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NGHIÊN CỨU SINH LÊ VĂN QUANG 
BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN

Viện Vật liệu xây dựng chúc mừng Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ 
cấp Viện với đề tài “Nghiên cứu chế tạo gạch xây không nung hệ Geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai - Lâm Đồng”.

Luận án nghiên cứu các tính chất của bùn đỏ và các 
loại vật liệu thành phần khác; ảnh hưởng của nồng độ 
kiềm, nhiệt độ, điều kiện áp suất cao đến độ hòa tan 
của oxit silic và oxit nhôm trong nguyên liệu; ảnh hưởng 
của vật liệu, điều kiện dưỡng hộ đến cường độ, hệ số 
hóa mềm, độ PH và kiềm dư của geopolymer; các tính 
chất của geopolymer như: phát triển cường độ theo thời 
gian, khối lượng thể tích, độ hút nước, độ thấm nước, 
khả năng bám dính với vữa, cường độ khối xây; hiệu 
quả kinh tế sử dụng gạch geopolymer từ bùn đỏ Tân 
Rai Lâm Đồng.

Luận án gồm có 5 chương: Chương 1. Tổng quan 
tình hình nghiên cứu sử dụng bùn đỏ trong chế tạo geo-
polymer; Chương 2. Nguyên vật liệu và phương pháp 
nghiên cứu; Chương 3. Nghiên cứu chế tạo gạch xây 
không nung hệ geopolymer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 
4. Các tính chất của gạch xây không nung hệ geopoly-
mer từ bùn đỏ Tân Rai; Chương 5. Quy trình công nghệ, 
ứng dụng thử nghiệm và hiệu quả kinh tế; Kết luận và 
kiến nghị; Tài liệu tham khảo và phụ lục. Luận án đã đạt 
được một số kết quả cụ thể: Nghiên cứu sử dụng bùn 
đỏ của nhà máy Alumin Tân Rai và tro bay nhà máy 
nhiệt điện nội bộ Tân Rai chế tạo gạch không nung hệ 
geopolymer theo công nghệ chưng áp với mác cường 
độ nén M10, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho khối xây; 

Xác lập được quy luật ảnh hưởng của nồng độ dung 
dịch kiềm, nhiệt độ, áp suất và thời gian dưỡng hộ ảnh 
hưởng tỷ lệ thuận với tỷ lệ hòa tan oxit silic của bùn đỏ 
và tro bay khi chưng áp;...

Ngày 30/11/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây 
dựng (KHCNXD), đã họp đánh giá luận án Tiến sĩ của 
Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang. Hội đồng kết luận, Luận 
án của Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang phù hợp với 
chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu, Mã số: 9520309; không 
trùng lắp với các công trình đã công bố trong và ngoài 
nước. Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng nhất 
trí thông qua và kiến nghị Viện KHCNXD công nhận 
trình độ và cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho Nghiên cứu 
sinh Lê Văn Quang.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng

VIBM: HỌP BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ SỐ 
PHÁT THẢI CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Ngày 16/12/2019, Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo cáo nghiệm thu 
đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải cho các ngành sản xuất VLXD (vật liệu ốp lát, kính xây dựng, 
sứ vệ sinh)” do KS. Cao Thị Tú Mai làm chủ nhiệm. ThS. Nguyễn Văn Huynh - Phó Viện trưởng VIBM làm chủ 
tịch Hội đồng cùng các chuyên gia đến từ trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hội VLXD Việt Nam, 
Khoa Môi trường trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Tổng Cty Viglacera, Viện KH&CN Mỏ Luyện 
kim, Vụ KH&CN Môi trường Bộ XD…

Tháng 3 năm 2019, Việt Nam đệ trình lên Công 
ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu bản 
Thông báo quốc gia lần thứ 3 thể hiện rõ trách nhiệm và 

các nỗ lực đóng góp chung vào công cuộc ứng phó với 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường toàn cầu. Theo đó, 
tổng lượng khí nhà kính phát thải năm 2014 của ngành 
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VIBM: BÁO CÁO ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG, ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CÁC 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ỐP LÁT”

Sáng ngày 19/12/2019, Hội đồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp nghiệm thu đề 
tài “Xây dựng, áp dụng thí điểm các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản 
xuất VLXD ốp lát” do ThS. Nguyễn Thị Tâm làm chủ nhiệm đề tài.

Theo Quyết định số 299/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng phê duyệt ngày 12 tháng 4 năm 2017 về đề 
án “Nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa của 
ngành sản xuất VLXD đến năm 2020” với mục tiêu: Xây 
dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ 
cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực 
cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa ngành VLXD. Đối với ngành sản xuất Vật liệu 
ốp lát, mục tiêu cụ thể như sau:

• Xây dựng mới 09 Tiêu chuẩn, soát xét 19 tiêu chuẩn 
hiện có phù hợp với khu vực và thế giới;

• 83 nhà máy (đạt tỉ lệ 100%) thực hiện ISO 9001:2015 
hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng;

• 66 nhà máy (đạt tỉ lệ 79%) thực hiện ISO 9001:2015 
hoặc hệ thống quản lý chất lượng tương ứng;

• 36 nhà máy (đạt tỉ lệ 43.4%) thực hiện đề án nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm;

sản xuất vật liệu xây dựng là 35,5 triêu tấn CO2. Các kết 
quả tính toán được dựa trên việc sử dụng các hệ số phát 
thải mặc định được công bố của IPCC và được đánh giá 
là có khoảng sai số tương đối lớn so với thực tế.

Hệ số phát thải làmột công cụ khá đơn giản để ước 
tính lượng phát thải chất ô nhiễm trong không khí khi có 
đủ các thông tin về nguồn phát thải. Chính vì vậy, việc 
xác định hệ số phát thải có ý nghĩa quan trọng trong 
công tác quản lý chất lượng không khí, là cơ sở để ước 
tính lượng phát thải, từ đó xây dựng hệ thống kiểm kê 
phát thải khi không đủ kinh phí hay nguồn lực. Cho đến 
nay, việc nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải ở các 
nước phát triển và các tổ chức quốc tế đã được thực 
hiện cho các ngành, các lĩnh vực phát thải lớn.

Trong các hoạt động và dự án kiểm kê tại Việt Nam 
nói chung và cho ngành sản xuất VLXD nói riêng thường 
phải sử dụng các hệ số phát thải của Hoa Kỳ, WHO, EU, 
IPCC... được xây dựng cho các ngành công nghiệp với 
trình độ sản xuất đi trước nhiều năm, điều kiện khác biệt 
với Việt Nam. Điều này dẫn đến việc xác định lượng khí 
nhà kính phát thải thường chưa chính xác.

Việc nghiên cứu phương pháp và xây dựng hệ số 
phát thải khí nhà kính cho một số ngành sản xuất VLXD 
sẽ đóng góp ý nghĩa lớn vào đánh giá phát thải và ứng 
phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Mục tiêu chính 
của nhiệm vụlà xây dựng hệ số phát thải cho các ngành 
sản xuất VLXD (vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ 
sinh) tại Việt Nam và hướng dẫn tham khảo và sử dụng 
hệ số phát thải vào thực tế. 

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm dự án và nghe 
các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy đề tài báo cáo 
cung cấp khá đầy đủ số liệu, nghiên cứu, ứng dụng liên 
quan đến nhiệm vụ, bao gồm: Đánh giá hiện trạng sản 
xuất và thiết lập cơ sở dữ liệu đầu vào cho xây dựng hệ 
số phát thải ngành sản xuất VLXD; Xây dựng hệ số phát 
thải và Các biện pháp cải tiến hệ số phát thải ngành sản 
xuất Gạch ốp lát, Sứ vệ sinh và Kính xây dựng.

Hội đồng đánh giá cao những cố gắng của nhóm 
nghiên cứu đề tài và nhất trí thông qua báo cáo trên cơ 
sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý củaHội đồng.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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• 100% nhà máy được cấp phép khai thác mỏ thực 
hiện hoàn thổ phục hồi môi trường theo quy định.

Để đánh giá được tính khả thi của các chỉ tiêu đề án 
đưa ra, cần phải có nghiên cứu ứng dụng thí điểm thực 
tế tại cơ sở sản xuất, từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế 
phù hợp để nhân rộng mô hình. Vì vậy, nhóm dự án đã 
làm việc cùng Tổng Công ty Viglacera và lựa chọn Công 
ty CP Viglacera Tiên Sơn là đơn vị ứng dụng thí điểm 
các hệ thống quản lý ISO 9001; 14001; ISO 50001, OH-
SAS 18001 với mục tiêu nâng cao năng suất lao động 
và chất lượng sản phẩm tại nhà máy và xây dựng nhà 
máy thành cơ sở điển hình để nhân rộng mô hình.

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm đề tài đã thực hiện 
khảo sát, đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp 
quản lý, các công cụ kỹ thuật trong quản lý lao động 
và chất lượng sản phẩm cũng như những nhược điểm 
tồn tại. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp quản lý nội vi, kỹ thuật tại nhà máy ứng dụng. Từ 
đó nghiên cứu ,ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng 
và quản lý môi trường cho nhà máy và đánh giá hiệu 
quả nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm sau khi 
triển khai ứng dụng các giải pháp và đề xuất giải pháp 
nhân rộng mô hình.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng

VIBM: NGHIỆM THU DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
“SƠN VÀ VÉC NI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 

KIM LOẠI “HÒA TAN””

Ngày25/11/2019 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp nghiệm thu dự thảo tiêu 
chuẩn quốc gia “Sơn và véc ni – Phương pháp xác định hàm lượng kim loại “hòa tan” do ThS. Trịnh Thị 
Hằng làm chủ nhiệm dự án. ThS. Nguyễn Văn Huynh, Phó Viện trưởng VIBM làm Chủ tịch Hội đồng với sự 
tham gia của các chuyên gia đến từ bộ môn Hóa phân tích trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQGHN), Viện 
Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm KHCNVN), Vụ KH&CN Môi trường Bộ Xây dựng.

Có thể nói, sự phát triển nhanh chóng về công nghệ 
và nhu cầu đa dạng của xã hội những năm gần đây đã 
tạo ra sự thay đổi lớn cho ngành Sơn Việt Nam và thế 
giới.Để kiểm soát chất lượng của các sản phẩm sơn, 
hiện nay hệ thống TCVN đã ban hành khá đầy đủ các 
tiêu chuẩn đưa ra các phương pháp thử cũng như yêu 
cầu kỹ thuật đối với từng loại sản phẩm sơn.

Trong quá trình chế tạo sơn sẽ cũng có các loại bột 
độn, bột màu do vậy trong sơn luôn chứa hàm lượng 
các kim loại nặng. Tùy thuộc vào loại bột độn, bột màu 
sử dụng mà hàm lượng kim loại nặng trong sơn khác 
nhau, một trong những chất có thể gây ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi 
trường. Các sản phẩm sơn được dán nhãn xanh đều có 
mức giới hạn hàm lượng kim loại nặng và hàm lượng 
VOC. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại trong hệ 
thống TCVN chưa có tiêu chuẩn nào đưa ra phương 
pháp xác định hàm lượng kim loại nặng trong sơn.

Để kiểm soát hàm lượng kim loại trong sơn, bảo vệ 
quyền lợi cho người tiêu dùng, việc xây dựng một bộ tiêu 
chuẩn quốc gia về phương pháp xác định hàm lượng 
kim loại nặng là rất cần thiết. Bộ TCVN về phương pháp 

xác định hàm lượng kim loại năng trong sơn được xây 
dựng dựa trên Bộ Tiêu chuẩn ISO, gồm 7 phần tương 
ứng với các phương pháp xác định hàm lượng của 7 
kim loại nặng thường có trong sơn, bao gồm: Pb, Sb, 
Ba, Cd, Hg, Cr hexavalent và Cr tổng.

Tại buổi họp, nhóm dự án đã trình bày toàn bộ 7 
phần của Bộ Tiêu chuẩn và nêu rõ các phương pháp 
xác định hàm lượng từng kim loại nặng bao gồm phạm 
vi áp dụng cũng như nguyên tắc kỹ thuật khi thực hiện. 
Bộ TCVN “Sơn và véc ni – Phương pháp xác định hàm 
lượng kim loại “hòa tan”” khuyến khích các cơ sở, nhà 
máy sản xuất và các đơn vị xuất nhập khẩu trong và 
ngoài nước áp dụng.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD nhất 
trí thông qua báo cáo dự thảo tiêu chuẩn trên cơ sở 
chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội 
đồng  và tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ 
chức trên website của Viện VLXD và để trình Bộ Xây 
dựng nghiệm thu theo quy định.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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VIBM: NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU 
LỌC DẠNG HẠT TRÊN CƠ SỞ ĐIATOMIT VÀ VỎ TRẤU SỬ DỤNG 

LỌC NƯỚC CHO NHÀ MÁY NƯỚC SINH HOẠT”

Ngày 30/12/2019,Hộiđồng khoa học Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã tổ chức họp báo cáo nghiệm thu đề 
tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu lọc dạng hạt trên cơ sở điatomit và vỏ trấu sử dụng lọc nước cho nhà máy 
nước sinh hoạt” do TS. Lưu Thị Hồng làm chủ nhiệm. PGS.TS. Lê Trung Thành – Viện trưởng VIBM làm chủ 
tịch Hội đồng, cùng các chuyên gia đến từ trường ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, 
Hội VLXD Việt Nam, Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - Kỹ thuật (BỘ KH&CN)….

Lọc nước là quá trình loại bỏ các cặn bẩn khi cho 
nước thô chảy qua lớp vật liệu lọc. Hiện nay trên thị 
trường Việt Nam, các loại vật liệu lọc  được sử dụng 
phổ biến có thể kể tới cát thạch anh, than hoạt tính, cát 
mangan, vật liệu đa năng. Gần đây, có một số loại vật 
liệu lọc đa năng được nhập khẩu từ Nga có tên ADV và 
Diamix, là sản phẩm thiên nhiên với thành phần chính 
là diatomit, zeolit và bentonit được hoạt hóa ở nhiệt độ 
cao ứng dụng trong nâng độ pH củanước, khử kim loại 
nặng (đồng, kẽm, crom, niken, chì….), xúc tác đồng thời 
quá trình khử sắt và mangan, giảm hàm lượng nitro-
gen, photphat và có khả năng khử arsen, flo trong nước. 
Nhiều nhà máy nước ứng dụng loại vật liệu này đã cho 
thấy kết quả khả quan.

Nhu cầu sử dụng vật liệu lọc luôn có xu hướng tăng 
trong khi cát đang ngày càng trở nên khan hiếm, điều 
này đòi hỏi cần có nguồn vật liệu thay thế. Đề tài “Nghiên 
cứu chế tạo vật liệu lọc dạng hạt trên cơ sở điatomit và 
vỏ trấu sử dụng lọc nước cho nhà máy nước sinh hoạt” 
đã giải quyết được vấn đề về cải thiện được tốc độ lọc 
và nâng cao chất lượng nước. Nghiên cứu chế tạo vật 
liệu lọc từ nguồn điatomit trong nước có khả năng loại 

bỏ chất lơ lửng, asen và amoni trong nước, đặc biệt là 
trong nước ngầm, sẽ giúp người dân tiếp cận và được 
sử dụng nước có chất lượng tốt.

Theo báo cáo, nhóm đề tài đã nghiên cứu tổng quan 
về vỏ trấu, tro trấu, Đitomit và các ứng dụng; Nghiên 
cứu quy trình công nghệ sản xuất hạt lọc từ Điatomit 
và Tro trấu, đồng thời sản xuất thử nghiệm; Xây dựng 
dây chuyền Pilot lọc nước sinh hoạt sử dụng vật liệu 
lọc dạng hạt với công suất 200 lít/giờ; Ứng dụng thử 
nghiệm hạt lọc tại nhà máy nước.

Sau phần thuyết trình của chủ nhiệm đề tài và nghe 
các ý kiến phản biện, Hội đồng nhận thấy đề tài báo cáo 
cung cấp khá đầy đủ số liệu, nghiên cứu, ứng dụng liên 
quan đến nhiệm vụ, đặc biệt sản phẩm của đề tài tận 
dụng nguồn tro trấu rất lớn tại nước ta chưa được sử 
dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.Hội đồng 
đánh giá cao những cố gắng của nhóm nghiên cứu đề 
tài và nhất trí thông qua báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa, 
hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng.

>> Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC  
ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM 

PGS.TS. Löông Ñöùc Long 
Nguyeân Vieän tröôûng Vieän Vaät lieäu xaây döïng 

Phoù Chuû tòch Hoäi Vaät lieäu xaây döïng Vieät Nam (VABM) 
Phoù Chuû tòch Hoäi Beâ toâng Vieät Nam (VCA)

TOÙM TAÉT 

Saûn phaåm xi maêng pooùc laêng ñöôïc ñaêng kyù baèng phaùt minh caùch ñaây gaàn 300 naêm. Chaâu AÂu, Myõ 
vaø Nhaät Baûn laø nhöõng quoác gia tieân phong trong nghieân cöùu hoùa chaát xi maêng vaø coâng ngheä saûn xuaát xi 
maêng. Cuøng vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc, ngaønh saûn xuaát xi maêng tieáp tuïc phaùt trieån theo höôùng: 
giaûm phaùt thaûi CO2 vaø oâ nhieãm; tieát kieäm naêng löôïng trong khaâu nghieàn phoái lieäu, söû duïng heä thoáng 
pyro-preheater, calciner ña taàng, ña nhaùnh vôùi caùc thieát bò laøm nguoäi hieäu quaû vaø thu hoài nhieät thaûi; öùng 
duïng töï ñoäng hoùa, coâng ngheä thoâng tin, soá hoùa, trí tueä nhaân taïo trong vaän haønh nhaø maùy töø xa. Ngöôøi 
maùy seõ thay theá con ngöôøi trong vieäc vaän haønh saûn xuaát. Ngaønh coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam hieän 
ñang ôû möùc khaù toát, ñaùp öùng nhu caàu söû duïng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Trình ñoä coâng ngheä vaø chaát 
löôïng xi maêng Vieät Nam ñöôïc thò tröôøng theá giôùi ñaùnh giaù toát. Tuy nhieân, ngaønh coâng nghieäp xi maêng 
cuûa Vieät Nam cuõng phaûi ñoái maët vôùi nhieàu thaùch thöùc veà coâng ngheä vaø moâi tröôøng. Ñaây laø nhöõng vaán 
ñeà caàn löu yù vaø coù nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc trong thôøi gian tôùi nhaèm ñaûm baûo cho ngaønh xi maêng 
phaùt trieån theo höôùng beàn vöõng.

Töø khoùa: Xi maêng pooùc laêng, xi maêng Vieät Nam.

ABSTRACT 

Portland cement production has been established for nearly 300 years. Europe, USA and Japan are the 
pioneers in the study of cement chemicals, technology and cement production. Along with other industries, 
cement technology continues to develop in the direction of: reducing CO2 emissions and pollution; reduc-
ing energy during grinding, using pyro-preheater, multi-stage calciner, multi-branch calcining with efficient 
cooling machine and waste heat recovery; application of automation, information technology, digitization, 
artificial intelligence in remote plant operation. Robots will operate the factory instead of humans. Vietnam's 
cement industry is currently at a fairly good level, being able to supply cement for domestic demand and 
for export. The level of technology and quality of Vietnamese cement is currently quite good in the world. 
However, Vietnam's cement industry is facing many technological and environmental challenges. These 
are issues to be noted and changed in the coming time for the cement industry to develop sustainably.

Keywords: Portland cement, Vietnam cement industry.

1. Tóm lược quá trình phát triển của ngành công 
nghiệp xi măng thế giới 

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, loài người đã biết chế 
ra xi măng từ cách đây khoảng hơn 6.000 năm [1]. Theo 
World Cement Association, từ 12.000 - 10.000 năm 
trước Công nguyên, người La Mã và Ai Cập cổ đại đã 
biết sử dụng xi măng để xây dựng. Tuy nhiên, xi măng 
Poóc lăng mà thế giới đang sử dụng phổ biến hiện nay, 

mới được đăng ký bằng phát minh vào năm 1824 (Pat-
ent số 5022, chủ bằng là Joseph Aspdin, người Anh). 

Vương quốc Anh là nước sản xuất xi măng Poóc 
lăng sớm nhất thế giới, vào năm 1825. Sau Anh, một số 
nước (ngày nay thuộc khối G7) cũng bắt đầu sản xuất 
xi măng Poóc lăng từ rất sơm, như: Pháp - 1848, Đức 
- 1850, Mỹ 1871, Nhật Bản - 1875 [1]. Ở thuở sơ khai 
của ngành công nghiệp xi măng, công nghệ sản xuất xi 

Nhận bài ngày 15/03/2020, chấp nhận đăng ngày 20/03/2020
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măng là công nghệ lò đứng. Năm 1872 người ta đã thiết 
kế hệ thống thu hồi nhiệt thải của lò đứng để sấy bột liệu 
trước khi đưa vào lò nung. Hệ thống lò này có tên gọi là 
“Chamber kiln” (lò buồng). Tác giả của loại lò này là I.C. 
Johnson, người Anh. Trên hình 1 thể hiện sơ đồ của lò 
buồng I.C. Johnson. [2].

