã được nghiên cứu làm phụ gia 
khoáng sản xuất PCB [1,2,4]. Tuy nhiên, do hàm lượng 
mất khi nung (MKN) còn khá lớn (khoảng 13%) nên chưa 
thỏa mãn TCVN 8827:2011 về phụ gia khoáng hoạt tính 
cao (MKN <3%), thậm chí hoạt tính thông thường (MKN 
<10%). Do vậy, để thỏa mãn TCVN 8827:2011, cần 
giảm MKN của tro trấu Cầu tre. Giải pháp khả thi nhất là 

đốt lại tro trấu Cầu tre. Tuy nhiên hoạt tính của tro trấu 
phụ thuộc nhiều vào chế độ xử lý nhiệt [3]. 

Các kết quả nghiên cứu chính về ảnh hưởng của 
chế độ xử lý nhiệt tới hoạt tính của tro trấu Cầu tre được 
trình bày trong bài báo này.

 2. Thực nghiệm

 2.1 Nguyên liệu sử dụng 
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Nguyên liệu sử dụng gồm: clanhke FiCO Tây Ninh, 
đạt tiêu chuẩn CPC50 theo TCVN 7024:2013, thành 
phần hóa của clanhke FiCO Tây Ninh (theo phân tích 
hóa học (XRF)) được cho trong bảng 1; Thạch cao 
Thái Lan, đạt tiêu chuẩn thạch cao Gn90 theo TCVN 
9807:2013; Xi măng poóc lăng (OPC) được chế tạo 
bằng cách nghiền chung clanhke FiCO với 4% thạch 
cao Thái Lan đến độ mịn Blaine 3100±100 cm2/g trong 
máy nghiền bi thí nghiệm; Tro trấu (RHA) có nguồn gốc 
từ nhà máy sản xuất thực phẩm Cầu Tre, tro trấu ở nhà 
máy đã được nghiền có kích thước ≤ 1mm, thành phần 
hóa của tro trấu RHA được cho trong bảng 2 (theo kết 
quả phân tích hóa học (XRF)).

2.2 Quy trình thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm được thực hiện theo sơ đồ 
khối 1. Trong sơ đồ khối, tro trấu RHA được khảo sát độ 
hoạt tính puzolan bằng cách loại bỏ bớt thành phần cac-
bon chưa cháy trong RHA thô, thử nghiệm ảnh hưởng 
của hàm lượng cacbon đến cường độ nén các mẫu xi 
măng PCBZ. Trên cơ sở này chọn ra điều kiện xử lý 
nhiệt tốt nhất để đạt được loại RHA-Z có hoạt tính tối 
ưu. RHA-Cầu Tre được nung lại ở nhiệt độ 500oC lưu 
10 phút, 500oC lưu 30 phút, và 700oC lưu 30 phút đến 
khi RHA có hàm lượng mất khi nung thích hợp 0÷3%, 
7÷9%, và 13÷15% với chế độ gia nhiệt trong lò từ 10÷20 
oC/phút. Các RHA-Z được nghiền đến độ mịn tối ưu. 

Bảng 1. Thành phần hóa của clanhke Fico Tây Ninh

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 LOI

21,13 5,40 3,70 64,88 3,80 0,24 0,00

LSF MS MA C3S C2S C4AF C3A

95,5 2,32 1,46 61,97 13,85 12,22 8,05

Bảng 2. Thành phần hóa của tro trấu RHA - Cầu Tre

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 LOI IR

83,86 0,75 0,61 0,86 1,03 0,23 12,56 53,48

Tiếp theo, phân tích thành phần pha của RHA-Z sau khi 
xử lí nhiệt bằng nhiễu xạ Ronghen - XRD, đánh giá độ 
hoạt tính bằng phương pháp dẫn điện. Pha trộn RHA 
với mẫu OPC ở tỉ lệ tối ưu là 20% cho ra các xi măng 
hỗn hợp PCB-Z. Thử nghiệm các tính chất cơ lý của các 
mẫu xi măng. Kết luận đánh giá và chọn ra mẫu RHA-Z 
tối ưu, cùng với chế độ xử lí nhiệt của nó. 

RHA - Cầu Tre được xử lí nhiệt ở 3 cấp độ để so 
sánh với mẫu không xử lí nhiệt, được ký hiệu mẫu: Mẫu 
RHA-Z0 là mẫu không xử lí nhiệt; Mẫu RHA-Z1là mẫu 
Nung ở nhiệt độ 500oC trong 10 phút; Mẫu RHA-Z2 là 
mẫu nung ở nhiệt độ 500oC trong 30 phút; Mẫu RHA-
Z3 là mẫu nung ở nhiệt độ 700oC trong 30 phút. Thành 
phần hóa các mẫu RHA-Z trước và sau khi xử lí nhiệt 
được thể hiện ở bảng 3.

2.3 Các phương pháp nghiên cứu

 Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: 
phương pháp phân tích hóa học theo TCVN 141-2008, 
để xác định thành phần hóa của nguyên vật liệu thí 
nghiệm; phương pháp xác định lượng nước tiêu chuẩn 
và thời gian đông kết xác định theo TCVN 6017-1995 
ISO 9597-1989; phương pháp đo độ dẫn điện (Electrical 
conductivity) để xác định hoạt tính puzolan của tro trấu; 
phương pháp xác định cường độ nén của vữa xi măng 
xác định theo TCVN 6016-1995 ISO 679-1989, xác định 
khoáng theo phương pháp XRD. 

