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L云I NịI Đ井U 

Cuốnăsáchă “Giớiă thi羽uăcácăcôngă trìnhănghiênăc泳uăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngă
2015ă-ă2019”ăđượcăxuấtăbảnănhânădịpăkỷăni羽mă50ănĕmăngàyăthànhăl壱păVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
(04/11/1969ă-ă04/11/2019)ălàătàiăli羽uătrìnhăbàyăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăKHCNăc栄aăVi羽năV壱tăli羽uă
xâyăd詠ngătrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2019.ăCuốnăsáchăgồmăthôngătinătómătắtăc栄aă70ăbàiăbáoăđượcă
trìnhăbàyătrongă5ăphần:ă

-ăCôngătácăquyăhoạch,ăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ng;ă

-ăCôngătácăđi隠uătra,ăkhảoăsátăphụcăvụăquảnălýănhàănước;ă

-ăCôngătácăbiênăsoạnătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩn;ă

-ăCôngătácănghiênăc泳uăkhoaăhọcăvàăphátătri吋năcôngăngh羽,ăgồmăcácălĩnhăv詠c:ă

ă +ăXiămĕngăvàăBêătông;ă

ă +ăGốmăs泳,ăTh栄yătinhăvàăV壱tăli羽uăchịuălửa;ă

ă +ăV壱tăli羽uăh英uăcơăvàăHóaăphẩmăxâyăd詠ng;ă

ă +ăTáiăchếăphếăthảiălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăvàăxửălýămôiătrườngă

-ăTưăvấnăchuy吋năgiaoăcôngăngh羽ăvàădịchăvụăkỹăthu壱t.ă

PhầnăcuốiăcuốnăsáchătrìnhăbàyăDanhămụcăđ隠ătài,ăd詠ăánăKHCNădoăVi羽năV壱tă li羽uăxâyăd詠ngă
th詠căhi羽nătrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2019ă(Toànăvĕnăcácăbàiăbáoăđượcăđĕngătảiăđầyăđ栄ătrênăcổngă
thôngătinăc栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngătạiăđịaăchỉăwww.vibm.vn).ă

Cácăbàiăbáoăđượcăgiớiăthi羽uătrongăcuốnăsáchănàyălàăthànhăquảălaoăđộngăKHCNăc栄aătoànăth吋ă
cánăbộ,ăviênăch泳căc栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngătrongă5ănĕmăqua.ăNhi隠uănghiênăc泳uăđãăt壱pătrungă
đi隠uătra,ăkhảoăsát,ăxâyăd詠ngăquyăhoạch,ăchiếnălượcăphátătri吋năngànhăvàăcácăđịaăphương,ăgópă
phầnăquanătrọngăvàoăcôngătácăquảnălýăNhàănướcăv隠ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăĐồngăthời,ăcácănghiênă
c泳uăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăc栄aăVi羽năđãăgắnăvớiăphátă tri吋năcácă loạiăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngămới,ă tiếtă
ki羽mănĕngălượng,ătáiăchếăphếăthải,ătiếtăki羽mătàiănguyênăthiênănhiênăđ吋ăđóngăgópăvàoăs詠ăphátă
tri吋năb隠năv英ngăngànhăcôngănghi羽păv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăvàăphụcăvụăphátătri吋năkinhătếăđấtănước.ă

Nhânădịpănày,ăVi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ngăxinăchânăthànhăcảmăơnăBộăXâyăd詠ng,ăcácăcơăquană
quảnălýănhàănước,ăcácădoanhănghi羽p,ăcácănhàăkhoaăhọcătrongănướcăvàăquốcătếăđãăđồngăhànhă
cùngăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngătrongăsuốtă50ănĕmăqua.ă

Mặcădùăcóănhi隠uăcốăgắngănhưngătrongăquáătrìnhăbiênăt壱p,ăhi羽uăđínhăkhôngătránhăkhỏiăcácă
saiăsót.ăBanăbiênăt壱pămongănh壱năđượcăýăkiếnăđóngăgópăc栄aăcácănhàăkhoaăhọc,ăđồngănghi羽păvàă
toànăth吋ăbạnăđọc.ă

         BAN BIÊN T一P 
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Tổng Biên t壱p 

TS.ăLêăTrungăThànhă

Phó Tổng Biên t壱p: 

TS.ăMaiăNgọcăTâmă

ThS.ăNguy宇năăVĕnăăHuynhă

TS.ăLưuăThịăHồngă

Thành viên Ban Biên t壱p: 

TS.ăVũăVĕnăDũngă

TS.ăTrịnhăMinhăĐạtă

ThS.ăNguy宇năVĕnăĐoànă

ThS.ăTrầnăThịăThuăHàă

ThS.ăDươngăXuânăHòaă

ThS.ăCaoăTiếnăPhúă

ThS.ăNguy宇năMinhăQuỳnhă

ThS.ăNguy宇năH英uăTàiă

ThS.ăNguy宇năThịăTâmă

ThS.ăLêăĐ泳căThịnhă
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MỤC LỤC 

ă trang

Lời nói đǡuă 3

1ă Nghiênăc泳uăkhoaăhọcăgiaiăđoạnă2015ă-ă2019ăvàăđịnhăhướngăđếnă2030ăc栄aăVi羽nă
V壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
TS. Lê Trung Thànhă

12

CỌNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN V一T LI烏U XÂY D衛NGă

2ă Quyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păvôiăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2030ă
ThS. Nguyễn Tiến Đỉnh, KS. Nguyễn Thị Thu Hà, KS. Nguyễn Thị Thu Phương, 
ThS. Trần Tuấn Nhạcă

25

3ă Côngă tácăquyăhoạchăphátă tri吋năngànhăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăc栄aăcácăđịaăphươngă
giaiăđoạnă2015ă-ă2017ă
ThS. Nguyễn Tiến Đỉnhă

35

4ă S詠ăcầnăthiếtăc栄aăvi羽căl壱păđi隠uăchỉnhăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăNamăĐịnhă
đếnănĕmă2020ăvàănh英ngăthu壱nălợi,ăhạnăchếătrongăvi羽căphátătri吋năVLXDătrênăđịaă
bànătỉnhă
KS. Đào Thái Dũngă

41

5ă Quyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătỉnhăQuảngăNinh,ăđịnhăhướngăphátătri吋nă
vàănh英ngăgiảiăphápăth詠căhi羽nă
KS. Nguyễn Thị Hoànă

47

6ă Đ隠ăxuấtănh英ngăgiảiăphápăquyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăthànhăphốăHồ
ChíăMinhăđếnănĕmă2020ă
ThS. Nguyễn Tiến Đỉnh ă

56

7ă Quyăhoạchăphátă tri吋nă xiămĕngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2025ă vàăđịnhăhướngăđếnă
nĕmă2035ă
PGS.TS. Lương Đức Longă

69

8ă Nghiênăc泳uăràăsoát,ăbổăsung,ăhoànăthi羽năcácăvĕnăbảnăquyăphạmăphápălu壱tăđi隠uă
tiếtăv隠ătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tă
TS. Lê Trung Thành, ThS. Hà Văn Lân, ThS. Nguyễn Minh Quỳnh, 
TS. Phùng Thị Mai Phươngă

80

CỌNG TÁC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHỤC VỤ QUẢN Lụ NHÀ NƯỚCă

9ă Ti隠mănĕngămộtăsốăloạiănhiênăli羽uăthayăthếăởăVi羽tăNamăă
ThS. Lê Đức Thịnh, ThS. Trần Thanh Quangă

91
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10ă Th詠cătrạngăkhaiăthác,ăsửădụngăcátăt詠ănhiênătạiăVi羽tăNam,ăgiảiăphápăsửădụngăv壱tă
li羽uăthayăthếăvàăcácătiêuăchuẩnăđịnhăm泳că
ThS. Nguyễn Tiến Đỉnhă

102

11ă Đi隠uătra,ăkhảoăsátăcácănguồnăphếăthảiăcôngănghi羽pălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
ThS. Nguyễn Văn Hoan, ThS. Lê Đức Thịnh, ThS. Nguyễn Kiên Cườngă

111

12ă Nghiênăc泳u,ăđánhăgiáăhi羽nătrạngăvàăđ隠ăxuấtăgiảiăphápăthúcăđẩyă泳ngădụngăv壱tă
li羽uătiếtăki羽mănĕngălượngăphùăhợpăchoăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăởăVi羽tăNamă
ThS. Nguyễn Thị Tâm, KS. Lê Cao Chiến, ThS. Khổng Thị Giang, 
ThS. Ngô Thị Bíchă

120

13ă Hi羽nătrạngă/ăth詠cătrạngăvi羽căth詠căhi羽năcácăquyăđịnhăv隠ăbảoăv羽ămôiătrường,ăcácă
côngătrìnhăxửălýăchấtăthảiăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
ThS. Nguyễn Thị Tâm, ThS. Đỗ Tiến Trung, ThS. Ngô Thị Bíchă

135

14ă Hi羽nătrạngămôiătrườngăngànhăxâyăd詠ngănĕmă2018ă
KS. Phạm Bằng Hải, ThS. Ngô Thị Bích, ThS. Nguyễn Thị Tâmă

145

CỌNG TÁC BIÊN SOẠN TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨNă

15ă Nghiênăc泳uăxâyăd詠ngăquyăhoạchăh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăquốcăgiaălĩnhă
v詠căv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđếnănĕmă2030ă
ThS. Nguyễn Văn Đoàn, TS. Lưu Thị Hồng, TS. Tạ Minh Hoàng, 
TS. Trịnh Minh Đạt, TS. Vũ Văn Dũng, ThS. Nguyễn Minh Quỳnh, 
KS. Đào Duy Phúă

159

16ă Tổngăquanăv隠ăyêuăcầuă thửăápăsuấtăốngăchấtădẻoă trongăh羽ă thốngă tiêuăchuẩnă
Vi羽tăNamă
KS. Lê Cao Chiến, KS. Nguyễn Thị Thùy Linh, ThS. Nguyễn Thị Tâmă

175

17ă Giớiă thi羽uă tiêuă chuẩnă thửă nghi羽mă phảnă 泳ngă vớiă lửaă choă cácă sảnă phẩmă xâyă
d詠ngă-ăphươngăphápăthửătínhăkhôngăcháyă
ThS. Phạm Văn Thắngă

186

CỌNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CỌNG NGH烏ă

XI MĂNG VÀ BÊ TÔNGă

18ă Nghiênăc泳uăchếătạoăxiămĕngăaluminăCA50ătừănguồnănguyênăli羽uătrongănướcă
TS. Lưu Thị Hồng, PGS.TS. Lương Đức Long, ThS. Nguyễn Văn Hoan, 
KS. Trịnh Thị Châm, KS. Tạ Văn Luân, TNV. Vũ Văn Lựcă

195

19ă Nghiênăc泳uămộtăsốăgiảiăphápănângăcaoăchấtălượngăbêătôngăbọtăsửădụngătrongă
cácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngă
Phầnă1:ăTỷăl羽ănước/xiămĕngă(N/X)ăvàătỷăl羽ăxiămĕng/cốtăli羽uă(X/C)ă 
TS. Vũ Hải Nam, KS. Nguyễn Đình Lợi, KS. Tạ Văn Luân, KS. Vũ Hải Quangă

206
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20ă Nghiênăc泳uămộtăsốăgiảiăphápănângăcaoăchấtălượngăbêătôngăbọtăsửădụngătrongă
cácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngă
Phầnă2:ăThayăthếămộtăphầnăcốtăli羽uăsửădụngăbằngătroăbay,ătỷăl羽ăTB/(C+TB)ă 
TS. Vũ Hải Nam, KS. Nguyễn Đình Lợi, KS. Tạ Văn Luân, KS. Vũ Hải Quangă

214

21ă Nghiênăc泳uămộtăsốăgiảiăphápănângăcaoăchấtălượngăbêătôngăbọtăsửădụngătrongă
cácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngă
Phầnă3:ăSửădụngăphụăgiaăkhoáng,ăphụăgiaăsiêuădẻo,ăsợiăPVA 

TS. Vũ Hải Nam, KS. Nguyễn Đình Lợi, KS. Tạ Văn Luân, KS. Vũ Hải Quangă

223

22ă SửădụngăcátămịnăvùngăđồngăbằngăsôngăCửuăLongăđ吋ăchếătạoăbêătôngă
ThS. Lê Văn Quangă

232

23ă 謂nhăhưởngăđộămịnăvàăloạiăđáăvôiăđếnămộtăsốătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăPCBă
KS. Tạ Văn Luân, TS. Tạ Ngọc Dũngă

242

24ă Nghiênăc泳uăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpăchoăchếătạoăbêătôngăsử
dụngătrongămôiătrườngăxâmăth詠că
ThS. Nguyễn Văn Hoan, ThS. Lê Viêt Hùng, KS. Vũ Hải Quang ă

251

25ă 謂nhăhưởngăc栄aătroăbayănhi羽tăđi羽năđốtăthanăphunătớiăcácătínhăchấtăc栄aăgạchă
bêătôngă
TS. Nguyễn Dương Địnhă

270

26ă Nghiênăc泳uăl詠aăchọnăchấtăkếtădínhăvàăphụăgiaăchoăbêătôngăcóăcốtăgiaăcườngăsử
dụngăcátăbi吋n,ănướcăbi吋nă
ThS. Lê Việt Hùng, KS. Vũ Văn Linh, KS. Vũ Hải Quangă

278

27ă Nghiênăc泳uăchếătạoătấmătườngăbêătôngăbọtălắpăghépătừăcácătấmăti隠năchếă
TS. Vũ Hải Nam, KS. Vũ Hải Quang, KS. Vũ Văn Linhă

290

28ă Nghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăhàmă lượngămấtăkhiănungă trongă troăbayă tớiăđộăcoă
khôăvàămộtăsốătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăă
TS Lưu Thị Hồng, KS. Hồ Xuân Vinhă

302

29ă Nghiênăc泳uăảnhăhưởngăhàmălượngămấtăkhiănungătrongătroăbayăvàăhàmălượngă
troăbayătớiăđộănở,ăcườngăđộăc栄aăđáăxiămĕngăngâmătrongădungădịchăsunăphát,ă
nướcăbi吋n,ănướcăthườngăă
TS Lưu Thị Hồng, KS. Hồ Xuân Vinhă

313

30ă Tínhăchấtăc栄aăbêătôngăsửădụngăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnălàmăphụăgiaăkhoángăă
ThS. Lê Việt Hùng, KS. Vũ Văn Linhă

326

31ă Nghiênă c泳uă chếă tạoă chấtă kếtă dínhă chịuă nhi羽tă sửă dụngă troă bayă nhi羽tă đi羽n,
saămốtăvàăxiămĕngăpoocălĕngăhỗnăhợpă
ThS. Nguyễn Tiến Đỉnhă

339
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32ă Nghiênă c泳uă ảnhă hưởngă c栄aăSilicafumeă vàă troă bayă tớiă tínhă chấtă c栄aă xiămĕngă
AluminăCA50ă
TS. Lưu Thị Hồng, PGS. TS. Lương Đức Long, ThS. Trịnh Thị Châm, 

ThS. Tạ Văn Luân ă

353

GỐM SỨ, THỦY TINH, VẬT LIỆU CHỊU LỬAă

33ă Sảnăxuấtăgạchănungăbằngăcôngăngh羽ălòănungătuynenăsửădụngătrấuălàmănhiênăli羽u
ThS. Nguyễn Hữu Tàiă

367

34ă Bêătôngăchịuălửaăcaoănhômăch泳aăcácăbonăchoăngànhăcôngănghi羽păluy羽năkimă
TS. Vũ Văn Dũng, ThS. Trần Thị Minh Hải, ThS. Nguyễn Thị Kimă

374

35ă Nghiênăc泳uăchếătạoăth栄yătinhăbọtă
ThS. Nguyễn Văn Minhă

395

36ă Nghiênăc泳uăchếătạoăgốmămàngălọcăsửădụngăchoălọcănướcăĕnăuốngătinhăkhiếtă
KS. Quách Thanh Tùng, ThS. Nguyễn Văn Trungă

402

37ă Nghiênăc泳uăchếătạoăphụăgiaăsảnăxuấtăthanăcụcăépăsửădụngătrongălòăkhíăhóaăthan
ThS. Nguyễn Minh Quỳnh, ThS. Nguyễn Hữu Tài, ThS. Nguyễn Văn Trungă

409

38ă Đánhăgiáăkhảănĕngătáchălọcăc栄aăgốmălọcănướcăvớiădungădịchăxanhămetylenă
KS. Nguyễn Thị Lệ Quyên, KS. Quách Thanh Tùng, PGS. TS. Nguyễn Thế Hữu, 

TS. Trịnh Minh Đạtă

416

39ă ChếătạoăgốmăCordierite-zirconăb隠năsốcănhi羽tă
ThS. Nguyễn Văn Trungă

423

40ă BêătôngăchịuălửaăsửădụngăNanoăSilicaălàmăchấtăkếtădínhăă
TS. Vũ Văn Dũng, ThS. Trần Thị Minh Hải, ThS. Nguyễn Thị Kimă

437

41ă Nghiênăc泳uătổngăhợpăvàăđặcătrưngăxúcătácăГeolităHSO3-ГSM-5ă
TS. Phan Huy Hoàng, KS. Nguyễn Văn Liễuă

455

VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ HÓA PHǢM XÂY DỰNGă

42ă Tốiăưuă hóaăh羽ă phụăgiaă ch壱măcháyă trongă chếă tạoămàngăph栄ă ch壱măcháyă thână
thi羽nămôiătrườngă
KS. Lê Cao Chiến, TS. Trịnh Minh Đạt, KS. Lê Thị Song Hà, ThS. Vũ Ngọc Quí

475

43ă Nghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăv壱tăli羽uăchốngăthấmăkỵănướcăCOTI-12ăđếnăđộăhútă
nướcăvàăkhảănĕngăchốngăthấmăc栄aăbêătông,ăgạchăđấtăsétănungă
ThS. Thái Duy Đức, TS. Trịnh Minh Đạtă

485

44ă Nghiênăc泳uăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăt詠ăsanăphẳngătrênăcơăsở SiliconăRTVăhaiă
thànhăphầnăsửădụngăxảmăkínăkheăcoăgiãnăđườngăbêătôngăxiămĕngă
ThS. Ninh Xuân Thắng, TS. Trịnh Minh Đạt, ThS.Thái Duy Đứcă

492
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45ă Nghiênă c泳uă ảnhă hưởngă hàmă lượngăSilicaă trongă dungă dịchă AcidăSilicică vàă s詠
biếnătínhăb隠ămặtăSilicaăGelăđếnătínhăchấtăc栄aăSilicaăAerogelă
TS. Nguyễn Thị Hải, TS. Mai Ngọc Tâmă

502

TÁI CHẾ PHẾ THẢI LÀM VLXD VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯにNGă

46ă Nghiênăc泳uăchếătạoăv壱tă li羽uăchènăkheăcoăgiãnăđườngăbêătôngăxiămĕngătừăphế
thảiăbitumăcốcăhóaăvàăphếăthảiălưuăhuỳnhă
ThS. Thái Duy Đức, TS. Trịnh Minh Đạt, ThS. Ninh Xuân Thắng, 
KS. Nguyễn Quý Ană

515

47ă Nghiênăc泳uăsửădụngăPhosphogypsumălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ăđắpăn隠nă
Phầnă1:ăTổngăquanăv隠ăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tăc栄aăPhosphogypsumătrênăthếăgiớiă
vàăkhảănĕngăsửădụng 

ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. Khổng Thị Giangă

533

48ă Nghiênăc泳uăsửădụngăPhosphogypsumălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ăđắpăn隠nă
Phầnă2:ăCácăchỉă tiêuăcầnăổnăđịnh/đóngă rắnăkhiăsửădụngăPhosphogypsumăc栄aă
DAPăĐìnhăVũălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ăđắpăn隠n 

ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. Khổng Thị Giangă

544

49ă Nghiênăc泳uăsửădụngăphếăthảiăcôngănghi羽păchếătạoăv壱tăli羽uăgiaăcốăn隠năđấtătheoă
côngăngh羽ăCDMăă
ThS. Tạ Văn Luân, ThS. Lê Việt Hùng, ThS. Trịnh Thị Châm, KS. Vũ Văn Linhă

551

50ă Nghiênăc泳uăsửădụngătroăbayăcóăhàmălượngămấtăkhiănungăcaoăchoăsảnăxuấtăbêă
tôngăvàăv英aăxâyăd詠ngă
Phầnă1:ăTínhăchấtăc栄aătroăbayăvàăchấtăkếtădínhăsửădụngătroăbay 

ThS. Lê Việt Hùng, ThS. Trần Thanh Quang, ThS. Tạ Văn Luână

562

51ă Nghiênăc泳uătổngăhợpăNanoăSilicaătừătroătrấuă
Võ Hoàng Quốc Huy, Dương Ngọc Phụng, Nguyễn Thị Hải, Mai Ngọc Tâmă

575

52ă Hướngăd磯năsửădụngăcácăloạiăphếăthảiăch泳aănĕngălượngălàmănhiênăli羽uăthayăthế
trongăsảnăxuấtăxiămĕngăă
ThS. Lê Đức Thịnh, TS. Nguyễn Dương Địnhă

583

53ă Nghiênăc泳uăkhảănĕngăkhíăhóaărácăthảiăsinhăhoạtălàmănhiênăli羽uăthayăthếă
KS. Lê  Cao  Chiến,  ThS. Nguyễn  Thị  Tâm,  KS. Trần  Quốc  Huy, 
KS. Nguyễn Hồng Quang, KS. Nguyễn Đức Thịnh, KS. Trần Thị Phương Thúyă

595

54ă TìnhăhìnhăphátăsinhăvàăsửădụngăphếăthảiăthạchăcaoătạiăVi羽tăNamă
ThS. Nguyễn Văn Hoan, ThS. Lê Đức Thịnhă

612

55ă Sửădụngă troăbayănhi羽tăđi羽năcóăhàmă lượngămấtăkhiănungăcaoă làmănguyênă li羽uă
sảnăxuấtăclanhkeăxiămĕngă
ThS. Hà Văn Lân, ThS. Lê Đức Thịnh, ThS. Trịnh Thị Châm, 
ThS. Tạ Văn Luân, KTV. Tống Thị Thuă

620
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56ă Nghiênăc泳uăsửădụngăthạchăcaoăFGDălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcaoă
ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. Tạ Văn Luână

627

57ă Sửădụngătroăbayăchếătạoăv壱tăli羽uăph栄ăchốngăphátătánăôănhi宇măchoăcácăbãiăch泳aă
chấtăthảiărắnăcôngănghi羽pă
ThS. Lê Văn Quang, KS. Dương Ngọc Phụng, ThS. Phạm Đức Nhuận, 

KS. Nguyễn Ngọc Namă

636

58ă Nghiênă c泳uă ảnhă hưởngă c栄aă hàmă lượngă SiO2ă tớiă tínhă chấtă c栄aă hạtă lọcă từ
điatomităvàătroătrấuă
TS. Lưu Thị Hồng, ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. Tạ Văn Luân, 

ThS. Khổng Thị Giangă

648

59ă Nghiênăc泳uăsửădụngăxúcătácăđãăquaăsửădụngăc栄aăphânăxưởngăcrackingădầuămỏ
làmănguyênăli羽uăsảnăxuấtăgốmăs泳ăă
ThS. Nguyễn Văn Trungă

659

60ă Đánhăgiáăcôngăngh羽ăxửălýăchấtăthảiărắnăvàăđ隠ăxuấtămôăhìnhăxửălýăphùăhợpă
KS. Nguyễn Hồng Quang, ThS. Nguyễn Thị Tâmă

665

61ă Hướngăd磯năbảoăv羽ămôiătrườngătrongăkhaiăthác,ăchếăbiếnăđáăxâyăd詠ngă
ThS. Nguyễn Thị Tâm, KS. Khổng Thị Giang, ThS. Nguyễn Kiên Cường, 

KS. Trần Thị Phương Thúy, KS. Phạm Bằng Hải, KS. Nguyễn Hồng Quang, 

KS. Nguyễn Đức Thịnhă

680

62ă Ti隠mănĕngăđồngăxửălýăchấtăthảiăđôăthịătrongălòănungăxiămĕngătạiăVi羽tăNamă
ThS. Lê Cao Chiến, ThS. Nguyễn Thị Tâm, ThS. Trần Phương Thúy, 

ThS. Khổng Thị Giangă

689

63ă Hướngăd磯năbảoăv羽ămôiătrườngătrongăcácăcơăsởăsảnăxuấtăxiămĕngă
ThS. Nguyễn Thị Tâm, ThS. Khổng Thị Giangă

702

64ă Cácăgiảiăphápăgiảmănhẹăphátăthảiăkhíănhàăkínhătrongălĩnhăv詠căsảnăxuấtăv壱tăli羽uă
xâyăd詠ngăă
ThS. Nguyễn Thị Tâm; ThS. Khổng Thị Giang; ThS. Trần Thị Phương Thúyă

715

65ă Xâyăd詠ngătiêuăchíăvàăquiă trìnhăch泳ngănh壱năsảnăphẩmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăxanhă
choăxiămĕngăvàăs泳ăv羽ăsinhă
KS. Lê Cao Chiếnă

727

66ă Nghiênăc泳uăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăchoămộtăsốăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyă
d詠ngăVi羽tăNamă
ThS. Nguyễn Thị Tâm, KS. Cao Thị Tú Maiă

740

67ă Ứngădụngăcácăh羽ăthốngăquảnălýănângăcaoănĕngăsuấtălaoăđộng,ăchấtălượngăsảnă
phẩmătạiăcácănhàămáyăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăốpălátă
ThS. Nguyễn Thị Tâmă

748
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68ă Xâyăd詠ngătiêuăchíăđánhăgiá,ăphânăloạiăcácăcơăsởăsảnăxuấtătấmălợpăamiangă-ăxiă
mĕngăvàăxâyăd詠ngă lộă trìnhăhoànă thi羽năcôngăngh羽ăsảnăxuấtăgiảmă tácăđộngă tớiă
môiătrườngăă
ThS. Nguyễn Thị Tâm, ThS. Nguyễn Kiên Cường, KS. Nguyễn Hồng Quangă

754

TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CỌNG NGH烏 VÀ DỊCH VỤ KỸ THU一Tă

69ă Nghiênăc泳uă泳ngădụngăv壱tăli羽uăvàăgiảiăphápămớiătrongăchốngăthấmăđ壱păbêătôngă
ThS. Hoàng Văn Thịnh, KS. Nguyễn Thị Nhàn, KS. Hà Như Thành,
KS. Nguyễn Văn Tiến, KS. Lê Thành Hưng, KS. Phạm Ngọc Cường,
KS. Phạm Văn Tuână

771

70ă Nghiênăc泳uăcácăgiảiăphápăchếătạoăvàăthiăcôngătườngăpanenăthayăthếăxâyăgạchă
trongăcôngătrìnhă
ThS. Phạm Đức Nhuậnă

780

DANH MỤC ĐỀ TÀI, D衛 ÁN KHOA HỌC CỌNG NGH烏 GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 
(Viện V壱t liệu xây d詠ng th詠c hiện)ă

793
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG Đ蔭N 2030 C曳A VI烏N V一T LI烏U XÂY D衛NG 

TS. Lê Trung Thành 
Vi羽nătrưởngăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Nghiênăc泳uăkhoaăhọcălàăch泳cănĕngăvàănhi羽măvụăquanătrọngăhàngăđầuăc栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyă

d詠ngă(VLXD).ăTrongăgiaiăđoạnă2015-2019,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđãătri吋năkhaiă221ăđ隠ătài,ăd詠ăánă
nghiênăc泳uăt壱pătrungăvàoăcácănhómănhi羽măvụăbaoăgồm:ănghiênăc泳uăxâyăd詠ngăcácăquyăhoạchă
phátătri吋năVLXD;ănghiênăc泳uăkhảoăsát,ăđi隠uătraăphụcăvụăcôngătácăquảnălýănhàănước;ănghiênăc泳uă
xâyăd詠ng,ăbiênăsoạnăcácătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩn;ănghiênăc泳uăkhoaăhọcăvàăphátătri吋năcôngăngh羽ă
sảnăxuấtăcácăsảnăphẩmăVLXDăvàănghiênăc泳uăchuy吋năgiaoăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăVLXD.ă

Cácănghiênăc泳uăc栄aăVi羽năV壱tă li羽uăxâyăd詠ngăđãăbámăsátăChiếnă lượcăphátă tri吋năkhoaăhọcă
côngăngh羽ăVi羽tăNamăgiaiăđoạnă2011-2020ătheoăQuyếtăđịnhăsốă418/QĐ-TTgăngàyă11/4/2012ăvàă
Chiếnălượcăphátătri吋năkhoaăhọcăvàăcôngăngh羽ăngànhăxâyăd詠ngăđếnănĕmă2020,ătầmănhìnă2030ă
theoăQuyếtăđịnhăsốă527/QĐ-TTgăngàyă29/5/2013,ăvàăđồngăthờiă ti羽măc壱năvớiăcácăxuă thếăphátă
tri吋năkhoaăhọcăcôngăngh羽ăv隠ăVLXDătrongăkhuăv詠căvàătrênăthếăgiới.ă

Cácăkếtăquảănghiênăc泳uăkhoaăhọcăc栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđãăgópăphầnăquanătrọng,ălàmă
cơăsởăđ吋ăBộăXâyăd詠ng,ăChínhăph栄ăvàăcácăchínhăquy隠nă ăđịaăphươngăbanăhànhănhi隠uăquyếtă
định,ăđ隠ăán,ăchínhăsách,ătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăv隠ăVLXDătrongăcôngătácăchỉăđạo,ăđi隠uăhànhăc栄aă
Nhàănướcăvàăchínhăquy隠năcácăcấp.ăĐồngăthời,ăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăc栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyă
d詠ngăcũngăđãăgópăphầnăvàoăs詠ăphátătri吋năsảnăxuấtăvàăsửădụngăcácăsảnăphẩmăVLXDăbaoăgồmă
xiămĕng,ăcát,ăđáă,ăbêătông,ăv壱tăli羽uăốpălát,ăs泳ăv羽ăsinh,ăkính,ăv壱tăli羽uăxây,ăv壱tăli羽uălợp,ăvôi,ăsơn,…ă
Cácănghiênăc泳uăkhoaăhọcăvàă côngăngh羽ăc栄aăVi羽năđãă t壱pă trungăvàoă cácăgiảiă phápăsửădụngă
nguyênă li羽uă táiăchế,ăchấtă thảiăc栄aăcácăngànhăcôngănghi羽p,ănôngănghi羽păđ吋ă làmănguyênă li羽u,ă
thayăthếănhiênăli羽u,ătiếtăki羽mătàiănguyênăthiênănhiên,ătiếtăki羽mănĕngălượng,ăbảoăv羽ămôiătrườngă
trongăsảnăxuất,ăgiánătiếpăđãăxửălýăcácăloạiărácăthải,ăchấtăthảiăvàăđồngăthờiănângăcaoătínhănĕngă
choăcácăsảnăphẩmăVLXD.ăă

Abstract: 
ScientificăresearchăisătheămostăimportantăfunctionăandătaskăofăVietăNamăInstituteăforăBuildingă

Materialsă (VIBM).ă Duringă theă periodă fromă 2015ă toă 2019,ă Vietă Namă Instituteă foră Buildingă
Materialsă hasă implementedă 221ă topicsă andă researchă projectsă focusingă onă taskă groupsă
including:ă researchăandăestablishmentăonă theădevepopmentăplantsă ofă constructionămaterials;ă
research,ă surveyă andă investigationă toă serveă theă stateă management;ă researchingă andă
developingă standardsă andă regulations;ă scientifică researchă andă technologyă developmentă foră
productionă ofă constructionă materialsă productsă andă researchă onă technologyă transferă ofă
constructionămaterialsăproduction.ă
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Additionally,ă VIBM’să investigationsă haveă closelyă followedă theă Vietnamă Scienceă andă
TechnologyăDevelopmentăStrategyăforătheăperiodăofă2011-2020ăunderăDecisionăNo.ă418ă/ăQD-
TTgăofăAprilă11,ă2012ăandătheăScienceăDevelopmentăStrategyăandătechnologyăofăconstructionă
industryătoă2020,ăvisionătoă2030ăaccordingătoăDecisionăNo.ă527ă/ăQD-TTgădatedăMayă29,ă2013,ă
andăatătheăsameătimeăapproachingătheăpropensityăofăscienceăandătechnologyădevelopmentăonă
constructionămaterialsăinătheăworld.ă

TheăscientificăresearchăresultsăofăVIBMăhaveămadeăanăimportantăcontribution,ăservingăasăaă
basisăforă theăMinistryăofăConstruction,ă theăGovernmentăandălocalăgovernmentsătoă issueămanyă
decisions,ă schemes,ă policiesă andă standards.ă regulationsă onă constructionă materialsă ină theă
directionă andă administrationăworkă ofă theă Stateă andă authoritiesă ată allă levels.ă Besideă that,ă theă
researchăresultsăofăVIBMăăalsoăcontributedătoătheădevelopmentăofăproductionăandăapplicationăofă
constructionă materialsă productsă includingă cement,ă sand,ă stone,ă concrete,ă pavingă materials,ă
sanitaryăware,ăglass,ăconstructionămaterials,ă roofingămaterials,ă lime,ăpaint,ăetc.ăScientificăandă
technologicală researchesăofăVIBMăhaveă focusedăonă theăsolutionsă inăusingă recycledămaterialsă
andăwastesă fromă industriesăandăagricultureă thatăbecomeărawămaterialsă toă replaceă fuels,ăsaveă
naturalăresources,ăsaveăenergy,ăprotectătheăenvironmentăinăproduction,ăită isănotăonlyăindirectlyă
treatăalmostăcontructionăwaste,ăbutăalsoăimprovesăcharacteristicsăofăbuildingămaterials.ă

 

I. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 

Trongăgiaiă đoạnă2015ă -ă 2019,ă tri吋nă khaiă bámă sátă cácă chươngă trìnhă phátă tri吋nă khoaăhọcă
côngăngh羽ăquốcăgiaăvàăngànhăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđãăth詠căhi羽nănhi隠uănghiênă
c泳uăkhảoăsát,ăđi隠uă tra,ăđánhăgiáăcũngănhưăcácăđ隠ă tàiăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăv隠ăv壱tă li羽uăxâyă
d詠ngăđ吋ăđóngăgópătíchăc詠c,ăhi羽uăquảăđếnăs詠ăphátă tri吋năc栄aăngànhăxâyăd詠ngăcũngănhưăs詠ă
phátătri吋năchungăv隠ăkinhătếă-ăxãăhội,ănângăcaoăchấtălượngămôiătrường,ăđảmăbảoăanăninhăquốcă
gia.ăTổngăsốă221ăđ隠ătàiănghiênăc泳uăđãăđượcăth詠căhi羽n,ăbaoăgồm:ă04ăđ隠ătàiăcấpăNhàănước,ă71ă
đ隠ătàiăcấpăBộ,ă38ăđ隠ătàiăth詠căhi羽nătheoăhợpăđồngăvớiădoanhănghi羽p,ă108ăd詠ăánătiêuăchuẩn,ă
quyăchuẩnăkỹăthu壱t.ăă

1. Nghiên c泳u ph映c v映 xây d詠ng các quy ho衣ch, chiến lược, chính sách phát triển 
v壱t liệu xây d詠ng quốc gia và địa phương 

Cácănghiênăc泳uăxâyăd詠ngăQuyăhoạchăphátătri吋năVLXDătrongăgiaiăđoạnănàyăđãăt壱pătrungăvàoă
quyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păvôiăvàăcôngănghi羽păxiămĕng;ăcũngănhưăcôngătácăquyăhoạchă
thĕmădò,ăkhaiăthácăvàăsửădụngăkhoángăsảnăălàmăVLXDăch栄ăyếuăvàăxiămĕng.ăCụăth吋ănhưăsau:ăă

-ăQuyăhoạchăphátă tri吋năcôngănghi羽păvôiăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030,ăđãă
đượcă Bộă trưởngă Bộă Xâyă d詠ng,ă thừaă 栄yă quy隠nă c栄aă Th栄ă tướngăChínhă ph栄,ă phêă duy羽tă theoă
Quyếtăđịnhăsốă507/QĐ-BXD,ăngàyă27/04/2015.ă

-ăQuyăhoạchăthĕmădò,ăkhaiăthácăvàăsửădụngăkhoángăsảnălàmăVLXDăch栄ăyếuăởăVi羽tăNamăđếnă
nĕmă2025,ătầmănhìnăđếnănĕmă2035.ăGiaiăđoạnăth詠căhi羽nă2016-2017.ă
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-ăQuyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2025ăvàăđịnhăhướngăđếnă
nĕmă2035.ăGiaiăđoạnăth詠căhi羽nă2017-2018.ă

-ăQuyăhoạchăthĕmădò,ăkhaiăthácăvàăsửădụngăkhoángăsảnălàmăxiămĕngăởăVi羽tăNamăđếnănĕmă
2025,ătầmănhìnăđếnănĕmă2035.ăGiaiăđoạnăth詠căhi羽nă2017-2018.ăăăă

Cácăkếtă quảănghiênăc泳uănêuă trênăđãăđượcăhoànă thi羽n,ă tổngăhợpăxâyăd詠ngă tờă trình,ăd詠ă
thảoăQĐăTTgăvàăđãătrìnhăTTgăChínhăph栄ăxemăxétăphêăduy羽t.ăTuyănhiên,ădoăquyăđịnhămớiăc栄aă
Lu壱tăQH,ăcácăquyăhoạchăphátătri吋năngànhăVLXDăkhôngăcònăhi羽uăl詠c,ăk吋ătừăngàyă01/01/2019.ă
Vìăv壱y,ă theoăchỉăđạoăc栄aăTh栄ă tướngăChínhăph栄ăvàăLãnhăđạoăBộăXâyăd詠ng,ăVi羽năVLXDăđãă
tiếpă tụcăkếă thừaăcácăkếtăquảănghiênăc泳uănày,ăphụcăvụăchoăcôngă tácănghiênăc泳uăxâyăd詠ngă
Chiếnălượcăphátătri吋năVLXDăthờiăkỳă2021-2030,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2050ătrongăgiaiăđoạnă
hi羽nănayă(2018-2019);ăcũngănhưăchuẩnăbịăđ隠ăcươngănghiênăc泳uănhi羽măvụăQuyăhoạchăthĕmă
dò,ăkhaiă thácăvàăsửădụngăkhoángăsảnă làmăVLXDăởăVi羽tăNamă thờiăkỳă2021-2030,ă tầmănhìnă
đếnănĕmă2050.ăD詠ăkiếnăth詠căhi羽nătrongăgiaiăđoạnă2020-2021.ă

Cũngătrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2019,ăVi羽năVLXDăđãătiếnăhànhănghiênăc泳uăphụcăvụăxâyăd詠ngă
cácăquyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăchoăcácăđịaăphương,ătrênăkhắpăcácăvùngămi隠nătoànă
quốc,ă baoă gồm:ă Caoă Bằng,ă Bắcă Kạn,ă Sơnă La,ă Lạngă Sơn,ă Hòaă Bình,ă Hảiă Phòng,ă Hàă Nam,ă
ThanhăHóa,ăNgh羽ăAn,ăĐàăNẵng,ăQuảngăTrị,ăPhúăYên,ăGiaăLai,ăĐồngăNai,ăTpăHồăChíăMinh,ăTâyă
NinhăvàăH壱uăGiang.ăĐốiăvớiăcôngătácănghiênăc泳uăQuyăhoạchăthĕmădò,ăkhaiăthácăvàăsửădụngă
khoángăsảnălàmăVLXDăthôngăthường,ăVi羽năđãăth詠căhi羽nănghiênăc泳uăchoăcácăđịaăphương:ăSơnă
La,ăHòaăBìnhăăvàăHảiăPhòng.ăă

Cácăkếtăquảănghiênăc泳uăphụcăvụăxâyăd詠ngăcácăquyăhoạch,ăchiếnălược,ăchínhăsáchăphátă
tri吋năv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăquốcăgiaăvàă tạiămộtăsốăđịaăphươngăc栄aăVi羽năVLXDătrongă thờiăgiană
vừaă quaă đãă cóă nh英ngă đóngă gópă nhấtă định,ă địnhă hìnhă choă s詠ă phátă tri吋nă ngànhăVLXDănóiă
chung,ăcũngănhưăcôngătácăQuyăhoạchăthĕmădò,ăkhaiăthácăvàăsửădụngăkhoángăsảnălàmăVLXDă
nóiăriêng.ă

2. Nghiên c泳u xây d詠ng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thu壱t lƿnh v詠c v壱t liệu 
xây d詠ng 

Trongăgiaiăđoạnă2015-2019,ăVi羽năđãăxâyăd詠ngătổngăcộngă106ăTCVNăbaoătrùmăcácăloạiăsảnă
phẩmăVLXD:ăxiămĕng,ăbêătông,ăkính,ăgạchăốpălát,ăv壱tăli羽uăchịuălửa,ăsơnăxâyăd詠ng,ăthạchăcao,ă
phụă giaă hóaă họcă choă bêă tông,ă phếă thảiă côngă nghi羽pă vàă cácă phươngă phápă thửă v隠ă lĩnhă v詠c:ă
chốngăcháy,ătínhănĕngănhi羽tăc栄aăsảnăphẩm,ăhạătầngăkỹăthu壱t,…ă

V隠ăxiămĕngăvàăbêătông,ăcácătiêuăchuẩnăđượcănghiênăc泳uăbiênăsoạn,ăsoátăxétăt壱pătrungăvàoă
yêuăcầuăkỹăthu壱tăvàăphươngăphápăthửăđốiăvớiăxiămĕngăpoócălĕng,ăxiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợp,ă
xiămĕngăpoócălĕngătrắng,ăxiămĕngăalumin,ăxiămĕngăxỉă lòăcao,ăv英aăxâyăd詠ng,ăgạchăbêătôngăt詠ă
chèn,ăv英aăchoăbêătôngănhẹ…ă

V隠ăkínhăxâyăd詠ng,ăcácătiêuăchuẩnăchuẩnăđượcănghiênăc泳uăbiênăsoạn,ăsoátăxétăt壱pătrungăvàoă
yêuă cầuă kỹă thu壱tă vàă phươngă phápă thửă đốiă vớiă kínhă gương,ă phươngă phápă thửă xácă địnhă độă
xuyênăquang,ăđộăphảnăquang…ă
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V隠ăv壱tă li羽uăốpălátăvàăs泳ăv羽ăsinh,ăcácătiêuăchuẩnăđượcănghiênăc泳uăbiênăsoạn,ăsoátăxétă t壱pă
trungăvàoăyêuăcầuăkỹăthu壱tăvàăphươngăphápăthửăđốiăvớiăgạchăgốmăốpălát,ăgạchăgốmăốpălátăđùnă
dẻo,ăđáăt詠ănhiênălátăngoàiătrời,ăđáăt詠ănhiênălátăvỉaăhè,ăs泳ăv羽ăsinh…ă

V隠ăv壱tăli羽uăchịuălửa,ăcácătiêuăchuẩnăđượcănghiênăc泳uăbiênăsoạn,ăsoátăxétăt壱pătrungăvàoăyêuă
cầuăkỹăthu壱tăvàăphươngăphápăthửăđốiăvớiăv壱tăli羽uăchịuălửaăđịnhăhình,ăv壱tăli羽uăchịuălửaăđịnhăhìnhă
sítăđặc,ăv壱tăli羽uăchịuălửaăcáchănhi羽tăđịnhăhình,ăv壱tăli羽uăchịuălửaăkhôngăđịnhăhình,ăv英aăchịuălửa,ă
gạchăchịuăaxit…ă

V隠ăsơnăxâyăd詠ng,ăcácătiêuăchuẩnăđượcănghiênăc泳uăbiênăsoạn,ăsoátăxétăđốiăvớiăsơnăalkyd,ă
sơnătườngădạngănhũătương;ăxâyăd詠ngămớiăcácătiêuăchuẩnăyêuăcầuăkỹăthu壱tăvàăphươngăphápă
thử:ăsơnăphảnăxạănĕngălượngămặtătrời,ăsơnăh英uăcơădạngăbộtăchoăthépămạăkẽm,ăsơnăbộtăgốcăxiă
mĕng,ăsơnăsàn,ăsơnăsần,ăsơnănhôm,ălớpăph栄ăchốngăcháyăchoăkimăloại…ă

V隠ăthạchăcaoăvàăcácăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăh英uăcơăkhác,ăcácătiêuăchuẩnăđượcănghiênăc泳uăbiênă
soạn,ăsoátăxétă t壱pă trungăvàoăyêuăcầuăkỹă thu壱tăvàăphươngăphápă thửăc栄aă tấmă thạchăcao;ăxâyă
d詠ngămớiăcácătiêuăchuẩnăv隠ăkhungătrầnătreoăchoătấmăthạchăcao,ăv壱tăli羽uăchốngăthấm,ătấmătrangă
tríătừănh詠aănhi羽tărắn,ăchấtădẻoăxốp,ăv壱tăli羽uălàmăphẳngăsàn,ăv壱tăli羽uăxửălýămốiănốiăthạchăcao,ă
chấtăbiếnătínhăpolyme…ă

V隠ăphếăthảiăcôngănghi羽p,ăcácătiêuăchuẩnăvàăchỉăd磯năkỹăthu壱tăđượcănghiênăc泳uăbiênăsoạnăt壱pă
trungăvàoăvi羽căsửădụngătroăbay,ăxỉăgangăvàăxỉăthépălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

V隠ăhạătầngăkỹăthu壱t,ăcácătiêuăchuẩnănghiênăđượcănghiênăc泳uăbiênăsoạn,ăsoátăxétăt壱pătrungă
vàoăyêuăcầuăkỹăthu壱tăvàăphươngăphápăthử:ăh羽ăthốngăhốăthuănướcăchoătòaănhà,ăh羽ăthốngăốngă
cấpăthoátănước,ăh羽ăthốngăsenăvòi…ă

ăNgoàiăra,ăVi羽năcònăxâyăd詠ngăcácăphươngăphápăthửămớiătrongălĩnhăv詠căchốngăcháyăgồm:ă
khảănĕngăbắtăcháyăc栄aăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăkhiăchịuă tácăđộngă tr詠că tiếpăc栄aăngọnă lửa;ă thửă tínhă
khôngăcháy;ătínhăcháyălanăc栄aăngọnălửa;ătốcăđộăgiảiăphóngănhi羽t,ăsinhăkhóiăvàămấtăkhốiălượng;ă
tổngălượngănhi羽tăkhiăcháy;ăđánhăgiáătínhăđộcăhạiăc栄aăkhóiăthải…ăMộtăsốăphươngăphápăthửămớiă
v隠ătínhănĕngănhi羽tăc栄aăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănhư:ătínhătoánăđặcătrưngănhi羽tăc栄aăcửaăsổ,ăcửaăđiăvàă
kếtăcấuăcheănắng,ătruy隠nănhi羽tăbằngăb泳căxạ…ă

Trongăgiaiăđoạnănày,ăVi羽năđãăhaiălầnăth詠căhi羽năsoátăxétăQCVNă16/BXDăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tă
quốcăgiaă v隠ă sảnăphẩm,ăhàngăhóaă v壱tă li羽uă xâyăd詠ngă vàoă cácănĕmă2017ă vàă2019,ă gópăphầnă
quanătrọngăvàoăvi羽căquảnălýăchấtălượngăsảnăphẩmăhàngăhóaăVLXDăđượcăsảnăxuấtăvàălưuăthôngă
trênăthịătrường.ăă

3. Nghiên c泳u khoa h丑c công nghệ phát triển các sản phẩm v壱t liệu xây d詠ng 

Vi羽nă đãă tri吋nă khaiă hàngă loạtă nghiênă c泳uăphátă tri吋nă cácă sảnăphẩmăVLXDăphùăhợpă vớiă thịă
trườngăxâyăd詠ngătrongănướcăvàăphùăhợpăvớiăxuăthếăphátătri吋năVLXDăc栄aăthếăgiới.ăCácănhómă
nghiênăc泳uăc栄aăVi羽năđãăth詠căhi羽nătrongăgiaiăđoạnă2015-2019ănhưăsau.ă

-ăXiămĕng:ăVi羽năđãătiếpătụcănghiênăc泳uăvàătưăvấnăchuy吋năgiaoăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăcácăloạiă
xiămĕngăb隠năsunăphát,ă xiămĕngă ítă tỏaănhi羽t,ă xiămĕngăchịuămặn,ăxiămĕngăđóngă rắnănhanh,ăxiă
mĕngăalumin,ăxiămĕngăgiếngăkhoan.ăTrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2019,ăVi羽năđãăth詠căhi羽nănhi隠uăđ隠ă
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tàiănghiênăc泳uăcấpăBộăvàă01ăd詠ăánăcấpăNhàănướcăv隠ăvi羽căsửădụngăphếăthảiăcôngănghi羽pălàmă
nguyênăli羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăvàăchấtăkếtădính,ănghiênăc泳uăchếătạoăcácăloạiăxiămĕngăđặcă
bi羽t,ă cụă th吋ănhư:ăNghiênăc泳uăcôngăngh羽ăsửădụngă troăbayănhi羽tăđi羽nă cóăhàmă lượngămấtă khiă
nungăcaoălàmănguyênăli羽uăthayăthếăđấtăsétăđ吋ăsảnăxuấtăxiămĕngă(2015).ăĐ隠ătàiăđãănghiênăc泳uă
sửădụngătroăbayăthayăsétăđếnă100%ătuỳăthuộcăvàoăchấtălượngătừngăloạiătroăbay,ătuyănhiênăcầnă
giớiăhạnăhàmă lượngăcácăbonă trongăphốiă li羽uănhỏăhơnă1,88%ăđ吋ă tránhăhi羽nă tượngă tạoăraăCOă
trongăkhíăthảiălòănung.ăNghiênăc泳uăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpă(<60%)ăchoăbêă
tôngătrongămôiătrườngăxâmăth詠căvàănướcăbi吋nă(2017).ăĐ隠ătàiăđãăxâyăd詠ngăhướngăd磯năsửădụngă
xiămĕngăhàmălượngăclanhkeă<ă60%ăchoăchếătạoăbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépătrongămôiătrườngă
xâmăth詠c.ăNghiênăc泳uăchếătạoăxiămĕngăđóngărắnănhanhăcườngăđộăcaoăđ吋ăsửaăch英aăcácăcôngă
trìnhăcầu,ăđường,ăsânăbay,ăbếnăcảngă(2018).ăKếtăquảănghiênăc泳uăđãăchếă tạoăđượcăxiămĕngă
đóngărắnănhanhătrênăcơăsởăxiămĕngăsunphuaăalumianatăvàăxiămĕngăaluminătừănguồnănguyênă
li羽uătrongănướcăcóăcườngăđộănénă6ăgiờăđạtătrênă20ăMPa,ă1ăngàyătrênă35ăMPa,ă28ăngàyătrênă60ă
MPa.ăNghiênăc泳uăhoànăthi羽năcôngăngh羽ăsửădụngăbùnăthảiănhàămáyănhômătấmălàmănguyênăli羽uă
sảnăxuấtăxiămĕngăaluminăCA50ă(2018).ăD詠ăánăđãăhoànăthi羽năđượcăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăxiămĕngă
aluminăCA50ătừănguồnăbùnăthảiănhàămáyăsảnăxuấtănhômătấm,ăoxitănhômăchấtălượngăthấpăc栄aă
nhàămáyăalumin,ă đãă sảnă xuấtă thànhă côngă120ă tấnă xiămĕngăalumină cóă chấtă lượngă thỏaămãnă
TCVNă7569:2007ă vàă sảnă phẩmă thửă nghi羽măđượcăđánhă giáă cóă chấtă lượngă tốtă hơnă xiămĕngă
CA50ănh壱păkhẩuătừăTrungăQuốc.ăNghiênăc泳uăhoànăthi羽năcôngăngh羽ăsửădụngătroăbayăthayăthếă
đấtăsétătrongăsảnăxuấtăclanhkeăxiămĕngă(cấpăNhàănước,ă2019).ăD詠ăánăđãăphốiăhợpăcùngăCôngă
tyăXMăHoàngăThạchăsảnăxuấtă50.000ătấnăclanhkeăvớiăhàmălượngătroăbayăthayăsétălớnăhơnă50%ă
vàăhoànăthi羽năquyătrìnhăsảnăxuấtăclanhkeăxiămĕngăcóăsửădụngătroăbayăthayăsétăđ吋ăphổăbiếnăápă
dụngăchoăcácănhàămáyăxiămĕng.ăCácănghiênăc泳uănàyăđãăgópăphầnăxửălýăvàătáiăsửădụngăcácă
loạiăphếăthảiăcôngănghi羽p,ătiếtăki羽mătàiănguyênăthiênănhiênătrongăsảnăxuấtăVLXD,ăcácăkếtăquảă
nghiênăc泳uăđãăđượcăápădụngă trongă th詠că ti宇nă sảnă xuấtă tạiă doanhănghi羽p,ă đápă泳ngănhuă cầuă
trongănướcăhi羽nănay.ăă

-ăBêătông:ăVi羽năđãăt壱pătrungănghiênăc泳uăsửădụngăcácă loạiăcácă loạiăphếăthảiăcôngănghi羽pă
nhưătroănhi羽tăđi羽n,ăxỉăthépăđ吋ăchếătạoăbêătông,ăgópăphầnătáiăxửălýăvàăsửădụngăphếăthảiăcôngă
nghi羽pă làmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ng,ăbảoăv羽ămôiă trường;ănghiênăc泳uăsửădụngăv壱tă li羽uă tạiăchỗăcátă
bi吋năvàănướcăbi吋năchoăchếătạoăbêătông,ăgópăphầnăgiảiăquyếtăkhóăkhĕnăv隠ănguồnănguyênăli羽uă
chếătạoăbêătôngătạiăcácăvùngăvenăbi吋năvàăhảiăđảo;ănghiênăc泳uăgiảiăquyếtăcácăvấnăđ隠ăkỹăthu壱tă
(thấm,ăn泳t)ăphátăsinhă trongă th詠că tếăsửădụngăv壱tă li羽uăxâyăkhôngănungă trongăcôngă trìnhăxâyă
d詠ng.ăTrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2019,ăVi羽năđãăth詠căhi羽nănhi隠uăđ隠ătàiăcấpăBộăvàă01ăđ隠ătàiăcấpă
Nhàănướcăv隠ăbêătông,ăcụăth吋ănhư:ăNghiênăc泳uăchếătạoătấmătườngăbêătôngănhẹătínhănĕngăcaoă
(cấpăNhàănước,ă2015).ăĐ隠ătàiăđãăchếătạoăđượcătấmătườngăđúcăsẵnăkíchăthướcă2700ă×ă400ă×ă
100mm,ăsửădụngăbêătôngăbọtăcóăkhốiălượngăth吋ătíchă1000ăkg/m3,ăchịuăđượcăcácătácăđộngăc栄aă
tảiătrọngăbảnăthân,ăápăl詠căgióăcấpăIIBăvàăl詠căvaăđ壱p.ăNghiênăc泳uăl詠aăchọnăchấtăkếtădínhăvàă
phụăgiaăchoăchếătạoăbêătôngăsửădụngăcátăbi吋n,ănướcăbi吋nă(2017).ăĐ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăđượcă
loạiăchấtăkếtădínhăphùăhợpăvàăcácăđánhăgiáăbanăđầuăv隠ăkhảănĕngăsửădụngăcátăbi吋n,ănướcă
bi吋năđ吋ăchếătạoăbêătông.ăĐi隠uătra,ăđánhăgiáătìnhăhìnhăsửădụngăbêătôngăvàăbêătôngăcốtă thépă
vùngăbi吋năvàăđ隠ăxuấtăgiảiăphápănângăcaoăđộăb隠năcôngătrìnhătạiăvùngăbi吋năVi羽tăNam.ăNghiênă
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c泳uăgiảiăphápăcôngăngh羽ătĕngăkhảănĕngăchốngăthấmănướcăc栄aăgạchăbêătôngă(2017).ăĐ隠ătàiă
đãăđưaăraăđượcăcácăgiảiăphápăcôngăngh羽ăvàăsửădụngăv壱tăli羽uăhợpălýăđ吋ănângăcaoăkhảănĕngă
chốngăthấmănướcăc栄aăgạchăbêătông,ăđápă泳ngăm泳căyêuăcầuătiêuăchuẩnăquyăđịnh.ăNghiênăc泳uă
giảiăphápătổngăth吋ăkhắcăphụcăhi羽nătượngăthấm,ăn泳tăc栄aăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăsửădụngăv壱tă
li羽uăxâyăkhôngănungă(2018).ăĐ隠ătàiăđãălàmărõăđượcănguyênănhânăc栄aăhi羽nătượngăthấm,ăn泳tă
khốiăxâyăsửădụngăv壱tă li羽uăxâyăkhôngănungăvàăđ隠ăxuấtăđượcăcácăgiảiăphápăv隠ăv壱tă li羽u,ăbi羽nă
phápă thiăcôngăđ吋ăkhắcăphụcăhi羽nă tượngă thấm,ăn泳tăkhốiă xây.ăNghiênăc泳u,ăsửădụngă troăbayă
nhi羽tăđi羽năchếătạoăv壱tăli羽uăvàăgiảiăphápăthiăcôngălớpăph栄ăchốngăphátătánăôănhi宇măvàăc泳ngăhóaă
choăcácăbãiăch泳aăchấtăthảiărắnăcôngănghi羽pă(2018).ăĐ隠ătàiăđãăchếătạoăđượcăv英aăph栄ăsửădụngă
v壱tăli羽uătạiăchỗăđ吋ăthiăcôngălớpăph栄ăchốngăphátătánăbụiăchoăcácăbảiăthảiătroăxỉăkhôăc栄aăcácănhàă
máyănhi羽tăđi羽n.ăNghiênăc泳uăsửădụngăxỉă luy羽năgangă thépă làmăcốtă li羽uăchoăbêă tôngăxiămĕngă
(2019).ăĐ隠ătàiăđãăđưaăraăđượcăcácăbi羽năphápăxửălý,ăsửădụngăxỉăthépălàmăcốtăli羽uăthayăthếăcốtă
li羽uă t詠ă nhiênă choă chếă tạoă bêă tông,ă xâyă d詠ngă tiêuă chuẩnă TCVNă choă loạiă cốtă li羽uă xỉă thép.ă
Nghiênăc泳uăchếătạoăcấuăki羽năbêătôngăsửădụngătroăxỉănhi羽tăđi羽năvàăv壱tăli羽uătạiăchỗă-ăcátăbi吋n,ă
cátănhânătạoă(2019).ăĐ隠ătàiăđãănghiênăc泳uăsửădụngăđượcăcácăv壱tăli羽uătạiăchỗăđ吋ăchếătạoăcácă
cấuăki羽năbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépăsửădụngăchoăcôngătrìnhădânădụngăvùngăvenăbi吋năvàăgiaă
cố,ăkèăđêăbi吋n.ăĐi隠uătraăkhảoăsátătìnhăhìnhăsảnăxuấtăvàăsửădụngăcátănghi隠năthayăthếăcátă t詠ă
nhiênătrênăphạmăviăcảănước,ăđ隠ăxuấtăcácăgiảiăphápătĕngăcườngăsửădụngăcátănghi隠năthayăthếă
cátă t詠ănhiênă(2019).ăCácăkếtăquảănghiênăc泳uănàyăđãăđưaăraăcácătiêuăchuẩn,ăhướngăd磯năkỹă
thu壱tăđ吋ăsửădụngăphếăthảiăcôngănghi羽păvàăv壱tăli羽uătạiăchỗăchoăchếătạoăbêătông,ăcácăgiảiăphápă
đ吋ănângăcaoăchấtălượngăkhốiăxâyătrongăcôngătrìnhăxâyăd詠ng.ă

Trongălĩnhăv詠căxửălýăphếăthảiăcôngănghi羽p,ătrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2019ăVi羽năcònăth詠căhi羽nă
mộtăsốăđ隠ătài,ăd詠ăánăv隠ăxửălýăvàăsửădụngăphếăthảiălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăcụăth吋ănhư:ăĐi隠uătra,ă
khảoăsátăcácănguồnăphếăthảiăcôngănghi羽pălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(2015).ăNghiênăc泳uăsửădụngă
phếăthảiăcôngănghi羽păchếătạoăv壱tă li羽uăgiaăcốăn隠năđấtăyếuătheoăcôngăngh羽ăCDMăchoăkhuăv詠că
venăbi吋nă(2016).ăĐ隠ătàiăđãănghiênăc泳uăsửădụngăcácăloạiăphếăthảiătroăbay,ăxỉălòăcao,ăthạchăcaoă
phosphogypsumăthayăthếăđượcăhơnă50%ăxiămĕngăđ吋ăchếătạoăv壱tă li羽uăgiaăcốăn隠năđấtăyếuăcóă
chấtălượngătốt,ăb隠nătrongămôiătrườngăxâmăth詠c,ămôiătrườngăbi吋n.ăXâyăd詠ngătàiăli羽uăhướngăd磯nă
sửădụngăcácăloạiăphếăthảiăch泳aănĕngălượngălàmănhiênăli羽uăthayăthếătrongăngànhăsảnăxuấtăv壱tă
li羽uăxâyăd詠ngă(2016).ăNghiênăc泳uăsửădụngăthạchăcaoătừăcácănhàămáyăphânăbónăhoáăchấtăvàă
nhi羽tă đi羽năđ吋ă chếă tạoă tấmă trần,ă tấmă tườngă (2017).ăKếtă quảănghiênă c泳uă choă thấyă thạchăcaoă
FGDăvàăphosphogypsumănếuăđượcăxửălýăhoànătoànăcóăth吋ăđápă泳ngăcácăyêuăcầuălàmănguyênă
li羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcao,ăxâyăd詠ngăđượcăchỉăd磯năkỹăthu壱tăsửădụngăthạchăcaoăphosphoăvàă
FGDălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcao.ăXâyăd詠ngăchỉăd磯năkỹăthu壱tăxỉăgangăvàăxỉăthépăsửă
dụngălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(2017).ă

Vi羽năđãătíchăc詠căth詠căhi羽nănhi隠uănghiênăc泳uătừănguồnăvốnădoanhănghi羽păphụcăvụătr詠cătiếpă
choăhoạtăđộngăsảnăxuấtăkinhădoanhăc栄aăcácădoanhănghi羽p,ăcụăth吋ănhư:ăNghiênăc泳uăsửădụngă
thạchăcaoăphosphogypsumălàmăv壱tăli羽uăsanălấpăchoăCôngătyăDAPăVinachem.ăKếtăquảănghiênă
c泳uăchoă thấyă thạchăphosphogypsumănếuăđượcăphốiă trộnăvớiămộtăsốă thànhăphầnănhưăvôi,ăxiă
mĕng,ătroăbayăthìăcóăth吋ăsửădụngălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ăđắpăn隠năvàăởătỷăl羽ătốiăưuăthìăcóăth吋ălàmă
đượcă base,ă subbaseă choă đườngă giaoă thông.ăNghiênă c泳uă sửă dụngă xỉă thépă làmă v壱tă li羽uă choă
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đườngăgiaoăthôngăvàăv壱tăli羽uăsanălấpăchoăCôngătyăgangăthépăFormosaăHàăTĩnh.ăNghiênăc泳uăsửă
dụngăxỉăthépălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăCôngătyăgangăthépăHoàăPhát.ăNghiênăc泳uăsửădụngătroăbayă
nhi羽tăđi羽năFormosaăthayăthếăsétăchoăsảnăxuấtăxiămĕngătạiăCôngătyăxiămĕngăNghiăSơn.ăNghiênă
c泳uăsửădụngăxỉăhạtă lòăcaoănghi隠nămịnă làmăxiămĕngăchoăCôngătyăTàiănguyênăCHCăVi羽tăNam.ă
Nghiênăc泳uăsửădụngăcátăbi吋năquaăxửălýălàmăcốtăli羽uăchoăbêătôngăvàătưăvấnăl壱păh羽ăthốngăquảnălýă
chấtălượngăcátăbi吋nătạiăCôngătyăTNHHăQuanăMinhătạiăQuảngăNinh.ăNghiênăc泳uăđánhăgiáăkhảă
nĕngăsửădụngătroăxỉănhi羽tăđi羽năNaăDươngăsảnăxuấtăgạchăkhôngănungătạiăCôngătyăCổăphầnăNonă
NướcăLạngăSơn.ă

-ăGốmăs泳ăvàăth栄yătinh:ăVi羽năđãăth詠căhi羽nănghiênăc泳uăchếătạoăgốmămàngălọcăsửădụngăchoă
lọcănướcăuốngătínhăkhiếtă(2016).ăKếtăquảăđ隠ătàiăđãăchếătạoăđượcăgốmămàngălọcăgồmă3ăcấpălọcă
cóăkíchă thướcă lỗănhưăsau:ăMàngăcấpă1ăcóăđườngăkínhă lỗăxốp:ăD1ă≤ă10ăµm,ăMàngăcấpă2ăcóă
đườngăkínhălỗăxốp:ăD2ă≤ă0,1ăµm,ăMàngăcấpă3ăcóăđườngăkínhălỗăxốp:ăD3ă≤ă0,005ăµm.ăChếătạoă
đượcă quảă lọcă baă cấp,ă cóă chấtă lượngă tươngă đươngă vớiă sảnă phẩmănh壱pă hãngăGeyseră nanoă
ceramicăc栄aăSingapore.ăNghiênăc泳uăchếătạoăth栄yătinhăbọtăcáchănhi羽tă(2017).ăKếtăquảăđ隠ătàiăđãă
chếătạoăđượcătấmăth栄yătinhăbọtăkíchăthướcă600ă×ă600ă×ă10mmăcóăcácăchỉătiêuănhư:ăđộăthấmă
nước,ăh羽ăsốăd磯nănhi羽t,ăkhốiălượngăth吋ătíchăvàăcườngăđộănénăđạtătheoătiêuăchuẩnăASTMăC205.ă
Nghiênăc泳uăsửădụngăxúcătácăđãăquaăsửădụngăc栄aăphânăxưởngăcrackingădầuămỏălàmănguyênă
li羽uăsảnăxuấtăgốmăs泳ă(2017).ăKếtăquảăđ隠ătàiăđãă泳ngădụngăthayăthếăđượcăcaoălanhătrongăsảnă
xuấtăgạchăốpălát.ăNghiênăc泳uăchếătạoăsợiăth栄yătinhăb隠năki隠mădùngăđ吋ăsảnăxuấtăcácătấm,ăthanhă
hoặcăsợiăchịuăĕnămònămôiătrườngăki隠mă(môiătrườngăv英aăxiămĕng,ăbêătông,ăcácăthanhăcốtăsợiă
thayăthếăthépăsửădụngătrongăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăởăbi吋n,ăhảiăđảo)ă(2017).ăKếtăquảăđ隠ătàiăđãă
chếătạoăthànhăcôngăsợiăth栄yătinhăb隠năki隠măcóătínhăchấtătươngăđươngăvớiăhàngăngoạiănh壱p,ăđápă
泳ngăđượcăcácăchỉătiêuănhư:ăHàmălượngăoxităzirconiaă(ГrO2);ăkhốiălượngăth吋ătích;ăđườngăkínhă
sợi;ămấtăkhiănung;ăcườngăđộăkéoăđạtătheoătiêuăchuẩnăASTMăC1666.ăHi羽nănay,ăVi羽năđangătíchă
c詠cătri吋năkhaiănghiênăc泳uăchếătạoătấmăkêătrụăđỡăchoălòănungăgốmăs泳ătrênăn隠năgốmăcordierite-
zirconăvàănghiênăc泳uăchếătạoăm詠căinăkỹăthu壱tăsốăchoăgạchăgốmăốpălát.ă