Loại lò này có đường kính lớn nhất của buồng từ 
3,6 - 4,3 m, chiều dài phần nằm ngang từ 24,4 - 25,4 m.

Ở Anh, năm 1877, Thomas Rusell Crampton đăng ký 
patent về xi măng lò quay đầu tiên. Ở Mỹ, Patent đầu tiên 
về lò quay xi măng được đăng ký năm 1886, tác giả là 
Frederick Ransome [2]. lò này có đường kính 1,5m dài 
7,5 m, vỏ thép, có lớp vật liệu chịu lửa lót phía trong. Năm 
1889, patent này được áp dụng để xây dựng nhà máy sản 
xuất xi măng lò quay đầu tiên tại Mỹ (Công ty Kystone Ce-
ment Company). Năm 1895, công ty Atlas (Atlas Cement 
Company) đã đầu tư xây dựng hệ thống lò quay nung 
clanhke tích hợp với máy đập và máy làm nguội (hình 2).

Ở Đức, các lò quay xuất hiện vào khoảng năm 1896. 
Năm 1899 hãng FL.Smidth đã xây dựng một số lò quay 
sản xuất xi măng ở Đan Mạch. Đầu thế kỷ 20, lò quay 
nung xi măng đã tương đối phổ biến ở Châu Âu và Mỹ. 
Lúc này, khái niệm công nghệ khô và ướt đã xuất hiện. 
Tuy nhiên, các quá trình này tương đối đơn giản, chỉ căn 
cứ vào khâu nghiền liệu để phân loại. Ở những vùng có 
đá phấn, độ ẩm 40%, thường dùng phương pháp ướt, 
ở vùng có đá vôi thì dùng phương pháp khô. Sơ đồ tóm 
tắt của công nghệ ướt và khô được trình bày trong hình 
3. Các phương pháp này phổ biến đến năm 1928. Trong 
quá trình phát triển, chiều dài lò nung theo phương pháp 
ướt được kéo dài (khi đó, lò dài nhất đạt 230m) đã mang 
lại nhiều lợi thế cho phương pháp ướt. Phương pháp 
khô cổ điển mất dần lợi thế và đến năm 1930 thì gần 
như biến mất ở Châu Âu. 

Trong phương pháp ướt, từ việc nạp bùn vào lò ở 
dạng dòng chảy, sau này, người ta đã cải tiến bằng cách 
phun bùn dạng sương mù (Spray) để tăng hiệu suất sấy 
và xử lý khí thải lò nung. Các nhà nghiên cứu người 
Đức - Krupp Kozentrator và Miag Kalzinator - đã phát 
minh ra phương pháp này vào năm 1931 (Hình 4a). Nhờ 
phát minh này, hiệu suất trao đổi nhiệt giữa phối liệu và 
khí thải được nâng lên khá cao. Polysius thì thực hiện 
sấy bùn liệu bằng hệ thống ống trao đổi nhiệt lắp song 
song trong thiết bị buồng (hình 4b).

Cũng thời gian đó, FL. Smidth lại đưa ra giải pháp 
tăng cường hiệu suất quá trình truyền nhiệt giữa khí thải 
và bùn liệu bằng hệ thống xích treo ở phía trong của đầu 
lạnh lò [3].

Hình 1. Sơ đồ lò buồng I.C. Johnson, 1872.

Hình 2. Lò quay nung xi măng có tích hợp máy đập 
clanhke và máy làm nguội.

Hình 3. Công nghệ ướt và khô cổ điển, 
đầu thế kỷ 20.

Hình 4. Hệ thồng trao đổi nhiệt giữa bùn liệu 
và khí thải lò nung

(a) (b)

A

B
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Đối với phương pháp khô (cổ điển), mặc dù mất lợi 
thế trước phương pháp ướt nhưng những người theo 
phương pháp khô vẫn tiếp tục nghiên cứu, cải tiến công 
nghệ này Họ cũng nghiên cứu tìm cách tăng cường trao 
đổi nhiệt giữa khí thải lò nung và bột liệu khô. Hệ thống 
lò có cụm thiết bị trao đổi nhiệt này được gọi là lò SP 
(Suspension Preheater Kiln). Năm 1950, hãng xi măng 
Humboldt của Đức là đơn vị đầu tiên phát triển loại lò 
này. Năm 1963, Nhật Bản cũng xây dựng lò SP đầu tiên 
tại nước này. 

Do cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1970, các 
nhà nghiên cứu, chế tạo thiết bị xi măng phải tiến hành 
cải tiến mọi loại hình công nghệ hiện có và sáng tạo ra 
các công nghệ mới để giảm chi phí nhiệt năng và điện 
năng trong quá trình sản xuất. Công nghệ ướt cổ điển 
đã được phát triển bằng cách sử dụng hệ thống lò quay 
bán khô Lepol. Công nghệ này còn tồn tại ở Anh đến 
khoảng sau năm 1983. 

Ngày nay, công nghệ sản xuất xi măng trên thế giới 
đã phát triển ở tầm cao mới, hầu như chỉ còn hệ thống lò 
nung SP với nhiều cải tiến công nghệ cùng với hệ thống 
làm nguội và hệ thống nghiền, vận chuyển tiên tiến.

2. Một số dự báo tương lai của ngành công 
nghiệp xi măng thế giới

Theo thống kê của statista [4], trong những năm qua, 
sản lượng xi măng thế giới nói chung đều tăng. Trên 
hình 5 trình bày biểu đồ sản lượng xi măng toàn thế giới 
từ năm 1995 đến năm 2019.

Gần đây, cùng với sự phát triển của các ngành khoa 
học khác, đặc biệt là ngành hóa học, trên thế giới xuất 
hiện nhiều loại chất kết dính mới và có những lúc người 
ta đã nghĩ rằng, vị trí của xi măng Pooc lăng sẽ bị “lung 
lay”, xi măng Poóc lăng sẽ bị thay thế bằng những loại 
chất kết dính mới,...Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều 

Hình 5. Sản lượng xi măng toàn thế giới.

chuyên gia trên thế giới, thế kỷ 21 vẫn là thế kỷ của xi 
măng Poóc lăng và bê tông sử dụng loại xi măng này. 
Theo Robert McCaffrey [5], từ nay đến năm 2050 nhu 
cầu xi măng trên thế giới vẫn tăng vì: Dân số trên thế giới 
tiếp tục tăng, đến năm 2050 sẽ đạt khoảng 9,7 tỉ người; 
tỉ lệ dân số sống ở thành thị sẽ tăng, đến năm 2050 sẽ 
đạt khoảng 66% (số liệu này của năm 2000 là 47%); 
tổng GDP toàn cầu vào năm 2050 sẽ khoảng 140.000 
tỷ USD. Cùng với sự tăng dân số và đô thị hóa, nhu 
cầu của con người về hạ tầng như: Bệnh viện, trường 
học, cầu, đường, cửa hàng, công trình xử lý nước, chất 
thải,... sẽ tăng. 

Lịch sử cho thấy, đối với các nước đã phát triển và 
đã đô thị hóa, nhu cầu xi măng trên đầu người cho một 
người ở nông thôn chỉ khoảng 100 kg/người/năm sẽ 
tăng lên khoảng 1.500 kg/người/năm khi dịch chuyển 
đến đô thị và sau đó ổn định với mức khoảng 500 kg/
người/năm [5]. Hiện tượng này đang và sẽ tiếp tục diễn 
ra trên phạm vi toàn cầu và sẽ làm cho nhu cầu về bê 
tông tăng. 

Như vậy, dự báo cho thấy, dân số, nhu cầu xây dựng 
hạ tầng của thế giới vẫn tăng trưởng từ nay đến 2050 
và quá trình đô thị hóa vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ 
lớn.  Đó là những yếu tố làm cho nhu cầu xi măng của 
thế giới tiếp tục tăng. Căn cứ vào các số liệu về dân số, 
mức độ đô thị hóa, sự phát triển hạ tầng của thế giới và 
thống kê tiêu thụ xi măng toàn thế giới những năm gần 
đây, có thể dự báo từ nay đến năm 2050, nhu cầu xi 
măng vẫn tăng. Dự báo (của người viết) tổng lượng xi 
măng toàn thế giới sẽ sử dụng vào năm 2050 dao động 
trong khoảng từ 6,3 tỷ đến 7 tấn. 

Trên hình 6 mô tả xu hướng chuyển dịch GDP/đầu 
người/năm và kéo theo là dịch chuyển tiêu dùng xi măng 
của các nước trên thế giới [5].

Hình 6. Tương quan giữa GDP/người/năm với tiêu 
dùng xi măng/người/năm và xu hướng dịch chuyển của 

các nước kém phát triển và đang phát triển
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Ngành sản xuất xi măng là ngành phát thải CO2 khá 
lớn, chiếm khoảng 8% tổng lượng CO2 do các hoạt 
động của con người tạo ra. Vì vậy, giảm phát thải CO-

2là một nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của ngành xi 
măng. Đối với lĩnh vực này, hiện nay các nước trong 
khối EU đang là các nước đi đầu. Lãnh đạo Vương 
quốc Anh có kế hoạch đến năm 2040 ngành sản xuất 
xi măng của Anh sẽ không còn phát thải CO2 (Net-zero 
CO2 emisson). Cùng với việc giảm phát thải, ngành 
công nghiệp xi măng được dự báo sẽ có những tiến bộ 
cơ bản sau [5]:

- Tiết kiêm năng lượng trong khâu nghiền phối liệu 
và xi măng bằng cách cải tiến các máy nghiền con lăn 
đứng, máy nghiền con lăn ngang, máy nghiền cán ép 
hiệu năng cao.

- Thiết kế tăng hiệu suất phân ly, quá trình di chuyển 
khí qua cyclon, quạt và vòi đốt có hiệu quả vượt trội.

- Sử dụng hệ thống pyro -preheater, calciner đa tầng, 
đa nhánh cùng máy làm nguội hiệu quả và thu hồi, tái 
sử dụng nhiệt thải để giảm lượng dùng nhiệt cho quá 
trình tạo clanhke. Các kỹ thuật thực hành tốt nhất (Best 
available technique - BAT) áp dụng dụng tại một số nhà 
máy đã đạt mức tiêu hao nhiệt từ 2,9 - 3,3 GJ/t clanhke 
(Nhiệt lý thuyết là 1,6 - 1,85 GJ/t clanhke.

- Ứng dụng tự động hóa, công nghệ thông tin, số 
hóa, trí tuệ nhân tạo trong vận hành nhà máy từ xa, 
người máy sẽ thay con người điều khiển nhà máy, bao 
gồm cả thay con người giải quyết các vấn đề về cơ khí, 
hóa học, điện và điện tử.

- Xi măng sản xuất theo công nghệ cao sẽ sử dụng 
những công nghệ mới nổi hiện nay trong sản xuất, như: 
Đốt bằng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng điện; 
đốt gián tiếp để thu giữ các bon; sử dụng 100% nhiên 
liệu thay thế, không phát thải CO2, sử dụng vật liệu thay 
thế ít phát thải các bon; tối ưu hóa nghiền clanhke với 
chi phí năng lượng nghiền riêng nhỏ nhất.

Mục tiêu cuối cùng là hình thành các nhà máy xi 
măng tự động, tự quyết định sản xuất về số lượng và 
chủng loại xi măng với mức phát thải CO2 ít nhất mà 
không có con người tham gia trực tiếp sản xuất tại nhà 
máy. Tất cả đều được điều khiển từ xa. Đó là nhà máy 
xi măng tự động AUTOCEM.

3. Ngành công nghiệp xi măng Việt Nam phát 
triển mạnh trong thời gian gần đây nhưng đang tồn 
tại những lo ngại về tụt hậu trong thời gian tới

Việt Nam là một trong những nước sản xuất xi măng 
từ khá sớm. Năm 1899 Việt Nam đã sản xuất xi măng 

Poóc lăng. Công nghệ sản xuất xi măng bằng lò quay 
ở nước ta cũng được đầu tư tương đối sớm tại nhà 
máy xi măng Hải Phòng từ năm 1926. Tuy nhiên, do 
hoàn cảnh chiến tranh, bị cấm vận kinh tế nên quá trình 
phát triển của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam khá 
chậm. Trong nhiều thập kỷ, sản xuất xi măng trong nước 
không đáp ứng được nhu cầu nội địa. 

Năm 1983 ở Việt Nam mới có nhà máy xi măng lò 
quay phương pháp khô đầu tiên đi vào hoạt động (dây 
chuyền số 1 của nhà máy xi măng Hoàng Thạch). Đến 
năm 1990, năng lực sản xuất xi măng của cả nước mới 
đạt khoảng 3,0 triệu tấn xi măng/năm, đến năm 2000, 
năng lực sản xuất xi măng của Việt Nam đạt khoảng 
20,6 triệu tấn xi măng/năm. Đến năm 2009, nước ta luôn 
phải nhập xi măng và clanhke. Trên hình 7 trình bày 
lượng xi măng nhập khẩu từ năm 1996 đến năm 2009.

Năm 2010, nước ta có tổng công suất thiết kế xi 
măng đạt khoảng 66 triệu tấn xi măng/năm, đảm bảo 
đủ cung cấp xi măng cho nhu cầu trong nước và bắt 
đầu xuất khẩu. Trên hình 8 trình bày bức tranh chung về 
lượng tiêu thụ xi măng trong nước và số lượng xi măng 
phải nhập khẩu giai đoạn 1996 - 2019.

Giai đoạn từ 2005 đến 2015 là giai đoạn ngành xi 
măng Việt Nam được đầu tư mạnh mẽ nhất với nhiều 

Hình 7. Biểu đồ nhập khẩu xi măng các năm 
từ 1996-2009

Hình 8. Biểu đồ tiêu thụ xi măng nội địa 
và nhập khẩu từ 1996-2019
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dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, công suất lớn 
đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Bức tranh công 
nghiệp xi măng Việt Nam đa dạng, nhiều màu sắc, bao 
gồm các quy mô dây chuyền sản xuất từ 1.000 tấn clan-
hke/ngày đến 12.000 tấn clanhke/ngày, tất cả đều sản 
xuất theo phương pháp khô và hầu hết có hệ thống cal-
ciner, làm lạnh clanhke theo kiểu ghi. Nói chung, có thể 
đánh giá trình độ công nghệ xi măng của nước ta tương 
đồng với trình độ công nghệ trung bình khá của thế giới. 
Về năng lực sản xuất, đến nay, Việt Nam có khả năng 
sản xuất hơn 100 triệu tấn xi măng/năm và thuộc tốp 10 
nước sản xuất xi măng lớn nhất thế giới. Theo thống kê 
được đăng trên website statista.com, năm 2019, Việt 
Nam có sản lượng sản xuất xi măng đứng thứ 3 trên thế 
giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Chất lượng clanhke 
và xi măng của Việt Nam được đánh giá tốt và hiện nay 
đang được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Mặc dù đang được xếp thứ hạng cao về sản lượng 
và trình độ công nghệ hiện tại của ngành công nghiệp 
xi măng nước ta cũng tương đối khá nhưng phân tích 
quá trình phát triển của các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật 
Bản và so sánh với tình hình của Việt Nam vẫn thấy 
nhiều điều lo ngại. Các nước này rất chủ động, tích 
cực trong việc nghiên cứu cải tiến các quá trình công 
nghệ, chế tạo thiết bị và nghiên cứu về hóa học xi măng. 
Quá trình nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo của họ không 
ngừng nghỉ, từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Chúng ta 
thường chỉ thấy kết quả khi họ đã thành công, đã có sản 
phẩm để thương mại nhưng chúng ta ít nghiên cứu về 
quá trình lao động sáng tạo của họ. Thực ra, các nước 
Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản rất kiên trì nghiên cứu và họ tiến 
từng bước nhỏ để rồi tổng hợp lại thành những đột phá 
mà thế giới nhìn thấy. Việt Nam đang thiếu tinh thần, 
thói quen và cách làm như các nước này. Chúng ta đã 
tiến bộ trong việc nhập thiết bị, làm chủ vận hành dây 
chuyền sản xuất nhưng chúng ta thiếu các nghiên cứu 
về quá trình công nghệ và thiết bị. Công tác nghiên cứu 
về hóa học xi măng cũng chưa tương xứng với năng lực 
sản xuất xi măng hiện tại của đất nước. Đó là những lý 
do dẫn đến lo ngại về sự tụt hậu của ngành công nghiệp 
xi măng Việt Nam trong tương lai không xa. 

4. Những cơ hội và thách thức đối với ngành 
công nghiệp xi măng Việt Nam  

Qua phân tích tổng quan tình hình thế giới và trong 
nước thấy rằng, trong thời gian tới, ngành công nghiệp 
xi măng nước ta vừa có những cơ hội cho sự phát triển 
vừa phải đối diện với các thách thức không nhỏ.

Về cơ hội, có thể thấy: 

Một là, nhu cầu xi măng trong nước tiếp tục tăng và 
nhu cầu xi măng toàn thế giới tăng, là điều kiện tốt để 
phát triển ngành sản xuất xi măng. 

Hai là, nước ta có nguồn lực lớn cho phát triển 
ngành công nghiệp xi măng, bao gồm: Nguồn tài nguyên 
khoáng sản, nguồn nhân lực và hệ thống nhà máy đã 
được đầu tư với tổng công suất lớn và công nghệ khá 
tiên tiến.

Ba là, nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho việc xuất 
khẩu xi măng. Đội ngũ cán bộ vận hành sản xuất đã 
thành thạo, có kỹ năng và sản xuất ra sản phẩm đạt 
chất lượng tốt.

Bốn là, các nhà sản xuất đã bắt đầu quan tâm đến 
vấn đề môi trường, tái chế, tái sử dụng chất thải thay thế 
nguyên, nhiên liệu tự nhiên.

Năm là, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật tương đối đầy 
đủ và đang được định hướng phát triển theo các chuẩn 
mực của các nước tiên tiến.

Tuy vậy, để đảm bảo cho phát triển bền vững ngành 
công nghiệp xi măng, chúng ta cũng đang đứng trước 
các thách thức không nhỏ, đó là:

Thứ nhất, việc khai thác nguyên liệu tự nhiên để sản 
xuất mỗi năm 100 triệu tấn xi măng sẽ ảnh hưởng lớn 
đến môi trường, cảnh quan.

Thứ hai, lượng phát thải CO2, bụi, các chất thải khác 
như Nox, CO, thủy ngân,... gây ảnh hưởng đến môi 
trường sinh thái.

Thứ ba, chi phí sản xuất còn cao, đặc biệt là chi phí 
nhiệt, điện và nhân công.

Thứ tư, việc ứng dụng thành tựu khoa học công 
nghệ tiến tiến trong toàn ngành còn chậm, chưa tự chủ 
được trong việc cải tiến công nghệ, sáng tạo công nghệ. 
Vì vậy, chỉ một thời gian, khoảng 5-10 năm sau khi đầu 
tư, công nghệ sẽ bị lạc hậu mà không tự đổi mới được.

Thứ năm, công tác quản lý, tối ưu hóa sản xuất, 
áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý trong toàn 
ngành còn chưa được quan tâm đúng mức.

Thứ sáu, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ 
trong xi măng còn lúng túng, thiếu chiến lược rõ ràng 
nên không chủ động nghiên cứu, ứng dụng được những 
vấn đề mới về hóa học xi măng, công nghệ, thiết bị trong 
sản xuất. 