Bảng 3. Thành phần hóa các mẫu RHA-Z trước và sau khi xử lí nhiệt

LOI SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO

RHA-Z0 13,96 79,84 0,09 0,30 3,41 0,92

RHA-Z1 8,03 86,74 0,11 0,61 2,14 0,61

RHA-Z2 6,11 89,86 0,85 0,91 2,34 0,46

RHA-Z3 0,57 94,01 0,11 0,61 4,05 0,46
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Hình 1. Sơ đồ khối chế tạo xi măng poóc lăng 
hỗn hợp PCBZ sử dụng phụ gia hoạt tính RHA Cầu Tre 

qua xử lý nhiệt

3. Kết quả và thảo luận

3.1 Kết quả đánh giá độ hoạt tính các mẫu tro 
nung lại RHA-Z

Kết quả đo độ dẫn điện của các mẫu tro trấu nung 
lại RHA-Z được thể hiện ở bảng 4. Tiếp theo, các mẫu 
RHA-Z được đem phân tích XRD. Phương pháp XRD 
được sử dụng để nhận ra sự khác biệt trong quá trình 
hình thành silica ở dạng tinh thể hay vô định hình, với 
các mẫu RHA được nung lại ở nhiệt độ và thời gian lưu 
khác nhau. Một đánh giá định tính mức độ tinh thể của 
các mẫu có thể thu được từ cường độ và độ rộng của 
pic ở góc nhiễu xạ 2θ = 21,98o. Kết quả được cho ở 
bảng 5.

Đồ thị khảo sát mối tương quan giữa độ dẫn điện 
và cường độ nhiễu xạ các mẫu RHA-Z được thể hiện ở 

Bảng 4. Độ dẫn điện các mẫu RHA 
đã qua xử lí nhiệt

Tên mẫu RHA-Z0 RHA-Z1 RHA-Z2 RHA-Z3

Độ dẫn 
điện 

(mS/cm)
2,02 2,13 2,24 1,84

Bảng 5. Cường độ nhiễu xạ của các mẫu RHA 
đã qua xử lí nhiệt

Tên mẫu Cường độ peak (Cps) ở 
góc nhiễu xạ 2θ = 21,98o

RHA-Z0 100

RHA-Z1 92

RHA-Z2 105

RHA-Z3 120

hình 2. Từ đồ thị khảo sát cho nhận xét: quá trình xử lí 
nhiệt làm tăng độ dẫn điện ở 500oC, ở nhiệt độ này thời 
gian lưu càng lâu độ hoạt tính càng cao. Còn khi nâng 
nhiệt độ lên 700oC và lưu trong 30 phút thì độ dẫn điện 
giảm. Mức độ kết tinh (chuyển thành Cristobalite của 
silica) lúc đầu giảm khi xử lí nhiệt ở 500oC trong 10 phút, 
sau đó tăng liên tục theo thời gian và nhiệt độ (độ dẫn 
điện cao nhất đạt 2,24 mS/cm của mẫu RHA-Z2, được 
xử lý nhiệt ở 500oC trong 30 phút). Điều này có thể là 
do RHA ban đầu có hàm lượng cacbon cao, khi nâng 
nhiệt trong thời gian ngắn sẽ làm tăng hàm lượng SiO2 
trong mẫu. Tuy nhiên việc kéo dài thời gian lưu và nâng 
nhiệt độ nung cũng sẽ làm tăng sự kết tinh và già hóa 
tinh thể SiO2.

Hình 2. Mối tương quan giữa độ dẫn điện và cường độ 
nhiễu xạ các mẫu RHA-Z

3.2 Kết quả khảo sát các tính chất cơ lý của xi 
măng hỗn hợp PCB-Z

Kết quả thực nghiệm khảo sát các tính chất cơ lý 
(nước tiêu chuẩn, thời gian đông kết và cường độ nén) 
của xi măng hỗn hợp PCB-Z được thể hiện ở bảng 6.

+ Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết 

Mối tương quan giữa các loại tro RHA-Z đến lượng 
nước tiêu chuẩn được thể hiện trong hình 3 và đến thời 
gian đông kết của các mẫu xi măng PCB-Z được thể 
hiện trong hình 4.

Trên đồ thị khảo sát hình 3, hình 4 cho thấy, các loại 
RHA qua xử lí nhiệt có lượng nước tiêu chuẩn và thời 
gian đông kết của hồ xi măng chênh lệch không nhiều 
(xi măng OPC là 26,8%; xi măng PCB-Z trong khoảng 
30,2÷32,1%), đồng thời với xu hướng tăng dần theo 
chiều tăng nhiệt độ nung và thời gian lưu. RHA-Z0 làm 
tăng thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết (mẫu PCBZ3 
có thời gian bắt đầu đông kết là 145 phút và thời gian kết 
thúc đông kết là 185 phút)), đặc biệt là lượng nước tiêu 
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Bảng 6. Tính chất cơ lý xi măng hỗn hợp PCB-Z

Tên mẫu Nước tiêu 
chuẩn (%)

Thời gian đông kết (phút) Cường độ nén (Mpa)

Bắt đầu Kết thúc R1 R3 R7 R28

OPC 26,8 115 150 18,0 30,9 43,0 56,1

PCBZ0 32,1 155 190 17,5 29,4 40,7 57,4

PCBZ1 30,2 135 180 18,6 33,7 44,8 60,0

PCBZ2 30,3 140 180 18,5 32,3 44,0 62,1

PCBZ3 30,8 145 185 14,1 26,8 34,7 46,1

Hình 3. Lượng nước tiêu chuẩn xi măng PCB-Z

Hình 4. Thời gian đông kết của hồ xi măng PCB-Z

Hình 5. Ảnh hưởng của loại tro RHA-Z đến cường độ 
nén của xi măng PCB-Z

chuẩn của hồ xi măng lên đáng kể. Điều này có thể là 
do hàm lượng cacbon tồn lại trong tro lớn nên khả năng 
hút nước cao.

+ Ảnh hưởng của các loại tro RHA-Z đến cường độ 
xi măng PCB-Z

Mối quan hệ giữa các loại tro đã xử lý nhiệt RHA-Z 
với cường độ nén của xi măng PCB-Z được thể hiện ở 
Hình 5.