-ăV壱tă li羽uă chịuă lửaă vàă chốngă cháy:ăVi羽nă đãă tri吋nă khaiă cácă đ隠ă tàiă nghiênă c泳uă chuyênă sâuă
thuộcălĩnhăv詠căgồmăcácăđ隠ătàiă“Nghiênăc泳uăsảnăphẩmăbêătôngăchịuălửaăch泳aăcácăbonăchoăcôngă
nghi羽păluy羽năkim”.ăKếtăquảăsảnăphẩmăđạtăđượcălàăbêătôngăchịuălửaăch泳aăcácănguyênăli羽uănhưă
SiC,ăcácăbonăcóăđộăb隠năxỉ,ăchịuămàiămònătốtăhơnăsoăvớiăbêătôngăchịuălửaăcaoăcấpăkhôngăch泳aă
cácăbon.ăSảnăphẩmăbêătôngăchịuălửaăch泳aăcácăbonăc栄aăđ隠ătàiăđượcă泳ngădụngăxâyălớpălótărãnhă
raăgangă lỏngăc栄aăCôngă tyăcổăphầnă thépăHòaăPhát,ă thờiăgiană làmăvi羽că tươngăđươngăvớiăsảnă
phẩmănh壱păngoại.ăĐ隠ătàiă“Nghiênăc泳uăbêătôngăchịuălửaăm壱tăđộăcaoăchốngăbámădínhăchoăcôngă
nghi羽pă luy羽nă kimămàu”ă đãă nghiênă c泳uă sảnă phẩmăBTCLăm壱tă độă caoă chốngăbámădínhă đượcă
nghiênăc泳uăvàăsảnăxuấtăthửăcóănh英ngătínhăchấtăcơălý,ănhi羽t,ăvượtătrội.ăSảnăphẩmăđãăsửădụngă
trongălòă栄ănhômătạiăCôngătyăHonDaăVi羽tăNam,ăYamahaăchoăkếtăquảătốt,ăđảmăbảoăthờiăgianălàmă
vi羽că theoăyêuăcầuăc栄aăcôngă ty.ăĐ隠ă tàiă “Nghiênăc泳uăsửădụngănanoăsilicaă (SiO2)ă làmăchấtăkếtă
dínhăchếătạoăbêătôngăchịuălửa,ăb隠năhóaăcaoăcấp”.ăKếtăquảănghiênăc泳uăđãăchếătạoăthànhăcôngă
loạiăbêătôngăchịuălửaăLCăsửădụngă8%ănanoăsilicaăgiúpăbêătôngăcóăm壱tăđộăcao,ăcườngăđộăcơăhọcă
sauănungăcaoăhơnăđángăk吋ăsoăvớiăm磯uăsửădụngăxiămĕngăalumină5%,ăcóăkhốiălượngăth吋ătíchăsauă
sấyăcaoăhơnă0,05ăg/cm3,ăđộăb隠nănénăsauănungă1000ă0Căcaoăhơnă8ăMPa.ăNghiênăc泳uăchếătạoă
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sảnăphẩmăchịuă lửaăđịnhăhìnhăh羽ăCacbuaăSilică (SiC)ă liênă kếtăNitruaăSilică (Si3N4)ădùngăchoă lòă
côngă nghi羽p.ăKếtă quảă nghiênă c泳uă khẳngă địnhă hàmă lượngăSi3N4ă c栄aă sảnă phẩmă chếă tạoă đạtă
đượcă 22%,ă cườngă độă nénă nguộiă đạtă 154.7ăMPa,ă khốiă lượngă th吋ă tíchă làă 2,61ă g/cm3.ă Đ隠ă tàiă
“Nghiênăc泳uăxửălýăvàăsửădụngăphếăthảiăv壱tăli羽uăchịuălửaăc栄aăngànhăcôngănghi羽păluy羽năthépăđ吋ă
làmănguyênăli羽uăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăchịuălửaăvàăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng”ăđãăthửănghi羽măthànhăcôngăphếă
thảiăv壱tăli羽uăchịuălửaătrongăluy羽năthépăđ吋ătáiăchếăsảnăxuấtăcácăloạiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăkhácănhauă
vàătổngăkết,ăhướngăd磯năsửădụngăv壱tăli羽uăchịuălửaătáiăchế.ă

-ăV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăh英uăcơăvàăhóaăphẩmăxâyăd詠ng:ăVi羽năđãănghiênăc泳uăvàăcảiătiếnăphụăgiaă
siêuădẻoăcaoăcấpăch壱măđôngăkếtăđápă泳ngătiêuăchuẩnăTCVNă8826:2011ăPhụăgiaăhóaăhọcăchoă
bêătôngăđ吋ăcungăcấpăchoănhi隠uăcôngătrìnhăsửădụngăbêătôngătínhănĕngăcao;ăCảiă tiếnăvàăcungă
cấpăphụăgiaă tạoăbọtăđápă泳ngătiêuăchuẩnăTCVNă10633:2015ăchấtă tạoăbọtăchoăbêă tôngăbọtăsửă
dụngă chốngănóngă choă phầnămáiă c栄aă tòaă nhàă côngă trìnhăNhàăQuốcăhộiă vàă nhi隠uă côngă trìnhă
khác;ăNghiênăc泳uă泳ngădụngăcácăloạiăphụăgiaăpolymeătáiăphânătánăvàăpolymeădạngălatexătrongă
chếătạoăcácăch栄ngăloạiăv英aăkhôătrộnăsẵnăđápă泳ngăyêuăcầuăth詠căti宇nănhưăv壱tăli羽uăchốngăthấmă
gốcăxiămĕng-polymeăđápă泳ngătiêuăchuẩnăBSăENă14891,ăv英aădánăgạchăgốcăxiămĕngăchấtălượngă
caoăC1TăvàăC2Tăđápă泳ngătiêuăchuẩnăTCVNă7899-1:2008;ăNghiênăc泳uăchếătạoăv壱tăli羽uămớiănhưă
v壱tă li羽uăchèn,ăbítăkínăt詠ăsanăphẳngătrênăcơăsởăsiliconă泳ngădụngăchoămặtăđườngăbêătôngăsână
bay,ămặtăđườngăbêătôngăcaoătốc.ăSảnăphẩmăsiliconăt詠ăsanăphẳngăchếătạoăđượcălàăloạiă2ăthànhă
phần,ăthiăcôngănguội,ăcóăchấtălượngăđápă泳ngătiêuăchuẩnăASTMă5893-16;ăNĕmă2018,ăVi羽năđãă
đượcăgiaoănhi羽măvụănghiênăc泳uăthayăthếăsợiăamiĕngătrắngăbằngăcácăloạiăsợiăvôăvơăhoặc/vàăsợiă
h英uăcơătổngăhợpătrongăsảnăxuấtă tấmă lợp/tấmăphẳngăxiămĕng-sợi.ăKếtăquảăxácăđịnhă tảiă trọngă
uốnăgãyătheoăchi隠uădọcătấmănh壱năđượcăbanăđầuătrongăphòngăthíănghi羽măvàăthửănghi羽măsảnă
xuấtăthĕmădòăkhiăthayăthếăhoànătoànăsợiăamiangăbằngăsợiăPVAăhoặcăsợiăbazanăhoặcăthayăthếă
bằngăhỗnăhợpăsợiăPVA/bazanătươngăđươngăsoăvớiăm磯uăsửădụngăamiang,ăđápă泳ngăđượcăm泳că
tảiătrọngăquyăđịnhătrongătiêuăchuẩnăTCVNă4434:2000.ăTrongăhướngăxửălýănguồnăphếăthảiăcôngă
nghi羽pălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ănĕmă2018ăVi羽năđãănghiênăc泳uăthànhăcôngăvi羽căsửădụngăphếăthảiă
bitumăcốcăhóaăvàăphếăthảiălưuăhuỳnhăc栄aănhàămáyălọcăhóaădầuăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăcoă
giãnămặtăđườngăbêătôngăxiămĕngăvàămặtăđườngăbêătôngănh詠aăasphaltăđápă泳ngătiêuătiêuăchuẩnă
TCVNă9974:2013.ă

II. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC C曳A VI烏N VLXD Đ蔭N NĔM 2030 

Địnhăhướngăđếnănĕmă2030,ăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđòiăhỏiăngàyăcàngăcaoăv隠ătiếtăki羽mă
tàiănguyênăthiênănhiên,ă tĕngăcườngăsửădụngăphếă thải,ăphếă li羽uăc栄aăcácăngànhăcôngănghi羽p,ă
nôngănghi羽p,ărácăthảiăsinhăhoạtăđôăthịăđ吋ălàmănguyênăli羽u,ănhiênăli羽u,ăđồngăthờiăphảiătiếtăki羽mă
nĕngălượngăvàăbảoăv羽ămôiătrường.ăCáchămạngăcôngănghi羽pălầnăth泳ătưăvớiăcácăgiảiăphápăv隠ăd英ă
li羽uălớn,ăkỹăthu壱tăsố,ătríătu羽ănhânătạo,ăinternetăkếtănốiăvạnăv壱tăsẽăcanăthi羽pămạnhămẽăvàoăquáă
trìnhă côngă ngh羽ă sảnă xuấtă đ吋ă tĕngă nĕngă suấtă laoă động,ă giảmă nhână côngă vàă nângă caoă chấtă
lượngăsảnăphẩmăVLXD.ăĐồngăthời,ăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăngàyăcàngăđượcăchúătrọngăđếnăđộă
b隠năchịuăl詠c,ăđộăb隠nătheoăthờiăgian,ătiếtăki羽mănĕngălượng,ătiếtăki羽măchiăphíăsảnăxuấtăvàăxâyălắpă
vàăđặcăbi羽tăphảiăthíchă泳ngăvớiăkhíăh壱uătạiănơiăxâyăd詠ngăcôngătrình.ăă
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Vìăv壱y,ămộtăsốăđịnhăhướngăchínhăv隠ănghiênăc泳uăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătrongăgiaiăđoạnă
tớiăbaoăgồmăcảăchiếnălược,ăchínhăsách,ătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăvàănghiênăc泳uăkhoaăhọcăcôngă
ngh羽ăcầnăt壱pătrungăđốiăvớiăcácăch栄ngăloạiăVLXDănhưăsau.ă

-ăXiămĕng:ătiếpătụcăhướngănghiênăc泳uăsửădụngăcácăloạiănhiênăli羽uăthayăthếăchoăsảnăxuấtă
xiămĕngă từăphếă thảiăcácăngànhăcôngănghi羽pănhưăkhaiă thácăkhoángăsản,ădaăgiày,ăd羽tămay,ă
chếă biếnă th詠că phẩm,ă caoă su,ă cácă loạiă chấtă thảiă nhưă lốpă caoă su,ă rácă thảiă sinhă hoạt,ă nôngă
nghi羽p;ănghiênăc泳uăsửădụngăcácăloạiătro,ăxỉăcôngănghi羽pălàmăphụăgiaăkhoángăvàănguyênăli羽uă
thayăthếătrongăsảnăxuấtăclanhkeăxiămĕng;ănghiênăc泳uăchếătạoăcácăloạiăxiămĕng,ăchấtăkếtădínhă
sửă dụngă hàmă lượngă clanhkeă thấpă hoặcă khôngă dùngă clanhkeă xiă mĕng,ă chấtă kếtă dínhă
geopolymerăđ吋ă泳ngădụngăsảnăxuấtăbêătôngăcốtăthép,ăbêătôngătrongămôiătrườngăxâmăth詠căvàă
bi吋năđảo,ăcọcăxiămĕng-đất,ăgiaăcốăn隠năđường;ăđồngă thờiă tiếpă tụcăhoànă thi羽năh羽ă thốngătiêuă
chuẩn,ăchỉăd磯năkỹăthu壱tăchoăsảnăxuất,ăđánhăgiáăchấtălượngăsảnăphẩmăxiămĕng,ăchấtăkếtădínhă
dùngăchoăxâyăd詠ng.ă

-ăCát,ăđáăxâyăd詠ng:ăNghiênăc泳uăhi羽năđạiăhóaăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăcát,ăđáăxâyăd詠ngă theoă
hướngăsảnăxuấtăxanh,ăsạch,ătiếtăki羽mănguyênăli羽uăvàănĕngălượng,ăkếtăhợpăvớiănângăcaoăchấtă
lượngăvàăgiảmăthi吋uăôănhi宇mămôiătrường;ăloạiăbỏăcácădâyăchuy隠năsảnăxuấtăcát,ăđáăxâyăd詠ngă
đangăsửădụngăcôngăngh羽ălạcăh壱u,ăgâyăôănhi宇mămôiătrường.ăNghiênăc泳uăsửădụngăchấtăthảiăxâyă
d詠ng,ăcôngănghi羽pă(bêătôngăcôngătrìnhăcũ,ătroănhi羽tăđi羽n,ăxỉăgang,ăthép,…)ălàmănguyênăli羽uăsảnă
xuấtăcátănhânătạo,ătáiăchế.ăNghiênăc泳uăsửădụngăcátănướcălợ,ăcátămịn,ăcátăbi吋năhi羽uăquảătrongă
cácăloạiăhìnhăcôngătrìnhăxâyăd詠ng.ă

-ăBêătông:ăNghiênăc泳uătiếnătớiăkhôngăsửădụngăbêătôngătrộnătạiăcôngătrình,ănhằmăđảmăbảoă
chấtălượngăbêătôngăvàăv羽ăsinhămôiătrườngăđôăthị.ăKhuyếnăkhíchănghiênăc泳uăphátătri吋năcácăloạiă
bêătôngămới,ăbêătôngămácăcao,ăbêătôngăcốtă thépă泳ngăl詠cătrước,ăbêătôngăt詠ăđầm,ăbêătôngăcóă
tínhănĕngăđặcăbi羽t,ăb隠nămôiătrườngăbi吋năvàăcácădạngăbêătôngămới.ăTĕngăcườngăsửădụngăphếă
thảiăcôngănghi羽p,ănôngănghi羽pălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtăbêătông.ăPhátătri吋năcácăloạiăphụăgiaă
choăbêătôngăđ吋ănângăcaoăkhảănĕngăd宇ăthiăcôngăvàăcácătínhănĕngăsửădụngăkhác.ăPhátătri吋năsảnă
xuấtăcácăloạiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăkhácătheoănhuăcầuăc栄aăxãăhội.ăă

Mộtăxuăthếămới,ăv壱tăli羽uăbêătôngăthíchă泳ngăvớiăcôngăngh羽ăinăbêătôngăcũngăcầnăđượcăquană
tâmăvìăngànhăxâyăd詠ngăđangătiếpătụcăphátă tri吋nătheoăhướngăt詠ăđộngăhóaăđ吋ăgiảmănhânăl詠c,ă
giảmăthờiăgianăxâyăd詠ngătrênăcôngătrường,ătránhăcácăr栄iăroăv隠ămấtăanătoànălaoăđộng,ăgiảmăchiă
phíăsảnăxuấtăvàătĕngătínhăt詠ădoătrongăsángătácăthiếtăkếăkiếnătrúc,ămỹăthu壱t.ăă

Côngăngh羽ăinăbêătôngăsẽăkhắcăphụcăđượcăcácăhạnăchếăv隠ăphươngăphápăchếătạoăcấuăki羽nă
bêătôngăc栄aăngànhăxâyăd詠ngătruy隠năthống,ănóăsẽătạoăđi隠uăki羽năđ吋ăcácăcấuăki羽n,ă th壱măchíă làă
cácăngôiănhàăcóăhìnhădạngăkiếnătrúcăkhácănhauăsẽăđượcătạoăraăvìămáyăinăcóăth吋ăinăbấtăc泳ăhìnhă
dạngănàoăc栄aăcấuăki羽nămi宇nălàăv壱tăli羽uăbêătôngădùngăđ吋ăinăcóăcácătínhăchấtăcơălýăphùăhợp.ăTừă
đó,ăcácăýătưởngăthiếtăkếăc栄aăcácăkiếnătrúcăsưăsẽăngàyăcàngăđượcăt詠ădo,ămởărộngăkhôngăgiană
sángă tác,ă khôngă quáă bịă hạnă chếă vàoă cácă phươngă phápă xâyă d詠ng,ă chếă tạoă cấuă ki羽nă truy隠nă
thống.ăĐồngăthời,ăcácălợiăíchămàăcôngăngh羽ăinăbêătôngăđemălạiăcònălàăkhảănĕngătiếtăki羽măthờiă
gianăvàăv壱tăli羽uăchếătạoădoăchỉăcóărấtăítăv壱tăli羽uăthừa.ăĐặcăbi羽tălàăcôngăngh羽ăinăbêătôngăsẽăloạiă
bỏăđượcăkhuônăvàăvánăkhuônătrongăquáătrìnhăchếătạo.ăTuyănhiên,ăcôngăngh羽ăinăbêătôngăcũngă
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phảiăđốiămặtăvớiăcácătháchăth泳căv隠ătốcăđộăin,ăđộăchínhăxác,ăchấtălượngăcácăv壱tăli羽uăsửădụng,ă
m泳căđộăhoànăthi羽năb隠ămặtăkếtăcấu.ă

-ăV壱tăli羽uăốpălát:ăNghiênăc泳uăphátătri吋năcácăloạiăsảnăphẩmăgạchăgốmăốpălátăkíchăthướcălớn,ă
chi隠uădàyănhỏ,ăđaădạngăv隠ăch栄ngăloại,ămầuăsắc,ăcóăkhảănĕngăchốngămàiămònăcao,ămàuăsắcă
hoaăvĕnă trangă tríăđẹp,ăđápă泳ngănhuăcầuăngàyăcàngăcaoăc栄aăngườiă tiêuădùngă trongănướcăvàă
xuấtăkhẩu.ăNghiênăc泳uăphátătri吋năcácăcơăsởăchếăbiếnănguyênăli羽uăt壱pătrung,ăphátătri吋năsảnăxuấtă
cácăsảnăphẩmăđáăốpălátănhânătạoăcóătínhănĕngăchốngăbámăbẩn,ăt詠ă làmăsạch,ăngĕnărêuămốc,ă
b隠nămàu.ăNghiênăc泳uăhi羽năđạiăhóaăcôngăngh羽ăkhaiăthácăđáăt詠ănhiênăđ吋ăchếătạoăsảnăphẩmăchấtă
lượngăcao,ătĕngătỷăl羽ăxuấtăkhẩuăthànhăphẩmătừăđáăt詠ănhiên.ăSảnăxuấtăcácăloạiăv壱tăli羽uăkếtăhợpă
từăgốm,ăđáăt詠ănhiên,ăv壱tăli羽uăh英uăcơ.ăă

-ăS泳ăv羽ăsinh:ăTiếpătụcănghiênăc泳uăhi羽năđạiăhóaăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăs泳ăv羽ăsinhănhằmăgiảmă
m泳cătiêuăhaoănguyênăli羽u,ănhiênăli羽uăvàăgiảmăphátăthảiăvàoămôiătrường.ăNghiênăc泳uăcácăsảnă
phẩmă chốngă bámă bẩn,ă t詠ă di羽tă khuẩn,ă tiếtă ki羽mă nướcă vàă cóă ch泳că nĕngă t詠ă độngă hóaă cao.ă
Nghiênăc泳uăphátătri吋năcácăcơăsởăchếăbiếnănguyênăli羽uăt壱pătrung.ăă

-ăKínhăxâyăd詠ng:ăNghiênăc泳uăphátătri吋năcôngăngh羽ăsảnăxuấtătheoăhướngăhi羽năđạiăhóa,ănângă
caoăăchấtălượngăsảnăphẩm.ăNghiênăc泳uăchếătạoăcácăsảnăphẩmăkínhăchoăsảnăxuấtăpinămặtătrời,ă
kínhăkỹăthu壱t,ăcácăloạiăkínhătiếtăki羽mănĕngălượng,ăkínhăcáchăâm,ăcáchănhi羽t,ăkínhăt詠ălàmăsạch,...ă
Phátătri吋năcôngăngh羽ăsảnăxuấtăkínhăcóăkíchăthướcăvàăđộădàyăđặcăbi羽tă(kínhădàyă>ă20ămmăvàă
kínhămỏngă<1ămm),ăNghiênăc泳uăsảnăxuấtăcácăloạiăbôngăsợiăth栄yătinhălàmănguyênăli羽uăchếătạoă
cácăloạiăv壱tăli羽uăbảoăôn,ăcáchăâm,ăcáchănhi羽tăvàăcácămụcăđíchăkhác.ăNghiênăc泳uăsửădụngănhi羽tă
thảiă từăsảnăxuấtăkínhăđ吋ăphátăđi羽năhoặcăt壱năthuănĕngălượngăchoăsảnăxuấtăcôngănghi羽păhoặcă
phụcăvụăđờiăsống.ă

-ăV壱tăli羽uăxây,ălợp:ăTiếpătụcănghiênăc泳uăphátătri吋năcácăloạiăv壱tăli羽uăxâyăkhôngănung,ăv壱tăli羽uă
nhẹ,ăv壱tăli羽uătiếtăki羽mănĕngălượng,ăv壱tăli羽uătáiăchế.ăNghiênăc泳uăsửădụngăcácăloạiănguyênăli羽uă
khôngăphảiăđấtăsétăđ吋ăsảnăxuấtăgạchănung,ătĕngăkíchăthướcăvàăđộărỗngăc栄aăgạchăđấtăsétănungă
vàăsảnăxuấtăcácăloạiăgạchăđấtăsétănungăcóăgiáătrịăcao.ăCảiătiếnăcôngăngh羽ăgiaăcông,ătạoăhìnhăvàă
nungăđ吋ătiếtăki羽mănguyênăli羽u,ănhiênăli羽uăđạtăcácăchỉătiêuătiêuăhaoăởăm泳cătiênătiếnăc栄aăthếăgiới.ă
Phátătri吋năsảnăxuấtăcácăch栄ngăloạiăv壱tăli羽uălợpănhẹ,ăb隠n,ăcóăkhảănĕngăchốngănóng,ăchốngăồn,ă
khôngăbịărêuămốc,ăĕnămònăbởiăthờiătiết;ăcácăloạiăv壱tăli羽uălợpăthôngăminhăcóăkhảănĕngălấyăánhă
sángămặtă trời.ăNghiênă c泳uă giảmădầnă tiếnă tớiă chấmăd泳tă vi羽că sửă dụngă sợiă amiĕngă chrysotileă
trongăsảnăxuấtăv壱tăli羽uălợpăđápă泳ngăcácătiêuăchíăanătoànăv隠ăv羽ăsinh,ămôiătrường.ă

-ăV壱tăli羽uăchịuălửaăvàăchốngăcháy:ăTiếpătụcănghiênăc泳uăchếătạoănguyênăli羽uăcóăđộătinhăkhiếtă
cao,ănguyênăli羽uănhânătạo,ătáiăchếăcácăv壱tăli羽uăchịuălửaăđãăquaăsửădụngătừăngànhăcôngănghi羽pă
luy羽năkim,ăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăsửădụngă làmănguyênă li羽uăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăchịuă lửa,ă
nghiênăc泳uăchếă tạoăcácăsảnăphẩmăcóă tínhănĕngăcao,ăv壱tă li羽uăchịuă lửaă tiếtăki羽mănĕngă lượng.ă
Tĕngăcườngăt壱pătrungănghiênăc泳uăchếătạoănguyênăli羽uătừănguồnăôxitănhômătrongănước,ănguyênă
li羽uăMgOăvàăcácănguyênăli羽uăkhácătừăphếăthảiăcôngănghi羽păluy羽năkim;ănghiênăc泳uăchếătạoăv壱tă
li羽uăchịuălửaăcaoăcấp,ăcácăloạiăv壱tăli羽uăcóăđộătinhăkhiếtăcaoăchoăngànhăcôngănghi羽păluy羽năkimă
vàă côngă nghi羽pă xiămĕng;ă v壱tă li羽uă chịuă lửaă compozită (v壱tă li羽uă thôngăminh)ă kếtă hợpă cácă oxit,ă
nitrat,ăcacbuaăsilic,ăv.v;ăv壱tăli羽uăchịuălửaăliênăkếtăSialon;ănghiênăc泳uă泳ngădụngănanoăcacbonăchoă
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v壱tăli羽uăchịuălửaăch泳aăcacbon;ănghiênăc泳uăv壱tăli羽uăchịuălửaăkhôngăđịnhăhìnhăcóăkhảănĕngăsấyă
nhanhăvàăcườngăđộăcaoăởănhi羽tăđộă thấp;ănghiênăc泳uă tĕngăkhảănĕngăchốngă rãoăchoăv壱tă li羽uă
chịuălửa;ănghiênăc泳uăv壱tăli羽uăchốngăcháyăthânăthi羽năvớiămôiătrường.ă

-ăV壱tă li羽uăh英uăcơăvàăhóaăphẩmăxâyăd詠ng:ăNghiênăc泳uăphátă tri吋năcácă loạiă sơnă tườngănộiă
ngoạiăthấtăcóăđộăbóngăvàăđộăb隠nămàuăcao,ăcóăkhảănĕngăchốngăthấm,ădi羽tăkhuẩnăvàănấmămốc,ă
d宇ăcọărửaăbằngănước,ăb隠nălâuătrongămôiătrườngăkhíăh壱uăbi吋năđảo;ăsơnănộiăthấtăcóăkhảănĕngă
phânăh栄yă cácă hợpă chấtă h英uă cơăd宇ă bayăhơiăVOCs,ăFormaldehyde,ă cácă chấtă từă khíă thảiă c栄aă
độngăcơăxĕng,ădầu;ă sơnăcóăkhảănĕngăchịuănhi羽t,ă cáchănhi羽t;ă sơnăchốngăcháyăvàăsơnăch壱mă
cháy;ăsơnăn隠năcôngănghi羽păcóăkhảănĕngăchịuămàiămòn,ăb隠nătrongăcácămôiătrườngănướcăngọt,ă
nướcămặn,ădầu,ăhóaăchất,ămôiătrườngăaxităhoặcămôiătrườngăki隠m.ă

Tiếpătụcăt壱pătrungănghiênăc泳uăphátătri吋năcácăsảnăphẩmăchốngăthấmăcóăđộăđànăhồiăcaoăgốcă
polyurethaneăvàăgốcăsilicone;ăcácăch栄ngă loạiăphụăgiaăhóaăhọcăchoăbêătôngăvàăv英aătínhănĕngă
cao;ăxốpădánătườngă3Dăthayăthếăchoăv壱tă li羽uădánătường,ăxốpăcáchănhi羽tăcóătínhănĕngăchốngă
cháy;ăv壱tăli羽uăph栄ăsàn,ăvánăgỗănhânătạoăcóăđộăchịuăẩmăcao,ătínhăthẩmămỹăcao;ătấmăthạchăcao,ă
tấmăxiămĕngăsợi,ăcácăloạiăkhungăvách,ătrầnătreo,ăcácăloạiăsảnăphẩmătừăchấtădẻoăthânăthi羽nămôiă
trườngăhoặcăcácăloạiăv壱tăli羽uălaiătạoă(v壱tăli羽uătổăhợp)ăđ吋ănângăcaoăv隠ăđộăb隠năvàăcácăyêuăcầuăkỹă
thu壱tăcaoăchoăcôngătrình.ă

-ăVLXDăthôngăminh,ătiếtăki羽mănĕngălượng,ăthânăthi羽nămôiătrường:ăNghiênăc泳uăphátătri吋năcácă
loạiăVLXDănàyăđangătrởăthànhăxuăthếătấtăyếuăvàălàămụcătiêuăhướngătớiăc栄aăngànhăcôngănghi羽pă
sảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăĐ吋ăđạtăđượcămụcătiêuănày,ăcácăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăphảiă
đápă泳ngăđượcăhaiăyêuăcầu:ăTiêuătốnăítănĕngă lượngăhơnăchoăvi羽cătạoăraănóăvàăgiúpătiếtăki羽mă
đượcănĕngălượngătiêuăthụăchoăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăkhiăđưaăvàoăsửădụng.ăCácăv壱tăli羽uănhưăxốpă
cáchănhi羽t;ătấmălợpăsinhăthái;ăgạchăbêătôngănhẹ,ăkínhătiếtăki羽mănĕngălượngăLowăE,ătấmăốpăđấtă
sétănung,ăngóiătrángămen;ăgỗăốpătườngă“xanh”;ăxiămĕngă“xanh”;ăgạchăốpălátătáiăchế,ăsơnăthíchă
泳ngăkhíăh壱u,...ăđượcăxemălàăv壱tăli羽uăthôngăminh,ătiếtăki羽mănĕngălượng,ăthânăthi羽nămôiătrường.ă
Ti隠mănĕngăsửădụngăchúngătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăởăVi羽tăNamăđ吋ătiếtăki羽mănĕngălượng,ă
thânăthi羽nămôiătrườngălàărấtălớnăđ吋ăhạnăchếăcácămặtătráiăc栄aăkhíăh壱uănóngăẩm,ăđồngăthờiănângă
caoăchấtălượngăcôngătrìnhăxâyăd詠ng.ă
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QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỌNG NGHI烏P VỌI VI烏T NAM 
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ThS. Nguy宇n Tiến Đỉnh, KS. Nguy宇n Thị Thu Hà, 
KS. Nguy宇n Thị Thu Phương, ThS. Trần Tuấn Nh衣c 

TrungătâmăD詠ăbáoăvàăQuyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Khoángăsảnălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăởănướcătaăphongăphúăvàăđaădạng,ătrongăđóăcóăđáăvôiăvớiă

tr英ălượngălớnăcóăkhảănĕngăsửădụngăsảnăxuấtăxiămĕngăvàăvôiăvớiăquyămôăcôngănghi羽p.ăVôiălàă
loạiăsảnăphẩmăđượcăsửădụngăvàoănhi隠uălĩnhăv詠căsảnăxuấtăcông,ănôngănghi羽pătrênăthếăgiớiăcũngă
nhưăởăVi羽tăNam,ănhi隠uănhấtătrongăcôngănghi羽păluy羽năgangăthép,ăcôngănghi羽păgiấy,ăđường,ăhóaă
chất,ăv壱tă li羽uăxâyăd詠ng,ăxửălýămôiătrường.ăTuyănhiên,ăhi羽nănayăsảnăxuấtăvôiăởăVi羽tăNamăch栄ă
yếuăv磯năởătìnhătrạngănhỏălẻ,ăt詠ăphát;ăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăch栄ăyếuăv磯nălàăcôngăngh羽ălòăđ泳ngă
th栄ăcông,ă lạcăh壱u,ăgâyăôănhi宇mămôiă trường.ăNộiădungăchínhăc栄aăQuyăhoạchăphátă tri吋năcôngă
nghi羽păVôiăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ăbaoăgồm:ăĐánhăgiáăti隠mănĕngă
vàă cácă nguồnă l詠că cóă tácă độngă đếnă s詠ă phátă tri吋năNgànhă sảnă xuấtă Vôi;ă đánhă giáă hi羽nă trạngă
ngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăvôi;ăxâyăd詠ngăquanăđi吋m,ămụcătiêuăvàăcácăphươngăánăphátătri吋nă
choăngànhăcôngănghi羽păvôiăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030;ăđ隠ăxuấtă
giảiăphápăvàătổăch泳căth詠căhi羽năd詠ăán.ăĐâyălàălầnăđầuătiênăsảnăxuấtăvôiăđượcăquyăhoạchăphátă
tri吋năcấpăquốcăgia.ăă

Từ khóa: Quyăhoạch,ăphátătri吋n,ăcôngănghi羽păvôi.ă

Abstract: 
NaturalăresourcesăforăbuildingămaterialăproductionăinăVietnamăareăabundantăandădiverse.ăInă

which,ă limeăstoneăwithă largeăreservesăareăpotentială toăsufficeătheăcementăandă limeă industries.ă
Limeăisăwidelyăusedăinăindustryăandăagricultureăareas,ăespeciallyătheămostăinătheăproductionăofă
ironăsteel,ăpaper,ăsugar,ăchemicals,ăbuildingămaterialsăasăwellăasă inăenvironmentală treatment.ă
However,ăatăpresent,ălimeăproductionăinăVietnamăisămainlyăinăsmallăandăspontaneousăsituationă
withă backwardă productionă technologyă ofă manuală verticală kilnsă whichă causesă variousă
environmentală problems.ă Theă developmentă planningă ofă limeă industryă ină Vietnamă shallă re-
evaluateătheălimestoneăresourcesăandătheăcurrentăsituationăofălimeăindustryăasăwellăasăforecastă
theă domestică demandă andă exportă capabilitiesă ină theă futureă thenceă makeă aă developmentă
planningă ofă Vietnam’să limeă industryă upă toă 2020ă andă orientationsă toă 2030.ă Thisă isă theă firstă
nationalădevelopmentăplanningăofălimeăproductionăinăVietnam.ă

Keywords: planning,ădevelopment,ăindustrialălime.ă
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1. Gi噂i thiệu 

Hi羽nănay,ăsảnăxuấtăvôiăởăVi羽tăNamăch栄ăyếuăv磯năởătìnhătrạngănhỏălẻ,ăt詠ăphát;ăcôngăngh羽ăsảnă
xuấtăch栄ăyếuăv磯nălàăcôngăngh羽ălòăđ泳ngăth栄ăcông,ălạcăh壱u,ăgâyăôănhi宇mămôiătrường.ăTrênăđịaă
bànăcảănướcăchỉămớiăcóă7ăcơăsởăđầuătưăcôngăngh羽ăcơăgiớiăhóa.ăVìăv壱y,ăcácăcơăsởăsảnăxuấtăvôiă
đ隠uăcóătácăđộngăxấuătớiămôiătrườngăvàăsinhăthái,ăđặcăbi羽tălàăcácăcơăsởăsảnăxuấtăvôiăth栄ăcông.ă
Trongăthờiăgianătới,ăngànhăxâyăd詠ngăsẽăsửădụngănhi隠uăvôiăhơnăđ吋ălàmăv英a,ăsảnăxuấtăgạchăbêă
tôngăkhíăchưngăáp,ăsảnăxuấtăgạchăkhôngănung.ăMặtăkhác,ănhuăcầuăvôiăchoăxuấtăkhẩuăvàăchoă
cácăngànhăcôngănghi羽păkhácăngàyăcàngătĕngăđòiăhỏiăcôngănghi羽păsảnăxuấtăvôiăphảiăphátătri吋nă
cảăv隠ăchi隠uărộngăvàăchi隠uăsâu.ă

Đ吋ăsảnăxuấtăvôiăphátătri吋năb隠năv英ngăthìănhấtăthiếtăphảiăcóăquyăhoạchăvàăs詠ăquảnălýătheoăquyă
hoạchăđ吋ătránhăvi羽căđầuătưăcácăcơăsởăsảnăxuấtăvôiă theoăphongătràoăvàăki吋măsoátăđượcăvi羽că
nh壱păkhẩuăcôngăngh羽,ăthiếtăbịătừănướcăngoàiăđảmăbảoătiếtăki羽mănhiênăli羽u,ănĕngălượng,ănângă
caoăchấtălượngăsảnăphẩmăvàăbảoăv羽ămôiătrường;ăđảmăbảoăanătoànătrongăkhaiăthácămỏ.ăă

Quyăhoạchăphátă tri吋năcôngănghi羽păvôiăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă
2030ăsẽălàăcôngăcụăquảnălýăNhàănước,ăgiúpăchoăcácănhàăquảnălýătrongăcôngătácăđi隠uăhànhăphátă
tri吋năvôiăởăVi羽tăNam,ăgópăphầnăquảnălýăkhaiăthác,ătránhălãngăphíătàiănguyên,ăgiảmăôănhi宇mămôiă
trường;ăđồngăthờiălàmăcĕnăc泳ăchoăcácănhàăđầuătưătrongăvi羽căl壱păd詠ăánăvàătiếnăhànhăđầuătư.ăă

2. Nội dung nghiên c泳u chính c栄a quy ho衣ch  

-ăĐánhăgiáănh英ngănguồnăl詠căđ吋ăphátătri吋năsảnăxuấtăvôiătạiăVi羽tăNamă(tàiănguyênăkhoángăsản;ă
nguồnăcungăcấpănhiênă li羽uăvàănĕngă lượng;ănguồnănhână l詠căvàănĕngă l詠căc栄aăngànhăcơăkhí,ă
ngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăchịuălửaăv.v...);ă

-ăĐánhăgiáăhi羽nătrạngăsảnăxuấtăvàătiêuăthụăvôiătrongănướcăvàăxuấtăkhẩuă

-ăD詠ăbáoănhuăcầuăvôiăđếnănĕmă2020ăvàăxâyăd詠ngăphươngăánăQuyăhoạchăphátătri吋năsảnăxuấtă
vôiăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030.ă

2.1. Nguồn tài nguyên khoáng sản có khả năng làm nguyên liệu sản xuất vôi 

KhoángăsảnălàmăVLXDăởănướcătaăphongăphúăvàăđaădạng,ătrongăđóăcóăđáăvôiăvớiătr英ălượngă
lớnăcóăkhảănĕngăsửădụngăsảnăxuấtăxiămĕngăvàăvôiăvớiăquyămôăcôngănghi羽p.ăTổngătàiănguyênăđáă
vôiăđãăđượcăkhảoăsátă633ămỏ,ătrongăđó:ă

-ăĐáăvôiăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăcóă351ămỏ,ăkhoảngă44,74ătỷătấn;ă

-ăĐáăvôiă làmăcốtă li羽uăxâyăd詠ngă(choăbêătông,ăđườngăgiaoăthông,ăcầu,ăcống…)ăcóă227ămỏ,ă
khoảngă7,69ătỷăm3;ăă

-ăĐáăđôlômităcóă55ămỏ,ăkhoảngă2,67ătỷătấn.ă

Đáăvôiăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăvàăvôiăđượcăphânăbốătrênămộtăsốăvùngăsau:ă

- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc:ăTr英ălượngăkhoảngă21,87ătỷătấnă(chiếmă48,88%ătổngă
tàiănguyênăđáăvôiăcảănước).ăT壱pătrungănhi隠uătạiăcácătỉnhăLạngăSơn,ăHàăGiang,ăTuyênăQuang,ă
HòaăBình,ăYênăBái,ăTháiăNguyênăvàăPhúăThọ.ăă
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-ă Vùng đồng bằng sông Hồng: Tr英ă lượng khoảngă 9,68ă tỷă tấnă (chiếmă 21,64%ă tổngă tàiă
nguyênăđáăvôiăcảănước).ăT壱pătrungănhi隠uătạiăcácăHàăNam,ăQuảngăNinh,ăNinhăBình,ăHàăNội,ăHảiă
PhòngăvàăHảiăDương.ăă

- Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung:ă Tr英ă lượngă khoảngă 11,35ă tỷă tấnă (chiếmă
25,37%ătổngătàiănguyênăđáăvôiăcảănước)ăvàăt壱pătrungăch栄ăyếuăởăcácătỉnhăBắcăTrungăbộănhưă
ThanhăHóa,ăQuảngăBình,ăNgh羽ăAn,ăThừaăThiênăHuế,ăQuảngăTrị.ăă

-ăVùng Đông Nam bộ:ăTr英ălượngăkhoảngă568ătri羽uătấnă(chiếmă1,27%ătổngătàiănguyênăđáăvôiă
cảănước),ăt壱pătrungătạiăcácătỉnhăBìnhăPhướcăvàăTâyăNinh.ă

ă-ăVùng đồng bằng sông Cửu Long:ăChỉăcóăđáăvôiăởăHàăTiênăvớiă tr英ă lượngă575ă tri羽uă tấnă
(chiếmă1,3%ătổngătàiănguyênăđáăvôiăcảănước).ă

2.2. Đánh giá tình hình sản xuất vôi trong giai đoạn vừa qua. 

2.2.1. Về công nghệ, quy mô sản xuất:  

-ăSảnăxuấtăvôiă trongă thờiăgianăquaăphátă tri吋năkháămạnh,ăsongăch栄ăyếuă làănhỏă lẻ,ă t詠ăphát,ă
chưaăcóăquyăhoạchănênăcònămanhămúnăvớiăhàngănghìnălòăth栄ăcôngăvàăchỉămớiăcóă7ăcơăsởăvớiă
10ălòăcơăgiớiăhoá.ă

-ăCôngăngh羽ăsảnăxuấtăbằngă lòă th栄ă côngă (giánăđoạnăhoặcă liênă tục)ă làă côngăngh羽ă lạcăh壱u,ă
khôngăđảmăbảoăanătoànăchoăngườiăsảnăxuấtăvàăgâyăôănhi宇mămôiătrườngănghiêmătrọng.ăCácălòă
nàyătiêuăhaoănhi羽tănĕngălớn.ăV壱năhànhălòănungăvôiăthườngătheoăkinhănghi羽m,ăgầnănhưăkhôngă
đi隠uăchỉnhăđượcănhi羽tăđộătrongăquáătrìnhănung.ăă

-ăCôngăngh羽ăsảnăxuấtăbằngălòăcơăgiớiăhoáăđãătiếpăc壱năđượcătiếnăbộăc栄aăthếăgiớiănhưngăm泳că
độăt詠ăđộngăhoáăchưaăcao.ăSảnăphẩmăch栄ăyếuădùngănộiăbộăđ吋ăsảnăxuấtăcácăsảnăphẩmăcôngă
nghi羽păkhácăhoặcăxuấtăkhẩu.ăă

-ăChấtălượngăvôiăkhôngăđồngăđ隠u,ăthiếuăổnăđịnhăgâyăkhóăkhĕnăchoăcácălĩnhăv詠căsửădụngăvàă
làmăgiảmăgiáătrịăxuấtăkhẩu.ăGiáăxuấtăkhẩuăvôiăc栄aăVi羽tăNamăthườngăthấpăhơnăgiáăxuấtăkhẩuăc栄aă
cácăquốcăgiaăkhácă(bằngăỮăsoăvớiăTháiăLan).ă

2.2.2. Về phân bố sản xuất:  

Phânăbốăsảnăxuấtăvôiăkhôngăđồngăđ隠uăgi英aăcácăvùng,ăt壱pătrungăởănh英ngăvùngăcóănguồnăđáă
vôiă lớn,ă đồngă thờiă cũngă làă nh英ngă vùngă cóă nhuă cầuă sửă dụngă vôiă nhi隠uă vàă thu壱nă ti羽nă v壱nă
chuy吋n.ăSảnălượngăvôiănĕmă2012ăphânătheoăcácăvùngănhưăsau:ă

-ăVùngăTrungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắc:ă425.000ătấn,ăchiếmă13,5%;ă

-ăVùngăđồngăbằngăsôngăHồng:ă1.940.000ătấn,ăchiếmă61,6%;ă

-ăVùngăBắcăTrungăbộăvàăDuyênăhảiămi隠năTrung:ă549.000ătấn,ăchiếmă17,4%;ă

-ăVùngăĐôngăNamăbộ:ă61.000ătấn,ăchiếmă1,9%;ă

-ăVùngăđồngăbằngăsôngăCửuăLong:ă282.000ătấn,ăchiếmă8,9%.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 28ă

2.2.3. Về tiêu thụ vôi 

Sảnăphẩmăvôiă ch栄ă yếuăđượcă xuấtă khẩu,ămộtă lượngă khôngă lớnăđượcă tiêuă thụă trongănướcă
dùngăchoăluy羽năthép,ăsảnăxuấtămíaăđườngăvàănôngănghi羽p.ă

Bảng 1: Khối lượng vôi tiêu th映 c栄a cả nư噂c trong giai đo衣n 2010-2012. 

TT Lo衣i hình tiêu th映 Đơn vị 2010 2011 2012 

1ă Tổngălượngăvôiătiêuăthụă Tấnă 1.929.000ă 2.139.000ă 3.150.000ă

2ă Tiêuăthụătrongănướcă Tấnă 1.629.000ă 1.689.000ă 1.950.000ă

3ă Xuấtăkhẩuă Tấnă 300.000ă 450.000ă 1.200.000ă

2.2.4. Về ảnh hưởng của sản xuất tới môi trường: 

Vôiălàămộtălĩnhăv詠căsảnăxuấtăcóăảnhăhưởngărõăr羽tăđếnămôiătrường,ăgâyăôănhi宇măkhôngăkhí,ă
nước,ătiếngăồnă....ătrongăđóăch栄ăyếuălàămôiătrườngăkhôngăkhí.ăM泳căđộăgâyăôănhi宇măphụăthuộcă
vàoăcôngăngh羽ăthiếtăbịăsảnăxuất.ăCôngăngh羽ăcàngătiênătiếnăhi羽năđại,ăchuătrìnhăsảnăxuấtăkhépă
kín,ăcóăthiếtăbịălọcăbụiăhi羽uăquảăvàăm泳căđộăcơăgiớiăhóa,ăt詠ăđộngăhóaăcàngăcaoăthìăm泳căđộăgâyăôă
nhi宇măcàngănhỏ.ă

Hi羽nănay,ăsảnăxuấtăvôiăởăVi羽tăNamăch栄ăyếuăsửădụngălòăđ泳ngăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàă lòă
đ泳ngăth栄ăcôngă liênăhoànăhoặcăbánăcơăgiới.ăQuáătrìnhăsảnăxuấtăkhôngăkhépăkín,ăkhôngăcóă
thiếtăbịălọcăbụiănênăm泳căđộăgâyăôănhi宇mălớn.ăMộtăsốăkhuăv詠căsảnăxuấtăvôiălòăth栄ăcôngăphátă
tri吋nă trànă lanăđãăgâyăôănhi宇mămôiă trườngănghiêmă trọng,ă ảnhăhưởngăđếnă cuộcă sống,ă s泳că
khỏeăc栄aăcộngăđồngădânăcư,ănhưăkhuăv詠călàngăngh隠ăsảnăxuấtăvôiăHòaăĐi隠nă-ăhuy羽năKiênă
Lươngă-ătỉnhăKiênăGiang,ăkhuăv詠căsảnăxuấtăvôiăhàuăởăLĕngăCô,ăkhuăthịătrấnăAnăBàiă-ăhuy羽nă
QuỳnhăPhụă-ătỉnhăTháiăBình,ăkhuăv詠căsảnăxuấtăvôiătạiăhuy羽năTh栄yăNguyênă-ăHảiăPhòng...ă

2.2.5. Về công tác quản lý:  

Trongănh英ngănĕmăquaăsảnăxuấtăvôiătạiăVi羽tăNamăđãăphátătri吋nătươngăđốiănhanhădoănhuăcầuă
sửădụngăvôiă trongănướcăvàăcóă thịă trườngăxuấtăkhẩu.ăTuyănhiênăsảnăxuấtăv磯năởă tìnhă trạngă t詠ă
phát,ămanhămún,ăquyămôănhỏ,ăcôngăngh羽ălạcăh壱u.ăCácăcơăsởăsảnăxuấtăphầnălớnădoăcácăhộătưă
nhân,ă cácă tổă hợpă tácă vàămộtă phầnă doă cácă doanhă nghi羽pă đầuă tưă sảnă xuất.ă Tạiă mộtă sốă địaă
phươngăcóălàngăngh隠ăsảnăxuấtătừălâuăđời,ălòăvôiămọcălênănhưănấmămàăch栄ăyếuălàăcácăloạiălòă
th栄ăcôngăgiánăđoạnăhoặcă liênăhoànănênăm泳căđộăgâyăôănhi宇mămôiă trườngă rấtănghiêmă trọng.ă
Nhi隠uăđịaăphươngăđãăđưaăraăcácăbi羽năphápăquảnălý,ăsongăkếtăquảăđạtăđượcăcònărấtăhạnăchế.ă

2.2.6. Về xuất khẩu vôi:  

Từănĕmă2008ăđếnă(thayăbằngăthờiăgianălàmăquyăhoạch),ăkhốiălượngăvôiăxuấtăkhẩuăđãătĕngă
liênă tục.ăNĕmă2012ăcảănướcăđãăxuấtăkhẩuăđượcăkhoảngă1,2ă tri羽uă tấn.ăThịă trườngăxuấtăkhẩuă
đầuătiênălàăĐàiăLoan.ăĐếnănayăVi羽tăNamăđãăcóăthêmăcácăthịătrườngămớiănhưă遺năĐộ,ăHànăQuốc,ă
TháiăLan,ăÚc,ăLào,ăMyanmar.ăă
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Vi羽căxuấtăkhẩuăvôiăhi羽nătạiăv磯nărấtămanhămún,ănhỏălẻ,ăthườngăphảiăthôngăquaăcácăđầuămốiă
thuăgomănênăkhôngăổnăđịnh.ăGiáăvôiăxuấtăkhẩuăc栄aăVi羽tăNamăkhoảngă40ă-ă60ăUSD/tấn,ă thấpă
hơnăsoăvớiăgiáăthếăgiớiăkhoảngă30ăUSD/tấnăvôi.ă

2.2.7. Về hiện trạng sử dụng nguồn nguyên liệu để sản xuất vôi.  

Cácăcơăsởăsảnăxuấtăvôiăhầuăhếtăđ隠uăkhôngăđượcăcấpămỏăriêngăđ吋ăkhaiăthác,ănguyênăli羽uăđáă
vôiăphảiăđiămuaăc栄aăcácăcơăsởăkhaiăthácăđáăxâyăd詠ngătrongăđịaăphươngăhoặcăkhaiăthácăkhôngă
phépă ởă gầnă khuă v詠că sảnă xuấtă nhưă ởă cácă tỉnhă Thừaă Thiênă Huế,ă Ninhă Bình,ă Hàă Nam,ă Hảiă
Phòng,ăThanhăHóa,ăKiênăGiang.ăChỉăcóăsốăítăcácădoanhănghi羽păcóăquyămôăcôngănghi羽păđượcă
cấpăphépăkhaiăthácămỏ.ă

2.3. Dự báo nhu cǡu vôi trong nước từ nay đến năm 2020 

Cĕnăc泳ăvàoănh英ngăchỉătiêuăd詠ăbáoăphátătri吋năc栄aăcácălĩnhăv詠căvàăđịnhăm泳căsửădụng,ănhuă
cầuăsửădụngăvôiătừănayăđếnănĕmă2020ăđượcăd詠ăbáoănhưăsau:ă

Bảng 2: Tổng hợp d詠 báo nhu cầu vôi đến năm 2020. 

D詠 báo nhu cầu (1000 tấn) 
TT Lƿnh v詠c sử d映ng 

Năm 2015 Năm 2020 

1ă Côngănghi羽păluy羽năkimă 1.360ă 2.370ă

1.1 Công nghiệp luyện gang 920 1.440 

1.2 Công nghiệp luyện thép 120 170 

1.3 Công nghiệp alumin 320 760 

2ă SảnăxuấtăbêătôngăkhíăchưngăápăAACă 150ă 410ă

3ă Côngănghi羽păhóaăchấtă 250ă 400ă

4ă Côngănghi羽păgiấyă 790ă 880ă

5ă Côngănghi羽pămíaăđườngă 20ă 20ă

6ă Cảiătạoăđấtătrồngămíaă 60ă 80ă

7ă Cảiătạoăđấtănhi宇măphèn,ăchua,ămặnă 600ă 600ă

8ă Nuôiătrồngăth栄yăsảnă 550ă 600ă

9ă Xửălýăkhíăthảiăchoănhàămáyănhi羽tăđi羽nă 100ă 150ă

10ă Nhuăcầuăkhácă(3%)ă 120ă 160ă

 Dự kiến xuất khẩu 1.500ă 2.500ă

ă Tổngăcộngă 5.490ă 8.180ă
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3. Quy ho衣ch phát triển 

3.1. Quan điểm phát triển 

-ăPhátă tri吋năsảnăxuấtă vôiămộtă cáchăb隠năv英ng,ăgắnăvớiă vùngănguyênă li羽u,ă sửădụngăhợpă lýă
nguồnătàiănguyênătrongăcảănước,ăbảoăv羽ădiătíchălịchăsử,ăvĕnăhóa,ăcảnhăquanămôiătrườngăsinhă
tháiăvàăanăninhăquốcăphòng;ă

-ăPhátătri吋năsảnăxuấtăvôiătĕngătrưởngăv隠ăkhốiălượng,ănângăcaoăv隠ăchấtălượngăvàăđaădạngăv隠ă
ch栄ngăloạiăđ吋ăđápă泳ngănhuăcầuăc栄aăcácăngànhăvàănhuăcầuăxuấtăkhẩu;ăă

-ăNhàănướcăthốngănhấtăquảnălýăđầuătưăphátătri吋năcôngănghi羽păvôiătừătrungăươngăđếnăđịaăphương;ă

-ăPhátătri吋năsảnăxuấtăvôiătrởăthànhămộtăngànhăcôngănghi羽păhi羽năđại,ăcôngăngh羽ăsảnăxuấtătiênă
tiến,ăthiếtăbịăcơăgiớiăhóaăcao;ă

3.2. Mục tiêu phát triển 

-ăĐápă泳ngăđ栄ănhuăcầuăcácăngànhăcôngănghi羽p,ănôngănghi羽păvàăxửă lýămôiă trườngăởătrongă
nướcăvàăxuấtăkhẩu.ăă

-ăL詠aăchọnăcôngăngh羽,ăthiếtăbịătiênătiến,ăm泳căđộăcơăgiớiăhóa,ăt詠ăđộngăhoáăcaoăđ吋ăđảmăbảoăsảnă
phẩmăđạtăchấtă lượngăcao,ăổnăđịnh,ăcóăkhảănĕngăcạnhă tranhă trênă thịă trườngăquốcă tế.ăĐếnănĕmă
2020,ăcôngănghi羽păvôiăVi羽tăNamăđạtătrìnhăđộăngangăbằngăvớiăcácănướcătiênătiếnătrênăthếăgiới.ă

-ăPhátă tri吋năđầuă tư,ă sảnăxuấtă vôiă theoăquyăhoạch,ăđảmăbảoăcânăđốiăcungăcầuăhàngănĕm;ă
đồngăthờiăgiảiăquyếtăvi羽călàmăchoăngườiălaoăđộng,ătĕngăs詠ăđóngăgópăc栄aăngànhăvàoănguồnăthuă
ngânăsách.ăă

-ăGiảmăbớtăvàătiếnătớiăxoáăbỏăhoànătoànăcôngăngh羽ălòăth栄ăcôngăđ吋ăgiảmăôănhi宇mămôiătrườngă
vàătaiănạnălaoăđộng.ăă

3.3. Phương án quy hoạch đǡu tư, sản xuất và vùng nguyên liệu đến năm 2020 

3.3.1. Định hướng phát triển đầu tư và quy hoạch vùng nguyên liệu: 

a)ăV隠ăphânăbốăvùngăsảnăxuất:ăă

-ăPhânăbốătạiăcácăkhuăv詠căcóănguồnănguyênăli羽uădồiădào,ăđi隠uăki羽năcơăsởăhạătầngăthu壱nălợi.ă

-ăPhânăbốătạiăcácăkhuăv詠căcóănhuăcầuă lớnăv隠ăvôi:ăVùngăđồngăbằngăsôngăHồng,ăvùngăBắcă
Trungăbộ,ăvùngăTrungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắc,ăvùngăĐôngăNamăbộ,ăvùngăĐồngăbằngăsôngă
CửuăLong.ă

b)ăV隠ăcôngăngh羽,ăthiếtăbị:ă

-ăCácăcơăsởăđầuătưămớiăsẽăl詠aăchọnăcôngăngh羽ătiênătiến,ăcôngăngh羽ăxanh,ăcơăgiớiăhóaăvàăt詠ă
độngăhoá,ăđạtăcácătiêuăchíăcôngăngh羽ăvàămôiătrườngănhưăsau:ă

+ăTiêuăhaoănhi羽tănĕng:ă<ă900ăkcal/kg;ă

+ăTiêuăhaoăđi羽nănĕng:ă<ă30ăkWh/tấn;ă
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+ăPhátăthảiăbụi:ă<ă30ămg/Nm3.ă

-ăNghiênăc泳uăsửădụngănhiênăli羽uăthayăthếănhiênăli羽uăhóaăthạchăđ吋ătiếtăki羽mătàiănguyênăvàă
giảmăôănhi宇mămôiătrường.ă

c)ăV隠ăvùngănguyênăli羽u:ăă

-ăQuyăhoạchăđ隠ănghịăTh栄ătướngăChínhăph栄ăđưaă17ămỏăđáăvôiătrongăphụălụcăIIătạiăquyếtăđịnhă
sốă45/QĐ-TTgăngàyă09/01/2012ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄ăvàoădanhămụcăcácămỏănguyênăli羽uă
sảnăxuấtăvôi.ăă

-ăCácăđịaăphươngăcầnătiếpătụcănghiênăc泳uăkhảoăsát,ăthĕmădòăcácămỏăđáăvôiăkhôngănằmătrongă
khuăv詠căcấmăkhaiăthácăkhoángăsảnăđ吋ăbổăsungăthêmănguồnănguyênăli羽uăchoăsảnăxuấtăvôi.ăă

-ăĐ隠ănghịăTh栄ă tướngăChínhăph栄ăđi隠uăchỉnhămộtăsốămỏăđáăvôiăd詠ă tr英ăchoăcôngănghi羽păxiă
mĕngătạiăquyếtăđịnhăsốă105/2008/QĐ-TTgăngàyă21/7/2008ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄ăvàoădanhă
mụcăcácămỏănguyênăli羽uăsảnăxuấtăvôi.ăă

-ăVi羽căcấpăphépăđầuătưăchoăcácădoanhănghi羽păsảnăxuấtăvôiăcôngănghi羽păcầnăgắnăvớiănguồnă
nguyênăli羽uăđáăvôi,ăcóăs詠ăphùăhợpăgi英aăquyămôăcôngăsuấtăđầuătưăvớiătr英ălượngănguyênăli羽u,ă
đảmăbảoăchoădoanhănghi羽păhoạtăđộngălâuădàiăvàăb隠năv英ng.ă

3.3.2. Phương án quy hoạch: 

a)ăGiaiăđoạnăđếnănĕmă2015:ă

-ăĐầuă tưănângăcaoăchấtă lượngăsảnăphẩm,ăgiảmătiêuăhaoănhiênă li羽u,ăđạtăcácă tiêuăchíăcôngă
ngh羽ăvàămôiătrườngătạiă7ăcơăsởăsảnăxuấtăvôiăcôngănghi羽păhi羽năcóăvớiătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếă
1.100.000ătấn/nĕm.ă

-ăNgừngăcấpăphépăđầuătưăxâyăd詠ngăcácălòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăhoặcăth栄ăcôngăliênăhoànătrênă
phạmăviătoànăquốc;ă

-ăXóaăbỏătốiă thi吋uă50%ăsốălòă th栄ăcôngăgiánăđoạnătrênăcảănước.ăNĕmă2015,ăsảnă lượngăvôiă
sảnăxuấtăbằngălòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăcònălạiăkhoảngă500.000ătấn/nĕm;ă

-ăDuyătrìăsảnălượngăvôiăsảnăxuấtăbằngălòăth栄ăcôngăliênăhoànăkhoảngă1.000.000ătấn/nĕm.ă

-ăĐầuătưăxâyăd詠ngăthêmă19ăd詠ăánăđãăcóăch栄ăđầuătưăvớiătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếă2.810.000ă
tấn/nĕm,ătrongăđó:ă

+ăVùngăTrungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắc:ă3ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă220.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăđồngăbằngăsôngăHồng:ă14ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă2.290.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăBắcăTrungăbộăvàăDuyênăhảiămi隠năTrung:ă2ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă200.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăĐôngăNamăbộ:ă1ăd詠ăánăvớiăcôngăsuấtă100.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăđồngăbằngăsôngăCửuăLong:ă1ăd詠ăánăvớiăcôngăsuấtă200.000ătấn/nĕm.ă

-ăĐầuătưă4ăd詠ăánăchưaăxácăđịnhăch栄ăđầuătưăvớiătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếă350.000ătấn/nĕm,ă
trongăđó:ă

+ăVùngăTrungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắc:ă3ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă200.000ătấn/nĕm.ă
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+ăVùngăđồngăbằngăsôngăHồng:ă1ăd詠ăánăvớiăcôngăsuấtă60.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăBắcăTrungăbộăvàăduyênăhảiămi隠năTrung:ă1ăd詠ăánăvớiăcôngăsuấtă90.000ătấn/nĕm.ă

b)ăGiaiăđoạnă2016ă-ă2020:ă

-ăDuyătrì,ăphátăhuyăcôngăsuấtăcácăcơăsởăsảnăxuấtăvôiăbằngălòăcơăgiớiăhóaăđãăđầuătư,ăđạtăsảnă
lượngăkhoảngă4.260.000ătấn/nĕm;ă

-ăĐếnănĕmă2020,ăxóaăbỏătoànăbộăcácălòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàăth栄ăcôngăliênăhoànătrênăphạmă
viătoànăquốc;ă

-ăĐầuătưăxâyăd詠ngămởărộngă12ăd詠ăánătrongăsốă19ăd詠ăánăđãăcóăch栄ăđầuătưăvớiătổngăcôngă
suấtăthiếtăkếă3.100.000ătấn/nĕm,ătrongăđó:ă

+ăVùngăđồngăbằngăsôngăHồng:ă9ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă1.670.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăBắcăTrungăbộăvàăDuyênăhảiămi隠năTrung:ă2ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă650.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăđồngăbằngăsôngăCửuăLong:ă1ăd詠ăánăvớiăcôngăsuấtă780.000ătấn/nĕm.ă

-ă Đầuă tưă xâyă d詠ngă 15ă d詠ă ánă chưaă xácă địnhă ch栄ă đầuă tưă vớiă tổngă côngă suấtă thiếtă kếă
1.400.000ătấn/nĕm,ătrongăđó:ă

+ăVùngăTrungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắc:ă7ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă420.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăđồngăbằngăsôngăHồng:ă5ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă600.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăBắcăTrungăbộăvàăDuyênăhảiămi隠năTrung:ă2ăd詠ăánăvớiătổngăcôngăsuấtă240.000ătấn/nĕm.ă

+ăVùngăĐôngăNamăBộ:ă1ăd詠ăánăvớiăcôngăsuấtă140.000ătấn/nĕm.ă

Bảng 3: Năng l詠c sản xuất vôi đến năm 2020 phân theo các vùng. 

Công suất d詠 kiến (1.000 tấn/năm) 
TT Tên vùng kinh tế 

Năm 2015 Năm 2020 

1ă Trungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắcă 890ă 1.040ă

ă Lòăcơăgiớiăhóaă 620ă 1.040ă

ă Lòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàăth栄ăcôngăliênăhoànă 270ă 0ă

2ă ĐồngăbằngăsôngăHồngă 3.510ă 4.780ă

ă Lòăcơăgiớiăhóaă 2.510ă 4.780ă

ă Lòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàăth栄ăcôngăliênăhoànă 1.000ă 0ă

3ă BắcăTrungăbộăvàăduyênăhảiămi隠năTrungă 890ă 1.680ă

ă Lòăcơăgiớiăhóaă 790ă 1.680ă

ă Lòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàăth栄ăcôngăliênăhoànă 100ă 0ă

4ă ĐôngăNamăbộă 140ă 280ă

ă Lòăcơăgiớiăhóaă 140ă 280ă

ă Lòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàăth栄ăcôngăliênăhoànă -ă -ă
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Công suất d詠 kiến (1.000 tấn/năm) 
TT Tên vùng kinh tế 

Năm 2015 Năm 2020 

5ă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongă 330ă 980ă

ă Lòăcơăgiớiăhóaă 200ă 980ă

ă Lòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàăth栄ăcôngăliênăhoànă 130ă 0ă

ă Cảănướcă 5.760ă 8.760ă

ă Lòăcơăgiớiăhóaă 4.260ă 8.760ă

ă Lòăth栄ăcôngăgiánăđoạnăvàăth栄ăcôngăliênăhoànă 1.500ă 0ă

Bảng 4: Cân đối cung cầu vôi đến năm 2020 

Cân đối cung cầu Đơn vị Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030 

Tổngăcôngăsuấtă Nghìnătấnă 5.760ă 8.760ă 10.000ă

Tiêuăthụătrongănướcă Nghìnătấnă 3.500-4.000ă 5.500-6.000ă 7.000-7.500ă

Xuấtăkhẩuă Nghìnătấnă 1.500-1.700ă 2.500-3.000ă 3.000-3.500ă

3.4. Định hướng phát triển sản xuất vôi đến năm 2030. 

3.4.1. Dự báo nhu cầu vôi đến năm 2030: 

Nĕmă2025:ă9ătri羽uătấn,ătrongăđó:ă

+ăTiêuăthụătrongănước:ă6,5ătri羽uătấnă

+ăXuấtăkhẩu:2,5ătri羽uătấnă

Nĕmă2030:ă10ătri羽uătấn,ătrongăđó:ă

+ăTiêuăthụătrongănước:ă7ătri羽uătấnă

+ăXuấtăkhẩu:ă3ătri羽uătấnă

3.4.2. Định hướng phát triển 

- Tiếpătụcăđầuătưăphátătri吋năsảnăxuấtăvôiăđ吋ătĕngănĕngăl詠căsảnăxuất,ănĕmă2025ălàă9ătri羽uătấnă
vàănĕmă2030ălàă10ătri羽uătấn.ă

-ăTiếpătụcăápădụngănh英ngăthànhăt詠uănghiênăc泳uăkhoaăhọcăkỹăthu壱tăc栄aăthếăgiớiăcũngănhưătạiă
Vi羽tăNamăđ吋ănângăcaoăchấtălượngăsảnăphẩm,ăđạtătiêuăchuẩnăquốcătế,ătĕngătínhăcạnhătranhăv隠ă
chấtălượngăvàăgiáăcảătrênăthịătrườngăthếăgiới.ăă

-ăTiếpătụcăxuấtăkhẩuăvôiăđ吋ăcânăđốiăđượcănguồnăcungătrongănướcăvàătĕngănguồnăthuăngoạiă
t羽ăchoăngành.ăă

4.ăMộtăsốăgiảiăphápăchínhăth詠căhi羽năquyăhoạch:ă

-ăQuảnălýăđầuătưăphátătri吋năcôngănghi羽păvôiătheoăquyăhoạch.ă
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-ăÁpădụngăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăđ吋ănângăcaoăhi羽uăquảăvàăs泳căcạnhătranh.ăă

-ăBảoăv羽ămôiătrườngătrongăsảnăxuấtăvôi.ă

-ăTh詠căhi羽năcôngătácăchuẩnăbịăđầuătưăvàăđi隠uătraăcơăbản.ă

-ăNângăcaoănĕngăl詠căchếătạoăthiếtăbị.ă

5.ăTổăch泳căth詠căhi羽năă

Đ吋ăphươngăánăquyăhoạchătrởăthànhăhi羽năth詠c,ăđiăvàoăđờiăsốngăxãăhộiăcóăhi羽uăquảăth詠cătếă
cầnăcóăs詠ăphốiăhợpăgi英aăcácăbộăngànhăvàăcácăđịaăphương.ăD詠ăánăđãăđ隠ăxuấtănhi羽măvụăc栄aă
từngăbộăngànhăđịaăphươngănhư,ăBộăCôngăthương,ăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường,ăBộăKhoaăhọcă
Côngăngh羽,ăUỷăbanănhânădânăcácătỉnh,ăthànhăphốătr詠căthuộcăTrungăươngăđ吋ăphốiăkếtăhợpăvớiă
BộăXâyăd詠ngăth詠căhi羽n.ă

ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

1.ăVi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ng,ăBộăXâyăd詠ngă(2012), Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất, sử 
dụng và đề xuất phương án phát triển vôi công nghiệp thương phẩm ở Việt Nam tới năm 2020. 