Thứ bảy, sự phối hợp giữa ngành xi măng và các 
ngành có liên quan chưa tốt. Chưa hình thành được 
chuỗi hợp tác, cung ứng trong nước và toàn cầu.
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5. Thay cho lời kết

Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học công 
nghệ, ngành nghiên cứu, chế tạo các chất kết dính đang 
ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhiều sản phẩm chất 
kết dính mới đã ra đời, trong đó có những chất kết dịnh 
có đặc tính kỹ thuật tốt hơn cả xi măng Poóc lăng. Tuy 
nhiên, các nhà nghiên cứu và dự báo đều thống nhất 
rằng, trong thế kỷ 21, xi măng Poóc lăng vẫn giữa vị trí 
then chốt trong xây dựng, vẫn là “bánh mỳ” của ngành 
xây dựng. Qua quá trình dài đầu tư, nghiên cứu và sản 
xuất, đến nay, ngành xi măng Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu rất quan trọng, đã đủ năng lực cung 
cấp xi măng cho nhu cầu nội địa và tham gia xuất khẩu. 
Trình độ công nghệ và chất lượng xi măng Việt Nam 
hiện tại thuộc loại khá, tốt trên thế giới. Tuy nhiên, do 
thiết bị sản xuất hầu như phải nhập khẩu hoàn toàn 
từ nước ngoài, công tác nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo 
công nghệ và sản phẩm còn chưa tương xứng với quy 
mô của Ngành nên trong tương lai không xa, ngành 
công nghiệp xi măng nước ta phải đối diện với những 
thách thức không nhỏ. Muốn không bị tụt hậu so với khu 
vực và thế giới, chúng ta cần chú ý đến công tác nghiên 
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cứu, cải tiến, đổi mới sáng tạo công nghệ, nghiên cứu 
sản phẩm mới, tăng cường nghiên cứu giảm phát thải 
và tái chế, tái sử dụng các chất thải làm nguyên, nhiên 
liệu thay thế. Bên cạnh đó, việc nhanh chóng áp dụng 
các thành tựu của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo 
AI vào vận hành công nghệ và quản lý sản xuất, kinh 
doanh cũng rất cần thiết.
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ẢNH HƯỞNG CỦA SILICA FUME VÀ TRO BAY ĐẾN TÍNH CHẤT 
KẾT DÍNH BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ RẤT CAO

Löu Vaên Saùng, Phaïm Höõu Hanh, Nguyeãn Vaên Tuaán 
Khoa Vaät lieäu xaây döïng, tröôøng Ñaïi hoïc Xaây döïng

TOÙM TAÉT 

Beâ toâng cöôøng ñoä raát cao (Very High Strength Concrete-VHSC) laø loaïi beâ toâng coù cöôøng ñoä neùn töø 
100-150 Mpa, ñöôïc cheá taïo vôùi tyû leä nöôùc/chaát keát dính (N/CKD) raát thaáp (döôùi 0,25), söû duïng caùc phuï 
gia khoaùng hoaït tính nhö silica fume, tro bay keát hôïp vôùi phuï gia sieâu deûo. AÛnh höôûng cuûa toå hôïp phuï 
gia khoaùng SF vaø FA treân heä beâ toâng thöôøng vaø beâ toâng cöôøng ñoä cao ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù, tuy nhieân chöa 
coù nhieàu nghieân cöùu treân heä VHSC vôùi tyû leä N/CKD thaáp. 

Baøi baùo naøy taäp trung nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa toå hôïp phuï gia khoaùng SF vaø FA ñeán caùc tính chaát 
cuûa chaát keát dính VHSC. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy toå hôïp SF vaø FA caûi thieän hieäu quaû tính coâng taùc vaø 
cöôøng ñoä neùn cuûa hoà xi maêng trong VHSC, cöôøng ñoä neùn cao nhaát ñaït119,4 MPa vaø haøm löôïng Ca(OH)2 
thaáp nhaát coù theå ñaït ñöôïc ôû tuoåi 90 ngaøy.

Töø khoùa: Beâ toâng cöôøng ñoä sieâu cao, silica fume, tro bay, hieäu öùng töông hoã.

ABSTRACT 

Very High Strength Concrete (VHSC) with compressive strength of about 100-150 MPa is normally 
produced with a very low water to binder ratio of less than 0.25 by mass and using mineral admixtures 
such as silica fume(SF), fly ash(FA) in combination with superplasticizer. In fact, the effect combination of 
silica fume and fly ash on the properties of normal concrete and high strength concrete has been evalu-
ated, but limited for the properties of very high strength concrete at very low water-binder ratios.

The aim of this paper is to investigate the effects of silica fume and fly ash on the fresh and hardened 
properties of cement paste in VHSC. The experimental results reveal that combination SF and FA give 
a synergic effect on improving workability and compressive strength of cement paste in VHSC, and the 
highest compressive strength of 119.4 MPa and the lowest Ca(OH)2 content can be acheived at the age 
of 90 days.

Keywords: Very high strength concrete, silica fume, fly ash, synergic effect.

1. Giới thiệu

Bê tông cường độ rất cao (Very High Strength Con-
crete-VHSC) là loại bê tông có cường độ nén từ 100-
150 MPa [7, 14, 18, 21, 26] trong đó có tỷ lệ nước/ chất 
kết dính (N/CKD) nhỏ hơn 0,25. Trong thành phần bê 
tông có sử dụng phụ gia siêu dẻo (PGSD) và phụ gia 
khoáng hoạt tính silica fume [18, 21]. Khi xem xét đến 
thành phần vật liệu phổ biến chế tạo thì phụ gia khoáng 
(PGK) silica fume (SF) được coi là chìa khóa để chế 
tạo bê tông VHSC do các đặc tính ưu việt về các hiệu 
ứng hoá học và vật lý. Ưu điểm khi sử dụng SF là tăng 
cường độ bê tông khi tổng lượng chất kết dính (CKD) 

không đổi, giảm lượng dùng xi măng khi cường độ bê 
tông không đổi, tăng độ bền của bê tông khi sử dụng với 
hàm lượng hợp lý... Tuy nhiên nhược điểm của SF làm 
tăng lượng nước trộn của bê tông khi sử dụng với hàm 
lượng lớn do tỷ diện bề mặt của SF rất lớn (gấp khoảng 
100 lần so với xi măng) và hơn nữa nguồn cung cấp 
hạn chế, giá thành rất đắt (gấp khoảng 10 lần so với giá 
của xi măng).

Nhược điểm của loại bê tông này thường sử dụng 
một lượng lớn chất kết dính vì vậy vấn đề cấp thiết đặt 
ra là nghiên cứu sử dụng PGK khác có thể thay thế một 
phần xi măng trong chế tạo VHSC để có thể nâng cao 

Nhận bài ngày 19/12/2019, chấp nhận đăng ngày 20/03/2020
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hiệu quả về mặt kinh tế, kỹ thuật và môi trường. Trong 
các PGK đã và đang được nghiên cứu sử dụng trong hệ 
bê tông nói chung và VHSC nói riêng, tro bay (FA) là một 
trong những PGK rất tiềm năng được sử dụng rộng rãi 
do giảm chi phí về xử lý, gia công vật liệu, giảm lượng 
nước nhào trộn, tiết kiệm được năng lượng, tài nguyên 
chế tạo bê tông, nguồn cung cấp phong phú, đặc biệt 
ở Việt Nam và được đánh giá là PGK tiềm năng nhất 
hướng đến phát triển bền vững [16]. Một trong những 
nhược điểm lớn nhất của tro bay là độ hoạt tính thấp. 
Ở nhiệt độ thường, tốc độ phản ứng pozzolanic và dẫn 
đến tốc độ thủy hóa xảy ra chậm và làm giảm đáng kể 
mức độ thủy hóa. Điều này dẫn đến cường độ bê tông 
thấp ở tuổi sớm, nhưng ở tuổi dài ngày cường độ bê 
tông và độ bền lại tăng lên. Để khắc phục nhược điểm 
ở tuổi sớm của bê tông sử dụng tro bay thì giải pháp 
đó là kết hợp với PGK có hoạt tính cao như SF, tro trấu 
(RHA). Một số nghiên cứu đã khẳng định khi sử dụng 
kết hợp hai loại PGK này sẽ tồn tại hiệu ứng tương hỗ 
để khắc phục các nhược điểm của các PGK đơn lẻ như 
nghiên cứu của các tác giả Isaia [11-13], Langan [25] 
Mateusz Radlinski [22]. Tuy vậy các nghiên cứu này tập 
trung ở hệ bê tông thường và bê tông cường độ cao, 
vấn đề đặt ra là khi sử dụng kết hợp SF - FA trên hệ 
VHSC với tỷ lệ N/CKD rất thấp thì các hiệu ứng tương 
hỗ này còn được phát huy không?

Bài báo này sẽ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của 
tổ hợp PGK SF và FA đến các tính chất của chất kết dính 
VHSC gồm: tính công tác, cường độ nén và hàm lượng 
CH, trong đó xem xét sự tương hỗ của SF và FA ở tỷ lệ 
thay thế tương ứng SF = 10%CKD, FA = 20%CKD.

2. Vật liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu chế tạo

Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu gồm: xi măng 
poóc lăng PC40 có các tính chất cơ lý được trình bày 
trong bảng 1; silica fume dạng hạt rời của hãng Elkem, 
tro bay tuyển siêu mịn Phả Lại. Tính chất được trình bày 
tương ứng trong bảng 2 và bảng 3. Phụ gia siêu dẻo 
gốc polycarboxylate loại F theo ASTM C494.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thí nghiệm xác định độ chảy của 
hồ CKD:

Độ chảy của hồ CKD được xác định theo tiêu chuẩn 
BS 4551-1:2005. Giá trị độ chảy được lấy bằng trung 
bình đường kính của hai lần đo vuông góc. Thời gian 
chảy của hồ CKD được xác định bằng khoảng thời gian 
từ lúc rút côn đến khi đạt độ chảy tối đa.

- Phương pháp thí nghiệm xác định cường độ nén 
đá CKD: Cường độ nén đá CKD được xác định với 
mẫu kích thước 50×50×50 mm. Quy trình nén được tiến 
hành theo tiêu chuẩn TCVN 3121:2003. Cường độ nén 
mẫu đá CKD được thí nghiệm ở tuổi 3, 28 và 90 ngày.

- Phương pháp xác định độ lèn chặt của hồ CKD: Độ 
lèn chặt được xác định theo phương pháp lượng nước 
yêu cầu của De Larrard [4]. Phương pháp này xác định độ 
lèn chặt (α) thông qua lượng nước nhào trộn để chuyển 
hỗn hợp CKD từ trạng thái khô sang trạng thái hồ lỏng.

Bảng 1 Tính chất cơ lý của xi măng và phụ gia khoáng

Tính chất cơ lý Xi măng PC40 Tro bay Silica fume

Khối lượng riêng (g/cm3) 3,05 2,45 2,2

Lượng nước tiêu chuẩn (%) 30 - -

Thời gian bắt đầu đông kết (phút) 130 - -

Thời gian kết thúc đông kết (phút) 230 - -

Diện tích bề mặt riêng, (cm2/g) 3880 8620 29.900

Kích thước hạt trung bình (µm) 16,68 7,87 0,15

Cường độ nén tuổi 3 ngày (MPa) 24,6 - -

Cường độ nén tuổi 28 ngày (MPa) 46,1 - -

Chỉ số hoạt tính (%) - 83 110

Hình 1. Thành phần hạt chất kết dính 



   15

Hình 2. Độ chảy hồ CKD

α: Độ lèn chặt hỗn hợp vật liệu;

ρc: khối lượng riêng của CKD;

N/CKD: là tỷ lệ nước trên CKD.

- Phương pháp thí nghiệm xác định hàm lượng CH:

Hàm lượng CH (tính theo lượng xi măng) trong đá 
xi măng có thể được xác định bằng phương pháp phân 
tích nhiệt vi sai (TGA). Phương pháp DTA/TG được 
đánh giá là một phương pháp chính xác và đã được 
chấp nhận áp dụng rộng rãi [19]. Hàm lượng CH được 
tính toán theo phương pháp hình học từ đường cong 
mất khối lượng trong phân tích nhiệt được trình bày ở 
hình 3. Phương pháp này có thể được mô tả ngắn gọn 
thông qua một ví dụ về việc giảm khối lượng đột ngột 
điển hình trên đường cong TG từ nhiệt độ ban đầu Ti đến 
nhiệt độ sau Tf. Đầu tiên, tiến hành vẽ 02 đường thẳng 
tiếp tuyến ứng với đường cong ở nhiệt độ ban đầu Ti 
và đường cong ở nhiệt độ sau Tf, sau đó vẽ đường tiếp 
tuyến ở đường cong thay đổi khối lượng đột ngột cắt 02 
đường thẳng tiếp tuyến vừa vẽ tương ứng ở Te và To. 
Nhiệt độ T0.5 được xác định là nhiệt độ trung bình tương 
ứng với 02 điểm Te và To, từ đó vẽ đường vuông góc từ 
điểm T0.5 cắt 02 đường thẳng tiếp tuyến tương ứng ở Ti 
và Tf, và khoảng cách giữa 2 điểm giao này được xác 
định là hàm lượng CH. Như vậy ở phương pháp hình 
học này sẽ quy đổi việc mất khối lượng tại nhiệt độ T0.5 
là do mất khối lượng nước của CH.

Từ đó, hàm lượng CH được tính theo lượng xi măng 
xác định theo công thức (3-2):

Trong đó: 

mc - là khối lượng xi măng sử dụng (mg)

MCH và MH2O - là khối lượng phân tử của CH và 
H2O (kg/mol). 

- Phương pháp xác định định lượng hiệu ứng tương 
hỗ của tổ hợp PGK: Hiệu ứng tương hỗ được định 
lượng theo Isaia [11, 12] có thể tính toán được hiệu ứng 
tương hỗ của một tính chất bất kỳ của bê tông dựa vào 
kết quả thực nghiệm nghiên cứu. Ví dụ trong hỗn hợp 
hệ 3 cấu tử FA và SF/RHA, chỉ số hiệu ứng tương hỗ 
được tính theo công thức:

SE = P(FA + poz) − (PFA + Ppoz) 

Trong đó: 

SE - là giá trị hiệu ứng tương hỗ của tổ hợp PGK (có 
thể là cường độ, độ bền…) %;

P(FA + poz) - là tính chất của bê tông với hệ hỗn hợp 
PGK (hệ tổ hợp 2 PGK);

PFA, Ppoz - là trị số ứng với hiệu ứng bê tông có chứa  
FA, SF hoặc RHA.

Trị số P được tính theo công thức:

Trong đó: Ip, Ir - là mức độ tăng các tính chất của mẫu 
chứa PGK so với 100XM.

3. Cấp phối sử dụng trong nghiên cứu

Để đánh giá ảnh hưởng của PGK đến các tính chất 
của CKD đề tài lựa chọn các hàm lượng PGK khác 
nhau. Mẫu không sử dụng PGK là 100XM, mẫu sử dụng 
10%SF thay thế, mẫu sử dụng 20%FA thay thế và mẫu 
tổ hợp thay thế 10%SF và 20%FA. Tỷ lệ vật liệu sử dụng 
trong nghiên cứu thể hiện ở bảng 2.

Hình 3. Phương pháp hình học được sử dụng để xác 
định hàm lượng CH từ đường cong mất khối lượng 

trong phân tích nhiệt [9, 17]
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Bảng 2. Tỷ lệ thành phần vật liệu thí nghiệm 

Ký hiệu 
CP

CKD,%
SF, FA, XM SD, 

100XM 0 0 100 1,0
10SF 10 0 90 1,0
20FA 0 20 80 1,0
10SF-
20FA 10 20 70 1,0

- Quy trình trộn bê tông cường độ rất cao: Máy trộn 
sử dụng trong nghiên cứu là máy trộn cưỡng bức. Quy 
trình cấp vật liệu trộn vào máy như sau: Xi măng và 
phụ gia khoáng được đưa vào máy trộn khô đều trong 
khoảng 2-5 phút, sau đó cho khoảng 70% nước trộn 
đều trong khoảng 2-5 phút, làm sạch cối trộn và cho phụ 
gia siêu dẻo +30% nước còn lại trộn đều trong vòng 2-5 
phút. Quy trình trộn được trình bày như ở hình 4.

4. Kết quả và bàn luận

4.1. Ảnh hưởng PGK đến thành phần hạt và thể 
tích hồ CKD.

Xét về mặt vật lý sự kết hợp SF và FA làm thay đổi 
thể tích riêng hồ CKD. Do khối lượng riêng của SF và 
FA nhỏ hơn so với XM vì vậy khi thay thế tương ứng 
về mặt khối lượng 10% SF và 20% FA có thể tính toán 
được sự thay đổi về mặt thể tích. Việc sử dụng PGK 
làm thể tích đặc của hồ tăng lên cụ thể 10SF tăng 1,039 
lần, 20FA tăng 1,049 lần và 10SF20FA tăng 1,088 lần 
so với 100XM. 

Mặt khác sự kết hợp SF và FA góp phần cải thiện độ 
lèn chặt của CKD. Kết quả nghiên cứu hỗn hợp 10SF-

Hình 4. Quy trình trộn hỗn hợp hồ chất kết dính cường độ rất cao

Bảng 3. Kết quả nghiên cứu tính chất của hồ CKD

STT Tính chất
Cấp phối thí nghiệm

100XM 10SF 20FA 10SF20FA
1 Độ lèn chặt 0,62 0,73 0,71 0,79
2 Độ chảy, mm 170 190 195 200
3 Độ nhớt 580 325 350 250

4 Hàm lượng PGSD đạt cùng một khoảng độ chảy 
220-250mm 1,2 1,1 1,05 0,95

20FA có độ lèn chặt cao nhất 0,79 cao hơn so với đơn 
PGK 10SF và 20FA (bảng 3). Điều này có thể được giải 
thích do kích thước các hạt khác nhau silica fume 0,15 
µm, FA 7,87 µm nên tồn tại một tỷ lệ hợp lý phối hợp 3 
cấu tử này để độ lèn chặt đạt lớn nhất. Đây chính là sự 
tương hỗ về mặt vật lý của tổ hợp PGK SF và FA. 

4.2. Ảnh hưởng PGK đến tính công tác hồ CKD

Hiệu quả của việc sử dụng tổ hợp PGK SF-FA so với 
PGK SF, FA đơn lẻ trong việc cải thiện tính công tác hồ 
CKD thông qua: Độ chảy, thời gian chảy tại cùng một 
hàm lượng PGSD = 1%CKD. Kết quả tính chất hồ CKD 
được trình bày trong bảng 3.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc sử dụng tổ hợp 
PGK góp phần cải thiện tính công tác hồ chất kết dính. 
Điều này được thể hiện rất rõ thông qua độ chảy đạt lớn 
nhất, độ nhớt nhỏ nhất. Hiệu quả cải thiện tính công tác 
của SF kết hợp FA được giải thích do vai trò hình dạng 
hạt của đơn các PGK đều là dạng hình cầu nên nội ma 
sát giữa các hạt giảm (hiệu ứng ổ bi). Hơn nữa, kích 
thước của các hạt SF nhỏ hơn rất nhiều so với của FA, 
kích thước của FA lại nhỏ hơn xi măng do vậy chúng 
tăng khả năng phân tán của FA cũng như xi măng, làm 
giảm khả năng vón tụ trong quá trình trộn và tách một 
phần lượng nước tự do trong hồ xi măng qua đó cải 
thiện được tính công tác của CKD [1] [23].       

4.3. Ảnh hưởng PGK đến cường độ chất kết dính.

Để xác định cường độ nén đá CKD, đề tài điều chỉnh 
độ chảy hồ CKD các mẫu thí nghiệm trong cùng một 
khoảng độ chảy 220-250 mm bằng PGSD. Ảnh hưởng 
của loại PGK đến cường độ nén chất kết dính được thể 
hiện ở Bảng hình 4 và hình 5.
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- Đối với mẫu chứa 10%SF: Ở tất cả các tuổi thí 
nghiệm, khi sử dụng SF cường độ đá CKD cao hơn 
đáng kể so với mẫu đối chứng (100%XM), cụ thể hiệu 
quả tăng cường độ là 38,7%, 26,5% và 24,1% tương 
ứng ở 3, 28 và 90 ngày. Mức độ tăng cường độ lớn 
nhất ở tuổi 3 ngày và giảm dần ở tuổi dài ngày, điều này 
được giải thích do phản ứng pozzolanic ở tuổi sớm ngày 
và hiệu ứng điền đầy của SF [5]. Có thể thấy rõ mức độ 
tăng cường độ trên 1%XM hình 6 mẫu sử dụng 10%SF 
cho tăng cường độ lên đến 54,1% ở tuổi 3 ngày. Ở tuổi 
muộn mức độ tăng cường độ giảm dần còn 24,1% so 
với mẫu 100%XM và 37,9% so sánh trên 1%XM.

- Đối với mẫu chứa 20%FA: Kết quả thí nghiệm cho 
thấy ở tuổi sớm 3 ngày, cường độ đá CKD giảm tương 
ứng -8,8%. Sự giảm cường độ là do phần xi măng bị 
thay thế bởi FA. Tuy nhiên có thể thấy rõ khi đánh giá 
cường độ trên 1%XM thì FA cường độ FA vẫn lớn hơn 
so với mẫu 100XM. Ở tuổi muộn lớn hơn 28 ngày cường 
độ mẫu XM + FA lại cao hơn so với mẫu đối chứng như 
vậy lúc này phản ứng pozzolanic của FA đã xảy ra. 