Theo đồ thị khảo sát Hình 5 cho thấy, các mẫu RHA 
xử lí nhiệt ở 500oC làm tăng cường độ xi măng ở tất cả 
các ngày tuổi so với mẫu gốc và mẫu RHAZ0, khi lưu 30 
phút tăng 8,2% cường độ ở 28 ngày so với mẫu không 
xử lí nhiệt. Còn khi tăng nhiệt độ nung lại lên 700oC và 
lưu trong 30 phút thì làm sụt giảm mạnh cường độ xi 
măng (19,7% so với mẫu không xử lí nhiệt). Điều này 
cho thấy, các mẫu RHA nung lại ở 500oC làm tăng độ 
hoạt tính, còn khi tăng nhiệt độ lên 700oC sẽ làm giảm 
độ hoạt tính puzolan.

Mẫu RHA nung lại ở 500oC và lưu trong 30 phút cho 
kết quả tốt nhất trong các khoảng nhiệt độ và thời gian 
lưu nên được thử nghiệm trong các nghiên cứu tiếp về 
hoạt tính của tro trấu nung lại đến tính chất của xi măng 
hỗn hợp PCB.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ 
nung lại tro đến hoạt tính của tro RHA. Việc xử lí nhiệt 
tro RHA ở 500oC trong 30 phút giúp cải thiện độ hoạt 
tính puzolan của tro RHA đáng kể, làm tăng cường độ 
nén của xi măng ở các ngày tuổi (đạt 62,1 Mpa so với 
OPC đạt 56,1 Mpa ở 28 ngày tuổi), có thể được sử dụng 
làm phụ gia hoạt tính tốt cho xi măng hỗn hợp PCB. Mẫu 
RHA nung ở 700oC trong 30 phút có thành phần hóa và 
độ mịn thỏa yêu cầu TCVN 8827:2011, nhưng về hoạt 
tính cường độ thì lại rất thấp (cường độ xi măng phát 
triển ở 28 ngày tuổi giảm: 46,1 Mpa), nên chưa thể trở 
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thành một loại phụ gia khoáng hoạt tính cao. Cường độ 
xi măng và độ dẫn điện có mối tương quan tốt. Phương 
pháp phân tích XRD nên sử dụng để đánh giá mức độ 
tinh thể hóa của silica, hoạt tính puzolan nên sử dụng 
phương pháp dẫn điện. Các mẫu RHA nung lại cải thiện 
độ dẻo tiêu chuẩn cũng như giảm thời gian đông kết xi 
măng so với RHA không xử lí nhiệt. Nghiên cứu việc 
xử lí nhiệt tro trấu công nghiệp một cách hệ thống hơn, 
hoặc các lò đốt trấu hiện nay để có RHA đáp ứng yêu 
cầu của TCVN 8827:2011, và ASTM C618 vẫn đang là 
đề tài nghiên cứu cần thiết cho ngành công nghiệp sản 
xuất xi măng./.
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ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PHỤ GIA XỈ THEO CÔNG NGHỆ 
NGHIỀN RIÊNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA XI MĂNG POÓC LĂNG 

HỖN HỢP BỀN SUN PHÁT

Taï Ngoïc Duõng, Huyønh Ñaêng Chính 
Vieän Kyõ thuaät Hoùa hoïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi 

Löu Thò Hoàng 
Vieän Vaät lieäu Xaây döïng

Nhận bài ngày 20/7/2019, chấp nhận đăng ngày 15/8/2019

TOÙM TAÉT

Thöïc nghieäm ñaõ cheá taïo caùc maãu xi maêng ñöôïc caáp phoái vôùi haøm löôïng xæ Nhaät Baûn ôû caùc tyû leä 
45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15% vaø 0%. Nghieân cöùu tieán haønh khaûo saùt aûnh höôûng cuûa haøm 
löôïng xæ caáp phoái (theo coâng ngheä nghieàn rieâng xæ) ñeán caùc tính chaát cuûa xi maêng. Keát quaû cho thaáy khi 
haøm löôïng xæ giaûm daàn töø 45-0% thì: ñoä mòn Blaine giaûm daàn 4776-4030 cm2/g; löôïng nöôùc tieâu chuaån 
dao ñoäng trong khoaûng 27,9-28,5%; thôøi gian baét ñaàu ñoâng keát giaûm daàn 90-65 phuùt; thôøi gian keát thuùc 
ñoâng keát giaûm daàn 125-90 phuùt. Cöôøng ñoä neùn cuûa xi maêng phaùt trieån cao ôû 28 ngaøy tuoåi, ñaït cao nhaát 
laø 63,4 Mpa khi haøm löôïng xæ laø 45% vaø ñaït thaáp nhaát laø ~ 56,7 Mpa khi haøm löôïng xæ thaáp 15-0%. Ñoä 
beàn sun phaùt cao vaø oån ñònh ôû caùc maãu xi maêng coù haøm löôïng xæ caáp phoái cao 45-25%, caùc maãu xi 
maêng khoâng ñaït yeâu caàu ñoä beàn sun phaùt khi haøm löôïng xæ thaáp 15-0%.  

Töø khoùa: xi maêng pooùc laêng xæ loø cao, xi maêng pooùc laêng hoãn hôïp, xi maêng pooùc laêng beàn sun phaùt.

1. GIỚI THIỆU

Ngày nay nhiều công trình ven biển, các công trình 
ngập mặn ngày càng đầu tư xây dựng, nhu cầu sử dụng 
các vật liệu bền sun phát ngày càng tăng cao. Nhu cầu 
nghiên cứu và phát triền các chủng loại chất kết dính 
này càng bức thiết [1,3,5,8]. Tìm hiểu lịch sử phát triển 
trên thế giới về xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát 
thì thấy rất nhiều ghi nhận về các theo quá trình các ng-
hiên cứu cũng như sản xuất ứng dụng về các loại xỉ lò 
cao và các ứng dụng trên Xi măng: xỉ lò cao là sản phẩm 
phụ trong quá trình từ quặng sắt thép sản xuất  gang và 
được hình thành ở nhiệt độ gần 1500oC do quá trình làm 
mát và phụ thuộc vào phương pháp làm mát được sử 
dụng, được chuyển đổi thành một trong ba loại cơ bản 
của sản phẩm; xỉ làm lạnh chậm các khoáng nằm dạng 
tinh thể, không có tính kết dính và chủ yếu có thể sử 
dụng làm cốt liệu thô phù hợp với một số công trình; xỉ 
hạt lò cao là dạng hạt xỉ được làm lạnh nhanh từ xỉ nóng 
chảy, các khoáng còn ở dạng pha thủy tinh [1,2,3,5]. 
Quá trình phổ biến nhất làm lạnh nhanh xỉ bằng nước 
hay không khí hoặc kết hợp không khí và nước có thể 