2.ăBộăXâyăd詠ng,ăHộiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăVi羽tăNam,ăCôngătyăCPătưăvấnăxâyăd詠ngăcôngătrìnhă
v壱tăli羽uăxâyăd詠ng (2011),ăTài liệu Hội thảoă“Côngăngh羽ăsảnăxuấtăvôiăcôngănghi羽p,ăgiảiăphápătiếtă
ki羽mănĕngălượngăvàăchiăphíătrongăsảnăxuấtăxiămĕng”,ăHàăNộiăthángă5/2011.ă

3.ăHộiăV壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăTổngăcôngătyăXiămĕngăVi羽tăNam,ăcôngătyăMaerz,ăcôngătyăHottenă
Anlagentechnikă(2012),ăTài liệu Hội thảoă“Phátătri吋năb隠năv英ngăcôngănghi羽păsảnăxuấtăvôiăvàăbêă
tôngăkhíăchưngăápăAACătạiăVi羽tăNam”,ăHàăNộiăthángă11/2012.ă

4.ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(2014),ăQuy hoạch phát triển công nghiệp Vôi Việt Nam đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030, BộăXâyăd詠ng,ă2014.ă
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CỌNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH V一T LI烏U XÂY D衛NG 
C曳A CÁC ĐỊA PHƯ愛NG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 

MASTERăPLANăONăDEVELOPMENTăOFăBUILDINGăMATERIALSă
INDUSTRYăOFăLOCALITIESăFORăTHEă2015ă-ă2017ăPERIODă

ThS. Nguy宇n Tiến Đỉnh 
TrungătâmăD詠ăbáoăvàăQuyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Quyăhoạchăphátă tri吋năv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăđịaăphươngă làămộtăphầnăc栄aăquyăhoạchă tổngă th吋ă

phátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăcảănước.ăL壱păquyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđịaăphươngă
làăđánhăgiá,ăphânătíchăth詠cătrạngăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăc栄aăđịaăphương,ăd詠aăvàoăcácăyếuă
tốăv隠ănguồnă l詠căđ吋ăxâyăd詠ngăd詠ăbáoănhuăcầuăchoămộtăsốăch栄ngă loạiăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăch栄ă
yếu,ătrênăcơăsởăđóăxâyăd詠ngăcácăphươngăánăquyăhoạchăphátătri吋nătừngăch栄ngăloạiăv壱tăli羽uăxâyă
d詠ngătrongăcácăgiaiăđoạnătiếpătheoăởăđịaăphương.ăă

Th詠căhi羽năNghịăđịnhă124/2007/NĐ-CPănayălàăNghịăđịnhă24a/2016/NĐ-CPăc栄aăChínhăph栄ăv隠ă
quảnălýăV壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăvi羽căl壱păquyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăc栄aăcácăđịaăphươngă
đangăđượcătiếnăhànhăđồngăbộăvàăkịpăthờiăphụcăvụăchoăcôngătácăquảnălý.ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
đãăvàăđangătiếnăhànhăl壱pămớiăvàăđi隠uăchỉnhăgầnă30ăquyăhoạchăchiếmăgầnă50%ătỉnhăthànhătrênă
cảănước,ăgópăphầnăkhôngănhỏătrongăvi羽căthúcăđẩyăphátătri吋năngànhăsảnăxuấtăVLXDăđápă泳ngă
nhuăcầuătrongănướcăvàăxuấtăkhẩu.ăă

Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyătómătắtăv隠ăcôngătácăl壱păquyăhoạchăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăc栄aăđịaăphươngă
ởăgiaiăđoạnă2015-2017.ăă

Từ khóa:ăQuyăhoạchăVLXDăđịaăphương,ăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Abstract: 
Localăconstructionămaterialsădevelopmentămasterăplansăareăpartsăofă theămasterăplanăonă

developmentăofăVietnam’săconstructionămaterialăindustryăthroughă2020,ăwithăaăvisionătowardă
2030.ă Makingă aă plană foră developmentă ofă locală constructionă materialsă sectoră meansă
evaluatingă andă analyzingă theă actuală situationă ofă production,ă basedă onă theă factorsă ofă
resources,ă toă formulateăaădemandă forecastă foră aănumberăofămajorăbuildingămaterialsă thenă
setăupătheăăplansăforădevelopmentăofăeachătypeăofăconstructionămaterialsăinătheănextăperiodsă
inătheălocality.ă

ImplementationăofăDecreeă124/2007ă/ăND-CPăandănowăisăDecreeă24aă/ă2016ă/ăND-CPăofătheă
Governmentăonătheămanagementăofăconstructionămaterials,ă theădevelopmentămasterăplansăofă
constructionă materialsă ofă localitiesă isă proceedingă synchronouslyă andă timelyă toă serveă theă
management.ăTheăInstituteăofăBuildingăMaterialsăhasăbeenăsettingăupăandăadjustingănearlyă30ă
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locală masteră plans,ă accountingă foră nearlyă 50%ă ofă theă provincesă andă citiesă ină Vietnam,ă
contributingă significantlyă toă promotingă theă developmentă ofă manufacturingă ofă constructionă
materialsăindustryătoămeetădomesticădemandăandăexport.ă

Thisă paperă presentsă aă briefă summaryă ofă locală constructionămaterialsămasteră plansă ină theă
periodă2015-2017.ă

Keywords:ăPlanningăofălocalăbuildingămaterials,ăproductionăofăbuildingămaterials.ă

 

1. Gi噂i thiệu 

Ngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(VLXD)ălàămộtătrongăsốăcácăngànhăcôngănghi羽păcóăvaiătròă
quanătrọngătrongăs詠ăphátătri吋năkinhătếăxãăhộiăc栄aăđấtănước.ăV壱tă li羽uăxâyăd詠ngălàănguyênăv壱tă
li羽uăkhôngăth吋ăthiếutrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ng,ănóăgắnăli隠năvớiăquáătrìnhăphátătri吋năc栄aăxãă
hội,ăởămỗiăgiaiăđoạnăphátătri吋nălạiăxuấtăhi羽nănh英ngăsảnăphẩmăVLXDămớiăcóănhi隠uătínhănĕngăsửă
dụng,ănhi隠uăki吋uădángăm磯uămã,ăđápă泳ngănhuăcầuăv隠ăxâyăd詠ng.ăă

Theoă Nghịă địnhă sốă 124/2007/NĐ-CPă ngàyă 31ă thángă 7ă nĕmă 2007ă nayă làă Nghịă
định24a/2016/NĐ-CPăngàyă05/4/2016ăc栄aăChínhăph栄ăv隠ăQuảnălýăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănêuărõ:ăquyă
hoạchăphátătri吋năVLXDăbaoăgồmăcácăquyăhoạchăsau:ăQuyăhoạchăphátătri吋năngànhă(quyăhoạchă
tổngăth吋ăphátătri吋năVLXD,ăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDăcácăvùngăkinhătế,ăquyăhoạchăphátătri吋nă
VLXDăchoăcácăđịaăphương)ăvàăquyăhoạchăphátă tri吋năcácăsảnăphẩmăch栄ăyếuătrênăphạmăviăcảă
nướcă(quyăhoạchăphátă tri吋năxiămĕng,ăquyăhoạchăphátă tri吋năs泳ăv羽ăsinhăvàăv壱tă li羽uăốpă lát;ăquyă
hoạchăphátătri吋năkínhăxâyăd詠ng;ăquyăhoạchăv壱tăli羽uăchịuălửa;ăquyăhoạchăphátătri吋năVôi).ăă

Côngătácăquyăhoạchăcóăvaiătròăquanătrọngăđốiăvớiăs詠ăphátătri吋năc栄aăngànhăVLXD.ăVaiătròăc栄aă
côngătácăquyăhoạchăđượcăth吋ăhi羽năởănh英ngăđi吋măsau:ă

-ă ăLàămộtăbộăph壱năc栄aăquyăhoạchăphátătri吋năkinhătếăxãăhội,ă làăbướcăcụăth吋ăhoáăc栄aăchiếnă
lược,ălàmăcĕnăc泳ăchoăvi羽căxâyăd詠ngăcácăkếăhoạchătrungăhạnăvàăngắnăhạnăv隠ăVLXDătrênăphạmă
viăcảănước,ăởătừngăđịaăphươngăvàăcụăth吋ăđốiăvớiătừngăch栄ngăloạiăVLXD;ăă

-ăXácăđịnhăphátă tri吋nănh英ngăsảnăphẩmăVLXDămangă tínhăchấtăchiếnă lược,ăquană trọngăphùă
hợpăvớiăđi隠uăki羽năth詠cătếăc栄aăcảănước,ăc栄aătừngăđịaăphươngătrênăcơăsởăcácănguồnăl詠căv隠ăti隠mă
l詠căkinhătế,ăv隠ătàiănguyênăkhoángăsản,ăv隠ăconăngười,ăv隠ăđi隠uăki羽năt詠ănhiênăvàăvịătríăđịaălý…;ă

-ăĐ隠ăxuấtăvi羽căkhaiăthácăvàăsửădụngăcóăhi羽uăquảăănguồnătàiănguyênăkhoángăsảnălàmăVLXDă
mangălạiăhi羽uăquảăkinhătếăxãăhộiăcao,ăđồngăthờiăgópăphầnăbảoăv羽ămôiătrường;ă

-ăGiúpăchoăcácănhàăquảnălýătrongăcôngătácăđi隠uăhànhăvàăchỉăđạoăvĩămôăv隠ăphátătri吋năVLXDă
phùăhợpăvớiăs詠ăphátătri吋năkinhătếăxãăhội;ă

-ăLàmăcĕnăc泳ăchoăcácănhàăđầuă tưă trongăvi羽căchuẩnăbịăxâyăd詠ngăkếăhoạchăphátă tri吋năsảnă
xuất,ăchuẩnăbịănguồnăvốnăvàăl詠călượngălaoăđộng;ă

Quyăhoạchăphátătri吋năVLXDăđịaăphươngălàămộtăbộăph壱năc栄aăquyăhoạchătổngăth吋ăphátătri吋nă
VLXDăcảănước.ăQuyăhoạchăphátătri吋năVLXDăđịaăphươngănhằmătri吋năkhaiănh英ngăđịnhăhướng,ă
chiếnă lượcăđốiăvớiă từngăch栄ngăloạiăVLXDăvàăcụăth吋ăhoáăbằngăcácăphươngăánăphátătri吋năsảnă
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xuấtăphùăhợpăvớiăquyăhoạchătổngăth吋,ăphùăhợpăvớiăđặcăđi吋măkinhătếăxãăhộiăvàănguồnăl詠căc栄aă
địaăphương.ăL壱păquyăhoạchăphátătri吋năVLXDăđịaăphươngălàăđánhăgiáăphânătíchăth詠cătrạngăsảnă
xuấtăVLXDăc栄aăđịaăphương,ăcácăyếuătố,ănguồnăl詠cătácăđộngăđếnăs詠ăphátătri吋năc栄aăngànhătrongă
thờiăgiană tới,ă trênăcơăsởăđóăxâyăd詠ngăcácăphươngăánăquyăhoạchăphátă tri吋nă từngăch栄ngă loạiă
VLXDătrongăcácăgiaiăđoạnătiếpătheoăởăđịaăphương.ăă

2. M映c tiêu và căn c泳 pháp lý xây d詠ng quy ho衣ch phát triển VLXD địa phương: 

2.1. Mục tiêu: 

-ăXâyăd詠ngăquyăhoạchăphátătri吋năcácăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăVLXDăvàăquyăhoạchăkhaiăthácăsửă
dụngăcóăhi羽uăquảăti隠mănĕngăv隠ătàiănguyênăkhoángăsảnălàmăVLXDătrênăđịaăbàn;ă

-ăLàmăcôngăcụăquảnălýănhàănước,ăgiúpăchoăcácănhàăquảnălýătrongăcôngătácăđi隠uăhànhăphátă
tri吋năngànhăsảnăxuấtăVLXDăphùăhợpăvớiăs詠ăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiăc栄aăđịaăphương;ă

-ăLàmăcĕnăc泳ăchoăcácănhàădoanhănghi羽pătrongăvi羽căđầuătưăsảnăxuấtăVLXDătrênăđịaăbàn.ă

2.2. Những căn cứ pháp lý chính: 

-ăNghịăđịnh24a/2016/NĐ-CPăngàyă05/4/2016ăc栄aăChínhăph栄ăv隠ăQuảnălýăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng;ă

-ăThôngătưăsốă01/2012/TT-BKHĐTăngàyă09/02/2012ăc栄aăBộăKếăhoạchăvàăĐầuătưăhướngăd磯nă
xácăđịnhăm泳căchiăphíăchoăl壱p,ăthẩmăđịnhăvàăcôngăbốăquyăhoạchătổngăth吋ăphátătri吋năkinhătếă-ăxãă
hội;ăquyăhoạchăphátătri吋năngành,ălĩnhăv詠căvàăsảnăphẩmăch栄ăyếu;ă

-ăCôngăvĕnăsốă97/BXD-KTTCăngàyă17/1/2008ăc栄aăBộăXâyăd詠ngăgửiăcácăBộ,ăCơăquanăngangă
Bộ,ăCơăquanăthuộcăChínhăph栄,ă曳yăbanănhânădânăcácătỉnh,ăThànhăphốătr詠căthuộcăTrungăươngă
v隠ăcôngăbốăđịnhăm泳căchiăphíăl壱p,ăthẩmăđịnhăquyăhoạchăvàăđi隠uăchỉnhăquyăhoạchăphátătri吋năv壱tă
li羽uăxâyăd詠ng;ă

-ăQuyếtăđịnhă1469/QĐă-ăTTgăngàyă22/8/2014ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄ăv隠ăphêăduy羽tăquyă
hoạchătổngăth吋ăphátătri吋năVLXDăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030.ă

3. Công tác l壱p quy ho衣ch giai đo衣n 2015-2017: 

Từă nĕmă2015ă đếnă 2017ă đãă cóă 21ă d詠ă ánă quyă hoạchă vàă đi隠uă chỉnhă quyă hoạchă phátă tri吋nă
VLXDădoăVi羽năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăth詠căhi羽nătrongăđóăcóăquyăhoạchăcấpănquốcăgia,ăcònă19ăquyă
hoạchăcấpăđịaăphươngădoăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăphốiăhợpăcùngăvớiăcácăSởăXâyăd詠ngăth詠că
hi羽nătrungăbìnhă7ăd詠ăán/nĕm,ăcụăth吋:ă
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Bảng 1: Danh sách các d詠 án Quy ho衣ch VLXD l壱p giai đo衣n 2015-2017 

TT Tên D詠 án Quy ho衣ch Năm 

I 
Các Dự án Quy hoạch VLXD và thăm dò, khai thác chế biến và  sử dụng khoáng sản làm 
VLXD cả nước đã triển khai thực hiện: 

1ă Đi隠uăchỉnhăQHăphátătri吋năCNăxiămĕngăVi羽tăNamăđếnă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnă2030 2017ă

2ă Đi隠uăchỉnhăQHăkhoángăsảnălàmăxiămĕngăVi羽tăNamăđếnă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnă2030ă 2017ă

3ă Đi隠uăchỉnhăquyăhoạchăkhoángăsảnălàmăVLXDăch栄ăyếuătạiăVi羽tăNamăđếnănĕmă2025,ă
địnhăhướngăđếnnănĕmă2035ă 2017ă

4ă QHăphátătri吋năKínhăxâyăd詠ngăởăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă 2015-
2017ă

5ă QHăphátătri吋năv壱tăli羽uăxây,ălợpănungăvàăkhôngănungăởăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàă
tầmănhìnăđếnănĕmă2030.ă

2015-
2017ăă

6ă Xâyăd詠ngăcơăsởăd英ăli羽uăv隠ăhi羽nătrạngăsảnăxuấtăvàătàiănguyênăkhoángăsảnălàmăVLXDă
ởăVi羽tăNamă

2015-
2017ă

II Các Dự án Quy hoạch VLXD theo địa bàn các tỉnh đã và đang triển khai: 

1ă Quyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă 2015-ă
2016ă

2ă Đi隠uăchỉnhăQuyăhoạchăkhaiăthácăcátăvàăsảnăxuấtăgạchănungătrênăđịaăbànătỉnhăHưngă
Yênăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă

2013-
2017ă

3ă Đi隠uăchỉnhăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăHảiăDươngăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2030ă

2014-ă
2017ă

4ă Quyăhoạchăphátătri吋năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăăCầnăThơăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnă
nĕmă2030ă

2015-ă
2017ă

5ă QuyăhoạchăVLXDătỉnhăAnăGiangăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă 2015-ă
2016ă

6ă Quyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăH壱uăGiangăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă 2015-
2016ă

7ă Đi隠uăchỉnhăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăLaiăChâuăđếnănĕmă2020,ătầmănhìnăđếnă
nĕmă2030ă

2015-
2016ă

8ă Quyăhoạchăphânăvùng,ăthĕmădòăkhaiăthác,ăchếăbiếnăvàăsửădụngăkhoángăsảnălàmă
VLXDăthôngăthườngătrênăđịaăbànătỉnhăPhúăYênăđếnănĕmă2020ă

2015-ă
2016ă

9ă Đi隠uăchỉnhăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăKhánhăHòaăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2030ă

2015-
2016ă

10ă Đi隠uăchỉnhăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăBìnhăDươngăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2030ă

2015-ă
2017ă

11ă Đi隠uăchỉnhăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDăthànhăphốăHồăChíăMinhăđếnănĕmă2020,ăđịnhă
hướngăđếnănĕmă2030ă

2015-ă
2017ă

12ă Quyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăThanhăHóaăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă 2015-ă
2017ă
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TT Tên D詠 án Quy ho衣ch Năm 

13ă Quyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăThừaăThiênăHuếăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnă
nĕmă2030ă

2015-ă
2017ă

14ă Đi隠uăchỉnhăQuyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăĐồngăNaiăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2030ă

2016-
2017ă

15ă Quyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăBìnhăPhướcăđếnănĕmă2020,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă 2016-
2017ă

4. Định hư噂ng công tác quy ho衣ch giai đo衣n tiếp theo: 

Từănĕmă2015ăđếnănayălàăthờiăkỳăngànhăsảnăxuấtăVLXDăởănướcătaăphátătri吋nănhanhăkhôngă
chỉăv隠ăkhốiălượngămàăcảăv隠ăch栄ngăloạiăsảnăphẩm,ănhi隠uăd詠ăánăđượcătiếpătụcăđầuătư,ămộtăsốă
ch栄ngăloạiăsảnăphẩmăkhôngăchỉăđápă泳ngăđ栄ănhuăcầuătrongănướcămàăcònăxuấtăkhẩu.ăCôngătácă
quyăhoạchăcũngăđãăđượcătiếpătụcăphátătri吋năđ吋ăđápă泳ngăkịpăthời.ăTrongăgiaiăđoạnănàyărấtănhi隠uă
quyăhoạchăcũăđãăđượcăđi隠uăchỉnhăchoăphùăhợpăvớiătìnhăhìnhăphátătri吋năkinhătếăxãăhộiăc栄aăđấtă
nướcănóiăchungăvàăc栄aăcácăđịaăphươngănóiăriêng.ăTrongănĕmă2014,ăChínhăph栄ăđãăđi隠uăchỉnhă
quyăhoạchătổngăth吋ăphátătri吋năVLXDăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030.ă
Nĕmă2016ăbanăhànhăNghịăđịnhăsốă24a/2016/NĐ-CPăngàyă05/4/2016,ăNghịăđịnhănàyăđãăkhắcă
phụcă nh英ngă hạnă chếă c栄aă nghịă địnhă 124,ă c壱pă nh壱tă kịpă thờiă xuă hướngă phátă tri吋nă c栄aă ngànhă
VLXDătrongănướcăvàă thếăgiới.ăGiaoăBộăXâyăd詠ngă l壱pămớiăvàăđi隠uăchỉnhă6ăd詠ăánăquyăhoạchă
quốcă giaă tạoă ti隠nă đ隠ă thốngă nhấtă quảnă lýă nghànhă VLXDă trênă toànă quốc,ă đâyă làă nh英ngă địnhă
hướngăch栄ăyếuăchoăvi羽căphátătri吋năsảnăxuấtăVLXDăởănướcătaătrongăcácăgiaiăđoạnătiếpătheo,ălàă
ti隠năđ隠ăchoăvi羽căxâyăd詠ngămớiăcũngănhưăđi隠uăchỉnhăquyăhoạchăVLXDătạiăcácăđịaăphươngăchoă
phùăhợpăvớiăcácăđịnhăhướngăvàămụcătiêuăphátătri吋năchungăc栄aăcảănước.ăă

CácăquyăhoạchăVLXDăđịaăphươngăgiaiăđoạnăquaăđượcăl壱păđ隠uăbámăsátăyêuăcầu,ănộiădungă
đãănêuă trongănghịă địnhă24aă c栄aăChínhăph栄,ă rấtă nhi隠uăđịnhăhướngăvàăphươngăánăphátă tri吋nă
đượcăth詠căhi羽nătheoăquyăhoạchămangălạiăhi羽uăquảăkinhătếăxãăhội.ăCôngătácăquảnălýăvàătổăch泳că
th詠căhi羽năquyăhoạchăởăcácăđịaăphươngăcònăgặpănh英ngăkhóăkhĕnănhấtăđịnhă(v隠ănguồnăvốnăđầuă
tư,ăv隠ănĕngăl詠căc栄aăch栄ăđầuătư,ăv隠ăchấtă lượngătàiănguyênăkhoángăsảnălàmăVLXD,ăv隠ănh英ngă
thayăđổiătrongăchiếnălượcăphátătri吋năkinhătếăxãăhội…).ăChínhăvìăv壱y,ătrongăđi隠uă6ăNghịăđịnhă24aă
c栄aăChínhăph栄ăquyăđịnhă“Địnhăkỳăxemăxét,ăđi隠uăchỉnhă05ănĕmămộtălầnăđốiăvớiăquyăhoạchăchungă
phátătri吋năVLXD…”.ăĐốiăvớiăcácăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDăđịaăphươngăcũngăcầnăphảiăđượcă
đánhă giáă tìnhă hìnhă th詠că hi羽nă hàngă nĕm,ă đưaă raă nh英ngă đi隠uă chỉnhă bổă sungă cầnă thiếtă nhằmă
mangălạiăhi羽uăquảăkinhătếăxãăhộiăcao.ăă

Côngătácăquyăhoạchăphátătri吋năVLXDăđãăcóănh英ngăđóngăgópătoălớnăchoăvi羽căphátătri吋năVLXDăởă
địaăphương.ăCĕnăc泳ăvàoăquyăhoạch,ănhi隠uăđịaăphươngăđãăcóăkếăhoạchăkêuăgọiăđầuătưăphátătri吋nă
sảnăxuấtăVLXD,ăkhôngăchỉăthoảămãnănhuăcầuăv壱tăli羽uăchoăxâyăd詠ngăc栄aăđịaăphươngămàăcònăthamă
giaăvàoăthịătrườngăchungăc栄aăcácătỉnhălânăc壱năvàăcảănướcă(đặcăbi羽tălàăxiămĕng,ăkínhăxâyăd詠ng,ăv壱tă
li羽uăốpălátăvàăs泳ăv羽ăsinh).ăMộtăsốăđịaăphươngăđãăcoiăngànhăsảnăxuấtăVLXDălàămộtăngànhăkinhătếă
mạnhăvàăvi羽căphátătri吋năsảnăxuấtăVLXDăđãămangălạiănguồnăthuăngânăsáchălớnăchoăđịaăphươngănhưă
ởăcácătỉnhăCaoăBằng,ăTuyênăQuang,ăYênăBái,ăHàăNam,ăQuảngăBình…ăă
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Tuyănhiên,ăởămộtăsốăđịaăphươngătrongănh英ngănĕmătrướcăđâyăđãăcóătìnhătrạngăxétăduy羽tăcácă
d詠ăánăđầuătưăkhôngătheoăquyăhoạch,ămộtăsốăd詠ăánăcóăquyămôănhỏ,ăcôngăngh羽ălạcăh壱uăđượcă
đầuătưănênăhi羽uăquảăkinhătếăthấp,ăđồngăthờiăđ吋ălạiăh壱uăquảăv隠ălâuădàiăchoăđịaăphương.ăă

5. Kết lu壱n: 

Tiếpătụcătri吋năkhaiăth詠căhi羽năNghịăđịnhă24aăc栄aăChínhăph栄ăv隠ăQuảnălýăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăvàă
th詠căhi羽năquyếtăđịnhăsốă1469/QĐ-TTgăngàyă22ăthángă8ănĕmă2014ăc栄aăChínhăph栄ăv隠ăvi羽căphêă
duy羽tăQuyăhoạchătổngăth吋ăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2030;ăngoàiănh英ngătỉnh,ăthànhăphốăđãăl壱păquyăhoạchănêuătrên,ăhi羽nănayămộtăsốăđịaă
phươngăđãăcóăkếăhoạchăphốiăhợpăvớiăVi羽năđ吋ătri吋năkhaiă l壱păquyăhoạchăphátătri吋năVLXDăđếnă
nĕmă2020ănhư:ăăCaoăBằng,ăLạngăSơn…ă

Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngălàăcơăquanăthuộcăBộăXâyăd詠ngăđượcăNhàănướcăgiaoăchoăch泳cănĕngă
làmăcôngătácăquyăhoạch,ăhi羽nălàăđơnăvịăduyănhấtăđ栄ăđi隠uăki羽năl壱păquyăhoạchăphátătri吋năVLXDă
choă ngànhă vàă choă cácă địaă phươngă theoăNghịă địnhă 24aă c栄aăChínhă ph栄.ă Vớiă ch泳că nĕngă vàă
nhi羽măvụăđượcăgiao,ăđếnănayăVi羽năđãăth詠căhi羽năl壱păquyăhoạchăđượcă59/63ătỉnhăthànhătrênăcảă
nước.ăL詠călượngăcánăbộăthamăgiaătr詠cătiếpăvàăthamăgiaăvớiă tưăcáchăcốăvấn,ăchuyênăgiaăchoă
côngătácăl壱păquyăhoạchăphátătri吋năVLXDăc栄aăVi羽năđ隠uăcóătrìnhăđộăđạiăhọcăvàătrênăđạiăhọc.ăK吋ă
từăkhiăcôngătácăquyăhoạchăđượcătri吋năkhai,ăVi羽năđãătiếnăhànhă l壱păgầnă100ăd詠ăánăquyăhoạchă
VLXDăvớiăcácăphạmăviăkhácănhau.ăHi羽nănay,ăVi羽năVLXDăđãăvàăđangăphốiăhợpăvớiăcácăSởăXâyă
d詠ngă tri吋nă khaiă l壱pă quyă hoạchă phátă tri吋nă VLXDă đếnă nĕmă 2020,ă nhằmă đưaă raă nh英ngă địnhă
hướngăđầuătưăphátătri吋năVLXDăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽năcụăth吋ăc栄aătừngăđịaăphươngăvàămangălạiă
hi羽uăquảăkinhătếăxãăhội.ă

ă
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S衛 C井N THI蔭T C曳A VI烏C L一P ĐIỀU CH迂NH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 
VLXD T迂NH NAM ĐỊNH Đ蔭N NĔM 2020 VÀ NH頴NG THU一N L営I, 
HẠN CH蔭 TRONG VI烏C PHÁT TRIỂN VLXD TRÊN ĐỊA BÀN T迂NH 

THEăNECESSITYăOFăESTABLISHINGăADJUSTMENTăTHEăMASTERăPLANă
ONăBUILDINGăMATERIALSăDEVELOPMENTăINăNAMăDINHăTOă2020ăWITHă

IDENTIFICATIONăOFăTHEăADVANTAGESăANDăLIMITATIONSă

KS. Đào Thái Dũng 
TrungătâmăD詠ăbáoăvàăQuyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Ngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăởăNamăĐịnhălàămộtăngànhăsảnăxuấtăkhôngăcóălợiăthếăphátă

tri吋năsoăvớiămộtăsốătỉnhătrongăvùngăĐồngăbằngăsôngăHồng,ătuyănhiênătrongăcácăgiaiăđoạnăvừaă
quaăđãăđượcăđầuătưăphátătri吋năvàăđãăđạtăđượcănh英ngăthànhăquảănhấtăđịnh,ăđápă泳ngăđượcănhuă
cầuămộtăsốăch栄ngăloạiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăgópăphầnăvàoăquáătrìnhăxâyăd詠ngăvàăphátătri吋năn隠nă
kinhătếăc栄aătỉnhătheoăhướngăcôngănghi羽păhóa,ăhi羽năđạiăhóa.ăă

Tỉnhăxácăđịnhăđượcătầmăquanătrọngăc栄aăngànhăcôngănghi羽păv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătừănayăđếnă
nĕmă2020ăvàăgiaiăđoạnătiếpătheoăđếnănĕmă2030.ă

ăBàiăbáoătrìnhăbàyăkếtăquả:ăphânătíchănh英ngăkhóăkhĕnătháchăth泳căcũngănhưănh英ngăthu壱nălợiă
đốiăvớiăphátătri吋năngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătạiătỉnhăNamăĐịnhăđ吋ăxâyăd詠ngănh英ngămụcă
tiêuăquanăđi吋m,ătrênăcơăsởăđóăhoạchăđịnhăphươngăánăđi隠uăchỉnhăquyăhoạchăđốiăvớiătừngălĩnhă
v詠căsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Từ khóa:ăTỉnhăNamăĐịnh,ăquyăhoạch,ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Abstract: 
TheăproductionăofăconstructionămaterialsăinăNamăDinhăprovinceăisăaăproductionăindustryăwithănoă

developmentăadvantagesăcomparedă toăotherăprovincesă ină theăRedăRiverăDelta.ăHowever,ă ină theă
recentăperiods,ătheăinvestmentăandădevelopmentăhaveăbeenăachievedătheădemandsăofăaănumberăofă
constructionămaterials,ă contributingă toă theăprocessăofă developingă theăprovince’săeconomyă ină theă
directionăofăindustrializationăandămodernization.ăTheăprovinceăhasăidentifiedătheăimportanceăofătheă
buildingămaterialsăindustryăfromănowătoă2020ăandătheănextăperiodătoă2030.ă

Theăpaperăpresentsătheăresults:ăanalyzingătheăchallengesăasăwellăasătheăadvantagesăforătheă
developmentă ofă theă constructionă materialsă manufacturingă industryă ină NamăDinhă provinceă toă
buildătheăviewpointsăandăgoals,ăonăwhichăbasis,ăplanningăadjustmentăoptionsăforăeachăfieldăofă
constructionămaterialsăproduction.ă

Keywords: NamăDinhăprovince,ămasterăplan,ăbuildingămaterials.ă
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1. Đặt vấn đ隠 
NamăĐịnhălàămộtătỉnhăthuộcăvùngăđồngăbằngăsôngăHồng,ăvớiăđặcăđi吋măđịaăhìnhăthuầnăđồngă

bằng,ăbằngăphẳngăvớiă2ădạngăđồngăbằngătrũngăthấpăvàăđồngăbằngăvenăbi吋năđãătạoăđi隠uăki羽nă
thu壱nălợiăchoăNamăĐịnhăphátătri吋nănôngănghi羽p,ăth栄y,ăhảiăsảnăvàăduălịch.ăĐ吋ăn隠năkinhătếăphátă
tri吋năđúngăhướng,ăhòaănh壱păvớiăs詠ăphátă tri吋năchungăc栄aăcảănướcăcũngănhưăc栄aăvùngăđồngă
bằngăsôngăHồng,ătiếnătớiăhộiănh壱păkinhătếătrongăkhuăv詠căvàăthếăgiới,ăphùăhợpăvớiăđặcăđi吋măt詠ă
nhiên,ăkinhătế,ăxãăhội,ătỉnhăNamăĐịnhăđãătri吋năkhaiăxâyăd詠ngăQuyăhoạchătổngăth吋ăphátătri吋năkinhă
tếăxãăhộiăđếnănĕmă2020ăđãăđượcăChínhăph栄ăphêăduy羽tăvàămộtăsốăquyăhoạchăphátătri吋năngành,ă
lĩnhăv詠căsảnăxuấtăđãăđượcăUBNDătỉnhăphêăduy羽tănhư:ăQuyăhoạchăphátătri吋năgiaoăthôngăv壱nătảiă
tỉnhă NamăĐịnhă đếnă nĕmă 2020,ă quyă hoạchă phátă tri吋nă côngă nghi羽pă tỉnhă NamăĐịnhă đếnă nĕmă
2020,ăQuyăhoạchăvùngătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2030.ă

ăTrongăquáătrìnhăphátătri吋năkinhătế,ăxãăhộiăc栄aătỉnh,ăngànhăsảnăxuấtăVLXDăđãăcóănh英ngăđóngă
gópănhấtăđịnh,ăthúcăđẩyătĕngătrưởngăkinhătế,ăcũngănhưăgópăphầnăvàoăs詠ănghi羽păcôngănghi羽pă
hóa,ă hi羽nă đạiă hóaă n隠nă kinhă tế.ă Nĕmă 2002ă UBNDă tỉnhă Namă Địnhă đãă cóă Quyếtă địnhă sốă
457/2002/QĐ-UBăngàyă05/02/2002ăphêăduy羽tăQuyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păV壱tăli羽uăxâyă
d詠ngătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2010ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2015ăvàănĕmă2011ăUBNDătỉnhăđãă
cóăQuyếtăđịnhăsốă448/QĐ-UBNDăngàyă22/3/2011ăv隠ăvi羽căphêăduy羽tăD詠ăánăĐi隠uăchỉnh,ăbổăsungă
quyăhoạchăphátă tri吋năv壱tă li羽uăxâyăd詠ngătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2020.ăSauă5ănĕmăth詠căhi羽nă
QuyăhoạchăngànhăsảnăxuấtăVLXDăc栄aătỉnhăđãăphátătri吋năkháămạnhăvàăcóănhi隠uăkhởiăsắcăcảăv隠ă
chấtălượngăvàăsốălượng,ătrìnhăđộăcôngăngh羽ăđãăđượcăđầuătưăđổiămớiătheoăhướngăcơăgiớiăhóa,ă
t詠ăđộngăhóa,ăchấtălượngăsảnăphẩmăđãăđượcăcảiăthi羽nărõăr羽tăvàăsảnălượngăsảnăphẩmăđãăluônă
tĕngătrưởngănĕmăsauăcaoăhơnănĕmătrước.ăăăă

Tuyănhiên,ăngànhăsảnăxuấtăVLXDătỉnhăNamăĐịnhăchưaăphátătri吋nătươngăx泳ngăvớiăti隠mănĕngă
sẵnăcóăc栄aătỉnh.ăTrongăquáătrìnhăphátătri吋năsảnăxuấtăVLXDăđãăbộcălộămộtăsốănh英ngăhạnăchế,ă
tồnătạiădoănh英ngăđi隠uăki羽năkháchăquanăvàăch栄ăquanănhưăch栄ngăloạiăVLXDăchưaăđaădạng,ăchưaă
đápă泳ngăđượcănhuăcầuăxâyăd詠ngătrongătỉnh,ănhi隠uăch栄ngăloạiăVLXDăphảiăđưaătừăcácătỉnhăkhácă
tớiăhoặcănh壱păngoại.ăSảnăxuấtămộtăsốăloạiăsảnăphẩmăcònătồnătạiăquyămôăsảnăxuấtănhỏălẻ,ăcôngă
ngh羽ălạcăh壱u,ăchấtălượngăsảnăphẩmăthấp,ăthịătrườngătiêuăthụăsảnăphẩmăbịăhạnăchế.ă

Đ吋ăcóăđịnhăhướngăđúngăchoăngànhăsảnăxuấtăVLXDăphátătri吋năphùăhợpăvớiăQuyăhoạchătổngăth吋ă
phátătri吋năkinhătếăxãăhộiătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ăvàăcácăquyă
hoạchăkhácăc栄aătỉnh,ăphátăhuyănh英ngăthếămạnh,ălợiăthếăc栄aătỉnh,ăkhắcăphụcănh英ngăhạnăchếătồnătạiă
đ吋ăđưaăngànhăsảnăxuấtăVLXDăphátătri吋năb隠năv英ngăđápă泳ngănhuăcầuăngàyăcàngătĕngăv隠ăsốălượngă
vàăchấtălượngămộtăsốăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăVLXD,ăvi羽cănghiênăc泳uăĐi隠uăchỉnhăQuyăhoạchăphátă
tri吋năVLXDătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ălàărấtăcầnăthiết.ă

2. Nh英ng thu壱n lợi và h衣n chế đối v噂i việc phát triển sản xuất v壱t liệu xây d詠ng trên 
địa bàn tỉnh Nam Định 

2.1. Những thuận lợi 

-ăNamăĐịnhăcóăvịătríăđặcăbi羽tătrongăvùngăđồngăbằngăsôngăHồng,ăcóăquanăh羽ăm壱tăthiếtăv隠ă
cácăhoạtăđộngăkinhătếăkhoaăhọc,ăvĕnăhoáă-ăxãăhộiăvàămởărộngăthịătrườngătiêuăthụăVLXDăvớiăă
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cácă tỉnhă thànhă trongăcảănước,ăđặcăbi羽tă làă th栄ăđôăHàăNội,ă thànhăphốăHảiăPhòngăvàăcácă tỉnhă
trongăvùng.ăă

-ăTuyăNamăđịnhăkhôngăcóănguồnătàiănguyênăkhoángăsảnălàmăVLXDăphongăphúăvàăđaădạng,ă
nhưngănhìnăchungăcácăkhoángăsảnăphiăkimăloạiănhưăSétăgạchăngói,ăcátăsanălấpăcóătr英ălượngă
tươngăđốiălớnăvàăphânăbốăđồngăđ隠uătrongătỉnh.ăă

-ăNamăĐịnhălàămộtătrongănh英ngătỉnhăcóăkinhătếăphátătri吋năc栄aăcảănước:ăTheoăsốăli羽uăthốngă
kê,ănĕmă2015ăGDPăc栄aătỉnhăchiếmăxấpăxỉă2,99%ătổngăGDPăc栄aăcảănước;ăgiáătrịăsảnăxuấtăcôngă
nghi羽pă c栄aă tỉnhă nĕmă 2015ă làă 50.668,6ă tỷă đồngă chiếmă 3,15%ă soă vớiă vùngă đồngă bằngă sôngă
Hồng;ăchiếmăgầnă0,9%ătổngăgiáătrịăsảnăxuấtăcôngănghi羽păc栄aăcảănước.ăă

-ăNhàămáyănhi羽tăđi羽năđangăđ詠ơcăđầuătưătrongăgiaiăđoạnătừănayăđếnă2020ăsẽăgiúpăNamăĐịnhă
cungăcấpănĕngălượngăổnăđịnh,ăđồngăthờiăđếnănĕmă2020ăkhiă03ătổămáyă(02ătổămáyăthuộcănhàă
máyănhi羽tăđi羽năNamăĐịnhăvàă01ătổămáyăthuộcăd詠ăánănhi羽tăđi羽năRạngăĐông)ăđiăvàoăhoạtăđộng,ă
ướcătínhămỗiănĕmăphátăthảiăkhoảngă1,894ătri羽uătấnătroăxỉă(vớiănguồnănhiênăli羽uăsửădụngălàăthană
cámă6b),ătrongăđóăkhoảngă0,6ătri羽uătấnăxỉăvàă1,3ătri羽uătấnătroăbay.ăSauănĕmă2020ăkhiăhaiătổămáyă
cònălạiăhoànăthànhăvàăđiăvàoăhoạtăđộngăthìălượngătroăxỉăướcătínhăkhoảngătrênă3,874ătri羽uătấnătroă
xỉ/nĕm.ăTrongăđóăkhoảngă1,2ătri羽uătấnăxỉăvàă2,7ătri羽uătấnătroăbay.ăĐâyăđượcăxemălàăphếăthảiăc栄aă
ngànhă côngănghi羽păđi羽n,ă nhưngă lạiă làănguồnănguyênă li羽uă thayă thếă choă cácă loạiă nguyênă li羽uă
truy隠năthốngătrongăngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăVLXD.ă

-ăTrongănhi隠uănĕmăquaăxâyăd詠ngăcơăsởăhạătầngălàămộtătrongănh英ngăthànhăt詠uănổiăb壱tătrongă
phátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiăc栄aătỉnh.ăNhuăcầuăphátătri吋năh羽ăthốngăcơăsởăhạătầngăgiaoăthôngăđư-
ờngăbộ,ăđườngăsắt,ăđườngăbi吋n,ăđườngăhàngăkhông,ăbếnăcảng,ămạngălướiăthôngătinăliênălạc,ă
cácăđôăthịăđượcănângăcấpăvàăxâyăd詠ngămớiălàmăchoăthịătrườngătiêuăthụăVLXDăngàyăcàngăđượcă
mởărộng.ă

2.2. Những hạn chế 

Bênăcạnhănh英ngăyếuătốăthu壱nălợiăcơăbảnănêuătrên,ăvi羽căphátătri吋năsảnăxuấtăvàămởărộngăthịă
trườngăVLXDăởăNamăĐịnhăcũngăcònăgặpănh英ngăkhóăkhĕnănhấtăđịnh:ă

-ă Tuyă khoángă sảnă làmăVLXDăđượcăphânăbốăkhôngăđồngăđ隠u,ă nhưngă chấtă lượngăkhôngă
cao,ă tr英ă lượngămỏă ít,ă khôngăđápă泳ngăđượcă choă vi羽că khaiă thácă sảnă xuấtă vớiă quyămôăcôngă
nghi羽pălâuădài.ăă

-ăNằmăbênăcạnhăcácă tỉnhăcóăngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăVLXDăphátă tri吋nămạnhămẽăvớiă
nhi隠uă ch栄ngă loại,ă chấtă lượngă caoă nhưăHàăNam,ăNinhă Bình,ă Tháiă Bình,ă Hảiă Dương,ăQuảngă
Ninh,ăHưngăYên....ăĐâyă làănh英ngă tháchă th泳căkhôngănhỏăđốiăvớiăcácădoanhănghi羽păsảnăxuấtă
VLXDăc栄aăNamăĐịnhătrongăvi羽căcạnhătranhăđ吋ăchiếmălĩnhăthịătrường.ă

-ăCôngătácăđi隠uătraăcơăbảnănguồnătàiănguyênăkhoángăsảnălàmăVLXDăc栄aătỉnhăđãăđượcăth詠că
hi羽n,ătuyănhiênănhi隠uămỏăđãăđượcăphátăhi羽nănhưngăchưaăcóăthĕmădòăđánhăgiáăchấtălượng,ătr英ă
lượngăđầyăđ栄ăgâyăkhóăkhĕnătrongăcôngătácăkêuăgọiăđầuătư.ă
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3.  S詠 cần thiết c栄a việc l壱p đi隠u chỉnh quy ho衣ch phát triển vlxd tỉnh Nam Định đến 
năm 2020 

Ngàyă22/08/2011,ăUBNDă tỉnhăNamăĐịnhăđãă raăQuyếtăđịnhăsốă448/QĐ-UBNDăv隠ăvi羽căphêă
duy羽tăd詠ăánăĐi隠uăchỉnh,ăbổăsungăQuyăhoạchăphátătri吋năVLXDătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2020.ă
Quaăquáătrìnhă5ănĕmătri吋năkhaiăth詠căhi羽n,ăQuyếtăđịnhănàyăđãăcóănh英ngătácăđộngătíchăc詠căđếnă
s詠ăphátă tri吋nă c栄aăngànhăVLXDă trênăđịaăbànăcũngănhưăn隠năkinhă tếă c栄aă tỉnhănóiă chung.ăQuyă
hoạchăđượcăphêăduy羽tănĕmă2011ăđãăcóănh英ngăđịnhăhướngăđúngăchoăngànhăsảnăxuấtăVLXDăă
tỉnhăNamăĐịnhătừăvi羽cătínhătoánănhuăcầuăVLXD,ăxâyăd詠ngănh英ngămụcătiêu,ăquanăđi吋măđếnăvi羽că
l壱păcácăphươngăánăphátătri吋nătừngăch栄ngăloạiăsảnăphẩm.ăChoăđếnănay,ănh英ngămụcătiêuăquană
đi吋măv磯năphùăhợp,ătuyănhiênăcĕnăc泳ăvàoăth詠cătếăthìămộtăsốăquanăđi吋măcầnăđi隠uăchỉnhăvàăbổă
sung,ăsửaăđổiămộtăsốăýăchoăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽năhi羽nătại.ăV隠ăth詠căhi羽năcácăphươngăánăquyă
hoạch,ăđầuă tưăsảnăxuấtăhầuăhếtă cácăch栄ngă loạiă sảnăphẩmă tỉnhăcóă lợiă thếăcạnhă tranh,ă cóă thịă
trườngărộngăđ隠uăth詠căhi羽năthu壱nătheoăquyăhoạchăđưaăngànhăsảnăxuấtăVLXDăđạtăđượcănh英ngă
thànhă t詠uăđángăk吋:ănĕngă l詠căsảnăxuấtăVLXDăc栄aă tỉnhăđạtăđượcăcaoăhơnăsoăvớiănh英ngăgiaiă
đoạnătrước,ăcôngăngh羽ăsảnăxuấtătiếnătiếnăhi羽năđạiăđãăđượcăđầuătư,ăcơăcấuăsảnăphẩmăđãăhợpălýă
hơn,ăchấtă lượngăsảnăphẩmăđãăđượcăcảiăthi羽năhơnănhi隠u,ăôănhi宇mămôiătrườngăđãăđượcăkhắcă
phụcăđángăk吋.ăTuyănhiên,ătrongăquáătrìnhăth詠căhi羽n,ăQuyăhoạchănàyăcũngăđãăbộcălộănh英ngăhạnă
chế,ătồnătạiăcầnăkhắcăphục.ă

3.1. Những ưu điểm 

-ăGópăphầnăthúcăđẩyăphátătri吋năKT-XHăchungăc栄aătỉnh,ăthamăgiaăchuy吋năđổiăcơăcấuăkinhătế,ă
tĕngătỷătrọngăcôngănghi羽p.ă

ăĐápă泳ngănhuăcầuăthịătrườngăxâyăd詠ngăđốiăvớiănh英ngăch栄ngăloạiăVLXDTT.ăGópăphầnăvàoă
vi羽căphátătri吋năcơăsởăhạătầng,ăđôăthị,ăkhuăcụmăcôngănghi羽păvàănhàăởădânăcư...ă

-ăGiảiăquyếtăcôngăĕnăvi羽că làmăchoăngườiă laoăđộng,ănhấtă làă laoăđộngăđịaăphươngăcóă tayă
ngh隠ăthấp.ă

-ăGópăphầnă th詠căhi羽nă tốtăcôngă tácăquảnă lýăkhaiă thácăvàăbảoăv羽ă tàiănguyênăkhoángăsảnă
làmăVLXD.ă

-ăVấnăđ隠ămôiă trườngătrongăsảnăxuấtăVLXDăcũngăđượcăcácăcấp,ăcácăngànhăthườngăxuyênă
thanh,ăki吋mătraădoăđóăhạnăchếăđượcăm泳căđộăôănhi宇măvàăgiảmăkhiếuăki羽nătrongădânăcư.ă

Cácădoanhănghi羽păhoạtăđộngăsảnăxuấtăVLXDăđãăcóăýă th泳că th詠căhi羽nă tốtăhơnănh英ngăquyă
địnhăc栄aăNhàănước,ăđầuătưăđổiămớiăcôngăngh羽,ăthiếtăbịăkhaiăthácăvàăchếăbiếnăkhoángăsảnătạoă
hi羽uăquảătrongăkinhădoanhăvàăgiảmăôănhi宇mămôiătrường,ătiếtăki羽mătàiănguyên.ă

3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3.2.1. Nguyên nhân khách quan: 

-ăQuyăhoạchăphêăduy羽tănĕmă2011ăđượcăl壱păkhiăchưaăcóămộtăsốăquyăhoạchăquanătrọngăc栄aă
tỉnhăcũngănhưăc栄aăcảănướcănhư:ă
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+ăQuyăhoạchăxâyăd詠ngăvùngătỉnhăNamăĐịnhăđếnănĕmă2030,ătầmănhìnăđếnănĕmă2050.ă

+ă Đi隠uă chỉnhă Quyă hoạchă tổngă th吋ă phátă tri吋nă VLXDă ởă Vi羽tă Namă đếnă nĕmă 2020ă vàă địnhă
hướngăđếnănĕmă2030ă

+ăQuyăhoạchăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăởăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnă
nĕmă2030.ă

+ăChỉăthịăsốă10/CT-TTgăngàyă16/4/2012ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄ăv隠ăvi羽cătĕngăcườngăsửă
dụngăv壱tăli羽uăxâyăkhôngănungăvàăhạnăchếăsảnăxuất,ăsửădụngăgạchăđấtăsétănung;ăThôngătưăsốă
09/2012/TT-BXD,ăngàyă28/11/2012ăc栄aăBộăXâyăd詠ngăv隠ăvi羽căQuyăđịnhăsửădụngăv壱tă li羽uăxâyă
khôngănungătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ng;ă

-ăKh栄ngăhoảngăkinhătếătoànăcầuăvàătrongănước,ăd磯năđếnăthịătrườngăbấtăđộngăsảnătrầmălắngă
kéoădài,ăvốnăđầuătưăxâyăd詠ngăsụtăgiảmăd磯năđếnănhuăcầuăVLXDăsuyăgiảmăđángăk吋.ă

3.2.2. Nguyên nhân chủ quan cũng như những hạn chế của quy hoạch: 

-ăTrongăQuyăhoạchăđãăđượcăphêăduy羽tănĕmă2011ăchưaăphânătíchăthịătrườngăVLXDăởăNamă
Địnhăcóănh英ngăđặcăthùăriêng,ăđặcăbi羽t,ăNamăĐịnhăgầnăcácătỉnhăcóătốcăđộăphátătri吋năcaoăhơnăsoă
vớiăcácătỉnhătrongăvùngăvàătrongănướcănhưăHàăNội,ăQuảngăNinh,ăHảiăPhòng.ăă

-ăQuyăhoạchăcácăđi吋mămỏăsétăgạchăngóiănhưngăchưaăcóăquyăhoạchăthĕmădòăchiătiếtăcũngă
nhưăkhôngăxácăđịnhăcụăth吋,ăchínhăxác,ăkhôngăkhoanhăđịnhăgianhăgiớiădi羽nătíchămàăchỉăđưaătênă
đi吋măquyăhoạchătheoătênăđịaădanhă(địnhătính),ăchưaăcóăđịnhăhướngăkhaiăthácăd磯năđếnăvi羽căđầuă
tưă xâyăd詠ngănhàămáyă khôngăhi羽uăquả,ămộtă sốănhàămáyăgạchăđấtă sétă nungă thiếuă ch栄ăđộngă
nguồnănguyênăli羽uăsét,ăphảiăsửădụngănguy羽năli羽uăt壱năthuăhoặcămuaăc栄aătỉnhăkhác.ă

-ăD詠ăbáoăs詠ăphátătri吋năcôngăngh羽ăch壱măhơnăsoăvớiăth詠cătế.ăPhươngăánăquyăhoạchăd詠ăkiếnă
đếnănĕmă2020ăv磯năcònătồnătạiălòăth栄ăcôngăvàăcôngăngh羽ălòăđ泳ngăliênătụcăv磯năđượcăphátătri吋n.ăă

-ă Côngă tácă quảnă lý,ă giámă sátă đầuă tưă theoă quyă hoạchă chưaă cóă s詠ă phốiă hợpă chặtă chẽă vàă
thườngăxuyênăc栄aăcácăcấpăquảnălýăd磯năđếnătìnhătrạngăđầuătưăkhôngăđúngăquyăhoạch,ătiêuăthụă
sảnăphẩmăkhóăkhĕn,ăsảnăxuấtăcầmăchừng.ăCôngătácăquảnălýăhoạtăđộngăsảnăxuấtăVLXDăchưaă
đápă泳ngăđượcăyêuăcầuăth詠cătếăl詠călượngăcánăbộăchuyênăngànhăcònămỏng,ăthiếuăkinhănghi羽m.ă
Côngătácăthanhătra,ăki吋mătraăhoạtăđộngăsảnăxuấtăVLXDăchưaăđiăsát,ăchưaăkịpăthời,ăxửălýăhànhăviă
viăphạmăphápălu壱tăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngăchưaăth詠căhi羽nănghiêm.ăă

-ăCôngă tácă bảoă v羽ămôiă trườngă c栄aă cácă doanhănghi羽pămangă tínhă đốiă phó;ăNhi隠uă doanhă
nghi羽pătri吋năkhaiăchưaăđầyăđ栄ăcácăhạngămụcăgiảmăthi吋uătácăđộngăđếnămôiătrườngătrongăsảnă
xuấtăVLXD.ă

-ăVôiă th栄ăcôngălàăsảnăphẩmăkhôngăcóătrongăQuyăhoạchătrướcăđâyănhưngăđãăđượcăđầuătưă
phátătri吋nătrênăđịaăbànătỉnh,ădoănhuăcầuăc栄aăđịaăphươngăđ吋ăphụcăvụăchoăsảnăxuấtănôngănghi羽pă
vàănuôiătrồngăth栄y,ăhảiăsản.ă

-ăMộtă sốăVLXDăkhácănhưăv壱tă li羽uă compozite,ă khungă cửaănh詠a,ă v英aă khôă trộnă sẵn,…ăđ隠uă
chưaăth詠căhi羽năđượcăhoặcăcóăth詠căhi羽nănhưngăhi羽uăquảăchưaăcaoăvìănhuăcầuăsửădụngătrênăđịaă
bànătỉnhăchưaăcao,ăcácăloạiăv壱tăli羽uănóiătrênălàăcácăloạiăv壱tăli羽uămới,ădoăv壱yănhânădânăchưaătină
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tưởngăvàoăchấtălượngăsảnăphẩmăcũngănhưăcácăsảnăphẩmămớiăcũngăchưaăcạnhătranhăđượcăvớiă
cácăsảnăphẩmătruy隠năthốngădoăt壱păquánăsửădụngăVLXDăc栄aăđịaăphương.ă

4. Kết lu壱n 

Từănh英ngăưuăđi吋m,ănh英ngătồnătại,ăhạnăchếănhưătrên,ăvi羽căđi隠uăchỉnhăQuyăhoạchălầnănàyă làă
cầnăthiếtăđ吋ăphùăhợpăvớiăcácăchínhăsáchăc栄aăNhàănước,ăc栄aăđịaăphương.ăCùngăvớiăđóăđi隠uă
chỉnhăQuyăhoạchăl壱pămớiăcầnăphảiăđưaăraănh英ngăđịnhăhướngăđúngăchoăngànhăsảnăxuấtăVLXDă
phátătri吋năphùăhợpăvớiăcácăquyăhoạchăc栄aătỉnh,ăcũngănhưăc栄aăcảănướcăđ吋ăphátăhuyănh英ngăthếă
mạnh,ălợiăthếăc栄aătỉnh,ăkhắcăphụcănh英ngăhạnăchếătồnătạiătrướcăđóănhằmăđưaăngànhăsảnăxuấtă
VLXDăphátătri吋năb隠năv英ng,ăđápă泳ngănhuăcầuăngàyăcàngătĕngăv隠ăsốălượngăvàăchấtălượngămộtă
sốăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăVLXD.ăMộtăsốăđi吋măcầnălàmăđượcătrongăvi羽căl壱păQuyăhoạchă:ăă

-ăCầnătínhăđếnănhuăcầuăc栄aăthịătrườngătiêuăthụăVLXDătrênăđịaăbànătỉnh,ăcânăđốiăcungăcầuăvớiă
cácătỉnhălânăc壱n.ă

-ă D詠ă báoă tiếnă độă phátă tri吋nă khoaă họcă côngă ngh羽ă phùă hợpă vớiă tìnhă hìnhă th詠că tếă c栄aă địaă
phươngăcũngănhưătiếnăđộăphátătri吋năkhoaăhọcăcôngăngh羽ăc栄aăvùngăĐồngăbằngăsôngăHồngăvàă
cảănước.ă

-ăQuyăhoạchăchiătiếtăcácăđi吋mămỏăkhoángăsảnăđượcăcấpăphépăchoăcácăhoạtăđộngăsảnăxuấtă
VLXD.ă

-ăĐưaăraă lộă trìnhăxóaăbỏăcácăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăVLXDălạcăh壱u,ăgâyăôănhi宇mămôiă trườngă
nhưălòăgạcăth栄ăcông,ălòăđ泳ngăliênătục,ălòăhoffmanăhayălòăvôiăth栄ăcông.ă

-ăXâyăd詠ngăđịnhăhướngăphátătri吋năphùăhợpăchoăcácăsảnăphẩmăVLXDămàătỉnhăcóălợiăthế.ă

-ăĐưaăraănộiădungăth詠căhi羽năcụăth吋ăchoăcácăsở,ăban,ăngành,ăcácăđịaăphươngăvàăcácăcơăsởă
sảnăxuấtăVLXD.ă

ă
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QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN V一T LI烏U XÂY D衛NG T迂NH QUẢNG NINH, 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NH頴NG GIẢI PHÁP TH衛C HI烏N 

THEăDEVELOPMENTăPLANNINGăBUILDINGăMATERIALSă
INăQUANGăNINHăPROVINCE,ăORIENTATIONăDEVELOPMENTăANDă

IMPLEMENTATIONăMEASURESă

KS. Nguy宇n Thị Hoàn 
NCVăTrungătâmăD詠ăbáoăvàăQuyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 

Ngànhăcôngănghi羽păkhaiă thácăkhoángăsản,ăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngă thôngă thườngăc栄aă
tỉnhăQuảngăNinhălàăngànhăcóălợiăthếăphátătri吋n,ătrongăcácăgiaiăđoạnăvừaăquaăđãăđượcăưuătiênă
phátă tri吋năvàăđãăđạtăđượcănh英ngă thànhăquảăcao,ăđóngăgópăvàoăquáă trìnhăxâyăd詠ngăvàăphátă
tri吋năn隠năkinhătếăc栄aătỉnhătheoăhướngăcôngănghi羽păhóa,ăhi羽năđạiăhóa.ăTỉnhăcũngăxácăđịnhătầmă
quanătrọngăc栄aăngànhăcôngănghi羽păv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătừănayăđếnănĕmă2020ăvàăgiaiăđoạnătiếpă
theoăđếnănĕmă2030.ăă

Bàiăbáoănàyă trìnhăbàyăkếtăquảăđi隠uă traăkhảoăsátăhi羽nă trạngăsảnăxuất,ă tiêuă thụăv壱tă li羽uăxâyă
d詠ngăvàăđánhăgiáătìnhăhìnhăth詠căhi羽năquyăhoạchă3010ăv隠ăphátătri吋năsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
đãăđượcăphêăduy羽tănĕmă2009,ăphânătíchănh英ngăkhóăkhĕnătháchăth泳căc栄aăn隠năkinhătếătrongăgiaiă
đoạnătới,ăxâyăd詠ngăcácămụcătiêu,ăquanăđi吋măvàăphươngăánăđi隠uăchỉnhăquyăhoạchăđốiăvớiătừngă
lĩnhăv詠căsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Từ khóa:ăTỉnhăQuảngăNinh,ăquyăhoạch,ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Abstract: 

Miningă industry,ă ordinaryă constructionă materialsă productionă ină Quangă Ninhă provinceă isă aă
developmentăadvantageă industry.ă Ină recentă years,ă ită hasăbeenăprioritizedă forădevelopmentăandă
achievedă highă resultsă andă contributingă toă theă processă ofă establishingă andă developingă theă
economyăwithă theădirectionăofă industrializationăandămodernization.ăTheăprovinceăalsoă identifiesă
theăimportanceăofătheăbuildingămaterialsăindustryăfromănowătoă2020ăandătheănextăperiodătoă2030.ă

Thisăpaperăpresentsătheăsurveyăresultsăofătheăcurrentăstatusăofăconstructionămaterialăproductionă
andăconsumptionăandăassessătheăimplementationăofătheăNo.ă3010ămasterăplanăonădevelopmentăofă
productionă ofă buildingă materialsă approvedă ină 2009ă asă wellă asă analyzingă theă difficultiesă andă
challengesăofătheăeconomyăinătheăcomingăperiodăthenăsettingăobjectives,ăviewpointsăandăplansătoă
adjustătheămasterăplanăforăeachăfieldăofăconstructionămaterialsăproduction.ă

Keyword: QuangăNinhăprovince,ămasterăplan,ăbuildingămaterials.ă

ă
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1. Đặt vấn đ隠 

QuảngăNinhă làămộtă tỉnhă thuộcăvùngăđồngăbằngăsôngăHồng,ănằmă trongăvùngăkinhă tếă trọngă
đi吋măphíaăBắc.ăCùngăvớiăHàăNội,ăHảiăPhòng,ăQuảngăNinhă làămộtă trongă3ăđộngă l詠că thúcăđẩyă
kinhătếăvùngăphátătri吋n.ăNằmăởăcửaăngõăphíaăĐôngăBắc,ăQuảngăNinhăcóăvịătríăđịaălýăchiếnălượcă
quanătrọngătrongăphátătri吋năkinhătếăcũngănhưăbảoăv羽ăanăninhăquốcăphòng.ăTỉnhăQuảngăNinhăhộiă
tụă rấtă nhi隠uă đi隠uă ki羽nă thu壱nă lợiă đ吋ă phátă tri吋nă kinhă tếă xãă hộiămàănhi隠uă tỉnh,ă thànhăphốă khácă
khôngăcóăđược:ăPhongăphúăv隠ănguồnătàiănguyên,ăcóăbi吋năđảoăthu壱nălợiăchoăphátătri吋năkinhătếă
bi吋n;ăcóăđườngăbiênăgiớiăquốcătếăgiápăTrungăQuốc,ăcóăcửaăkhẩuăquốcătế,ăh羽ăthốngăgiaoăthôngă
thu壱nă lợiă cảăđườngăbộăvàăđườngăbi吋nă tạoăđàăchoăvi羽căgiaoă thương,ăxuấtănh壱păkhẩu;ănhi隠uă
danhălamăthắngăcảnhătầmăcỡăquốcătếă(kỳăquanăthiênănhiênăthếăgiới,ădiăsảnăthiênănhiênăthếăgiớiă
VịnhăHạăLong,…)ăđ吋ăphátătri吋năduălịch.ă

Theoăđịnhăhướngăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiăđếnănĕmă2020,ăQuảngăNinhătiếpătụcăđầuătưăphátă
tri吋năv隠ăxâyăd詠ngăcácăcôngătrình,ăcơăsởăhạătầngă(côngătrìnhăgiaoăthôngăđườngăbộ,ăcầuăcống,ă
bếnăcảng,ăthuỷălợi;ăcácăkhuăcôngănghi羽p,ăkhuăkinhătế,ăkhuăduălịch;ăcácăcôngătrìnhăphụcăvụăth吋ă
thaoăvĕnăhóa;ăxâyăd詠ngămớiăvàănângăcấpăcácăh羽ăthốngăđôăthịăvàănhàăởăc栄aănhânădânătrênăđịaă
bàn).ăPhátătri吋năxâyăd詠ngănhàăcaoătầng,ăchungăcư,ăcaoăốcăvĕnăphòng,ăkháchăsạn...ăkhôngăchỉă
mangălạiămộtăthịătrườngărộngălớnăchoăs詠ăphátătri吋năngànhăxâyăd詠ngămàăcònăthúcăđẩyăphátătri吋nă
cácăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(VLXD)ăcaoăcấp,ăchấtălượng,ăđạtăcácăchỉătiêuăkinhătếăkỹăthu壱tă
caoăhơn.ăKhiăđờiăsốngăđượcănângăcao,ăngườiădânăcóănhuăcầuăcảiătạoănhàăở,ăsẽăđòiăhỏiăvi羽că
cungă泳ngămộtăkhốiălượngălớnăVLXDăvàăyêuăcầuăcácăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăđaădạngăhơn.ăCh栄ă
trươngărútăngắnăkhoảngăcáchăv隠ăkinhătếăgi英aănôngăthônăvàăthànhăthịăc栄aăNhàănướcăcũngă làă
nguyênănhânăđ吋ăVLXDăphátătri吋nătrongăgiaiăđoạnătới.ă

ăThịătrườngăVLXDăc栄aăcácătỉnhăxungăquanhăvàăcảănướcăđangăphátătri吋năvàănhuăcầuătiêuăthụă
v壱tăli羽uătĕngănhanhătrongăthờiăgianătới,ăcũngălàăđi隠uăki羽năchoăngànhăVLXDăởăQuảngăNinhăphátă
tri吋n.ăTỉnhăQuảngăNinhăcóănhi隠uă thu壱nă lợiă trongăvi羽căgiaoă lưuăvớiăcácă tỉnh,ă thànhăphốăởăkhuă
v詠căĐồngăbằngăSôngăHồng,ăTrungăduămi隠nănúiăphíaăBắc,ăđóălàăcácăvùngăkinhătếănĕngăđộngăcóă
nhuăcầuăVLXDăcao,ăcóăti隠măl詠căv隠ăđầuătưărấtămạnh,ălàăđộngăl詠cătoălớnăđ吋ăhỗătrợăchoăs詠ăphátă
tri吋năc栄aăngànhăVLXDăđồngăthờiălàăthịătrườngătiêuăthụăVLXDăc栄aătinhr.ăDoăđó,ătrongătươngălaiă
QuảngăNinhăsẽătrởăthànhămộtăthịătrườngăVLXDăsôiăđộngăc栄aăvùngăĐồngăbằngăSôngăHồngăvàă
cảănước.ăă

Hơnăthếăn英a,ăQuảngăNinhălàămộtătrongănh英ngăđịaăphươngăcóănguồnătàiănguyênăkhoángăsảnă
làmăVLXDăphongăphúăvàăđaădạng,ătrongăđóăcóănguồnăkhoángăsảnăsảnăxuấtăxiămĕng,ăkhaiăthácă
đáăxâyăd詠ng,ăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăgốmăcaoăcấp,ăsảnăxuấtăkínhăxâyăd詠ng,…ăCácămỏăthanălớnăt壱pă
trungăởăQuảngăNinhălàănh英ngălợiăthếăcơăbảnăđ吋ăQuảngăNinhăphátătri吋năsảnăxuấtăVLXDătrongă
nh英ngănĕmătới.ăă

Trongănhi隠uănĕmăquaăxâyăd詠ngăcơăsởăhạătầngălàămộtătrongănh英ngăthànhăt詠uănổiăb壱tătrongă
phátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiăc栄aătỉnh.ăNhuăcầuăphátătri吋năh羽ăthốngăcơăsởăhạătầngăgiaoăthôngăđư-
ờngăbộ,ăđườngăsắt,ăđườngăbi吋n,ăđườngăhàngăkhông,ăbếnăcảng,ămạngălướiăthôngătinăliênălạc,ă
cácăđôăthịăđượcănângăcấpăvàăxâyăd詠ngămớiălàmăchoăthịătrườngătiêuăthụăVLXDăngàyăcàngăđư-
ợcămởărộng.Trongăquáătrìnhăxâyăd詠ngăvàăphátătri吋năkinhătếăc栄aătỉnh,ăngànhăsảnăxuấtăVLXDă
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đãăđóngăvaiă tròăquanătrọng,ăgópămộtăphầnăkhôngănhỏăđưaăQuảngăNinhăcóăs詠ăđổiă thayănhưă
hi羽nănay.ă

2. Tình hình sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh 

Ngànhăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăởăQuảngăNinhăđangărấtăphátătri吋năsoăvớiăcácătỉnhăthànhăkhácătrongă
cảănước.ăĐếnănay,ăQuảngăNinhăđãăsảnăxuấtăđượcăhầuăhếtăcácăloạiăsảnăphẩmăVLXD,ăvớiăquyă
môălớnăvàăchấtă lượngăcao.ăCácăsảnăphẩmăđangăđượcăsảnăxuấtă trongătỉnhă là:ăXiămĕng;ăgạchă
gốmăốpălátă(gạchăcotto,ăgạchăceramic)ăvàăđáăốpălátăt詠ănhiên;ăgạchăđấtăsétănungăvàăv壱tăli羽uăxâyă
khôngănung;ăngóiăđấtăsétănungăvàătônălợp;ăđáăxâyăd詠ng;ăcátăxâyăd詠ng;ăbêătôngăthươngăphẩmă
vàăbêătôngăcấuăki羽n;ăvôi;ăkhaiăthácăchếăbiếnănguyênăli羽uăcaoălanhăvàăcátătrắng.ăTrongăsốăcácă
sảnăphẩmănàyăcóăxiămĕng,ăgạchăgốmăốpălátăđượcăsảnăxuấtăquyămôălớn,ăcôngăngh羽ăsảnăxuấtă
hi羽năđại,ăđạtăm泳cătiênătiếnăc栄aăthếăgiớiăvớiăkhốiălượngălớn,ăngoàiăvi羽căđ栄ăcungăcấpătrênăđịaăbànă
tỉnhăvàămộtăsốătỉnhăkhácăcònăcóădưăđ吋ăxuấtăkhẩuăraănhi隠uănướcătrênăthếăgiới.ă

3. Định hư噂ng phát triển 

Cĕnăc泳ăvàoăxuăthếăphátătri吋năsảnăxuấtăVLXDăchungăc栄aăthếăgiới,ăc栄aăcảănướcăvàăc栄aăcácă
tỉnhăvùngăđồngăbằngăsôngăHồng,ăcĕnăc泳ăvàoănh英ngălợiăthếăcạnhătranhăvàătìnhăhìnhăphátătri吋nă
sảnăxuấtăVLXDăởăQuảngăNinh,ăđịnhăhướngăphátătri吋năVLXDătỉnhăQuảngăNinhănhưăsau:ă

3.1. Về chủng loại sản phǣm: 

Trongăgiaiăđoạnănày,ăhầuăhếtăcácăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăVLXDăch栄ăyếuăđãăđượcăsảnăxuấtătạiă
QuảngăNinhăvớiăcácănĕngăl詠căkháălớn,ăvìăv壱yătrongăgiaiăđoạnănàyăsẽăt壱pătrungăvàoăđầuătưăchi隠uă
sâu,ămởărộngăv隠ăquyămô,ănângăcaoăchấtă lượngăsảnăphẩm,ăphátă tri吋năcácăsảnăphẩmămớiăcóă
chấtă lượngăcaoăhơn,ă ti羽nă íchăhơn,ăđạtă tiêuăchuẩnăquốcă tếăđ吋ăcóăkhảănĕngă thayă thếăcácă loạiă
VLXDătruy隠năthốngăvàăcácăloạiăVLXDănh壱păngoại.ă

- Vật liệu xây: Hạnăchếăphátătri吋năsảnăxuấtăgạchănung,ăchỉăsảnăxuấtăkhiăcònăbảoăđảmănguồnă
nguyênăli羽u.ăPhátătri吋nămạnhăhơnăcácăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăkhôngănungănhư:ăgạchăxiămĕngă-ă
cốtăli羽u,ăbêătôngăkhíăchưngăáp,ăbêătôngărỗng,ăkínhăcườngăl詠c,ăkínhăanătoànăđ吋ălắpăd詠ngămặtă
ngoàiăcácătòaănhàăcaoătầng,ăgạchăblocăth栄yătinhăđ吋ătừngăbướcăgiảmăbớtăsửădụngăgạchănung,ă
th詠căhi羽năcôngănghi羽păhóaăxâyăd詠ng,ăđồngăthờiătiếtăki羽mănguồnăđấtăsétăngàyăcàngăcạnădần.ă
Đầuătưăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăkhôngănungătheoăcôngăngh羽ătiênătiến,ăhi羽năđạiăc栄aăthếăgiới,ăđaă
dạngăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăv隠ăkíchăthước,ămàuăsắcăđ吋ăgiúpăchoănh英ngănhàăthiăcôngăcóăth吋ăl詠aă
chọnătheoăyêuăcầuăhoànăthànhăthi羽năkhốiăxâyăkhôngătrát.ă

- Vật liệu lợp: Phátătri吋năsảnăxuấtăcácăloạiăngóiănungăkhôngătrángămenăhoặcătrángămenăvàăcóă
màuădùngăđ吋ătrangătrí,ăcácăloạiăngóiăgiảăcổ.ăPhátătri吋năsảnăxuấtăcácăloạiătấmălợpăthôngăminh,ă
tấmălợpăsinhăthái,ătấmălợpănh詠aăcaoăcấpăălấyăánhăsángăt詠ănhiên.ă

- Vật liệu ốp lát: Tiếpătụcăđầuătưăsảnăxuấtăcácăloạiăgạchăgốmăốpălátăvớiăkíchăthướcălớn,ăđaă
dạngăm磯uămã,ămầuă sắc,ă sảnă phẩmă cóă khảă nĕngă chốngămàiămònă cao,ă hoànă toànă sửă dụngă
nguyênăv壱tăli羽uătrongănước.ăSảnăphẩmăcóătínhăthẩmămỹăcao,ămàuăsắcăhoaăvĕnătrangătríămangă
tínhăhi羽năđạiăđ吋ăđápă泳ngănhuăcầuăngàyăcàngăcaoăc栄aăngườiă tiêuădùngă trongănướcăvàăngoàiă
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nước.ăPhátătri吋năsảnăxuấtăcácăloạiăgạchăốpălátănộiăthấtăcóăkhảănĕngăngĕnăngừaăs詠ăngưngătụă
hơiănước,ăngĕnăngừaăs詠ăbámăbẩn,ăcóăth吋ăhútămùiăhôiătạoăkhôngăkhíătrongălành.ăTiếpătụcătìmă
kiếmăthịătrường,ănângăcaoătỷătrọngăxuấtăkhẩuă

Phátă tri吋năsảnăxuấtă cácă loạiă v壱tă li羽uăốpă látăngoạiă thấtă t詠ănhiênăvàănhână tạoăcóăvẻăđẹpă t詠ă
nhiênăvàăb隠nătrongămọiămôiătrườngăthờiătiết.ă

- Bê tông xây dựng: Tiếpătụcăphátătri吋năsảnăxuấtăcácăloạiăbêătôngăcấuăki羽năđúcăsẵnăd詠ă泳ngă
l詠c,ăbêătôngătấmălớn,ăốngăcống,ăcộtăđi羽nălyătâm,ăcọcămóngăđápă泳ngănhuăcầuăcôngănghi羽păhóaă
xâyăd詠ng.ăă