- Đối với hệ CKD chứa hỗn hợp 10%SF và 20%FA: Ở 
tuổi 3 ngày cường độ của mẫu chứa hỗn hợp CKD (XM 
+ SF + FA) tương ứng tăng 22,6% so với mẫu 100XM 

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm cường độ nén đá CKD 

Ký hiệu CP
Cường độ nén, MPa Mức tăng cường độ CKD, % Mức tăng cường độ tính theo 

1%XM, %
3 ngày 28 ngày 90 ngày 3 ngày 28 ngày 90 ngày 3 ngày 28 ngày 90 ngày

100XM 62,3 83,3 87       
10SF 86,4 105,4 108 38,7 26,5 24,1 54,1 40,6 37,9
20FA 56,8 85,9 92,6 -8,8 3,1 6,4 14,0 28,9 33,0

10SF20FA 76,4 112,6 119,4 22,6 35,2 37,2 75,2 93,1 96,1
Tương hỗ SE, %  -7,2 5,5 6,7 7,1 23,6 25,1

Hình 5. Ảnh hưởng của loại phụ gia khoáng 
đến cường độ nén đá CKD

Hình 6. Ảnh hưởng của loại phụ gia khoáng 
đến sự tăng cường độ đá CKD

lớn hơn so với mẫu sử dụng 20%FA nhưng lại nhỏ hơn 
so với mẫu sử dụng 10%SF. Như vậy sự kết hợp SF + 
FA ở tuổi sớm ngày bù trừ các khuyết điểm khi sử dụng 
đơn PGK FA. Ở tuổi muộn hơn (90 ngày) mức độ tăng 
cường độ khi kết hợp SF + FA là đáng kể 37,2% so với 
mẫu 100XM, lớn hơn cả mẫu đơn PGK 10SF; 20FA. 
Điều này chứng tỏ tồn tại hiệu ứng tương hỗ của sự kết 
hợp SF-FA trong việc cải thiện cường độ của bê tông.

Kết quả định lượng hiệu ứng tương hỗ cho thấy hiệu 
ứng tương hỗ (SE, %) chỉ xuất hiện ở tuổi dài ngày 5,5% 
và 6,7% (trên hệ CKD ở tuổi 28, 90 ngày). Kết quả đánh 
giá sự đóng góp cường độ ở 1%XM thì tồn tại hiệu ứng 
tương hỗ ở tất cả các tuổi 3, 28, 90 ngày SE tương ứng 
71,%; 23,6%; 25,1%. 

Như vậy, kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ đá 
CKD sử dụng CKD chứa hỗn hợp 2 PGK XM-SF-FA 
luôn cao hơn so với CKD chứa PGK đơn lẻ. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy  khi sử dụng hỗn hợp CKD gồm 3 cấu 
tử XM-SF-FA ở tuổi sớm ngày hiệu quả SF sẽ bù đắp 
sự giảm cường độ của FA [24]. Điều này đạt được có 
thể là do hiệu quả pozzolanic cao hơn của SF, sự hình 
thành gel C-S-H ở tuổi sớm, mật độ thành phần hạt tốt 
hơn và cải thiện cường độ vùng chuyển tiếp tốt hơn [13, 
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Hình 7. Đường cong phân tích nhiệt TG /dTG

Hình 8. Kết quả phân tích nhiệt bột XM

20]. Ở tuổi muộn cường độ CKD tăng lên do phản ứng 
pozolanic của FA tăng dần.  

4.4. Ảnh hưởng PGK đến hàm lượng CH trong 
đá CKD

Đường cong phân tích nhiệt TG/dTG

Hình 9. Ảnh hưởng PGK đến hàm lượng CH theo CKD

Hình 10. Ảnh hưởng PGK đến hàm lượng CH 
theo 1 % XM

Đường cong TG-dTG cho thấy các phản ứng cơ bản 
xảy ra khi tăng nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 1000oC. 
Sự mất khối lượng trong quá trình gia nhiệt của các các 
mẫu thí nghiệm xảy ra sự mất khối khối lượng theo các 
giai đoạn: (i) sự mất khối lượng xuyên suốt quá trình gia 
nhiệt từ (105-1000)oC xảy ra do mất nước liên kết của 
CSH và Etringgite; (ii) mất khối lượng ở trong khoảng 
nhiệt độ từ (400-600)oC [2, 3, 6] do sự mất nước tự do 
của quá trình khử CH; (iii) khi mẫu vật chưa được xử 
lý, CH hình thành kết hợp với CO2 trong không khí để 
tạo thành CaCO3 vì vậy sự mất khối lượng xảy ra do sự 
phân hủy CaCO3 và mất CO2 khỏi đá xi măng xảy ra ở 
khoảng nhiệt độ 600-800oC [2, 3, 6]. Tuy nhiên trong quá 
trình lấy mẫu và gia công mẫu, mẫu thí nghiệm được lấy 
ở phần trong trong lõi viên mẫu đá CKD dẫn đến sự kết 
hợp CH với CO2 không khí để tạo thành CaCO3 là rất ít. 
Thực tế phân tích dTG mẫu bột XM đã thấy xuất hiện 
có sẵn pick của CaCO3 (hình 8) do trong quá trình sản 

xuất xi măng nhà máy đưa vào. Vì vậy khi tính toán hàm 
lượng CH tác giả bỏ qua sự mất khối lượng của CaCO3 
trong đường cong phân tích nhiệt.

Ảnh hưởng của phụ gia khoáng đến hàm lượng 
Ca(OH)2

Ảnh hưởng của PGK đến hàm lượng CH ở các mẫu 
sử dụng khác nhau 100XM, 10SF, 20FA các tuổi xác 
định 3 ngày, 28 ngày và 90 ngày được trình bày trong 
hình 9 và 10.

Ảnh hưởng của SF tới hàm lượng CH:

Kết quả thí nghiệm hình 9 cho thấy việc sử dụng đơn 
PGK và tổ hợp PGK góp phần làm giảm hàm lượng CH 
so với mẫu 100XM ở tất cả các tuổi thí nghiệm. Sự giảm 
hàm lượng CH là do hàm lượng XM bị thay thế bởi PGK. 
Vì vậy để đánh giá ảnh hưởng của PGK đến hàm lượng 
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CH cần quy về cùng một đơn vị 1%XM. Kết quả ảnh 
hưởng của PGK đến hàm lượng CH tính theo 1%XM 
được trình bày ở hình 12. Ở tuổi 3 ngày hàm lượng CH 
rất thấp còn 1,97% thấp hơn nhiều so với mẫu 100XM. 
Ở tuổi muộn hàm lượng CH tiếp tục giảm nhưng không 
đáng kể tương ứng còn 1,9% và 1,05% tương ứng ở 
tuổi 28 ngày và 90 ngày. Sự giảm hàm lượng CH do 
2 nguyên nhân: thứ nhất 10%XM bị thay thế bởi SF. 
Nguyên nhân thứ hai là SF với vai trò hạt siêu mịn góp 
phần tăng quá trình tạo mầm tinh thể dẫn đến thúc đẩy 
phản ứng thủy hóa của XM sau đó phản ứng pozzolanic 
của SF với ion Ca2+ xảy ra ở tuổi sớm ngày. Kết quả thí 
nghiệm phù hợp với báo cáo của Huang [10] cho thấy 
sự giảm hàm lượng CH khi sử dụng SF ở sau 1 ngày 
tại tỷ lệ N/CKD = 0,25 do phản ứng của Ca2+ và SF vào 
khoảng 8 giờ. Grutzeck và cộng sự [8] quan sát thấy 
các ion Ca2+ hấp thụ trên bề mặt hạt SF và tạo thành 
một pha mới. Hiện tượng này khẳng định phản ứng sớm 
của Ca2+ với SF là có thể xảy ra. Kết quả nghiên cứu 
của [15] sử dụng SF đã thấy sự giảm nồng độ CH xảy 
ra trong pha lỏng sau 4 giờ thủy hóa. Kết quả chỉ ra rằng 
một phần lớn SF phân tán vào trong dung dịch và phản 
ứng với Ca2+ để tạo thành C-S-H. Chỉ một phần nhỏ SF 
còn lại phản ứng sau 3 ngày.

Ảnh hưởng của FA đến hàm lượng CH: 

Kết quả thí nghiệm cho thấy khi sử dụng 20%FA hàm 
lượng CH giảm so với mẫu 100XM ở tuổi thí nghiệm. Ở 
3 ngày là 3,0%, 28 ngày là 3,44% và 90 ngày là 3,93%. 
Sự giảm hàm lượng CH ở tuổi 3 ngày là do lượng XM 
giảm do XM bị thay thế bởi FA, tuy nhiên một phần FA 
với kích thước hạt siêu mịn cũng góp phần thúc đẩy quá 
trình thủy hóa của XM dẫn đến hàm lượng CH trên 1% 
của mẫu chứa 20FA cao hơn.

Ở tuổi muộn hàm lượng CH giảm ở tất cả các tuổi 
thí nghiệm khi đánh giá trên hệ CKD hay 1%XM. Điều 
này là do phản ứng puzzolanic của FA với CH làm giảm 
nồng độ của CH trong đá CKD.

Ảnh hưởng sự kết hợp SF và FA:

Kết quả thí nghiệm cho thấy đối với mẫu 10SF20FA 
hàm lượng CH giảm ở tất cả các tuổi thí nghiệm khi 
đánh giá trên hệ CKD và 1%XM. Sự giảm CH ở tuổi 
sớm là do phản ứng của SF với CH và ở tuổi muộn là 
do phản ứng của FA với CH dẫn đến hàm lượng CH bị 
giảm trong suốt quá trình dưỡng hộ. Kết quả này khẳng 
định tồn tại hiệu quả tương hỗ của SF và FA trong việc 
giảm hàm lượng CH trong đá CKD.
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU CATỐT 
CẤU TRÚC NANO-MÉT LIFEPO4/C VÀ LIMNXFE1-XPO4 ĐỊNH 

HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG ẮC QUY LITHIUM ION

Trònh Vieät Duõng, Ñoaøn Hoaøng Anh, Buøi Doaõn Huaán, 
Nguyeãn Thò Tuyeát Mai, Ñaëng Thò Minh Hueä, Huyønh Ñaêng Chính 

Vieän Kyõ thuaät Hoùa Hoïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi

ABSTRACT 

LiFePO4/C and LiMnxFe1-xPO4 (x = 0.1, 0.2, 0.3) nanostructured cathode materials were successfully 
synthesized via a facile hydrothermal route. Structural and morphological characteristics of these cathode 
materials were revealed by X-ray powder diffraction (XRD), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), 
field-emission scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM). The results 
showed that, the prepared materials had nanostructure with sphere-shaped crystal particle size in the range 
of 100÷200 nm and the size distribution was the relatively homogeneous. The rate capacity of LiFePO4/C 
reached 160.7 mAh/g in the first 2 cycles. The ion conductivity of the suspension of LiMnxFe1-xPO4 was 
measured on the conductivity meter (Hana Instruments HI2314) and reached 1.21 ÷ 1.36 × 10-4 S/cm.

Keywords: LiFePO4/C, LiMnxFe1-xPO4, vaät lieäu catoát, aéc quy Lithium ion, thuûy nhieät.

1. GIỚI THIỆU

Như chúng ta đã biết, việc sản xuất và lưu trữ năng 
lượng mới và sạch là một trong những thách thức lớn 
trong tương lai để giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên 
thiên nhiên. Trong nhịp sống hiện đại thì những hệ thống 
yêu cầu đóng góp năng lượng điện được sử dụng ngày 
càng nhiều như thiết bị điện tử cầm tay, máy vi tính, 
điện thoại, máy quay video, xe điện,... Những thị trường 
khác nhau sẽ có sự đòi hỏi phát triển của các hệ thống 
điện hóa khác nhau như các loại ắc quy dễ cháy, chất 
siêu dẫn và các loại ắc quy khác [1,2]. Từ năm 1970, 
cấu trúc photpho - olivin đã trở thành một trong những 
vật liệu tiềm năng cho ắc quy Li-ion [1]. Đặc biệt, Liti 
sắt photphat LiFePO4 và Liti mangan photphat LiMnPO4 
được nghiên cứu nhiều nhất trong số các hợp chất này 
của vật liệu catốt oxit kim loại chuyển tiếp, bởi do dung 
lượng lý thuyết cao của nó (~ 170 mAh/g), tính ổn định 
hóa học vốn có và độ an toàn tốt hơn, rủi ro nổ thấp 
hơn khi sạc quá mức, độ ổn định nhiệt tốt hơn và chi 
phí nguyên liệu thấp hơn [3,4]. Tuy nhiên, độ dẫn điện 
(δ) và hệ số khuếch tán ion Li của LiFePO4 và LiMnPO4 
là thấp (δLiFePO4 = 10-8 ÷ 10-9 S/cm; δLiMnPO4 = 10-10 S/cm) 
[3,4,10,11]. Do nhược điểm tính dẫn điện không thuận 
lợi của vật liệu này đối với điện tử và sự vận chuyển 

ion đã tạo thành một rào cản hạn chế lớn cho những 
ứng dụng thương mại của vật liệu [5,6]. Để cải thiện 
nhược điểm tính dẫn điện tử kém của vật liệu LiFePO4 
và LiMnPO4, ba phương pháp điển hình có tiềm năng 
được sử dụng là: một là, tạo lớp phủ carbon; hai là, 
pha tạp cation giám sát; ba là, giảm kích thước hạt ở 
kích thước nano - mét với các hình dáng hạt khác nhau 
(như hạt nano, tấm dạng đĩa nano, tấm hạng hình chữ 
nhật nano,...) [2,4,7,8,13]. Một số nghiên cứu cũng cho 
thấy, với cation trộn lẫn orthophosphates LiFe1-yMnyPO4 

là sự kết hợp tuyệt vời giữa dung lượng tốc độ tốt của 
LiFePO4 và điện thế cao của LiMnPO4 (điện thế của cặp 
M2+/M3+ ~ 4,1 ÷ 3,4 V so với Li/Li+) [3,7]. Một số nghiên 
cứu khác cũng cho thấy, việc pha tạp cation kim loại 
vào LiFePO4 hoặc LiMnPO4 gây ra làm hẹp khe năng 
lượng dẫn đến có thể có lợi để cải thiện độ dẫn điện tử 
của vật liệu này [9,15,16]. Mặt khác, để đạt được hiệu 
suất điện hóa cao của vật liệu catốt olivine phosphate, 
nhiều phương pháp tổng hợp vật liệu nano đã được sử 
dụng như phản ứng trạng thái rắn [2,17], phương pháp 
sol-gel [4,18], phản ứng theo lộ trình thủy nhiệt,... [8,19]. 
Trong số các phương pháp đó thì phản ứng theo lộ trình 
thủy nhiệt là một kỹ thuật kết tủa dựa trên dung dịch 
nước cho phép kiểm soát được quá trình tạo mầm và 
phát triển của tinh thể.

Nhận bài ngày 13/03/2020, chấp nhận đăng ngày 20/03/2020
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Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày nghiên cứu: 
Tổng hợp theo lộ trình thủy nhiệt và nghiên cứu các đặc 
tính của vật liệu catốt cấu trúc nano-mét LiFePO4/C và 
LiMnxFe1-xPO4 cho ắc quy Liti ion.  

2. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

2.1. Vật liệu LiFePO4/C

2.1.1. Tổng hợp vật liệu

FeSO4, LiOH và H3PO4 được khuấy tạo phức với 
C6H8O7.H2O (AC) theo tỷ lệ thích hợp 3:1:1. Khuấy hỗn 
hợp trong 2 giờ và giữ pH = 6 - 6,5 bằng bổ sung thêm 
lượng NH3. Gia nhiệt hỗn hợp tới 80oC và hỗn hợp được 
để kín, đồng thời có thổi khí N2. Hệ gel được tạo thành 
sau đó được cho vào autoclaz ở 180oC trong 12 giờ. Để 
autoclaz nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng, sau đó mẫu 
đem ly tâm tách hạt kết tủa. Hạt precursor tạo thành đem 
nung ở 650oC trong 16 giờ với tốc độ gia nhiệt 5oC/phút, có 
thổi khí N2. Thu được bột vật liệu LiFePO4 tinh khiết. Sản 
phẩm LiFePO4 này một phần đem phân tán trong dung 
dịch glucozơ và sấy chân không ở 180oC trong 18 giờ, thu 
được sản phẩm là LiFePO4/C (LiFePO4 được bọc carbon).

Các mẫu vật liệu bột LiFePO4 và LiFePO4/C được 
đo các đặc tính bằng các phương pháp: nhiễu xạ tia X 
trên máy X-ray D5005-SIEMENS, Cu-Kα, λ = 1,54056 
Å ở nhiệt độ phòng; hiển vi điện tử truyền qua trên máy 
JEOL TEM 5410 LV; phổ tán xạ năng lượng tia X trên 
máy Oxford 300 (Anh).

Mẫu LiFePO4 và LiFePO4/C được tạo hình cell coin 
để đo phóng nạp 0,1C và quét thế vòng ở phòng thí 
nghiệm Energy Storage Materials Lab - Dankook Uni-
versity - Chungnam - Hàn Quốc. Cell coin được tạo như 
sau: cho vật liệu trộn với muội than, Polyvinylidene fluo-
ride (PVDF) theo tỷ lệ 90:5:5 bằng cối sứ và máy nghiền 
trộn hành tinh. Hỗn hợp tạo thành được phủ trên một 
tấm nhôm dày 0.1 mm và được cán ép trên máy cán 
ép tạo độ dày 20 μm. Sau đó chúng được cắt thành các 
tấm hình tròn có đường kính 1,6 cm trên máy dập để 
tạo thành cực dương. Cell pin dạng xu được ghép trong 
buồng khí trơ với cực âm là hợp kim Li-Si, dung dịch 
điện ly là polycarbon và LiPF6.

2.1.2. Phổ nhiễu xạ tia X

Phổ nhiễu xạ tia X của mẫu vật liệu LiFePO4 và 
LiFePO4/C được thể hiện trên hình 1. Trên hình 1 cho 
thấy, mẫu LiFePO4 và LiFePO4/C chỉ có pha duy nhất 
là LiFePO4 với cấu trúc olivine orthorhombic Pnma. Tuy 
nhiên, các pic của mẫu LiFePO4/C được thấy là giảm đi 
rõ rệt so với mẫu LiFePO4. 

2.1.3. Hình thái học vật liệu

Hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và phổ tán xạ 
năng lượng tia X (EDS) của mẫu vật liệu LiFePO4 và 
LiFePO4/C được thể hiện trên hình 2. Hình ảnh TEM 
cho thấy mẫu LiFePO4/C có những mảng đen tập hợp 
của các hạt thành khối lớn hơn. Nguyên nhân có thể 
do sau khi được phân tán trong glucozơ và sấy ở nhiệt 
độ cao trong nhiều giờ thì các hạt bị kết khối với nhau. 
Kích thước các hạt rời rạc dao động 100-200 nm. Hình 
EDS cho thấy, mẫu LiFePO4/C có chứa carbon một 
lượng nhỏ, nguyên tố Li không thể hiện trong phổ là 
do Li là nguyên tố siêu nhẹ nên không thể hiện được ở 
phổ EDS. Trên kết quả ảnh TEM và EDS cho kết luận 
là mẫu LiFePO4/C đã được phủ một lớp carbon khá đều 
trên bề mặt các hạt LiFePO4.

2.1.4. Kết quả điện hóa

Hình 3a là quét thế vòng (C-V) của mẫu LiFePO4 

và LiFePO4/C ở khoảng quét thế 2,5 - 4,5V so với điện 
cực Li+/Li ở tốc độ quét 5 mV/s. So sánh đường cong 
C-V của LiFePO4 và LiFePO4/C cho thấy, LiFePO4/C 
có pic sắc nét hơn và nhỉnh hơn so với LiFePO4 (0,258 
mA so với 0,236 mA) và hiệu thế giữa điện thế pic tách 
và cài ion Li+ là ∆E = Ept − Epc cũng thấp hơn (0,24V 
so với 0,31V). ∆E thấp thể hiện rằng Ept, Epc gần với 
Ecb (E cân bằng) hơn. Điều này chứng tỏ mẫu LiFePO4 
được bọc C có khả năng cài, tách ion Li+ tốt hơn so với 
mẫu không bọc C. Hình 3b là đường cong phóng nạp 
2 chu kỳ đầu ở tốc độ 0,1C của mẫu vật liệu LiFePO4 
và LiFePO4/C.

Hình 1. Phổ nhiễu xạ tia X của mẫu LiFePO4 
và LiFePO4/C
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Trên hình 3(a,b) cho thấy, vật liệu LiFePO4/C đạt 
dung lượng ở 2 chu kỳ đầu là 160,7 mAh/g (gần với 
dung lượng lý thuyết 170 mAh/g). Với vật liệu LiFePO4 
không bọc C đạt dung lượng thấp hơn hẳn149,3 mAh/g 
ở 2 chu kỳ đầu. Như vậy, vật liệu LiFePO4 được bọc 
carbon đã cải thiện được khả năng tích trữ năng lượng 
cao hơn. 