được sử dụng. Tùy thuộc vào thành phần xỉ, nhiệt độ và 
tốc độ làm lạnh xỉ mà hạt xỉ có thể thay đổi cấu trúc hạt 
của xỉ từ hạt như hạt cát hay có kích thước tương tự như 
một kính có vết rạn dày đặc. Với đặc tính này, tùy thuộc 
vào thành phần xỉ mà xỉ có độ hoạt tính nên có thể làm 
thành phần nguyên liệu kết hợp cùng xi măng góp phần 
làm nguyên liệu sản xuất xi măng hay góp phần tạo ra 
chất kết dính cải thiện một số tính chất của xi măng đặc 
biệt là cải thiện tính bền sun phát của xi măng [1-9].

Theo những phân tích trên trong nghiên cứu này đã 
tiến hành: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ 
gia xỉ lò cao theo công nghệ nghiền riêng đến tính chất 
của xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát.

Với nguồn clanhke FiCO sẵn có, thí nghiệmtiến hành 
khảo sát ảnh hưởng tính chất bền sun phát của xỉ lò cao 
đến chủng loại xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát 
chế tạo. Quá trình nghiên cứu sẽ là tiền đề để xi măng 
poóc lăng hỗn hợp bền sun phát có thể nghiên cứu tiếp 
tục và đưa vào sản xuất, góp phần hoàn thiện cũng như 
đa dạng hóa sản phẩm, giúp người tiêu dùng có thêm 
nhiều lựa chọn theo nhu cầu ngày càng cao. 
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2. THỰC NGHIỆM

2.1 Nguyên liệu sử dụng

Các nguyên liệu sử dụng gồm: Clanhke xi măng 
FiCO của Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh, được 
sản xuất tại Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh. 
Thành phần hóa của clanhke xi măng FiCO Tây Ninh 
được cho trong Bảng 1; Thạch cao Thái Lancó nguồn 
gốc Thái Lan, thành phần hóa của thạch cao được cho 
trong Bảng 2; Xỉ Nhật Bản có thành phần hóa được cho 
trong Bảng 3.

2.2 Quy trình thực nghiệm

Clanhke FiCO và thạch cao Thái Lan được nghiền 
trên máy nghiền bi (thùng nghiền có kích thước ϕ500mm 
× L500mm; năng suất 5kg/lần nghiền) đến độ mịn yêu 
cầu. Tiếp theo, cấp phối xi măng OPC gồm clanhke 
FiCO nghiền và thạch cao Thái Lan nghiền với tỷ lệ 
theo tính toán. Xỉ Nhật Bản được nghiền riêng trên máy 
nghiền bi đến độ mịn yêu cầu và sau đó được cấp phối 
với xi măng OPC theo hàm lượng xỉ khảo sát thay đổi 
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5% và 0%, tương ứng 
được các mẫu xi măng hỗn hợp bền sun phát ký hiệu 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 và A0. Sơ đồ thực nghiệm 
chế tạo các mẫu xi măng đươc thể hiện ở Hình 1. Bảng 

Bảng 1. Thành phần hóa học của clanhke Tây Ninh

SO3 
(%)

Al2O3 
(%)

Fe2O3 
(%)

CaO 
(%)

MgO 
(%)

MKN 
(%)

SiO2 
(%)

CaOtd 
(%)

C3A 
(%)

0,34 5,20 3,87 65,29 3,49 0,53 19,85 0,66 7,61

Bảng 2. Thành phần hóa học của Thạch cao Thái lan

Thạch cao Thái Lan
CKT (%) SO3 (%) Nước liên kết (%) CaSO4.2H2O (%)

2,85 44,64 19,81 94,65

Bảng 3. Thành phần hóa học của Xỉ Nhật Bản

CKT SO3 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKN SiO2 Al2O3

3,86 0,84 6,92 1,34 42,14 5,19 0,37 32,42 6,92

Hình 1. Sơ đồ thực nghiệm chế tạo các mẫu xi măng 
hỗn hợp bền sun phát

Bảng 4. Tỷ lệ cấp phối phối liệu của các mẫu xi măng hỗn hợp bền sun phát

Mẫu A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A0

Cấp phối 
(%)

Clanhke 52,2 57 61,7 66,5 71,2 76 80,7 95

Thạch cao 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 5,0

Xỉ Nhật Bản 45 40 35 30 25 20 15 0

tỷ lệ cấp phối phối liệu chế tạo các mẫu xi măng hỗn hợp 
bền sun phát được thể hiện ở Bảng 4.

2.3 Các phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp xác định lượng nước tiêu chuẩn và 
thời gian đông kết xác định theo TCVN 6017-1995 ISO 
9597-1989; phương pháp xác định độ mịn theo qui định 
của TCVN4030:2003; phương pháp xác định cường độ 
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của xi măng theo TCVN 6016-2011; phương pháp xác 
định cường độ và độ nở thanh vữa trong dung dịch sun 
phát ở tuổi 6 tháng (TCVN 7713:2007); phương pháp 
kính hiển vi điện tử quét (SEM) được chụp trên máy 
S-4800 Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Polyme - Đại học 
Bách Khoa Hà Nội.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia xỉ đến 
lượng nước tiêu chuẩn, thời gian ninh kêt, độ mịn 
Blaine và cường độ xi măng poóclăng hỗn hợp bền 
sun phát