Phátătri吋năđaădạngăcácă loạiăbêătôngăđặcăbi羽tănhưăbêătôngăcườngăđộăcao,ăbêătôngănhẹ,ăbêă
tôngăchịuănhi羽t,ăbêătôngăcáchăâmăcáchănhi羽t,ăbêătôngăb隠nănướcăbi吋n.ăPhátătri吋năsảnăxuấtăcácă
loạiăphụăgiaăchoăbêătôngăđ吋ănângăcaoătínhănĕngăsửădụngăvàăcườngăđộăbêătôngănhưăphụăgiaă
dẻoăhóa,ăsiêuădẻo,ătĕngăcườngăđộ...ă

Phátătri吋năsảnăxuấtăcácăloạiăv英aătrộnăsẵnăđ吋ăđápă泳ngănhuăcầuăcôngănghi羽păhóaăxâyăd詠ng.ă

- Vôi: Tiếpătụcăphátătri吋năsảnăxuấtăvôiăvớiăcôngăngh羽ăhi羽năđại,ătiếtăki羽mănguyênănhiênăli羽u,ă
khôngăgâyăôănhi宇mămôiă trường.ăSảnăphẩmăvôiăđạtă chấtă lượngăcao,ăđ吋ă tĕngăkhảănĕngăcạnhă
tranhătrênăthịătrườngăquốcătếăvàătĕngăgiáătrịăxuấtăkhẩu.ăSửădụngănhiênăli羽uăthayăthếătheoăhướngă
côngăngh羽ăxanh,ăbảoăv羽ămôiătrường,ăsửădụngăhi羽uăquảănguồnătàiănguyên.ă

- Một số chủng loại VLXD khác: 

+ăPhátătri吋năsảnăxuấtăcácăloạiăv壱tăli羽uăhợpăkimănhômăphẳngăhoặcăcong,ăcóătrọngălượngănhẹ,ă
độăc泳ngăcao,ăcóăvẻăđẹpăhi羽năđại,ăb隠năvớiămôiătrường,ădùngăđ吋ăốpătrongăvàăngoàiăcôngătrình.ă
Đầuătưăsảnăxuấtătấmătrầnăbằngănhômăcóămàuăsắcăphongăphú,ăđaădạngăhìnhăth泳c,ăki吋uădáng,ă
nhẹăvàăcóăđộăb隠năcao,ăthu壱năti羽năchoăthiăcông.ă

+ăPhátă tri吋năsảnăxuấtăv壱tă li羽uănh詠a.ăPhátă tri吋năsảnăxuấtăcácă loạiăkhungăcửaănhôm,ăkhungă
cửaănh詠aă lõiă thépăchấtă lượngăcao,ăđaădạngăv隠ăki吋uădáng,ămàuăsắc,ăcóăkhảănĕngăcáchăâm,ă
cáchănhi羽t,ăkhôngăbịăbiếnăđổiăhìnhădạng,ăkhôngăcongăvênh,ăcoăngótătrongăđi隠uăki羽năthờiătiếtăkhíă
h壱uăkhắcănghi羽t.ă

+ăPhátătri吋năsảnăxuấtătấmăthạchăcao:ăTấmătrầnăvàătấmătườngăthạchăcaoălàăloạiăsảnăphẩmăxâyă
d詠ngăcaoăcấpăđượcăsửădụngănhi隠uătrongăcácănướcăphátătri吋nădoărấtăđaădạngăv隠ăch栄ngăloại,ăcóă
th吋ătạoănhi隠uăki吋uăhoaăvĕnăđẹpăcóătínhămỹăthu壱tăcao,ăcóăkhảănĕngăcáchăâm,ăcáchănhi羽t,ăchốngă
ẩmăvàăchốngăcháy.ăTrongăcácăgiaiăđoạnăsauănĕmă2020,ăloạiăsảnăphẩmănàyăsẽăđượcăsửădụngă
nhi隠uăhơnăởăVi羽tăNam.ă

+ăĐầuătưăsảnăxuấtăsànăepoxiăgiảăđá,ăsànăbằngătấmăhợpăkimănhômăpolyvinilăcloraălátătr詠cătiếpă
trênămặtăxiămĕng.ăSànăcóăkhảănĕngăchịuătải,ăchốngămàiămònăcao,ăchốngătĩnhăđi羽n,ăchốngătrượtă
vàăchốngăồnătốt,ătrọngălượngănhẹ.ă

+ăĐầuătưăsảnăxuấtăcácăloạiăsànănângăă(sànălắpăghép)ăphụcăvụăchoăcôngătrìnhăvĕnăphòngăvàă
nhàăcôngănghi羽p.ăĐâyălàă loạiăsànărấtă thu壱nălợiăchoăvi羽că lắpăđặt,ăsửaăch英aăthayăthếăh羽ăthốngă
đườngăđi羽n,ăđườngănước,ăđườngăkhíănóng...ă
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3.2. Về công nghệ sản xuất: 

NgànhăsảnăxuấtăVLXDăsẽăchỉăđầuătưănh英ngăcôngăngh羽ătiênătiến,ăhi羽năđạiăcóătrìnhăđộăcơăgiớiă
hóa,ăt詠ăđộngăhóaăcaoăti羽măc壱năvớiătrìnhăđộăcôngăngh羽ăc栄aăthếăgiới.ăSảnăxuấtăVLXDăđảmăbảoă
đượcăcácăquyăđịnhăv隠ămôiătrườngătheoătiêuăchuẩnăquốcătế.ăSảnăphẩmăVLXDăluônăluônăđượcă
nângăcaoăchấtă lượngăđạtă tiêuăchuẩnăquốcăgiaăvàăquốcă tế,ă cóă th吋ăcạnhă tranhă trênă thịă trườngă
ngoàiănước.ăLĩnhăv詠căkhaiă thácăchếăbiếnănguyênăli羽uăsẽă t壱pătrungăvàoăchếăbiếnăsâuănguyênă
li羽uăthànhăsảnăphẩmăhàngăhóaăchấtălượngăcao,ăcóăgiáătrịăkinhătếăcao.ăKhôngăxuấtăkhẩuănguyênă
li羽uă thôăhoặcăbánă thànhăphẩmăđ吋ăgi英ăgìnănguồnă tàiănguyênăkhoángăsảnăquýăkhôngă th吋ăsảnă
sinhăđược.ă

3.3. Về tổ chức sản xuất: 

Trongăgiaiăđoạnăsauănĕmă2020,ă theoăxuăhướngăphátă tri吋nă chungăc栄aă thếăgiớiă ngànhăsảnă
xuấtăVLXDăsẽăphátătri吋nătheoăhướngăhìnhăthànhăcácăt壱păđoànăsảnăxuấtăchuyênăsâuăvàoămộtă
sảnăphẩmăcóăthếămạnhăhoặcăt壱păđoànăsảnăxuấtănhi隠uăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăđ吋ănângăcaoăvàă
khẳngăđịnhăthươngăhi羽uătrênătrườngăquốcătế,ărútăgọnăcácăđầuămốiăsảnăxuấtăvàătiêuăthụ;ăđơnă
giảnăhóaăchoăcôngătácăquảnălýăvàămangălạiăhi羽uăquảăsảnăxuấtăkinhădoanh.ă

3.4. Về phân bố sản xuất: 

+ăPhânăbốăcácăcơăsởăsảnăxuấtătheoăhướngăhìnhăthànhăcácăkhu,ăcụmăcôngănghi羽păVLXDăt壱pă
trung,ăsảnăxuấtănhi隠uăch栄ngăloạiăVLXDăđ吋ătiếtăki羽măvốnăđầuătưăxâyăd詠ngăcơăsởăhạătầngăvàăhỗă
trợăl磯nănhauătrongăvi羽căđàoătạoăcánăbộ,ăcôngănhânăkỹăthuât.ă

+ăBốătríăkhuăcụmăcôngănghi羽păVLXDăởăkhuăv詠căngoạiăviăđôăthị,ăxaăkhuădânăcưăđ吋ăkhôngălàmă
ảnhăhưởngăđếnăđờiăsốngădânăcư.ă

+ăHìnhăthànhăcácăsiêuăthịăVLXDătạiăcácăkhuăđôăthịăđ吋ăgiớiăthi羽u,ăquảngăbáăsảnăphẩmăVLXD,ă
tạoăđi隠uăki羽năchoăngườiăsửădụngăd宇ădàngă l詠aăchọnăcácăsảnăphẩmăVLXDă theoăyêuăcầuăc栄aă
từngăloạiăcôngătrình.ă

+ăXâyăd詠ngăcácăcơăsởăsảnăxuấtăbêătôngăđúcăsẵn,ăbêătôngăthươngăphẩm,ăv英aătrộnăsẵnătạiă
cácăkhuăv詠căngoạiăthành.ăNghiêmăcấmăv壱năchuy吋nătrongănộiăthànhăcácăloạiăsảnăphẩmăv壱tăli羽uă
rờiăgâyăôănhi宇mămôiătrườngăđôăthịănhưăcát,ăđá,ăsỏiă...ă

3.5. Về nguồn nguyên liệu. 

Doă khaiă thácă khoángă sảnă làmă nguyênă li羽uă sảnă xuấtă liênă tụcă nhi隠uă nĕmăởă cácă giaiă đoạnă
trước,ănênănhi隠uăkhuăv詠cămỏăcạnănguyênă li羽u.ăĐ吋ăduyă trìă sảnăxuấtăổnăđịnhăchoăcácădoanhă
nghi羽pă trongăgiaiăđoạnă2021ă-ă2030,ăcầnă tiếpă tụcă thĕmădòăbổăsungă(ch栄ăyếuă thĕmădòăxuốngă
sâu)ăcácămỏăđãăcạnătr英ălượngăvàăđầuătưămởămộtăsốămỏămớiăđãăđượcăthĕmădò.ăCụăth吋ăđốiăvớiă
từngăch栄ngăloạiăkhoángăsảnănhưăsau:ă

*ăSétăgạchăngói:ăThĕmădòăbổăsungăcácăkhuăcạnătr英ălượngăc栄aăcácămỏăBìnhăVi羽t,ăVi羽tăDân,ă
TràngăAn,ăKimăSen,ăThốngăNhất,ăThượngăYên.ăĐầuătưăkhaiăthácămớiătạiăcácămỏăĐồngăĐĕngă
(HạăLong),ăHảiăYênă(MóngăCái).ă
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*ăĐáăxâyăd詠ng:ăThĕmădòăbổăsung,ăthĕmădòăxuốngăsâuădướiăm泳căđãăcấpăphépăcácăkhuăv詠că
khaiăthácăđáăvôiăđãăcạnătr英ălượngătạiăcácămỏăQuangăHanh,ăHoànhăBồ,ăYênăĐ泳c,ăPhươngăNam.ă

*ăCátăxâyăd詠ng:ăTiếpătụcăthĕmădòămởărộngăcácămỏăcátăcuộiăsỏiăđãăkhaiăthácănhưngăv磯năcònă
ti隠mănĕngăvàătìmăkiếmăthĕmădòămớiămộtăsốăđi吋mămỏăcátădọcăcácăsôngăsuốiălớnăkhuăv詠cămi隠nă
Đôngătỉnh.ăă

*ăCátăsanălấp:ăThĕmădòămởărộng,ăthĕmădòămớiăcácăkhuăv詠căvenăbi吋năMóngăCáiăđếnăTiênă
YênăvàăvùngăQuảngăYên.ă

4. Nh英ng giải pháp th詠c hiện 

4.1. Đǡu tư cho điều tra cơ bản  

Nhuăcầuănguyênă li羽uăchoăsảnăxuấtăVLXDătạiăQuảngăNinhă rấtă lớn,ănhấtă làăcácă loạiănguyênă
li羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕng,ăđáăxâyăd詠ng,ăgạchăgốmăốpălát,ăgạchăngóiănung.ăVìăv壱yăcầnătiếpătụcă
đầuătưăchoăcôngătácăthĕmădòăkhảoăsátăcácămỏăkhoángăsản,ăđánhăgiáăđầyăđ栄ăv隠ăchấtălượng,ătr英ă
lượngăđ吋ăcóăcácăcĕnăc泳ăcấpăphépăchoăcácădoanhănghi羽păđầuătưăkhaiăthácăsảnăxuấtăVLXD.ăă

CácăđơnăvịăđangăsảnăxuấtăVLXDăcầnăphảiăxúcătiếnătìmăkiếm,ăkhảoăsátăthĕmădòăbổăsungăcácă
nguồnănguyênă li羽uăđangăđượcăkhaiă thácăsửădụngăđ吋ăđápă泳ngănhuăcầuănguyênă li羽uăchoăsảnă
xuấtăb隠năv英ng.ăTrongăgiaiăđoạnătừănayăđếnănĕmă2020ăcầnăt壱pătrungăđầuătưăthĕmădòăbổăsungă
vàă thĕmădòămớiăcácămỏăđấtăsétăgạchăngói,ăcácămỏăđáăốpă lát,ăđáăxâyăd詠ng,ăcácămỏăcátăxâyă
d詠ngăvàăcácămỏăcaoălanhăpyrophilit.ă

CôngătácăthĕmădòăkhảoăsátăcácămỏăkhoángăsảnălàmăVLXDăđòiăhỏiănguồnăkinhăphíălớn,ăsongă
cácădoanhănghi羽păđ隠uăkhóăkhĕn,ătỉnhănênăcóăchínhăsáchăchoăvayăưuăđãiă từănguồnăvốnăngână
sáchăsauăđóăthuăhồiăvốnătừăvi羽căđấuăgiáăquy隠năkhaiăthácăkhoángăsản.ăTrongăthờiăgianătớiătỉnhă
cầnăcóăđ隠ăxuấtăvớiăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường,ăCụcăĐịaăchấtăkhoángăsảnăVi羽tăNamăđầuătưă
đi隠uătra,ăthĕmădòăđánhăgiáătri吋năvọngăchấtătr英ălượngăcácămỏăđáăốpălát:ăgranităLụcăPh栄,ăKhoảngă
NamăChâu,ăHoànhăMô,ăVầnăMây;ăđáăryolităĐồnăĐạc,ăTiênăYên;ăĐáăhoaăốpă lát:ăYênăCư,ăYênă
Đ泳c,ăPhươngăNam,ăCẩmăPhả...ă

Th詠căhi羽năđấuăgiáăquy隠năkhaiăthácăkhoángăsản,ăgắnăkhaiăthácăvớiăchếăbiến.ăVi羽cătìmăkiếm,ă
bổăsungăcácămỏăkhoángăsảnălàmănguyênăli羽uăphảiăđiăđôiăvớiăvi羽căcácădoanhănghi羽păphảiăcóăcácă
bi羽năphápătiếtăki羽măkhoángăsảnătrongăkhaiăthácăvàăsửădụngătàiănguyên,ănhấtălàăđốiăvớiăđấtăsétă
làmăgạchăngói.ă

Ngànhăgiaoăthôngăv壱nătảiăc栄aătỉnhăcầnătiếpătụcăđầuătưăcơăsởăhạătầngăgiaoăthôngănhưăđườngă
bộ,ăđườngăsông,ăbếnăcảng,ăđi吋măgom,ătạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiătrongăvi羽căv壱năchuy吋nănguyênă
v壱tăli羽uăvàătiêuăthụăsảnăphẩmăđặcăbi羽tătạiănh英ngăkhuăv詠cănhưăhuy羽năHoànhăBồă(doăt壱pătrungă
nhi隠uăcơăsởăsảnăxuấtăVLXD),ăhuy羽năđảoăCôăTôă(doătrênă95%ăđưaătừăcácănơiăkhácăđếnănênăcầnă
rấtăcầnămạngălướiăbếnăcảngăđ吋ătiếpănh壱n).ă

4.2. Phát triển nguồn nhân lực kết hợp với phát triển khoa học công nghệ 

Ngànhăcôngănghi羽păVLXDătỉnhăQuảngăNinhăphátă tri吋nătheoăhướngăsửădụngăcôngăngh羽ătiênă
tiến,ăthiếtăbịăhi羽năđại,ăvìăv壱yăđòiăhỏiăphảiăcóăđộiăngũăcánăbộăKHKT,ăcôngănhânălànhăngh隠ăcóătrìnhă
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độăchuyênămônăcao,ăcóătayăngh隠ăv英ngăđ吋ănhanhăchóngătiếpăthu,ălàmăch栄ăvàăv壱năhànhăđượcăcácă
dâyăchuy隠năcôngăngh羽ăsảnăxuấtătiênătiến.ăVìăv壱y,ăcôngătácăđàoătạoăcánăbộăkhoaăhọcăkỹăthu壱tăvàă
côngănhânălànhăngh隠ăcóăvaiătròăquanătrọngătrongăchiếnălượcăphátătri吋năngànhătheoăhướngăcôngă
nghi羽păhóa,ăhi羽năđạiăhóa.ăă

Hi羽nătại,ăl詠călượngălaoăđộngăsảnăxuấtăVLXDăcóătayăngh隠ăcao,ăđượcăđàoătạoăbàiăbảnăcònăthiếu.ă
Trongăgiaiăđoạnătớiăđàoătạoăngh隠ăphảiătĕngănhanhăv隠ăquyămôăvàăchấtălượng.ăTh詠căhi羽năxãăhộiă
hóaăcôngătácăđàoătạoăngh隠,ăđaădạngăhóaăcácăloạiăhìnhăđàoătạoăngh隠ătrongăđóăchúătrọngăđàoătạoă
choăngườiălaoăđộngăngayătạiăcácăcơăsởăsảnăxuất.ăKếtăhợpăđàoătạoăchuyênămôn,ăkiếnăth泳căquảnă
lýăkinhătếăvớiăbồiădưỡngănh壱năth泳căphápălu壱t,ăphẩmăchấtălaoăđộng,ăđạoăđ泳căxãăhội,ăngoạiăng英,ă
quảnătrịăkinhădoanh,ămarketingăđ吋ăchínhănh英ngăngườiălaoăđộngăvàănh英ngăsảnăphẩmăhọălàmăraă
cóăth吋ăhộiănh壱păđượcăvớiăn隠năkinhătếătoànăcầu.ăMặtăkhácăcácădoanhănghi羽păcầnăcóăchínhăsáchă
đãiăngộăchoăcánăbộăKHKTăvàăcôngănhânăcóătayăngh隠ăcao.ă

Hoạtă độngăkhoaăhọcă côngăngh羽ă trongă lĩnhă v詠că sảnă xuấtăVLXDăcầnă t壱pă trungă vàoăgiảiă quyếtă
nh英ngăkhóăkhĕnătrongăsảnăxuấtăvàăápădụngăkỹăthu壱tătiếnăbộăvàoăsảnăxuấtăđ吋ăkịpăthờiăhòaănh壱păvớiă
trìnhăđộăkhoaăhọcăkỹăthu壱tăcaoătrênăthếăgiới.ăNgoàiăra,ătrongăhoạtăđộngăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăcầnă
quanătâmătớiăcôngătácătuyênătruy隠n,ăthôngătinăv隠ănh英ngăkinhănghi羽mătrongăsảnăxuấtăVLXDătrongă
từngădoanhănghi羽p.ăKhuyếnăkhíchăcácănghiênăc泳uăkhoaăhọcăsửădụngăcácăv壱tăli羽uădưăthừa,ăphếăthảiă
c栄aăcácăngànhăcôngănghi羽păkhácănhưăkhaiăthácăthan,ăcaoălanh,ăđá,ătroăxỉănhi羽tăđi羽n,...ălàmăVLXD.ăă

4.3. Giải pháp về huy động nguồn vốn. 

Nhuăcầuăvốnăđầuătưăchoăphátătri吋năsảnăxuấtăVLXDătrongăcácăgiaiăđoạnătừănayăđếnănĕmă2020ă
ướcătínhăkhoảngă12.841ătỷăđồng,ăch栄ăyếuăchoăđầuătưăchi隠uăsâuăduyătrìăsảnăxuấtăvàăđầuătưăchuy吋nă
đổiăcôngăngh羽,ăcònăđầuătưămớiăvớiăsốăvốnălớnăchỉăcóăđầuătưăchoănhàămáyăxiămĕng,ăvôiăcôngănghi羽p.ăă

-ăT壱pătrungănguồnăl詠căchoăđầuătưăchi隠uăsâu,ăcảiătiếnăcôngăngh羽,ăsửădụngăcôngăngh羽ăxanhă
khôngăgâyăôănhi宇mămôiătrường,ămởărộngăsảnăxuấtătạiăcácăcơăsởăhi羽năcó.ă

-ă姶uătiênăvốnăchoăcácălĩnhăv詠căsảnăxuấtăVLXDătỉnhăcóălợiăthế,ăcóăthịătrườngătiêuăthụătốtănhư:ă
Gạchăgốmăốpă lát,ă ngóiă nung,ă cácă sảnăphẩmămỏngă chấtă lượngă cao,ă sảnă xuấtă đáăốpă lát,ă gạchă
khôngănung.ăTh詠căhi羽năchínhăsáchăhỗătrợăsauăđầuătưăchoăcácădoanhănghi羽p,ăxâyăd詠ngăcơăsởăhạă
tầngăgiaoăthông,ăđi羽nănước.ă

-ăTh詠căhi羽năchínhăsáchăthuếăkhuyếnăkhíchăđầuătưătheoăLu壱tăĐầuătưăđãăđượcăbanăhành.ăCảiă
thi羽năhơnăn英aămôiătrườngăđầuătưătheoăhướngăthôngăthoángănhằmăthuăhútămọiăthànhăphầnăkinhă
tếăthamăgiaăđầuătư.ă姶uătiênăcácăd詠ăánătrọngăđi吋m,ăkhuyếnăkhíchăcácănhàăđầuătưăcóăphươngăánă
khaiăthácăv壱tăli羽uăgầnăkhuăv詠căxâyăd詠ngăd詠ăán.ă

-ăSửădụngăhi羽uăquảănguồnăvốnătừăđất,ăkhoángăsảnăvàăthịătrườngăvốn.ăPhátăhuyătốiăđaăhi羽uăquảă
nguồnăvốnătừăđấtăthôngăquaăcácăhìnhăth泳căhợpătácăđầuătư.ă

4.4. Giải pháp về quản lý nhà nước.  

-ăPhổăbiếnărộngărãiăquyăhoạchăchoăcácăngành,ăcácăcấpăchínhăquy隠n,ăcácătổăch泳c,ăcáănhână
trongăvàăngoàiătỉnhăđ吋ăhi吋uărõănộiădungăquyăhoạch.ăThốngănhấtăquảnălýăvàăxâyăd詠ngăkếăhoạchă
đầuătưăphátătri吋năsảnăxuấtăVLXD.ă
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-ăPhânăcấpăđ吋ătĕngăcườngăhi羽uăl詠căquảnălýăhoạtăđộngăsảnăxuất,ăkhaiăthácăkhoángăsảnălàmă
VLXDăc栄aăcácăcấpăngànhătrongătỉnhă làărấtăcầnăthiết,ăđặcăbi羽tă làăđốiăvớiămộtăsốă lĩnhăv詠căkhaiă
thácăđá,ăcát,ăsỏi,ăsảnăxuấtăgạchăngóiănung...ăTĕngăcườngăki吋mătra,ăgiámăsátăđ吋ăchấmăd泳tăcácă
hoạtăđộngăkhaiăthác,ăsảnăxuấtăVLXDăkhôngăphép,ătráiăphépăvàăsửădụngăcácăcôngăngh羽ălạcăh壱u,ă
gâyăôănhi宇mămôiătrường.ăă

4.5. Giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. 

QuảngăNinhălàămộtătỉnhăcóăti隠mănĕngăduălịchăvàăđangăxâyăd詠ngătrởăthànhătrungătâmăduălịchă
quốcătếănênăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrườngătạiăcácăcơăsởăkhaiăthácăvàăsảnăxuấtăVLXDăphảiăđượcă
th詠căhi羽nănghiêmătúc.ăTrướcătiênăphảiăxâyăd詠ngătiêuăchíăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngăsảnăxuấtăVLXD.ă
Đ吋ăphátătri吋nămộtăcáchăb隠năv英ngăcácăd詠ăánăđầuătưămớiăphảiăl詠aăchọnăcôngăngh羽ătiênătiếnăvàă
hướngăbốă tríăvàoăcácăkhuăcôngănghi羽păgầnănơiăkhaiă thácănguyênă li羽uăđ吋ăcóăphươngăánă t壱pă
trungă xửă lýă rácă thải.ă Cácă doanhă nghi羽pă đangă hoạtă động,ă cầnă đầuă tưă đổiămớiă côngă ngh羽ăởă
nh英ngăcôngăđoạnăgâyăôănhi宇mă(tiếngăồn,ăbụi,ăkhói,ăhóaăchất,ănướcăthải...)ăđầuătưăxửălýăchấtă
thảiă(th吋ăkhí,ărắn,ălỏng...)ătrướcăkhiăthảiăraămôiătrườngăphảiăđạtătiêuăchuẩnăchoăphép.ăă

Huy羽năHoànhăBồălàămộtătrungătâmăsảnăxuấtăVLXD,ăt壱pătrungănhi隠uăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDă
nhưăxiămĕng,ăđáăxâyăd詠ng,ăcát,ăgạch,ăngói,ăvôi.ăVìăv壱yăcầnăcóăs詠ăki吋măsoátăchặtăchẽăv隠ăđầuătưă
côngăngh羽ăsảnăxuấtăđ吋ăđảmăbảoăgiảmă thi吋uă tốiăđaăôănhi宇mămôiă trườngăvàăki吋mă traă thườngă
xuyênăvi羽căxửălýăcácăloạiăchấtăthảiărắn,ălỏng,ăkhíăc栄aăcácăcơăsởăsảnăxuấtăVLXD.ă

Th詠căhi羽năđấuăgiáăquy隠năkhaiă thácăkhoángăsản,ăgắnăkhaiă thácăkhoángăsảnăvớiăchếăbiến;ă
ki吋mătraăvi羽căth詠căhi羽năvi羽căcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngătrướcăkhiăđóngăcửaămỏ.ă

Cácădoanhănghi羽păkhaiă thácăchếăbiếnăkhoángăsảnăphảiăápădụngăcôngăngh羽ăkhaiă thácătiênă
tiếnăđ吋ăthuăhồiătri羽tăđ吋ătàiănguyên,ătiếtăki羽măkhoángăsảnăđồngăthờiăhạnăchếăôănhi宇mămôiătrường.ă
Cácăkhuăv詠căkhaiăthácăbốătríăxaăkhuădânăcư.ăă

Lượngăđáăxítăthảiătừăcácămỏăkhaiăthácăthanăvàătroăxỉăthảiătừăcácănhàămáyănhi羽tăđi羽nărấtălớn,ă
tỉnhăcầnăưuătiênăhàngăđầuăchoăcácăcôngătrìnhănghiênăc泳uăkhoaăhọcăsửădụngăcácănguồnăthảiă
nàyă làmă VLXDă cũngă nhưă cácă côngă trìnhă xâyă d詠ngă sửă dụngă cácă loạiă VLXDă nàyă vàă đầuă tưă
nghiênăc泳uăsửădụngăcátănhi宇mămặnăđ吋ălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăăă

Thườngăxuyênăki吋mătra,ăgiámăsátăvi羽căđánhăgiáătácăđộngămôiătrườngăđốiăvớiăcácăd詠ăánăđầuă
tưămới,ăvi羽cătuânăth栄ăcácătiêuăchíăv隠ămôiătrường,ălu壱tămôiătrườngăc栄aăcácăcơăsởăkhaiăthác,ăchếă
biến,ăsảnăxuấtăVLXD.ă

-ăNghiêmăcấmăsửădụngăđấtăsảnăxuấtănôngănghi羽păđ吋ăsảnăxuấtăgạchănung,ănângăm泳căphíă
bảoăv羽ămôiătrường,ăthuếătàiănguyênăvớiăvi羽căkhaiăthácăđấtăsétăsảnăxuấtăgạch.ă

4.6. Mở rộng phát triển thị trường. 

TỉnhăQuảngăNinhăsảnăxuấtănhi隠uăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăVLXDăchấtălượngăcao,ăkhốiălượngălớnă
khôngăchỉăđápă泳ngănhuăcầuătrongătỉnhămàăcònăcungă泳ngăchoăthịătrườngăcảănướcăvàăxuấtăkhẩu.ă
Trongăgiaiăđoạnătới,ăcầnăđầuătưăvàoăvi羽cătiếpăthị,ăquảngăbáăsảnăphẩmăraăcảănướcăvàăthịătrườngă
quốcătế.ăXuấtăkhẩuălàămộtăhướngăđiărấtăquanătrọngăchoămộtăsốăloạiăVLXDătrongălúcăthịă trườngă
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trongănướcăđãăbãoăhòa,ăsảnă lượngă lạiă rấtă lớnănhư:ăXiămĕng,ăgạchăgốmăốpă lát,ăngóiănung...ăVìă
v壱y,ătrongăcácăgiaiăđoạnătớiăcácădoanhănghi羽păcầnătíchăc詠căthamăgiaăcácăhộiăthảo,ătri吋nălãm,ăhộiă
chợăquốcătế,ă泳ngădụngăcôngăngh羽ăthôngătinăđ吋ămởărộngăthịă trườngăxuấtăkhẩu.ăSongăsongăvớiă
vi羽cătiếpăthị,ăquảngăbáăsảnăphẩmăcầnăluônănângăcaoăchấtălượngăsảnăphẩmăđ吋ăđạtăđượcăcácătiêuă
chuẩnăquốcătế,ăxâyăd詠ngăcácăthươngăhi羽uămạnhăchoăsảnăphẩmăVLXDăVi羽tăNam.ă

Đ吋ămởărộngăthịătrườngăv壱tăli羽uăxâyăkhôngănung,ătỉnhăcầnăth詠căhi羽năđúngăchỉăthịăsốă10/CT-
TTgăngàyă16/4/2012ăc栄aăTh栄ă tướngăChínhăph栄ăhạnăchếăsảnăxuấtă vàă sửădụngăgạchăđấtă sétă
nung,ă thôngătưăsốă09/2012/TT-BXDăv隠ăvi羽căquyăđịnhăsửădụngăv壱tă li羽uăxâyăkhôngănungătrongă
cácăcôngătrìnhăxâyăd詠ng,ăbằngăcáchăbanăhànhăcácăvĕnăbảnăđ吋ăchiătiếtăhóaăvàăhướngăd磯năth詠că
hi羽năchoăphùăhợpăvớiăđịaăphươngămìnhăđồngăthờiăphảiă tổăch泳căthanhăki吋mătraăgiámăsátăcácă
côngătrìnhăxâyăd詠ngătừăkhâuăthiếtăkếăcấpăgiấyăphépăxâyăd詠ng.ăTỉnhăcầnăbanăhànhăcácăquyăchếă
khuyếnăkhíchăcácădoanhănghi羽păsảnăxuấtăvàăsửădụngăgạchăxâyăkhôngănung;ăcầnăcóăquyăđịnhă
đốiăvớiămộtăsốăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăđầuătưăcông,ăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăc栄aănhàănướcăsửă
dụngăv壱tăli羽uăxâyăkhôngănung.ăă

Tạoăđi隠uă ki羽nă thu壱nă lợiă choă cácă nhàă kinhă doanhăphânăphốiă cácă sảnă phẩmăVLXDăQuảnhă
Ninhăkhôngăsảnăxuấtăhoặcăsảnăxuấtăkhôngăđ栄ăđ吋ăđápă泳ngănhuăcầu,ăcầnăphảiăđưaătừăcácăđịaă
phươngăkhácătớiăhoặcănh壱păkhẩuăc栄aănướcăngoàiăđ吋ătránhăđượcăhi羽nătượngăkhanăhiếmăhàngă
hoặcătĕngăgiá.ă

5. Kết lu壱n 

Ngànhăcôngănghi羽păkhaiă thácăkhoángăsản,ăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngă thôngă thườngăc栄aă
tỉnhăQuảngăNinhălàăngànhăcóălợiăthếăphátătri吋n,ătrongăcácăgiaiăđoạnăvừaăquaăđãăđượcăưuătiênă
phátă tri吋năvàăđãăđạtăđượcănh英ngă thànhăquảăcao,ăđóngăgópăvàoăquáă trìnhăxâyăd詠ngăvàăphátă
tri吋năn隠năkinhătếăc栄aătỉnhătheoăhướngăcôngănghi羽păhóa,ăhi羽năđạiăhóa.ăă

Đ吋ă tri吋năkhaiămộtăcáchăcóăhi羽uăquảăcũngănhưănângăcaoănĕngăsuấtă laoăđộng,ă tỉnhăQuảngă
Ninhăcầnăcĕnăc泳ăvàoăQuyăhoạchăVLXDăđãăđượcăphêăduy羽tăđ吋ăxâyăd詠ngăcácăchươngătrình,ăkếă
hoạchăphátătri吋năphùăvớiăvớiăđi隠uăki羽năkinhătếătrongătừngăgiaiăđoạn.ă

ă
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PROPOSALăOFăSOLUTIONSăFORăDEVELOPMENTăPLANăONă
MATERIALSăINăHOăCHIăMINHăCITYăTOă2020ă

ThS. Nguy宇n Tiến Đỉnh  
TrungătâmăD詠ăbáoăvàăQuyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Ngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăởăthànhăphốăHồăChíăMinhătrongăcácăgiaiăđoạnăvừaăquaăđãă

đạtăđượcămộtăsốăthànhăquảănhấtăđịnh,ăđóngăgópăvàoăquáătrìnhăxâyăd詠ngăvàăphátătri吋năn隠năkinhă
tếăc栄aăThànhăphốătheoăhướngăcôngănghi羽păhóa,ăhi羽năđạiăhóa.ăThànhăphốăcũngăxácăđịnhătầmă
quanătrọngăc栄aăngànhăcôngănghi羽păv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătừănayăđếnănĕmă2020ăvàăgiaiăđoạnătiếpă
theoăđếnănĕmă2030.ăă

Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảăđi隠uătraăkhảoăsátăhi羽nătrạngăsảnăxuất,ătiêuăthụăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
vàăđánhăgiáătìnhăhìnhăth詠căhi羽năquyăhoạchăphátătri吋năsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđãăđượcăphêă
duy羽tănĕmă2011,ăphânătíchănh英ngăkhóăkhĕnătháchăth泳căc栄aăn隠năkinhătếătrongănh英ngăgiaiăđoạnă
tới,ăxâyăd詠ngăcácămụcătiêuăquanăđi吋măvàăphươngăánăđi隠uăchỉnhăquyăhoạchăđốiăvớiătừngălĩnhăv詠că
sảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăcóătínhăkhoaăhọcăvàăphùăhợpăvớiătìnhăhìnhăth詠cătếăhi羽nănay.ăă

Từ khóa:ăThànhăphốăHồăChíăMinh,ăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Abstract: 
TheăproductionăofăconstructionămaterialsăinăHoăChiăMinhăCityăinărecentăyearsăhasăachievedă

remarkedăresults,ăcontributingă toă theăprocessăofăestablishingăandădevelopingă theăeconomyăofă
theă cityă ină theă directionă ofă industrializationă andă modernization.ă Theă cityă alsoă identifiesă theă
importanceăofătheăbuildingămaterialsăindustryăfromănowătoă2020ăandătheănextăperiodătoă2030.ă

Thisă paperă presentsă theă surveyă resultsă ofă theă currentă stateă ofă constructionă materialsă
production,ă consumptionă andă evaluatesă theă implementationă ofă theă approvedă constructionă
materialsă productionă developmentă masteră plană ină 2011.ă Fromă thată ită showsă theă analyseă ofă
difficultiesăandă challengesăofă theăeconomicădevelopmentă ină theă comingăperiods,ă establishingă
viewpointsă andă plansă toă adjustă theă planningă foră eachă fieldă ofă manufacturingă constructionă
materialsăscientificallyăandăinăaccordanceăwithătheăactualăsituation.ă

Keywords: HoăChiăMinhăcity,ăbuildingămaterialsăproduction.ă

I. GIỚI THI烏U 

ThànhăphốăHồăChíăMinhă làă trungă tâmăkinhă tế,ăvĕnăhóa,ăgiáoădụcăđàoă tạo,ăkhoaăhọcăcôngă
ngh羽…,ăhộiătụăcácăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăv隠ăgiaoăthôngăđườngăbộ,ăđườngăth栄y,ăđườngăsắt,ăđườngă
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hàngăkhông,ă làăđầuămốiăgiaoă thôngăkinhă tếă lớn,ănốiă li隠nă vớiă cácăđịaăphươngă trongănướcăvàă
quốcătế.Vớiăvịătríăđịaălýăthu壱nălợi,ăvi羽căxâyăd詠ngăvàăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiăc栄aăThànhăphốăHồă
ChíăMinhăcóăýănghĩaărấtă lớnăđốiăvớiăs詠ănghi羽păphátă tri吋năchungăc栄aăvùngăkinhătếă trọngăđi吋mă
phíaăNamăvàăcảănước.ă 

-ăTheoăđịnhăhướngăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiăc栄aăThànhăphốăđếnănĕmă2020ăcóăs詠ăphátătri吋nă
v隠ăxâyăd詠ngăcácăcôngătrình,ăcơăsởăhạătầngă(côngătrìnhăgiaoăthôngăđườngăbộ,ăcầuăcống,ăbếnă
cảng,ăthuỷălợi;ăcácăkhuăcôngănghi羽p,ăkhuăchếăxuất,ăkhuăduălịch;ăcácăcôngătrìnhăphụcăvụăth吋ăthaoă
vĕnăhóa;ăxâyăd詠ngămới,ănângăcấpăcácăh羽ăthốngăđôăthịăvàănhàăởăc栄aănhânădânătrênăđịaăbàn).ă
Phátătri吋năxâyăd詠ngănhàăcaoătầng,ăchungăcư,ăcaoăốcăvĕnăphòng,ăkháchăsạn...ăkhôngăchỉămangă
lạiămộtăthịătrườngărộngălớnăchoăs詠ăphátătri吋năngànhăxâyăd詠ngămàăcònăthúcăđẩyăphátătri吋năcácă
sảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(VLXD)ăcaoăcấp,ăchấtălượng,ăđạtăcácăchỉătiêuăkinhătếăkỹăthu壱tăcaoă
hơn.ăKhiăđờiăsốngăđượcănângăcao,ăngườiădânăcóănhuăcầuăcảiătạoănhàăở,ăsẽăđòiăhỏiăvi羽căcungă
泳ngămộtăkhốiălượngălớnăVLXDăvàăyêuăcầuăcácăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăđaădạngăhơn.ăCh栄ătrươngă
rútăngắnăkhoảngăcáchăv隠ăkinhătếăgi英aănôngăthônăvàăthànhăthịăc栄aăNhàănướcăcũngălàănguyênă
nhânăđ吋ăVLXDăphátătri吋nătrongăgiaiăđoạnătới.ă

-ăThịătrườngăVLXDăc栄aăcácătỉnhăxungăquanhăvàăcảănướcăđangăphátătri吋năvàănhuăcầuătiêuăthụă
v壱tăli羽uătĕngănhanhătrongăthờiăgianătới,ăcũngălàăđi隠uăki羽năchoăngànhăVLXDăởăThànhăphốăphátă
tri吋n.ăThànhăphốăHồăChíăMinhăcóănhi隠uăthu壱nălợiătrongăvi羽căgiaoălưuăvớiăcácătỉnh,ăthànhăphốăởă
khuăv詠căduyênăhảiăNamăTrungăbộ,ăvùngăĐôngăNamăBộăvàăvùngăĐồngăbằngăsôngăCửuăLong,ă
đóălàăcácăvùngăkinhătếănĕngăđộngăcóănhuăcầuăVLXDăcao,ăcóăti隠măl詠căv隠ăđầuătưărấtămạnh,ălàă
độngăl詠cătoălớnăđ吋ăhỗătrợăchoăs詠ăphátătri吋năc栄aăngànhăVLXDăđồngăthờiălàăthịătrườngătiêuăthụă
VLXDăc栄aăThànhăphố.ăDoăđó,ă trongă tươngă laiăThànhăphốăHồăChíăMinhăsẽă trởă thànhămộtă thịă
trườngăVLXDăsôiăđộngăc栄aăvùngăkinhătếătrọngăđi吋măphíaăNam.ăă

-ăNguồnătàiănguyênăkhoángăsảnălàmăVLXDăhạnăchế,ăchỉăcóămộtăsốăloạiăkhoángăsảnănhưăcaoă
lanh,ăsétăgạchăngói,ăsétăhỗnăhợp,ăđá,ăcát,ăsạn,ăsỏi,ălaterit;ălàmănhiênăli羽uănhưăthanăbùn,ănhưngă
ThànhăphốăcóămộtăthịătrườngătiêuăthụăVLXDărấtălớn,ăthu壱nălợiăv隠ăđi隠uăki羽năgiaoăthôngăv壱nătảiă
nênăcóă th吋ăxâyăd詠ngăcácă trạmă tiếpănh壱năxiămĕngăvàăphátă tri吋năcácăsảnăphẩmăsauăxiămĕng,ă
như:ăgạchăngóiăkhôngănung,ătấmălợp,ăbêătôngăcấuăki羽n,ăbêătôngăthươngăphẩm,ăcácăloạiăv壱tăli羽uă
ốpă látăphụcăvụă trangă tríăhoànă thi羽n,ăcácă loạiăv壱tă li羽uămới,ăv壱tă li羽uă thayă thế...ăgópăphầnăquană
trọngăvàoăvi羽căgiảiăquyếtănhuăcầuăcácăch栄ngăloạiăVLXDămàăThànhăphốăhi羽năđangăthiếu. 

Từăth詠cătếătrên,ăđ吋ăcóăđịnhăhướngăđúngăđắnăchoăs詠ăphátătri吋năngànhăVLXD,ătínhătoánăl詠aă
chọnănh英ngăsảnăphẩmăVLXDăphùăhợpăđ吋ăphátătri吋n,ăl詠aăchọnăcácăphươngăánăđầuătưăcóătínhă
khảăthiăcaoămangălạiăhi羽uăquảăkinhătếăthiếtă th詠c,ăgópăphầnăgiảiăquyếtănhuăcầuăVLXDătạiăchỗ,ă
giảiăquyếtăvi羽călàmăchoăngườiălaoăđộng,ătĕngăthuăngânăsáchăđịaăphươngăvàătừngăbướcăchuy吋nă
đổiăcơăcấuăkinhătếăc栄aăThànhăphố…ăVi羽cănghiênăc泳uăxâyăd詠ngăquyăhoạchăphátătri吋năsảnăxuấtă
VLXDăThànhăphốăHồăChíăMinhăđếnănĕmă2020ălàăcầnăthiếtăvàăcấpăbách.ăă

Từă kếtă quảă nghiênă c泳u,ă nhuă cầuă thịă trường,ă nguồnă l詠că vàă nh英ngă thu壱nă lợiă sẵnă cóă c栄aă
Thànhăphốăsẽăxâyăd詠ngăchươngătrìnhăphátătri吋năcácăsảnăphẩmăVLXD,ăl詠aăchọnănh英ngăd詠ăánă
ưuătiênăđầuătưăphùăhợpăvớiătìnhăhìnhăth詠cătếăđ吋ăgópăphầnăth詠căhi羽nănhi羽măvụăphátătri吋năkinhătếă
xãăhộiătrênăđịaăbànăThànhăphốăđếnănĕmă2020.ăăăă
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II. HI烏N TRẠNG SẢN XUẤT V一T LI烏U XÂY D衛NG 

Theoăkếtăquảăđi隠uătra,ăkhảoăsátăhi羽nătrạngănĕmă2016ăchoăthấyăđaăsốăcácăcơăsởăsảnăxuấtă
VLXDătrênăđịaăbànăthànhăphốăđ隠uăcóăquyămôăvừaăvàănhỏ,ănhi隠uăcơăsởăhoạtăđộngăkhôngăổnă
địnhă(hoạtăđộngăcầmăchừngătheoăcácăđơnăđặtăhàng,ăngừngăhoạtăđộngăhoặcăchuy吋năđiănhi隠uă
nơi),ăch栄ngăloạiăchưaăđaădạng;ăt壱pătrungăvàoămộtăsốch栄ngăloạiăsảnăphẩmăchínhănhư:ăXiămĕng,ă
bêătôngăcấuăki羽n,ăbêătôngăthươngăphẩm,ăgạchălátătezzaro,ăngóiămàu,ăkínhăxâyăd詠ng,ătấmălợpă
kimăloại,ăkínhăcườngăl詠căvàăcácăloạiăcửaănh詠a...ă

1. Một số chỉ tiêu tổng hợp c栄a ngành VLXD 

1.1. Số các cơ sở sản xuất và khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố 

Tínhăđếnă thángă31ă thángă12ănĕmă2015,ă trênăđịaăbànăThànhăphốăHồăChíăMinhăcóă172ăcơă
sởsảnăxuấtăVLXDătrongăđóăcóă120ădoanhănghi羽păvàă52ăhộăcáăth吋,ăcụăth吋ătheoătừngăch栄ngăloạiă
nhưăsau:ă

Bảng 1: Tổng hợp các cơ sở sản xuất VLXD đến 31 tháng 12 năm 2015 

TT Lo衣i V壱t liệu Số lượng 
(cơ sở) Đơn vị Sản lượng 

2015 

1ă Sảnăxuấtăxiămĕngă(trạmănghi隠n)ă 8ă tri羽uătấnă 6,15ă

2ă Sảnăxuấtăgạchăkhôngănungă 12ă tri羽uăviênăQTCă 3,87ă

3ă Sảnăxuấtăv壱tăli羽uălợpă 9ă tri羽uăm2ă 8.230,0ă

3.1ă Giaăcôngătấmălợpăkimăloạiă 5ă 1.000ăm2ă 3.975ă

3.2ă Ngóiăxiămĕngă-ăcátă 3ă 1.000ăm2ă 1.785ă

3.3ă Tấmălợpăamiĕngăxiămĕngă 1ă 1.000ăm2ă 2.470ă

4ă Sảnăxuấtăbêătôngă 51ă 1.000ăm3ă 2.047,4ă

4.1ă Bêătôngăthươngăphẩmă 18ă 1.000ăm3ă 1.691ă

4.2ă Bêătôngăcấuăki羽nă 33ă 1.000ăm3ă 1.186,8ă

5ă V壱tăli羽uăốpălátă 14ă 1.000ăm2ă 6.412ă

6ă Kinhăxâyăd詠ngă 14ă tri羽uăm2ă 88,76ă

7ă S泳ăv羽ăsinhă 4ă Sảnăphẩmă 249.000ă

Nguồn: 

- Niên giám thống kê Tp. Hồ Chí Minh năm 2014; số liệu điều tra, khảo sát năm 2015 của 

Sở xây dựng. 

- Số liệu khảo sát năm 2016 của Viện Vật liệu xây dựng. 
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1.2. Số lao động trong lĩnh vực sản xuất VLXD 

Theoăkếtăquảăkhảoăsátăvàăsốăli羽uăthốngăkêăc栄aăcácăqu壱n,ăhuy羽n,ăcácădoanhănghi羽p,ăsốălaoă
độngăkhaiăthácăkhoángăsảnăvàăsảnăxuấtăVLXDăhi羽nănayătrênăđịaăbànăThànhăphốăkhoảngă23.440ă
ngườiăchiếmăxấpăxỉă1%ăsoăvớiă tổngăsốă laoăđộngăc栄aăThànhăphố.ăNhìnăchungă l詠că lượngă laoă
độngălàmăvi羽cătrongăngànhăsảnăxuấtăVLXDThànhăphốăHồăChíăMinhăch栄ăyếuălaoăđộngăphổthôngă
(chiếmă70%ăsoăvớiătổngăsốălaoăđộngăđangălàmăvi羽cătrongăngànhăsảnăxuấtăVLXD),ălàmăvi羽cătheoă
kinhănghi羽mă làăch栄ăyếu,ă l詠că lượngă laoăđộngăđãăquaăđàoă tạo,ăcóă trìnhăđộăcaoă làmăvi羽că trongă
ngànhăsảnăxuấtăVLXDăcóăsốă lượngăkhôngăcaoă (chiếmăkhoảngă30%ăsoăvớiă tổngăsốă laoăđộngă
đangă làmăvi羽că trongăngànhăsảnăxuấtăVLXD)ăsoăvớiăcácăngànhăcôngănghi羽păkhácăc栄aăThànhă
phố.ăSốălaoăđộngăcóătrìnhăđộăcaoăt壱păchungăch栄ăyếuătrongăcácăngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăxiă
mĕng,ăv壱tăli羽uăh英uăcơăvàăhóaăphẩmăxâyăd詠ng,ăkínhăxâyăd詠ng. 

1.3. Giá trị sản xuất VLXD 

Nĕmă2014,ăgiáătrịăsảnăxuấtăcôngănghi羽păVLXDăướcăđạtă6.166,04ătỷăđồng,ăxấpăxỉă0,61%ăgiáă
trịăsảnăxuấtătoànăngànhăcôngănghi羽păc栄aăThànhăphố.ăTrongăđóăch栄ăyếuălàăsảnăxuấtăxiămĕng,ăbêă
tôngăvàăv壱tăli羽uăh英uăcơ,ăhóaăphẩmăxâyăd詠ng.ăGiáătrịăsảnăxuấtăngànhăcôngănghi羽păVLXDăchiếmă
tỷătrọngărấtăthấpătrongătoànăngànhăcôngănghi羽păc栄aăThànhăphố,ănhỏăhơnă1%ăsoăvớiăgiáătrịăsảnă
xuấtătoànăngànhăcôngănghi羽p.ăă

2. Đánh giá tình hình sản xuất VLXD trên địa bàn 

2.1. Về công nghệ sản xuất VLXD 

NgànhăsảnăxuấtăVLXDănóiăriêngăvàăcácăngànhăcôngănghi羽pănóiăchungăc栄aăThànhăphốăHồă
ChíăMinhătrongăgiaiăđoạnăvừaăquaăđãăhướngătớiăđầuătưăcácăcôngăngh羽ăthiếtăbịăhi羽năđại,ă tiênă
tiến,ăkhôngăgâyăôănhi宇mămôiătrường.ăTuyăv壱y,ătrongăsảnăxuấtăVLXDăhi羽nătạiăv磯nătồnătạiănhi隠uă
cấpăcôngăngh羽ăkhácănhau,ăcôngăngh羽ătiênătiếnăhi羽năđạiăđãăchiếmăưuăthế,ănhi隠uăcơăsởăsảnăxuấtă
VLXDăcóătrìnhăđộăcôngăngh羽ăcaoăvàătiếpăc壱năđượcăvớiătrìnhăđộăc栄aăquốcătế.ăă

2.1.1. Sản xuất xi măng:ăCácătrạmănghi隠n,ăcácătrạmătrộnăhoặcătrạmătiếpănh壱năvàăphânăphốiă
xiămĕngăđ隠uălàăbộăph壱năc栄aăcácănhàămáyăxiămĕngălòăquayăcôngăsuấtălớn,ăđượcăđầuătưăđồngăbộă
h羽ăthốngăthiếtăbịănghi隠nănhưăcácănhàămáyăchínhătheoăcôngăngh羽ătiênătiếnăc栄aăcácănướcănhưă
Đ泳c,ăPháp,ăNh壱t.ăNguồnăclanhke,ăxiămĕngăcungăcấpăchoăcácătrạmănghi隠n,ătrạmăphânăphốiăđ隠uă
cóănguồnăgốcătừăcácănhàămáyăxiămĕngălòăquayăălớn,ăcôngăngh羽ătiênătiến,ăhi羽năđạiăc栄aăcácănướcă
vớiăh羽ă thốngăquảnă lýăchấtă lượngătheoă tiêuăchuẩnăISOă9001:ă2000ăhoặcănguồnăclanhkeănh壱pă
ngoạiănênăsảnăphẩmăcóăchấtălượngăcao,ăổnăđịnhăvàătrởăthànhănh英ngăcơăsởăsảnăxuấtăcóăthươngă
hi羽uămạnhăđượcăngườiătiêuădùngăThànhăphốăvàăcácăthànhăphốăphíaăNamătinădùngănhưăxiămĕngă
c栄aăcácăCôngătyăNghiăSơn,ăHolcim,ăChinFon,ăHàăTiênăI.ăCácătrạmănghi隠năxiămĕngănhỏăđãăđượcă
đầuătưămáyănghi隠năxiămĕngătheoăchuătrìnhăkhépăkínădoăTrungăQuốcăsảnăxuấtăcóăh羽ăthốngălọcă
bụiănênăđảmăbảoăđượcăv羽ăsinhămôiătrường.ă

2.1.2. Sản xuất vật liệu xây không nung:ăHi羽nănay,ătrênăđịaăbànăThànhăphốăHồăChíăMinhăcóă
mộtăcơăsởăsảnăxuấtăgạchăAACă(Gạchăbêătôngăkhíăchưngăáp)ăvớiăcôngăsuấtă30ătri羽uăviên/nĕmă
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(Côngătyăxâyăd詠ngăThịnhăToàn)ăvàă12ăcơăsởăsảnăxuấtăgạchăxiămĕngă-ăcốtăli羽u,ăgạchăblockăvớiă
tổngăcôngăsuấtăthiếtăkếălàă34,5ătri羽uăviênăQTC/nĕmătrongăđóăcóămộtăsốăcơăsởăcóăcôngăngh羽ăvàă
m泳căđộăcơăgiớiăhoáăcao,ăsảnăxuấtăđượcăcácăloạiăgạchăkhôngănungăcóăchấtălượngătốtănhưăCôngă
tyăTNHHăUSGăBoralăGypsumăVi羽tăNam,Côngă tyăCổăphầnăxiămĕngăHàăTiênă1.ăTuyănhiên,ădoă
sảnăphẩmăgạchăkhôngănungăchưaăđượcăưaăchuộngătrongăxâyăd詠ngădânădụngădoăv壱yăcácăcơă
sởăđ隠uăchưaăhuyăđộngăhếtăcôngăsuấtăthiếtăkế. 

2.1.3. Sản xuất vật liệu lợp:ăTrênăđịaăbànăThànhăphốăHồăChíăMinhăhi羽nătạiăchỉăcóăcơăsởăsảnă
xuấtătấmălợpăamiĕngăxiămĕngăcóăh羽ăthốngăcôngăngh羽ăhi羽năđại.ăNgoàiăraămộtăsốăcơăsởăsảnăxuấtă
ngóiăxiămĕngăcátăvàăgiaăcôngătấmălợpăkimăloạiăchỉămớiăđầuătưăởăm泳căđộăbánăcơăgiới,ăm泳căđộăt詠ă
độngăhóaăchưaăcao,ănhi隠uăcôngăđoạnăcònăsửădụngălaoăđộngăth栄ăcôngălàăchính.ăTuyănhiên,ădoă
nhuăcầuăthịătrườngăngàyăcàngăgiảm,ăkhóăcạnhătranhăvớiăcácăloạiăv壱tăli羽uălợpănh壱păngoạiănênă
sảnălượngăsảnăxuấtăc栄aăcácănhàămáyăcũngăgiảmădần,ăcóăcơăsởăngừngăsảnăxuấtăhoặcăchuy吋nă
đổiămụcăđíchăsảnăxuất.ă

2.1.4. Sản xuất bê tông:ăHồăChíăMinhă làămộtă trongănh英ngăđịaăphươngăcóăsảnă lượngăbêă
tôngălớnănhấtăcảănướcă(cùngăvớiăHàăNội),ăbêătôngăcấuăki羽năvàăbêătôngăthươngăphẩmătrênăđịaă
bànăThànhăphốăđãăphátătri吋nătừărấtăsớmăcôngăngh羽ăhi羽năđại,ăm泳căđộăt詠ăđộngăhóaăcao,...ăĐếnă
nay,ăcácătrạmătrộnăbêătôngăthươngăphẩmătrênăđịaăbànăThànhăphốăđ隠uălàăcácădâyăchuy隠năt詠ă
độngăhoáă100%ăc栄aăcácănướcătiênătiến,ăchấtălượngăbêătôngăổnăđịnh,ăđápă泳ngăđượcăyêuăcầuă
c栄aăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngălớn.ăĐốiăvớiăcácăcơăsởăsảnăxuấtăbêătôngăcấuăki羽năthìăđãăđượcă
đầuătưăcôngăngh羽ăbêătôngăd詠ă泳ngăl詠căvàărungăépălyătâmălõiăđãăđượcăđầuătưătạiăcácăcơăsởăbêă
tôngă lớn,ă sảnă phẩmăbêă tôngă cấuă ki羽nă ốngă cống,ă cọcămóngă d詠ă泳ngă l詠c,ă tấmă sànă c栄aă cácă
Côngă tyă đ隠uă đạtă chấtă lượngă tốtă theoă đúngă tiêuă chuẩnă quyă định.ă Tuyă nhiên,ă trênă địaă bànă
Thànhăphốăv磯năcònănhi隠uăcơăsởătưănhânăsảnăxuấtăcọcămóng,ăốngăcống,ătấmăđanănhỏălẻăđ吋ă
cungăcấpătrongădânăvớiăcôngăngh羽ălạcăh壱u,ăsảnăphẩmăthườngăkhôngăđảmăbảoăv隠ăchấtălượng,ă
cườngăđộ. 

2.1.5. Sản xuất gạch lát:ăMộtăsốăcơăsởăsảnăxuấtăgạchăterrazzo,ăcóăquyămôănhỏ,ăch栄ăyếuăsửă
dụngăthiếtăbịăc栄aăTrungăQuốcăhoặcăthiếtăbịătrongănướcăchếătạo,ăsảnăxuấtăcơăgiớiăhoáăhoặcăbánă
cơăgiới,ăm泳căđộăcơăgiớiăhoáăthấp.ăGạchăgốmăốpă látăc栄aăThànhăphốăđượcăsảnăxuấtă trênădâyă
chuy隠nătiênătiếnănênăsảnăphẩmăkháăđaădạngăvàăphongăphúăv隠ăm磯uămã,ămàuăsắc,ăchấtălượngă
sảnăphẩmăđaăsốăđạtăđượcătiêuăchuẩnătrongănướcă(TCVNă7745-2007,ăTCVNă7745-2007).ă

2.1.6. Công nghệ sản xuất các vật liệu trang trí hoàn thiện:ă Sảnă phẩmă tấmăốpă hợpă kimă
nhôm,ă tấmă tườngă váchă ngĕnă thạchă cao,ă khungă cửaănh詠a,ă v英aă khô,ă ốngănh詠aăđ隠uă cóă chấtă
lượngăcaoăđạtătiêuăchuẩnătrongănướcăvàăquốcătế.ăCôngăngh羽ăsảnăxuấtăcácăloạiăv壱tăli羽uătrangătríă
hoànăthi羽năđ隠uălàăc栄aănướcăngoài,ătiênătiếnăvàăhi羽năđại.ăăă

2.2. Về phân bố các cơ sở sản xuất VLXD 

Doănh英ngăđặcăđi吋măv隠ăđi隠uăki羽năgiaoăthôngăv壱nătải,ăcơăsởăhạătầng,ănhuăcầuăphátătri吋năkinhă
tếăxãăhội,ăcácăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDătrênăđịaăbànăThànhăphốăhi羽nănayăphátătri吋nămạnhăởăcácă
qu壱năhuy羽nănhưăqu壱năTh栄ăĐ泳c,ăqu壱nă2,ăqu壱nă9,ăqu壱năBìnhăTân,ăhuy羽năBìnhăChánh,ăhuy羽nă
NhàăBè,ăhuy羽năC栄ăChi.Cácăqu壱n,ăhuy羽năkhácăchỉăcóăsốăcơăsởăsảnăxuấtănhỏălẻ,ăcònăch栄ăyếuălàă
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cácăcơăsởăkinhădoanh,ătrưngăbàyădoăv壱yăcácăch栄ngăloạiăVLXDăch栄ăyếuăđượcăcungăcấpătừăcácă
huy羽nănêuătrênăvàătừăbênăngoàiăvào.ăă

2.3. Về thị trường và tình hình cung cǡu VLXD 

2.3.1. Tình hình cung ứng VLXD 

ThànhăphốăHồăChíăMinhăhi羽năcóăkhảănĕngăsảnăxuấtăvàăđápă泳ngănhuăcầuămộtăsốăch栄ngăloạiă
VLXDănhưăxiămĕng,ătấmălợp,ăbêătông,ăgạchăbông,ămộtăphầnănhuăcầuăgạchăxây,ăv壱tăli羽uătrangătríă
hoànăthi羽n,ăv壱tă li羽uăh英uăcơăvàăhóaăphẩmăxâyăd詠ng...ăCácă loạiăVLXDăphảiăđưaătừăngoàiăvàoă
nhưăsau:ăă

-ăăCácăloạiăxiămĕngătrắngăTháiăLan,ăTrungăQuốcăvàălượngăclanhkeănh壱pătừăcácănhàămáyăxiă
mĕngătrongănướcăvàămộtăphầnănh壱păngoạiătừăTháiăLan,ăTrungăQuốc...ă

-ăGạchăngóiănungătừăcácătỉnhăĐồngăNai,ăBìnhăDương,ăTâyăNinh,ăLongăAn,ăVĩnhăLong...ă

-ăăĐáăxâyăd詠ng:ătừăcácătỉnhăĐồngăNai,ăBàăRịaăVũngăTàu,ăBìnhăDương,ăKiênăGiang...ă

-ăăCátăxâyăd詠ngătừăcácătỉnhăĐồngăNai,ăBàăRịaăVũngăTàu,ăAnăGiang,ăĐồngăTháp,ăTâyăNinhăvàă
mộtăphầnătừăCampuchia.ă

-ăV壱tăli羽uăsanălấp:ătừăcácătỉnhăTâyăNinh,ăTi隠năGiang,ăĐồngăNai...ă

-ăăCácăloạiăgạchăốpălát:ăă

+ăGạchăốpălátăceramic:ăĐồngăTâm,ăTaicera,ăVitaly,ăThạchăBàn,ăTrungăQuốc,ăĐàiăLoan,ăTâyă
BanăNhaăvv...ă

+ăGạchăgranít:ătừăcácăcơăsởătrongănướcăsảnăxuấtăvàăcácănướcăTrungăQuốc,ăIndonesia...ăă

-ăS泳ăv羽ăsinh:ătừăcácăcơăsởătrongănước:ăThanhăTrì,ăThiênăThanh,ăInax,ăToto,ăViglacera,...ăvàă
từăcácănướcăTrungăQuốc,ăTháiăLan,ăNh壱tăBảnăvv...ă

-ăKínhăxâyăd詠ng:ăKínhănổiăBìnhăDương,ă kínhănổiăVi羽tăNh壱t,ă kínhăTrungăQuốc,ă Indonexia,ă
TháiăLanăvv...ă

2.3.2. Mạng lưới kinh doanh VLXD 

DoănhuăcầuătiêuăthụăcácăloạiăVLXDălớnăvàălàătrungătâmătrungăchuy吋năcácăloạiăVLXDăsảnăxuấtă
từămi隠năBắcăvàătừăcácănướcăvàoăthànhăphốăđ吋ăphânăphốiătiêuăthụătrênăđịaăbànăvàăvùngăĐồngă
bằngăsôngăCửuăLongănênăsốăcơăsởăkinhădoanhăVLXDătrênăđịaăbànăThànhăphốăHồăChíăMinhălàă
rấtă lớnăsoăvớiăcácătỉnhăthànhăkhácătrênăcảănước.ăTheoăsốă li羽uăđi隠uătraăc栄aăVi羽năV壱tă li羽uăxâyă
d詠ngăvàăbáoăcáoătổngăkếtătìnhăhìnhăquảnălýăNhàănướcătrongălĩnhăv詠căVLXDătrênăđịaăbànăThànhă
phốăHồăChíăMinhănĕmă2015ăthìătínhăđếnăthángă12/2015ătrênăđịaăbànăthànhăphốăcóă4.539ăcácăcơă
sởăkinhădoanhăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăgiảmă1,09%ăsoăvớiăcùngăkỳănĕmătrướcă(4.589ăcơăsở).ăTrênă
địaăbànătấtăcảăcácăqu壱n,ăhuy羽năđ隠uăcóăcácăcơăsởăkinhădoanhăVLXDăđ吋ăđápă泳ngăchoănhuăcầuă
xâyăd詠ngă tạiă chỗ.ăHuy羽năBìnhăChánhă làăhuy羽năcóăsốă lượngăcơăsởăkinhădoanhăVLXDănhi隠uă
nhấtăvớiă622ăcơăsở,ăsauăđóăđếnăBìnhăThạnhă,ăQu壱năBìnhăTânăvới,ăQu壱nă12,ăQu壱năTh栄ăĐ泳c,ă
Qu壱năTânăBình,ăQu壱nă6,ăQu壱nă9,ăQu壱năTânăPhú,ăQu壱năGòăVấp,ăHócăMôn,ăNhàăBè...ăCácă
TổngăCôngăty,ăCôngătyăsảnăxuấtăVLXDălớnătrongătoànăquốc,ăphầnălớnăcóăcácăđạiălýăphânăphốiă
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sảnăphẩmătrênăđịaăbànăThànhăphố.ăCácămặtăhàngăVLXDăc栄aăcácăcơăsởăkinhădoanhărấtăđaădạngă
vàăphongăphúătừăcácăloạiăVLXDăthôngăthườngăkhôngăquaăchếăbiếnănhưăcátăsỏi,ăv壱tăli羽uăsanălấpă
đếnăcácăloạiăVLXDănhưăxiămĕng,ăgạchănung,ătấmălợp,ăđáăxâyăd詠ng,ăgạchăốpălátăceramic,ăs泳ăv羽ă
sinh,ă kínhă xâyă d詠ng,ă đáă ốpă látă vv...ăHầuăhếtă cácă loạiăVLXDă trênă địaă bànăThànhăphốă cóăgiáă
tươngăđươngăvớiăcácăthànhăphốăkhácătrongăvùng;ăđá,ăcátăxâyăd詠ngăcóăgiáăcaoăhơnăcácăthànhă
phốăxungăquanhădoănhuăcầuă tiêuă thụă lớn,ăchấtă lượngăyêuăcầuăcaoăvàăphảiăcungă泳ngă từăcácă
thànhăphốăkhácăđến.ă 

Đ吋ăđápă泳ngănhuăcầuă thiếtăyếuăc栄aă thịă trường,ăhàngănĕm,ă tri吋nă lãmăquốcă tếăVietbuildăđ隠uă
đượcătổăch泳cătạiăQu壱nă7,ătrongăđóăcóăhàngănghìnăgianăhàngăc栄aăcácăcôngătyăsảnăxuấtăVLXDă
trongăvàăngoàiănướcăthamăgia,ăgiớiăthi羽uăcácăsảnăphẩmăxâyăd詠ng,ăVLXD,ănhàăởăvàătrangătríănộiă
ngoạiăthấtăsảnăxuấtătrongăvàăngoàiănướcăchoăcácănhàăxâyăd詠ngăl詠aăchọnăsửădụng.ăThôngăquaă
tri吋nălãmăđãătổăch泳cănhi隠uăcuộcăHộiăthảoăgiớiăthi羽uăv隠ăcôngăngh羽ămới,ăsảnăphẩmăVLXDămới,ă
ngànhăXâyăd詠ngătrongăhộiănh壱păvàăphátătri吋n,ăgiúpăchoăcácădoanhănghi羽păcóăđượcăthôngătină
mớiănhấtăv隠ăcácăsảnăphẩmăVLXDăđ吋ănghiênăc泳uăđầuătưăsảnăxuấtăhoặcăl詠aăchọnăsửădụngătrongă
cácăcôngătrình.ă

2.4. Về tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất VLXD 

SảnăxuấtăVLXDătạiăThànhăphốăHồăChíăMinhă trongă thờiăgianăquaăđãăcóănhi隠uăchuy吋năbiếnă
tíchăc詠cătrongăvi羽căcảiăthi羽nămôiătrườngălàmăvi羽căởămộtăsốădoanhănghi羽păđ吋ătĕngăcườngăbảoă
v羽ăs泳căkhoẻăchoăcôngănhânăvàăgiảmăôănhi宇mămôiătrườngăxungăquanh.ăTuyănhiên,ăvi羽căđổiămớiă
côngăngh羽ătheoăhướngăthânăthi羽năvớiămôiătrườngăđốiăvớiăcácăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDăcònănhi隠uă
khóăkhĕnădoănhuăcầuăvốnăđầuătưălớn.ă

ăNhìnă chungă cácă cơă sởă sảnă xuấtăVLXDă trênă địaă bànăThànhă phốă hi羽nă nayă chưaă gâyă ảnhă
hưởngănghiêmătrọngăđếnămôiă trườngădoăvi羽căsảnăxuấtăVLXDătrênăđịaăbànăThànhăphốăkhôngă
gắnăvớiăvi羽căkhaiăthácăcácăkhoángăsảnălàmăVLXDătạiăchỗ,ămàănguyênăv壱tăli羽uăphụcăvụăsảnăxuấtă
đượcăcungăcấpă từăcácăcácă tỉnhăkhácăđếnăquaăđườngăh羽ăthốngăđườngăsôngăc栄aăThànhăphố.ă
Nh英ngăyếuă tốă tácăđộngămôiă trườngăch栄ăyếuăgâyănênăôănhi宇mămôiă trườngă làă tiếngăồn,ănướcă
thải,ălàmăôănhi宇mănguồnănướcăhoặcălàmăảnhăhưởngăđếnănĕngăsuấtăcâyătrồng.ăCácăcơăsởăsảnă
xuấtăVLXDătrênăđịaăbànăThànhăphốăđãătuânăth栄ăcácăquyăđịnhăv隠ămôiătrường,ăđãăđầuătưăđ吋ăxửălýă
môiătrườngănhưăsau:ă

-ăCácătrạmănghi隠năxiămĕngăđangăhoạtăđộngătrênăđịaăbànăThànhăphốăđ隠uăcóăh羽ăthốngăxửălýă
khíăthải,ănướcăthải,ăv磯năđảmăbảoăcácăchỉătiêuăv隠ămôiătrường.ăă