2.2. Vật liệu LiMnxFe1-xPO4 (x = 0.1; 0.2; 0.3)

2.2.1. Tổng hợp vật liệu 

Dung dịch hỗn hợp gồm H3PO4 (≥ 85%, AR-Chine), 
Mn(NO3)2 (≥ 99%, AR-Chine), FeSO4.7H2O (≥ 99%, AR-
Chine) và C6H8O⁷.H2O (≥ 99,5%, AR-Chine) được lấy 
với tỷ lệ mol tương ứng là 1:x:(1-x):1 (với x là số mol 
của Mn2+ trong dung dịch hỗn hợp, x = 0,1; 0,2; 0,3) 
được khuấy 15 phút trên máy khuấy từ. Một lượng LiOH 
0,5M (≥ 98%, AR-Chine) được cho từ từ vào dung dịch 
hỗn hợp trên với tỷ lệ Li+:PO4

3- = 3:1. Tiếp tục khuấy đều 
dung dịch này trong 30 phút, sau đó gia nhiệt ở 80oC và 
vẫn tiếp tục khuấy. Một lượng NH3 được bổ sung vào 
dung dịch hỗn hợp trong quá trình khuấy và gia nhiệt 
để duy trì pHdung dịch = 6 − 6,5. Hệ dung dịch được để kín 
và thổi khí N2. Hệ gel được tạo thành và được cho thủy 
nhiệt trong autoclaz ở 180oC trong 12 giờ. Tiếp theo, 
autoclaz được để nguội tự nhiên ở nhiệt độ phòng, mẫu 
bột trong autoclaz được lấy đem lọc rửa li tâm nhiều 
lần, thu được bột mịn sạch. Bột mịn đem sấy 95oC trong 

Hình 2. Hình ảnh TEM và phổ EDS của mẫu LiFePO4/C 

Hình 3(a,b). (a): Đường cong quét thế vòng và (b): đường cong phóng nạp 2 chu kỳ đầu  
ở tốc độ 0,1C của mẫu vật liệu LiFePO4 và LiFePO4/C

24 giờ, tiếp theo đem nung lần 1 ở 450oC trong 6 giờ 
và nung lần 2 ở 850oC trong 2 giờ (tốc độ gia nhiệt 
5oC/phút, thổi khí trơ N2). Sản phẩm bột thu được sau 
nung 850oC được ký hiệu lần lượt là: LiMn0,1Fe0,9PO4; 
LiMn0,2Fe0,8PO4 và LiMn0,3Fe0,7PO4 (tương ứng với x = 
0,1; 0,2; 0,3). Phương trình phản ứng tạo vật liệu theo 
lộ trình thủy nhiệt được giả thiết xảy ra theo (1) [12]. Sản 
phẩm của vật liệu bột tổng hợp được sau nung 850oC 
được thể hiện ở hình 5.

H3PO4 + xMn(NO)2 + (1-x)FeSO4 + 3LiOH
→ LiMnxFe1-xPO4 + (1-x)Li2SO4 + 2xLiNO3 + 3H2O

Đặc trưng cấu trúc của vật liệu xác định theo phương 
pháp nhiễu xạ tia X (XRD) trên hệ Brucker D8 Advance, 
bức xạ Cu-Kα, λ = 1,54056 Å ở nhiệt độ phòng. Phổ 
Micro-Raman được ghi trên máy quang phổ LABRAM-
1B, hãng Jobin-Yvon - Pháp. Hình thái học bề mặt vật 
liệu xác định bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) Hita-
chi S4800. Thành phần các nguyên tố trong vật liệu xác 
định bằng phổ tán xạ năng lượng (EDS) trên máy Oxford 
300 (Anh). Phổ UV-Vis rắn ghi trên máy Jasco V-670.

2.2.2. Phổ nhiễu xạ tia X

Phổ nhiễu xạ tia X của các mẫu vật liệu bột 
LiMn0,1Fe0,9PO4 (a), LiMn0,2Fe0,8PO4 (b) và LiMn0,3Fe0,7PO4 
(c) nung 850oC trong 2 giờ thể hiện ở hình 6. Trên hình 6 
cho thấy các mẫu vật liệu chế tạo có các pic ở trị trí trùng 
với các pic của mẫu vật liệu LiFePO4 tinh khiết dạng ol-
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ivine orthorhombic có nhóm không gian Pnma [4]. Điều 
này cho thấy các mẫu vật liệu chế tạo được ở dạng đơn 
pha olivine orthorhombic với nhóm không gian Pnma.

2.2.3. Phổ Micro-Raman

Phổ Raman của các mẫu LiMn0,1Fe0,9PO4 (a), 
LiMn0,2Fe0,8PO4 (b) và LiMn0,3Fe0,7PO4 (c) được thể hiện 
ở hình 7. Trên hình 7 cho thấy các vị trí pic của các mẫu 
vật liệu LiMnxFe1-xPO4 (x = 0,1; 0,2; 0,3) đều xuất hiện ở 
vị trí các đỉnh phổ tương ứng với số sóng 226, 290, 370, 
410 (ν2), 490 (ν2), 540, 600 (ν4), 970 (ν1) cm-1 (tương 
ứng với vị trí số sóng của mẫu LiFePO4 gốc theo tài liệu 
tham khảo [13,14]), các dao động sóng này có bị dịch 
chuyển lệch một chút so với số sóng của mẫu LiFePO4 
gốc. Điều này có thể được giải thích là do trong mẫu chế 
tạo có hàm lượng ion Mn2+ được thay thế dần ion Fe2+. 
Ở mẫu LiMn0,3Fe0,7PO4 có vị trí sóng ở 410 cm-1 tương 
ứng với tần số dao động ν2 của mẫu gốc LiFePO4 bị suy 
giảm, nhưng lại có xuất hiện số sóng ở vị trí 1020 cm-1 
tương ứng với tần số dao động ν3 của mẫu gốc LiM-
nPO4 [14]. Điều này cho thấy là đã có sự thay thế tăng 
dần hàm lượng Mn2+ thay thế ion Fe2+ trong mẫu vật 
liệu chế tạo LiMnxFe1-xPO4. Các pic dao động của mẫu 
LiMn0,3Fe0,7PO4 có cường độ là mạnh hơn so với các 
mẫu có hàm lượng pha tạp thấp hơn của Mn2+, điều này 
có thể do tương tác pic tăng cường ở các vị trí pic gần 
trùng nhau của hiệp đồng 2 loại mẫu LiFePO4 và  LiM-
nPO4 khi hàm lượng Mn2+ thay thế Fe2+ được tăng lên.

2.2.4. Hiển vi điện tử quét SEM

Hiển vi điện tử quét SEM của các mẫu vật liệu 
LiMn0,1Fe0,9PO4, LiMn0,2Fe0,8PO4 và LiMn0,3Fe0,7PO4 ở các 
độ phân giải khác nhau  được thể hiện trên hình 8. Trên 
hình SEM cho thấy các mẫu vật liệu chế tạo có các hạt 
tinh thể có kích thước tương đối đồng đều, sự phân bố 
kích thước hạt hẹp được xắp xếp trong khoảng 60 ÷ 100 
nm. Kích thước hạt tinh thể của loại vật liệu LiMPO4 (M 
= Fe, Co, Ni, Mn) được chế tạo ở phạm vi kích thước cỡ 
nano-mét sẽ được dự đoán là một yếu tố tích cực làm 
tăng cường hiệu suất điện hóa của vật liệu cacốt này [3].

2.2.5. Phổ hấp thụ UV-Vis và năng lượng vùng 
cấm quang

Phổ hấp thụ UV-Vis rắn của các mẫu vật liệu 
LiMn0,1Fe0,9PO4 (a), LiMn0,3Fe0,7PO4 (b), LiMn0,8Fe0,2PO4 
(c) thể hiện trên hình 6. Hình phổ hấp thụ UV-Vis rắn cho 
thấy các mẫu có bờ hấp thụ mở rộng trong vùng ánh 
sáng nhìn thấy (λ ≈ 400 ÷ 850 nm). Sử dụng phương 
pháp Tauc [15,16] trên phổ hấp thụ để xác định năng 
lượng vùng cấm quang (Eg) của các mẫu vật liệu. 

Hình 4. Sản phẩm của vật liệu bột tổng hợp sau nung 
850oC: (a) LiMn0,1Fe0,9PO4; (b) LiMn0,2Fe0,8PO4; 

(c) LiMn0,3Fe0,7PO4

Hình 5. Phổ nhiễu xạ XRD của các mẫu vật liệu 
ở nhiệt độ nung 850oC trong 2 giờ: (a) LiMn0,1Fe0,9PO4; 

(b) LiMn0,2Fe0,8PO4 và (c) LiMn0,3Fe0,7PO4

Hình 6. Phổ Micro Raman của các mẫu vật liệu 
ở nhiệt độ nung 850oC trong 2 giờ: (a) LiMn0,1Fe0,9PO4; 

(b) LiMn0,2Fe0,8PO4 và (c) LiMn0,3Fe0,7PO4

Phương pháp Tauc thể hiện mối liên hệ giữa phổ hấp 
thụ và năng lượng theo phương trình (2). 

(αhν)2 = B(hν − Eg)                                                          (2)

Trong đó: α = 4π.k.ln1/T (= 4π.k.A.ln10) là hệ số hấp 
thụ; k là hệ số tỷ lệ; T là độ truyền qua; A là độ hấp thụ 
phụ thuộc vào bước sóng λ và B là hằng số.

Để xác định năng lượng vùng cấm, ta sẽ lấy tiếp 
tuyến của đoạn bờ hấp thụ bắt đầu mở rộng của các 
đường đồ thị giữa (αhν)2 và hν. Xác định được giá trị 
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năng lượng vùng cấm quang của hệ mẫu bằng phương 
pháp Tauc có giá trị trong dải từ 3,33 đến 3,5 eV (Eg là 
tăng dần khi hàm lượng Mn2+ thay thế  Fe2+ tăng dần). 
Giá trị năng lượng vùng cấm quang của vật liệu chế tạo 
phù hợp với năng lượng Eg của các vật liệu LiFePO4, 
LiMnPO4 theo các tài liệu tham khảo (thay đổi nằm trong 
khoảng 3,2 - 4,0 eV - phụ thuộc vào loại vật liệu, kích 
cỡ hạt tinh thể và hình dáng hạt tinh thể của vật liệu) 
[15,16]. Với giá trị năng lượng Eg trong khoảng 3,2 ÷ 4,0 
eV cho thấy tinh thể của vật liệu bắt đầu hấp thụ nhiều 
photon hơn ở năng lượng đó, đồng thời cũng cho thấy 
rằng tại sao vật liệu ca tốt họ olivine này ở dạng tinh 
khiết (không pha tạp hoặc biến tính) là có độ dẫn điện 
tử kém 10-8 ÷ 10-10 S/cm [10,11].

Tuy nhiên, vật liệu họ olivine LiMPO4 (M = Fe, Ni, 
Co, Mn) này còn có một loại năng lượng Ea là năng 
lượng hoạt tính barrier (được xác định theo lý thuyết 
hàm mật độ) có giá trị trong khoảng 0,3÷0,5 eV) [15,16]. 
Giá trị năng lượng Ea này xác định khả năng khuếch 
tán ion Li+ tốt trong quá trình làm việc của vật liệu catốt 
LiMPO4 trong pin Li-ion. Hiệu suất điện hóa của vật liệu 
phụ thuộc vào cả hai yếu tố là độ dẫn điện tử/ ion và 
khả năng khuếch tán của ion Li+ trong quá trình làm việc 
trong pin Li-ion. Hai loại năng lượng Eg, Ea của vật liệu 
catốt theo hai cách tính dựa vào phổ hấp thụ và theo lý 
thuyết hàm mật độ đều được công nhận cho đến nay và 
cũng là để có sự hiểu biết hơn và có định hướng nghiên 
cứu ứng dụng rộng hơn cho loại vật liệu catốt họ olivine 
LiMPO4 này.

2.2.6. Độ dẫn điện ion của vật liệu

Để đo độ dẫn điện ion của vật liệu, trong thực nghiệm 
này huyền phù LiMnxFe1-xPO4 đã được chuẩn bị bởi một 
dung dịch gồm 0,05 g bột vật liệu chế tạo LiMnxFe1-xPO4 
và 50 mL nước cất 2 lần, cho khuấy trộn ở chế độ khuấy 
đều và nhẹ trên máy khuấy từ. Độ dẫn điện ion của 
huyền phù LiMnxFe1-xPO4 được đo trên máy đo độ dẫn 

Hình 7. Ảnh SEM của các mẫu vật liệu chế tạo ở các độ phân giải khác nhau: 
(a) LiMn0,1Fe0,9PO4, (b) LiMn0,2Fe0,8PO4 và (c) LiMn0,3Fe0,7PO4

điện (Hana Instruments HI2314-02, Rumani 2016). Kết 
quả độ dẫn điện ion của huyền phù LiMn0,1Fe0,9PO4, 
LiMn0,2Fe0,8PO4 và LiMn0,3Fe0,7PO4 đo được tương ứng 
là: 1,30 × 10-4, 1,32 × 10-4 và 1,36 × 10-4 S/cm; so sánh 
với độ dẫn điện ion/ độ dẫn điện tử của vật liệu theo 
tài liệu tham khảo: độ dẫn điện điện tử/ ion của vật liệu 
LiFe0,95Mg0,05PO4 là 1,65 × 10-4 / 1,79 × 10-4 (S/cm) [11]; 
độ dẫn điện điện tử/ ion của vật liệu LiFePO4 là 3,7 × 10-9 
/ 5,0 × 10-5 (S/cm) [11]. Như đã biết, độ dẫn điện điện tử/ 
ion là một trong những đặc trưng của vật liệu có mối liên 
hệ tương quan tỷ lệ thuận với hiệu suất điện hóa của vật 
liệu catốt trong hệ ắc quy Li-ion. Với kết quả giá trị của 
độ dẫn điện ion của hệ huyền phù vật liệu LiMnxFe1-xPO4  
đã chế tạo (1,30 ÷ 1,36 × 10-4 S/cm) cho thấy là phù hợp 
với giá trị độ dẫn điện ion của vật liệu catốt cho hệ ắc 
quy Li-ion theo các tài liệu đã tham khảo [10,11].

3. KẾT LUẬN

Các vật liệu LiFePO4, LiFePO4/C và LiMnxFe1-xPO4 
(x = 0,1; 0,2; 0,3) đã được tổng hợp thành công theo lộ 
trình sol-gel thủy nhiệt. Kết quả thu được là các mẫu vật 
liệu chế tạo có cấu trúc olivine orthorhombic với nhóm 

Hình 8. Phổ hấp thụ UV-Vis rắn và đồ thị quan hệ 
của hàm (αhν)2 và hν của các mẫu vật liệu: 
(a) LiMn0,1Fe0,9PO4; (b) LiMn0,2Fe0,8PO4 và 

(c) LiMn0,3Fe0,7PO4  
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không gian Pnma. Vật liệu LiFePO4/C có kích thước hạt 
tinh thể dao động khoảng 100 - 200 nm, có dung lượng 
ở 2 chu kỳ đầu đạt 160,7 mAh/g (gần với dung lượng 
lý thuyết 170 mAh/g). Vật liệu LiFePO4 không bọc C đạt 
dung lượng thấp hơn hẳn149,3 mAh/g. Như vậy, vật liệu 
LiFePO4 được bọc carbon đã cải thiện được khả năng 
tích trữ năng lượng cao hơn. Vật liệu LiMnxFe1-xPO4 có 
kích thước hạt tinh thể theo ảnh chụp SEM cỡ 60 ÷ 100 
nm và có hình dạng gần hình cầu. Số sóng dao động 
Raman tương ứng với vị trí số sóng của mẫu LiFePO4 
gốc và có sự dịch chuyển lệch một chút so với số sóng 
của mẫu LiFePO4 gốc. Ở mẫu LiMn0,3Fe0,7PO4 có vị trí 
sóng ở 410 cm-1 tương ứng với tần số dao động ν2 của 
mẫu gốc LiFePO4 bị suy giảm, nhưng lại xuất hiện số 
sóng mạnh ở vị trí 1020 cm-1 tương ứng với tần số dao 
động ν3 của mẫu gốc LiMnPO4. Điều này cho thấy có 
sự thay thế tăng dần hàm lượng Mn2+ thay thế ion Fe2+ 

trong mẫu vật liệu LiMnxFe1-xPO4 chế tạo. Năng lượng 
vùng cấm quang Eg của các mẫu vật liệu được xác định 
theo phương pháp Tauc dựa trên phổ hấp thụ UV-vis 
rắn có giá trị dao động trong khoảng 3,33 ÷ 3,5 eV. Độ 
dẫn điện ion của huyền phù các mẫu vật liệu LiMnxFe1-

xPO4 dao động khoảng 1,30 ÷ 1,36 × 10-4 S/cm.  
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ẢNH HƯỞNG CỦA TRO, XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN TẦNG SÔI ĐẾN 
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU XÂY

Leâ Xuaân Haäu - Khoa Xaây döïng, ÑH Kieán truùc Haø Noäi 
Löu Thò Hoàng - Vieän Vaät lieäu Xaây döïng 
Nguyeãn Minh Trang, Nguyeãn Thò Tieán 

TOÙM TAÉT

Baøi baùo naøy nghieân cöùu cöôøng ñoä vaø ñoä nôû cuûa beâ toâng khi thay theá hoaøn toaøn coát lieäu baèng tro, 
xæ nhieät ñieän ñoát than taàng soâi cuûa nhaø maùy nhieät ñieän Na Döông. Keát quaû nghieân cöùu chæ ra raèng: khi 
taêng haøm löôïng xæ ñaùy trong thaønh phaàn beâ toâng seõ laøm taêng cöôøng ñoä, taêng ñoä nôû cuûa vaät lieäu xaây ôû 
cuøng tyû leä xi maêng.

Khi döôõng hoä maãu ôû nhieät ñoä cao (50oC), ñoái vôùi caùc maãu söû duïng haøm löôïng xi maêng thaáp hôn 15% 
trong thaønh phaàn cuûa beâ toâng coù cöôøng ñoä cao gaáp 1.5-2 laàn so vôùi maãu döôõng hoä ôû ñieàu kieän nhieät ñoä 
phoøng thí nghieäm; Ñoái vôùi maãu söû duïng haøm löôïng clanhke xi maêng >20% trong thaønh phaàn coù cöôøng 
ñoä cao khoâng hôùn hôn cöôøng ñoä maãu ñöôïc döôõng hoä ôû ñieàu kieän nhieät ñoä thí nghieäm.  

Töø khoùa: Vaät lieäu xaây, tro xæ nhieät ñieän ñoát than taàng soâi, cöôøng ñoä, ñoä nôûû…

ABSTRACT 

This study investigates the compressive strength and expansion of concrete when it was replated 
fully aggregates by bed ash and fly ash of Na Duong thermal power plant. The results indicate that: When 
increasing the content of bed ash in the composition of concrete which will increase compressive strength 
and expansion of concrete at the same rate of cement.

When curing samples at high temperatures (50oC), for all mixes used cement clinker content lower 
than 15% in components of concrete, their compressive strenth higher than 1.5-2 times for samples were 
cured at standard condition temperature; For the mixes used  more than 20% cement content of concrete, 
their compressive strength are not higher than samples cured at standard condition temperature.

Keywords: nnon fire brick, bed ash, fly ash, Atmospheric circulating (fast) Fluidised Bed Combustion 
System, compressive strength, expansion…

1. Giới thiệu

Hiện nay, cả nước đang tồn khoảng  gần 25 triệu tấn 
tro, xỉ nhiệt điện tại các bãi thải. Đồng thời hàng năm, 
với 23 nhà máy nhiệt điện thải ra khoảng trên 15,78 triệu 
tấn tro, xỉ [1]. Theo số liệu dự báo của Bộ Xây dựng 
đến năm 2025 khoảng 29,37 triệu tấn/năm và năm 2030 
khoảng 38,3 triệu tấn/năm. Trong đó lượng tro xỉ theo 
công nghệ đốt than tầng sôi CFBC (chiếm khoảng 15%). 

Công nghệ đốt CFBC (Atmospheric circulating (fast) 
Fluidised Bed Combustion System) là công nghệ đốt 
với đặc tính phát thải thân thiện với môi trường, nhiệt 
độ buồng đốt của loại lò hơi này khá thấp 800 - 900oC 
và thời gian lưu của nhiên liệu trong buồng đốt được 

kéo dài, nên có khả năng tận dụng được than xấu để 
đốt lò phát điện [2]. Đặc biệt, công nghệ lò hơi tầng sôi 
tuần hoàn khử khí sulfua ngay trong buồng đốt bằng 
cách phun trực tiếp đá vôi, do đó thành phần tro xỉ nhiệt 
điện theo công nghệ CFBC có chứa hàm lượng CaO 
nhiều, trong đó có hàm lượng CaO tự do có nguy cơ 
ảnh hưởng xấu đến vật liệu sử dụng chúng.

Tro xỉ nhiệt điện đã được nghiên cứu sử dụng theo 
nhiều lĩnh vực khác nhau như: làm phụ gia khoáng cho 
sản xuất xi măng, thay thế đất sét trong sản xuất clan-
hke xi măng, thay thế đất sét trong sản xuất gạch đất sét 
nung, phụ gia chế tạo bê tông... [3], [4]. [5].