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng phụ 
gia xỉ đến lượng nước tiêu chuẩn,thời gian ninh kêt, độ 
mịn Blaine và cường độ của các mẫu xi măng poóc lăng 
hỗn hợp bền sun phát A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 và A0 
được thể hiện ở Bảng 5. Theo kết quả ở Bảng 5 cho 
thấy: lượng nước tiêu chuẩn của các mẫu xi măng A1, 
A2 - A0 tương đối ổn định, dao động trong khoảng 27,9, 
28,4 - 27,6%; thời gian bắt đầu đông kết của các mẫu 
từ A1, A2 - A0 dao động giảm dần trong khoảng 90-65 
phút; thời gian kết thúc đông kết dao động giảm dần 
trong khoảng 125-90 phút. Độ mịn Blaine đạt 4779-4030 
cm2/g; Cường độ nén ở tuổi sớm R1 (1 ngày tuổi) tăng 
dần từ mẫu A1, A2 - A0 (thấp nhất đạt 11,4 Mpa ở mẫu 
A1 và cao nhất đạt 21,9 Mpa ở mẫu A0); Cường độ nén 
ở tuổi muộn R28 (28 ngày tuổi) tăng dần từ mẫu A1, A2 
- A0 (cao nhất đạt 63,4 Mpa ở mẫu A1 và thấp nhất đạt 
56,7 và 56,9 Mpa ở mẫu A7 và A0).

Bảng 5. Ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia xỉ đến cường độ thời gian ninh kêt, độ mịn Blaine 
và cường độ của các mẫu xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Mẫu
Cấp phối (%) Nước 

tiêu 
chuẩn  

(%)

Thời gian 
ninh kết (phút)

Độ mịn 
(cm2/g)

Cường độ nén 
(Mpa)

Clan-
hke

Thạch 
cao Xỉ Bắt đầu Kết 

thúc Blaine R1 R3 R7 R28

A1 52,2 2,8 45 27,9 90 125 4776 11,4 32,3 44,1 63,4

A2 57,0 3,0 40 28,4 85 115 4693 11,7 33,7 44,7 60,8

A3 61,7 3,3 35 28,4 90 115 4610 12,7 30,3 43,2 57,6

A4 66,5 3,5 30 28,4 80 105 4527 14,2 30,4 41,7 58,8

A5 71,2 3,8 25 28,4 75 105 4445 15,0 32,3 43,6 56,6

A6 76,0 4,0 20 28,5 75 105 4362 15,5 32,5 45,1 58,7

A7 80,7 4,3 15 28,4 70 95 4279 17,5 32,9 44,3 56,7

A0 95,0 5,0 0 27,6 65 90 4030 21,9 38,8 42,7 56,9

3.2 Ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia xỉ đến độ 
bền sun phát của xi măng poóc lăng hỗn hợp bền 
sun phát

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng xỉ đến 
độ nở sun phát 7 ngày, 14 ngày và độ nở autoclave (%) 
của các mẫu xi măng hỗn hợp bền sun phát A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7 và A0 được thể hiện ở Bảng 6. Đồ thị 
khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia xỉ đến độ 
bền sun phát của các mẫu xi măng thể hiện ở Hình 2. 
Đồ thị khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia xỉ 
đến độ nở autoclave (%) của các mẫu xi măng thể hiện 
ở Hình 3.Theo kết quả khảo sát ở Bảng 6 và Hình 2, 
Hình 3 cho thấy, ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia xỉ 
hạt lò cao tới độ bền sun phát nhận thấy của các mẫu 
xi măng A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 và A0(theo chiều 
giảm dần % xỉ sử dụng hay chiều tăng dần % clanhke) 
thì %thay đổi thể tích độ bền sun phát tăng, tức độ bền 
sun phát giảm dần. Ở các mẫu A1, A2, A3, A4, A5 thì độ 
nở autoclave ổn định đạt 0,05 - 0,021%, các mẫu A6, 
A7 và A0 thì độ nở autoclave tăng lên tương ứng 0,073, 
0,087 và 0,151 %. Độ nở sun phát 7 ngày, 14 ngày và 6 
tháng cũng được ổn định ở các mẫu A1, A2, A3, A4, A5 
(0,011-0,031% ở 6 tháng), đến các mẫu A6, A7 và A0 thì 
độ nở sun phát tăng lên rõ rệt 0,063, 0,099 và 0,264%.

Như vậy, cho thấy các mẫu có độ nở sun phátvà độ 
nở autoclave ổn định tương ứng với hàm lượng xỉ pha 
vào là 45-25%, khi hàm lượng xỉ pha vào giảm ở các 
tỷ lệ 20, 15, 0% thì độ nở sun phát tăng lên rõ rệt, tức 
là độ bền sun phát giảm rõ rệt. Ở mẫu A0, A7 có độ nở 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của hàm lượng xỉ đến độ nở sun phát của các mẫu xi măng bền sun phát

Mẫu
Cấp phối (%) Độ nở sun phát Autoclave 

(%)
Độ nở sun 

phát 6 thángClanhke Thạch cao  Xỉ 7  ngày 14 ngày

A1 52,2 2,8 45 0,005 0,004 0,040 0,011

A2 57,0 3,0 40 0,005 0,004 0,033 0,015

A3 61,7 3,3 35 0,005 0,005 0,029 0,022

A4 66,5 3,5 30 0,006 0,006 0,021 0,024

A5 71,2 3,8 25 0,009 0,008 0,051 0,031

A6 76,0 4,0 20 0,011 0,010 0,073 0,063

A7 80,7 4,3 15 0,012 0,011 0,087 0,099

A0 95,0 5,0 0 0,013 0,014 0,151 0,264

Hình 2. Đồ thị ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia xỉ tới 
độ nở sun phát 7 ngày và 14 ngày của các mẫu xi măng

Hình 3. Đồ thị khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng xỉ lò 
cao đến độ nở autoclave (%) của các mẫu xi măng

autoclave (%)>0,8% nên không sử dụng được cấp phối 
này [9].