-ăCơăsởăsảnăxuấtătấmălợpăamiĕngăđãătiếnăhànhăxửălýăcácăchấtăthảiărắn,ăkhíăthảiăvàănướcăthảiă
vàăđảmăbảoăcácăchỉătiêuăv隠ămôiătrường.ăăăă

MộtăsốăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDăgâyătácăđộngăhoặcălàmăôănhi宇mămôiătrườngăđangăđ隠ănghịăphảiă
diădờiăhoặcădừngăsảnăxuấtăch栄ăyếuă làăcácătrạmătrộnăxiămĕngăvàămộtăsốăcơăsởăsảnăxuấtăsơnă
đangăhoạtăđộngătạiăcácăkhuădânăcư.ăă

Nóiăchung,ăcácăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDăđangătừngăbướcăchuy吋năđổiăhìnhăth泳căhoạtăđộngăđ吋ă
sảnăxuất,ăkinhădoanhăcóăhi羽uăquảăđ吋ăđápă泳ngănhuăcầuăVLXDătrongăThànhăphốăvàătạoăti隠năđ隠ă
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đ吋ăphátă tri吋năthịă trườngătrongăvàăngoàiănước.ăTuyănhiên,ă trongăkhaiă thácăkhoángăsảnăvàăsảnă
xuấtăVLXDăcũngăđặtăraănhi隠uăvấnăđ隠ăcấpăbáchăcầnăđượcăxemăxétătínhătoánăkỹătrongăquáătrìnhă
đầuătưăphátătri吋năsảnăxuấtătrongăgiaiăđoạnătới,ăvừaăđảmăbảoălợiăíchăkinhătếăchoădoanhănghi羽pă
sảnăxuấtăVLXD,ăvừaăkếtăhợpăhàiăhòaăvớiăs詠ăphátătri吋năb隠năv英ngăc栄aăcộngăđồng.ăă

2.5. Về công tác quản lý hoạt động sản xuất VLXD 

CôngătácăquảnălýăkhaiăthácăkhoángăsảnăvàăsảnăxuấtăVLXDăc栄aăThànhăphốătrongăthờiăgiană
quaăđãăcóănhi隠uătiếnăbộăđặcăbi羽tălàăcôngătácăquảnălýătàiănguyênălàmăVLXD.ă曳yăbanănhânădână
Thànhăphốăđãăphânărõătráchănhi羽măc栄aăcácăSở,ăban,ăngành,ăc栄aăchínhăquy隠năđịaăphươngă(cấpă
huy羽n,ăxã),ăs詠ăphốiăhợpăvớiăcácăcơăquanăTrungăươngătrongăvi羽căcấpăphépăcácăcơăsởăsảnăxuấtă
v壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăCácăSở,ăngànhăliênăquanăth詠căhi羽nătốtăhơnătráchănhi羽măquảnălýănhàănước,ă
tạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăchoăcácătổăch泳căcáănhânătrongăquáătrìnhăl壱păvàătri吋năkhaiăcácăd詠ăánăđầuă
tưăthuộcălĩnhăv詠căsảnăxuấtăVLXD.ă

Trongăthờiăgianăqua,ăvi羽cătuânăth栄ăquyăđịnhăc栄aăphápălu壱tăv隠ăcôngătácăsảnăxuấtăVLXDăbướcă
đầuăcóăchuy吋năbiếnătíchăc詠c,ăhoạtăđộngăsảnăxuấtăkinhădoanhăổnăđịnh,ăgópăphầnăgiảiăquyếtăvi羽că
làmăchoăngườiălaoăđộng.ăCôngătácăthuăphíăbảoăv羽ămôiătrườngătuyămớiăđiăvàoăth詠căti宇nănhưngă
đãăđượcăcấpăchínhăquy隠năđịaăphươngătri吋năkhai,ăthuăđượcăkếtăquảătốt.ă

Tuyănhiên,ăvấnăđ隠ăquảnălýăsảnăxuấtăVLXDăv磯năcònănh英ngăbấtăc壱p,ăchưaăđápă泳ngăđượcăyêuă
cầuăphátătri吋năngành.ăDoătrênăđịaăbànăThànhăphốăv磯nătồnătạiăcácăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDăcóăquyă
môănhỏ,ăsảnăxuấtăt詠ăphát,ăcôngăngh羽ălạcăh壱uăkhôngăphùăhợpăquyăhoạch.ăChínhăvìăv壱y,ăcácăcơă
sởănàyăđãăkhôngăth詠căhi羽năđầyăđ栄ănghĩaăvụăv隠ăthuếăchoăngânăsáchăvàăgâyăraătìnhătrạngăcạnhă
tranhăkhôngălànhămạnhăvớiăcácădoanhănghi羽p.ăă

Tómălại,ăsảnăxuấtăVLXDăởăThànhăphốăHồăChíăMinhătrongănh英ngănĕmăquaăv隠ăcơăbảnăđãăđápă
泳ngăđượcăyêuăcầuăc栄aăxãăhộiăv隠ăcácămặtănhư:ă

+ăSảnăxuấtăVLXDăđãăchuy吋năbiếnătheoăhướngăcôngănghi羽păhoá,ăhi羽năđạiăhoá,ăcôngăngh羽ă
thiếtăbịătiênătiến,ăloạiăbỏădầnăcôngăngh羽ălạcăh壱u,ăgiảmăthi吋uăôănhi宇mămôiătrường.ă

+ăĐápă泳ngăđượcănhuăcầuămộtăsốăch栄ngăloạiăVLXDămàăthànhăphốăcóălợiăthếăsảnăxuất.ă

+ăThamăgiaăcungă泳ngămộtăsốăch栄ngă loạiăVLXDăchoăcácă tỉnhăkhác,ăgópăphầnămởărộngăvàă
phátătri吋năthịătrườngăVLXDătrongăThànhăphố.ă

+ăGiảiăquyếtăđượcăvi羽călàmăchoăhàngănghìnăngườiălaoăđộng.ă

Mặcădùăv壱y,ăsảnăxuấtăVLXDăởăThànhăphốăHồăChíăMinhăv磯năcònătồnătạiănh英ngăhạnăchếăvàă
bấtăc壱păcầnăđượcăgiảiăquyết.ăTừă th詠că tếăđó,ăđ吋ăphátăhuyăhơnăn英aăhi羽uăquảă trongăsảnăxuấtă
VLXDăvàăđưaăngànhăsảnăxuấtăVLXDăphátătri吋nămộtăcáchăb隠năv英ng,ăđóngăgópăvàoăs詠ănghi羽pă
xâyăd詠ngăThànhăphốăngàyămộtăphátătri吋n,ăthìăvi羽căquyăhoạchăsắpăxếpălạiăsảnăxuất,ătĕngăcườngă
quảnălýăcácăhoạtăđộngăkhaiăthácăvàăsảnăxuấtăVLXDătheoăđúngăquyăhoạch;ăđầuătưăthayăđổiăcôngă
ngh羽,ăxoáăbỏăcôngăngh羽ălạcăh壱uăgâyăôănhi宇mămôiătrườngăvàăphátătri吋năcácăcôngăngh羽ătiênătiến,ă
sảnăxuấtăcácăch栄ngăloạiăVLXDămớiăcóăhàmălượngăkhoaăhọcăvàăgiáătrịăkinhătếăcao,ăphùăhợpăvớiă
đi隠uăki羽năkinhătếă-ăxãăhộiăc栄aăThànhăphố,ătránhăbịătụtăh壱uălàănhi羽măvụăquanătrọngăc栄aăngànhă
xâyăd詠ngăThànhăphốăHồăChíăMinhătrongăgiaiăđoạnătới.ă
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III. ĐỀ XUẤT M浦T S渦 GIẢI PHÁP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VLXD 

1. Giải pháp huy động nguồn l詠c để phát triển sản xuất VLXD 

Giảiăphápăquanătrọngănhấtălàăhuyăđộngăvàăsửădụngăcóăhi羽uăquảăcácănguồnăvốnăđầuătư,ăphátă
huyă caoă cácănguồnănộiă l詠c,ă đồngă thờiă tạoămọiăđi隠uă ki羽năđ吋ă tranhă th栄ă khaiă thácă cácă yếuă tố,ă
nguồnăvốnăchoăphátătri吋năsảnăxuấtăVLXD.ăXâyăd詠ng,ăbanăhànhăcácăchínhăsáchăkhuyếnăkhích,ă
huyăđộngănguồnăvốnăđầuătưătheoăhướng:ăcôngăngh羽ătiênătiếnăhi羽năđại,ătiếtăki羽mănguyênănhiênă
li羽u,ăđảmăbảoămôiătrường.ăă

Cầnăcóăchínhăsách,ăcơăchếăthu壱nălợiăchoăcácădoanhănghi羽pătiếpăc壱năđấtăđai,ămặtăbằngăsảnă
xuất;ăđơnăgiảnăhoáăcácă th栄ă tụcăchoăvayăvàă thếăchấp;ăhỗă trợăcácădoanhănghi羽pă trongăkhâuă
nghiênăc泳uăvàăphátă tri吋năđ吋ăgiúpăhọănângăcaoănĕngă l詠căcạnhă tranh;ăquană tâmăđàoă tạoăvàă
phátătri吋năđộiăngũălaoăđộngăcóăkỹăthu壱t,ănghiênăc泳uăđổiămớiănộiădungăquảnălý.ăTĕngăcườngă
soạnăthảoăcácăvĕnăbảnăphápăquiăquảnălýăđồngăbộăphùăhợpăvớiăquyăhoạchăphátătri吋năVLXD;ăcóă
chínhăsáchăkhuyếnăkhíchăcácădoanhănghi羽p,ăcácănhàăđầuătưăc栄aămọiăthànhăphầnăkinhătếăđầuă
tưăphátătri吋năVLXDăđạtăđượcăhi羽uăquảăkinhătếăxãăhộiăcaoănhưăcóăchínhăsáchăưuăđãiănhấtălàă
giaiăđoạnăđầuăchoăcácădoanhănghi羽pămớiăđầuătưăsảnăxuất,ănângăcaoăthờiăgianămi宇năthuếălợiă
t泳căchoăcácăcơăsởăsảnăxuấtămớiăthànhăl壱pălênă3ănĕm,ănângăcaoăthờiăgianămi宇năthuếăthuănh壱pă
choă cácă cơă sởă sảnă xuấtă đãă đầuă tưă đổiămớiă côngăngh羽,ă nh英ngă cơă sởă sảnă xuấtă sảnă phẩmă
VLXDăxuấtăkhẩu,ănh英ngăsảnăphẩmăthayăthếănh壱păkhẩu.ăCóăchínhăsáchăưuăđãiăv隠ăthuếăvàătínă
dụngăđốiăvớiăvi羽căvayăvốnăđ吋ăđổiămớiă thiếtăbịă vàăcôngăngh羽,ăđặcăbi羽tăưuă tiênăchoăcácăsảnă
phẩmăcóăhàmălượngăkhoaăhọcăkỹăthu壱tăcao,ăcácăsảnăphẩmămới...ăKhuyếnăkhíchăđầuătưănướcă
ngoàiăvàătrongănướcăápădụngăcôngăngh羽ăhi羽năđạiăvàoăcácăcơăsởăsảnăxuấtătrênăđịaăbànăthànhă
phốăthôngăquaămi宇năgiảmăthuế.ăTh詠căhi羽năưuăđãiăđốiăvớiăcácăd詠ăánăchuy吋năgiaoăcôngăngh羽ă
vàăđổiămớiăcôngăngh羽,ătạoăraăsảnăphẩmăVLXDămớiăcóăchấtălượngăcaoăhơnăvàăcácăd詠ăánă泳ngă
dụngăkếtăquảănghiênăc泳uăkhoaăhọc,ăchuy吋năgiaoăcôngăngh羽,ăđổiămớiăvàănângăcaoă trìnhăđộă
côngăngh羽ăcácăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDăđ吋ăkhuyếnăkhíchăcácădoanhănghi羽pă thamăgiaăđầuă tưă
choăngànhăVLXD.ăă

-ăV隠ăđầuătưănghiênăc泳uăkhoaăhọcăkỹăthu壱t:Nhàănướcătạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăđ吋ănghiênăc泳uă
v壱tăli羽uăxâyăd詠ngămớiătrongătiếnătrìnhăhộiănh壱p.ăThôngăquaăcácăhộiănghị,ăhộiăthảoăquốcătế,ămởă
lớpăđàoătạoătrongănướcăvàăđàoătạoăquốcătế,ăđàoătạoăphốiăhợpănhằmănângăcaoătrìnhăđộăc栄aăđộiă
ngũăcánăbộănghiênăc泳u,ăthiếtăl壱păChươngătrìnhăhợpătácănghiênăc泳u,ăthamăgiaăcácătổăch泳căv隠ă
tiêuăchuẩn,ăđoă lườngăv壱tă li羽uămới.ăĐ吋ăđápă泳ngăyêuăcầuăphátă tri吋năvớiă tốcăđộă rấtănhanhăc栄aă
khoaăhọcăvàăcôngăngh羽ăv壱tăli羽uămớiăngàyănayăvàăđòiăhỏiăc栄aăcôngănghi羽păhóa,ăhi羽năđạiăhóaăđấtă
nước,ăNhàănướcăcầnăcóăchínhăsáchăưuăđãi,ăđầuătưăcóăh羽ăthống,ăchínhăquyăvàăthíchăđángănhằmă
tạoăđượcămộtăsốătrungătâmănghiênăc泳uăv壱tăli羽uămớiăngangătầmăcácănướcăphátătri吋nătrongăkhuă
v詠c,ătừăđóăcóăth吋ănângătầmăhợpătácănghiênăc泳uăkhoaăhọcăvàăcôngăngh羽ăv壱tăli羽uămớiăđápă泳ngă
đượcăđòiăhỏiăc栄aănhi羽măvụătrongăgiaiăđoạnăsau.ă

-ăNângăcaoănĕngăl詠căvàăvaiătròăc栄aăcácăHộiăngh隠ănghi羽p,ădoanhănghi羽pănhưăHộiăKhoaăhọcă
Kỹăthu壱tăxâyăd詠ng,ăHi羽păhộiăxâyăd詠ngăvàăVLXDăThànhăphố;ă thôngăquaăHội,ăHi羽păhộiăđ吋ătìmă
hi吋uănhuăcầuăđ吋ăxâyăd詠ngăchínhăsách,ăđàoătạoănguồnănhânăl詠c,ăđẩyămạnhăthịătrường.ăă
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2. Tăng cư運ng công tác đào t衣o nguồn nhân l詠c 

Theoăbáoăcáoăquyăhoạchăphátă tri吋năVLXDăThànhăphốăHồăChíăMinhăđếnănĕmă2020ă thìăsốă
nhânăl詠căcầnăđápă泳ngăchoănhuăcầuăphátătri吋năcácăloạiăVLXDătrongăgiaiăđoạnătừănayăđếnănĕmă
2020ă làă8968ngườiă(trongăđó:ăsốăkỹăsưă làă475ăngười,ă trungăcấpăkỹăthu壱tă làă760ăngười,ăcôngă
nhânăkỹăthu壱tălàă7.733ăngười).ăă

Tiếnăhànhăđàoă tạoăgắnăvớiăyêuăcầu,ămụcă tiêuăc栄aăs詠ăphátă tri吋n,ăđảmăbảoăchoăngườiăsauă
đàoătạoăcóăth吋ăsớmăphátăhuyăđượcăkiếnăth泳căđàoătạoătrongăth詠căti宇n.ă

T壱pătrungăvàoăđàoătạoăđộiăngũăcôngănhânăkỹăthu壱t,ăđồngăthờiăcóăkếăhoạchăđàoătạoăchoăđộiă
ngũă quảnă lýă vàă cácă ch栄ă doanhă nghi羽pă cácă kiếnă th泳că v隠ă quảnă lýă kinhă tế,ă v隠ă sảnă xuấtă kinhă
doanh,ăhộiănh壱p,ătạoăđi隠uăki羽năchoăcácădoanhănghi羽păch栄ăđộngătrongăcạnhătranhăvàăhộiănh壱p.ă

Đaădạngăhoáăvàămởărộngăcácăhìnhăth泳căhợpătácătrongăđàoătạoănguồnănhânăl詠cătheoăhướngă
gắnăkếtăgi英aăcơăsởăđàoă tạoăvớiădoanhănghi羽p,ă từngăbướcăđàoă tạoă theoăyêuăcầuăvàăđịaăchỉ,ă
nhằmăđảmăbảoăchoălaoăđộngăđàoătạoăraăđượcăsửădụngăđúngăvớiăchươngătrìnhăđãăđàoătạo.ăKếtă
hợpăđàoătạoăngh隠ădàiăhạnăđ吋ăcóăđộiăngũăcôngănhânăkỹăthu壱t,ănhânăviênănghi羽păvụălànhăngh隠ă
đ栄ăkhảănĕngătiếpăc壱năvàăsửădụngăthànhăthạoăcácăphươngăti羽năkỹăthu壱t,ăcôngăngh羽ăhi羽năđạiăvớiă
vi羽cămởărộngă loạiăhìnhăđàoă tạoăngh隠ăngắnăhạnă tạoăcácăcơăhộiăchoămọiăngườiă laoăđộngăđ隠uă
đượcăhọcăngh隠.ă

3. Xây d詠ng Thành phố thành trung tâm VLXD c栄a cả vùng và cả nư噂c 

-ăĐ吋ăphátătri吋năVLXDăThànhăphố,ăcầnăcungă泳ngăđầyăđ栄ăvàăkịpăthờiămộtăsốăloạiănguyênăli羽u,ă
đặcăbi羽tălàăclanke,ăđá,ăcátăxâyăd詠ngătừăcácătỉnhăkhác.ăă

-ăMộtăsốăsảnăphẩmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăsảnăxuấtă trênăđịaăbànăThànhăphốăcóăcôngăsuấtă lớn,ă
ngoàiăthoảămãnănhuăcầuătrongăThànhăphốăcònăcóăth吋ăcungă泳ngăchoăcácătỉnhăkhácătrongăvùngă
vàăcácătỉnhăvùngăĐồngăbằngăsôngăCửuăLongănhưătấmălợpăcácăloại,ăcácăsảnăphẩmăbêătôngăđúcă
sẵn...ămộtăsốăloạiăVLXDăThànhăphốăkhôngăcóăđi隠uăki羽năsảnăxuấtăvàăsảnăxuấtăcònăthiếuăsoăvớiă
nhuăcầuăcầnăđượcăcungă泳ngătừăcácătỉnhăkhácăđếnănhưăcácăloạiăgạchăốpălát,ăs泳ăv羽ăsinh,ăkínhă
xâyăd詠ng,ăđá,ăcátăxâyăd詠ng...ăVìăv壱y,ăcầnăđẩyămạnhăliênădoanh,ăliênăkếtăgi英aăThànhăphốăvớiă
cácătỉnhăxungăquanhăđ吋ăhỗătrợăl磯nănhauătrongăsảnăxuấtăvàătiêuăthụăcácăsảnăphẩmăVLXD,ăbảoă
đảmăcungă泳ngăổnăđịnhăchoăThànhăphốăcácăsảnăphẩmăđá,ăcátăxâyăd詠ng,ăv壱tăli羽uăsanălấp.ăĐặcă
bi羽t,ăcầnăliênăkếtăchặtăchẽăđốiăvớiăcácăđịaăphươngăcóăthếămạnhăv隠ăcácăch栄ngăloạiăVLXDăđ吋ăbảoă
đảmăđápă泳ngăchoănhuăcầuăThànhăphố.ă

-ăCácădoanhănghi羽păsảnăxuấtăcầnăxâyăd詠ngăchiếnălượcăliênădoanh,ăliênăkếtăvớiăđốiătácănướcă
ngoàiăđ吋ătiếpănh壱năcôngăngh羽ăhi羽năđại,ăt壱nădụngăthươngăhi羽uănổiătiếngăđ吋ănhanhăchóngăthâmă
nh壱păvàămởărộngăthịătrường.ăă

4. Tăng cư運ng kiểm soát, kiểm định để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô 
nhi宇m môi trư運ng 

Tổăch泳căthẩmăđịnhăcôngăngh羽ăcácăd詠ăánăđầuătưăphátătri吋năVLXDămới,ăđảmăbảoăcôngăngh羽ă
tiênătiến,ăkhôngăgâyăôănhi宇mămôiătrường.ă
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Tĕngăcườngăki吋măsoát,ăgiámăsátăvi羽că th詠căhi羽năcácăchỉă tiêuăv隠ăchấtă lượngăsảnăphẩmăvàă
đĕngăkýăv隠ămôiătrườngăc栄aăcácădoanhănghi羽păsảnăxuấtăVLXD.ăTrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăVLXDă
tr詠că tiếpăhoặcăgiánă tiếpă thảiă raămộtă lượngăkhói,ăbụi,ă tiếngăồnăgâyăôănhi宇mămôiă trườngăxungă
quanh.ăVìăv壱y,ăcầnăthiếtăphảiăthườngăxuyênăki吋mătraăvi羽căth詠căhi羽năcácăchỉătiêuăv隠ămôiătrườngă
vàăkịpă thờiăxửă lýăviăphạmăc栄aăcácădoanhănghi羽păđ吋ăđảmăbảoăphátă tri吋năsảnăxuấtăVLXDămộtă
cáchăb隠năv英ng.ăăă

5. Phát triển thị trư運ng 

MởărộngăthịătrườngătiêuăthụăVLXDăvàătạoămôiătrườngăcạnhătranhălànhămạnhătrongăsảnăxuấtă
VLXDăsẽăthúcăđẩyăsảnăxuấtătrênăđịaăbànăphátătri吋n.ăĐ吋ămởărộngăđượcăthịătrườngăngoàiăs詠ănỗă
l詠c,ănĕngăđộngăc栄aădoanhănghi羽păcầnăs詠ăhỗătrợărấtălớnătừăcácăcơăquanăquảnălý.ă

-Đốiă vớiă cácă cơă quană quảnă lýă c栄aă Thànhă phố:ă Hỗă trợă cácă doanhă nghi羽pă sảnă xuất,ă kinhă
doanhă VLXDă trênă địaă bànă Thànhă phốă trongă vi羽că xúcă tiếnă thươngămạiă đi羽nă tử,ămởă rộngă thịă
trường,ăđẩyămạnhăhoạtăđộngătiếpăthị,ăgiớiăthi羽u,ăquảngăbáăcácăsảnăphẩmăVLXDămớiăđượcăsảnă
xuấtătrênăđịaăbànăThànhăphốătrênătruy隠năhình,ăđàiăphátăthanhăđ吋ăhướngăd磯năngườiătiêuădùngă
sửă dụngă sảnă phẩmăVLXDămới.ă Tạoă đi隠uă ki羽nă choă cácă doanhă nghi羽pă sảnă xuất,ă kinhă doanhă
VLXDăthamăgiaăcácăhộiăchợ,ătri吋nălãmătrongăvàăngoàiănướcăđ吋ăthôngătinăquảngăbáănh英ngăsảnă
phẩmăc栄aămìnhăvàăcácăhìnhăth泳căliênădoanh,ăliênăkếtăsảnăxuấtăvàătiêuăthụăVLXD.ăă

-ăĐốiăvớiăcácătổăch泳c,ăcáănhânăhoạtăđộngăVLXD:ă

ăă+ăĐẩyămạnhăxúcătiếnăthươngămại,ăthamăgiaăcácăhộiăchợ,ătri吋nălãm,ăhộiăthảo,ăgiớiăthi羽uăvàă
bánăsảnăphẩmăVLXDăđ吋ăc壱pănh壱tăthôngătinăvàăquảngăbáănh英ngăsảnăphẩmăc栄aămình,ătìmăkiếmă
đốiă tácă liênădoanh,ă liênăkếtă sảnăxuấtă vàă tiêuă thụăsảnăphẩm,ă tìmăkiếmă thịă trườngănướcăngoàiă
thôngăquaămạngă internet,ăđồngă thờiămởă rộngămạngă lướiă tiếpă thịăđếnăcácă tỉnhă trongăvùngăvàă
vùngăĐồngăbằngăsôngăCửuăLong,ăcóăcơăchếăkhuyếnăkhíchămôiăgiớiăbánăhàngăvàăth詠căhi羽năcácă
chếăđộăh壱uămãiătạoăni隠mătinăchoăngườiătiêuădùngănhấtălàăđốiăvớiăcácăsảnăphẩmămớiăsẽătạoăđi隠uă
ki羽nă thu壱nă lợiă trongă tiêuă thụăsảnăphẩm.ăCácădoanhănghi羽păđãăcóă thươngăhi羽uăv隠ăsảnăphẩmă
nhưăcácănhàămáyăxiămĕng,ăbêătông,...ăcầnătiếpătụcăđầuătưăchi隠uăsâuăđổiămớiăcôngăngh羽,ănângă
caoăchấtălượngăsảnăphẩmăđ吋ăgi英ăv英ngăthươngăhi羽uăvàămởărộngăvi羽cătiêuăthụ.ăă

-ăPhátătri吋năkênhăphânăphốiămới:Tổăch泳cătốtăcôngătácăquyăhoạchăcácătrungătâmăthươngămại,ă
xâyăd詠ngăh羽ăthốngăsiêuăthịăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătheoămôăhìnhăkinhădoanhăhi羽năđại,ăcácăđịaăđi吋mă
đượcăphépăkinhădoanhăVLXDănhằmătạoăđi隠uăki羽năchoăvi羽călưuăthông,ăcungă泳ngăVLXDătrênăđịaă
bànăthànhăphố,ăđảmăbảoăthịătrườngăVLXDăcóătổăch泳c,ăthu壱năti羽năchoăngườiătiêuădùng,ăkhôngă
ảnhăhưởngăđếnăgiaoăthông,ămỹăquanăđôăthịăvàămôiătrường.ă

-ăMởă rộngă thịă trườngăxuấtă khẩu:Đẩyămạnhăxuấtă khẩuăđ吋ămởă rộngă thịă trườngăv壱tă li羽uăxâyă
d詠ngăsẽătạoăđi隠uăki羽năkhaiăthácăhếtănĕngăl詠căsảnăxuấtătrongănướcăđ吋ăc栄ngăcốăthếăv英ngăchắcă
choăthịătrườngătrongănước.ăă

Đ吋ămởărộngăthịătrườngătiêuăthụăVLXDăcầnăthiếtăphảiăquanătâmăđếnăthịătrườngăkhuăv詠cănôngă
thôn.ăThànhăphốănằmătrongăvùngăĐôngăNamăbộ,ădânăsốăđông,ăđaăsốălàădânăsốngăởăcácăvùngă
nôngă thôn.ăNgoàiă cácă sảnă phẩmăVLXDă thôngă thường,ă khuă v詠că nàyă cũngă đangă cóă nhuă cầuă
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ngàyăcàngătĕngănhanhăv隠ăcácăch栄ngăloạiăVLXDătrangătríăvàăhoànăthi羽n.ăNgoàiăraăđốiăvớiămộtăsốă
v壱tăli羽uămới,ăcóăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăph泳cătạpăhoặcăcóăvốnăđầuătưălớnăcóăth吋ăliênădoanh,ăliênă
kết,ăhợpătácăvớiănướcăngoàiăđ吋ăđầuătưăsảnăxuấtăvàăxuấtăkhẩuămộtăphầnăsảnăphẩmăraăcácănướcă
đ吋ămởăhướngăchoăphátătri吋năsảnăxuấtăvàămởărộngăthịătrườngăVLXDăchoăgiaiăđoạnătiếpătheo.ăă

6. Bảo vệ môi trư運ng 

TrongăsảnăxuấtămộtăsốăloạiăVLXDăcóăthảiăraăcácăloạiăkhói,ăbụi,ănướcăthảiăcóăth吋ăgâyăôănhi宇mă
môiătrường.ăÔănhi宇mămôiătrườngădoăkhóiăbụiălàărấtăphổăbiếnătrongăsảnăxuấtăhầuăhếtăcácăch栄ngă
loạiăVLXD,ănhấtălàătrongăsảnăxuấtăxiămĕng.ăÔănhi宇măkhói,ăbụiăcũngălàănhânătốăảnhăhưởngălớnă
đếnăs泳căkhoẻăngườiălaoăđộngătr詠cătiếp,ăđếnămôiătrườngăsống,ăcảnhăquanăthiênănhiênăvàăcũngă
làănguyênănhânălàmăgiảmătuổiăthọăchoăthiếtăbị,ămáyămócătạiănơiăsảnăxuất.ăă

-ăĐốiăvớiămôiătrườngăkhôngăkhí:Trongăsảnăxuấtăxiămĕngănguồnăgâyăôănhi宇măch栄ăyếuălàăbụiă
phátăsinhătrongăquáătrìnhătiếpănh壱n,ăv壱năchuy吋năcácănguyênăli羽u;ănghi隠năvàăđóngăbaoăxiămĕng;ă
cácăchấtăôănhi宇măđặcătrưngăc栄aăcácăcôngăđoạnănàyăđốiăvớiămôiătrườngăkhôngăkhíălàăbụiăvôăcơă
(clanhke,ăthạchăcao,ăphụăgiaăxiămĕng…).ăĐ吋ăkhắcăphụcănguồnăôănhi宇mănàyăcầnăl詠aăchọnăquiă
môăsảnăxuấtăhợpălí,ăsửădụngăcôngăngh羽ăvàăthiếtăbịătiênătiếnătrongăcácăcôngăđoạnăsảnăxuấtăgâyă
nhi隠uăbụi,ănhưăsửădụngămáyănghi隠năđ泳ng,ămáyănghi隠năconălĕnănằmăngangă(Horomil)ăhoặcăcácă
máyănghi隠năbiăchuătrìnhăkínăvớiămáyăphânălyăhi羽uăsuấtăcaoăchoăcácătrạmănghi隠năxiămĕngăđầuătưă
mới.ăĐ吋ăthuăhồiăsảnăphẩmămịnăsauănghi隠năvàăkhửăbụiătrongăkhíăthảiăcầnăsửădụngăsửădụngăthiếtă
bịă lọcăbụiăđi羽n,ă lọcăbụiătúiăcôngăsuấtă lớn.ăCácăthiếtăbịă lọcăbụiăcũngăcầnăđượcăsửădụngătạiăcácă
đi吋măphátăsinhăbụiăkhácătrongădâyăchuy隠nănhưănhàăđóngăbao,ănhàăxuấtăxiămĕngăbao,ăxuấtăxiă
mĕngărờiăvv…ăă

-ăĐốiăvớiămôiă trườngănước:Trongăquáă trìnhăsảnăxuấtăxiămĕngăcóă lượngănướcă thảiă từăquáă
trìnhă rửaă v羽ă sinhă thiếtă bị,ă phună khửă bụi…ă thườngă ch泳aă nhi隠uă tạpă chấtă rắn,ă đặcă trưngă c栄aă
lượngănướcă thảiănàyă làă cóăhàmă lượngăcặnă lơă lửngă lớnă (500ă -ă1500ămg/l),ă độăki隠măcaoă (pHă
thườngă>ă8,0),ăngoàiăraătrongănướcăthảiăcònăch泳aălượngădầuămỡărơiăvãi,ădòărỉ.ăCácăchấtăđộcă
hạiătrongănướcăthảiăsẽăgâyăảnhăhưởngătr詠cătiếpătớiăh羽ăđộngăth詠căv壱tădướiănướcăvàăh羽ăsinhătháiă
thuỷăv詠căxungăquanh.ăĐ吋ăgiảmănhẹăvàăkhắcăphụcătácăđộngătiêuăc詠cătớiămôiătrườngănướcăcầnă
phảiăsửădụngăcôngăngh羽ăvàăthiếtăbịăsảnăxuấtătiênătiến;ăđồngăthờiălắpăđặtăh羽ăthốngăxửălíănướcă
thảiăbằngăcácăbi羽năphápăsinhăhọcăđơnăgiản,ănhư:ăxâyăb吋ă lắng,ăhồăch泳a,ăđ壱păchắn…ăđ吋ăđápă
泳ngăđượcăyêuăcầuăv隠ăchấtălượngănướcăthảiăđượcăphépăxảăvàoănguồnănướcămặtătheoăquiăđịnhă
c栄aăTCVNă5945-2005.ăă

-ăThườngăxuyênătuyênătruy隠năgiáoădụcăýăth泳căvàătráchănhi羽măbảoăv羽ămôiătrườngăchoăcácătổă
ch泳c,ă cáănhânăsảnăxuấtăVLXDă trênăđịaăbànă thànhăphố,ăgópăphầnă tĕngăcườngăquảnă lý,ă khaiă
thác,ăsửădụngăhợpălýăvàătiếtăki羽mătàiănguyên.ăă

IV. KI蔭N NGHỊ 

Th詠cătrạngăn隠năkinhătếă-ăxãăhộiănướcătaănóiăchungăvàăThànhăphốăHồăChíăMinhănóiăriêngăcònă
nhi隠uădi宇năbiếnăthayăđổiătrongăthờiăgianătới.ăVìăv壱y,ăquyăhoạchăVLXDăcầnătiếpătụcăđượcăchỉnhă
lý,ăbổăsung,ăhoànăthi羽nătrongănh英ngăgiaiăđoạnăsauăchoăphùăhợpăvớiădi宇năbiếnătrongăth詠cătế.ăă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 68ă

+ăThànhăphốăsẽălàătrungătâmătiêuăthụăvàăphânăphốiăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăchoăcảăvùngădoăv壱yă
cầnăđịnhăhướngăđ吋ăphátătri吋n,ăhìnhăthànhăcácătrungătâm,ăsiêuăthịăVLXD.ă

+ă Đốiă vớiă cácă côngă trìnhă sửă dụngă nguồnă vốnă ngână sáchă nhàă nước,ă cầnă cóă chínhă sáchă
khuyếnăkhích,ăquyăđịnhăsửădụngăcácăsảnăphẩmăVLXDămới,ă thânăthi羽nămôiătrường,ăgắnănhãnă
xanhăVi羽tăNam…. 

+ăChấpă thu壱năquyăhoạchămộtă sốăkhuăcôngănghi羽păcôngănghi羽păv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăđ吋ă t壱pă
trungăcácăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănhằmăgiảmăthi吋uăm泳căđộăôănhi宇mămôiătrườngătrênă
địaăbànăthànhăphố.ă

+ăChấpăthu壱năch栄ătrươngăchấmăd泳tăhoạtăđộngăcácăcơăsởăkhaiăthác,ăchếăbiến,ăsảnăxuấtăv壱tă
li羽uăxâyăd詠ngăkhôngăcóăh羽ăthốngăxửălýăchấtăthảiăhoặcăcóăhàmălượngăkhíăthảiăvượtăquáăquyăđịnhă
nhưngăkhôngăcóăphươngăánăđổiămớiăcôngăngh羽.ă

+ăKiếnănghịăcácăBộ,ăngànhăTrungăươngăcóăchínhăsáchăliênăkếtăvùngănhằmăphátăhuyăhếtăthếă
mạnhăc栄aătừngăkhuăv詠căđ吋ăcungă泳ngăchoănhuăcầuăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăc栄aăthànhăphố,ăvừaăđảmă
bảoă vi羽că khaiă thác,ă sảnă xuấtă v壱tă li羽uă xâyă d詠ngă cóă kếă hoạch,ă khôngă làmă cạnă ki羽tă nguồnă tàiă
nguyên,ăvừaăphốiăhợpătrongăvi羽căbảoăv羽ămôiătrườngăchungăchoăkhuăv詠c.ăă

Đ吋ăcóăth吋ănhanhăchóngătri吋năkhaiăcácăd詠ăánăsảnăxuấtăVLXDăđãăquyăhoạchăphátătri吋nătrênă
địaăbànăthànhăphố,ăphùăhợpăvớiătừngăgiaiăđoạnătừănayăđếnănĕmă2020,ăngoàiăvi羽căphảiăthốngă
nhấtăđồngăbộăgi英aăcácăSở,ăban,ăngànhăc栄aăthànhăphố,ăcầnăphảiătiếnăhànhăcácăbướcăth詠căhi羽nă
cụăth吋ănhưăsau:ă

-ăBướcă1:ăQuyăhoạchătổngămặtăbằngăvàăchiătiếtăcácăkhuăv詠căti隠mănĕngăsảnăxuấtăVLXDătrênă
địaăbànăthànhăphố.ăă

-ăBướcă2:ăXâyăd詠ngăcácăd詠ăánăđầuătưăphátătri吋năVLXD.ă

-ăBướcă3:ăPhátătri吋năcơăsởăhạătầng.ăă

-ăBướcă4:ăCóăchínhăsáchăthuăhút,ăhỗătrợăcácănhàăđầuătưăth詠căhi羽năđầuătưăcácăcôngătrìnhăVLXD.ăă

ă
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QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN XI MĔNG VI烏T NAM Đ蔭N NĔM 2025 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG Đ蔭N NĔM 2035 

MASTER PLAN ON CEMENT INDUSTRY DEVELOPMENT IN VIETNAM 
TO 2025 AND THE ORIENTATION TO 2035 

PGS. TS. Lương Đ泳c Long 
Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Ngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăxiămĕngăởăVi羽tăNamălàămộtătrongăsốăcácăngànhăcôngănghi羽păcóă

vịătríăquanătrọngătrongăn隠năkinhătếăquốcădân.ăTrongănh英ngănĕmăqua,ăquyăhoạchăphátătri吋năngànhă
côngănghi羽păxiămĕngăđượcăcoiă làămộtăcôngăcụăhoạchăđịnhăphátătri吋năNgành.ăNgàyă18/10/2016ă
BộăXâyăd詠ngăđãăgiaoănhi羽măvụăchoăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăth詠căhi羽năl壱păQuyăhoạchăphátătri吋nă
côngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNamăgiaiăđoạnă2017-2025,ăđịnhăhướngăđếnănĕmă2035.ă

Nộiădungăchínhăc栄aă“Quyăhoạchăphátătri吋năxiămĕngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2025ăvàăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2035”ăgồm:ăĐánhăgiáăti隠mănĕngăvàăcácănguồnăl詠căphụcăvụăchoăs詠ăphátătri吋năNgành;ă
đánhăgiáăhi羽nătrạngăngànhăcôngănghi羽păxiămĕng;ăđánhăgiáătìnhăhìnhătri吋năkhaiă th詠căhi羽năquyă
hoạchăphátătri吋năxiămĕngătheoăquyếtăđịnhă1488ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăPh栄;ăd詠ăbáoăthịătrườngăxiă
mĕngă trênă thếăgiớiă vàăởăVi羽tăNam;ă xâyăd詠ngăd詠ăbáoănhuăcầuăxiămĕngăđếnănĕmă2025;ă xâyă
d詠ngăquanăđi吋mă vàămụcă tiêuă phátă tri吋n;ă xâyăd詠ngăphươngăánă phátă tri吋nă xiămĕngăđếnănĕmă
2025ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2035;ăđ隠ăxuấtăgiảiăphápăvàăcơăchếăchínhăsách.ăă

Báoăcáoă“Quyăhoạchăphátătri吋năxiămĕngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2025ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă
2035”ătheoăcácănộiădungăvừaănêuăđãăđượcăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăhoànăthànhăvàătrìnhăChínhă
Ph栄ăvàoăđầuănĕmă2018.ă

Từ Khóa:ăQuyăhoạch,ăsảnăxuấtăxiămĕng,ă2025-2035.ă

Abstract:  
Theă cementă industryă ină Vietnamăhasă ană importantă positionă ină theă natională economy.ă Theă

cementă industryă developmentă plană isă consideredă asă aă necessaryă policyă foră managementă
activities.ăOnăOctoberă18,ă2016,ătheăMinistryăofăConstructionăassignedătheăVietnamăInstituteăforă
BuildingămaterialsătoăformingătheămasterăplanăonăVietnamăcementăindustryădevelopmentăforătheă
periodă2017ă-ă2025ăandătheăorientationătoă2035.ă

Theămainăcontentsăofă “VietnamăCementăDevelopmentăPlanningă toă2025ăandăorientationă toă
2035”ă include:ă Assessingă theă potentială andă resourcesă foră theă developmentă ofă theă cementă
industry;ăassessătheăcurrentăstateăofătheăcementăindustry;ăassessingătheăimplementationăofătheă
masteră plană onă cementă developmentă accordingă toă theă Primeă Minister’să Decisionă No.1488;ă
forecastăofătheăglobalăcementămarketăasăwellăasăVietnamăcementămarketăandădemandătillă2025;ă
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givingă theă developmentă viewpointsă andă objectivesă foră cementă developmentă masteră plană toă
2025ăandătheăorientationsătoă2035;ăproposalăofăsolutionsăandăpolicies.ă

Theă reportă “Theă masteră plană onă cementă industryă developmentă ină Vietnamă toă 2025ă andă
orientationătoă2035”ăregardingătheăaboveăcontentsăhasăbeenăcompletedăbyătheăVietnamăInstituteă
forăBuildingăMaterialsăandăsubmittedătoătheăGovernmentăină2018.ă

Keywords:ăPlanning,ăcementăindustry,ă2025ă-ă2035.ă

ă

1. Vai trò c栄a quy ho衣ch phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam trong 
nh英ng năm qua 

Xiămĕngăcóăvaiătròărấtăquanătrọngăđốiăvớiăngànhăxâyăd詠ng.ăCóăth吋ănói,ăchoăđếnănay,ăxiămĕngă
v磯nă làă “bánhămỳ”ăc栄aăngànhăxâyăd詠ng.ăCáchăđâyă30ănĕm,ăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tă
namărấtănhỏăbé.ăNĕmă1990,ăcảănướcămớiăsảnăxuấtăđượcă2,75ătri羽uătấnăxiămĕng.ăKhiăđó,ădoăd詠ă
báoănhuăcầuăxâyăd詠ngăc栄aănướcătaăsẽăphátătri吋nănhanhăchóngănênăChínhăph栄ăđãăchỉăđạoăBộă
Xâyăd詠ngăxâyăd詠ngăQuyăhoạchăphátătri吋năngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNamă(sauăđâyăgọiă
tắtă làăQHXM).ăVàoănh英ngănĕmăcuốiăc栄aăthếăkỷă20,ăQHXMăcóăvaiătròăd詠ăbáoăthịătrường,ăđịnhă
hướngăđầuătưăphátătri吋n,ătrongăđóăch栄ăyếuălàăkêuăgọi,ătạoăđi隠uăki羽n,ăcơăchếăchínhăsáchăđ吋ăđầuă
tưăphátătri吋năcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕng.ăTínhăđếnă2017,ăChínhăph栄ăđãăphêăduy羽tă4ăQHXM,ă
gồm:ăQHXMăsốă970ănĕmă1997,ăQHXMăsốă164ănĕmă2002,ăQHXMăsốă108ănĕmă2005ăvàăQHXMă
sốă1488ănĕmă2011.ăă

Từănĕmă1990ăđếnă2009,ănướcătaăluônăluônăthiếuăxiămĕng,ăsảnăxuấtătrongănướcăkhôngăđápă
泳ngă nhuă cầuă xâyă d詠ngă nênă nĕmă nàoă cũngă phảiă nh壱pă xiămĕngă vàă clanhkeă từă nướcă ngoài.ă
Nh英ngănĕmănh壱păkhẩuăxiămĕngănhi隠uănhấtă làăcácănĕmă2004,ă2005,ă2007ă-ă2009.ăNĕmă2005ă
lượngănh壱păxiămĕngăchiếmă14,60%ănhuăcầuă(nhuăcầuă28,83ătri羽uătấn,ăsảnăxuấtătrongănướcăchỉă
đạtă24,78ă tri羽uă tấn).ăVi羽căđầuă tưăphátă tri吋nănhanhăngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăxiămĕngăgiaiă
đoạnănàyătrởănênărấtăquanătrọng.ăDoăđó,ătrongăQHXMăsốă108ă(phêăduy羽tănĕmă2005)ăChínhăph栄ă
đãăyêuăcầuăcácăBộ,ăcácăđịaăphươngătạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăđ吋ăthúcăđẩyăđầuătưăxâyăd詠ngăcácă
nhàămáyăxiămĕng,ăvíădụ:ă“GiaoăbộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăphốiăhợpăvớiăBộăXâyăd詠ngăl壱păkếă
hoạchăkhảoăsát,ăthĕmădòăđánhăgiáătr英ălượngănguyênăli羽uăsảnăxuấtăxiămĕngămộtăcáchăđầyăđ栄,ă
kịpăthờiăđ吋ăđápă泳ngăyêuăcầuăphátătri吋nătheoăquyăhoạch;ănghiênăc泳uăbổăsung,ăsửaăđổiăcácăquyă
địnhănhằmăđơnăgiảnăhoáăcácăth栄ătụcăcấpăgiấyăphépăăthĕmădòăvàăgiấyăphépăkhaiăthácămỏ;ăphốiă
hợpăvớiăBộăXâyăd詠ngăvàă栄yăbanănhânădânăcácătỉnhăcóăbi羽năphápăchấnăchỉnhăvàăquảnălýăchặtă
chẽăvi羽căkhaiăthácătàiănguyênăđáăvôiăđ栄ăchấtălượngăchoăsảnăxuấtăxiămĕng.ăTừngăbướcăđưaăvi羽că
khaiă thácă tàiă nguyênă theoă quyă hoạchă nhằmă sửă dụngă tiếtă ki羽mă vàă cóă hi羽uă quả,ă bảoă v羽ămôiă
trườngăsinhătháiăphụcăvụăphátătri吋năb隠năv英ng.”ă

Cóă th吋ănói,ă giaiă đoạnă2002ăđếnă2010ă làăgiaiăđoạnăvi羽căđầuă tưă xâyăd詠ngăcácănhàămáyăxiă
mĕngădi宇nărarấtăsôiăđộng.ăVìăv壱y,ănĕmă2010ăchúngătaăđãăsảnăxuấtăđượcă52ătri羽uătấnăxiămĕngă
vàăđãăbắtăđầuăxuấtăkhẩuăđượcă1,2ătri羽uătấn.ăNĕngăl詠căsảnăxuấtăc栄aăcácănhàămáyăvàoălúcăđóăđãă
đạtă trênă60ă tri羽uă tấnăxiămĕng/nĕm,ăngoàiă raăcònăcóă rấtănhi隠uăd詠ăánăđĕngăkýăxâyăd詠ngămới.ă
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Trướcătìnhăhìnhăđó,ăQHXMăsố1488ăđượcăChínhăph栄ăphêăduy羽tăngàyă29/8/2011ăđãăcóănh英ngă
nộiă dungămới,ă víă dụ:ăQuyăđịnhă cuốiă nĕmă2015ăphảiă hoànă thànhăchuy吋năđổiă cácănhàămáyăxiă
mĕngălòăđ泳ngăsangălòăquay,ăquyăđịnhăcôngăsuấtăthiếtăkếăc栄aăcácălòănungăclanhkeăc栄aăcácăd詠ă
ánămớiăđầuătưăkhôngănhỏăhơnă2500ătấnăclanhke/ngày,ăquyăđịnhăcácădâyăchuy隠năsảnăxuấtăxiă
mĕngăcóăcôngăsuấtălòănungătừă2500ătấnăclanhke/ngàyătrởălênăphảiălắpăđặtăh羽ăthốngăphátăđi羽nă
sửădụngănhi羽tăthảiălòănung.ăCácăquyăđịnhăv隠ăquảnălýătàiănguyên,ăgiảmăphátăthảiăraămôiătrườngă
vàăcácăchỉătiêuătiêuăhaoănĕngălượngăchoăsảnăxuấtăcũngăcaoăhơnăsoăvớiătrướcăđây.ăNgoàiăra,ătừă
nĕmă2011,ăChínhăph栄ăcũngăđãăbanăhànhămộtăsốăvĕnăbảnăđ吋ăđi隠uăhànhătiếnăđộăđầuătư,ădãn,ă
hoãnămộtăsốăd詠ăánăđầuătư.ăNgànhăcôngănghi羽păxiămĕngăđãăchuy吋nătừăthiếuăsangădưăthừaăsoă
vớiănhuăcầuătrongănước.ă

Nhìnălạiătoànăbộăquáătrìnhăxâyăd詠ngăvàătri吋năkhaiăQHXMăthờiăgianăquaăthấyărằng,ăcácăQHXMă
cóăvaiătròăquanătrọngătrongăvi羽căhoạchăđịnhăch栄ătrươngăđầuătư,ăđịnhăhướngăđầuătưăv隠ăquyămô,ă
côngă ngh羽ă vàă dườngănhưămộtă sốă quyă hoạchă đãă đượcă xâyă d詠ngă vàă phêăduy羽tă chiă tiếtă nhưă
nh英ngăkếăhoạchăđầuătưăphátătri吋n.ă

Quyăhoạchăxiămĕngăđượcătrìnhăbàyătrongăbàiăviếtănàyălàăbảnăquyăhoạchăcuốiăcùngăđượcăxâyă
d詠ngăvàăđãăkhôngăđượcăbanăhànhăvìăQHXMăkhôngăcóătrongăDanhămụcăcácăquyăhoạchăđượcă
nêuătrongăLu壱tăquyăhoạchăsốă21/2017/QH14.ăă

2. Nội dung chính c栄a báo cáo quy ho衣ch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam 
giai đo衣n 2017-2025, định hư噂ng đến năm 2035. 

Báoăcáoă“Quyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNamăgiaiăđoạnă2017-2025,ăđịnhă
hướngăđếnănĕmă2035”gồmă4ăphầnăchínhălà:ăTi隠mănĕngăvàănguồnăl詠căđ吋ăphátătri吋năngànhăcôngă
nghi羽păxiămĕngăVi羽tăNam;ăhi羽nătrạngăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNam;ăQuyăhoạchăphátă
tri吋năngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNam;ămộtăsốăgiảiăphápăchínhăvàătổăch泳căth詠căhi羽n.ă

2.1 Tiềm năng và nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. 

2.1.1. Điều kiện kinh tế xã hội 

Theoăsốăli羽uăc栄aăVi羽năchiếnălược,ăbộăKếăhoạchăvàăĐầuătư,ătừănayăđếnă2025ăn隠năkinhătếăc栄aă
nướcătaăv磯nătiếpătụcăphátătri吋năvớiătốcăđộăkhoảngă6ă-ă7%/nĕm.ăTừăđó,ăcóăth吋ăthấy,ăđầuătưăxãă
hộiăsẽătĕng,ănhuăcầuăxâyăd詠ngăv磯nătĕngăvàănhuăcầuăv隠ăxiămĕngăv磯nătiếpătụcătĕng.ăTrongăbảngă
1ătrìnhăbàyăd詠ăbáoămộtăsốăchỉătiêuăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiăđếnănĕmă2025.ă

Bảng 1: D詠 báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xư hội đến năm 2025. 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2025 
1ă Dânăsốă Tr.ngườiă 97,6ă 99,33ă
2ă Dânăsốătrongăđộătuổiălaoăđộngă Tr.ngườiă 63,545ă 65ă
3ă Tỷăl羽ălaoăđộngăquaăđàoătạoă %ă 65-70ă 80ă
4ă GDPă(giáăHH)ă Tỷăđồngă 5.807.975ă 5.966.700ă
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2025 
5ă TĕngăGDPăbìnhăquână5ănĕmă %ă 6,5-7,0ă 6%ă

6ă GDP/ngườiă(giáăHH)ă USDă 3.200-3.500ă 4.500ă-ă5.000ă

7ă CơăcấuăGDPă %ă 100ă 100ă

7.1 Công nghiệp - xây dựng % 43,8 44,6 

7.2 Nông lâm ngư nghiệp % 16,6 10,0 

7.3 Dịch vụ % 39,6 45,4 

8ă Tỷăl羽ăđôăthịăhóaă %ă 36ă 40ă

11ă Nhuăcầuăvốnăđầuătưă(giáăHH)ă Nghìnătỷăđồngă 2.626ă 3.500ă

12ă Vốnăđầuătưătoànăxãăhộiăbìnhăquână
5ănĕmăsoăvớiăGDPă %ă 32-34ă 45-50ă

D詠ăbáoăv隠ăphátătri吋năkinhătếăxãăhộiălàămộtăcĕnăc泳ăquanătrọngăđ吋ătínhătoánănhuăcầuăxiămĕngă
trongăgiaiăđoạnăquyăhoạch.ă

2.1.2. Nguồn lực về tài nguyên, khoáng sản. 

Nướcă taă cóă nguồnă tàiă nguyênă khoángă sảnă đ吋ă phátă tri吋nă ngànhă côngă nghi羽pă sảnă xuấtă xiă
mĕngălâuădài,ătrongăđó,ăcácăkhoángăsảnăch栄ăyếuăbaoăgồm:ă

-ăĐáăvôiăxiămĕng:ăSốămỏăvàătr英ălượngăđáăvôiăđãăđượcăthĕmădò,ăkhảoăsátătrênăphạmăviătoànă
quốcănhưăsau:ăă

+ăTổngăsốămỏăđãăđượcăphátăhi羽năhơnă350ămỏ.ăTrongăđó,ă sốămỏăđãăđượcăkhảoăsát,ă tìmă
kiếm,ăthĕmădòălàă274ămỏ;ăsốămỏăchưaăkhảoăsátălàă77ămỏ.ăă

+ăTổngătàiănguyênăcácămỏăđãăkhảoăsátă(274ămỏ)ălàă44.738,53ătri羽uătấn;ătrongăđóătàiănguyênă
cấpă331+332+333ă=ă12.557,57ătri羽uătấn;ătàiănguyênăcấpă334aă=ă32.180,96tri羽uătấn.ăTrongăsốă
mỏăđãăkhảoăsát,ăsốămỏănằmătrongăkhuăv詠căcấm,ătạmăcấm,ăhạnăchếăkhaiăthácălàă42ămỏăvớiătàiă
nguyênă 1.669,28ă tri羽uă tấn.ă Nhưă v壱yă sốă mỏă cóă th吋ă đưaă vàoă thĕmă dò,ă khaiă thácă cungă cấpă
nguyênăli羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕngălàă232ămỏăvớiătổngătàiănguyênălàă43.069,25ătri羽uătấn.ă

+ăTrongăsốămỏăđãăđượcăkhảoăsátăđượcăphânătheoăcấpătr英ălượngă(theoăquyăđịnhăc栄aăngànhă
địaăchất)ănhưăsau:ă

*ăMỏăcóătr英ălượngălớnă(>100ătri羽uătấn)ălàă91ămỏăvớiătàiănguyênă39.453,71ătri羽uătấn.ă

*ăMỏăcóătr英ălượngătrungăbìnhă(20ă-ă100ătri羽uătấn)ălàă92ămỏăvớiătàiănguyên4.523,52ătri羽uătấn.ă

*ăMỏăcóătr英ălượngănhỏă(<ă20ătri羽uătấn)ălàă91mỏăvớiătàiănguyên761,3tri羽uătấn.ă

-ăĐấtăsétăxiămĕng:Sốămỏăvàătr英ălượngăđấtăsétăđãăđượcăkhảoăsátănhưăsau:ăă

+ăTổngăsốămỏăđãăđượcăphátăhi羽nătrênăphạmăviătoànăquốcălàă260ămỏ.ăTrongăđó,ăsốămỏăđãă
đượcătìmăkiếm,ăthĕmădò:ă218ămỏ;ăsốămỏăchưaăthĕmădò:ă42ămỏ.ăă
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+ăTổngătr英ălượngăvàătàiănguyênăcácămỏăđãăđượcătìmăkiếm,ăthĕmădòă(218ămỏ)ălàă7.601,42ă
tri羽uătấn;ă trongăđóătàiănguyênăcấpă331+332+333ă=ă2.906,65ătri羽uătấn;ă tàiănguyênăcấpă334aă=ă
4.694,77ă tri羽uă tấn.ăTrongăsốămỏăđãăkhảoăsát,ăsốămỏănằmătrongăkhuăv詠căcấm,ă tạmăcấm,ăhạnă
chếăkhaiăthácălàă45ămỏăvớiătàiănguyênă1.483,88ătri羽uătấn.ăNhưăv壱yăsốămỏăcóăth吋ăđưaăvàoăthĕmă
dò,ăkhaiă thácăcungăcấpănguyênă li羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕngă làă173ămỏăvớiă tổngă tàiănguyênă làă
6117.54ă tri羽uă tấn.ăĐếnă thờiăđi吋măhi羽nă tại,ă sauă5ănĕmăkhaiă thácăđấtă sétăphụcăvụăsảnăxuấtă xiă
mĕng,ătổngătàiănguyênănguyênăli羽uăđấtăsétăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăcònălạiălàă6.055,54ătri羽uătấn.ă

Trongăsốămỏăđãăđượcăkhảoăsátăphânătheoăcấpătàiănguyênănhưăsau:ăă

*ăMỏăcóăcôngăsuấtălớnă(>50ătri羽uătấn)ălàă36ămỏăvớiătàiănguyênă5.328,18ătri羽uătấn;ăă

*ăMỏăcóăcôngăsuấtătrungăbìnhă(20ă-ă50ătri羽uătấn)ălàă48ămỏăvớiătàiănguyênă1.453,94ătri羽uătấn;ă

*ăMỏăcóăcôngăsuấtănhỏă(<ă20ătri羽uătấn)ălàă134ămỏăvớiătàiănguyênă819,3ătri羽uătấn.ă

Tr英ălượngăcácămỏăđấtăsétăđãăđượcătìmăkiếm,ăthĕmădòăchưaăcânăđốiăvớiătr英ălượngăcácămỏă
đáăvôiăđãăđượcătìmăkiếm,ăthĕmădò.ăTỷăl羽ătàiănguyênăđấtăsétăcầnătìmăkiếm,ăthĕmădòăsoăvớiătàiă
nguyênăđáăvôiăcầnăđạtă30%,ătrongăkhiăth詠cătếătổngătàiănguyênăcácămỏăđáăvôiăđãătìmăkiếm,ăthĕmă
dòă làă44.738,53ă tri羽uă tấn;ă tổngă tàiănguyêncácămỏăđấtăsétăđãă tìmăkiếm,ă thĕmădòă (218ămỏ)ă làă
7.601,42ătri羽uătấn;ătỷăl羽ănàyămớiăchỉăđạtă17%.ăăă

-ă Ngoàiă haiă loạiă nguyênă li羽uă chínhă làă đáă vôiă vàă sét,ă cácă nguyênă li羽uă đi隠uă chỉnhă SiO2,ă
Fe2O3choăsảnăxuấtăclanhkeăvàăcácănguyênăli羽uăkhoángăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăởănướcătaăcũngă
kháăphongăphú.ăThêmăvàoăđó,ăhi羽nănayăcácăchấtăthảiăcôngănghi羽pănhư:ăTroăbay,ătroăđáyăc栄aă
cácănhàămáyănhi羽tăđi羽n,ăphosphoăgypsumăc栄aăcácănhàămáyăhóaăchất,ăxỉăgang,ă thépăcũngă làă
nh英ngănguồnăv壱tăli羽uătốtăvàăngàyăcàngănhi隠u.ă

Tuyănh英ngătàiănguyên,ăkhoángăsảnăvàăchấtăthảiăcôngănghi羽păcóăth吋ăđápă泳ngăchoăsảnăxuấtăxiă
mĕngălâuădàiănhưngătrongălĩnhăv詠cănguyênăli羽u,ănĕngălượngăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăcũngăcònă
nhi隠uăvấnăđ隠ăcầnătiếpătụcănghiênăc泳uăđ吋ăđảmăbảoăphátătri吋năb隠năv英ngăngànhăcôngănghi羽pănày,ă
đóălà:ăCầnăgiảmăthi吋uăvi羽căsửădụngăcácăkhoángăsảnăt詠ănhiênătrongăsảnăxuất,ăcầnăkếtăhợpăkhaiă
thácăvớiăbảoăv羽ămôiătrường,ăcảnhăquan,ătĕngăcườngăsửădụngăchấtăthảiălàmănguyênăli羽u,ănhiênă
li羽uăthayăthế.ăBênăcạnhăđó,ămặcădùătr英ălượngăthanătheoătínhătoánăcònălớnănhưngăth詠cătếăđãăcóă
nh英ngăthờiăđi吋măthanătrongănướcăkhôngăđápă泳ngăđượcăchoănhuăcầuăsảnăxuấtăxiămĕng.ăă

2.1.3. Nguồn lực lao động xã hội. 

Theoă “Quyăhoạchăphátă tri吋nănhână l詠căquốcăgiaăgiaiă đoạnă2011-2020”ă vàă “Đi隠uăchỉnhăquyă
hoạchă phátă tri吋nă nguồnă nhână l詠că ngànhă Côngă Thươngă đếnă nĕmă 2025,ă tầmă nhìnă đếnă nĕmă
2035”ă thì:ăNhână l詠că làmă vi羽că trongă lĩnhă v詠că côngănghi羽pă tĕngă từăm泳că8,4ă tri羽uă ngườiă nĕmă
2015ă lênăm泳că10,8ă tri羽uăngườiănĕmă2020,ă trênă14,0ă tri羽uăngườiănĕmă2025ăvàăđạtăm泳că23,5ă
tri羽uăngườiănĕmă2035.ăTổngăsốănhânăl詠căquaăđàoătạoănĕmă2020ăkhoảngă9,9ătri羽uăngười,ăđạtătỷă
l羽ă91,7%;ănĕmă2025ăkhoảngă13,3ătri羽uăngười,ăđạtătỷăl羽ă95,0%;ăvàănĕmă2035ăkhoảngăgầnă23,0ă
tri羽uăngười,ăđạtătỷăl羽ă98,0%ăsoăvớiătổngăsốănhânăl詠căcôngănghi羽p.ăTuyănhiên,ăsoăvớiăyêuăcầuă
phátătri吋n,ăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngănướcătaăcònăđangărấtăthiếuăcánăbộăkhoaăhọcăcôngăngh羽ă
giỏi,ăthiếuăkỹăsưăcơăđi羽n,ămỏăđịaăchất,ăt詠ăđộngăhoáăv.v...,ăcũngănhưăthiếuăl詠călượngăcôngănhână
cóăkỹăthu壱t,ăcóătayăngh隠ăcaoătrongăsảnăxuấtăxiămĕng.ă
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2.2. Hiện trạng ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. 

2.2.1 Công suất thiết kế, quy mô công suất và sản lượng. 

Tổngăsốăcácădâyăchuy隠năsảnăxuấtăxiămĕngăđãăđượcăđầuătưăvàăkhaiăthácăđếnăhếtă2017ălàă
82ădâyăchuy隠năsảnăxuấtăclanhkeăvớiătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếălàă97,64ătri羽uătấnăxiămĕng/nĕmă
trongăđó:ă

-ă40ădâyăchuy隠năcôngăsuấtă thiếtăkếă từă3.000ă tấnăclanhke/ngàyă trởă lên,ăchiếmă76,1%ă tổngă
côngăsuấtăthiếtăkế.ă

-ă13ădâyăchuy隠năcôngăsuấtă thiếtăkếă2.500ă tấnăclanhke/ngày,ăchiếmă12,1%ătổngăcôngăsuấtă
thiếtăkế.ă

-ă 29ă dâyă chuy隠nă côngă suấtă thiếtă kếă nhỏă hơnă 2.500ă tấnă clanhke/ngày,ă chiếmă11,8%ă tổngă
côngăsuấtăthiếtăkế.ă

Nhưăđãănóiăởăphầnă1,ătừănĕmă2010,ăsảnălượngăxiămĕngăsảnăxuấtătrongănướcăđãăvượtănhuă
cầuănộiăđịa.ăTrongăBảngă2ătrìnhăbàyăsảnălượngăxiămĕngăgiaiăđoạnăăă2011ă-ă2017.ă

Bảng 2: Sản lượng xi măng Việt Nam giai đo衣n 2011  2017                          

Đơn vị: Triệu tấn 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tổngăsảnălượngă 49,30ă 53,61ă 61,15ă 71,00ă 72,70ă 75,21ă 78,84ă

Tiêuăthụătrongănướcă 44,95ă 45,50ă 46,05ă 50,60ă 56,45ă 59,92ă 61,20ă

Xuấtăkhẩuă(*)ă 5,50ă 8,10ă 15,10ă 20,40ă 16,25ă 15,29ă 18,00ă

Nh壱păkhẩuă 1,15ă 0,8ă -ă -ă -ă -ă -ă

(*)ăTổngălượngăxuấtăkhẩuăcảăxiămĕngăvàăclanhke.ă

2.2.2. Chi phí vật chất, năng lượng và năng suất lao động. 

-ăChiăphíăv壱tăli羽u:ă

Cácă nguyênă li羽uă chínhă choă sảnă xuấtă clanhkeă ch栄ă yếuă là:ă Đáă vôi,ă đáă vôiă sét,ă đấtă sét,ă
nguyênăli羽uăđi隠uăchỉnhăsilíc,ănguyênăli羽uăđi隠uăchỉnhăsét.ăHi羽nătạiăhầuăhếtăcácănguyênăli羽uănàyă
đ隠uălàăcácăkhoángăsảnăt詠ănhiên.ăNhiênăli羽uăchoăsảnăxuấtăclanhkeăhi羽nănayăch栄ăyếuălàăthană
cám.ăCácăloạiăxiămĕngăhỗnăhợpăhi羽nănayăsửădụngătươngăđốiănhi隠uăloạiăphụăgiaăkhoáng,ătrongă
đó,ănh英ngăloạiăphụăgiaăkhoángăthườngăđượcăsửădụngălà:ăĐáăvôi,ăđáăbazan,ăđáăsilic,ătroăbayă
nhi羽tăđi羽n,ăxỉănhi羽tăđi羽n,ăxỉăhạtălòăcao.TrongăBảngă3ătrìnhăbàyăchiăphíănguyênăli羽uătrungăbìnhă
choăsảnăxuấtă1ătấnăclanhke.ăTrongăBảngă4ătrìnhăbàyăchiăphíănguyênăli羽uătrungăbìnhăchoăsảnă
xuấtă1ătấnăxiămĕngăPCB40.ă
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Bảng 3: Chi phí bình quân nguyên, nhiên liệu cho sản xuất 1 tấn clanhke. 

TT Nguyên, nhiên liệu Tỉ lệ trong phối liệu, % Chi phí kg/ tấn clanhke 

1ă Đáăvôiă ă76ă 1.200ă

2ă Sétă ă13ă 200ă

3ă Nguyênăli羽uăđi隠uăchỉnhăsilică ă8ă 120ă

4ă Nguyênăli羽uăđi隠uăchỉnhăsắtă ă3ă 45ă

5ă Thanăcámă4Aă ă 116ă

Bảng 4: Chi phí bình quân nguyên, nhiên liệu cho sản xuất 1 tấn xi măng PCB40. 
TT Nguyên, v壱t liệu Tỉ lệ trong xi măng, % 

1ă Clanhkeă ă70ă
2ă Phụăgiaăkhoángă ă26ă
3ă Thạchăcaoă ă4ă

-ăChiăphíănĕngălượng:Theoăsốăli羽uăđi隠uătra,ăkhảoăsátăc栄aăvi羽năVLXD,ăchiăphíănĕngălượngăchoă
sảnăxuấtăclanhke,ăxiămĕngătrungăbìnhăvàăthấpănhấtănhưăsau:ă

+ăChiăphíănhi羽tănungăclanhke:ăă

*ăTrungăbìnhătoànăngành:ă800ăkcal/kg.ă

*ăThấpănhất:ă740ăkcal/kg.ă

+ăChiăphíăđi羽năchoăsảnăxuấtăclanhe:ă

*ăTrungăbìnhătoànăngành:ă65ăkwh/tấn.ă

*ăThấpănhất:ă57ăkwh/tấn.ă

+ăChiăphíăđi羽năchoănghi隠năxiămĕng:ă

*ăTrungăbìnhătoànăngành:ă35ăkwh/tấn.ă

*ăThấpănhất:ă24ăkwh/tấn.ă

-ăNĕngăsuấtălaoăđộng:ăNĕngăsuấtălaoăđộngăchungăc栄aătoànăngànhă(chỉătínhătrongădâyăchuy隠nă
sảnă xuấtă chính,ă khôngă tínhă nhână côngă khaiă thácămỏ,ă v壱nă chuy吋n,ă bánă hàng)ă đạtă 7,5ă tấnă xiă
mĕng/côngălaoăđộngă-ătươngăđươngă0,13ăcôngălaoăđộng/01ătấnăxiămĕng,ătrongăđó:ă

*ăPhână theoă loạiăhìnhădoanhănghi羽p:Tổngăcôngă tyăxiămĕng:ă7,5ă tấnăXM/1ăcôngă laoăđộngă-ă
tươngă đươngă 0,13ă côngă LĐ/tấnă XM.Khốiă liênă doanh:ă 11ă tấnă XM/1ă côngă laoă độngă -ă tươngă
đươngă0,09ă côngăLĐ/tấnăXM.Cácădoanhănghi羽pă khác:ă6,5ă tấnăXM/1ă côngă laoăđộngă -ă tươngă
đươngă0,15ăcôngăLĐ/tấnăXM.ă

*ăPhânătheoăcôngăsuấtăthiếtăkếălòănung:Loạiăcóăcôngăsuấtălớnăhơnă3000ătấnăclanhke/ngày:ă
8,5ătấnăXM/1ăcôngălaoăđộngă-ătươngăđươngă0,12ăcôngăLĐ/tấnăXM.Loạiăcóăcôngăsuấtă2500ătấnă
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clanhke/ngày:ă6,5ătấnăXM/1ăcôngălaoăđộngă-ătươngăđươngă0,15ăcôngăLĐ/tấnăXM.Loạiăcóăcôngă
suấtănhỏăhơnă2500ătấnăclanhke/ngày:ă5,5ătấnăXM/1ăcôngălaoăđộngă-ătươngăđươngă0,17ăcôngă
LĐ/tấnăXM.ă

2.2.3. Sản phẩm xi măng. 

Hi羽nănayăcácăsảnăphẩmăxiămĕngăc栄aăVi羽tăNamătươngăđốiăđaădạng.ăCácădoanhănghi羽păsảnă
xuấtăxiămĕngăởănướcătaăđãăsảnăxuấtăđượcăhầuăhếtăcácăch栄ngăloạiăxiămĕngăpoócălĕngăphụcăvụă
choănhuăcầuăxâyăd詠ngătrongănước,ănhư:ăXiămĕngăpoócălĕngăPC,ăxiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợpă
PCB,ăxiămĕngăxâyă trátăMC,ăxiămĕngăpoócă lĕngă ítă toảănhi羽tăchoă thiăcôngăbêă tôngăkhốiă lớn,ăxiă
mĕngăpoócălĕngăb隠năsunăphát,ăxiămĕngăpoócălĕngăchoăgiếngăkhoanădầuăkhí,ăxiămĕngăpoócălĕngă
trắng,…Tuyă nhiên,ă cácă sảnă phẩmă thôngă dụng,ă chiếmă thịă phầnă lớnă chỉă gồm:ăPC40;ă xiămĕngă
poócălĕngăhỗnăhợpăPCB40,ăPCB30;ăxiămĕngăxâyătrátăMC25,ăMC20.ăCácăloạiăxiămĕngădoăVi羽tă
Namăsảnăxuấtăhoànătoànăđápă泳ngăcácătiêuăchuẩnăVi羽tăNamăTCVNăvàătiêuăchuẩnăc栄aăcácănướcă
tiênătiếnănhưătiêuăchuẩnăChâuăỂuăEN,ătiêuăchuẩnăMỹăASTM.ăCácătiêuăchuẩnăVi羽tăNamăTCVNă
thườngăxuyênăđượcăc壱pănh壱t,ăbổăsungăvàăcũngăcóănh英ngăyêuăcầuă tươngăđồngăvớiăcácă tiêuă
chuẩnăxiămĕngăc栄aăcácănướcăphátătri吋n.ă

2.3. Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến 2025 và định hướng đến 

năm 2035. 