Nhận bài ngày 30/09/2019, chấp nhận đăng ngày 20/03/2020
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Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu nào 
công bố thay thế hoàn toàn tro, xỉ nhiệt điện cho các cốt 
liệu để chế tạo gạch xây không nung. Bài báo này chỉ ra 
ảnh hưởng của hàm lượng tro, xỉ đến cường độ và độ 
nở của vật liệu xây không nung.  

2. Vật liệu - phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu

Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: clanhke 
Phú Tân; tro bay, xỉ đáy Na Dương. 

Clanhke được nghiền đến khi lượng còn lại trên 
sàng 0.08 mm là <10%. Do thành phần tro xỉ nhiệt điện 
có hàm lượng SO3 rất lớn, nên trong quá trình nghiền 
clanhke đề tài không sử dụng thạch cao làm phụ gia 
điều chỉnh như quá trình chế tạo xi măng thông thường

Tro bay được sàng qua sàng 0.1mm để loại bỏ các 
hạt tự dính kết.

Xỉ đáy sau khi nghiền mịn trong máy nghiền bi thí 
nghiệm đến lượng còn lại trên sàng 0.08mm <10%.

Thành phần hóa học và thành phần khoáng của tro 
bay và xỉ đáy Na Dương được thể hiện trong bảng 1.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này dùng phương pháp nghiên cứu 
tiêu chuẩn và phương pháp nghiên cứu phi tiêu chuẩn.

2.2.1. Các phương pháp nghiên cứu tiêu chuẩn

- Xác định lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông 
kết của hỗn hợp xi măng theo TCVN 6017: 2017. 

- Độ mịn của clanhke xi măng và các vật liệu nghiền 
được xác định theo TCVN 4030: 2001.

2.2.2. Phương pháp phi tiêu chuẩn

a) Xác định cường độ của mẫu: Các mẫu sau khi 
cấp phối tro, xỉ, xi măng theo tỷ lệ nhất định được chế 
tạo trong khuôn (4×4×16) cm với lượng nước nhào trộn 
bằng lượng nước tiêu chuẩn (do các mẫu sử dụng cốt 
liệu ở dạng mịn như xi măng). Các mẫu sau khi tạo 
khuôn được chia thành 02 nhóm: Nhóm 1 được dưỡng 

Bảng 1. Thành phần hóa của clanhke và tro xỉ Na Dương

Thành phần hóa, % MKN SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O TiO2 CaOtd

Clanhke 1,81 22,09 3,51 5,10 63,64 1,90 0,19 1,24 0 - 1,2

Xỉ đáy 2,41 29,36 7,82 18 21 2,82 14,18 2,32 0,49 0,4 8,8

Tro bay 5,71 34,54 13,09 21,19 12,04 2,22 6,76 2,34 0,57 0,42 0,883

hộ ở điều kiện phòng thí nghiệm và Nhóm 2 được đưa 
ngay vào thùng dưỡng hộ có nhiệt độ 50oC, trong thời 
gian 6h. Sau thời gian dưỡng hộ 6h mẫu được đưa ra 
ngoài và dưỡng hộ trong điều kiện phòng thí nghiệm 
tương tự mẫu nhóm 1 và chờ đến ngày tuổi 3, 7, 28 
ngày nén mẫu.

b. Xác định độ nở của thanh mẫu:

- Mỗi tổ mẫu thử gồm 1 thanh, kích thước (50 × 50 × 
250) mm, chế tạo từ một mẻ trộn.

- Ngay sau khi tạo mẫu xong, đặt khuôn mẫu vào tủ 
dưỡng hộ 50oC trong 6 h ± 15 phút kể từ khi trộn nước 
với mẫu khô.

- Sau 6 h ± 15 phút dưỡng ẩm, đưa mẫu ra khỏi tủ 
và để ở nhiệt độ thường rồi tháo khuôn lấy mẫu ra, ghi 
ký hiệu và đo chiều dài thanh mẫu bằng thiết bị, được 
giá trị lo.

- Đặt thanh mẫu sau khi đo lo vào khay ngâm mẫu 
chứa nước. Thanh mẫu được ngâm chìm trong nước ít 
nhất là 50 mm.

- Sau 3 ngày ± 1 h; 7, 14, 28 ngày ± 3 h tính cả thời 
gian mẫu nằm trong khuôn, lấy mẫu ra khỏi thùng ngâm 
mẫu, lau sạch đầu đo bằng giẻ khô và đo ngay chiều dài 
thanh mẫu được giá trị l3, l7, l14, l28.

- Độ nở của thanh mẫu thứ “i” ở tuổi “n” ngày (∆ln), 
tính bằng %, theo công thức:

Trong đó:
ln - chênh lệch chiều dài thanh mẫu thứ “i” ở tuổi “n” 

ngày, tính bằng mm;
lo - chênh lệch chiều dài thanh mẫu thứ “i” ở tuổi 6h, 

tính bằng mm;
250 - chiều dài danh nghĩa của mẫu thử thứ “i”, tính 

bằng mm.

2.3. Cấp phối nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu được tính toán cấp phối theo thành 
phần của clanhke, tro bay và xỉ đáy được thể hiện trong 
bảng 2.
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Bảng 2. Tỉ lệ các cấp phối trong nghiên cứu

% theo KL M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Tro bay 0 90 80 70 60 85 75 65 55 80 70 60 50

Xỉ đáy 0 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Clanhke xi măng 100 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng tro, xỉ đến cường 
độ mẫu

Ảnh hưởng của hàm lượng tro, xỉ đến cường độ của 
mẫu được thể hiện trong Bảng 3 và Hình 1, 2.

Từ kết quả nghiên cứu trong bảng 3 và hình 1, 2; ta 
có nhận xét như sau:

Bảng 3. Cường độ mẫu

Nước tiêu 
chuẩn, %

Cường độ nén của mẫu ngâm dưỡng hộ 
thường (MPa)

Cường độ nén của mẫu 
(dưỡng hộ 50oC trong 6h) (MPa)

3 ngày 7 ngày 28 ngày 3 ngày 7 ngày 28 ngày

M0 31,3 32,20 42,49 62,74 16,96 35,21 51,06

M1 63,3 3,05 3,72 4,38 4,10 16,29 16,93

M2 56,7 3,94 4,70 7,07 5,83 16,71 21,79

M3 61,7 6,08 9,34 10,37 8,71 20,67 21,71

M4 56,7 9,10 14,09 16,89 11,32 21,77 24,45

M5 70,0 4,57 5,97 7,49 6,37 15,60 19,06

M6 63,7 7,81 9,39 11,77 8,00 19,12 23,60

M7 58,7 12,09 15,32 19,40 9,21 19,60 23,21

M8 55,0 12,48 19,25 23,80 11,85 25,07 28,05

M9 66,7 8,17 11,05 11,78 7,69 16,21 21,21

M10 60,0 10,60 14,12 19,23 11,42 17,80 25,20

M11 60,0 11,42 14,89 19,52 11,09 19,78 27,59

M12 50,0 13,83 27,23 28,35 12,46 29,31 34,76

Hình 1. Cường độ nén của mẫu dưỡng hộ 
ở nhiệt độ thường

Hình 2. Cường độ nén của mẫu dưỡng hộ 
ở nhiệt độ cao

- Khi tăng hàm lượng xỉ trong thành phần xi măng 
(mẫu có cùng tỷ lệ clanhke xi măng), cường độ nén có 
xu hướng tăng  ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao.

- Cường độ ở tuổi sớm tăng khi tăng hàm lượng 
clanhke trong thành phần.

- Khi dưỡng hộ mẫu ở nhiệt độ 50oC, cường độ của 
mẫu tăng so với mẫu dưỡng hộ ở nhiệt độ thường ở 
cùng tỷ lệ clanhke như sau:
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- Cường độ 3 ngày của mẫu tăng lên trung bình 11%.

- Cường độ 7 ngày của mẫu tăng lên trung bình 35%.

- Cường độ 28 ngày của mẫu tăng lên trung bình 25%.

- Các mẫu có hàm lượng clanhke ≤ 15%) được 
dưỡng hộ ở nhiệt độ 50oC thể hiện vai trò tăng cường 
độ cả ở tuổi sớm và tuổi muộn so với mẫu dưỡng độ 
ở nhiệt độ thường. Các mẫu có hàm lượng clanhke ≥ 
20% khi dưỡng hộ ở nhiệt độ 50oC, cường độ cả ở tuổi 
sớm và tuổi muộn đều không cao hơn nhiều so với mẫu 
dưỡng hộ ở nhiệt độ thường.

Nguyên nhân của việc tăng cường độ khi dưỡng hộ 
ở nhiệt độ cao là do các khoáng xi măng được kích thích 
thủy hóa nhanh và hình thành các khoáng CSH(B) có 
cường độ, đồng thời Ca(OH)2 nhanh chóng phát huy tác 
dụng  phản ứng với SiO2 hoạt tính của tro xỉ trong thành 
phần và cũng tạo chất kết dính.

Bảng 4. Độ nở của mẫu trong nước 

Ký hiệu
3 ngày,

%

Chênh lệch 
độ nở so 
3 ngày

7 ngày,
%

Chênh lệch 
độ nở so 
7 ngày

14 ngày,
%

Chênh lệch 
độ nở so 
14 ngày

28 ngày,
%

Chênh lệch 
độ nở so 
28 ngày

M0 0,04 - 0,09 - 0,14 - 0,27 -

M1 0,02 -43,90 0,08 -17,39 0,09 -34,06 0,15 -42,69

M2 0,09 117,07 0,11 23,91 0,14 -1,45 0,26 -1,12

M3 0,13 226,83 0,23 147,83 0,32 133,33 0,49 85,02

M4 0,74 1704,88 0,97 950,00 1,02 639,86 1,10 312,36

M5 0,19 373,17 0,23 153,26 0,39 182,61 0,50 88,76

M6 0,37 800,0 0,76 721,74 0,79 475,36 1,02 280,89

M7 0,64 1468,29 1,29 1297,83 1,32 855,07 1,42 431,46

M8 0,85 1963,41 1,64 1677,17 1,83 1224,64 1,92 618,35

M9 0,02 -63,42 0,03 -68,48 0,08 -39,13 0,23 -13,10

M10 0,45 992,68 0,65 610,87 0,90 549,28 1,19 345,31

M11 0,48 1073,17 0,77 741,30 0,96 597,10 1,18 344,56

M12 0,61 1380,49 1,21 1219,57 1,73 1154,35 1,87 601,49

Hình 3. Ảnh hưởng của hàm lượng tro xỉ tới độ nở mẫu

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng tro, xỉ đến độ nở 
của mẫu

Ảnh hưởng của hàm lượng tro, xỉ đến độ nở của 
mẫu được thể hiện trong Bảng 4 và Hình 3.

Khi tăng hàm lượng xỉ trong thành phần mẫu, độ nở 
tăng so với mẫu xi măng không sử dụng xỉ. Ở tuổi 28 
ngày mẫu đạt độ nở tới 1.87% . Độ nở của mẫu lớn là 
do có hàm lượng vôi tự do và SO3 trong thành phần 
tro xỉ rất lớn. Đặc biệt trong thành phần của xỉ có hàm 
lượng vôi tự do lớn là 8.8% và SO3 là 14,18%. 

4. Kết luận

1. Khi tăng hàm lượng xỉ, cường độ nén có xu hướng 
tăng ở ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao. 

2. Khi dưỡng hộ mẫu ở nhiệt độ 50 độ C, cường độ 
của mẫu tăng so với mẫu dưỡng hộ ở nhiệt độ thường 
ở cùng tỷ lệ clanhke như sau:

- Cường độ 3 ngày của mẫu tăng lên trung bình 11%.

- Cường độ 7 ngày của mẫu tăng lên trung bình 35%.

- Cường độ 28 ngày của mẫu tăng lên trung bình 25%.

3. Các mẫu có hàm lượng clanhke ≤15%, được 
dưỡng hộ ở nhiệt độ 50oC thể hiện vai trò tăng cường 
độ cả ở tuổi sớm và tuổi muộn so với mẫu dưỡng độ 
ở nhiệt độ thường. Các mẫu có hàm lượng clanhke ≥ 
20% khi dưỡng hộ ở nhiệt độ 50oC, cường độ cả ở tuổi 
sớm và tuổi muộn đều không cao hơn nhiều so với mẫu 
dưỡng hộ ở nhiệt độ thường.
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4.  Khi tăng hàm lượng xỉ trong thành phần mẫu, độ 
nở tăng so với mẫu xi măng không sử dụng xỉ. Ở tuổi 28 
ngày mẫu đạt độ nở tới 1.87%.

5. Hoàn toàn có thể sử dụng tro xỉ nhiệt điện Na 
Dương để chế tạo bê tông thay thế hoàn toàn cốt liệu tự 
nhiên và cường độ đạt lớn hơn 20Mpa khi sử dụng tối 
thiểu 10% clanhke xi măng. Tuy nhiên, để có thể hoàn 
thiện thêm các chỉ tiêu cấp phối trên cho việc ứng dụng 
làm bê tông sử dụng tro xỉ CFBC, cần nghiên cứu thêm 
các chỉ tiêu về độ hút nước, độ thấm nước và độ chịu 
mài mòn của bê tông.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. http://nangluongvietnam.vn/news/vn/kien-giai-ton-tai/
giai-phap-nao-cho-moi-truong-nhiet-dien-than-viet-nam.html.

[2]. https://fsp.com.vn/nguyen-ly-hoat-dong-cua-lo-hoi-
tang-soi-tuan-hoan/.

 [3]. Ministry of Enviroment and Forest, Govermment of 
India-Utilisation of Fly Ash by Thermal power plants Notifica-
tion, S.O.513(E) Dated 3nd April, 2007.

[4]. Alan E.Bland và Terry H.Brouwn. Maket assessment 
of PFBC ash use. Western reaserch institute.1998.

[5]. ASTM C618-08a “Standard Specification for Coal Fly 
Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for use in Concrete.



32 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG TIÊU THẤM NƯỚC 
TRÊN CƠ SỞ XI MĂNG FICO

TS. Nguyeãn Thaønh Ñoâng - Boä moân Coâng ngheä vaät lieäu Silicat, 
Vieän Kyõ thuaät Hoùa hoïc, Tröôøng ñaïi hoïc Baùch khoa Haø Noäi 

ThS. Ñinh Cao Tuaán - Coâng ty coå phaàn xi maêng Fico Taây Ninh

TOÙM TAÉT

Beâ toâng tieâu thaám nöôùc (BTTTN) laø hoãn hôïp ñöôïc taïo thaønh töø caùc haït coát lieäu thoâ coù kích thöôùc ñeàu 
nhau, moät löôïng nhoû hoaëc khoâng coù coát lieäu mòn vaø chaát keát dính xi maêng. Heä vaät lieäu naøy ñaõ vaø ñang 
ñöôïc öùng duïng ngaøy caøng phoå bieán trong caùc coâng trình xaây döïng. Nghieân cöùu naøy ñaõ taäp trung khaûo 
saùt caùc yeáu toá chính coù aûnh höôûng ñeán caùc tính chaát cuûa beâ toâng tieâu thaám nöôùc, bao goàm löôïng nöôùc 
troän, tyû leä caùc nguyeân lieäu, kích thöôùc vaø hình daïng coát lieäu thoâ. Töø ñoù löïa choïn ñöôïc caáp phoái beâ toâng 
hôïp lyù cuøng vôùi caùc thoâng soá coâng ngheä keøm theo. Keát quaû nghieân cöùu ñaõ thu ñöôïc heä vaät lieäu coù cöôøng 
ñoä khaùng neùn ñaït treân 20 Mpa, toác ñoä thaám ñaït treân 3,5 mm/s, treân cô sôû chaát keát dính laø xi maêng Fico.

Töø khoùa: Beâ toâng tieâu thaám nöôùc, Xi maêng, Cöôøng ñoä khaùng neùn, Toác ñoä thaám, Coát lieäu thoâ.

ABSTRACT 

Pervious concrete is a mixture of uniformly sized coarse aggregate particles, small amounts or no fine 
aggregate and cement binders. This material system has been increasingly used in construction works. 
This study focused on investigating the main factors that affect to the properties of water absorbent 
concrete, including the amount of water mixed, the proportion of materials, the size and shape of coarse 
aggregate. From there, choose a suitable concrete gradation along with accompanying technology param-
eters. The research results have obtained a material system with compressive strength reaching over 20 
Mpa, a permeability rate of over 3.5 mm/s, based on a Fico cement binder.

Keywords: Beâ toâng tieâu thaám nöôùc, Xi maêng, Cöôøng ñoä khaùng neùn, Toác ñoä thaám, Coát lieäu thoâ.

1. Giới thiệu chung

Bê tông tiêu thấm nước, còn được gọi là bê tông xốp 
hoặc bê tông rỗng, là hỗn hợp được tạo thành từ các hạt 
cốt liệu thô có kích thước đều nhau, một lượng nhỏ hoặc 
không có cốt liệu mịn và chất liên kết xi măng. Trong 
những năm gần đây, việc nghiên cứu và ứng dụng bê 
tông tiêu thấm nước cho các công trình xây dựng là một 
cách tiếp cận sáng tạo để kiểm soát, quản lý và xử lý 
nguồn nước mưa [1,2]. Ứng dụng phổ biến hiện nay 
của hệ vật liệu này là dùng làm sân bãi đỗ xe, lớp thoát 
nước bề mặt cho các sân thể thao, lối đi xung quanh hồ 
bơi, vườn hoa và các công trình công cộng [3,4]. Ngoài 
ra, việc sử dụng hệ vật liệu này còn góp phần giảm thiểu 
tiếng ồn do tương tác giữa lốp xe với nền đường, giảm 
hiệu ứng nhiệt cho các vùng đô thị, cho phép nước mưa 
thấm vào lớp đất bên dưới nên cây cỏ được cung cấp 

nước tự nhiên, giảm chi phí tốn kém cho hệ thống tưới 
nước... [1,2,4]. Vì vậy, bê tông tiêu thấm nước đã và 
đang trở thành loại vật liệu quan trọng, vật liệu thân thiện 
môi trường cho những công trình xây dựng.

Để đạt được lỗ rỗng như mong muốn, cấp phối của 
bê tông thường chỉ sử dụng cốt liệu thô ở một hoặc một 
vài kích thước khác nhau, ít hoặc không sử dụng đến 
cốt liệu mịn. Phạm vi độ rỗng của các loại bê tông tiêu 
thấm nước thường từ 15-30% với kích thước lỗ rỗng 
trung bình từ 2 ÷ 8mm [5,6].

Khả năng thoát nước của BTTTN không chỉ đơn 
thuần phụ thuộc vào độ rỗng mà còn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác như tính liên tục và cấu trúc của các 
lỗ rỗng, bề mặt và kích thước lỗ rỗng. Sự gia tăng cốt 
liệu mịn sẽ làm giảm tỉ lệ lỗ rỗng trong cấu trúc nhưng lại 
có tác dụng làm tăng cường độ cho bê tông, đồng thời 

Nhận bài ngày 05/03/2020, chấp nhận đăng ngày 20/03/2020
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khi tăng hàm lượng cốt liệu mịn thì cũng phải tăng hàm 
lượng xi măng một cách tương ứng thì mới đảm bảo 
được khả năng liên kết tốt cho bê tông [7,8].

Bên cạnh đó, tính công tác (độ sụt) của bê tông cũng 
là một trong những tính chất kỹ thuật cơ bản cần khảo 
sát khi thiết kế cấp phối bê tông, nó biểu thị khả năng 
lấp đầy bê tông vào các vị trí cần thiết nhưng vẫn phải 
đảm bảo độ đồng nhất trong điều kiện đầm nén nhất 
định. Tính chất này ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng 
của BTTTN và nó phụ thuộc vào lượng nước sử dụng 
để trộn phối liệu. Do lượng xi măng sử dụng thấp hơn 
so với bê tông thông thường nên lượng nước thường 
được dùng trong khoảng từ 0,25/1 đến 0,45/1 tính theo 
tỉ lệ nước/xi măng [3]. Khi trộn với lượng nước thích hợp 
sẽ làm cho bê tông có được các tính chất như mong 
muốn, không xuất hiện hiện tượng hồ xi măng phân 
tầng và chảy tràn xuống đáy lớp đáy lấp kín các lỗ rỗng 
làm mất khả năng thoát nước của bê tông rỗng.

Để đạt được các tính chất kỹ thuật và đặc tính thi 
công như mong muốn, khi sử dụng các loại cốt liệu thô, 
cốt liệu mịn và loại xi măng cụ thể để chế tạo bê tông 
tiêu thấm nước thì một loạt các thông số công nghệ như 
kích thước và hình dạng cốt liệu, tỷ lệ các nguyên liệu, 
lượng nước trộn... đều cần được khảo sát nhằm tạo ra 
được hệ vật liệu bê tông tiêu thấm nước với các tính 
chất tối ưu nhất.