3.3 Hình ảnh hiểnvi điện tử quét (SEM) của các 
mẫu xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát

Để quan sát hình thái bề mặt của các mẫu xi măng 
hỗn hợp bền sun phát, thực nghiệm đã chụp hình ảnh 

Hình 4. Hiển vi điện tử quét SEM của các mẫu xi măng A1, A4, A7 và A0 ở các độ phóng đại: x500, 
ký hiệu mẫu tương ứng a, b, c, d và x3000, ký hiệu mẫu tương ứng a’, b’, c’, d’

hiển vi điện tử quét (SEM) của các mẫu xi măng lựa 
chọn là A1, A4, A7 và A0. Đây là các mẫu có độ bền sun 
phát tốt A1, A4 so sánh với các mẫu có độ bền sun phát 
không đạt yêu cầu A7, A0. Kết quả hiển vi điện tử quét 
SEM của các mẫu xi măng ở các độ phóng đại khác 
nhau  x500 và x3000, được thể hiện ở Hình 4.
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Trên Hình 4 cho thấy, trạng thái bề mặt tương ứng 
của các mẫu A1, A4 là ổn định với độ chắc, xít đặc và 
đồng đều cao của các hạt xi măng. Trạng thái bề mặt của 
các mẫu A7, A0 cho thấy, ở mẫu A7 có tạo sự xốp, không 
đồng nhất, các hạt xi măng trở nên mủn ra theo dạng các 
hình que đóm. Ở mẫu A0 cho thấy có sự tạo độ xốp cao 
của các hạt xi măng (quan sát rõ ở độ phóng đại x3000). 
Điều này có thể là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến độ 
bền sun phát của các mẫu xi măng. Kết quả này cho thấy 
sự phù hợp với kết quả khảo sát ở phần 3.2.

 4. KẾT LUẬN

Trong thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của hàm 
lượng phụ gia xỉ lò cao theo công nghệ nghiền riêng 
đến tính chất của xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun 
phát cho thấy:Khi hàm lượng xỉ trong cấp phối phối liệu 
xi măng giảm dần từ 45-0% thì độ mịn Blaine giảm dần 
4776-4030 cm2/g; lượng nước tiêu chuẩn tăng dần, 
nhưng tăng không đáng kể dao động khoảng 27,9-
28,5%; thời gian bắt đầu đông kết giảm dần 90-65 
phút; thời gian kết thúc đông kết giảm dần 125-90 phút. 
Cường độ nén được phát triển cao ở tuổi muộn (28 
ngày) và giảm dần khi hàm lượng xỉ giảm dần, đạt cao 
nhất là 63,4 Mpa ở mẫu A1 có cấp phối 45% xỉ, đạt thấp 
nhất ở mẫu A7 có cấp phối 15% xỉ (56,7 Mpa) và mẫu 
A0 có cấp phối 0% xỉ (56,9 Mpa) Độ bền sun phát cao 
và ổn định ở các mẫu xi măng có hàm lượng xỉ cấp phối 
45-25% (độ nở sun phát 6 tháng là nhỏ 0,011-0,031%). 
Độ bền sun phát giảm nhanh ở mẫu có hàm lượng xỉ 
cấp phối nhỏ 20-0%. Ở mẫu xi măng có hàm lượng xỉ 
cấp phối nhỏ 15-0% không đạt yêu cầu của xi măng bền 
sun phát vì có độ nở autoclave > 0,8%./.
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MEN NANO SỬ DỤNG TIO2  
LÀM LỚP PHỦ CHO SỨ VỆ SINH

Hoaøng Vónh Long 
Khoa Vaät lieäu Xaây döïng, Tröôøng Ñaïi hoïc Xaây döïng

Nhận bài ngày 20/7/2019, chấp nhận đăng ngày 15/8/2019

TOÙM TAÉT

Treân theá giôùi, coâng ngheä nano ñang ñöôïc phaùt trieån nhanh choùng taïo neân nhöõng ñoät phaù veà tính 
chaát cuûa vaät lieäu. ÔÛ Vieät Nam, ñaõ coù nhöõng öùng duïng vaät lieäu nano trong lónh vöïc vaät lieäu xaây döïng nhö: 
kính, men phuû goám söù, sôn töôøng... nhöng caùc saûn phaåm naøy thöôøng phaûi nhaäp ngoaïi. Nhaèm goùp phaàn 
töøng böôùc laøm chuû coâng ngheä nano, baøi baùo naøy trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu veà men nano söû duïng 
TiO2 ñeå phuû cho saûn phaåm söù veä sinh. Keát quaû cho thaáy vôùi haøm löôïng 3-4% TiO2 men nano ñaõ coù khaû 
naêng laøm saïch toát hôn so vôùi men thöôøng nhöng chöa caûi thieän nhieàu so vôùi men nano ñang söû duïng taïi 
CTCP Söù Viglacera Thanh Trì. 

Töø khoùa: Men nano, Oxit Titan, söù veä sinh.

ABSTRACT 

In the world, nanotechnology is being developed quickly creating breakthroughs on properties of 
materials. In Vietnam, there  are applications of nanomaterials in the field of building materials such as 
glass, enamel coated ceramics, paints etc, but these products often must be imported. To contribute 
gradually to master nanotechnology, this paper presents the results of research on nano glaze using TiO2 
for sanitary ware. The results showed that nano glaze with 3-4% TiO2 had the ability to clean better than 
the normal glaze, however, it was not improved much compared to the nano glaze used in Viglacera 
Thanh Tri sanitary joint stock company.

Keywords: Nano glaze, Titanium dioxide, Sanitary ware.

1. Giới thiệu

Từ những thập niên cuối thế kỷ XX, công nghệ nano 
được quan tâm nghiên cứu và được ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực, trong đó có vật liệu xây dựng. Hiện nay, 
các nước phát triển như Mỹ, Nhật và Tây Âu đang dẫn 
đầu về số lượng các nghiên cứu cũng như các bằng 
sáng chế về vật liệu nano, thị trường các sản phẩm 
nano trên thế giới đang phát triển rất mạnh. Tại những 
nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… các sản phẩm 
nano cũng được sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Sơn nano, lớp phủ nano được nghiên cứu chế tạo 
và ứng dụng trong các vật liệu liệu xây dựng như: kính, 
gốm sứ, sơn tường... Đối với sản phẩm gốm sứ, các lớp 
phủ nano thường sử dụng nano TiO2, Ag2O, ZnO và phụ 
gia quang hóa với tính năng cơ bản như sau:

- Nano TiO2 dạng thù hình Anatas là chất bán dẫn có 
tính năng quang xúc tác rất mạnh trong ứng dụng môi 

trường. Trong môi trường nước, dưới tác dụng của ánh 
sáng và sự có mặt của TiO2, các hợp chất hữu cơ dễ 
dàng bị phân hủy [1, 2]. 