2.3.1. Dự báo thị trường và nhu cầu xi măng. 

a)ăD詠ăbáoăthịătrường.ă

Trênăcơăsởăt壱păhợpăcácăthôngătinăv隠ăthịătrườngăxiămĕngăthếăgiới,ăthịătrườngăxiămĕngăkhuăv詠că
châuăÁ,ăđặcăbi羽tălàăcácăthôngătinăv隠ăcácănướcăcóăti隠mănĕngăxuấtăkhẩu,ăcácănướcăcóănhuăcầuă
nh壱păkhẩu,ăcóăth吋ăcóămộtăsốănh壱năđịnhătổngăquátăv隠ătìnhăhìnhăthịă trườngăxiămĕngăVi羽tăNamă
nhưăsau:ă

-ăTrongădàiăhạn,ăxiămĕngăv磯nălàămộtăloạiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăch栄ăyếu,ăcầnăthiếtăchoăngànhă
xâyăd詠ng.ă

-ăNhuăcầuăv隠ăxiămĕngăc栄aăVi羽tăNamătrongăthờiăgianătớiăv磯nătĕngăhàngănĕm.ă

-ăDoăđặcăđi吋măđịaălýăt詠ănhiên,ăhàngănĕmăphảiăv壱năchuy吋nămộtălượngălớnăxiămĕng,ăclanhkeă
từăphíaăBắcăvàoăphíaăNam.ă

-ăNhi隠uănướcătrênăthếăgiớiăv磯năcóănhuăcầuănh壱păkhẩuăxiămĕngănênăkhiăcầnăthiếtăcóăth吋ăxuấtă
khẩuăxiămĕng.ă

b)ăD詠ăbáoănhuăcầu 
-ăCácăcĕnăc泳ăchínhăđ吋ăxâyăd詠ngăd詠ăbáo:ăă

Mộtăsốăcĕnăc泳ăchínhăđãăđượcăsửădụngăđ吋ăxâyăd詠ngăd詠ăbáoănhuăcầuăxiămĕngăởăVi羽tăNamă
đếnănĕmă2025ăgồm:ăă

+ăCácăsốăli羽uăv隠ădânăsốăvàăvốnăđầuătưătừă2001ăđếnă2016ătheoăNiênăgiámăthốngăkêăc栄aăTổngă
cụcăThốngăkêăvàăbáoăcáoăv隠ătìnhăhìnhăkinhătếăxãăhộiăVi羽tăNamăc栄aăChínhăph栄;ă
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+ăD詠ăbáoădânăsốăVi羽tăNamăđếnănĕmă2025ătheoăm泳cătĕngădânăsốăt詠ănhiên;ă

+ăD詠ăbáoăv隠ămộtăsốăchỉătiêuăkinhătếăxãăhộiăđếnănĕmă2020,ă2025ădoăcácăchuyênăgiaăkinhătếă
Vi羽năChiếnălượcăvàăphátătri吋n,ăBộăKếăhoạchăvàăĐầuătưăcungăcấp;ă

+ăCácăsốăli羽uăv隠ătiêuăthụăxiămĕngăđượcătổngăhợpătừăcácănguồnăsốăli羽u:ăCácănguồnăđi隠uătraă
th詠cătếăv隠ătìnhăhìnhăsảnăxuấtăxiămĕngătạiăcácăđịaăphươngătrongăcảănướcăc栄aăVi羽năVLXD,ăcácă
sốă li羽uăc栄aăVi羽năNCKHăThịă trườngăGiáăcả,ăTổngăcụcăThốngăkê,ăTổngăcụcăHảiăQuanăvàăBộă
Xâyăd詠ng;ă

+ăMộtăsốăđịnhăhướngăphátă tri吋năcôngănghi羽p,ă cơăsởăhạă tầng,ăđôă thị…ăởăVi羽tăNamăđếnă
nĕmă2025.ă

+ăTìnhăhìnhăkinhătếăxãăhộiăVi羽tăNamăđếnănĕmă2016.ă

-ăKếtăquảăd詠ăbáoănhuăcầuăxiămĕngăVi羽tăNam:ă

Kếtăquảăd詠ăbáoănhuăcầuăxiămĕngăVi羽tăNamă tạiăcácănĕmămốcăquyăhoạchăđượcănêuă trongă
Bảngă5.ă

Bảng 5. Tổng hợp d詠 báo nhu cầu xi măng ở Việt Nam đến năm 2035 

Năm Đơn vị Nhu cầu xi măng Nhu cầu xi măng (tính trung bình) 

2020ă Tri羽uătấnă 74ă-ă89ă 82,69ă(lấyătrònă83)ă

2025ă Tri羽uătấnă 94,5ă-ă116ă 99,11ă(lấyătrònă99)ă

2035ă Tri羽uătấnă 126,93-ă175,49ă 151,21ă(lấyătrònă151)ăă

2.3.2. Những định hướng chính đối với ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. 

Nhưăđãănóiăởătrên,ădoăQHXMă2017ăkhôngăđượcăbanăhànhănênăbàiăviếtănàyăchỉătríchănêuămộtă
sốăquanăđi吋m,ămụcătiêuăvàăđịnhăhướngăchínhăđốiăvớiăs詠ăphátătri吋năngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtă
xiămĕngăVi羽tăNamătrongăthờiăgianătới.ă

a)ăQuană đi吋mă phátă tri吋n:ă Ngànhă côngă nghi羽pă xiă mĕngă cầnă phátă tri吋nă theoă hướngă b隠nă
v英ng,ă kếtă hợpă phátă tri吋nă côngă nghi羽pă sảnă xuấtă xiămĕngă vàă quảnă lýă tàiă nguyênă trongă dàiă
hạn.ă Nhàă nướcă thốngă nhấtă quảnă lýă khoángă sảnă làmă xiă mĕngă trongă toànă quốcă theoă quyă
hoạch,ăkếăhoạch.ă

b)ăV隠ăđầuătư:姶uătiênăđầuătưăcácăd詠ăánăxiămĕngămớiăởăcácăvùngăcóăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăv隠ă
nguyênă li羽u,ă cóă đi隠uă ki羽nă phátă tri吋nă côngă nghi羽p,ă cóă đi隠uă ki羽nă hạă tầngă giaoă thông,ă gầnă thịă
trườngătiêuăthụ,ăcácăd詠ăánăđầuătưămởărộng;ăcácăd詠ăánăcôngăsuấtălớn.Nângăcấp,ăhi羽năđạiăhoáă
côngăngh羽ăđốiăvớiăcácănhàămáyăxiămĕngăcũ;ădừngăsảnăxuấtăđốiăvớiăcácănhàămáyăcôngăngh羽ălạcă
h壱u,ă gâyăôănhi宇mămôiă trường.姶uă tiênă cácăd詠ăánăđầuă tưăởă cácă tỉnhăNamăTrungăbộă vàăphíaă
Nam.ăCóăth吋ăđầuătưămộtăsốăd詠ăánăởăphíaăTâyălàmăđộngăl詠căphátătri吋năkinhătếăvùng.Hạnăchếă
đầuătưăcácăd詠ăánăxiămĕngăởănh英ngăvùngăkhóăkhĕnăv隠ănguyênăli羽u,ăảnhăhưởngăđếnăcácădiăsảnă
vĕnăhoá,ăphátătri吋năduălịch,ăanăninh,ăquốcăphòng.ă
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c)ăV隠ăcôngăngh羽,ăcôngăsuất:Sửădụngăcôngăngh羽ătiênătiếnăvớiăm泳căđộăt詠ăđộngăhoáăcao,ătiếtă
ki羽mătốiăđaănguyênăli羽u,ănĕngălượngătrongăsảnăxuất.ăKếtăhợpăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăxiămĕngăvớiă
vi羽căxửălýăvàăsửădụngăchấtăthảiăcôngănghi羽păvàăphếăthảiălàmănguyên,ănhiênăli羽uăthayăthếănhằmă
tiếtăki羽mătàiănguyên,ăgiảmăôănhi宇mămôiătrường.ăKhôngăđầuătưămớiăcácăd詠ăánăcóădâyăchuy隠nă
côngăngh羽ăcôngăsuấtănhỏăhơnă3.000ătấnăclanhke/ngày.ăă

Khuyếnăkhíchăvi羽cătáiăcơăcấuăngànhăxiămĕngăđ吋ăhìnhăthànhăcácăt壱păđoànăsảnăxuấtăxiămĕngă
côngăsuấtă lớn,nângăcaoănĕngăsuấtă sảnăxuất,ă cảiă tiếnăcôngăngh羽,ă táiă sửădụngăphếă thảiă làmă
nguyên,ănhiênăli羽uăthayăthế,ăđaădạngăhóaăsảnăphẩmăxiămĕngvàăgiảiăquyếtătốtăhơnăcácăvấnăđ隠ă
v隠ămôiătrường.ă

d)ăMụcătiêuăphátătri吋n:ă

Phátătri吋năxiămĕngăVi羽tăNamătrởăthànhămộtăngànhăkinhătế,ăcôngănghi羽pălớn,ăcóăcôngăngh羽ă
tiênătiến,ăbảoăv羽ătốtămôiătrường,ăcảnhăquanăthiênănhiên;ăsửădụngăhi羽uăquả,ătiếtăki羽m,ăđaădạngă
nguyên,ănhiênăli羽u;ăsửădụngăcácăloạiăchấtăthảiăcôngănghi羽p,ăphếăthảiăxâyăd詠ng,ăphếăthảiăsinhă
hoạtătrongăsảnăxuấtăxiămĕng;ăă

Đầuătưăsảnăxuấtăxiămĕngăcóăquyămôăcôngăsuấtălớn,ăđ栄ăđápă泳ngănhuăcầuăxâyăd詠ngănộiăđịaă
vớiăsốălượngălớn,ăđaădạngăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăvớiăchấtălượngăcao,ăgiáăthànhăhạ,ăthânăthi羽nă
môiătrường;ăphátătri吋năhàiăhòaăcácăloạiăxiămĕngăchoăcôngătrìnhăbi吋năđảo,ăxiămĕngămácăcaoăchoă
cácăcôngătrìnhăcầnăbêătôngămácăcao,ăđườngăbêătôngăxiămĕngătrênăcao,ăxiămĕngăb隠nătrongăcácă
môiătrườngăxâmăth詠c,ăchịuăápăl詠căthẩmăthấuălớn,ăxiămĕngăđóngărắnănhanhăvàăcácăloạiăxiămĕngă
đặcăbi羽tăkhác.ă

e)ăCácăchỉătiêuăkinhătếă-ăkỹăthu壱tă-ămôiătrườngăcầnăđạtăđược:ă

-ăV隠ănguyênăli羽u:Nguồnănguyênăli羽uăchínhăchoăcácăd詠ăánăxiămĕngăphảiăđượcăxácăđịnhătrongă
Quyăhoạchăthĕmădò,ăkhaiăthácăvàăsửădụngăkhoángăsảnălàmăxiămĕngăcóătr英ălượngăđảmăbảoăđ栄ă
choăsảnăxuấtăliênătụcăítănhấtă30ănĕm.Sửădụngătiếtăki羽măvàăhi羽uăquảănguồnănguyênăli羽uăt詠ănhiênă
theoăhướng:ăKhaiă thácă t壱nă thuă khoángă sản,ă khaiă thácăâm,ă khaiă thácă theoă côngăngh羽ă khoană
hầm;ăphụcăhồiămôiătrường,ămôiăsinhăvàăđấtăđaiăsauăkhiăkếtăthúcătừngăgiaiăđoạnăhoặcătoànăbộă
hoạtăđộngăkhoángăsản;ăxửălýănướcăthảiătheoătiêuăchuẩnăv羽ăsinhătrướcăkhiăthải.Tĕngăcườngăsửă
dụngăcácăchấtăthảiăcôngănghi羽p,ăphếăthảiălàmănguyênăli羽u,ănhiênă li羽uă thayă thếăđ吋ăgiảmăvi羽că
sửădụngătàiănguyênăthiênănhiênătrongăsảnăxuấtxiămĕng.ă

-ăCácăchỉătiêuăkỹăthu壱t,ămôiătrường:Cácănhàămáyăxiămĕng,ătrạmănghi隠năxiămĕngăđầuătưămớiă
phảiăđápă泳ngăyêuăcầuăv隠ăcôngăngh羽ăvớiăm泳căđộăt詠ăđộngăhoáăcao,ăkhuyếnăkhíchăcôngăngh羽ă
4.0;ăchiăphíănhânăcông,ănguyênăli羽u,ănĕngălượngăthấp,ăgiảmăphátăthảiăraămôiătrường.ă

Mộtăsốăchỉătiêuăcụăth吋ănhưăsau:ă

+ăTiêuăhaoănhi羽tănĕng:ă≤ă730ăKcal/kgăclanhke.ă

+ăTiêuăhaoăđi羽nănĕng:ă≤ă90ăKwh/tấnăxiămĕng.ă

+ăNồngăđộăbụiăphátăthảiătạiănguồn:ă≤ă20ămg/Nm3.ă

Cácădâyăchuy隠năsảnăxuấtăxiămĕngăđangăv壱năhànhăphảiăcảiătạoăđ吋ăđếnănĕmă2020ăđảmăbảoă
cácăchỉătiêuăkỹăthu壱t,ămôiătrườngănhưăd詠ăánăđầuătưămới.ă
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100%ădâyăchuy隠năsảnăxuấtăxiămĕngăphảiă lắpăđặtă thiếtăbịăquanătrắcămôiă trườngătr詠că tuyếnă
theoăquyăđịnhăc栄aăphápălu壱tăv隠ămôiătrường.ăă ă

100%ădâyăchuy隠năsảnăxuấtăxiămĕngăcóăcôngăsuấtălòănungă≥2.500ătấnăclanhke/ngàyăphảiăđầuă
tưătrạmăphátăđi羽năsửădụngănhi羽tăkhíăthải.ă

3. Kết lu壱n  

Báoăcáoă“Quyăhoạchăphátătri吋năxiămĕngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2025ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă
2035”ăđượcăhoànăthànhăvàoănĕmă2017ălàămộtătàiăli羽uărấtăcóăýănghĩa,ăcóănh英ngăphânătíchătoànă
di羽n,ăđầyăđ栄ăv隠ăth詠cătrạngăNgành,ăd詠ăbáoăthịătrường,ăcôngăngh羽ăvàăđưaăraămộtăsốăđịnhăhướngă
chínhăchoăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNam.ăMặcădùăChínhăph栄ăkhôngăphêăduy羽tăvàăbană
hànhăQHXMătheoăquyăđịnhăc栄aăLu壱tăquyăhoạchănhưngăBáoăcáoăQHXMă2017ă làămộtă tàiă li羽uă
thamăkhảoătốtăđốiăvớiăcôngă tácăxâyăd詠ngăchiếnă lược,ăkếăhoạchăvàăđịnhăhướngăphátă tri吋nă thịă
trườngăchoăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNam.ă

 

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

1.ăTS.ăLươngăĐ泳căLongăvàăcácăcôngătácăviênă(2011),ăQuy hoạch tổng thể phát triển ngành 

xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và định hướng đến năm 2030,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
-ăBộăXâyăd詠ng.ă

2.ăPGS.TS.ăLươngăĐ泳căLongăvàăcácăcôngătácăviênă(2017),ăBáo cáo tổng kết “Quy hoạch 

phát triển xi măng Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035,ăVi羽năV壱tă li羽uăxâyă
d詠ngă-ăBộăXâyăd詠ng.ă
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Tóm tắt: 

H羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ngăcóăvaiătròărấtăquanătrọngăđốiăvớiăs詠ăphátă
tri吋năchungăc栄aăngànhăxâyăd詠ngăhơnă60ănĕmăqua.ăTiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ngă
đãăngàyăcàngătrởăthànhăcôngăcụăđắcăl詠căphụcăvụăcôngătácăquảnălýănhàănướcăvàălàăchuẩnăm詠că
đ吋ăgiảiăquyếtăcácătranhăchấpăthươngămại,ăphânăđịnhătráchănhi羽m,ăgiảiăphápăkỹăthu壱tăquanătrọngă
choădoanhănghi羽păngànhăxâyăd詠ngăcảiătiếnăcôngăngh羽,ăđảmăbảoăchấtălượngăvàănângăcaoăkhảă
nĕngăcạnhă tranh,ăđặcăbi羽tă trongăgiaiăđoạnăchuy吋năđổi,ăxâyăd詠ngăn隠năkinhă tếă thịă trườngăđịnhă
hướngăxãăhộiăch栄ănghĩa.ă

Côngătácăbiênăsoạn,ăthẩmăđịnh,ăcôngăbốătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ngăvàăvaiătròă
c栄aăcácăBộ,ăngành,ătổăch泳c,ăcáănhânăth詠căhi羽năcôngătácănàyătheoăthờiăgianăcũngăđãăcóăđi隠uă
chỉnhăđ吋ăđápă泳ngăvớiă th詠că ti宇năv隠ăquảnă lýănhàănướcăvàăh羽ă thốngă lu壱tăphápă liênăquan.ăTuyă
nhiên,ăh羽ăthốngăphápălu壱t,ăcùngăvớiăcácăquyăđịnhăquảnălýănhàănướcăth詠cătếăchoăthấyăcầnăphảiă
luônăc壱pănh壱t,ăđổiămới,ăđápă泳ngăcôngătácăhoànăthi羽năth吋ăchếăđ吋ăth詠căs詠ălàămộtăkhâuăđộtăpháă
quanătrọngătrongătiếnătrìnhăphátătri吋năđấtănước,ăđúngănhưăchỉăđạoăc栄aăĐảngăvàăNhàănướcătạiă
cácăNghịăquyếtăv隠ăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhội.ăă

Nghiênăc泳uănàyătrìnhăbàyăcácăkếtăquảăphânătíchăđánhăgiáăv隠ăh羽ăthốngăcácăvĕnăbảnăquyăphạmă
phápălu壱tăđi隠uătiếtăv隠ătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ngăvàăđ隠ăxuấtăđi隠uăchỉnhămộtăsốănộiă
dungătrongăcácăLu壱t,ăNghịăđịnh,ăThôngătưăcóăliênăquanăđ吋ăhướngătớiăs詠ăphùăhợp,ăhi羽uăquảătrongă
côngătácăbiênăsoạn,ăthẩmăđịnh,ăcôngăbốătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ng.ă

Abstract 
Theăsystemăofăstandardsăandănatională technicală regulationsăplaysăană importantă roleă ină theă

developmentă ofă constructionă industryă ină Vietă Namă overă theă lastă 60ă years.ă Standardsă andă
natională technicală regulationsăhasăbecomeăveryăeffectiveă toolsă inăstateămanagementă toăsolveă
commercială conflicts,ă clarifyă responsibilities,ăgiveăoutăsolutionsă forăconstructionăenterprisesă ină
upgradingă technologies,ă ensuringă qualityă andă improvingă capabilities,ă particularlyă ină theă
transformationăperiodătoăbuildăupăaămarketăeconomyăinăVietnam.ă

Theăproceduresăofăpreparation,ăassessmentăandăpublicationăofăstandards,ănationalătechnicală
regulations,ăalsoă theă functionsăandădutiesăofăMinistriesăandăotherăpartiesăhaveăbeenămodifiedă
followingă withă timeă toă complyă withă theă practicală developmentă onă stateă managementă andă
regardedă legală documents.ă However,ă theă legală systemă togetheră withă stateă managementă
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regulationsăreallyăneedătoăbeăupgraded,ărenewedăregularlyătoăbecomeăoneăofătheămostăefficientă
toolsăpromotingătheădevelopmentăofătheăcountry,ăfollowingătheădirectionsăofătheăGovernment.ă

Thisăpaperăpresentsătheăresultsăonăanalysingăandăevaluatingătheăsystemăofălegalădocumentsă
thată regulateă andă guideă theă waysă toă prepare,ă review,ă assessă andă publishă constructionă
standardsăandănationalătechnicalăregualtions.ăFromătheseăanalyses,ăaănumberăofămodificationsă
andăadditionsă inăLaws,ăDecreesăandăCircularsăareăproposedă toă improveă theă complianceăandă
efficiencyă ină theă proceduresă ofă preparation,ă assessmentă andă publicationă ofă constructionă
standardsăandănationalătechnicalăregulations.ă

ă

1. Hệ thống các văn bản quy ph衣m pháp lu壱t đi隠u tiết Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thu壱t 
hiện hành 

-ăLu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăsốă68/2016/QH11ăngàyă29/6/2006ă“Lu壱tă68”.ă

-ăNghịă địnhă 127/2017/NĐ-CPăngàyă 01/8/2007ăQuyăđịnhă chiă tiếtă thiă hànhămộtă sốă đi隠uă c栄aă
Lu壱tătiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱tă(Nghịăđịnhă127).ă

-ăThôngă tưăsốă23/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ă“Hướngăd磯năv隠ăxâyăd詠ngăvàăápădụngă
quyăchuẩnăkỹăthu壱t”ă(Thôngătưă23).ă

-ăThôngătưăsốă30/2011/TT-BKHCNăsửăđổi,ăbổăsung,ăbãiăbỏămộtăsốăquyăđịnhăc栄aăThôngătưăsốă
23/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ăc栄aăBộă trưởngăbộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăhướngăd磯nă
xâyăd詠ng,ăthẩmăđịnhăvàăbanăhànhăquyăchuẩnăkỹăthu壱tă(Thôngătưă30).ă

-ăThôngătưă21/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ăHướngăd磯năv隠ăxâyăd詠ngăvàăápădụngătiêuă
chuẩnă(Thôngătưă21).ă

-ă Thôngă tưă 29/2011/TT-BKHCNă sửaă đổi,ă bổă sungă mộtă sốă quyă địnhă c栄aă Thôngă tưă sốă
21/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ăc栄ăBộătrưởngăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăhướngăd磯năxâyă
d詠ngăvàăápădụngătiêuăchuẩnă(Thôngătưă29).ă

-ăThôngătưăliênătịchăsốă145/2009/TTLT-BKHCN-BTCăngàyă17/7/2009ăv隠ăHướngăd磯năquảnălýă
vàăsửădụngăkinhăphíăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăquốcăgiaăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

-ă Thôngă tưă 18/2010/TT-BXDă ngàyă 15/10/2010ă Quyă địnhă vi羽că ápă dụngă Quyă chuẩn,ă tiêuă
chuẩnătrongăhoạtăđộngăxâyăd詠ng.ă

-ăNghịăđịnhă78/2018/NĐ-CPăngàyă16/5/2018ăSửaăđổiăbổăsungămộtăsốăđi隠uăc栄aăNghịăđịnhă
127/2007/NĐ-CPăngàyă01/8/2007ăc栄aăChínhăph栄ăquyăđịnhăchiă tiếtă thiăhànhămộtăsốăđi隠uăLu壱tă
tiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

BộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăquảnălýătoànăbộăh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcă
giaătrongăđóăcóămảngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăngànhăxâyăd詠ngăđượcăquyăhoạch,ăquảnă
lýăthu壱năti羽năsửădụng.ă

Bộăxâyăd詠ngăquảnă lý,ă đi隠uă tiếtă h羽ă thốngă tiêuă chuẩn,ăquyă chuẩnăkỹă thu壱tă toànăngànhăxâyă
d詠ng,ăchỉăđạoătổăch泳căxâyăd詠ng,ăthẩmăđịnh,ăbanăhành,ătrìnhăbanăhànhătheoăthẩmăquy隠năcácă
TCVN,ăQCVNăv隠ăxâyăd詠ng,ăbaoăgồm:ă
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+ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăQuyăhoạchăxâyăd詠ngăđôăthịăvàănôngăthôn,ăsốă li羽uăđi隠uă
ki羽năt詠ănhiênădùngătrongăxâyăd詠ng,ănguyênătắcăphânăloại,ăphânăcấpăcôngătrìnhăxâyăd詠ng,ăNhàă
vàăcôngătrình;ăAnătoànătrongăxâyăd詠ng;ăCácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăsửădụngănĕngălượngăhi羽uăquảă
vàănh英ngăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ngăkhácătheoăcácălĩnhăv詠căquảnălýănhàănướcăđượcăChínhă
ph栄ăphânăcông.ă

+ăTiêuăchuẩnăv隠ăcácăvấnăđ隠ă liênăquanăđếnăquáătrìnhăquyăhoạchăxâyăd詠ngăđôă thịăvàănôngă
thôn;ăquáătrìnhăkhảoăsát,ăthiếtăkế,ăthiăcông,ănghi羽măthu,ăbảoătrì,ăsửaăch英aăchoăcácăcôngătrìnhă
xâyăd詠ngăchuyênăngành,ăbaoăgồm:ăCôngătrìnhădânădụng,ăcôngătrìnhăcôngănghi羽p,ăv壱tăli羽uăxâyă
d詠ng,ăcôngătrìnhăcôngănghi羽pănhẹ;ăcácăcôngătrìnhăhạătầngăkỹăthu壱tătrongăđóăcóăcôngătrìnhăgiaoă
thôngă trongăđôă thịă (trừăcôngă trìnhăđườngăsắt,ă côngă trìnhăcầuăvượtăsôngăvàăđườngăquốcă lộ);ă
côngătrìnhăbi吋năvàăcácăcôngătrìnhăđặcăbi羽tătheoăyêuăcầuăc栄aăChínhăph栄.ă

Bộăgiaoăthôngăv壱nătải,ăBộăNôngănghi羽păvàăPhátătri吋nănôngăthôn,ăBộăCôngăthương,ăBộăCôngă
an,ă BộăQuốcă phòngă quảnă lýă cácă tiêuă chuẩn,ă quyă chuẩnă kỹă thu壱t,ă cácă côngă trìnhă xâyă d詠ngă
chuyênăngànhăthuộcătráchănhi羽măquảnălýănhàănướcăc栄aăBộ;ăChỉăđạoătổăch泳căxâyăd詠ngăvàăbană
hành,ătrìnhăbanăhànhătheoăthẩmăquy隠nătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ngăchoăcácăvấnă
đ隠ăliênăquanăđếnăquáătrìnhăkhảoăsát,ăthiếtăkế,ăthiăcông,ănghi羽măthu,ăbảoătrì,ăsửaăch英aăcácăcôngă
trìnhă thuộcă tráchă nhi羽mă quảnă lýă nhàă nướcă c栄aă Bộă theoă quyă hoạchă tổngă th吋ă h羽ă thốngă tiêuă
chuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăngànhăxâyăd詠ngăvàăthốngănhấtăýăkiếnăvớiăBộăXâyăd詠ng.ă

2. Một số vấn đ隠 bất c壱p chính 

Hi羽nănay,ă Lu壱tă 68ă vàă cácă vĕnăbảnădướiă Lu壱tă khôngăquyăđịnhă rõă cơăquanănàoă chịuă tráchă
nhi羽măthẩmăđịnhăsâuăv隠ănộiădungăTCVN.ăCácăbộăchuyênăngànhăchỉăđóngăvaiă tròă làăcơăquană
đầuămốiăki吋mă traă tínhăđầyăđ栄,ăhợpă l羽ăc栄aăhồăsơăTCVNăvàăchuy吋năBộăKHCNăthẩmăđịnh,ă th吋ă
hi羽nătạiăcácăquyăđinh:ă

a) Luật 68ăquyăđịnhătạiăĐi隠uă11:ă“Tráchănhi羽măxâyăd詠ng,ăthẩmăđịnh,ăcôngăbốătiêuăchuẩn”ăvàă
Đi隠uă17:ă“Trìnhăt詠,ăth栄ătụcăxâyăd詠ng,ăthẩmăđịnh,ăcôngăbốătiêuăchuẩnăquốcăgia”:ă

-ăCácăBộ/ngành:ăTổăch泳cătri吋năkhaiăxâyăd詠ngăd詠ăthảoă tiêuăchuẩnăquốcăgia;ă tổăch泳că lấyăýă
kiếnăc栄aătổăch泳c,ăcáănhân.ăL壱păhồăsơăd詠ăthảoăvàăchuy吋năchoăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăđ隠ă
nghịăth壱măđịnhăvàăcôngăbốătiêuăchuẩnăquốcăgia.ă

-ăăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ătổăch泳căthẩmăđịnhăd詠ăthảoătiêuăchuẩnăquốcăgiaătheoăquyăđịnhă
tạiăĐi隠uă18ăLu壱tăTCQCKTăvàăcôngăbốătiêuăchuẩnăquốcăgia.ă

“Đi隠uă18:ăNộiădungăthẩmăđịnhăd詠ăthảoătiêuăchuẩnăquốcăgiaă

+ăS詠ăphùăhợpăc栄aă tiêuăchuẩnăvớiă tiếnăbộăkhoaăhọcăvàăcôngănghi羽,ăđi隠uăki羽năvàănhuăcầuă
phátătri吋năkinhătếăxãăhội.ă

+ăS詠ăphùăhợpăc栄aătiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t,ăquyăđịnhăc栄aăphápălu壱t,ăcamăkếtăquốcă
tếăcóăliênăquan,ăyêuăcầuăhàiăhòaăvớiătiêuăchuẩnăquốcătế.ă

+ăTínhăthốngănhất,ăđồngăbộătrongăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăquốcăgia,ăvi羽cătuânăth栄ănguyênătắcă
đồngăthu壱năvàăhàiăhòaălợiăíchăc栄aăcácăbênăcóăliênăquan.ă
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+ăVi羽cătuânăth栄ăcácăyêuăcầuănghi羽păvụ,ătrìnhăt詠,ăth栄ătụcăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăquôcăgia.”ă

Nhưăv壱y:ăTheoăquyăđịnhătạiăLu壱tăTCQCKTăthìăvi羽căthẩmăđịnhănộiădungăTCVNăc栄aăBộăKhoaă
họcăvàăCôngăngh羽ălàăkhôngărõăràng.ăNộiădungăthẩmăđịnhăv隠ă“s詠ăphùăhợp”ăcóăth吋ăcóăliênăquană
đếnănộiădungăquyăđịnhătạiăd詠ăthảoăTCVN.ă

b) Thông tư 29 bổ sung Thông tư 21,ă quyăđịnh:ăCácăBộ/ngànhă làăcơăquanăđầuămốiă tổă
ch泳căvi羽căthẩmătraăhồăsơăd詠ăthảoăTCVNăđ吋ăxemăxétătínhăđầyăđ栄ăvàăhợpăl羽ăc栄aăhồăsơăd詠ăthảoă
TCVNătheoăquyăđịnhătạiăkhoảnă1ăĐi隠uă5ăNghịăđịnhă127.ă

Nhưăv壱y,ăBộ/ngànhăchỉălàăcơăquanăđầuămốiăkhôngăcóăch泳cănĕngăthẩmăđịnhănộiădungăTCVNă
thuộcăquảnălýănhàănướcălĩnhăv詠căngành.ă

c) Về các Ban Kỹ thuật tiêu chuǣn: 

Banăkỹăthu壱tă tiêuăchuẩnăquốcăgiaă(BanăKTTCQG):ăLu壱tă tiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱tă
quyăđịnhătạiăĐi隠uă16:ă

+ăBanăkỹă thu壱tă tiêuăchuẩnăquốcăgiaă làă tổăch泳că tưăvấnăkỹă thu壱tădoăBộăKhoaăhọcăvàăCôngă
ngh羽ăthànhăl壱păchoătừngălĩnhăv詠cătiêuăchuẩn.ă

+ăThànhăviênăbanăkỹăthu壱tătiêuăchuẩnăquốcăgiaăboăgồmăđạiădi羽năcơăquanănhàănước,ătổăch泳că
khoaăhọcăvàăcôngăngh羽,ăhội,ăhi羽păhội,ădoanhănghi羽p,ăcácătổăch泳căkhácăcóăliênăquan,ăngườiătiêuă
dùngăvàăcácăchuyênăgia.ă

+ăBanăkỹăthu壱tătiêuăchuẩnăquốcăgiaăcóăcácănhi羽măvụăsauăđây:ă

a)ăĐ隠ăxuấtăquyăhoạch,ăkếtăhoạch,ăphươngăán,ăgiảiăphápăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăquốcăgia.ă

b)ăBiênăsoạnăd詠ăthảoătiêuăchuẩnăquốcăgiaătrênăcơăsởăd詠ăthảoădoătổăch泳c,ăcáănhânăd隠ănghị,ă
tr詠cătiếpăxâyăd詠ngăd詠ăthảoătiêuăchuẩnăquốcăgia,ăthamăgiaăbiênăsoạn,ăgópăýăkiếnăv隠ăd詠ăthảoătiêuă
chuẩnăquôcătế,ăd詠ăthảoătiêuăchuẩnăkhuăv詠c,ăthamăgiaăthẩmăđịnhăd詠ăthỏaătiêuăchuẩnăquốcăgiaă
doăbộ,ăcơăquanăngangăbộ,ăcơăquanăthuộcăChínhăph栄ăxâyăd詠ng.ă

c)ăThamăgiaăhoạtăđộngătưăvấn,ăphổăbiếnătiêuăchuẩnăquốcăgiaăvàătiêuăchuẩnăkhác.ă

d)ăThamăgiaăxâyăd詠ngăd詠ăthảoăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăđượcăyêuăcầu.ă

Nhưăv壱y,ăBanăkỹăthu壱tătiêuăchuẩnăquốcăgiaălàătổăch泳cădoăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăthànhă
l壱păvàăsẽăcóăcơăchếăhoạtăđộngădoăNhàănướcăđầuătưătheoăquyăđịnhătaiăLu壱tăTCQCKT:ă“Đi隠uă7:ă
Chínhăsáchăc栄aăNhàănướcăv隠ăphátătri吋năhoạtăđộngătrongălĩnhăv詠cătiêuăchuẩnăvàălĩnhăv詠căquyă
chuẩnăkỹăthu壱t.ă

+ăChúătrọngăđầuătưăxâyăd詠ngăcơăsởăv壱tăchấtă-ăkỹăthu壱t,ăđàoătạoănguồnănhânăl詠căphụcăvụă
quảnălýănhàănướcăv隠ăhoạtăđộngătrongălĩnhăv詠cătiêuăchuẩnăvàălĩnhăv詠căquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

+ăHỗătrợ,ăth泳căđẩyănghiênăc泳u,ă泳ngădụngăkhoaăhọcăvàăphátătri吋năcôngăngh羽ăphụcăvụăhoạtă
độngătrongălĩnhăv詠cătiêuăchuẩnăvàălĩnhăv詠căquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

+ăKhuyếnă khíchă tổă ch泳c,ă cáănhână trongănước,ă tổă ch泳c,ă cáănhânănướcăngoài,ă ngườiăVi羽tă
Namăđịnhăcưăởănướcăngoàiăthamăgiaăxâyăd詠ng,ăápădụngătiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t,ăđầuă
tưăphátătri羽năhoạtăđộngătrongălĩnhăv詠cătiêuăchuẩnăvàălĩnhăv詠căquyăchuẩnăkỹăthu壱tătạiăVi羽tăNam,ă
đàoătạoăkiếnăth泳căv隠ătiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăchoăcácăngànhăkinhătếăkỹăthu壱t”.ă
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Theo quy định trên, Bộ KHCN vừa có chức năng thẩm định, vừa có thể tự soạn thảo và tựu 

ban hành TCVN thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ/ngành khác thông qua Ban 

KTTCQG. 

-ăBanăkỹăthu壱tătiêuăchuẩnăchuyênăngànhă(BanăKTTCCN):ăThôngătưăsốă21/2007/TT-BKHCNă
quyăđịnhătạiă“đi吋mă3.1:ăBộ,ăngànhăchỉăđịnhăcơăquan,ătổăch泳căkhoaăhọcăvàăcôngăngh羽ătr詠căthuộcă
hoặcăthànhăl壱păbanăkỹăthu壱tătiêuăchuẩnăchuyênăngànhă(sauăđâyăgọiătắtălàăTổăch泳căbiênăsoạn)ă
đ吋ăth詠căhi羽năvi羽căbiênăsoạnăd詠ăthảoătiêuăchuẩnăquốcăgia.”ă

Nhưăv壱y,ăCácăBộ/ngànhăgiaoăcácătổăch泳căkhoaăhọcătr詠căthuộcă(vi羽nănghiênăc泳u,ătrườngăđạiă
học…)ăhoặcăthànhăl壱păBanăKTTCCNăđ吋ăxâyăd詠ngăd詠ăthảoătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

-ăToànăbộăvi羽căquyăhoạchăh羽ăthống,ăthẩmăđịnhăTCVNăvàăcóăth吋ălàăxâyăd詠ngăTCVNăchoăcácă
ngànhăkỹăthu壱tăthuộcăch泳cănĕngăc栄aăBộăKHCNăthôngăquaăBanăKỹăthu壱tătiêuăchuẩnăquôcăgia.ă

-ăCácăBộ/ngànhăchỉăđóngăvaiătròălàăcơăquanăđầuămốiăgiaoăcácătổăch泳căkhoaăhọcăcôngăngh羽ă
tr詠căthuộcăhoặcăthànhăl壱păBanăkỹăthu壱tătiêuăchuẩnăchuyênăngànhăđ吋ăxâyăd詠ngăd詠ăthảoăTCVN.ă
Sauăđóăki吋mătraă tínhăđầyăđ栄ăc栄aăhồăsơăchuy吋năBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ă thẩmăđịnh.ăTuyă
nhiên,ănộiădungăthẩmăđịnhăc栄aăBộăKHCNăquyăđịnhătạiăĐi隠uă18ăLu壱tăTCQCKTăcũngăchưaăth吋ă
đảmăbảoăchấtă lượngănộiădungăkỹăthu壱tăc栄aăTCVNăđốiăvớiăngànhăxâyăd詠ng,ăbaoăgồmăcácăBộă
chuyênăngành:ăBộăXâyădưng,ăBộăGiaoăthôngăv壱nătải,ăBộăNôngănghi羽păvàăPhátătri吋nănôngăthôn,ă
BộăCôngăthương,ăBộăCôngăan,ăBộăQuốcăphòng.ăă

-ăKinhăphíăbiênăsoạnăTCVN,ăQCVNă tạiă thôngă tưă liênă tịchăsốă145/2009/TTLT-BKHCN-BTCă
ngàyă17/7/2009ăv隠ăHướngăd磯năquảnălýăvàăsửădụngăkinhăphíăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăquốcăgiaăvàă
quyăchuẩnăkỹăthu壱tăcũngăcầnăphảiăđượcăxemăxétăsửaăđổiătheoăhướng:ăĐịnhăm泳căkinhăphíătheoă
thôngătưănàyăđãăquáăthấpăsoăvớiăchiăphíăth詠cătếăvàăđịnhăm泳căcũngăkhôngăphùăhợpăvớiăđộăph泳că
tạpăc栄aătừngăloạiătiêuăchuẩn.ă

Chínhăvìăv壱y,ăcầnăràăsoátăđi隠uăchỉnhălạiăcácăquyăđịnhătạiăLu壱tătiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹă
thu壱tă2006;ăNghịăđịnhăsốă127/2007/NĐ-CPăQuyăđịnhăchỉătiêuăchiătiếtămộtăsốăđi隠uăc栄aălu壱tăTiêuă
chuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăvàăcácăvĕnăbảnăphápălu壱tăcóăliênăquan,ătheoăhướngăphânăcôngă
nhi羽măvụăchoăcácăBộ/ngànhăxâyăd詠ng,ăphùăhợpăvớiăcôngătácăxâyăd詠ng,ă thẩmăđịnh,ăcôngăbốă
TCVN,ăQCVNăngànhăxâyăd詠ng.ă

3. Các đ隠 xuất đi隠u chỉnh bổ sung 

Quaăkếtăquảăkhảoăsátăgửiă曳yăbanăNhânădânăcácăđịaăphương,ăcácăhội,ăhi羽păhội,ăcácăVi羽nă
nghiênăc泳uăvàăcácănhàăkhoaăhọc,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngătổngăhợpăýăkiếnăvàăđưaăraăđ隠ăxuấtă
đi隠uă chỉnhă bổă sungă đốiă vớiă cácă vĕnă bảnă quyă phạmăphápă lu壱tă đi隠uă tiếtă v隠ă Tiêuă chuẩn,ăQuyă
chuẩnăkỹăthu壱tănhưăsau:ă

ă

ă

ă
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-ăÝăkiếnăv隠ăsửaăđổi,ăbổăsungălu壱tă68/2006/QH11ă

Stt Quy định trong lu壱t Kiến nghị sửa đổi 

1ă Khoảnă 1ă Đi隠uă 16:ă Bană kỹă thu壱tă tiêuă chuẩnă
quốcă giaă làă tổă ch泳că tưă vấnă kỹă thu壱tă doă Bộă
Khoaă họcă vàă Côngă ngh羽ă thànhă l壱pă choă từngă
lĩnhăv詠cătiêuăchuẩnă	

Khoảnă1ăĐi隠uă16:ăBộ Khoa học và Công nghệ 

phối hợp với các Bộ chuyên ngành thành lập 

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia cho từng lĩnh 

vực tiêu chuẩn. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc 

gia là tổ chức tư vấn kỹ thuật cho từng lĩnh 

vực tiêu chuẩn tương ứng.ă

2ă Đi吋mă aă khoảnă 1ă Đi隠uă 17.ă Cĕnă c泳ă kếă hoạchă
xâyă d詠ngă tiêuă chuẩnă quốcă giaă đãă đượcă phêă
duy羽t,ăBộ,ăcơăquanăngangăBộ,ăcơăquanăthuộcă
Chínhă ph栄ă tri吋nă khaiă xâyă d詠ngă d詠ă thảoă tiêuă
chuẩnăquốcăgiaă

Cĕnă c泳ă kếă hoạchă xâyă d詠ngă tiêuă chuẩnă quốcă
giaă đãă đượcă phêă duy羽t,ă Bộ,ă cơă quană ngangă
Bộ,ăcơăquanăthuộcăChínhăph栄ălựa chọn giao tổ 

chức phù hợp triển khai xây dựng dự thảo tiêu 

chuẩn quốc giaă

3ă Đi吋măeăkhoảnă1ăĐi隠uă17.ăTrongătrườngăhợpăýă
kiếnăthẩmăđịnhăkhôngănhấtătríăvớiăd詠ăthảoătiêuă
chuẩnăquốcă gia,ăBộăKhoaăhọcă vàăCôngăngh羽ă
gửiăýăkiếnă thẩmăđịnhăchoăBộ,ăcơăquanăngangă
Bộ,ă cơă quană thuộcă Chínhă ph栄ă xâyă d詠ngă d詠ă
thảoă tiêuăchuẩnăquốcăgiaăđ吋ăhoànăchỉnh.ăSauă
khiă nh壱năđượcăd詠ă thảoăđãăđượcăhoànăchỉnh,ă
Bộă trưởngăBộăKhoaă họcă vàăCôngă ngh羽ă côngă
bốătiêuăchuẩnăquốcăgiaătheoăquyăđịnhătạiăđi吋mă
đăkhoảnănày.ăTrườngăhợpăkhôngăđạtăđượcăs詠ă
nhấtă tríă gi英aă haiă bên,ă Bộă Khoaă họcă vàă Côngă
ngh羽ăbáoăcáoăTh栄ătướngăChínhăph栄ăxemăxét,ă
quyếtăđịnhă

Đi吋măe,ăkhoảnă1ăĐi隠uă17.ăTrongătrườngăhợpăýă
kiếnăthẩmăđịnhăkhôngănhấtătríăvớiăd詠ăthảoătiêuă
chuẩnăquốcă gia,ăBộăKhoaăhọcă vàăCôngăngh羽ă
gửiăýăkiếnă thẩmăđịnhăchoăBộ,ăcơăquanăngangă
Bộ,ă cơă quană thuộcă Chínhă ph栄ă xâyă d詠ngă d詠ă
thảoă tiêuăchuẩnăquốcăgiaăđ吋ăhoànăchỉnh.ăSauă
khiă nh壱năđượcăd詠ă thảoăđãăđượcăhoànăchỉnh,ă
Bộă trưởngăBộăKhoaă họcă vàăCôngă ngh羽ă côngă
bốătiêuăchuẩnăquốcăgiaătheoăquyăđịnhătạiăđi吋mă
đăkhoảnănày.ăTrường hợp không đạt được sự 

nhất trí của cácbên liên quan thì không ban 

hành. Thanh lý nhiệm vụ và quyết toán kinh 

phí theo quy định hiện hành.ă

4ă Đi吋măaăkhoảnă1ăĐi隠uă27:ă

Bộă trưởng,ăTh栄ă trưởngă cơăquanăngangăbộă tổă
ch泳că xâyă d詠ngă vàă bană hànhă quyă chuẩnă kỹă
thu壱tăquốcăgiaă trongăphạmăviăngành,ă lĩnhăv詠că
đượcăphânăcôngăquảnălý;ă

ă

Đi吋măbăkhoảnă1ăĐi隠uă27:ă

BộătrưởngăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ătổăch泳că
thẩmăđịnhăd詠ăthảoăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgia;ă

Đi吋măaăkhoảnă1ăĐi隠uă27:ă

Bộătrưởng,ăTh栄ătrưởngăcơăquanăngangăbộă lựa 

chọn giao tổ chức phù hợp triển khai xây dựng 

dự thảo QCKT,chủ trì thẩm địnhăvàăbanăhànhă
quyă chuẩnă kỹă thu壱tă quốcă giaă trongă phạmă viă
ngành,ălĩnhăv詠căđượcăphânăcôngăquảnălý;ă

Đi吋măbăkhoảnă1ăĐi隠uă27:ă

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối 

hợp với Bộ KH&CN tổ chức thẩm định dự thảo 

tiêu chuẩn quốc gia;ă

5ă Khoảnă2ăĐi隠uă27.ăTráchănhi羽măxâyăd詠ng,ăbană
hànhăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăđịaăphương... 

Bỏăkhoảnă2ăĐi隠uă27ă
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-ăÝăkiếnăv隠ăsửaăđổiăNghịăđịnhă127/2007/NĐ-CPăvàăNghịăđịnhă78/2018/NĐ-CPăsửaăđổi,ăbổă
sungămộtăsốăđi隠uăc栄aăNghịăđịnhă127/2007/NĐ-CPă

Stt Quy định trong Nghị định Kiến nghị sửa đổi 

Nghị định 127/2007/NĐ-CP 

1ă Khoảnă1ăĐi隠uă9ă

Bộă trưởng,ăTh栄ă trưởngăcơăquanăngangăBộă tổă
ch泳că xâyă d詠ngă vàă bană hànhă quyă chuẩnă kỹă
thu壱tă quốcăgiaă theoăquyăđịnhă tạiăĐi隠uă27ă c栄aă
Lu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

ă

ă

Khoảnă2ăĐi隠uă9:ă

BộătrưởngăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ătổăch泳că
thẩmă địnhă d詠ă thảoă quyă chuẩnă kỹă thu壱tă quốcă
gia.ă

Khoảnă1ăĐi隠uă9:ă

Bộătrưởng,ăTh栄ătrưởngăcơăquanăngangăbộă lựa 

chọn giao tổ chức phù hợp triển khai xây dựng 

dự thảo QCKT,chủ trì thẩm địnhăvàăbanăhànhă
quyă chuẩnă kỹă thu壱tă quốcă giaă trongă phạmă viă
ngành,ălĩnhăv詠căđượcăphânăcôngăquảnălý;ă

Khoảnă2ăĐi隠uă9:ă

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối 

hợp với Bộ KH&CN tổ chức thẩm định dự thảo 

tiêu chuẩn quốc gia;ă

2ă Đi隠uă 18.ă Chỉă địnhă tổă ch泳că th詠că hi羽nă thửă
nghi羽m,ă hi羽uă chuẩn,ă giámă địnhă phụcă vụămụcă
đíchăquảnălýăchuyênăngànhă

Bỏăđi隠uă18ă

Nghị định 78/2018 

1ă Mụcă3ăkhoảnă3ăĐi隠uă4aăă

Sauăkhiăhoànăthi羽năd詠ăthảo,ătổăbiênăsoạnăbáoă
cáoăBộ,ăcơăquanăngangăBộăđ吋ăgửiăd詠ăthảoătiêuă
chuẩnă lấyă ýă kiếnă rộngă rãiă cácă cơă quan,ă tổă
ch泳c,ăcáănhânăliênăquanăvàăthànhăviênăbanăkỹă
thu壱tă tiêuă chuẩnă quốcă giaă tươngă 泳ng;ă thôngă
báoăv隠ăvi羽călấyăýăkiếnătrênăCổngăthôngătinăđi羽nă
tửă c栄aă bộ,ă cơă quană ngangă bộ,ă tổă ch泳că liênă
quan.ă

…ă

Khoảnă3ăĐi隠uă4aăMụcă3ă

Sauăkhiăhoànăthi羽năd詠ăthảo,ătổăbiênăsoạnăbáoă
cáoăbộ,ăcơăquanăngangăbộăđ吋ăgửiăd詠ăthảoătiêuă
chuẩnă lấyă ýă kiếnă rộngă rãiă cácă cơă quan,ă tổă
ch泳c,ăcáănhână liênăquanăvàăban kỹ thuật tiêu 

chuẩn quốc gia tương ứng;ăthôngăbáoăv隠ăvi羽că
lấyăýăkiếnătrênăCổngăthôngătinăđi羽nătửăc栄aăbộ,ă
cơăquanăngangăbộ,ătổăch泳căliênăquan.ă

…ă

2ă Mục 5. Sửa đổi khoản 2 điều 9 như sau: 

“2/ăBộă trưởngăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ă tổă
ch泳că thẩmă địnhă d詠ă thảoă quyă chuẩnă kỹă thu壱tă
quốcă giaă theoă quyă địnhă tạiă Đi隠uă 33ă Lu壱tă tiêuă
chuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

….ă

ă

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phối 

hợp với Bộ KH&CN tổ chức thẩm định dự thảo 

tiêu chuẩn quốc giaătheoăquyăđịnhătạiăĐi隠uă33ă
Lu壱tătiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

….ă
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-ăÝăkiếnăv隠ăsửaăđổiăcácăthôngătưăhướngăd磯năthiăhànhăLu壱tăvàăNghịăđịnhă

Stt Quy định trong thông tư Kiến nghị sửa đổi 

Thông tư 145/2009/TT-BTC 

1ă Khoảnă4ăĐi隠uă2:ă
….ă
Đốiăvớiăcácăkhoảnăkinhăphíătàiătrợ,ăhỗătrợăc栄aătổă
ch泳căcáănhân,ă cácănguồnă thuăhợpăphápăphụcă
vụăchoăvi羽căxâyăd詠ngăTCVN,ăQCKTăcũngăđượcă
quảnă lý,ăsửădụngăvàăquyếtă toánă theoăquyăđịnhă
c栄aă Thôngă tưă nàyă vàă cácă quyă địnhă khácă c栄aă
nhàătàiătrợă(nếuăcó)ă

Khoảnă4ăĐi隠uă2:ă
….ă
Đốiăvớiăcácăkhoảnăkinhăphíătàiătrợ,ăhỗătrợăc栄aă
tổă ch泳că cáă nhân,ă cácă nguồnă thuă hợpă phápă
phụcă vụă choă vi羽că xâyă d詠ngă TCVN,ă QCKTă
cũngă đượcă quảnă lý,ă sửă dụngă vàă quyếtă toánă
theoăquyăđịnhăc栄aăThôngătưănày.ăKhung mức 
chi cho việc xây dựng TCVN, QCKT được 
thỏa thuận cùng nhà tài trợ (nếu có)ă

2ă Đi隠uă 4.ă Khungă m泳că chiă choă vi羽că xâyă d詠ngă
TCVN,ăQCKTă

Tăng các định mức chi cho xây dựng TCVN, 
QCKT, chuyên gia tư vấn, họp hội thảo… 
Trong đó, các nội dung nghiên cứu, khảo sát, 
thí nghiệm… giao cho Bộ chuyên ngành 
quyết định trên cơ sở thẩm định thuyết minh, 
dự toán của từng nhiệm vụ như đề tài nghiên 
cứu khoa học. Cần có cơ chế và chính sách 
khuyến khích đối với các tổ chức biên soạn 
TCVN có đầu tư chế tạo thiết bị thử nghiệm 
đạt chuẩn. 

Thông tư 18/2010/TT-BXD 

1ă Đi隠uă8ăTráchănhi羽măc栄aăcácăcơăquanăquảnălýă Bổăsungămụcă2ăĐi隠uă8ă
ふy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm tập huấn Tiêu 
chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật cho các tổ chức 
cá nhân hoạt động xây dựng tại địa phương. 

SauăkhiăLu壱tă68,ăcácăNghịăđịnhăvàăthôngătưăđượcăđi隠uăchỉnh,ăcácăvĕnăbảnăquyăphạpăphápă
lu壱tăkhácăcóăliênăquanăcầnăđượcăđi隠uăchỉnhăchoăphùăhợp.ă

Kết lu壱n: Quaăkếtăquảăraăsoátăvàăkhảoăsátălấyăýăkiếnăv隠ăh羽ăthốngăcácăvĕnăbảnăquyăphạmă
phápălu壱tăđi隠uătiếtăv隠ătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ăĐaăphầncácătổăch泳c,ăcáănhânăđồngăýăvớiă
nh英ngăvướngămắcăđượcănêuăvàăthốngănhấtăđi隠uăchỉnhălạiămộtăsốănộiădungăc栄aăcácăvĕnăbảnă
quyăphạmăphápălu壱tăđi隠uătiếtăv隠ătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăchoăphùăhợpăth詠cătế.ă

ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

1.ăLu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăsốă68/2016/QH11ăngàyă29/6/2006ă“Lu壱tă68”.ă

2.ăNghịăđịnhă127/2017/NĐ-CPăngàyă01/8/2007ăQuyăđịnhăchiă tiếtă thiăhànhămộtăsốăđi隠uăc栄aă
Lu壱tătiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱tă(Nghịăđịnhă127).ă
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3.ăThôngătưăsốă23/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ă“Hướngăd磯năv隠ăxâyăd詠ngăvàăápădụngă
quyăchuẩnăkỹăthu壱t”ă(Thôngătưă23).ă

4.ăThôngătưăsốă30/2011/TT-BKHCNăsửăđổi,ăbổăsung,ăbãiăbỏămộtăsốăquyăđịnhăc栄aăThôngătưă
sốă23/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ăc栄aăBộătrưởngăbộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăhướngăd磯nă
xâyăd詠ng,ăthẩmăđịnhăvàăbanăhànhăquyăchuẩnăkỹăthu壱tă(Thôngătưă30).ă

5.ăThôngătưă21/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ăHướngăd磯năv隠ăxâyăd詠ngăvàăápădụngătiêuă
chuẩnă(Thôngătưă21).ă

6.ă Thôngă tưă 29/2011/TT-BKHCNă sửaă đổi,ă bổă sungă mộtă sốă quyă địnhă c栄aă Thôngă tưă sốă
21/2007/TT-BKHCNăngàyă28/9/2007ăc栄ăBộătrưởngăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăhướngăd磯năxâyă
d詠ngăvàăápădụngătiêuăchuẩnă(Thôngătưă29).ă

7.ăThôngătưăliênătịchăsốă145/2009/TTLT-BKHCN-BTCăngàyă17/7/2009ăv隠ăHướngăd磯năquảnă
lýăvàăsửădụngăkinhăphíăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăquốcăgiaăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

8.ă Thôngă tưă 18/2010/TT-BXDă ngàyă 15/10/2010ă Quyă địnhă vi羽că ápă dụngă Quyă chuẩn,ă tiêuă
chuẩnătrongăhoạtăđộngăxâyăd詠ng.ă

9.ăNghịăđịnhă78/2018/NĐ-CPăngàyă16/5/2018ăSửaăđổiăbổăsungămộtăsốăđi隠uăc栄aăNghịăđịnhă
127/2007/NĐ-CPăngàyă01/8/2007ăc栄aăChínhăph栄ăquyăđịnhăchiă tiếtă thiăhànhămộtăsốăđi隠uăLu壱tă
tiêuăchuẩnăvàăquyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă
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TIỀM NĔNG M浦T S渦 LOẠI NHIÊN LI烏U THAY TH蔭 Ở VI烏T NAM  

ThS. Lê Đ泳c Thịnh, ThS. Trần Thanh Quang 
Vi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Sảnăxuấtăxiămĕngălàămộtătrongănh英ngăngànhăcôngănghi羽pătiêuăthụănhi隠uănĕngălượng.ăTrênă

thếăgiới,ăsửădụngănhiênăli羽uăthayăthếăđượcăxácăđịnhă làămộtătrongănh英ngăxuăthếăphátătri吋nătấtă
yếuăc栄aăngànhăcôngănghi羽păxiămĕng.ăă

Ngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNamăđangăcóăcôngăsuấtăthiếtăkếămỗiănĕmăđạtăkhoảngă70ă-ă
80ă tri羽uă tấn,ăcầnă tiêuă thụănĕngă lượngăkhoảngă45ă tỷăKcal,ă tươngă泳ngăvớiă7ă -ă8ă tri羽uă tấnă thană
anthracite.ăĐâyălàămộtătháchăth泳căkhôngănhỏătrongăbốiăcảnhătr英ălượngăthanăc栄aăVi羽tăNamăngàyă
càngăkhanăhiếmăvàătrởănênăđắtăđỏ.ăD詠ăkiếnăsauănĕmă2015,ăVi羽tăNamăsẽăphảiănh壱păkhẩuăthană
từănướcăngoàiăđ吋ăphụcăvụăchoătiêuădùngănộiăđịa.ă

Kinhătếăvàădânăsốăc栄aăVi羽tăNamăngàyăcàngăphátătri吋n,ăd磯năđếnăcácănguồnărácăthải,ăphếăthảiă
ngàyăcàngănhi隠uăvàăđangătrởăthànhăvấnăđ隠ăcấpăthiếtăc栄aătoànăxãăhội.ăCôngătácăxửălýăhi羽nănayă
v磯năđangădừngălạiăởăkhâuăchônălấpălàăch栄ăyếu,ănênăd宇ăgâyăôănhi宇mămôiătrường,ărấtăkhóăcóăth吋ă
xửălýătri羽tăđ吋ăvàăgâyălãngăphíătàiănguyên.ăBởiănhi隠uăloạiărácăthải,ăphếăthảiăcóăch泳aănĕngălượngă
vàăcóăth吋ătáiăsửădụngăchúngăđ吋ăphátăđi羽năhoặcălàmănhiênăli羽uăthayăthếăchoăcácăngànhăsảnăxuấtă
côngănghi羽păkhácănhau.ăĐốiăvớiălĩnhăv詠căsảnăxuấtăxiămĕng,ăthờiăgianăquaămớiăchỉăcóămộtăsốăítă
côngătyănhư:ăHolcim,ăVicemăHàăTiênălàăđãătiênăphongăsửădụngănhiênăli羽uăthayăthếătừăcácăloạiă
phếăthải,ărácăthải.ăă

Trongăkhuônăkhổăbàiăviếtănày,ăxinăgiớiăthi羽uăti隠mănĕngămộtăsốăloạiănhiênăli羽uăthayăthếăchoă
sảnăxuấtăxiămĕngăởăVi羽tăNamăbaoăgồm:ărácăsinhăhoạt;ăphếăli羽uăngànhădaăgiàyă&ăd羽tămay;ăphếă
phẩmănôngănghi羽p;ălốpăxeăphếăli羽uăvàădầuănhờnăthải.ă

Từ khóa:ăRácăthảiărắn,ănhiênăli羽uăthayăthế,ăsảnăxuấtăxiămĕng,ăchínhăsách,ăgiảiăpháp,ăsửădụng.ă

Abstract:  
Cementă productionă isă oneă ofă theă energyă consumptionă industry.ă Worldwide,ă theă useă ofă

alternativeăfuelsăhasăbeenăidentifiedăasăoneăofătheătrendăofădevelopmentăofătheăcementăindustry.ăă

Vietnamăcementăindustryăhasăaădesignăcapacityăthatăisăaboută70-80ămillionătonsăperăyear,ăită
needsătoăconsumeăaboută45ăbillionăkcalăofăenergy,ăequivalentătoă7-8ămillionătonsăofăanthraciteă
coal.ăThisăisăaăbigăchallengeăinătheăcontextăofăVietnam’săcoalăreservesăincreasinglyăbecomingă
scarceă andăexpensive.ă Ită isă expectedă thată afteră 2015,ăVietnamăwillă haveă toă importă coală fromă
abroadăforădomesticăconsumption.ă

Vietnam’săeconomicăandăpopulationăareăgrowingăandăsolidăwasteă isăbecomingăincreasinglyă
urgentăproblemăofătheăwholeăsociety.ăSolidăwasteăisămostlyăburiedăasătreatmentămethod,ăsoăităisă
likelyătoăcauseăenvironmentalăpollution,ăităisădifficultătoăthoroughlyătreatăandăwastingăresources.ă
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Becauseămanyătypesăofăwastesăcontainărenewableăenergyăandăuseăitătoăgenerateăelectricityăoră
alternativeăfuelsăforăotherăindustries.ăInătheăfieldăofăcementăproduction,ăthereăareăfewăcompaniesă
suchăasăHolcim,ăVicemăHaăTienăthatăhasăpioneeredătheăuseăofăalternativeăfuelsăfromăindustrială
andăagriculturalăwastes.ăă

Inătheăframeworkăofă thisăarticle,ăweăwouldă introduceăaănumberăofăpotentialăalternativeăfuelsă
foră cementă productionă ină Vietnamă including:ă Municipală solidă waste;ă leatheră &ă textileă waste;ă
agriculturalăwaste;ăusedătiresăandăoilăwaste.ă

Keywords:ăSolidăwaste,ăalternativeăfuels,ăcementăproduction,ăpolicies,ămeasures,ăuse.ă

ă

1. RÁC THẢI SINH HOẠT 

Rácăthảiăsinhăhoạtăhayăcònăgọiălàăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăcóănguồnăgốcăphátăsinhăch栄ăyếuătừă
cácăhộăgiaăđình,ăcácăkhuăt壱păth吋,ăchấtă thảiăđườngăphố,ăchợ,ăcácătrungătâmăthươngămại,ăvĕnă
phòng,ăcácăcơăsởănghiênăc泳u,ătrườngăhọc,...doăhoạtăđộngăsinhăhoạtăc栄aăconăngườiăgâyăra. 