2. Nguyên liệu dùng trong nghiên cứu

Đá vôi được sử dụng làm cốt liệu thô. Để khảo sát 
ảnh hưởng của kích thước cốt liệu thô đến các tính chất 
của bê tông tiêu thấm nước, đá vôi được sàng phân loại 
thành 3 nhóm dải hạt có kích thước là: (1) 2.5 - 5mm; 
(2) 5 - 10mm; (3) 10 - 15mm, trong đó dải đá 5 - 10mm 
và 10 - 15mm gồm hai dạng hình học khác nhau là dạng 
đá tròn và đá dẹt. 

Cốt liệu mịn sử dụng trong nghiên cứu là cát vàng, 
sử dụng loại có kích thước dưới sàng 1mm.

Xi măng PCB50 Fico được sử dụng làm chất kết dính 
cho bê tông.

3. Phương pháp thử sử dụng trong nghiên cứu 

Cường độ nén và khối lượng thể tích của bê tông 
được xác định theo TCVN 3118:1993 [9] và TCVN 
6530-3:2015 [10]. Độ rỗng được xác định trên cơ sở 
của ASTM C1688 [11]. Độ lưu động (độ sụt) của bê tông 
được xác định theo TCVN 3106-1993 [12].

Tốc độ thấm K được xác định thông qua thiết bị đo 
như hình 1 và được tính toán theo công thức sau: [1,2,6]

Trong đó: 

K - Tốc độ thấm (m/s);  

A1 và A2 - tiết diện ngang của mẫu và ống thoát nước;

L - chiều dài mẫu thí nghiệm;

t - thời gian để nước từ độ cao h1 thấm qua mẫu đến 
độ cao h2.

Mẫu thí nghiệm có đường kính 95mm, dài 150mm 
được đặt lọt trong thiết bị đo. Mặt dưới mẫu được 
đặt trên 1 gioăng cao su để ngăn nước thấm qua khe 
hở giữa thành ống và thành mẫu. Mẫu đặt cách đáy 
100mm, mặt trên của mẫu thấp hơn mặt ống thoát 
nước 10mm. Ống thoát nước có đường kính 50mm, 
lắp thẳng đứng và kết nối với ống chứa mẫu qua van 
điều chỉnh.

Mẫu đo cần được ngâm trong nước 24h để hút nước 
đến trạng thái bão hòa. Nước được đổ đầy vào thiết bị 
đo, van để ở trạng thái khóa, điều chỉnh nước tới vạch 
290mm. 

Tiến hành đo bằng cách mở nhanh hoàn toàn van 
nước để nước thoát qua từ vạch 290mm (h1) đến khi 
mực nước tụt xuống đến vạch 70mm (h2) thì khóa vạn 
lại, đồng thời bấm thời gian từ khi mở đến khi khóa van 
lại. Lặp lại thí nghiệm 3-5 lần để lấy giá trị thời gian thấm 
trung bình rồi lắp vào công thức tính toán.

Hình 1. Thiết bị xác định tốc độ thấm
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hồ xi măng kém linh động như vậy thì độ sụt của mẫu 
cũng rất thấp, thể hiện qua kết quả độ xốp của mẫu khá 
cao và khối lượng thể tích thấp, vì vậy tốc độ thấm đã 
tăng đến 5 mm/s. Với lượng nước trộn theo tỷ lệ 0.33/1 
(mẫu W33) khi đúc mẫu quan sát thấy sự phân phối 
của màng xi măng liên kết trên bề mặt hạt cốt liệu thô 
khá đều, dẫn đến sự phát triển tốt về cường độ cơ học. 
Tuy nhiên, khi tăng tiếp lượng nước lên đến tỷ lệ nước/
xi măng =0,42/1 (mẫu W44) thì cường độ và tốc độ tiêu 
thoát nước của mẫu lại có hiện tượng sụt giảm, đặc biệt 
là tốc độ tiêu thoát nước giảm xuống chỉ còn 0,2 mm/s. 
Nguyên nhân là do lượng nước quá nhiều làm cho hồ 
xi măng có độ linh động cao nên chỉ có 1 lớp mỏng hồ 
bám dính lại trên bề mặt hạt cốt liệu, hình thành màng 
liên kết mỏng với hạt cốt liệu, vì vậy cường độ của mẫu 
giảm. Phần lớn hồ xi măng bị chảy xuống đáy khuôn, 
sau đó đóng rắn và bịt kín bề mặt đáy mẫu (hình 3a) nên 
bê tông khó thoát nước. Khi sử dụng nước với lượng 

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Khảo sát lựa chọn tỷ lệ nước/xi măng thích hợp

Lượng nước trộn thích hợp cho cấp phối bê tông 
được đánh giá thông qua độ sụt của hỗn hợp bê tông 
trên hệ khuôn No.1 theo TCVN 3106-1993 [12]. Cố định 
tỷ lệ xi măng/cốt liệu mịn/cốt liệu thô = 17/10/73 với kích 
thước cốt liệu thô dạng viên tròn từ 5 - 10mm. 

Kết quả thí nghiệm thực hiện trên các cấp phối bê 
tông với lượng nước khác nhau cho thấy: Khi hỗn hợp 
bê tông có độ sụt lớn hơn 10cm thì hỗn hợp bê tông  dễ 
bị phân tầng, hình thành lớp màng xi măng ở đáy khối 
bê tông, khi độ sụt dưới 10cm thì không thấy xuất hiện 
sự phân tầng, phù hợp cho quá trình thi công (hình 2).

Kết quả khảo sát các thông số kỹ thuật của mẫu trộn 
với lượng nước khác nhau được tổng hợp trong bảng 1.

Kết quả phân tích cho thấy, khi tỷ lệ nước/xi măng 
tăng từ 0,28/1 (mẫu W28) lên 0,33/1 (mẫu W33)  thì 
cường độ nén của bê tông tăng lên rõ rệt, còn tốc độ 
tiêu thoát nước của mẫu lại có xu hướng giảm. Nguyên 
nhân là do khi lượng nước trộn nhỏ (mẫu W28) thì nước 
mới chỉ đủ hấp phụ trên bề mặt hạt xi măng mà chưa 
làm cho lớp hồxi măng liên kết có một độ linh động cần 
thiết để phân phối và bám dính đều trên bề mặt các 
hạt cốt liệu, đồng thời do nước ít nên cũng chưa tạo ra 
được sự liên kết bền chắc giữa các hạt xi măng với cốt 
liệu nên cường độ cơ học thấp. Khi trạng thái của lớp 

Hình 2. Thí nghiệm xác định độ sụt của bê tông

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của mẫu với lượng nước thay đổi

Ký hiệu mẫu Tỷ lệ nước/ 
xi măng

Cường độ 
nén, MPa

Khối lượng 
thể tích, g/cm3

Tốc độ thấm, 
mm/s

Độ xốp, 
%

Trạng thái mẫu 
sau tạo hình

W28 0.28 / 1 12.3 1.89 5.0 24 Không phân tầng

W33 0.33 / 1 20.1 1.96 3.8 20 Không phân tầng

W42 0.42 / 1 17.7 1.90 0.2 21 Phân tầng

Hình 3. Mẫu bê tông bị trôi xi măng xuống bề mặt đáy 
(a) và mẫu không bị trôi xi măng (b)
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thích hợp sẽ không xảy ra hiện tượng phân tầng và trôi 
xi măng xuống đáy khuôn như trong hình 3b. Như vậy 
lượng nước dùng theo tỷ lệ 0,33/1 được xem là phù hợp 
cho quá trình trộn và tạo hình bê tông.

4.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ cốt liệu mịn/cốt liệu thô 
đến các tính chất của BTTTN

Trong thí nghiệm này, xi măng được dùng với tỷ lệ 
khối lượng là 17%, lượng nước sử dụng để trộn bê tông 
được chọn theo tỷ lệ nước/xi măng = 0,33/1, cốt liệu thô 
dùng loại đá vôi dạng viên tròn có kích thước 5-10mm. 
Tổng lượng cốt liệu thô và cốt liệu mịn là 83% với tỷ lệ 
khối lượng cốt liệu mịn  biến thiên từ 0% đến 15%. Các 
thông số kỹ thuật của mẫu được tổng hợp trong bảng 2 
và mô tả trên đồ thị như trong hình 4.

Có thế thấy, khi tăng dần lượng cốt liệu mịn (cát) 
trong cấp phối thay thế cho cốt liệu thô (đá) thì cường 
độ nén của BTTTN tăng theo nhưng tốc độ tiêu thoát 
nước lại giảm đi. Cường độ nén 28 ngày của mẫu không 
sử dụng cát mịn (mẫu S0) chỉ đạt 9,8 MPa, khi sử dụng 
đến 10% và 15% cát mịn (mẫu S10 và S15) thì cường 
độ nén 28 ngày đã được cải thiện rõ rệt lên 20,1 MPa 
và 23,2 MPa, các giá trị này đáp ứng được tiêu chí về 
cường độ của BTTTN (thường yêu cầu >20MPa). Tuy 
nhiên độ tiêu thấm nước của mẫu S15 lại bị suy giảm 
xuống mức khá thấp là 2,5 mm/s, còn của mẫu S10 đạt 
3,8 mm/s. Sự có mặt của cát mịn trong phối liệu đã làm 
cho cấu trúc của bê tông được đặc chắc hơn do chúng 
chèn lấp vào khoảng trống giữa các hạt cốt liệu thô tạo 
ra, làm tăng cầu nối, tăng độ liên kết của khối bê tông, 

Bảng 2. Thông số công nghệ và thông số kỹ thuật của mẫu

Ký hiệu mẫu Cốt liệu mịn/
thô, %

Cường độ nén, 
MPa

Khối lượng 
thể tích, g/cm3

Tốc độ thấm, 
mm/s

Độ xốp, 
%

S0 0 / 83 9.8 1.89 8.9 23.5
S5 5 / 78 16.3 1.93 6.9 22

S10 10 / 73 20.1 1.96 3.8 20
S15 15 / 68 23.2 2.01 2.5 17

Hình 4. Thông số kỹ thuật của các mẫu có tỷ lệ cốt liệu thô/mịn khác nhau

dẫn đến tăng cường đô cơ học nhưng suy giảm độ tiêu 
thấm nước. Các số liệu về độ rỗng và khối lượng thể 
tích của các mẫu sử dụng tỷ lệ cát/đá khác nhau cũng 
cho thấy kết quả phù hợp với sự biến đổi về cường độ 
và độ tiêu thấm nước của mẫu nghiên cứu.

4.3. Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu thô đến 
các tính chất của BTTTN

Một trong những yếu tố quyết định đến cường độ 
nén và tốc độ tiêu thoát nước của BTTTN chính là kết 
cấu của bộ khung chịu lực và các lỗ rỗng được tạo nên 
bởi các hạt cốt liệu thô liên kết với nhau. Vì vậy khi thiết 
kế cấp phối cho bê tông cần phải khảo sát lựa chọn dải 
kích thước cốt liệu thô phù hợp. Nghiên cứu này sử 
dụng cốt liệu thô là đá tròn với ba loại kích thước khác 
nhau là đá R5 (2,5 ÷ 5mm), đá R10 (5 ÷ 10 mm) và đá 
R15 (10 ÷ 15mm), cấp phối được lựa chọn theo tỷ lệ xi 
măng/cốt liệu mịn/cốt liệu thô = 17/10/73, tỷ lệ nước/xi 
măng = 0,33/1. Thông số kỹ thuật của các mẫu được 
tổng hợp trong bảng 3, sự biến thiên các đại lượng theo 
kích thước đá được mô tả bằng đồ thị như trên hình 5.

Kết quả thí nghiệm cho thấy sự thay đổi kích thước 
các cỡ hạt cốt liệu thô sẽ dẫn đến sự thay đổi của cường 
độ nén và tốc độ thấm của các mẫu bê tông. Mẫu sử 
dụng đá R15 chỉ đạt cường độ nén ở mức 17,7 MPa 
trong khi mẫu sử dụng đá R10 và R5 đã tăng lên 20,1 
MPa và 21,6 MPa. Như vậy, kích thước của cốt liệu thô 
càng nhỏ sẽ cho giá trị cường độ nén càng cao. Nguyên 
nhân chính là do các hạt có kích thước nhỏ sẽ hình 
thành lên các lỗ rỗng có kích thước nhỏ tương ứng, khi 
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Bảng 3. Thông số kỹ thuật của các mẫu sử dụng cốt liệu thô có kích thước khác nhau

Ký hiệu mẫu Kích thước cốt 
liệu thô, mm

Cường độ nén, 
MPa

Khối lượng 
thể tích, g/cm3

Tốc độ thấm, 
mm/s

Độ xốp, 
%

R5 2.5-5 21.6 1.90 3.5 24
R10 5-10 20.1 1.96 3.8 20
R15 10-15 17.7 2.02 2.9 18

Hình 5. Thông số kỹ thuật của các mẫu sử dụng 
cốt liệu thô có kích thước khác nhau

đó mật độ các điểm tiếp xúc của bộ khung chịu lực cao 
hơn, rắn chắc hơn dẫn đến cường độ nén có xu hướng 
tăng. Tuy nhiên, sự gia tăng về mật độ điểm tiếp xúc sẽ 
cản trở sự thoát nước qua mẫu nên tốc độ thấm nước 
của mẫu sử dụng đá kích thước nhỏ R5 là 3,5 mm/s 
giảm đi so với mẫu sử dụng đá R10 (3,8 mm/s).  Tốc độ 
thấm nước của mẫu sử dụng đá lớn R15 không tăng lên 
theo quy luật phân tích trên được giải thích là do trong 
thí nghiệm này việc giữ nguyên tỷ lệ xi măng ở các cấp 
phối có kích thước đá khác nhau đã dẫn đến hiện tượng 
dư thừa lớp hồ xi măng bám trên bề mặt cốt liệu thô, 
lượng dư thừa này đã bít kín một số lỗ xốp trong cấu 
trúc của bê tông làm cho tốc độ thấm nước bị giảm. Do 
vậy, khi sử dụng cốt liệu thô có kích thước 5-10mm thì 
lượng xi măng đưa vào 17% là phù hợp, đảm bảo để 
các hạt cốt liệu được bao bọc bởi một màng xi măng đủ 
dày, làm tăng cường độ cho mẫu bê tông mà vẫn duy trì 
được độ xốp và tốc độ thấm nước ở trạng thái tốt.

4.4. Ảnh hưởng của hình dạng cốt liệu thô đến 
các tính chất của BTTTN

Khi sử dụng cốt liệu thô có hình dạng khác nhau có 
thể sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến cường độ 
nén và khả năng tiêu thoát nước của bê tông. Vì vậy, để 
khảo sát vấn đề này, hai loại đá có hình dáng khác nhau 
được sử dụng là loại đá có hình dạng thoi dẹt, nhiều góc 
cạnh (ký hiệu là F) và loại đá với các cạnh chính khá 
đều nhau, ít góc cạnh đã được dùng trong các nghiên 
cứu phía trên (ký hiệu là R). Hình ảnh của hai loại đá 

như hình 6, trong đó mỗi loại đá được dùng ở 2 dải kích 
thước là 5-10 mm và 10-15 mm. Các thông số cấp phối 
khác được lựa chọn theo số liệu tối ưu từ các nghiên 
cứu phía trên, bao gồm tỷ lệ xi măng/cốt liệu mịn/cốt liệu 
thô = 17/10/73, tỷ lệ nước/xi măng = 0,33/1. Thông số 
cấp phối và thông số kỹ thuật của các mẫu được tổng 
hợp trong bảng 4. 

Từ kết quả của bảng 4 nhận thấy rằng, với sự thay 
đổi hình dáng hạt cốt liệu thô, các thông số kỹ thuật 
của mẫu cũng thay đổi theo, thể hiện trên cả 2 nhóm 
kích thước khác nhau. Cốt liệu thô có hình dáng thoi 
dẹt nhiều góc cạnh sẽ cho tốc độ tiêu thoát nước cao 
hơn nhưng cường độ nén giảm so với cốt liệu thô có ít 
góc cạnh hơn. Với hạt cốt liệu có hình dáng nhiều góc 
cạnh thì mức độ linh động của chúng kém hơn so với 
các hạt ít góc cạnh nên khi đầm lèn với cùng một chế độ 
như nhau thì độ sít đặc của bê tông đi từ cốt liệu nhiều 
góc cạnh sẽ kém hơn so với bê tông đi từ cốt liệu ít góc 
cạnh. Vì vậy diện tích bề mặt tiếp xúc giữa các hạt cốt 
liệu thô có nhiều góc cạnh (đá F) sẽ nhỏ hơn so với cốt 

Bảng 4. Thông số kỹ thuật của các mẫu sử dụng 
cốt liệu thô có hình dạng khác nhau

Ký hiệu 
mẫu

Cường 
độ 

kháng 
nén, MPa

Khối 
lượng 

thể tích, 
g/cm3

Tốc độ 
thấm, 
mm/s

Độ xốp, 
%

F10 17.3 1.85 7.0 25

R10 20.1 1.96 3.8 20

F15 16.1 1.98 3.9 21

R15 17.1 2.02 2.9bv 18

Hình 6. Đá loại F (a) và đá loại R (b)
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liệu thô ít góc cạnh (đá R), dẫn đến liên kết trong các 
mẫu F10 và F15 yếu hơn khi so sánh tương ứng với 
các mẫu R10 và R15, nhưng ngược lại, độ xốp và tốc 
độ thấm của chúng lại lớn hơn.

5. Kết luận

Lượng nước trộn bê tông là một thông số công nghệ 
quan trọng cần được kiểm soát khi thi công, cần đảm 
bảo đủ nước để thấm ướt các hạt cốt liệu và tạo cho hạt 
xi măng đủ tính lưu biến, bám dính tốt lên bề mặt hạt cốt 
liệu, không bị trôi hay phân tầng bít kín các lỗ xốp.

Khi sử dụng cốt liệu thô có dạng ít góc cạnh và kích 
thước các cạnh đều nhau sẽ cho sản phẩm có cường 
độ cao hơn so với cốt liệu thô nhiều góc cạnh và kích 
thước các cạnh không đều nhau.

Có thể chế tạo được bê tông tiêu thấm nước với các 
thông số công nghệ và thông số kỹ thuật như sau:

Thông số công nghệ:

Cốt liệu thô Đá ít góc cạnh, 
kích thước 5-10mm

Tỷ lệ xi măng/cốt liệu mịn/cốt liệu 
thô (%KL) 17 / 10 / 73

Tỷ lệ nước/xi măng (%KL) 0,33/1

Thông số kỹ thuật:

Cường độ kháng nén (MPa) 20.1

Khối lượng thể tích (g/cm3) 1.96

Tốc độ thấm (mm/s) 3.8

Độ xốp (%) 20
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TOÙM TAÉT

Tieâu chuaån veà yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp thöû cuûa “Sôn boät goác xi maêng” ñöôïc xaây döïng 
treân cô sôû tieâu chuaån BS 4764 cuûa Anh. Tieâu chuaån naøy ñöa ra 7 chæ tieâu kyõ thuaät cho sôn boät goác xi 
maêng cuøng vôùi caùc phöông phaùp thöû töông öùng.

Töø khoùa: Sôn boät goác xi maêng.

ABSTRACT 

Standard specifications and test methods of "Powder cement paints" are built for a national standard 
that was based on BS 4764 standard. This standard specifies seven technical specifications for powder 
cement paints and corresponding test methods.

Keywords: Powder cement paints, Cement paints.

1. Mở đầu

Sơn bột gốc xi măng thường được sử dụng làm sơn 
trang trí,bảo vệ bề mặt trong và ngoài nhà cho các công 
trình xây dưng. Sơn bột gốc xi măng sử dụng chất kết 
dính là xi măng nên sơn có ưu điểm hơn so với các 
loại sơn sử dụng chất kết dính polyme hữu cơ là màng 
sơn, có tính năng thở cho phép hơi ẩm có thể thoát từ 
bên trong tường ra dễ dàng. Do đó, màng sơn không bị 
phồng rộp theo thời gian.Mặt khác, sơn được đóng gói 
ở dạng bột, trước khi thi công sơn được trộn với nước 
nên sơn có hàm lượng VOC rất thấp, an toàn cho người 
sử dụng và thân thiện với môi trường. 

Trên thị trường Việt Nam có nhiều sản phẩm sơn bột 
gốc xi măng nhập khẩu như sơn bột Parcocem, Flora-
cem, Shynocem,... và một số sản phẩm do các cơ sở 
sản xuất trong nước như sơn bột Nextbuld, Mater,... Tuy 
nhiên,  chưa có tiêu chuẩn TCVN đưa ra mức yêu cầu 
kỹ thuật cũng như phương pháp thử để kiểm soát chất 
lượng của sản phẩm này.

Do đó để kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng như 
bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, nhằm thúc đẩy 
sản xuất phát triển thì việc nghiên cứu xây dựng một 
tiêu chuẩn TCVN với các chỉ tiêu chất lượng thống nhất 
cho vật liệu sơn bột gốc xi măng là cần thiết.