- Nano Ag2O là một vật liệu có tính kháng khuẩn cao 
nên Ag2O là một vật liệu được ứng dụng nhiều trong các 
lớp phủ tự diệt khuẩn và chống bám bẩn.

- Phụ gia quang hóa khi tiếp xúc với bức xạ mặt 
trời hoặc tia cực tím, hấp thụ photon tạo ra các lỗ 
trống chiếm các vị trí ban đầu trên bề mặt chất bán 
dẫn và cùng lúc đó điện tử thúc đẩy mạnh mẽ độ dẫn 
điện của chất bán dẫn tạo thành tổ hợp điện tử - lỗ 
trống có tính oxi hóa khử mạnh. Từ đó tạo ra khả 
năng diệt khuẩn và vi sinh vật và cơ chế tự làm sạch 
bề mặt [3].

Hiện nay, có 3 phương pháp phủ men nano cho sứ 
vệ sinh: sử dụng các hạt nano đưa trực tiếp vào trong 
men rồi nung; xương gốm được phủ một lớp men nền 
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rồi phủ men nano khi nung; và sử dụng màng phủ nano 
cho sản phẩm đã nung [4, 5].

Đối với Việt Nam, trong nỗ lực bắt kịp công nghệ 
hiện đại, tháng 8/2006, tại Cần Thơ, hội thảo khoa học 
toàn quốc về ứng dụng công nghệ nano đã tổ chức với 
sự có mặt của nhiều nhà khoa học thế giới. Hiện nay, 
công nghệ và vật liệu nano cũng đã ứng dụng trên một 
số sản phẩm, như: chất bán dẫn, chất làm sạch, sơn 
tường, kính, và một số sản phẩm gốm... [6].  

Ở nước ta, có một số đơn vị sử dụng vật liệu nano 
cho lớp phủ sứ vệ sinh, như: CTCP Sứ Thanh Trì-Vi-
glacera, Công ty sứ vệ sinh TOTO… đã dần đạt được 
chất lượng sản phẩm ổn định. Tuy nhiên, hiện nay, các 
chất phủ nano cho gốm sứ chủ yếu nhập ngoại và chất 
lượng bể mặt phủ vẫn cần tiếp tục nghiên cứu hoàn 
thiện. Đã có một vài đề tài nghiên cứu về ứng dụng của 
nano trong lớp men sứ vệ sinh có sử dụng hạt nano 
titan oxit, bạc oxit và borosilica [3] và đạt được những 
kết quả nhất định. Với mục tiêu góp phần tiếp cận, bắt 
kịp và dần làm chủ những công nghệ tiên tiến trong chế 
tạo men nano, bài báo này trình bày kết quả của đề tài 
“Nghiên cứu chế tạo men nano sử dụng TiO2 làm lớp 
phủ cho sứ vệ sinh”.

2. Vật liệu và phương pháp thí nghiệm

Trong nghiên cứu này, nhóm đề tài sử dụng hồ 
xương, men thường và men nano đang được sử dụng 
tại CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì. Từ việc tham khảo tải 
liệu [7] và thực hiện nghiên cứu sơ bộ, nhóm đề tài lựa 
chọn hàm lượng nano TiO2 3 và 4% khuấy trộn với men 
thường để chế tạo men nano.

Hồ xương có khối lượng thể tích 1,83g/ml, độ ẩm 
38,9%, độ nhớt 34,9m.pas ở nhiệt độ 27,1oC.

Men thường có khối lượng thể tích 1,79 (g/ml), độ 
nhớt 17,4 (m.pas) ở nhiệt độ 26,9oC, hàm lượng chất 
khô 72,5%. Thành phần hóa của men thường được thể 
hiện trong bảng 1.

Nano TiO2 đưa vào phối liệu men có nguồn gốc từ  
Mỹ có hàm lượng anatas: 99,5%, kích thước hạt 10-
30ηm. 

Các bước chuẩn bị và chế tạo mẫu thí nghiệm được 
tiến hành như sau:

Bảng 1. Thành phần hóa học của men thường

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 ZnO ZrO2 B2O3 BaO MKN

57,32 0,2 8,6 8,4 2,22 0,28 3,59 0,04 2,78 7,61 1,57 1,67 4,45

2.1. Chế tạo mẫu xương

Hồ xương được đổ vào khuôn thạch cao có chiều 
dày 10mm. Khi đạt đến độ ẩm tháo khuôn, mẫu được 
tháo khuôn và cắt thành các tấm kích thước 100 × 
100mm. Các tấm sau khi cắt sửa, hong khô được đem 
đi sấy trong tủ sấy có nhiệt độ 100 ÷ 105oC.

2.2. Chế tạo men nano

Khi đưa hồ nano TiO2 vào trong men, điều cần quan 
tâm là sự phân tán của các hạt nano trong hệ huyền phù 
của men. Để phân tán nhóm đề tài sử dụng phụ gia hữu 
cơ để đảm bảo sự ổn định và phân tán đều trong hệ men, 
tránh hiện tượng keo tụ trước khi tráng. Hạt nano được 
phân tán trong nước với các tỷ lệ nano TiO2 là 3-4% tạo 
thành hồ nano trong thời gian 30 phút bằng thiết bị siêu 
âm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
(Hình 1.a). Tiếp theo, men thường cũng được khuấy 30 
phút với tốc độ khuấy là 900 vòng/phút. Sau đó, đưa hồ 
nano vào dung dịch men và khuấy đồng nhất trong 15 
phút, tốc độ khuấy 900 vòng/phút (Hình 1.b).