Lượngăphátăsinhăướcătínhăđạtăkhoảngă43.361ătấn/ngày,ăchiếmăkhoảngă71%ălượngăCTRănóiă
chungă phátă sinhă trênă toànă quốcă (61.000ă tấn/ngày)ă vàă choă ti隠mă nĕngă nhi羽tă lượngă khoảngă
164.772ăGJ/ngày.ăM泳căđộăphátăsinhărácăsinhăhoạtăphụăthuộcăch栄ăyếuăvàoădânăsố,ăm泳căsống,ă
t壱păquánăsinhăhoạt,…ăSốăli羽uăchiătiếtăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă1.ă

Bảng 1: Phát sinh CTRSH t衣i các vùng, mi隠n trên cả nư噂c 

STT Tên địa danh Năm 2012 
(tấn/ngày) 

Năm 2015 
(tấn/ngày) 

Năm 2020 
(tấn/ngày) 

1ă ĐồngăbằngăSôngăHồngă 13.544ă 19.616ă 34.432ă
2ă TrungăduăvàăMi隠nănúiăphíaăBắcă 5.647ă 7.512ă 11.423ă
3ă BắcătrungăbộăvàăDuyênăhảiămi隠năTrungă 7.870ă 10.475ă 16.873ă
4ă TâyăNguyênă 1.660ă 2.210ă 3.559ă
5ă VùngăĐôngăNamăBộă 10.437ă 13.891ă 22.306ă
6ă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongă 4.202ă 5.997ă 9.367ă

ă Tổng cộng 43.361 59.701 97.960 

Nhìnăchung,ăCTRSHătạiăVi羽tăNamăcóămộtăsốăđặcăđi吋măsauăđây:ă

-ăCácăchấtăh英uăcơ:ă55ă-ă70ă%ă(kháăcao)ă

-ăKíchăthước:ăđaădạngă

-ăKhốiălượngăriêng:ă420ă-ă580ăkg/m3ă(kháăcao)ă

-ăĐộăẩm:ă30ă-ă45ă%ă(cao)ă

-ăNhi羽tătrị:ăkhoảngă1.000ăkcal/kgă

-ăĐộătro:ă4ă-ă15ă%ă

-ăThànhăphầnăôănhi宇măch栄ăyếu:ăCL,Cd,Cr,Hgă
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Trongă thànhăphầnă rácă thảiăđưaăđếnăcácăbãiăchônă lấp,ă thànhăphầnă rácăcóă th吋ăsửădụngă làmă
nguyênăli羽uăsảnăxuấtăphânăh英uăcơărấtăcaoătừă54ă-ă77,1%;ătiếpătheoălàăthànhăphầnănh詠a:ă8ă-ă16%;ă
thànhăphầnăkimăloạiăđếnă2%;ăCTNHăbịăthảiăl磯năvàoăchấtăthảiăsinhăhoạtănhỏăhơnă1%.ăCTNHătrongă
sinhăhoạtăthườngălà:ăpin,ăắc-quy,ăđènătuýp,ănhi羽tăkếăth栄yăngânăvỡ,ăbaoăbìăchấtătẩyărửa,...ă

Hi羽nă tại,ăCTNHă trongăsinhăhoạtăv磯năchưaăđượcă thuăgomăvàăxửă lýă riêngăvàăbịă thảiă l磯năvớiă
CTRSHăđ吋ăđưaăđếnăbãiăchônălấp.ăVi羽căchônălấpăvàăxửălýăchungăsẽăgâyăraănhi隠uătácăhạiăchoă
nh英ngăngườiătiếpăxúcătr詠cătiếpăvớiărác,ăảnhăhưởngătớiăquáătrìnhăphânăh栄yărácăvàăhòaătanăcácă
chấtănguyăhạiăvàoănướcărỉărác.ă

Hi羽nănay,ăphầnălớnăcácăđịaăphươngătrongăcảănướcăđ隠uăđãăvàăđangăxâyăd詠ngăquyăhoạchăxửă
lýăCTRănóiăchungăvàăCTRăsinhăhoạtănóiăriêngănhằmăđưaăraăd詠ăbáoăCTRăphátăsinhăđếnănĕmă
2020ăvàătầmănhìnăđếnănĕmă2030,ăcũngănhưăđưaăraăcácăphươngăánăxửălý.ă

* Đánh giá triển v丑ng: 

a) Thuận lợi: 

-ăNguồnăCTRSHănóiăriêngăvàăCTRănóiăchungăởăVi羽tăNamăcóătr英ălượngăphátăsinhăkháălớnăvàă
cóăti隠mănĕngănhi羽tălượngănhấtăđịnh.ăNếuăcóăcôngăngh羽,ăcơăchếăchínhăsáchăthíchăhợpăsẽăthúcă
đẩyăđượcăvi羽căsửădụngăCTRSHălàmăNLTTătrongăsảnăxuấtăxiămĕng.ă

-ăThờiăgianăqua,ănhàănướcăvàăcácăđịaăphươngăđãăđầuătưănhi隠uăchoăcôngătácăthuăgom,ăxửălýă
CTRSH.ăĐếnănay,ăcôngătácăthuăgomăCTRSHătạiăkhuăv詠căđôăthịăđãăth詠căhi羽năkháătốt,ăcònăcôngă
tácăxửă lýă cũngăđượcăcảiă thi羽năđángăk吋,ă khôngăchỉădùngăbi羽năphápăchônă lấpăđơnă thuần,ămàă
ngàyăcàngăcóănhi隠uăđịaăphươngăđầuătưăNhàămáyăxửălýăchấtăthảiărắn.ă

-ăHi羽nătại,ăCTRSHăsauăkhiăđượcăthuăgomăvàăxửălýătạiăcácăNhàămáyălàmăphânăh英uăcơăviăsinhăởă
cácăđịaăphương.ăSauăkhiăxửălý,ăthườngăcònăsótălạiămộtălượngăbã,ăcóăkhốiălượngăướcătínhăchiếmă
từă20ă-ă30%;ăvớiăthànhăphầnăch栄ăyếuălàăvải,ăcaoăsu,ădaăgiày,ănylon,…ăkíchănhỏ,ărấtăkhóăxửălýăvàă
cácănhàămáyănàyăđangăphảiăđốtă tiêuăh栄y.ăNhi羽tă lượngăc栄aăbãăCTRSHănàyă thôngă thườngădaoă
độngăăởăm泳cătừă3.000ă-ă4000ăkcal/kg,ărấtăcóătri吋năvọngălàmăNLTTăchoăsảnăxuấtăxiămĕng.ă

b) Khó khăn: 

-ăHi羽nănayăCTR,ăđặcăbi羽tăCTRăsinhăhoạtăởăVi羽tăNamăkhôngăđượcăphânăloạiătạiănguồnă-ăCTRă
hỗnăhợpăvớiănhi隠uăthànhăphầnăbaoăgồm:ăChấtăthảiăyătế,ăchấtăthảiăcôngănghi羽pă(cóăth吋ăcóăl磯năcảă
chấtăthảiănguyăhại),ăphếăthảiăxâyăd詠ng,ăbùnăthảiătừăcácănhàămáyăxửălýănướcăthải,ătừăh羽ăthốngă
thoátănước…ăDoăv壱y,ănhi羽tătrịăc栄aăquáătrìnhăđốtăkhôngăcaoăvàăđòiăhỏiăvi羽căti隠năxửălý,ăphânăloạiă
trướcăkhiăđốt.ă

-ăCácăloạiăchấtăthảiăkhiăđưaăvàoăthiêuăđốtătrongălòănungăxiămĕngăcầnăphảiăđápă泳ngăcácătiêuă
chuẩnănhấtăđịnhănhư:ăKhôngăch泳aăcácăaxitămạnhă(sulfuric,ănitric,ăclohidric…),ăchấtăphóngăxạ,ă
chấtăthảiăyătế,ăkimăloại…ăvàăphảiăđượcăti隠năxửălýăchoăphùăhợpăvớiăcácăthiếtăbịăc栄aălòănung.ăTùyă
vàoăyêuăcầuăcụăth吋ăc栄aătừngăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăxiămĕngămàăvi羽căti隠năxửălýăđượcăápădụngă
theoăphươngăphápă thíchăhợp.ăTuyănhiênăchoăđếnănayăchúngă taăchưaăcóănhi隠uăkinhănghi羽mă
cũngănhưăchưaăcóăcácăhướngăd磯năcụăth吋ăv隠ăvấnăđ隠ănày.ă
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-ăVi羽căquyăhoạchăquảnălýăCTR,ăđặcăbi羽tăvịătrí,ăquyămôăcácăbãiăchônălấp,ăcácăcơăsởăxửălýăCTRă
chưaăcóăs詠ăphốiăhợpăvớiăquyăhoạchăxâyăd詠ngăcácănhàămáyăxiămĕng,ăchínhăvìăv壱yăảnhăhưởngă
lớnăđếnăvi羽căphảiăv壱năchuy吋n,ă lưuătr英ăCTRăđếnăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăvàătrướcăkhiă
đưaăvàoălòănungăxiămĕng.ă

-ăThêmăn英aăvi羽cătri吋năkhaiăsẽăvấpăphảiănh英ngăkhóăkhĕnădoăthiếuăcácăquyăchuẩn,ătiêuăchuẩnă
cóăliênăquan:ăAnătoàn,ăphòngăchốngăcháyănổ,ăcungăcấpăhạătầngăkỹăthu壱t:ăĐi羽n,ănước;ăbảoăv羽ămôiă
trường.ăCácăquyătrìnhăv隠ăquảnălý,ăv壱năhànhătrongăvi羽căxửălýărácăthảiăkếtăhợpăvớiăquáătrìnhăsảnă
xuấtăxiămĕng;ăCácăđịnhăm泳căkinhătế,ăkỹăthu壱t,ăsuấtăđầuătưăvàăchiăphíăxửălý…ăcácăquyăđịnhăv隠ă
đánhăgiáătácăđộngămôiătrườngăc栄aăcácănhàămáyăxiămĕngăcóăsửădụngăCTRălàmănguyênăli羽u…ă

-ă雲ăthờiăđi吋măhi羽nătại,ănhàănướcăchưaăcóăcácăcơăchế,ăchínhăsáchăhỗătrợ,ăkhuyếnăkhíchăcụă
th吋ă泳ngădụng,ăsửădụngăCTRălàmănguyênăli羽u,ănhiênăli羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕng...ă

-ăSửădụngăCTRălàmănguyênăli羽u,ănhiênăli羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕngălàămộtănhi羽măvụămớiăhi羽nă
nayăvìăv壱yăcầnăphảiăcóănh英ngănghiênăc泳uăvàălộătrìnhăth詠căhi羽n,ămàănhi羽măvụătrướcămắtălàăcầnă
cóănh英ngănghiênăc泳u,ăphânătích,ăđánhăgiáăcácăloạiărácăthảiăcóăth吋ădùngălàmănhiênăli羽uăthayăthếă
trongă lòănungăclinkeră (cácă loạiă chấtă thảiă cóănhi羽tă trịă cao).ăVi羽că l詠aăchọnăcácăgiảiă phápăcôngă
ngh羽ăđ吋ăđốtănhiênăli羽uăthayăthếătrongăcácănhàămáyăxiămĕng;ăL詠aăchọnăcácăloạiăthiếtăbị,ăcôngă
ngh羽ăphùăhợpăđ吋ăđốtărácăthải,ăt壱năthuănhi羽tătrongăcácănhàămáyăxiămĕng;ăNghiênăc泳uăbanăhànhă
cácăquyăchuẩn,ătiêuăchuẩnăcóăliênăquan:ăAnătoàn,ăphòngăchốngăcháyănổ,ăcungăcấpăhạătầngăkỹă
thu壱t:ăĐi羽n,ănước,ăbảoăv羽ămôiătrườngăcũngănhưăcácăđịnhăm泳căkinhătế,ăkỹăthu壱t,ăsuấtăđầuătưăvàă
chiăphíăxửălý…;ăNghiênăc泳uăcácăcơăchế,ăchínhăsáchăhỗătrợ,ăkhuyếnăkhíchăcụăth吋ă泳ngădụng,ăsửă
dụngăCTRălàmănguyênăli羽u,ănhiênăli羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕng…ăcũngălàănh英ngăcôngăvi羽căcầnă
giảiăquyếtătrướcăkhiătri吋năkhaiăvàoăth詠căti宇năsảnăxuấtăc栄aăngànhăxiămĕngănướcănhà.ă

2. RÁC THẢI NGÀNH DA GI井Y 

CTRăphátăsinhătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăgiầyădép,ăcặpă-ătúiă-ăvíăởăcácănhàămáyă(xưởngăsảnă
xuất)ăhoặcălàngăngh隠ăc栄aăVi羽tăNamăhi羽nănayăch栄ăyếuălàăchấtăthảiăsinhăhoạtăvàăCTRăphátăsinhă
trongăquáătrìnhăsảnăxuấtănhưăcácăloạiăbaăviaătừăv壱tăli羽uăsảnăxuấtămũ,ălótăgiầyădépăcặpătúiăvíăvàă
đếăgiầyăbằngăcácăv壱tăli羽uănhư:ăda,ăvải,ăgiảăda,ăcaoăsu,ăPU,ăPVC,ăbaoăbìăv.v,… 

LượngăphátăsinhăCTRăngànhădaăgiàyătrênăcảănướcăướcătínhăđạtăkhoảngă192,14ătấn/thángăvàă
choăti隠mănĕngănhi羽tălượngăkhoảngă5.572 GJ/tháng.ăM泳căđộăphátăsinhărácăthảiăngànhădaăgiàyă
phụă thuộcăch栄ă yếuă vàoă lượngăđơnăhàngă sảngă xuất,ă ch栄ngă loạiă giàyădépădaă sảnă xuất,ă côngă
ngh羽ăsảnăxuấtăc栄aătừngănhàămáy,…ăSốăli羽uăcụăth吋ăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă2.ăă

Bảng 2: Ư噂c tính lượng phế liệu da giầy cả nư噂c năm 2012 

STT Tên địa danh Giầy, dép da sản xuất 
(nghìn đôi) 

Ư噂c tính lượng phế 
liệu (tấn/tháng) 

Iă VùngăĐồngăbằngăSôngăHồngăă 56.855ă 40,22ă

IIă TrungăduăvàăMi隠nănúiăphíaăBắcăă 1.554ă 1,1ă

IIIă BắcătrungăbộăvàăDuyênăhảiămi隠năTrungăă 76.090ă 53,83ă
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STT Tên địa danh Giầy, dép da sản xuất 
(nghìn đôi) 

Ư噂c tính lượng phế 
liệu (tấn/tháng) 

IVă TâyăNguyênăă 1.038ă 0,73ă

Vă VùngăĐôngăNamăBộăă 40.208ă 28,45ă

VIă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongăă 95.830ă 67,8ă

ăă Tổng cộng 271.575 192,14 

Côngătácăxửălýărácăthảiăngànhădaăgiàyătạiăcácănhàămáyăhi羽nănayălàăch栄ăyếuăđiăthuêălạiăcácă
côngă tyămôiă trườngăđượcăcấpăphépăhànhăngh隠ăxửă lýăchấtă thảiănguyăhạiămangăđiăxửă lýăbằngă
cáchăchônă lấpăhoặcăđốtă tiêuăh栄yăhoặcăbánăchoă thươngă láiă thuăgomăphếă li羽uăđ吋ă táiă chếămộtă
phần.ăĐốiăvớiăcácălàngăngh隠,ădoăkinhăphíăđóngăgópăc栄aăcácăhộădânăhạnăhẹpăchoănênăcôngătácă
xửălýărácăthảiădaăgiàyămớiădừngălạiăch栄ăyếuăởăkhâuăthuăgomăvàăt壱păkếtăraăbãi,ăsauăđóăđ吋ăcácăhộă
dânănàyăt詠ăđốtălộăthiênăđ吋ăgiảmăkíchăthướcăbãiăthải,ărấtăgâyăôănhi宇mămôiătrường.ă

* Đặc điểm, thành phần và nhiệt trị: 

-ăăGồmăcácăloạiăbaăviaătừăv壱tăli羽uăsảnăxuấtămũ,ălótăgiầyădépăcặpătúiăvíăvàăđếăgiầyăbằngăcácă
v壱tăli羽uănhư:ăda,ăvải,ăgiảăda,ăcaoăsu,ăPU,ăPVC,ăbaoăbìăv.v,…ă

-ăăKíchăthước:ăđaădạng,ătừăvàiăcmăđếnăvàiăchụcăcm.ă

-ăăKhốiălượngăth吋ătíchădaoăđộngătừă300ă-ă400ăkg/m3ă

-ăăNhi羽tătrịăc栄aărácăthảiăngànhăda,ăgiàyăthườngădaoăđộngătừă28ă-ă30ăGJ/ătấn.ăă

* Đánh giá triển v丑ng: 

a) Thuận lợi: 

-ăNguồnăCTRăngànhădaăgiầyănóiăriêngăvàăCTRănóiăchungăởăVi羽tăNamăcóătr英ălượngăphátăsinhă
kháălớn,ăd宇ăcháyătrongălòăxiămĕngăvàăcóăti隠mănĕngănhi羽tă lượngăc栄aăCTRăngànhădaăgiầyăkháă
caoă(>ă6000ăkcal/kg).ăNếuăcóăcôngăngh羽,ăcơăchếăchínhăsáchăthíchăhợpăsẽăthúcăđẩyăđượcăvi羽că
sửădụngăCTRăngànhădaăgiầyălàmăNLTTătrongăsảnăxuấtăxiămĕng.ă

-ăSửădụngărácăthảiăngànhădaăgiàyălàmăNLTTătrongăsảnăxuấtăxiămĕngăthờiăgianăquaătạiăCôngă
tyăXiămĕngăHolcimăchoăthấyăkháăhi羽uăquả,ăvìărácăthảiădaăgiàyăcóăđặcătínhălàăđộăẩmăthấp,ăd宇ăgiaă
công,ăchoănhi羽tălượngăcao,ăkháăđồngăđ隠uăvàăổnăđịnh.ăKhiăđốtătrongălòăxiămĕngăởănhi羽tăđộăcaoă
rấtăd宇ăcháyăvàăkhôngă tạoădioxin.ăNếuăcácănhàămáyă tiếpăc壱năsửădụngănguồnărácă thảiănàyăsẽă
đượcăcácăDNDGăhỗătrợăphíăxửălýăkhoảngă300.000ăđồng/ătấn.ă

b) Khó khăn: 

-ăRácădaăgiầyăthuộcănhómăchấtăthảiăcôngănghi羽pănguyăhại,ăchoănênăkhiăcácănhàămáyăxiămĕngă
sửădụngă làmăNLTTă thìă cầnăphảiă xină cấpăphépăxửă lýă chấtă thảiănguyăhạiă vàă chịuă s詠ăgiámăsátă
thườngăxuyênăc栄aăcácăcơăquanăch泳cănĕng.ăă
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-ăS詠ăphânăbốăCTRădaăgiầyăkháăphânătán,ăkhôngăt壱pătrungăchoănênăchỉăphùăhợpăvớiămộtăsốă
đốiătượngănhàămáyăxiămĕngănhấtăđịnh.ăVíădụătạiăkhuăv詠căHảiăDương,ăHảiăPhòngăchỉăphùăhợpă
choăđốtătạiăcácăcôngătyăxiămĕngăHoàngăThạch,ăHảiăPhòng,ăPhúcăSơn,ăChinfon,…ăcònătạiăkhuă
v詠căphíaăNamănhưăTP.HCM,ăĐồngăNai,ăBìnhăDương,…ăthìăchỉăphùăhợpăđốtăchoăcácăcôngătyăxiă
mĕngăHolcim,ăBìnhăPhước,ăTâyăNinh,…ă

3. RÁC THẢI NGÀNH D烏T MAY 

Trongăquyătrìnhăsảnăxuất,ăcácăxưởngămayăcònăthảiăraămộtăkhốiălượngălớnăCTRăcôngănghi羽pă
(CTRCN)ăvớiă thànhăphầnăch栄ăyếuă làăvảiăvụnăvàă lượngăvảiăvụnănàyă thườngăđượcă t壱păkếtă tạiă
côngăty.ăSauăđó,ăđượcăbánăchoăcácăđơnăvịăthuăgomăphếăli羽uăđ吋ătáiăchế.ăPhầnăcònălạiăthườngă
đemăđốtăbỏăhoặcăchônălấpăl磯năcùngărácăthảiăsinhăhoạt.ă

LượngăphátăsinhăCTRăngànhămayămặcăướcă tínhăđạtăkhoảngă1.210 tấn/thángăvàăchoă ti隠mă
nĕngănhi羽tă lượngăkhoảngă32.666ăGJ/tháng.ăM泳căđộăphátăsinhă rácă thảiăngànhăd羽tămayăcũngă
phụăthuộcăch栄ăyếuăvàoălượngăđơnăhàngăsảngăxuất,ăch栄ngăloạiăquầnăáoăsảnăxuất,ăcôngăngh羽ă
sảnăxuấtăc栄aătừngănhàămáy,…ăSốăli羽uăcụăth吋ăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă3:ăă

Bảng 3: Ư噂c tính lượng phế liệu may mặc c栄a cả nư噂c năm 2012 

STT Tên địa danh SL quần, áo may 
(nghìn cái) 

Ư噂c tính lượng phế 
liệu  (tấn/ tháng) 

Iă VùngăĐồngăbằngăSôngăHồngăă 694.488ă 347ă

IIă TrungăduăvàăMi隠nănúiăphíaăBắcăă 174.652ă 87ă

IIIă BắcătrungăbộăvàăDuyênăhảiămi隠năTrungăă 283.032ă 142ă

IVă TâyăNguyênăă 17.962ă 9ă

Vă VùngăĐôngăNamăBộăă 1.097.371ă 549ă

VIă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongăă 152.169ă 76ă

ăă Tổng cộng 2.419.674 1.210 

* Đặc điểm, thành phần và nhiệt trị:  

-ăThànhăphần:ăch栄ăyếuălàăvảiăvụnăcácăloại.ăă

-ăKíchăthước:ătừăvàiăđếnăvàiăchụcăcm.ă

-ăKhốiălượngăth吋ătích:ă300ă-ă500ăkg/m3.ă

-ăNhi羽tătrịăc栄aărácăthảiăngànhămayămặcăởăm泳cătừă25ă-ă29ăGJ/ătấn.ăă

* Đánh giá triển v丑ng: 

-ăNgàyăd羽tămayăVi羽tăNamănóiăchungăvàămayămặcănóiăriêngăthờiăgianăvừaăquaăđãăcóănh英ngă
bướcătĕngătrưởngăvượtăb壱căphụcăvụăchoănhuăcầuătiêuădùngănộiăđịaăvàăxuấtăkhẩu.ăVìăv壱y,ăcũngă
phátăsinhămộtălượngăphếăli羽uăkháălớn,ătrongăđóăvảiăvụnălàăthànhăphầnăch栄ăyếu.ă
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-ăHi羽nătại,ălượngăvảiăvụnăphátăsinhătạiăhầuăhếtăcácănhàămáyăđ隠uăđượcăđấuăthầuăchoăthươngă
láiăthuăgomăvớiăgiáătừă200ă-ă500ăđồng/kgăvàăbánălạiăchoăcácăhộătáiăchếălàmăbôngăhoặcăcácăsảnă
phẩmăchĕn,ăgối,ăđ羽m,ă thúănhồiăbông,ăđồăchơiă trẻăem,...ăTrongămộtăsốă trườngăhợp,ănếuăphátă
sinhărácăthảiămayămặcănhi隠uăquá,ăthươngăláiăăthuăgomăkhôngăkịpăthìăcácănhàămáyăsẽăkýăhợpă
đồngăvớiăcácăcôngătyămôiătrườngăthuêămangăđiăxửălý,ăbằngăphươngăphápăchônălấpălàăch栄ăyếu.ă

-ăSửădụngărácăthảiăngànhămayămặcălàmăNLTTătrongăsảnăxuấtăxiămĕngăcũngăkháătri吋năvọng,ă
vìărácăthảiămayămặcăcũngăcóăđặcătínhălàăđộăẩmăthấp,ăchoănhi羽tălượngătốt,ăkháăđồngăđ隠uăvàăổnă
định.ăTuyănhiên,ăhơiăkhóăgiaăcôngăcắtănhỏăbằngămáyăởăquyămôăcôngănghi羽p.ăKhiăđốtătrongălòăxiă
mĕngăởănhi羽tăđộăkhôngătạoădioxin,ănhưngăkhóăcháyăhơnărácăthảiădaăgiàyăvàăd宇ăgâyăbámădính,ă
nếuăthànhăphầnănhi隠uăvảiăpolyeste.ăNếuăcácădoanhănghi羽păxiămĕngătiếpăc壱năsửădụngănguồnă
rácăthảiănàyăthìăphảiătrảăphíăthuămuaăphếăli羽u.ă

4. PH蔭 PHẨM NỌNG NGHI烏P 

Phếăphẩmănôngănghi羽pălàăchấtăthảiăphátăsinhătrongăquáătrìnhăhoạtăđộngănôngănghi羽p,ăcũngă
nhưă trongăquáă trìnhăchếăbiếnăcácă loạiă câyăcôngănghi羽p,ă câyă lươngă th詠c,ă sảnăxuấtăhoaăquả,ă
th詠căphẩm…ă

Hi羽nănayăsốălượngăphếăthảiănôngănghi羽păởănướcătaăv磯năcònălàămộtăvấnăđ隠ămôiătrườngăcầnă
đượcăquanătâmăkhaiăthácăsaoăchoăcóăhi羽uăquả.ăCácăchấtăphếăthảiăsinhăkhốiătừăphụăphẩmăc栄aă
nôngănghi羽pănhưăvỏătrấu,ămùnăcưa,ăvỏăcàăphê,ăvỏăhạtăđi隠u,ăbãămía,ăcùiăngô,ăxơădừa,ărơm,ărạ...ă
làănguồnănguyênăli羽uăkhổngălồăluônăluônătồnătạiăvàăngàyăcàngătĕngăcùngăvớiăs詠ătĕngădi羽nătíchă
canhătácăvàănĕngăsuấtăcâyătrồng.ăă

Lượngăphátăsinhăvỏ trấuăướcătínhăti隠mănĕngăđạtăkhoảngă8.732ănghìnătấn/nĕmăvàăchoănhi羽tă
lượngăkhoảngă130.985.400ăGJ/ănĕm.ăVỏătrấuăhi羽năcóănhi隠uă泳ngădụngătrongăđờiăsốngănhưălàmă
nhiênăli羽uăđốt,ădùngăchoăchĕnănuôiăvàăcâyătrồng.ă

Lượngăphátăsinhărơm rạăcũngăướcătínhăti隠mănĕngăđạtăkhoảngă63.877 nghìn tấn/nĕmăvàăchoă
nhi羽tălượngăkhoảngă415.201.000 GJ/ănĕm.ăPhânăbổăc栄aărơmărạătrongăcảănướcăgầnănhưăcáchă
th泳căc栄aăvỏă trấu.ăHi羽nănay,ă rơmărạăsauămỗiăvụă thuăhoạchă thườngăđượcăđốtăngayă trênăđồngă
ruộngălàăch栄ăyếu,ăngoàiăraătạiămộtăsốăđịaăphươngăcònăsửădụngălàmăth泳căĕnăchĕnănuôi,ătrồngă
nấm,ălợpămáiănhà,ălàmăphânăbón,…ă

Lượngăphátăsinhăvỏ hạt điềuăch栄ăyếuăt壱pătrungăởăcácănhàămáy,ăcơăsởăchếăbiếnăhạtăđi隠u,ăch栄ă
yếuăđóngătrênăđịaăbànăcácătỉnhănhưăTPăHồăChíăMinh,ăBìnhăPhước,ăTâyăNinh,ăLâmăĐồng,ăĐĕkă
lắc,ăLongăAn,ăBàărịaă-ăVũngăTàu,ăPhúăyên,...ăvớiăsảnălượngălênătớiă600.000ătấnăvỏăđi隠u/ănĕm,ă
cungă泳ngăti隠mănĕngănhi羽tălượngăkhoảngă12.000.000ăGJ/nĕm.ăThờiăgianăqua,ăhạtăđi隠uăch栄ăyếuă
đượcăsửădụngălàmăchấtăđốt,ăhoặcăépălấyădầuăvàănguyênăli羽uălàmăbộtămaăsátăhoặcăchếăbiếnălàmă
cácăsảnăphẩmăthanăhoạtătính.ă

* Đánh giá triển v丑ng: 

-ăăNguồnăphếăphẩmănôngănghi羽păởănướcătaăngàyăcàngănhi隠u,ăkháăphongăphúăv隠ăch栄ngăloạiă
vàălàămộtănguồnănĕngălượngăquanătrọngădồiădàoăđượcăthiênănhiênăbanătặng.ăă
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-ă姶ớcătínhăkhoảngă90%ătiêuăthụănĕngălượngătrongănướcăởăkhuăv詠cănôngăthônătừăc栄iănhiênă
li羽u,ăphếăphẩmănôngănghi羽pă(nhưărơmăvàătrấu)ăvàăthan.ăHơnăthếăn英a,ăvỏătrấuăcũngăđóngăgópă
làămộtănguồnănĕngălượngăquanătrọngăchoăcácăngànhăcôngănghi羽pănhỏănằmăch栄ăyếuăởăvùngă
nôngăthôn.ăă

-ă雲ăthờiăđi吋măhi羽nătại,ăđ吋ălàmăNLTTăchoăsảnăxuấtăxiămĕng,ăthìăcóăvỏătrấuăvàăvỏăhạtăđi隠uălàă
mộtătrongănh英ngăphếăphẩmănôngănghi羽păcóăth吋ăđápă泳ngăkhảădĩăv隠ănhi羽tălượng,ăcũngănhưătínhă
khảă thiăv隠ăcôngăngh羽ăsửădụng,ăcũngănhưănguồnăcungăcấp.ăRiêngăđốiăvớiăvỏăhạtăđi隠uănguồnă
cungăcấpăchỉăthu壱năti羽năchoăcácăNhàămáyăxiămĕngăởăkhuăv詠căphíaăNam.ă

5. CAO SU PH蔭 THẢI 

Đốiăvớiăcaoăsuăphếăthải ăch栄ăyếuălàălượngălốpăxeăphếăli羽uăchiếmătớiă68%.ăHi羽nătại,ăphátăsinhă
lốpăxeăphếăli羽uătrênăđịaăbànăcảănướcăướcătínhăđạtăkhoảngă216.176ătấn/ănĕmăvàăchoăti隠mănĕngă
nhi羽tălượngăkhoảngă6.485.278 GJ/nĕm.ăSốăli羽uăchiătiếtăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă4.ă

Lượngălốpăxeăphếăli羽uăch栄ăyếuăphátăsinhătạiăcácăgaraăhoặcăcácătrạmăthayălốpădọcăđường,ăvàă
thườngăđượcăbánălạiăchoăcácăthươngăláiăthuăgomăđ吋ălàmădầuăđốtăhoặcătáiăchếăthànhăcácăv壱tă
dụngăphụcăvụăchoăđờiăsốngăsinhăhoạtăhoặcălàmăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăcôngănghi羽păhoặcă
xuấtăkhẩuăsangăTrungăQuốc.ă

Bảng 4: Ư噂c tính khối lượng lốp xe phế liệu các lo衣i năm 2012 

STT Tên địa danh 
Lốp xe 

Máy (tấn) 
Lốp xe 

Con (tấn) 
Lốp xe 

Khách (tấn)
Lốp xe 

Tải (tấn) 
Lốp xe 

chuyên dùng 
khác (tấn) 

Iă ĐồngăbằngăsôngăHồngă 13.501ă 1.663ă 6.194ă 36.850ă 309ă

IIă Trungăduăvàămi隠nănúiă
phíaăBắcă 7.606ă 245ă 1.574ă 12.993ă 88ă

IIIă BắcăTrungăBộăvàăduyênăhảiă
mi隠năTrungă 12.793ă 473ă 3.291ă 25.125ă 147ă

IVă TâyăNguyênă 3.589ă 146ă 994ă 7.833ă 38ă

Vă VùngăĐôngăNamăBộă 10.136ă 1.266ă 7.002ă 36.073ă 276ă

VIă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongă 11.874ă 187ă 2.319ă 11.516ă 74ă

ă Tổng cộng 59.500 3.980 21.375 130.390 931 

* Đặc điểm, thành phần và nhiệt trị: 

Nóiăchung,ăkhoảngă80%ătrọngălượngălốpăxeăcaăvàă75%ătrọngălượngălốpăxeătảiă làăhợpăchấtă
caoăsu.ăThànhăphầnălốpăsảnăphẩmăc栄aăcácănhàăsảnăxuấtăkhácănhauăthườngălàăhếtăs泳căgiốngă
nhau.ă

Thôngăthường,ălốpăxeăphếăli羽uăthườngăcóăkhảănĕngăsinhănĕngălượngănằmătrongăphạmăviătừă
28ă -ă32ăGJ/ă tấn.ăMộtă tấnă lốpăcóăgiáă trịănĕngă lượngă tươngăđươngă1ă tấnă thanăchấtă lượngăcaoă
hoặcătươngăđươngă0,7ătấnădầuăđốt.ăă
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* Đánh giá triển v丑ng: 

-ăăLốpăxeăphếăli羽uăởăVi羽tăNamăngàyăcàngănhi隠uăvàăđaădạngăv隠ăch栄ngăloại,ăthườngăđượcăthayă
raătạiăcácătrạm/ăcửaăhàngălốpăxe.ăSauăđó,ăphầnălớnăđượcăthươngăláiăthuăgomălạiăđ吋ăbánăchoă
cácăhộătáiăchếăhoặcăbánălạiăchoăxeăởăcácăcôngătrườngăxâyăd詠ng,ăhoặcăxeătảiăđ吋ăchạyătạm.ă

-ăăThờiăgianăqua,ălốpăxeăphếăli羽uăđãăđượcătáiăsửădụngăcácăv壱tădụngăphụcăvụăđờiăsốngăsinhă
hoạt:ăxô;ăch壱u;ămángă th泳căĕnăgiaăxúc;ăđếăgiầyădép;đ羽măgiảmăchấnăđộngă tàu,ă thuy隠n…hoặcă
phụcăvụăchoămụcăđíchăxâyăd詠ng,ăcôngănghi羽pănhư:ădảiăphânăcáchăđường;ăgạchăcaoăsu;ătấmălótă
sàn;ădầuăđốt;… Lượngăcònălại,ăđượcăthươngăláiăthuăgomăxuấtăkhẩuăchoăTrungăQuốc.ă

-ăăHi羽nătại,ăv磯năchưaăcóănhàăsảnăxuấtăxiămĕngănàoăởănướcătaănghiênăc泳uăsửădụngălốpăthảiă
nguyênă khaiă làmăNLTT,ămàă chỉă sửădụngăởădạngăgiánă tiếpă làă dầuăFO-R,ămộtă sảnă phẩmă thuă
đượcătừăquáătrìnhănhi羽tăphânălốpăxeăphếăli羽u.ăTuyănhiên,ăv隠ălâuădàiăsửădụngălốpăphếăthảiălàmă
NLTTărấtăh英uăíchădoăcóăgiáătrịănhi羽tălượngătốtăvàăchiăphíărẻăhơnăthană(giáăbánăc栄aăthươngăláiă
hi羽nănayădaoăđộngăkhoảngă2.500ăậă4000ăđồng/ăkgălốpăxe).ăNgoàiăra,ăkhảănĕngăcungă泳ngăđốiă
vớiămặtăhàngăphếăli羽uănàyălàărấtălớn.ă

-ăăKhiăsửădụngălốpăxeăphếăli羽uănguyênăkhaiă làmăNLTT,ăcácănhàămáyăxiămĕngăcầnăphảiăxină
cấpăphépăxửălýăCTNHăvàăchịuăs詠ăgiámăsátăchặtăchẽăv隠ămôiătrườngăc栄aăcácăcơăquanăquanăquảnă
lýăch泳cănĕngăc栄aăNhàănước.ăă

6. D井U NH云N PH蔭 THẢI 

Nĕmă2012,ăcảănướcăướcătínhătiêuăthụăhếtă310.000ătấnădầuănhớt.ăTrongăđó,ădầuănhớtăchoă
độngăcơăchiếmăkhoảngă70%,ăsauăđóălàănhómădầuănhớtăcôngănghi羽păchiếmăkhoảngă20%ăvàădầuă
nhớtăchoăngànhăhàngăhảiăchiếmăkhoảngă10%.ăă

Dầuănhờnă thảiă lớnănhấtăhi羽nănayăch栄ăyếuă làă từăcácăphươngă ti羽năgiaoă thôngăcơăgiới,ăbaoă
gồmăxeămáy,ăôătôăcácăloại,ăcácăloạiătàuăsôngăvàătàuăđánhăbắtăxaăbờ;ăcóălượngădầuăthảiăướcătínhă
đạtăkhoảngă210.512ătấn/ănĕmăvàăchoăti隠mănĕngănhi羽tălượngăkhoảngă7.157.408ăGJ/nĕm.ăă

Ngoàiăra,ădầuăthảiăc栄aăngànhăhàngăhảiăướcătínhăđạtăkhoảngă31.000ătấn/nĕm,ăsẽăchoăti隠mă
nĕngănhi羽tă lượngăkhoảngă1.054.000ăGJ/nĕmăvàăngànhăđườngăsắtăướcă tínhăđạtăkhoảngă755ă
tấn/nĕm,ă cũngă sẽă choă ti隠mănĕngănhi羽tă lượngă khoảngă25.670ăGJ/nĕm.ăSốă li羽uă chiă tiếtă đượcă
trìnhăbàyătrongăBảngă5.ă

Bảng 5: Ư噂c tính lượng dầu nh噂t thải các lo衣i trong cả nư噂c (tấn/năm) 

Tên địa danh 
Dầu thải 
Xe máy 

Dầu thải ô 
tô con 

Dầu thải ô tô 
tải và khách 

Dầu thải tàu 
sông/ tàu đánh 

bắt xa b運 
Tổng cộng 

ĐồngăbằngăsôngăHồngă 12.310ă 3.627ă 34.466ă 3.899,4ă 54.302,4ă

Trungăduăvàămi隠nănúiă
phíaăBắcăă 6.935ă 533ă 11.664ă 484,5ă 19.616,5ă

BắcăTrungăBộăvàă
duyênăhảiămi隠năTrungă 11.665ă 1.032ă 22.754ă 5.276,3ă 40.727,3ă
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Tên địa danh 
Dầu thải 
Xe máy 

Dầu thải ô 
tô con 

Dầu thải ô tô 
tải và khách 

Dầu thải tàu 
sông/ tàu đánh 

bắt xa b運 
Tổng cộng 

TâyăNguyênăă 3.273ă 319ă 7.068ă 9,4ă 10.669.4ă

VùngăĐôngăNamăBộăă 9.242ă 2.760ă 34.491ă 3.499,8ă 49.992,8ă

Đồngăbằngăsôngă
CửuăLongăă 10.826ă 409ă 11.078ă 12.890,6ă 35.203,6ă

Tổng cộng 54.250 8.680 121.520 26.040 210.512 

Theoăquyăđịnhăc栄aănhàănước,ădầuăthảiălàăCTNHăbuộcăphảiătiêuăh栄y,ătuyănhiênăhi羽nănayăhoạtă
độngăthuăgomădầuăthảiăv磯nădi宇năraăngangănhiên,ăđ吋ătáiăchếăthànhădầuănhớtămới;ămỡăbôiătrơnă
cácăloại;ăcácăloạiădầuăbôiăkhuônăvàăbôiăcốpăpha,…ă

* Đặc điểm, thành phần và nhiệt trị: 

Dầuănhờnă thảiăhayăchấtă thảiăch泳aăhydrocacbonăcóă th吋ă làămộtădungădịchă lỏngăcóăđộănhớtă
thấpăhayăởădạngănửaărắnă(semi-solid),ăcóăth吋ărấtăb隠nămàu.ăCácăthôngăsốăv隠ăđặcătínhăc栄aăchấtă
thảiăch泳aăhydrocacbonăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă6.ă

Bảng 6: Các thông số đặc tính lý - hóa c栄a chất thải hydrocacbon 

STT Thông số Đơn vị Gi噂i h衣n 

1ă Tỷătrọng,ătạiă15ăoCă ă 0,875ăậă0,92ă

2ă Độănhớtă ă 100ă-ă170ă

3ă Đi吋măcháyă oCă 75ă-90ă

4ă Nhi羽tătrịă kcal/kgă 8000ă

5ă Cloă[Cl]ă %ă <ă3ă

6ă Sunphuaă[S]ă %ă 0,5ă-0,9ă

7ă Floă[F]ă %ă <ă1ă

8ă PCBă ppmă <ă50ă

9ă Asenă ppmă <ă100ă

10ă Cromă[Cr]ă ppmă <ă1.000ă

11ă Đồngă[Cu]ă ppmă <ă1.000ă

12ă Th栄yăngână[Hg]ă ppmă <ă30ă

13ă Chìă[Pb]ă ppmă 500ă-1.000ă

14ă Atimonă[Sb]ă ppmă <ă1.000ă

15ă [Ti]ă ppmă <ă50ă

16ă Kẽmă[Гn]ă ppmă <ă5.000ă

17ă Troă %ă 0,4ă-1,0ă
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-ăăNhi羽tătrịăc栄aădầuănhờnăthảiădaoăđộngăởăm泳cătừă30ă-ă38ăGJ/tấn.ă

* Đánh giá triển v丑ng: 

-ăăNguồnădầuăthảiătừăcácăphươngăti羽năgiaoăthôngăc栄aăVi羽tăNamăhàngănĕmălàăc詠călớn.ăTuyă
đượcăxếpăvàoănguồnăCTNH,ănhưngăhi羽nănayăcácăcơăquanăch泳cănĕngăc栄aănhàănướcăki吋măsoátă
kháălỏngălẻo,ănênăhầuăhếtăcácănguồnădầuăthảiăđ隠uăđượcăbánătrôiănổiătrênăthịătrường.ă

-ăăDầuăthảiăđãăđượcătáiăsửădụngăvàoănhi隠uămụcăđíchăkhácănhau,ătrongăđóănhi隠uănhấtălàăphụcă
vụăchoămụcăđíchătáiăchếălạiăthànhă“dầuănhớtăxịn”ăđ吋ăbánătrôiănổiătrênăthịătrường.ăKếăđếnălàălàmă
cácăloạiădầuăbôiăkhuôn,ămỡăchấtălượngăthấp,…ă

-ăăThờiăgianăvừaăqua,ăđãăcóămộtăsốăCôngătyăxiămĕngătrongănướcătáiăsửădụngădầuăthảiăđ吋ăđốtă
trongălòăxiămĕngălàmăNLTT.ăNguyênănhânălàădoădầuăthảiăcóănhi羽tă lượngălớnăvàăcôngăngh羽ăđốtă
kháăđơnăgiản.ăTuyănhiên,ăhi羽nănayănguồnăcungăgặpăkháănhi隠uăkhóăkhĕnădoămộtămặtăNhàămáyăxiă
mĕngăcóănhuăcầuăsửădụngăkháă lớn,ăhàngănghìnă lítămỗiăngày.ăMặtăkhác,ăgiáămuaăthuăgomăkhóă
cạnhătranhăvớiăcácăhộămuaăđ吋ătáiăchếăthànhă“dầuănhớtăxịn”,ădoăcóăgiáăbánăthànhăphẩmăcaoăhơn.ă
Ngoàiăra,ăv隠ămặtăquảnălýănhàănước,ădầuăthảiălàămộtăCTNH,ăkhiănhàămáyăxiămĕngămuốnăsửădụngă
dầuăthảiălàmăNLTTăthìăphảiăxinăcấpăphépăc栄aăcácăcơăquanăquảnălýănhàănướcăv隠ămôiătrường.ă

L云I K蔭T  

Thờiăgianăqua,ănhàănướcăđãăbanăhànhănhi隠uăchínhăsáchăliênăquanăđếnăquảnălýăCTR,ăcũngă
nhưăcácăchínhăsáchăv隠ăsửădụngănĕngă lượngătiếtăki羽măvàăhi羽uăquả;ăcácăchínhăsáchăv隠ănĕngă
lượngătáiătạo,…ăTuyănhiên,ătheoăđánhăgiáăc栄aăgiớiăchuyênăgiaăvàădoanhănghi羽p,ădoănhi隠uăyếuă
tốăkháchăquanănênăcácădoanhănghi羽păcóă liênăquanăđếnăđầuă tưă trongă lĩnhăv詠cănàyăđ隠uăchưaă
hoànătoànănh壱năđượcăthụăhưởngăcácăưuăđãiătừăcácăchínhăsáchănêuătrênămangălại.ăă

Ngoàiăra,ămặcădùănhàănướcăđãăbanăhànhămộtăsốăcơăchếăchínhăsáchăliênăquanăđếnăquảnălýă
vàăhỗătrợăchoădoanhănghi羽păthamăgiaăxửălýăărácăthải,ăphếăthảiănóiăchung.ăTuyănhiên,ăhi羽nănayă
đốiă vớiă phầnă lớnă cácănhàămáyă xiămĕngă trongă nướcă v磯nă chưaămạnhădạnă tiếpă c壱n,ă sửădụngă
đượcăcácăloạiăNLTTănàyădoăgặpănhi隠uăràoăcảnăv隠ăcácăth栄ătụcăhànhăchính,ăvốnăvayăđầuătưăthiếtă
bị,ăcácăgiámăsátăkỹălưỡngăv隠ămôiătrường,…ă

Đ吋ăthúcăđẩyăhơnăn英aătrongăvi羽căsửădụngăNLTTătừărácăthải,ăphếăthảiărấtăcầnăs詠ăhỗătrợăc栄aă
nhàănướcănhư:ăV隠ăhỗătrợătínădụngăđầuătư;ăcóăcácăchínhăsáchăưuăđãiăv隠ăthuế;ăl詠aăchọnăcôngă
ngh羽,ăthiếtăbịăăxửălý;ăcơăchếăđầuăthầu;ăápădụngăcơăchếăưuăđãi,ăhỗătrợăđầuătưănhưăvớiăcácăhoạtă
độngătáiăchế,ăsửădụngăchấtăthải;ănângăphíăxửălýăchấtăthải,…ă
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TH衛C TRẠNG KHAI THÁC, S盈 DỤNG CÁT T衛 NHIÊN 
TẠI VI烏T NAM, GIẢI PHÁP S盈 DỤNG V一T LI烏U THAY TH蔭 VÀ 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC 

ThS. Nguy宇n Tiến Đỉnh 
GĐTTăD詠ăbáoăvàăQuyăhoạchăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Trongăxâyăd詠ng,ăcátălàănguồnănguyênăli羽uăquanătrọngăđ吋ălàmăv英aăxâyătrát,ăbêătông,…ăNgoàiă

raăcátăcònăđangăđượcăsửădụngăvớiăkhốiă lượngărấtă lớnăđ吋ăsană lấpăn隠nămóngăcácăcôngă trình.ă
Hi羽nănayătheoăNghịăđịnhă24a/2016/NĐ-CPăngàyă05/4/2016ăc栄aăChínhăph栄ăđãăxếpăcátăxâyăd詠ngă
làăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăthôngăthườngăvàădoăcấpătỉnhăquảnălý;ăvìăv壱yăvi羽căquảnălýăhi羽nănayăthiếuăs詠ă
thốngănhấtătrênătoànăquốcăv隠ăđi隠uătra,ăđánhăgiáătr英ălượngăđếnăcấpăphép,ăsửădụng,…ăĐóăcũngă
làămộtănguyênănhânăd磯năđếnăvi羽cătĕngăgiáăbấtăthườngătạiăcácăđịaăphươngăkhôngăcóănguồnătr英ă
lượngăcátăt詠ănhiênădồiădào.ăă

Từ khóa:ăCátăxâyăd詠ng.ă

Abstract: 
Inăconstruction,ăsandă isăană importantămaterială thată isăusedă toămakeămortar,ă concrete,...ă Ină

addition,ă sandă isă alsoă usedă asă groupă levelingămartialsă foră buildings.ă Currently,ă accordingă toă
Decreeă24aă /2016/ăND-CPăonăAprilă 5,ă 2016ăofă theăGoverment,ă Ită isă classifiedăasăaă commonă
buildingămaterialsămanagedăbyă theăprovincială level;ă therefore,ă theăcurrentămanagementă lacksă
natională unificationă onă investigationă andă ă reservesă assessmentă andă licensing...ă Ită isă alsoă aă
fundamentalăcauseăofăabnormalăpriceăincreaseăinălocalitiesăwhereăthereăisănoăadvantageăinăthisă
materialăsource.ă

Keyword:ăConstructionăsand.ă

ă

I. Nhu cầu Cát xây d詠ng:  

Cátăxâyăd詠ngăbaoăgồmăcảăcátăxâyătrátăvàăcátăbêătông,ăhi羽nănayămỗiănĕmănướcătaăcóănhuăcầuă
sửădụngăkhoảngă120ătri羽uăm3ăcátăxâyăd詠ng.ă

Bảng 1: D詠 báo nhu cầu Cát xây d詠ng cả nư噂c đến năm 2020 

STT Vùng Năm 2020 (triệu m3) 

 Tổng 120 

1ă VùngăĐồngăbằngăsôngăHồngă 30,23ă

2ă TDă&ăMNăphíaăBắcă 11,80ă
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STT Vùng Năm 2020 (triệu m3) 

3ă BTBă&DHămi隠nTrungă 23,84ă

4ă TâyăNguyênă 6,29ă

5ă ĐôngăNamăBộă 35,83ă

6ă ĐBăsôngăCửuăLongă 22,01ă

Theoăbáoăcáoătạiăh羽ăthốngăcơăsởăd英ăli羽uăQuyăhoạch:ăHi羽nănayătrênătoànăquốcăcóă559ăcơăsởă
khaiă thác,ă chếă biếnă cátă xâyă d詠ngă đượcă cấpă phépă đangă hoạtă độngă vớiă tổngă côngă suấtă đạtă
28,985ătri羽uăm3/nĕm.ăNhưăv壱yămớiăđápă泳ngăđượcă24,2ă%ănhuăcầuăhàngănĕm.ă

II. Nhu cầu v壱t liệu san lấp: 

Hi羽nănayăv壱tăli羽uăsanălấpăđangăđượcădùngăch栄ăyếuălàăcátăt詠ănhiên,ăvớiăd詠ăbáoănhuăcầuăv壱tă
li羽uă sană lấpă toànă quốcă giaiă đoạnă 2016-2020ă làă 2.106ă đếnă2.313ă tri羽uăm3ă nhưă v壱yămỗiă nĕmă
nướcătaăcầnătừă525ăđếnă575ătri羽uăm3ăv壱tăli羽uăsanălấp.ăTheoăbáoăcáoătạiăh羽ăthốngăcơăsởăd英ăli羽uă
Quyăhoạch:ăHi羽nănayătrênătoànăquốcăcóă71ăcơăsởăkhaiăthácăcátăsanălấpăđượcăcấpăphépăđangă
hoạtăđộngăvớiăTCSăkhaiă thácăđạtă4,58ătri羽uăm3/nĕm.ăNhưăv壱yămớiăđápă泳ngăđượcă1,5ă%ănhuă
cầuăhàngănĕm.ă

Bảng 2: D詠 báo nhu cầu V壱t liệu san lấp toàn quốc giai đo衣n 2016 - 2020 

 Giai đo衣n 2016 - 2020 (triệu m3)  
STT Tỉnh 

T瑛 Đến 

 Tổng  2106,5 2313 

Iă VùngăĐồngăbằngăsôngăHồngă 692ă 720ă

1ă HàăNộiă 95ă 115ă

2ă VĩnhăPhúcă 30ă 35ăă

3ă BắcăNinhă 35ă 40ăă

4ă QuảngăNinhă 215ă 220ă

5ă HảiăDươngă 32ă 35ă

6ă HảiăPhòngă 50ă 55ăă

7ă HưngăYênă 40ă 45ăă

8ă TháiăBìnhă 50ă 55ăă

9ă HàăNamă 45ă 50ăă

10ă NamăĐịnhă 55ă 60ăă

11ă NinhăBìnhă 45ă 50ăă
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 Giai đo衣n 2016 - 2020 (triệu m3)  
STT Tỉnh 

T瑛 Đến 

IIă BắcăTrungăbộăvàăDHămi隠nătrungă 564ă 655ă

1ă ThanhăHóaă 77ă 85ă

2ă Ngh羽ăAnăă 88ă 92ă

3ă HàăTĩnhăă 40ă 45ă

4ă QuảngăBìnhăă 25ă 30ă

5ă QuảngăTrịăă 20ă 25ă

6ă ThừaăThiênăHuếăă 25ă 30ă

7ă ĐàăNẵngă 25ă 30ă

8ă QuảngăNamă 32ă 48ă

9ă QuảngăNgãiă 25ă 30ă

10ă BìnhăĐịnhă 30ă 35ă

11ă PhúăYênă 30ă 40ă

12ă KhánhăHòaă 32ă 40ă

13ă NinhăThu壱nă 55ă 60ă

14ă BìnhăThu壱nă 60ă 65ă

IIIă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongă 515.5ă 573ă

1ă LongăAnă 60ă 65ă

2ă Ti隠năGiangă 40ă 45ă

3ă BếnăTreă 36ă 40ă

4ă TràăVinhă 50ă 55ă

5ă VĩnhăLongă 30ă 35ă

6ă ĐồngăThápă 35ă 40ă

7ă AnăGiangă 42ă 45ă

8ă KiênăGiangă 70ă 75ă

9ă CầnăThơă 50ă 55ă

10ă H壱uăGiangă 30ă 35ă

11ă SócăTrĕngă 45ă 50ă

12ă BạcăLiêuă 15ă 18ă

13ă CàăMauă 12.5ă 15ă
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 Giai đo衣n 2016 - 2020 (triệu m3)  
STT Tỉnh 

T瑛 Đến 

IVă ĐôngăNamăBộă 335ă 365ă

1ă BìnhăPhướcă 40ă 45ă

2ă TâyăNinhă 40ă 45ă

3ă BìnhăDươngă 80ă 85ă

4ă ĐồngăNaiă 55ă 60ă

5ă BàăRịaă-ăVũngăTàuă 55ă 60ă

6ă ThànhăphốăHồăChíăMinhă 65ă 70ă

III. Ti隠m năng cát t詠 nhiên hiện nay ở Việt Nam: 

Hi羽nănayăvi羽căđánhăgiáă tr英ă lượngăcátă t詠ănhiênăđượcă th詠căhi羽năchưaăđầyăđ栄,ăchưaăcóăs詠ă
thốngănhấtătoànăquốcăv隠ătheoădõi,ăđi隠uătra,ăquảnălý.ăCácăsốăli羽uăhoànătoànădoăcácăđịaăphươngă
t詠ăđánhăgiáăd詠aăvàoăkếtăquảăđi隠uătraăc栄aăcácădoanhănghi羽pălàăch栄ăyếu.ăMặtăkhácătr英ălượngăv隠ă
cátănhi宇mămặnăhi羽năchưaăcóăs詠ăđi隠uătraăđánhăgiáănênăhoànătoànăchưaăcóăsốăli羽uăđ吋ăquảnălý.ă
Theoăsốă li羽uăhi羽năcóăc栄aătrungătâmăQuyăhoạchăthìăcảănướcăhi羽năcóă331ămỏăcátăvớiă tổngătr英ă
lượngăkhoảngă2.079,72ătri羽uăm3.ăPhânăbốăcụăth吋ătheoăbảngăsau:ă

Bảng 3: Tổng hợp tài nguyên cát, sỏi, cuội theo vùng kinh tế xư hội 

Cát  cuội, sỏi 
TT Vùng, tỉnh 

Số mỏ Tr英 lượng (tr.m3) 

Iă T/DUăMNPăB溢Că 65ă 281,47ă

 Tây Bắc 8 0,87 

1ă LaiăChâuă 2ă 0,52ă

2ă Đi羽năBiênă 2ă 0ă

3ă SơnăLaă 2ă 0,30ă

4ă HòaăBìnhă 2ă 0,05ă

 Đông Bắc 57 280,60 

5ă CaoăBằngă 1ă ă

6ă LạngăSơnă ă ă

7ă BắcăGiangă 7ă 57,66ă

8ă TháiăNguyênă 4ă 1,39ă

9ă BắcăKạnă 1ă 1ă

10ă HàăGiangă ă ă
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Cát  cuội, sỏi 
TT Vùng, tỉnh 

Số mỏ Tr英 lượng (tr.m3) 

11ă TuyênăQuangă 5ă 10,08ă

12ă PhúăThọă 15ă 67,45ă

13ă LàoăCaiă 14ă 138,43ă

14ă YênăBáiă 10ă 4,59ă

IIă ĐBSăH唄NGă 59ă 161,78ă

15ă HàăNộiă 13ă 55,93ă

16ă HảiăPhòngă ă ă

17ă HảiăDươngă 5ă 5,39ă

18ă HưngăYênă 3ă 10ă

19ă NinhăBìnhă ă ă

20ă TháiăBìnhă 9ă 7,83ă

21ă HàăNamă 5ă 9,97ă

22ă NamăĐịnhă 1ă 8,40ă

23ă BắcăNinhă ă ă

24ă VĩnhăPhúcă 5ă 19,07ă

25ă QuảngăNinhă 8ă 14,32ă

IIIă BTBăVÀăDHăMTă 59ă 708,76ă

ă Bắc Trung Bộ 30 20,04 

26ă ThanhăHoáă 9ă 6,50ă

27ă Ngh羽ăAnă 4ă 2,74ă

28ă HàăTĩnhă 5ă 4,10ă

29ă QuảngăBìnhă ă ă

30ă QuảngăTrịă 4ă 5,50ă

31ă ThừaăThiênăHuếă 8ă 1,20ă

ă Duyên Hải MT 29 688,72 

32ă ĐàăNẵngă 1ă 72ă

33ă QuảngăNamă 5ă 18,60ă

34ă QuảngăNgãiă 2ă 17,48ă

35ă BìnhăĐịnhă 1ă 1ă

36ă PhúăYênă 2ă 46,06ă

37ă KhánhăHòaă 3ă 0,86ă
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Cát  cuội, sỏi 
TT Vùng, tỉnh 

Số mỏ Tr英 lượng (tr.m3) 

38ă NinhăThu壱nă 1ă 1,50ă

39ă BìnhăThu壱nă 14ă 531,22ă

IVă TỂYăNGUYểNă 10ă 10,83ă

40ă Kontumă 7ă 9,30ă

41ă GiaăLaiă 1ă 1ă

42ă ĐắkăLắkă ă ă

43ă ĐắkăNôngă 1ă 0,13ă

44ă LâmăĐồngă 1ă 0,40ă

Vă ĐNBă 56ă 163,42ă

45ă HồăChíăMinhă 10ă 60,76ă

46ă TâyăNinhă 7ă 5,65ă

47ă BìnhăPhướcă 4ă 2,03ă

48ă BìnhăDươngă ă ă

49ă ĐồngăNaiă 21ă 66,11ă

50ă BàăRịaă-ăVũngăTàuă 14ă 28,87ă

VIă ĐBăSCLă 74ă 753,41ă

51ă LongăAnă 5ă 0,03ă

52ă BếnăTreă 30ă 317,13ă

53ă Ti隠năGiangă ă ă

54ă ĐồngăThápă 2ă 218,43ă

55ă KiênăGiangă 5ă 2,45ă

56ă AnăGiangă 13ă 92,60ă

57ă VĩnhăLongă 9ă 103,75ă

58ă TràăVinhă 10ă 19,02ă

ă C謂ăN姶ỚCă 331ă 2.079,72ă

Vớiătr英ălượngăcátăt詠ănhiênănhưătrênăthìănếuăđ吋ăsanălấpăthìăđếnănĕmă2020ăVi羽tăNamăsẽăhếtă
cát,ăcònăchỉădùngăđ吋ăxâyătrátăvàăbêătôngăthìăđápă泳ngăđượcăthêmă15-20ănĕm.ăNhưăv壱yăvi羽căcấpă
báchăhi羽nănayălàăkhôngădùngăcátăt詠ănhiênăđ吋ăsanălấp,ănghiênăc泳uăv壱tăli羽uăkhácăđ吋ăthayăthếăcátă
như:ăCátănghi隠n,ă troăxỉ.ăNgoàiă raăphảiăcóăđi隠uă traăđánhăgiáă tổngă th吋ăv隠ă tr英ă lượngăcátănhi宇mă
mặnăvàăcátămỏătạiăcácătỉnhăcóăti隠mănĕngănhưăLạngăSơn,ăQuảngăNinh,ăSơnăLa,…ă
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IV. Tình hình sử d映ng cát nghi隠n t衣i Việt nam 

Bảng 4: Sử d映ng cát nghi隠n cho các công trình xây d詠ng t衣i một số địa phương 

TT Tỉnh Công suất sản xuất cát 
nghi隠n đến năm 2020 (m3) Sản lượng (m3) 

1ă QuảngăNinhă 800.000ă 240.000ă

2ă LạngăSơnă 300.000ă 150.000ă

3ă SơnăLaă 100.000ă 70.000ă

4ă HàăGiangă 100.000ă 60.000ă

5ă CaoăBằngăă 80.000ă 50.000ă

6ă HàăNamă 700.000ă 300.000ă

ă Tổngă 2080.000ă 870.000ă

1.ăSửădụngătạiăcácăcôngătrìnhăth栄yăđi羽n:ăSửădụngăcátănghi隠năđãănângădầnătừă60%ăđếnă90%ă
choănhuăcầuăcátăbêătôngăc栄aăcôngătrình:ăTh栄yăđi羽năHòaăBìnhătỷăl羽ăsửădụngăcátănghi隠nă40-50%;ă
Th栄yă đi羽nă Sơnă La:ă Nĕmă 2010ă sửă dụngă 410.000/630.000ă m3ă cát;ă Nĕmă 2011ă sửă dụngă
540.000/765.000ăm3ăcát.ă

2.ăSửădụngălàmăcốtăli羽uăgạchăbêătôngă-ăxiămĕng:ăHi羽nănayăcácăcơăsởăsảnăxuấtăgạchăxiămĕngă
cốtăli羽uătrênătoànăquốcăhầuăhếtăđ隠uăsửădụngăđáămạtătạiăcácămỏăkhaiăthácăđáăxâyăd詠ngălàmăcốtă
li羽uăthayăthếătừă60-ă100%ăcátăxâyăd詠ng.ă

Bảng 5: Công suất, sản lượng và lượng sử d映ng cát nghi隠n, 
đá m衣t làm VLXKN năm 2015 

TT Vùng kinh tế sản xuất g衣ch 
bê tông - cốt liệu 

Công suất 
(tr.viên/năm) 

Sản lượng 
(tr.viên/năm) 

Lượng sử d映ng đá m衣t, 
cát nghi隠n (1000m3) 

1ă Trungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắcă 542,77ă 228,31ă 1369,86ă

2ă ĐồngăbằngăsôngăHồngă 2362,65ă 993,82ă 5962,92ă

3ă Bắcătrungăbộăvàăduyênăhảiă
mi隠nătrungă 968,47ă 407,38ă 2444,26ă

4ă ĐôngăNamăBộă 1032,33ă 434,24ă 2605,42ă

5ă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongă 393,78ă 165,64ă 993,82ă

ă T蔚NGă 5.330ă 2242,49ă 13.454,97ă
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Bảng 6. D詠 báo công suất nhu cầu sử d映ng cát nghi隠n, đá m衣t làm VLXKN 
đến năm 2020 theo Vùng, tỉnh 

TT Vùng/cả nư噂c 
Quy ho衣ch VLXKN 

XM-CL đến năm 2020 
(tỷ viên QTC) 

Nhu cầu sử d映ng cát 
nghi隠n (1000m3) 

 Tổng 8,750 87500 

Iă Trungăduăvàămi隠nănúiăphíaăBắcă 1,090ă 10900ă

 Tây Bắc 0.274 2740 

 Đông Bắc 0.816 8160 

IIă ĐồngăbằngăsôngăHồngă 1,780ă 17800ă

IIIă Bắcătrungăbộăvàăduyênăhảiămi隠nătrungă 2,250ă 22500ă

 Bắc Trung Bộ 0,914ă 9140 

 Duyên Hải MT 1,335ă 13350 

IVă TâyăNguyênă 0,090ă 900 

Vă ĐôngăNamăBộă 2,680ă 26800 

VIă ĐồngăbằngăsôngăCửuăLongă 0,860ă 8600 

3.ăCácăcơăsởăsảnăxuấtăcátănghi隠n:ăHi羽nănayăđãăcóăcácănhàăđầuătưăsảnăxuấtăcátănghi隠nătheoă
cácăcôngăngh羽ăhi羽năđạiă(côngăngh羽ăướtăhoặcăkhô):ăQuảngăNinhă(côngătyăThiênăNamăđãăđầuătưă
dâyă chuy隠nă sảnă xuấtă theoă côngăngh羽ă khôă vớiă côngă suấtă thiếtă kếă 400.00ăm3/nĕm);ăHàăNamă
(côngătyăSơnăTh栄yăđầuătưădâyăchuy隠năđồngăbộăc栄aăHànăQuốcătheoăcôngăngh羽ăướtăvớiăcôngă
suấtă thiếtăkếăhơnă300.000ăm3/nĕm),….Đâyă làăhướngăđiă tuyăkhôngămớiănhưngă làă tấtăyếuăchoă
vi羽căthayăthếăcátăt詠ănhiênălàmăcốtăli羽uăchoăbêătôngăvàăv英aăxâyătrát.ă

V. Đ隠 xuất một số giải pháp  

1. Giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên:ăQuaăđánhăgiáăởăphầnătrênăchoăthấyăhi羽nănayă
vi羽căsửădụngăcátăt詠ănhiênălàmăv壱tăli羽uăsanălấpălàămộtătrongănh英ngănguyênănhânăchínhăd磯năđếnă
vi羽căthiếuăhụtăcátăchoăxâyăd詠ng,ătheoăđánhăgiáăvớiătr英ălượngăvàănhuăcầuăcátăchoăsanălấpănhưă
hi羽nănayăthìăchỉăkhoảngă10ănĕmăn英aălàăhếtătr英ălượng.ăMặtăkhácăvi羽căphânăbốătr英ălượngăcátăt詠ă
nhiênătạiăcácăđịaăphươngăkhôngăđồngăđ隠uămàăt壱pătrungăvàoămộtăsốăđịaăphương.ăVìăv壱yăvi羽că
đi隠uătraăxácăđịnhărõănguồnătr英ă lượngăcátă t詠ănhiênătạiăcácăđịaăphươngătrênătoànăquốcăvàăxácă
địnhăđượcănhuăcầuăchoă từngăđịaăphươngăgiúpăchoăvi羽căcânăđốiăcungăcầuă trênăphạmăviă toànă
quốc,ă tránhăvi羽căcânăđốiăcụcăbộă trênăphạmăviăđịaăphươngăd磯nătớiăsửădụngăkhôngăđúngămụcă
đíchănhưăcátădùngăchoăbêătông,ăxâyătrátălạiădùngăchoăsanălấp.ă

2. Giải pháp nghiên cứu đánh giá, đề xuất sử dụng nguồn nguyên liệu thay thế: 

2.1. Đối với vật liệu san lấp:ăDừngăvàătiếnătớiăchấmăd泳tăvi羽căsửădụngăcátăt詠ănhiênălàmăv壱tă
li羽uăsanălấp,ăđ隠ăxuất,ănghiênăc泳uăsửădụngăcácăv壱tăli羽uăthayăthếănhư:ăđấtăđồi,ăphếăthảiănghànhă
côngănghi羽pă(troănhi羽tăđi羽n,ăbôăxít,ăđấtăbócătáchăkhaiăthácămỏ,ăv壱tăli羽uătháoădỡăcôngătrình,…)ă
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2.2. Đối với cát Xây dựng:ăNĕmă2001ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđãăcóăcôngătrìnhănghiênăc泳uă
xâyăd詠ngăQuyăhoạchăsảnăxuấtăcátănghi隠năchoăxâyăd詠ng,ăđếnănayăd詠ăánăđãăhơnă15ănĕm,ăcátă
nghi隠nămớiătừngăbướcăđiăvàoăthịătrườngăvàăđangădầnăthayăthếăchoăcátăt詠ănhiênătrongăvi羽călàmă
cốtăli羽uăchoăbêătông,ăv英aăxâyătrátăcũngănhưăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăkhôngănung.ă

3. Giải pháp về chính sách:ăTiếnăhànhăđi隠uătraătổngăth吋ăv隠ănguồnătàiănguyênăkhoángăsảnă
cátăt詠ănhiênăbaoăgồmăcátălòngăsông,ăcátăbãiăbồi,ăcátămỏăvàăcátănhi宇mămặn.ăD詠ăbáo,ăđánhăgiáă
nhuăcầuăsửădụngăcátăt詠ănhiênăxâyăd詠ngăphươngăánăcânăđốiăcungăcầu,ăđ隠ăxuấtăcácăchínhăsáchă
v隠ăthuếăcũngănhưăcơăchếăhỗătrợăchoănghiênăc泳uăápădụng,ăsửădụngăcácăv壱tăli羽uăthayăthếăchoă
cátăt詠ănhiênălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ăcốtăli羽u,…ă

VI. Gi噂i thiệu một số tiêu chuẩn sử d映ng cát nghi隠n 

-ăTCVNă9205:2012:ăCÁTăNGHI陰NăCHOăBểăTÔNGăVÀăV頴A:ăĐượcăchuy吋năđổiătừăTCXDVNă
349:2005ătheoăquyăđịnhătạiăkhoảnă1ăĐi隠uă69ăc栄aăLu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăvàă
đi吋măaăkhoảnă1ăĐi隠uă7ăNghịăđịnhăsốă127/2007/NĐ-CPăngàyă1/8/2007ăc栄aăChínhăph栄ăquyăđịnhă
chiătiếtăthiăhànhămộtăsốăđi隠uăc栄aăLu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱t.ăăă

-ăTCVNă9382:2012:ăăCH迂ăD郁NăK駅ăTHUẬTăCH窺NăTHÀNHăPH井NăBểăTÔNGăS盈ăD影NGăCÁTă
NGHI陰N:ăĐượcăchuy吋năđổiătừăTCXDVNă322:2004ăthànhăTiêuăchuẩnăQuốcăgiaătheoăquyăđịnhă
tạiăkhoảnă1ăĐi隠uă69ăc栄aăLu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹă thu壱tăvàăđi吋măbăkhoảnă2ăĐi隠uă7ă
Nghịăđịnhăsốă127/2007/NĐ-CPăngàyă01/08/2007ăc栄aăChínhăph栄ăquyăđịnhăchiătiếtăthiăhànhămộtă
sốăđi隠uăc栄aăLu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱t.ă

ă
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ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÁC NGU唄N PH蔭 THẢI CỌNG NGHI烏P 
LÀM V一T LI烏U XÂY D衛NG 

INVESTIGATIONăANDăSURVEYăONăINDUSTRIALăWASTEăSOURCESă
FORăBUILDINGăMATERIALăPRODUCTIONă

ThS. Nguy宇n Văn Hoan, ThS. Lê Đ泳c Thịnh, 
ThS. Nguy宇n Kiên Cư運ng 

Tóm tắt: 
Bàiăviếtă trìnhăbàyăcácăkếtăquảăđi隠uă tra,ăkhảoăsátăcácănguồnăphếăthảiăcôngănghi羽pă(PTCN)ă

làmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngă(VLXD).ăKếtăquảăchoăthấyătìnhăhìnhăphátăsinhăPTCNăvàăhi羽nătrạngăsửă
dụngăPTCNălàmăVLXDătạiăVi羽tăNam,ăđồngăthờiăđ隠ăxuấtămộtăsốăgiảiăphápăsửădụngăcácăloạiăphếă
thảiătrongălĩnhăv詠căsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăCácăloạiăPTCNăđượcăđ隠ăc壱pătrongăbáoăcáoănàyă
gồmăcó:ăxỉăgang,ăxỉă thép,ă troăxỉănhi羽tăđi羽n,ă thạchăcaoăphếă thảiă (thạchăcaoăFGDăcôngănghi羽pă
nhi羽tăđi羽n,ăbãă thảiăphosphogypsumă (PG)ăcôngănghi羽păhóaăchấtăphânăbón,ă thạchăcaoăkhuônă
thảiătrongăcôngănghi羽păsảnăxuấtăgốmăs泳)ăvàăđáăxítăthảiăcôngănghi羽păkhaiăthácăvàătuy吋năthan.ă

Từ khóa: thạchăcao,ăthạchăcaoăphếăthải,ăbãăthảiăphosphogypsumă(PG),ăthạchăcaoăFGD.ă

Abstract: 
Thisă paperă presentsă theă resultsă ofă investigationă ofă industrială wasteă sourcesă foră buildingă

materialăproduction.ăTheăresultsăofăinvestigationăshowătheăsituationăofăindustrialăwasteăsourcesă
productionă andă theă currentă statusă ofă industrială wasteă sourcesă useă foră producingă ofă theă
constructionămaterială ină Vietnamă andă simultaneously,ă proposeă someă solutionsă toă useă theseă
typesă ofă waste.ă Theă typesă ofă industrială wasteă sourcesă asămentionedă ină thisă paperă includingă
steelă slag,ă blastă furnaceă slag,ă flyă ashă andă bottomă ashă fromă thermală poweră plantsă ashes,ă
thermoplasticăash,ăgypsumăwastesă(FlueăGasăDesulfurizationăgypsumă(FGD),ăphosphogypsumă
(PG))ăfromăchemicalăfertilizerăindustryăandăgypsumăfromăwasteămoldsă(ceramicsăindustry)ăandă
wasteărockăfromăcoalăminingăandăquarrying.ă

Keywords: gypsum,ă gypsumă wastesă (Flueă Gasă Desulfurizationă gypsumă (FGD),ă
phosphogypsumă(PG).ă

ă

1. T蔚NG QUAN NGU唄N G渦C M浦T S渦 LOẠI PTCN LÀM VLXD 

1.1 Xỉ luyện gang thép 

Trongăcôngănghi羽păluy羽năgangăthépăphátăsinhă2ăloạiăphếăthảiăchínhălà:ăxỉălòăcaoăluy羽năgangă
vàăxỉăthépăluy羽năthép.ă[1,7]ă

Xỉ lò cao:Khoảngă300ăđếnă350ăkgă xỉă đượcă tạoă raă khiă sảnăxuấtăđượcă1ă tấnăgangă [1].ăTùyă
thuộcăvàoăquáătrìnhălàmănguộiămàăsinhăraăcácăloạiăxỉădướiăđây: 
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-ăXỉă lòăcaoăhạtăhóaă (GBFS):ăXỉănóngăchảyă raăkhỏiă lòăđượcă làmănguộiăbằngănước,ăxỉă lỏngă
đượcătháoăraăcùngădòngănướcăvàăchảyăxuốngăb吋ăch泳aăxỉ,ăQuaăquáătrìnhă làmămátănàyăxỉă thuă
đượcăcóădạngăhạtănhỏănhưăcát.ă

-ăXỉălòăcaoădạngătảngă(ABFS):ăLàăxỉălàmănguộiăch壱m,ăxỉătháoăraăkhỏiălòăkhôngăđượcătháoăvàoă
dòngănướcămàăchỉăđượcălàmănguộiăt詠ănhiênăbằngăkhôngăkhíăhoặcăvớiămộtălượngănướcăphună
vàoănhấtăđịnh,ăquaăquáătrìnhălàmănguộiănàyăxỉăthuăđượcăcóădạngătảng.ăă

Cácănhàămáyăsảnăxuấtăgangăởănướcătaăđ隠uădùngăcôngăngh羽ălàmănguộiăbằngănướcăđ吋ălàmă
nguộiănhanhăxỉă lòăcao.ăSảnăphẩmă thuăđượcă làăxỉă lòăcaoăhạtăhóaă (thépăHòaăPhát,ăgangă thépă
TuyênăQuang,ăgangăthépăLàoăCai,ăTháiăNguyên,...).ăXỉătảngăchỉăcóăởănhàămáyăgangăthépăTháiă
Nguyênă(vớiătỷăl羽ăkhoảngă20ă%).ăă

Dướiăđâyălàămộtăsốăhìnhăảnhăv隠ăquáătrìnhălàmănguộiăvàăthuăhồiăxỉălòăcaoăởămộtănhàămáyăsảnă
xuấtăgang.ă

ă ă
Hình 1. Máng tháo xỉ nóng chảy và bãi chứa xỉ hạt lò cao của CT gang thép Hằng Nguyên (Tuyên 

Quang) 

Xỉ thép:ăHi羽nănay,ởăVi羽tăNamăcôngăngh羽ăluy羽năthépăđượcăsửădụngăch栄ăyếuălàăcôngăngh羽ălòă
đi羽năhồăquangă(EAF)ăvàăcôngăngh羽ălòăthổiăôăxyă(BOF).ă

Thôngăthườngăđ吋ătạoă1ătấnăthépăthảiăraăkhoảngă70ăkgăxỉăôăxyăhóaăvàă50ăkgăxỉăhoànănguyên.ăă

ă  
Hình 2. Bãi chứa xỉ thép Hòa Phát    Hình 3. Bãi chứa xỉ thép Thái Nguyên 
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1.2. Tro xỉ nhiệt điện 

Troăxỉănhi羽tăđi羽nălàăphếăthảiăc栄aăquáătrìnhăđốtăthanătrongăcácăNMNĐăthan.ăChúngăbaoăgồmă
haiăloại,ăcácăhạtătroămịnăbayălênăthuăđượcătạiălọcăbụiălàătroăbayăvàăcácăhạtăthôăhơnăthuăđượcăởă
đáyălòăđốtăgọiălàătroăđáyăhoặcătroăxỉ.ăThôngăthườngălượngătroăbayăchiếmăkhoảngă70ă-ă85ă%,ăcònă
troăđáy,ăxỉăchỉăchiếmăkhoảngă15ă-ă30%.ă[2]ă

Hi羽nănay,ănhi羽tăđi羽năthanăVi羽tăNamătồnătạiă2ăloạiăcôngăngh羽ăđốt:ăĐốtătầngăsôiăvàăđốtăthanăphun.ă

1.3 Th衣ch cao phế thải 

Trongăcácăngànhăcôngănghi羽păởănướcătaăhi羽nănayăcácăloạiăphếăthảiăởădạngăthạchăcaoăgồmăcó:ăă

-ăThạchăcaoăFGDăphátăsinhătừăcácănhàămáyănhi羽tăđi羽năsửădụngăh羽ăthốngăkhửăsunphuaăFGD;ă

-ăBãăthảiăthạchăcaoăphosphogypsumă(PG)ăphátăsinhătừăcácănhàămáyăhóaăchất,ăphânăbónăcóă
côngăđoạnăsảnăxuấtăaăxítăphotphoric;ă

-ăThạchăcaoăkhuônăphếăthảiăsảnăxuấtăgốmăs泳.ă

ă ă
Hình 4. Bãi chứa bã thải thạch cao PG DAP Đình 

Vũ      
Hình 5. Đá xít mỏ than Hà Tu 

1.4 Phế thải đá xít công nghiệp tuyển và khai thác than 

Thanănguyênăkhaiăđượcăkhaiăthácătheoăphươngăphápălộăthiênăhoặcăhầmălòăcầnăđượcăsàngă
tuy吋nă tạiămỏăhoặcăcácănhàăsàngă tuy吋năđ吋ăchếăbiến,ă phână loạiă chấtă lượngă theoănhuăcầuăsửă
dụngă(thanăthươngăphẩm)ăphùăhợpătheoăTiêuăchuẩnăVi羽tăNam.ă[4]ă

Quá trình chế biến, phân loại sẽ thải ra đá thải (đá xít). Tỷ lệ đá thải từ 10 - 20% tùy thuộc vào chất 
lượng than từ các mỏ khác nhau và công nghệ sàng tuyển. Trong đá xít thải của nhà máy tuyển vẫn còn 
chứa 5-8% than sạch đang được sử dụng làm vật liệu san lấp đổ lấn biển gây lãng phí tài nguyên, gây ô 
nhiễm môi trường. 