2. Phạm vi và đối tượng của tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn bột gốc xi măng 
poóc lăng dùng để trang trí và bảo vệ bề mặt trong nhà 
và ngoài trời, được sử dụng trên bề mặt có các lỗ xốp 
như của khối xây, bê tông, bề mặt trát vữa xi măng và 
tấm amiăng xi măng.

3. Căn cứ tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn

Tham khảo các tài liệu tiêu chuẩn Việt Nam và nước 
ngoài về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho sơn 
bột gốc xi măng

Khảo sát thực tế quá trình sản xuất, sử dụng và kiểm 
tra các sản phẩm sơn phản xạ năng lượng mặt trời hiện 
nay đang có trên thị trường, tổng hợp các thông tin, tài 
liệu để tiến hành xây dựng tiêu chuẩn.

Tham khảo ý kiến đóng góp của các cơ quan quản 
lý, cơ quan khoa học, cơ sở sản xuất và một số chuyên 
gia; sau đó hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn

4. Nội dung tiêu chuẩn

Nội dung tiêu chuẩn gồm có 2 phần chính như sau:

- Yêu cầu kỹ thuật.

- Phương pháp thử.

Nhận bài ngày 05/01/2020, chấp nhận đăng ngày 20/03/2020
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Bảng 1. Các Chỉ tiêu kỹ thuật

Tên chỉ tiêu Mức

1. Trạng thái vật lý Không bị vón cục

2. Tính đồng nhất Hỗn hợp phải đồng nhất

3. Ngoại quan lớp phủ Không có dấu hiệu bất thường trên bề mặt lớp phủ

4. Độ mịn (phần còn lại trên sàng 1,5 mm), %, không lớn hơn 0

5. Màu sắc Đồng nhất và tương đương với mầu chuẩn

6. Độ bám dính, loại, không lớn hơn 1

7. Độ bền thời tiết nhân tạo, sau 1000 h Độ phấn hóa dưới cấp độ 1, không rạn nứt phồng rộp, thay 
đổi màu sắc so với mẫu chuẩn

Chú thích: Với các sản phẩm được sản xuất để tạo ra một bề mặt có vân, độ mịn của vật liệu có thể có kích thước lớn hơn 
quy định.

4.1. Yêu cầu kỹ thuật

Các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn bột gốc xi măng được 
quy định trong Bảng 1.

4.2. Phương pháp thử

Các chỉ tiêu kỹ thuật được thử nghiệm theo các 
phương pháp thử sau:

4.2.1 Trạng thái vật lý, tính đồng nhất và ngoại quan 
lớp phủ

Các chỉ tiêu này là những chỉ tiêu ban đầu cần thiết 
đối với các loại sơn bột gốc xi măng, phản ánh chất 
lượng cảm quan ban đầu của sơn. Các chỉ tiêu ban đầu 
này cần phải đạt chất lượng như yêu cầu thì mới tiến 
hành gia công được màng sơn để kiểm tra các tính chất 
tiếp theo.

Trạng thái vật lý: Sơn bảo quản không tốt sẽ bị hút 
ẩm hoặc để quá lâu thường bị vón cục cứng có thể ảnh 
hưởng đến chất lượng của sơn. Do vậy, cần phải xác 
định trạng thái vật lý của sơn. Mở thùng đựng mẫu, đảo 
đều và khuấy nếu thấy bột không bị vón cục thì kết luận 
sơn đạt yêu cầu.

Tính đồng nhất của hỗn hợp: Sơn bột sau khi khuấy 
trộn với nước nếu vật liệu bột không được thấm ướt 
đồng đều, hỗn hợp không đồng nhất sẽ ảnh hưởng đến 
khả năng thi công, ngoại quan lớp phủ và chất lượng 
của lớp phủ. Do vậy, xác định tính đồng nhất của sơn 
sau khi khuấy trộn với nước là rất cần thiết. Nếu hỗn 
hợp sơn sau khi khuấy trộn với nước không bị vón cục 
và đồng nhất thì được đánh giá là “hỗn hợp đồng nhất”.

Ngoại quan lớp phủ: Phản ánh tính chất trang trí và 
bảo vệ của lớp phủ sơn bột gốc xi măng. Bề mặt lớp phủ 

sau khi khô bị rạn nứt, có nhiều lỗ kim châm thì đồng 
nghĩa với chất lượng sơn kém. Nếu lớp phủ đồng đều 
không bị rạn nứt và không có lỗ kim châm thì kết luận 
“không có dấu hiệu bất thường trên bề mặt lớp phủ”.

4.2.2. Độ mịn (phần còn lại trên sàng)

Độ mịn của sơn ảnh hưởng đến tính chất trang trí 
của lớp phủ nếu sơn có độ mịn cao thì ngoại quan lớp 
phủ sẽ sần sùi ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, ngoài ra 
nếu độ mịn cao thì các phân tử sơn không thể bịt được 
hết các vết rạn nứt nhỏ và các lỗ rỗng trên bề mặt nền 
dẫn đến làm giảm tính chống thấm và độ bám dính của 
sơn với nền. Do vậy, xác định phần còn lại trên sàng là 
rất cần thiết. Xác định độ mịn theo TCVN 4030:2003.

Khi sử dụng sàng có kích thước lỗ 1,5 m, độ mịn) 
không vượt quá 0 % là phù hợp.

4.2.3. Màu sắc

Màu sắc  phải phù hợp với mục đích trang trí của 
người sử dụng. Màu sơn phải đồng nhất không bị loang 
hoặc bị lốm đốm không đều màu. Phương pháp thử 
màu sắc dựa vào trực quan được tiến hành theo như 
mô tả trong TCVN 2102 (ISO 3668).

Màu sắc được quy định là đồng nhất và tương 
đương với mẫu chuẩn là phù hợp. 

4.2.4. Độ bám dính

Độ bám dính là một trong các chỉ tiêu đánh giá tính 
chất cơ của màng sơn. Sơn phải có độ bám dính tốt 
để đảm bảo lớp phủ không bị bong tróc, rạn nứt dưới 
những tác động va chạm bên ngoài.

Độ bám dính được xác định theo TCVN 2097:2015.
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4.2.5. Độ bền thời tiết nhân tạo

Sơn bột gốc xi măng sử dụng ngoài trời thường 
xuyên tiếp xúc với độ ẩm không khí cùng với các bức xạ 
có hại của mặt trời như tia UV, nhiệt độ nóng lạnh... sau 
một thời gian sử dụng màng sơn sẽ bị bong tróc, phồng 
rộp và phấn hóa. Do đó, cần phải xác định độ bền thời 
tiết gia tốc của màng sơn để đánh giá độ bền của sơn 
dưới tác dụng của tia UV và hơi ẩm.

Độ bền thời tiết nhân tạo của lớp phủ được xác định 
theo TCVN 11608-4 (ISO 16474-4), với điều kiện độ ẩm 
là (50 ± 10) % và thời gian chiếu xạ tia UV là 1000 h. 
Sau khoảng thời gian này, lấy mẫu ra và bảo quản mẫu 
trong vòng 1 h rồi tiến hành đánh giá tình trạng bong 
tróc, phòng rộp, rạn nứt và thay đổi màu sắc của sơn.

Mẫu sơn đạt yêu cầu khi độ phấn hóa dưới cấp độ 
1, không có hiện tượng bong tróc, rạn nứt và thay đổi 
màu sắc không đáng kể khi so sánh với mẫu đối chứng.

5. Kết luận

Tiêu chuẩn TCVN về sơn bột gốc xi măng đưa ra 
mức yêu cầu kỹ thuật gồm có 7 chỉ tiêu. Các phương 
pháp thử để xác định 7 chỉ tiêu nêu trong yêu cầu kỹ 

thuật hoàn toàn có thể thực hiện được trong điều kiện 
phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Tiêu chuẩn là cơ sở để 
kiểm soát, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm 
sơn bột gốc xi măng phù hợp với tình hình sản xuất ở 
trong nước và hội nhập quốc tế.
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TOÙM TAÉT

Tieâu chuaån naøy ñöôïc bieân soaïn döïa theo ba tieâu chuaån BS EN 13963:2014, ASTM C474-13, ASTM 
C475-12 vaø caùc ñieàu kieän thöïc teá ôû Vieät Nam. Tieâu chuaån quy ñònh yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp 
thöû cuûa caùc loaïi vaät lieäu duøng cho moái noái caùc taám thaïch cao. Caùc chæ tieâu kyõ thuaät bao goàm: phaûn 
öùng vôùi löûa, chaát ñoäc haïi, thôøi gian ñoâng keát, ñoä raïn nöùt, ñoä mòn, cöôøng ñoä baùm dính, ñoä oån ñònh kích 
thöôùc cuûa baêng giaáy, ñoä xieân leäch coät voøng cuûa baêng noái löôùi sôïi thuûy tinh, cöôøng ñoä chòu keùo cuûa 
baêng noái, ñoä haáp thuï nöôùc beà maët, ñoä huùt nöôùc toång coäng.

Töø khoùa: Taám thaïch cao, vaät lieäu cho moái noái taám thaïch cao.

ABSTRACT 

This standard is based on the combination of three standards BS EN 13963:2014, ASTM C474-13, 
ASTM C475-12 to match with conditions in Vietnam. The standard specifies the specifications and test 
methods for jointing materials of gypsum boards. The properties include: Reaction to fire, dangerous 
substances, setting time, cracking resistance, particle size distribution, adhesion strength, dimensional 
stability of paper jointing tape, skew of glass mesh jointing tape, tensile strength of jointing tape, surface 
water absorption, total water absorption.

Keywords: Jointing materials, gypsum boards.

1. Mở đầu

Vật liệu cho mối nối các tấm thạch cao bao gồm các 
loại hợp chất nối và băng nối được xử dụng để trám vá 
và hoàn thiện các mối nối được tạo thành tại các cạnh 
và gờ của tấm thạch cao. Loại vật liệu này được sản 
xuất và sử dụng rất phổ biến trên thế giới.

Theo báo cáo của các nhà máy sản xuất tấm thạch 
cao như USG Boral, Saint Gobain trong năm 2014 thị 
trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 45 triệu m2 tấm thạch 
cao, với chu vi một tấm tiêu chuẩn khoảng 7 m thì ước 
tính sẽ tiêu thụ khoảng 3000 tấn hợp chất nối và 45 
triệu mét băng nối mỗi năm. Tuy nhiên, hiện nay vật 
liệu cho mối nối vẫn chưa được sử dụng toàn bộ trên 
các tấm thạch cao, một số nhà thi công sử dụng bột bả 
tường gốc xi măng thông thường để xử lý mối nối tấm 
thạch cao, điều này dẫn đến các mối nối có thể bị nứt do 
không tương thích làm mất tính thẩm mỹ và chất lượng 
công trình không được đảm bảo.

Mặt khác, vật liệu cho mối nối các tấm thạch cao lưu 
thông trên thị trường Việt Nam chủ yếu được các nhà 

máy sản xuất tấm thạch cao lớn nhập khẩu. Một số ít 
sản phẩm đang được các nhà máy của Việt Nam sản 
xuất với quy mô nhỏ. Vì vậy, để kiểm soát chất lượng 
sản phẩm nhập khẩu và lưu thông trên thị trường có 
thể đáp ứng được các yêu cầu để sử dụng thì việc xây 
dựng tiêu chuẩn cho loại vật liệu này là rất cần thiết.

2. Phạm vi và đối tượng của tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hợp chất và băng nối 
dùng để trám vá và hoàn thiện các mối nối hình thành tại 
các cạnh và gờ khi lắp ghép các tấm thạch cao.

3. Nội dung tiêu chuẩn

Hầu hết các phần của tiêu chuẩn đều được biên soạn 
trên cơ sở tiêu chuẩn BS EN 13963:2014 và có bổ sung 
băng nối lưới sợi thủy tinh theo ASTM C474-13, ASTM 
C475-12, trong tiêu chuẩn gốc cũng viện dẫn một số 
các tiêu chuẩn ISO đã có các tiêu chuẩn TCVN tương 
ứng. Trong điều kiện phòng thí nghiệm ở  Việt Nam, các 
phương pháp thử xác định các chỉ tiêu kỹ thuật là hoàn 
toàn có khả năng thực hiện được. 

Nhận bài ngày 05/01/2020, chấp nhận đăng ngày 20/03/2020
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Dưới đây xin giới thiệu một số nội dung chính của 
tiêu chuẩn "Vật liệu cho mối nối các tấm thạch cao" đã 
được biên soạn.

4. Phân loại

4.1. Hợp chất nối

Theo đặc tính sử dụng, nguyên lý đóng rắn và độ 
hấp thụ nước, các hợp chất nối được phân loại như sau:

Hợp chất nối loại 1A, 2A, 3A và 4A đóng rắn bằng 
cách khô tự nhiên. Các loại hợp chất này được gọi là 
hợp chất khô tự nhiên.

Hợp chất nối loại 1B, 2B, 3B và 4B đóng rắn bằng 
phản ứng hóa học và khô tự nhiên. Các loại hợp chất 
này được gọi là hợp chất đông kết.

Hợp chất nối loại H1, H2, H3 có độ hấp thụ  
nước thấp.

4.2. Băng nối

Theo vật liệu chế tạo hoặc phương pháp thi công 
các băng nối được phân loại thành các loại như sau: 
Băng nối bằng giấy; Băng nối lưới sợi thủy tinh; Băng 
nối tự dính.

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Phản ứng với lửa 

Với yêu cầu ngày càng cao về an toàn cháy nổ trong 
những năm gần đây nên việc qui định về xếp hạng loại 
vật liệu có khả năng gây cháy hay không là rất cần thiết. 
Nếu hợp chất xử lý mối nối có chứa 1% vật liệu hữu cơ 
hoặc lớn hơn tính theo khối lượng hoặc thể tích, các vật 
liệu này được thử nghiệm và sau đó phân loại theo EN 
13501-1. 

5.2 Chất độc hại

Do vật liệu xử lý mối nối là vật liệu hoàn thiện nên 
việc qui định các hóa chất phát tán ra môi trường xung 

Bảng 1. Các loại hợp chất nối theo đặc tính sử dụng và nguyên lý đóng rắn

Đặc tính sử dụng
Nguyên lý đóng rắn

Khô tự nhiên 
(bột hoặc hỗn hợp trộn sẵn)

Đông kết 
(bột)

1. Hợp chất lót 1A 1B

2. Hợp chất hoàn thiện mối nối 2A 2B

3. Hợp chất nối đa dụng 3A 3B

4. Hợp chất nối không băng dán 4A 4B

quanh là rất cần thiết vì sự an toàn sức khỏe của người 
tiêu dùng. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 5938:2005 được 
sử dụng trong QCVN 06/BTNMT để quy định thành 
phần của hợp chất không có khả năng phát tán các chất 
nguy hại trong không khí xung quanh. 

5.3. Tính chất cơ lý 

Tính chất cơ lý của “Vật liệu cho mối nối các tấm 
thạch cao” được trình bày trong Bảng 2 và Bảng 3.

Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật của hợp chất nối

Tên chỉ tiêu Mức

1. Thời gian đông kết, (đối với 1B, 2B, 
3B và 4B), min:
- Đông kết nhanh
 
- Đông kết trung bình
 
- Đông kết chậm

 

Từ 20 đến nhỏ 
hơn 60
Từ 60 đến nhỏ 
hơn 180
Không nhỏ hơn 
180

2. Độ rạn nứt (đối với 2A, 2B, 3A, 3B, 
4A và 4B)

Không nứt

3. Độ mịn (đối với 2A, 2B, 3A, 3B, 4A 
hoặc 4B) % lượng sót trên sàng:
- Kích thước lỗ sàng 200 µm, không 
lớn hơn.
- Kích thước lỗ sàng 315 µm.

 

1
0

4. Cường độ bám dính, MPa, lớn hơn 0,25

5. Độ hấp thụ nước bề mặt, g/m2:
- Loại H1, không lớn hơn
- Loại H2, không lớn hơn
- Loại H3, không lớn hơn

180
220
300

6. Độ hút nước tổng cộng, %:
Loại H1, không lớn hơn
Loại H2, không lớn hơn
Loại H3, không lớn hơn

5
10
25
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Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật của băng nối

Tên chỉ tiêu Mức

1. Độ chịu kéo, N/mm, không nhỏ hơn 4

2. Độ ổn định kích thước của băng nối bằng 
giấy, %:
- Chiều rộng, nhỏ hơn
- Chiều dài, nhỏ hơn

2,5
0,4

3. Độ xiên lệch cột vòng của băng nối lưới sợi 
thủy tinh, %, nhỏ hơn

8,75

5.4. Phương pháp thử

5.4.1. Thời gian đông kết 

Thời gian đông kết cho phép nhà thi công có thể 
chủ động được thời gian thi công sản phẩm, qua đó 
sử dụng hợp chất một cách hợp lý nhất cho từng loại 
khác nhau. Hợp chất nối được chia làm 3 loại: đông kết 
nhanh, chậm, trung bình trong điều kiện nhiệt độ và độ 
ẩm trong phòng thí nghiệm của Việt Nam là (27 ± 2)oC 
và độ ẩm tương đối (65 ± 5)%.

5.4.2 Độ rạn nứt 

Giúp đánh giá được độ co ngót cũng như thẩm mỹ 
của vật liệu xử lý mối nối. Khi thử nghiệm, không được 
có các vết nứt trong phạm vi 50 mm từ cạnh mỏng của 
nêm đối với hợp chất loại 2A, 2B, 3A và 3B; trong phạm 
vi 150 mm từ cạnh mỏng của nêm đối với hợp chất loại 
4A và 4B.

5.4.3 Độ mịn 

Giúp kiểm soát đầu vào của vật liệu sử dụng, giúp 
quá trình thi công dễ dàng hơn với cốt liệu nhỏ. Khi thử 
nghiệm hợp chất loại 2A, 2B, 3A, 3B, 4A hoặc 4B thì 
lượng sót trên sàng 200 μm không được lớn hơn 1% và 
không còn lượng sót trên sàng 315 μm.

5.4.4. Cường độ bám dính 

Cường độ bám dính đánh giá khả năng bám dính của 
vật liệu với tấm thạch cao, khi cường độ bám dính đạt 
được mức yêu cầu sẽ đảm bảo chất lượng công trình, 
giảm hiện tượng bong tróc trong quá trình sử dụng.

5.4.5. Độ ổn định kích thước của băng giấy

Độ ổn định kích thước của băng giấy cho phép đánh 
giá độ co dãn của băng giấy trong môi trường ẩm của 
hợp chất xử lý mối nối, nếu băng giấy co dãn quá nhiều 
sẽ ảnh hưởng đến lớp hợp chất bên ngoài và có thể gây 
rạn nứt mối nối, ảnh hưởng đến chất lượng của mối nối. 

5.4.6. Độ xiên lệch cột vòng của băng lưới

Độ xiên lệch cột vòng của băng lưới cho phép đánh 
giá độ đan lưới của hàng vòng và hàng cột có đều hay 
không. Nếu độ xiên lệch cột vòng quá lớn sẽ ảnh hưởng 
đến kích thước chung của băng lưới, ảnh hưởng đến 
cường độ chịu kéo, các mắt lưới không đều ảnh hưởng 
đến tính chất của lưới. 

5.4.7. Cường độ chịu kéo của băng nối

Cường độ chịu kéo của băng nối được đưa ra nhằm 
mục đích kiểm soát chất lượng băng nối sao cho phù 
hợp với việc sử dụng cùng với hợp chất nối, do trong 
quá trình sử dụng mối nối có thể chịu tác động kéo của 
lực bên ngoài có thể gây hư hại nên băng nối phải đạt 
được mức yêu cầu đưa ra. 

5.4.8. Độ hấp thụ nước bề mặt và độ hút nước tổng 
cộng đối với các hợp chất loại chịu ẩm 

Được đưa ra để dành cho mục đích sử dụng loại vật 
liệu dùng cho hạng mục chịu tác động của độ ẩm cao. 

6. Kết luận

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho hợp chất và băng nối 
dùng để trám vá và hoàn thiện các mối nối hình thành tại 
các cạnh và gờ khi lắp ghép các tấm thạch cao. 

- Các loại hợp chất nối bao gồm: Hợp chất nối loại 
1A, 2A, 3A và 4A đóng rắn bằng cách khô tự nhiên; hợp 
chất nối loại 1B, 2B, 3B và 4B đóng rắn bằng phản ứng 
hóa học và khô tự nhiên; hợp chất nối loại H1, H2, H3 
có độ hấp thụ nước thấp; theo các mục đích sử dụng 
khác nhau như: hợp chất lót, hợp chất hoàn thiện mối 
nối, hợp chất nối đa dụng, hợp chất nối không băng dán. 

- Băng nối bao gồm các loại: Băng nối bằng giấy; 
băng nối lưới sợi thủy tinh; băng nối tự dính.

- Các phương pháp thử đều thực hiện được trong 
điều kiện phòng thí nghiệm tại Việt Nam.

- Bản dự thảo tiêu chuẩn này đang được Tổng cục 
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, dự kiến 
sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong 
năm 2020.
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