2.3. Phủ men

Men nano được chuẩn bị tráng lên mẫu xương đã 
được tạo hình và sấy khô có độ ẩm khoảng 2% bằng 
phương pháp tưới (Hình 2).

2.4. Sấy và nung mẫu

Mẫu đã tráng men được sấy trong tủ sấy với nhiệt 
độ sấy 100-105oC đến khi độ ẩm nhỏ hơn 1%. Mẫu sau 
khi sấy, được đặt trên xe goòng đưa vào lò nung tuynel 
nung sứ vệ sinh tại CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Hình 1. (a) Thiết bị siêu âm phân tán hạt nano TiO2, 
(b) Phân tán hạt TiO2 trong men nền để chế tạo 

men nano

(a) (b)
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Hình 2. Tưới men nano cho mẫu xương

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Đánh giá ngoại quan

Đánh giá ngoại quan theo TCVN 5436:2006. Kết quả 
cho thấy mẫu men thường khi phủ láng bóng, trắng, có 
nhiều lỗ khí trên bề mặt. Mẫu men nano với 3-4% TiO2 
có lượng lỗ khí giảm và bề mặt láng bóng hơn so với 
men thường. Khi so sánh với các mẫu sử dụng men 
nano của CTCP sứ Viglacera Thanh Trì, bề mặt men 
của mẫu sử dụng nano TiO2 không có sự khác biệt 
nhiều (Hình 3).

Hình 3. Bề mặt mẫu phủ men sau khi nung

3.2. Độ cứng của lớp phủ

Độ cứng của lớp phủ xác định theo TCVN 5436: 
2006. Độ cứng bề mặt men tương đương với độ cứng 
thang Mohs của khoáng chuẩn mà sau khi vạch khoáng 
chuẩn đó lên bề mặt men của mẫu thử không thấy xuất 
hiện vết xước.

Kết quả xác định độ cứng ở Bảng 1 cho thấy lớp men 
sử dụng TiO2 có độ cứng thang Mohs cao hơn so với 

Bảng 1. Độ cứng thang Mohs của mẫu men theo 
hàm lượng TiO2

Mẫu Men 
thường

Men có 
3%TiO2

Men có 
4%TiO2

Men 
nano của 
CTCP sứ 
Viglacera 

Thanh 
Trì

Độ cứng 5,5 6 6 6

lớp men thường và bằng với mẫu sử dụng men nano 
của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì. 

3.3. Tính làm sạch

Tính làm sạch được xác định bằng cách dùng bút 
dạ vạch những đường thẳng lên bề mặt mẫu, sau đó 
dùng khăn lau và quan sát, đánh giá vết dạ vạch còn 
hay không. Kết quả thí nghiệm trên các mẫu thể hiện 
trên Hình 4.

Hình 4. Bề mặt mẫu khi thử tính chất làm sạch

a) Trước khi xóa vạch b) Sau khi xóa vạch

Các mẫu có thành phần nano gồm mẫu 3% TiO2, 
4% TiO2 và mẫu phủ men nano của CTCP sứ Vigla-
cera Thanh Trì đều có tính làm sạch cao hơn mẫu men 
thường không chứa TiO2. Mẫu chứa 4% TiO2 có tính làm 
sạch tương đương với mẫu phủ men nano của CTCP 
sứ Viglacera Thanh Trì và tốt hơn so với mẫu men chứa 
3% TiO2.

3.4. Tính thấm ướt

Để xác định tính thấm ướt ta để bề mặt mẫu nằm 
ngang sau đó, nhỏ giọt mực màu xanh và quan sát xem 
hình dạng giọt nước trên bề mặt men. Sau đó, nghiêng 
mặt phẳng 1 góc 90o, giữ trong 5 giây và quan sát bề 
mặt. Kết quả xác định tính thấm ướt của các mẫu thể 
hiện trên Hình 5.



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

>> NGHIÏN CÛÁU KHOA HOÅC

Hình 5. Bề mặt mẫu khi thử tính chất thấm ướt

a) Trước khi lật b) Sau khi lật 90o trong 
5 giây

Từ Hình 5, có thể thấy mẫu phủ men nano TiO2 có 
tính thấm ướt chưa khác biệt nhiều đối với mẫu phủ 
men thường và men nano của CTCP Sứ Viglacera 
Thanh Trì.

3.5. Độ thấm mực

Độ thấm mực được xác định theo TCVN 5436:2006 
bằng cách nhúng mẫu thử vào dung dịch Eosin nồng độ 
1% và đánh giá chiều dày thấm mực lớn nhất. Từ kết 
quả xác định độ thấm mực ở Bảng 2, ta thấy các mẫu 
men sử dụng TiO2 có độ thấm mực thấp hơn mẫu men 
thường, và cao hơn mẫu sử dụng men nano của CTCP 
Sứ Viglacera Thanh Trì.

Bảng 2. So sánh độ thấm mực của các mẫu 
sử dụng men khác nhau

Mẫu Men 
thường

Men có 
3%TiO2

Men có 
4%TiO2

Men 
nano của 
CTCP sứ 
Viglacera 

Thanh 
Trì

Độ thấm 
mực 5,5 6 6 6

4. Kết luận

Men nano sử dụng nano TiO2 với hàm lượng 3% và 
4% có hiệu quả chống bám bẩn và tự rửa trôi khá tốt, 
cao hơn so với men thường nhưng chưa vượt trội so 
với mẫu men nano hiện đang sử dụng tại CTCP Sứ Vi-
glacera Thanh Trì, thể hiện cụ thể qua đặc tính sau:

- Các mẫu sử dụng men nano TiO2 có bề mặt láng 
bóng, ít lỗ khí trên bề mặt, độ cứng của men cao hơn và 
độ thấm mực thấp hơn so với loại men thường.

- Độ thấm mực cao hơn và khả năng thấm ướt của 
bề mặt chưa có khác biệt so với mẫu men nano của 
công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì./.
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