2. K蔭T QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÁC NGU唄N PTCN LÀM VLXD 

Cácăkếăquảăđi隠uătra,ăkhảoăsátăđượcătổngăhợpătrongăBảngă1.ă
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Bảng 1. Bảng tổng hợp các kết quả đi隠u tra v隠 lượng PTCN phát sinh 
và hiện tr衣ng sử d映ng làm VLXD [5] 

Năm 2014 Năm 2020 

TT 
Lo衣i phế 
thải công 

nghiệp Công xuất 
Lượng 

phế thải 
phát sinh, 
tấn/năm 

Công xuất,
Lượng phế 

thải phát 
sinh ư噂c 

tính, tấn/năm

Tình hình sử d映ng 

1ă Xỉăgang,ă
thépă

ă ă ă 8.400.000ă ă

1.1ă Xỉălòăcaoă 1.880.000ă 384.600ă Gang:17,0ă
tấn/nĕmă

5.400.000ă Hi羽nă nayă xỉă lòă caoă đượcă bánă
nhưă hàngă hóaă vàă đượcă sửă
dụngă tri羽tă đ吋ă làmă phụă giaă
khoángăsảnăxuấtăxiămĕngă

1.2ă Xỉăthépă 7.580.000ă 663.960ă Thép:ă25,0ă
tấn/nĕmă

3.000.000ă Phầnălớnăchưaăđượcăsửădụng,ă
tồnă ch泳aă tạiă cácă bãiă thảiă nhàă
máyăthép.ăMộtăphầnănhỏăđượcă
mộtă sốă cácă đơnă vịă xửă lýă làmă
v壱tăli羽uăsanălấp.ă

2ă Troăxỉă
nhi羽tăđi羽nă

11.394MWă 11.479.515 35.291ăMW 25.441.770ă ă

2.1ă Troăxỉăđốtă
thanăphună

PCă

8.718ăMWă 7.718.993ă 5.716ăMWă 6.001.800ă Sốăítătro,ăxỉăNMNĐăđượcătáiăsửă
dụngă làmă VLXD,ă như:ă Nhi羽tă
đi羽năPhảăLại,ăNinhăBình,ăUôngă
Bí,ă Hảiă Phòng.ă Cònă lạiă phầnă
lớnătroăxỉăch泳aătạiăcácăbãiăthảiă
NMNĐă

2.2ă Troăxỉăđốtă
thanătầngă
sôiăCFBCă

2676ăMWă 3.760.522ăăă 29.575ăMW 19.439.970ă Doă troă xỉăNĐăđốtă thană tầngăsôiă
cóăch泳aăhàmălượngăSO3,ăCaOtdă
caoă nênă hầuă nhưă chưaă đượcă
xửă lý,ă táiă sửă dụngă làmă VLXD.ă
TroăđáyămộtăsốăítăNMNĐăđượcă
sửă dụngă làmă phụă giaă xiă mĕngă
như:ăCẩmăPhả,ăCaoăNgạn.ăăă

3ă Phếăthảiă
thạchăcaoăă

ă ă ă ă ă

3.1ă Thạchăcaoă
FGDă

ă 215.179ă ă 4.300.000ă Hi羽năthạchăcaoăFGDăđượcăsửă
dụngă làmă phụă giaă xiă mĕngă
như:ăNĐăNghiăSơn,ăPhảăLạiă

3.2ă Thạchăcaoă
PGă

ă 1.960.000ă ă 3.880.000ă Hi羽nă ch栄ă yếuă tồnă ch泳aă tạiă bãiă
ch泳aă cácă nhàă máyă hóaă chất,ă
phânăbón.ăCácăđơnăvịăđãăđầuătưă
xửă lý:ă Thạchă caoă Đìnhă Vũ,ă
thạchăcaoăDuyăNhất.ă

3.3ă Thạchăcaoă
khuônăă

ă 33.122ă ă ă Đượcătáiăsửădụngălàmăphụăgiaă
xiămĕngă

4ă Đáăxítăthảiăă ă63.845.000ă 6.981.850ă 67.220.000 8.188.600ă Hầuă hếtă tồnă ch泳aă tạiă khuă v詠că
cácămỏăthan,ăđổătạiăbãiăthảiăvenă
bi吋năởăcácăđơnăvịătuy吋năthană
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3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP S盈 DỤNG PTCN LÀM VLXD 

3.1 Phế thải xỉ gang thép 

3.1.1 Các giải pháp sử dụng xỉ lò cao luyện gang 

-ăĐầuătư,ănghiênăc泳uăcôngăngh羽ănghi隠năxỉălòăcaoă

-ăSửădụngălàmăphụăgiaăxiămĕngăăă

-ăSửădụngălàmăphụăgiaăbêătôngă

-ăSửădụngălàmăv壱tăli羽uăgiaăcốăđấtă

3.1.2 Các giải pháp sử dụng xỉ thép 

-ăXửă lýăxỉă thépă làmăcốtă li羽uăbêă tông,ăbêă tôngăasphalt,ăv壱tă li羽uăsană lấp,...ăTuyănhiênăđ吋ăsửă
dụngăđượcăvàoăcácămụcăđíchătrên,ăxỉăthépăphảiăđượcăxửălýăđ吋ăloạiăbỏăcácăyếuătốăcóăhại.ă

3.2 Phế thải tro, xỉ nhiệt điện 

Xử lý tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng, bê tông 

-ăNếuăsửădụngătroăbayălàmăphụăgiaăkhoángăsẽăsửădụngăđượcălượngărấtălớn.ăă

-ăĐ吋ăsửădụngă làmăphụăgiaăchoăxiămĕngă troăxỉăcầnăphảiăđượcăxửă lýăđảmăbảoăcácăyêuăcầuă
trongătiêuăchuẩnăTCVNă10302:2014ă[11]ă

Làm nguyên liệu thay thế sản xuất xi măng 

-ă Sửă dụngă troă bayă làmănguyênă li羽uă sảnă xuấtă xiămĕngă cóă ti隠mănĕngă sửădụngă troă bayă vớiă
lượngălớnă

-ăTroăbayăkhôngăyêuăcầuăcaoăv隠ăhàmălượngăMKN,ăcóăth吋ăsửădụngătroăbayăchưaăquaătuy吋nă

-ăTuyănhiênăđ吋ăsửădụngăđượcăcácănhàămáyăxiămĕngăphảiăcóăđầuătưănghiênăc泳u,ăhoặcăcảiă
tiếnăcôngăngh羽,ălắpăđặtăcácăthiếtăbịăphụătrợănếuăcần.ă

Sử dụng tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san nền, san lấp, đường giao thông 

Sửădụngătroăxỉănhi羽tăđi羽nălàmăv壱tăli羽uăsanăn隠n,ăsanălấp,ăcóăth吋ăsửădụngătroăxỉăcóăhàmălượngă
cácăbonăchưaăcháyăcao.ăVìăv壱yăđâyălàăgiảiăphápăsửădụngătroăxỉăvớiăkhốiălượngălớn,ăcóănhi隠uăýă
nghĩaătrongăgiảiăquyếtăôănhi宇mămôiătrường.ăTuyănhiên,ăđ吋ăsửădụngăđượcăcầnăphảiăphảiăcóăđầuă
tưănghiênăc泳u.ăă

Thay thế sét sản xuất gạch nung 

Trongăcôngăngh羽ănungă lòă tunel,ă lượngă troăbayă trộnă vàoăcùngănguyênă li羽uă cóă th吋ă lênăđếnă
60ă-ă70%.ă

Sản xuất gạch không nung, bê tông nhẹ, bê tông khí chưng ápă

Troăbayăđạtăyêuăcầuăcóăth吋ăsửădụngăthayăthếăxiă ămĕngă10ăđếnă30%ătrongăbêătông,ăcóăth吋ă
thảyăthếă100%ăcátătrongăsảnăxuấtăbêătôngăkhíăchưngăáp.ăă
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3.3 Phế thải th衣ch cao  

3.3.1 Thạch cao FGD nhiệt điện 

ThuăhồiăthạchăcaoăFGDăđạtăyêuăcầuăchấtălượng,ăsửădụngăchoăcácămụcăđíchăsau:ă

-ăLàmăthạchăcaoănhânătạoăchoăsảnăxuấtăxiămĕngă

-ăLàmănguyênăli羽uăchếătạoăthạchăcaoătấmătường,ătấmătrần,...ă

-ăCácămụcăđíchăkhác:ăChếătạoăchấtăkếtădínhăthạchăcao,ăchếătạoăxiămĕngăsunăphua,...ă

3.3.2 Với bã thải thạch cao PG 

XửălýăbãăthảiăthạchăcaoăPGăchoăcácămụcăđíchăsau:ă

-ăLàmăthạchăcaoănhânătạoăchoăsảnăxuấtăxiămĕngă

-ăLàmănguyênăli羽uăchếătạoăthạchăcaoătấmătrần,ătấmătường,..ă

-ăCácămụcăđíchăkhác:ăChếătạoăchấtăkếtădínhăthạchăcao,ăchếătạoăxiămĕngăsunăphua,...ă

3.4 Phế thải đá xít 

Thay thế một phần sét để sản xuất gạch nung 

Trongăthànhăphầnăc栄aăđáăxítăthảiăch泳a:ămộtălượngăthană(5-8%),ăvàătroăđáăxítăcóăthànhăphầnă
tươngăt詠ănhưăđấtăsét,ăvìăv壱yăcóăth吋ăsửădụngăđáăxítăthảiălàmănguyênăli羽uăthayăthếăđấtăsétăsảnă
xuấtăgạchănung.ăVớiăvi羽căsửădụngănày,ăgópăphầnăvừaăt壱nădụngălượngăthanătrongăđáăxít,ăvừaă
gópăphầnătiếtăki羽mătàiănguyênăđấtăsét.ă[8]ă

Thay thế một phần sét sản xuất xi măng 

Vi羽căsửădụngăđáăxítăthảiălàmănguyênăli羽uăthayăthếăđấtăsétăđangăđượcătiếnăhànhătạiăCôngătyă
XMăHoàngăThạchăvàăXiămĕngăLamăThạch,ăxiămĕngăThànhăCôngă3.ă

Sản xuất một số loại vật liệu khác như: 

-ăSửădụngăđáăxítăthảiăsảnăxuấtăgạchăxâyăkhôngănungă

-ăSửădụngăđáăxítăđ吋ăsảnăxuấtăgạchăgốmătườngăcấuătrúcăđặcă

4 ĐỀ XUẤT VỀ C愛 CH蔭 CHệNH SÁCH 

4.1 Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hư噂ng dẫn sử d映ng các lo衣i PTCN 
làm VLXD 

CơăquanăQuảnălýăNhàănướcăcầnăxâyăd詠ngăvàăhoànăthi羽năh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăhướngăd磯nă
sửădụngăvớiăcácăloạiăphếăthảiăcôngănghi羽pădùngălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăcụăth吋:ă

-ăBanăhànhătiêuăchuẩnăvàăhướngăd磯năsửădụngăxỉălòăcaoăluy羽năgangălàmăphụăgiaăsảnăxuấtăxiă
mĕng,ăbêătôngăvàăv英aăă

-ăBanăhànhăhướngăd磯năxửălýăxỉăthépălàmăcốtăli羽uăchoăbêătôngăasphalt,ăv壱tăli羽uărảiăđườngăvàă
v壱tăli羽uăsanălấp,...ă
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-ăBanăhànhătiêuăchuẩnătroăbayălàmăăđườngăgiaoăthông,ăv壱tăli羽uăsanălấp,ălàmănguyênăli羽uăthayă
thếătrongăsảnăxuấtăxiămĕng,ăgạchăsétănung,...ăă

-ăXâyăd詠ngătiêuăchuẩnăv隠ăthạchăcaoănhânătạoătáiăchếătừănguồnăbãăthảiăFGDăvàănguồnăbãă
thảiăPGăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăvàă làmănguyênă li羽uăsảnăxuấtă tấmă trần,ă tấmă tường,ăv壱tă li羽uă
sanălấp,...ă

-ăBanăhànhătiêuăchuẩnăvàăhướngăd磯năsửădụngăđáăxítă thană làmănguyênă li羽uăthayăthếătrongă
sảnăxuấtăxiămĕngăvàăgạchănung.ă

4.2 Ban hành các cơ chế chính sách 

4.2.1 Với các đơn vị phát sinh phế thải công nghiệp  

-ăVớiăcácăcơăsởăcôngăngi羽păphảiăcóătráchănhi羽măphânăloại,ăxửălýăhoặcăphốiăhợpăvớiăđơnăvịă
bênăngoàiăđ吋ăxửă lýă cácăphếă thảiă côngănghi羽păđạtă yêuăcầuă trongă tiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnă làmă
nguyênăli羽uăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăcụăth吋ănhư:ă

+ăNguồnăxỉăgangăthép:ăĐầuătưăquyătrìnhălàmănguộiăxỉălòăcao,ăcôngăngh羽ăxửălýăxỉăthépă

+ăNguồnătroăxỉănhi羽tăđi羽n:ăă

ă*ăNgànhăđi羽năcầnăcóăgiảiăphápăđầuă tư,ăcảiă tiếnăcôngăngh羽ăđốtăđ吋ăgiảmăhàmă lượngăMKNăă
trongătroăxỉ,ănhằmăgiảmăthi吋uăchiăphíăxửălýăvàănângăcaoăhàmălượngăsửădụngătroăxỉănhi羽tăđi羽nă
trongăVLXD.ăă

ă*ăĐầuătưădâyăchuy隠năxửălý,ătuy吋nătroăxỉ,ăđảmăbảoătroăxỉăphùăhợpăyêuăcầuălàmăVLXDă

+ăNguồnăphếăthảiăthạchăcao:ăCácănhàămáyănhi羽tăđi羽năđốtăthanăphunăphảiăđầuătưăh羽ăthốngă
thuăhồiăthạchăcaoăFGDăvàăv壱năhànhăh羽ăthốngăthuăhồiăthạchăcaoăFGDăđạtăyêuăcầuălàmăVLXD.ă
VớiănguồnăphếăthảiăthạchăcaoăPGăphảiăđầuătưădâyăchuy隠năxửălýăphếăthảiăthạchăcaoăPGăthànhă
thạchăcaoănhânătạoăđạtăyêuăcầuălàmăphụăgiaăsảnăxuấtăxiămĕng,ăsảnăxuấtătấmătrần,ătấmătường.ă

-ăChỉăcấpămặtăbằngăbãiăch泳aăphếăthảiătrongămộtăsốănĕmănhấtăđịnhă(nhưăđốiăvớiăcácănhàămáyă
nhi羽tă đi羽n,ă hóaă chấtă phână bónă làă 2ă nĕmă trongă Quyếtă địnhă sốă 1696/QĐ-TTg,ă ngàyă
23/9/2014).[13]ă

-ăVớiăcácătrườngăhợpăkhôngăđ栄ăkhảănĕngăđầuătưăcôngăngh羽ăxửălýăPTCNăphảiăthuêăđơnăvịăcóă
đ栄ănĕngă l詠că đ吋ă th詠căhi羽nă phână loạiă vàă xửă lýă đạtă yêuă cầuă trongă tiêuă chuẩn,ă quyă chuẩnă làmă
nguyênăli羽uăsảnăxuấtăVLXD.ăă

4.2.2 Với các đơn vị xử lý, sử dụng PTCN làm VLXD 

-ăKhuyếnăkhíchăcácăđơnăvịăxửălýăPTCNăđạtăyêuăcầuălàmăVLXDăvàăcácăđơnăvịăsảnăxuấtăVLXDă
sửădụngăphếăthảiăcôngănghi羽pălàmănguyênăli羽uăchoăsảnăxuấtăVLXD.ăă

+ăCácăđơnăvịănàyăđượcăhưởngăchínhăsáchăưuăđãiăđầuătưătheoăquyăđịnhătạiăkhoảnă1ăĐi隠uă15ă
vàăhỗătrợăđầuătưătheoăquyăđịnhătạiăkhoảnă1ăĐi隠uă19ăc栄aăLu壱tăĐầuătưănĕmă2014;ă[14,15]ă

+ăĐượcăhỗătrợăchiăphíăchuy吋năgiaoăcôngăngh羽ăđốiăvớiăcácăd詠ăánăđầuătưăcóăchiăphíăchuy吋nă
giaoătheoăquyăđịnhătạiăĐi隠uă9ăvàăĐi隠uă39ăc栄aăLu壱tăchuy吋năgiaoăCôngăngh羽ănĕmă2006;ă
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+ăCácăchínhăsáchăưuăđãiăvàăhỗătrợăđầuătưăkhácăcóăliênăquan.ăă

-ăCóăcơăchế,ăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchăvi羽căsửădụngăcácăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđượcă
sảnăxuấtătừăphếăthảiăcôngănghi羽pă

-ăKhôngăcấpăphépăchoănh壱păkhẩuăcácăloạiătroăxỉ,ăthạchăcaoănhânătạo,...ăđiătừăcácănguồnăPTCN.ăă

K蔭T LU一N 

LoạiăPTCNăởănướcătaăhi羽nănayăphátăsinhălớnănhấtălàătroăxỉănhi羽tăđi羽n,ălượngăphếăthảiănàyăsẽă
liênătụcăcònătĕngătrongăcácănĕmătới.ăTuyănhiênălượngătroăxỉăNĐăđượcătáiăsửădụngălàmăVLXDă
hàngănĕmăkhôngănhi隠u.ăNgoàiăraăcácăloạiăphếăthảiăkhácăcũngăphátăsinhălượngălớnănhưăxỉăgangă
thép,ăđáăxítăthải,ăcácăloạiăbãăthảiăthạchăcaoăPGăhóaăchấtăphânăbón,ăFGDănhi羽tăđi羽n,...ă

Nhưă trên,ă d詠ăánăđãăđ隠ă xuấtămộtă sốăgiảiă phápă xửă lýă vàă sửădụngă cácă loạiăPTCNăvàoă làmă
VLXD.ăĐ吋ăvi羽cătĕngăcườngăsửădụngăcácăPTCNălàmăVLXDăđượcăápădụngătrongăth詠cătế,ăcácăcơă
quanăQuảnălýăNhàănướcăphảiăbanăhànhăvàăcụăth吋ăhóaăcácăcơăchếăchínhăsáchăđốiăvớiăcácăch栄ă
thảiăvàăđơnăvịăxửălý,ăsửădụngăPTCNăvàoălàmăVLXD.ă

ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

1.ă Nguồnă thôngă tină từă hi羽pă hộiă xỉă Nipponă Nh壱tă Bản,ă Nipponă Slagă Association,ă
http://www.slg.jp/e/slag/kind.htmlă

2.ăĐi隠uătra,ăkhảoăsátăđánhăgiáăvàăđ隠ăxuấtăgiảiăphápăsửădụngătri羽tăđ吋ănguồnătroăxỉănhi羽tăđi羽nă
trongăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

3.ăĐi隠uătra,ăđánhăgiáăth詠cătrạngăkhửălưuăhuỳnhătạiăcácănhàămáyănhi羽tăđi羽n,ăđ隠ăxuấtăxuấtăgiảiă
phápăt壱năthuăthạchăcaoăsauăkhiăxửălýăđ吋ăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

4.ăBáoăcáoăQuyăhoạchăphátătri吋năngànhăthanăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020,ăcóăxétătri吋năvọngăđếnă
nĕmă2030ă

5.ăĐi隠uătra,ăkhảoăsátăcácănguồnăphếăthảiăcôngănghi羽pălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uă
xâyăd詠ng,ă2015ăă

6.ăĐi隠uătra,ăđịnhăhướngăsửădụngăphếăthảiăcôngănghi羽păvàoă lĩnhăv詠căsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyă
d詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ă2001ă

7.ăăNguồnăthôngătinătừăHi羽păhộiăxỉăChâuăỂuă-ăEuroSlagăă

8.ăNghiênăc泳uăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătừăxítăthảiăcácănhàămáyătuy吋năthan,ăVi羽năKhoaăhọcă
Côngăngh羽ămỏă-ăT壱păđoànăthanăkhoángăsảnăVi羽tăNamă

9.ăNghiênăc泳uăsửădụngătroăbayănhi羽tăđi羽năđốtăthanătầngăsôiătuầnăhoànăcóăkhửăkhíăsunăphuaă
c栄aăNhàămáyănhi羽tăđi羽năCaoăNgạnăchoăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă-ăTS.ăLươngăĐ泳căLong.ă

10.ăNghiênăc泳uăsửădụngătroăbayănhi羽tăđi羽nălàmăphụăgiaăkhoángăđ吋ăsảnăxuấtăxiămĕngăpoocă
lĕngăhỗnăhợp,ăxiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợpăb隠năsunăphátăvàăxiămĕngăítătỏaănhi羽tă-ăThS.ăNguy宇nă
VĕnăĐoàn.ă
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11.ăTCVNă10302:2014ăPhụăgiaăhoạtătínhătroăbayădùngăchoăbêătông,ăv英aăxâyăvàăxiămĕngă

12.ăNghịăđinhăsốă38/2015/NĐ-CPăngàyă24/4/2015,ăv隠ăquảnălýăchấtăthảiăvàăphếăli羽uă

13.ăQuyếtăđịnhăsốă1696/QĐ-TTg,ăngàyă23/9/2014ăv隠ămộtăsốăgiảiăphápăth詠căhi羽năxửălýătro,ăxỉ,ă
thạchăcaoăc栄aănhàămáyănhi羽tăđi羽n,ănhàămáyăhóaăchấtăphânăbónăđ吋ălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtă
VLXD.ăă

14.ăNghịăđịnhă04/2009/NĐ-CPăv隠ăưuăđãi,ăhỗătrợăhoạtăđộngăbảoăv羽ămôiătrườngă

15.ăLu壱tăbảoăv羽ămôiătrườngăngàyă23ăthángă6ănĕmă2014,ăcóăhi羽uăl詠cătừăngàyă01/01/2015.ă
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NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HI烏N TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
THỎC ĐẨY ỨNG DỤNG V一T LI烏U TI蔭T KI烏M NĔNG LƯ営NG PHỐ H営P 

CHO CÁC CỌNG TRÌNH XÂY D衛NG Ở VI烏T NAM 

RESEARCH,ăASSESSINGăTHEăCURRENTăSTATUSăANDăPROPOSALă
SOLUTIONSăTOăPROMOTEăTHEăAPPLICATIONăOFăENERGY-SAVINGă

MATERIALSăFORăCONSTRUCTIONăWORKSăINăVIETăNAMă

ThS. Nguy宇n Thị Tâm, KS. Lê Cao Chiến, ThS. Khổng Thị Giang, ThS. Ngô Thị Bích 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
V壱tăli羽uăcóătínhăd磯nănhi羽tăthấpăđãăvàăđangăđượcăsửădụngătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăbởiă

nhi隠uăưuăđi吋mănhưăgiảmătổnăthấtănhi羽tăvàoămùaăđông,ătiếtăki羽mănĕngălượngălàmămátăvàoămùaă
hèăvàăgiảmăchiăphíăv壱tătưăchoăkếtăcấuăchịuăl詠c.ăThángă11/2005,ăBộătrưởngăBộăXâyăd詠ngăđãăkýă
quyếtăđịnhăbanăhànhăQCVNă09/2005-BXDă“Quyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăcácăcôngătrìnhăxâyă
d詠ngăsửădụngănĕngălượngăhi羽uăquả”ăvàăđãăđượcăsửaăđổiăbằngăphiênăbảnăQCVN09/2017-BXD.ă
Đ吋ăcóăcơăsởăth詠căhi羽năquyếtăđịnh,ăbàiăbáoănàyăthảoălu壱năv隠ăcácătiêuăchíăđánhăgiáăv壱tăli羽uătiếtă
ki羽mănĕngălượng,ăthấtăthoátănhi羽tăquaăvỏăcôngătrìnhăvàămộtăsốăv壱tă li羽uătiếtăki羽mănĕngălượngă
đangăđượcăsảnăxuấtăvàăsửădụngătrongănước.ăGiảiăphápăthúcăđẩyă泳ngădụngăv壱tăli羽uătiếtăki羽mă
nĕngălượngătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăcũngăđượcăđ隠ăxuất.ă

Từ khóa:ăV壱tăli羽uătiếtăki羽mănĕngălượng,ăQCVNă09:2017/BXD,ăcáchănhi羽t,ăh羽ăsốăd磯nănhi羽t.ă

Abstract: 
Low-thermală conductivityă materialsă areă widelyă usedă ină civilă constructionă becauseă ofă itsă

advantagesă suchă asă lowă heată lossesă ină winter,ă savingă heată ină summeră andă lowă costă ofă rawă
materialsăinăload-bearingăstructures.ăInăNovemberă2005,ăMinisterăofăConstructionăhadădecidedătoă
publishă Vietnameseă regulationăQCVNă 09/2005-BXDă namedă “Energyă Efficiencyă Buildingă Codeă
(EEBC)”ă andă ită wasă replacedă byăQCVNă 09/2017-BXDă version.ă Ină orderă toă performă regulationă
09/2017-BXD,ă theă evaluationă evaluatingă criteriaă ofă energy-savingă materialsă andă heată lossesă
throughăboundaryăwereădiscussed.ăSomeădomesticăenergy-efficientăbuildingămaterialsăwereăalsoă
mentioned.ăAăsolutionăforătheăapplicationăofăenergy-savingămaterialsăinăbuildingsăwasăproposed.ăă

Key words:ăEnergy-savingămaterial,ăQCVNă09:2017/BXD,ălowăthermalăconductivity.ă

ă

1. Khái niệm v隠 v壱t liệu tiết kiệm năng lượng 

Kháiăni羽măV壱tă li羽uă tiếtăki羽mănĕngă lượngăđượcăsửădụngăđ吋ămôă tảăcácă loạiăv壱tă li羽uăkhiăsửă
dụngătrongăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăcóăcùngădạngăkếtăcấuănhưăkhiăsửădụngăcácăloạiăv壱tăli羽uăkhácă
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giúpăcôngătrìnhăsửădụngătiếtăki羽mănĕngălượngănhưngăv磯năđảmăbảoănh英ngăyêuăcầuăv隠ăti羽nănghiă
sửădụngăvàăcácăch泳cănĕngăhoạtăđộngătheoăyêuăcầu.ăă

2. Các tiêu chí đánh giá v壱t liệu tiết kiệm năng lượng 

a) Tính dẫn nhiệt (λ) 

Tínhăd磯nănhi羽tăc栄aăv壱tăli羽uăđặcătrưngăbằngăđộăd磯nănhi羽t.Độd磯nănhi羽tăđượcăxácăđịnhăbằngă
nhi羽tălượngă(tínhăbằngăw)ătruy隠năquaămộtăđơnăvịădi羽nătíchăv壱tăli羽uătrongămộtăđơnăvịăthờiăgian,ă
dướiăgradientăc栄aănhi羽tăđộ.ă

Tínhăd磯nănhi羽tălàămộtăthuộcătínhăquanătrọngăc栄aăv壱tli羽u,ăh羽ăsốăd磯nnhi羽tλăcóăcácăth泳ănguyênă
W/(m.°C)ăhoặcăkCal/(m.°C.h).ăă

b) Nhiệt dung (C) 

Nhi羽tădungălàănhi羽tălượngăcầnăthiếtăđ吋ălàmătĕngănhi羽tăđộăc栄aămộtăv壱tăcóăkhốiălượngănàoăđóă
lênă1°C.ă

Nhi羽tădungăriêngăc栄aămộtăchấtălàămộtăđạiălượngăv壱tălýăcóăgiáătrịăbằngănhi羽tălượngăcầnătruy隠nă
choămộtăđơnăvịăkhốiălượngăchấtăđóăđ吋ălàmătĕngănhi羽tăđộălênă1°C.ă

Th泳ănguyênăc栄aănhi羽tădungăriêngălàăJ/(kg.°K)ăhayăJ/(kg.°C).ă

c) Độ rỗng 

Độărỗngăc栄aăv壱tăli羽uălàătỷăl羽ăphầnătrĕmăphaăkhíăcóătrongăkhổiăth吋ătíchăc栄aăv壱tăli羽u.ă

Độărỗngăhởăc栄aăv壱tăli羽uăbaoăgồmăcácălỗărỗngăthấmănước.ăDoăv壱yăcóăth吋xácăđịnhăđộărỗngăhởă
bằngăphươngăphápăxácăđịnhăđộăhútănướcăbãoăhoà.ă

Độărỗngătoànăphầnăc栄aăv壱tă li羽uăphụăthuộcăvàoătỷă l羽ăthànhăphầnăphaărắn.ăThànhăphầnănàyă
đóngăvaiătròăquyếtăđịnhăđếnătínhăchấtăcơălýăvàătínhăchấtăsửădụngăc栄aăv壱tăli羽u.Doăđóăkhiătĕngăđộă
rỗngătoànăphầnăc栄aăv壱tăli羽uăsẽălàmăgiảmăcườngăđộăcơăhọcăvàălàmătĕngăbiếnădạng.ă

d) Khối lượng thể tích (γ) 

Trênăth詠cătế,ăkhốiălượngăth吋ătíchăđượcăxácăđịnhăd宇ădàngăhơnăsoăvớiăđộărỗng.ăDoăv壱yăđ吋ăsoă
sánhăkhảănĕngăcáchănhi羽tăc栄aăcácăsảnăphẩmăchếătạoătừămộtăloạiăv壱tăli羽u,ăthườngăsoăsánhăkhốiă
lượngăth吋ătíchăc栄aăchúng.ă

e) Cường độ 

Cườngăđộăc栄aăv壱tăli羽uălàăkhảănĕngăc栄aăchúngăchịuăđượcăcácă泳ngăsuấtă(nén,ăkéo,ăuốn)ăđạtă
đếnăgiáătrịănhấtăđịnhămàăkhôngăbịăpháăhoại.ă

f) Độ hút nước 

Độăhútănướcăc栄aăv壱tăli羽uăkhôngănh英ngălàmăgiảmătínhăchấtăcáchănhi羽tămàăgiảmăcườngăđộăvàă
tuổiăthọăc栄aăcôngătrình.ă
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g) Độ ổn định nhiệt 

Làătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăgi英ăđượcătínhăchấtăc栄aănóăkhiăchịuătácădụngăc栄aănhi羽tăđộăthayăđổi.ă

h) Độ thấm khívà thấm hơi nước 

Cácăv壱tăli羽uăcóăđộărỗngălớnăvìăv壱yăđộăthấmăkhí,ăthấmăhơiăkháăcao.Độăthấmăkhíăc栄aăv壱tăli羽uă
cầnăđượcătínhătoánăkhiăxâyăd詠ng.ă

3. Thất thoát nhiệt qua vỏ bao che công trình 

Phầnănhi羽tătruy隠năquaătườngăvàăquaăkínhăchiếmătỉăl羽ărấtălớn.ăKếtăquảăđánhăgiáătổnăthấtănhi羽tă
trongăcôngătrìnhătạiămi隠năBắc,ămi隠năNamăđượcătổngăhợpătrongăBảngă1,ă2.ă

Bảng Error!ăNoătextăofăspecifiedăstyleăinădocument.. Tỷ lệ các thành phần nhiệt khu v詠c 
mi隠n Bắc 

Quaăkínhă Quaămáiă Quaăváchă Quaăn隠nă

Q11ă Q21ă Q22ă Q23ăH羽ă

%ă %ă %ă %ă

Chungăcưă 16ă-ă33ă 0ă-ă3ă 25ă-ă40ă 0ă-ă1ă

Vĕnăphòngă 12ă-ă40ă 0ă-ă1ă 10ă-ă23ă 0,6ă-ă6ă

ă ă
Hình 1. Tỷ lệ các thành phần nhiệt hệ chung cư 

khu vực miền Bắc 

Hình 2. Tỷ lệ các thành phần nhiệt hệ văn phòng 

khu vực miền Bắc 

a) Tỷ lệ các thành phần nhiệt trong tổng nhiệt thừa các công trình khu vực miền Nam 

Tỷăl羽ăcácăthànhăphầnănhi羽tăc栄aăcácăcôngătrìnhăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă1.24ăvàăHìnhă1.27,ă
Hìnhă1.28:ă

Bảng 2: Tỷ lệ các thành phần nhiệt khu v詠c mi隠n Nam 

Quaăkínhă Quaătrầnă Quaăváchă Quaăn隠nă

Q11ă Q21ă Q22ă Q23ăH羽ă

%ă %ă %ă %ă

Chungăcưă 20ă-ă44ă 0ăậă3ă 20ă-ă32ă 0ă-ă1ă

Vĕnăphòngă 13ă-ă43ă 0ăậă2ă 6ă-ă18ă 0,2ăậă2,5ă
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Hình 3. Tỷ lệ các thành phần nhiệt hệ chung cư 

khu vực miền Nam 

Hình 4. Tỷ lệ các thành phần nhiệt hệ văn phòng 

khu vực miền Nam 

4. Một số lo衣i v壱t liệu tiết kiệm năng lượng dùng trong công trình xây d詠ng 

4.1 Kính tiết kiệm năng lượng 

ăKínhăph栄ăphảnăquangă
Kínhăph栄ăphảnăquangă làă loạiăkínhăđượcăph栄ă lênă trênăb隠ămặtăc栄aă tấmăkínhămộtă loạiăhóaă

chấtăđặcăbi羽tăcóătínhănĕngăphảnăxạăánhăsáng,ătiaătửăngoạiălàmăhạiăconăngười,ăcáchănhi羽tălýă
tưởng,ănhưngăv磯năđảmăbảoăđộăsángătốiăđaăvàăđộăthấuăquangăchoăcĕnăphòng.Cóănhi隠uădạngă
kínhăphảnăquangă(kínhăphảnăquangăthường,ătôi,ădán...)ăvàămàuăsắcăphongăphúă(xanhălá,ăxanhă
nướcăbi吋n,ăxám,...).ăă

ăKínhăSolarăControlăă
Kínhănàyăcóătínhăchấtăgiảmănhi羽tălượngătừăbênăngoàiăvàoătrongănhàăđ吋ăgiảmăthi吋uăchiăphíăsửă

dụngăchoăđi隠uăhòaălàmămátăcĕnăphòng.ă

ăKínhălowăEă
Đảmăbảoăphầnălớnălượngăánhăsángămặtătrờiămàămắtăthườngăcóăth吋ănhìnăthấyăđ吋ăchiếuăsángă

phíaăbênătrongănhàăvàăchốngăthấtăthoátănhi羽tătừăphíaătrongănhàăraămôiătrườngăbênăngoài.ă

Vớiăđặcăđi吋măkhíăh壱uăphânăvùng:ăBắc,ăTrung,ăNamănhưăởăVi羽tăNam,ăkínhă tiếtăki羽mănĕngă
lượngăphảiăđápă泳ngăđượcăcảăhaiă loạiăkhíăh壱uălàănóngăvàă lạnh,ăvìă thếăcơăcấuăsảnăphẩmăphảiă
baoăgồmăcảă2ăloạiăkínhălàăSolarăControlăvàăLowă-ăE.ă

ă
Hình 5. Sơ đồ mô tả cấu trúc lớp phủ điển hình của kính Solar control 
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ă
Hình 6. Sơ đồ mô tả cấu trúc lớp phủ điển hình của kính Single Low - E 

ăKínhăhộpăgắnăkínăcáchănhi羽tă
Kínhăhộpăcáchăâmăcáchănhi羽tăđượcăcấuătạoăbởiăhaiăhoặcănhi隠uălớpăkínhăghépălạiăvớiănhau,ă

ngĕnăcáchăgi英aăcácă lớpăkínhă làă thanhăđ羽măcóăch泳aăhạtăhútăẩmăbênă trong,ăđượcă liênăkếtăbịtă
kínhăbằngălớpăkeoăSilicone.Cácăhạtăhútăẩmăcóătácădụngăhútăẩmălớpăkhôngăkhíăbênătrongăvàătạoă
thànhămộtălớpăkhôngăkhíăkhôăvàălàăb泳cătườngăhi羽uăquảăđốiăvớiăs詠ătruy隠nănhi羽t.ă

ăPhimăcáchănhi羽tădánăkínhă
Phimăchốngănắng,ăphimăcáchănhi羽tădùngăchoăkínhălàăsảnăphẩmăcôngăngh羽ăcao,ădạngămàngă

mỏng,ătrongăsuốtăđượcătrángăph栄ănhi隠uălớpăkimăloạiătạoănênătínhănĕngăchốngănắng,ăcáchănhi羽t.ă
Phimăđượcădánătr詠cătiếpălênăb隠ămặtăkínhăbằngămộtălớpăkeoădánăđặcăbi羽t.ăă

Phimăchốngănắng,ăphimăcáchănhi羽tădùngăchoăkínhăcóănhi隠uămàuăsắcăđaădạng,ăcóăth吋ăloạiăbỏă
tớiă99%ătiaăc詠că tím,ă80%ătiaăhồngăngoại,ăcảnăđượcătừă50-90%ăs泳cănóngăc栄aăánhănắngămặtă
trời.ăSửădụngădánăphimăcáchănhi羽tăchoănhàăkínhchoăphép tiếtăki羽m từă30%ă-ă40%ălượngăđi羽nă
sửădụngăchoăcácă thiếtăbịă làmămátădoăs泳cănóng,ănhi羽tă lượngă từăánhănắngămặtă trờiăđượcă tiếtă
giảmăđángăk吋.ăă

4.2 Bê tông khí chưng áp (AAC)  

BêătôngăkhíăchưngăápăAACălàăloạiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăchấtălượngăcaoăđượcăsảnăxuấtătừăcát,ăđáă
mạtănghi隠nămịnă(phếăli羽uăc栄aăngànhăkhaiăthácăđáăxâyăd詠ng)ăkếtăhợpăvớiăxiămĕng,ăvôi,ăthạchăcao,ă
hợpăchấtănhômăvàănước.ăMộtăsốăphảnă泳ngăhóaăhọcăxảyăraătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăvàăchưngăápă
làmăchoăgạchăACCăcóătrọngălượngăsiêuănhẹăvàăcóăđộăb隠năcaoăhơnăsoăvớiăthôngăthường.ă

Bêătôngăkhíchưngăápăcóătínhăchất:ă

-ăSiêuănhẹ:ătỷătrọngă500ă-ă700kg/m3,ă tươngăđươngă1/2ăgạchăđấtăsétănung,ăcóăth吋ăgiảmătảiă
trọngăcôngătrình.ă

-ăBảoăôn:ăh羽ăsốăd磯nănhi羽tălàă0,11ă-ă0,16W/mok,ătínhănĕngăcáchănhi羽tăgấpăhơnă5ălầnăsoăvớiă
gạchăđấtăsétănung,ăcóăth吋ăgiảmăthi吋uăchiăphíătiêuăthụăđi羽nănĕngătrongăsửădụngămáyăđi隠uăhòa.ă

-ă Chốngă cháy:ă sảnă phẩmă làă v壱tă li羽uă vôă cơă vàă khôngă bắtă cháy,ă kếtă cấuă nhi隠uă lỗă khíă nhỏă
khôngăd磯nănhi羽t,ădoăđóăchốngăcháyătốt.ă

-ăCáchăâm:ădoăkếtăcấuăcóănhi隠uă lỗăkhíănênăcóăkhảănĕngăhútăâm,ăgiảmăđángăk吋ăôănhi宇mă
tiếngăồn.ă
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-ăCườngăđộăcao:ăcườngăđộăchịuănénătừă4,0ă-ă5,0ăMPaăcấpă4ăvớiă tỉă trọngă700kg/m3,ă tươngă
đươngăvớiăgạchătuynelăđấtăsétănungăchấtălượngăcaoăhi羽nănay.ă

4.3 Bê tông bọt 

Bêătôngăbọtălàăbêătôngănhẹăch泳aămộtăsốălượngălớnăcácălỗărỗngănhânătạo,ăphânăbốămộtăcáchă
đồngăđ隠uătrongăkhốiăsảnăphẩm,ăđượcăhìnhăthànhăbằngăphươngăphápătạoăbọt;ăđượcăchếătạoătừă
hỗnăhợpăv壱tă li羽u:ăxiămĕngăpoócălĕng,ănước,ăchấtătạoăbọt,ăcóăhoặcăkhôngăcóăcốtă li羽u,ăphụăgiaă
khoángăhoạtătínhăvàăphụăgiaăhóaăhọc.ă

Hi羽nănayăởăVi羽tăNamăcóă40ăcơăsởăsảnăxuấtăbêătôngăbọt,ăvớiătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếăkhoảngă
496.000m³/nĕmătươngăđươngă357ătri羽uăviênăQTC/nĕm.ăă

4.4 Gạch chống nóng 

-ăGạchărỗngăcóăđộărỗngătừă15ăđếnă52%ătrongăđóăyêuăcầuăthànhăngoàiădàyănhỏănhấtă10mmă
vàăthànhătrongădàyănhỏănhấtă8mm.ă

-ăNgóiăđấtăsétănung.ă

ă
Gạch chống nóng dùng cho mái 

ă
Ngói chống nóng cho mái 

Hình 7. Gạch chống nóng 

4.5 Gạch ngoại thất dạng panel 

Cácătấmăcóăkíchăthướcă100ă×ă300ăcmăvàăđộădàyă3,5mm.ăCácătấmănàyăđượcăneoătr詠cătiếpă
vàoămặtăngoàiăc栄aătòaănhà.ă

ă
Hình 8. Gạch ngoại thất dạng panel 
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4.5 Gạch trấu 

Cònăgọiă làăGạchă thôngăminhă -ă iBRICK.ăSảnăphẩmădoăCôngă tyTNHHăSXăXDăTrọngăDanhă
nghiênăc泳uăsảnăxuất;ămộtăloạiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngămớiătừăcácăphếăphẩmănôngă-ăcôngănghi羽pănhưă
trấu,ănh詠aă(ch栄ăyếuă làăvỏătrấuăvàănh詠aăPP);ăđượcăsảnăxuấtă theoăcôngăngh羽ăépăápăl詠căsongă
songăquáătrìnhăgiaănhi羽t.ă

Sảnăphẩmăcóănhi隠uăưuăđi吋mănổiăb壱tănhư:ăSiêuănhẹ,ăb隠năv英ng,ăcáchăâm,ăcáchănhi羽t,ăkhảă
nĕngă chốngă thấmănướcă cao,kếtă cấu,ă liênă kếtă ngàmă chắcă chắnă khôngă cầnă v英aă xâyă trát,ă lắpă
ghépăvàăv壱năchuy吋năd宇ădàng,ăcóăkhảănĕngătáiăsửădụngăcaoăvàăđặcăbi羽tălàăđượcăsảnăxuấtătheoă
côngăngh羽ă“xanh”,ăthânăthi羽năvớiămôiătrường.ă

ăTuyănhiên,ădoăsảnăphẩmămới,ăchưaăcóătiêuăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaă(TCVN)ăchoăsảnăphẩmă
vàăgiáăthànhăsảnăphẩmăcònăcaoănênăchưaăsửădụngănhi隠uătrênăthịătrường.ăă

4.6 Sơn chống nóng 

Sơnăphảnăxạănhi羽tălàăloạiăsơnăh羽ănướcămộtăthànhăphần,ăđượcăchếătạoătừăchấtătạoămàngăcóă
khảănĕngăchịuăkhíăh壱uănóngăb泳c,ăliênăkếtăvớiăphụăgiaăphảnăquangăcóăcấuătrúcătinhăth吋ăxếpălớp,ă
cóăkhoảngătrốngăbênătrong,ăngĕnăcảnătruy隠nănhi羽tăvàăphảnăxạăánhăsáng,ătạoăthànhăth吋ăđồngă
nhất,ăbámăchặtălênăb隠ămặtăcácăkếtăcấuănhưămáiătôn,ătườngăngĕnăđaădạngăc栄aăcácăcôngătrìnhă
nhưămáiătôn,ănhàăxưởng,ăkhuăcôngănghi羽p,ănhàăkho,…ă

ăCácătínhăchấtăc栄aăsơnănhưăsau: 
Chốngănóngătheoăquyălu壱tăphảnăxạăánhăsángăvàăcáchănhi羽t,ălàmăgiảmănhi羽tăđộăb隠ămặtăv壱tă

li羽uăgiúpătĕngăchênhăl羽chănhi羽tăđộătrongănhàăvàăngoàiănhàă(nhi羽tăđộăcàngăcaoăthìăđộăchênhăl羽chă
càngălớn).ă

Khiănắngănóngăđỉnhăđi吋m,ănhi羽tăđộămáiătônăcóăth吋ălênăđếnă600oC,ănếuădùngăsơnăchốngănóngă
cóă th吋ă giúpă làmă giảmă nhi羽tă độămáiă tônă từă 12÷200oC,ă cònă khiă nhi羽tă độămáiă tônă vàoă khoảngă
450oCăcóăth吋ăgiúpălàmăgiảmănhi羽tăđộătừă5÷80oC.ă

Chốngărêuămốc,ăkhôngăgâyărỉă tôn,ă tĕngăđộăb隠năchoămái,ăgiảmăâmăthanhătrênămáiătônăkhiă
trờiămưa.ă

Giúpătiếtăki羽mănĕngălượngălàmămát,ăgiảmăchiăphíătĕngătuổiăthọăchoăcácăthiếtăbị,ămáyămócăv壱tă
li羽uălưuăkho.ă

4.7 Tấm thạch cao  

Tấmă cóă trọngă lượngă nhẹ,ă khoảngă (6.5ă -ă 9.5)ă kg/m2,ă khôngă làmă ảnhă hưởngă đếnă kếtă cấuă
chungăc栄aăcôngătrìnhăkhiălắpăđặt.ă 

4.8 Tấm tường  

ăTấmătườngăAcotec 

TấmătườngăAcotecălàăcấuăki羽năxâyăd詠ng,ăđượcăsảnăxuấtătừăhỗnăhợpăbêătôngăc泳ng,ăcốtăli羽uă
mịnă(thànhăphầnăch栄ăyếuăxiămĕngă+ăcátăhoặcămạtăđáă+ănước)ătheoăcôngăngh羽ăđùnăépăbánăkhô;ă
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cóăchấtă lượngătheoăTCVNă11524:2016;ădùngăđ吋ălắpăghépăcácăkếtăcấuătườngătrongăcácăcôngă
trìnhăxâyăd詠ng.ă

ăTấmătườngăBACOTEC 

TấmătườngăBACOTECăcóăhìnhădạngătươngăt詠ătấmăACOTEC,ădạngătấmăvớiăcácălỗărỗngătheoă
chi隠uădọcăc栄aătấm.ăBêătôngăsửădụngăcốtăli羽uănhẹălàăcácăhạtăKezamzit.ăNguyênăli羽uăchínhăđượcă
sửădụngăđ吋ăchếătạoăbêătôngăbaoăgồm:ăxiămĕng,ăcốtăli羽uăkezamzit,ăvàănước.ăTấmăđượcăchếătạoă
theoăphươngăphápăđùnăép.ă

ăPanelăCửuăLong 

TấmăpanelăCửuăLongălàăv壱tăli羽uănhẹădạngăpanelăkẹpăgồmă2ălớpămặtăbằngăthépălá,ăgi英aălàă
tấmăxốpăEPSăđượcăgắnăkếtăvớiănhauăbằngăkeoătổngăhợp.ăă

Doăphảiăsửădụngăcácănguyênăli羽uăcaoăcấpănhưătônălá,ăkhungăthép,ăxốpăEPS,ăkeoădánătổngă
hợpănênăgiáă thànhă sảnă phẩmăcao,ă chưaăphùăhợpă vớiă s泳cămuaă c栄aănhânădânănôngă thônăởă
ĐBSCLăhi羽nătại.ă

ăTấmăEVGă3D 

Tấmă EVG-3Dă làă v壱tă li羽uă nhẹă doă Côngă tyă EVGă -ă ENTWICKLUNGSă UNDă
VERWERTUNGSGESELLSCHFTăM.B.Hăc栄aăCộngăHòaăÁoăsángăchếăvàăđượcăchuy吋năgiaoăcôngă
ngh羽ăchoănhi隠uănướcătrênăthếăgiới.ăBộăKhoaăhọcăCôngăngh羽ăvàăMôiătrườngăVi羽tăNamăđãăcấpăbằngă
độcăquy隠năsángăchếăchoăcấuăki羽năxâyăd詠ngăEVGă3DăPanelsă(sốăN0ă468ăngàyă02/06/1993).ă

ăTấmăADAGE-ă620.ăPanelă-ă620ăcóă2ădạng: 
+ăDạngărỗng:ăkhôngăcóăcốtăthép;ă

+ăDạngăđặcăcóălướiăthépăhànătừăcácăsợiăthépăФă3mmă.ă

ăTấmăTBK 

Nguyênăli羽uăđ吋ăsảnăxuấtăpanelăTBKăgồm:ăxiămĕng,ăcátănghi隠nămịn,ăchấtătạoăbọt,ăsợiădừa,ă
phụăgiaăsiêuădẻo.ă

ăTấmăPAROVA 

PanelăPAROVAđượcăcấuătạoă3ălớp,ălớpălõiălàăxốpăpolystyren,ă2ălớpăngoàiălàăvánăxiămĕngăsợiă
rơmăđượcăliênăkếtăbằngăkeoăh英uăcơ.ă

ăTấmăpanelăLCă 
Tấmăcóăkíchăthướcă1200ăă600ăă50ămm,ălắpăd詠ngătạoăthànhăváchărỗngătươngăt詠ănhưăváchă

thạchăcao,ăphầnă rỗngăbênă trongăcóă th吋ănhồiă thêmăbôngăkhoángăhoặcăđổăbêă tôngăbọtăđ吋ă tạoă
thànhăpanelăkẹp.ă

 

 

 

 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 128ă

ăăă  
Hình 9. Tấm panel LC 

ăTấmăpanelăTGC 

Sảnă phẩmă đượcă cấuă thànhă trênă cơă sởă bêă tôngă nhẹă cốtă li羽uă rỗngă keramzită giaă cườngă
thêmă lướiă thép.ăNgoàiăvi羽căsửădụngăchoăkếtăcấuă tường,ăpanelăTGCăcònăsửădụngăchoăkếtă
cấuăsàn,ămái.ăă

ăPanelăV-lite 

TấmăpanelăV-linecóăcácăkíchăthướcăDxRxCălàă1200ăă(600,ă500,ă400)ăă(200,ă150,ă100),ăcácă
lỗărỗngăcóăđườngăkínhă60,ă90ămmăsửădụngăbêătôngăbọtăcóăcườngăđộănénătừă3,5ăMPaăđếnă5,0ă
MPa.ăKhốiălượngămộtătấmădaoăđộngătừă46ăkgăđếnă82ăkg.ă

4.9 Bông thủy tinh cách nhiệt (Glasswool) 

Cóătínhănĕngăcáchănhi羽t,ăcáchăâm,ăcáchăđi羽năcao,ăkhôngăcháy,ăm隠mămạiăvàăcóătínhăđànă
hồiătốt.ă

4.10 Bông khoáng (rockwool) 

Đượcăsảnăxuấtătừă2ăthànhăphầnăchínhălàăđáăBasaltăvàăDolomiteăt詠ănhiênănungăchảyăvàăquayă
lyătâmăthànhăsợiănhỏ.Tỷătrọngătừă40kg/m³ăđếnă180kg/m³.ă

ă ă
Hình 10. Bông khoáng 
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4.11 Túi khí cách nhiệt 

Vớiăcấuătạoătừălớpămàngănhômănguyênăchất,ăb隠ămặtăđượcăxửălýăoxiăhoáăph栄ălênătấmănh詠aă
tổngă hợpăPolyethylenă ch泳aă túiă khí.Túiă khíă cáchă nhi羽tăngĕnă đượcă 95-97%ănhi羽tă b泳că xạă bênă
ngoài,ăngĕnăchặnăquáătrìnhăhấpăthụănhi羽tăvàoămùaăhèăvàăthoátănhi羽tăvàoămùaăđông.Đâyălàăloạiă
v壱tăli羽uămỏng,ănhẹ,ăd宇ăthiăcông,ăcóăth吋ădánătr詠cătiếpălênătường,ăváchăbằngăkeo.ă

4.12 Tấm mút xốp PE - OPP, XPS, EPS  

ĐượcăcấuătạoăbởiălớpăPEăthổiăbọtăkhí,ăb隠ămặtădánămàngăOPPă(màngănhôm).ă

ă ă
Hình 11. Tấm mút xốp PE - OPP 

ă  
Hình Error! No text of specified style in document.2. 

Tấm XPS cách nhiệt 
Hình 13. Xốp EPS 

4.13 Nhựa UPVC 

Nh詠aăUPVCăgiảmăthi吋uăb泳căxạănhi羽tăbênăngoài,ăv壱tăli羽uănàyăđượcăsửădụngăthayăthếăcửaăsổ,ă
cửaăđi,ăváchăngĕnăbằngăgỗ,ănhômătạiăcácăkhuăv詠cătr詠cătiếpăh泳ngăchịuăánhăsángătrongăngôiănhà.ă

4.14 Tấm lợp chống nóng 

Tấmălợpăchốngănóngăbaoăgồmălớpătôn,ălớpăx壱tăli羽uăcáchănhi羽t.ăVớiăđặcătínhăcáchănhi羽t,ăcáchă
âmătốt,ătrọngălượngănhẹăvàăb隠nănênăđâyălàămộtătrongănh英ngăloạiăv壱tăli羽uăchốngănóngăhi羽uăquảă
choăcôngătrình.ă
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ă
Hình 14. Tấm lợp sinh thái Onduline 

4.15 Tấm polynum cách nhiệt 

Tấmăpolynumădàyă0,5ăcm,ăcấuătạoătừănh詠a,ăch泳aăcácătúiăkhíănhỏănhưănh英ngăhạtănút,ătrênă
b隠ămặtă ph栄ămộtă hayă haiă lớpă nhômămỏngă nguyênă chấtă đ吋ă cáchă nhi羽tă b泳că xạămặtă trờiă theoă
phươngăphápăphảnănhi羽t.ă

ă
Hình 15. Tấm polynum cách nhiệt 

4.16 Tôn nhựa sợi thủy tinh 

Đượcăgiaăcốăthêmănh英ngăsợiăth栄yătinhăb隠năchắcănênăcóăđộăb隠năcaoăvớiămọiăđi隠uăki羽năthờiă
tiết,ă cáchăđi羽nă khitrờiă giôngă sét,ă khôngăhútă ẩm,ă khôngăbịă rỉă sét…ăNgoàiă khảănĕngă cáchăâm,ă
cáchănhi羽t,ătônăcóăkhảănĕngălấyăánhăsángălàmăsángăngôiănhà.ăă

ă ă
Hình 16. Tôn nhựa sợi thủy tinh 
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4.17 Tấm cách nhiệt kim loại 

-ăTônămát:ăThànhăphầnăbaoăgồmătôn,ăoh栄ămộtălớpăPUăcáchănhi羽t.ăNgoàiăra,ătônăchốngănóngă
cònăcóăkhảănĕngăcáchăâm,ăngĕnătiếngăồnătừăbênăngoài.ă

ă
Hình 17. Tôn mát 

+ă Tấmă cáchă nhi羽tă kimă loại:ă Thànhă phầnă baoă gồmă lớpă ph栄ă màngă nhômă trênă lớpă nh詠aă
polyethyleneăch泳aătúiăkhí.ă

ă
Hình 18. Tấm cách nhiệt kim loại 

5. Kết lu壱n 

5.1 Tỉ lệ nhiệt tổn thất qua tường, vách kính  

Kếtăquảăkhảoăsátăchoăthất,ătỉă l羽ătổnăthấtănhi羽tăquaătường,ăváchăkínhărấtă lớnăphụăthuộcăvàoă
m泳căch羽nhăl羽chănhi羽tăđộătrong,ăngoàiăcôngătrìnhăvàăkếtăcấuăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăĐốiăvớiăkhuăv詠că
mi隠năBắc,ăcácătòaănhàăchungăcưătổnăthấtănhi羽tăquaăváchăkínhătừă16ă-ă33%,ăquaătườngătừă25ă
40%;ăcácătòaănhàăvĕnăphòngătổnăthấtănhi羽tăquaăváchăkínhătừă12ă-ă40%,ăquaătườngătừă10ă-ă23%.ă
Đốiăvớiăkhuăv詠cămi隠năNam,ăcácătòaănhàăchungăcưătổnăthấtănhi羽tăquaăváchăkínhătừă20ă-ă44%,ă
quaătườngătừă20ă-ă32%;ăcácătòaănhàăvĕnăphòngătổnăthấtănhi羽tăquaăváchăkínhătừă13ă-ă43%,ăquaă
tườngătừă6ă-ă18%.ă

5.2 Những loại vật liệu tiết kiệm năng lượng đang được sản xuất tại Việt Nam: 

-ăKínhătiếtăki羽mănĕngălượng:ăKínhăhộp,ăkínhălowă-ăE;ăkínhăsolarăcontrol.ăTổngăcôngăsuấtăcácă
nhàămáyăgiaăcôngăsảnăphẩmăkínhătiếtăki羽mănĕngălượngălà:4,34ătri羽uăm2/nĕm; 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 132ă

-ăBêă tôngăkhíăchưngăáp:ăcóă13ăcơăsởăsảnăxuấtăbêă tôngăkhíăchưngăáp,ăvớiă tổngăcôngăsuấtă
thiếtăkếă2,2ătri羽uăm³/nĕm,ătươngăđươngă1.586ătri羽uăviênăQTC/nĕm;ă

-ăBêătôngăbọt:ăcóă40ăcơăsởăsảnăxuấtăbêătôngăbọt,ăvớiătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếăkhoảng496.000ă
m³/nĕm,ătươngăđươngă357ătri羽uăviênăQTC/nĕm;ă

-ăSơnăphảnăxạănhi羽t,ăsơnăphátăquang:ă6ăcôngătyăsảnăxuấtătheoănhuăcầu;ă

-ăTấmătrầnăthạchăcao:ă3ăđơnăvịăsảnăxuất,ătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếă71,6ătri羽uăm2/nĕm;ă

-ă Tấmă tường:ă Tấmă tườngă cóă nhi隠uă loại,ă chưaăđượcă泳ngădụngă rộngă rãi.ăHi羽nă chỉă cóă tấmă
acotecăXuânăMaiăđangădầnăđượcă泳ngădụngărỗngărãi,ătổngăcôngăsuấtăthiếtăc栄aăAcotecăXuânăMaiă
làă0,9ătri羽uăm²ătường/nĕm;ăă

-ăTấmă lợp:ăCóănhi隠uă loại.ăCácă tấmă lợpăcáchănhi羽tă sửădụngă lớpăcáchănhi羽tă làăEPS,ăXPS,ă
bôngăth栄yătinh,ătúiăkhí...ăkếtăhợpălớpăkimăloạiăvàălớpănhôm.ă

Cácăsảnăphẩmăđ隠uăđượcăcácăcôngătyăcungăcấpăcácăthôngăsốăkỹăthu壱tăvàăhướngăd磯năsửădụng. 

5.3. Các loại vật liệu tiết kiệm năng lượng đang được sử dụng trong các công trình 

xây dựng:  

-ăV壱tăli羽uătườngăbao,ăváchăngĕn:ă 

+ăKínhă tiếtăki羽mănĕngă lượng:ăKínhă lowăE,ăkínhăsolarăcontrol,ăkínhăhộpăgắnăkínăcáchănhi羽t.ă
V壱tăli羽uăđượcăsảnăxuấtătrongănướcăvàănh壱păkhẩu;ă

+ăPhimăcáchănhi羽t:ăV壱tăli羽uăđượcănh壱păkhẩuătừăTrungăQuốc,ăHànăQuốc,ăBrazin;ă

+ăGạchănungăthànhămỏng,ăcóăđộărỗngălớn:ăSảnăxuấtătrongănước;ă

+ăBêătôngăkhíăchưngăápă(AAC):ăV壱tăli羽uăđượcăsảnăxuấtătrongănước;ă

+ăBêătôngăbọt:ăV壱tăli羽uăđượcăsảnăxuấtătrongănước;ă

+ăSơnăcáchănhi羽t/sơnăphảnăxạănhi羽t:ăSảnăphẩmăđượcăsảnăxuấtătrongănướcăvàănh壱păkhẩu;ă

+ăTấmătrần,ătườngăthạchăcao:ăSảnăxuấtătrongănướcăvàănh壱păkhẩu.ă

-ăV壱tăli羽uămái:ăTấmălợpăchốngănóng,ăcóănhi隠uăloại,ădoăcácăđơnăvịătrongănướcăsảnăxuất,ăsửă
dụngăcácănguyênăli羽uănh壱păkhẩu:ăBôngăth栄yătinh,ătúiăkhíăcáchănhi羽t,ăxốp,ămàngăphảnăxạănhi羽t...ă

-ăPhầnă lớnă cácă côngă trìnhă sửădụngă loạiă tườngă làăgạchăđặcă vàăgạchă rỗngă (chiếmăkhoảngă
64%),ăgạchănhẹă(chiếmăkhoảngă16%),ăkhoảngă10%ălàătườngăkính.ă

-ăCôngătrìnhăsửădụngămáiăbêătôngăcốtă thépăvớiă lớpăgạchălátăphíaătrênăchiếmăkhoảngă68%,ă
côngătrìnhăsửădụngămáiăđượcăcheăbằngăcácătấmălợpăchốngănóngăchiếmăkhoảngă30%,ăkhoảngă
2%ălàămáiăngóiădốcătruy隠năthống.ă

-ăH羽ăthốngăcửaăkínhătrongăcácăcôngătrình,ăch栄ăyếuălàăkínhătrongăsuốtămộtălớpăcóăchi隠uădàyă
từă5-10ămm,ăchiếmăkhoảngă85-90%.ăMộtăsốăcôngătrìnhăxâyămớiăhi羽nănayă(ch栄ăyếuălàăcácăcôngă
trìnhătòaănhàăthươngămại,ă tổăhợpăcôngăsởăđaănĕng….)ăđãăbắtăđầuăsửădụngămộtăsốă loạiăkínhă
khácăcóătácădụngăgiảmăbớtălượngăb泳căxạămặtătrờiăxâmănh壱păvàoătòaănhàă(kínhăhấpăthụănhi羽t,ă
kínhăđổiămàu,ăkínhăsolarăcontrol…).ă
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5.4 Các tồn tại 

-ă Chấtă lượngă sảnă phẩmă chưaă ổnă định,ă chưaă đầyă đ栄ă cácă nguyênă li羽uă phụă trợ.ă Giáă thànhă
cao.Chưaădánhăgiáăđộăb隠nălâuăvàăđầyăđ栄ăcácăvấnăđ隠ăcóăth吋ăxảyăraăkhiă泳ngădụngăvàoăcôngătrình.ă

-ăChưaăth詠căhi羽nănghi羽măcácăquyăđịnhăc栄aănhàănướcăsửădụngăv壱tăli羽uătiếtăki羽mănĕngălượng.ăă

-ăChưaăcóăcơăchếăchínhăsáchăhỗătrợăcácăcơăsởăsảnăxuấtăvàăđơnăvịăsửădụngăv壱tăli羽uătiếtăki羽mă
nĕngălượngă

Cácăchuyênăgiaă tưăvấnă thiếtăkế,ă thẩmă traă th詠căhi羽năQCVNă09ăcònă ítăhoặcănĕngă l詠căcònă
hạnăchế. 

6. Kiến nghị 

6.1 Các đơn vị sản xuất 

-ăCh栄ăđộngătiếpăc壱n,ăđápă泳ngăyêuăcầuăc栄aăthịătrường; 

-ăNghiênăc泳uănângăcaoăchấtălượngăvàătínhăthôngădụngăc栄aăsảnăphẩm.ăă

-ăNghiênăc泳u,ăhoànăthi羽năsảnăphẩmăphụătrợăkèmătheoăcácăv壱tăli羽u.ăHi羽nănayăchưaăđầyăđ栄,ă
đồngăbộ,ăgâyăkhóăkhĕnăkhiăthiăcông,ăsửădụng;ă

6.2 Các cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu 

-ăHoànăthi羽năcơăchếăchínhăsáchăđ吋ăthúcăđẩyă泳ngădụngăVLTKNL: 

+ăXâyăd詠ngăđịnhăm泳căsửădụngăVLTKNL:ăGạchăAAC,ăkínhăTKNL...ă

+ăXâyăd詠ngăcơăchếăhỗătrợăcácăđơnăvịăsảnăxuất,ăsửădụngăVLTKNL;ă

+ăXâyăd詠ng,ăbổăsungănh壱năth泳c,ăthiếtăkế,ăsửădụngănĕngălượngătiếtăki羽măhi羽uăquảătrongăcácă
trườngăhọc.ă

-ăXâyăd詠ngă tiêuă chí,ă lộă trìnhădánănhãnănh壱năbiếtă nĕngă lượngăchoăsảnăphẩmăVLTKNLăđ吋ă
nângăcaoătínhăcạnhătranhăsảnăphẩm,ătạoăthu壱nălợiăchoăvi羽căgiámăsátăthiăcôngăcôngătrình.ă

-ăGiao,ăhỗă trợăcácăđơnăvịănghiênăc泳u,ăđánhăgiáă toànădi羽n,ă lâuădài.ăĐâyă làăsảnăphẩmămới,ă
chưaăcóăđánhăgiáăđộăb隠nălâuăkhiăsửădụng,ănênăchưaăđánhăgiáăđượcăhếtăcácăvấnăđ隠ăcóăth吋ăxảyă
raăảnhăhưởngăđếnăchấtălượngăcôngătrình.ăă

-ăNghiênăc泳u,ăhoànăthi羽năsảnăphẩmăphụătrợăkèmătheoăcácăv壱tăli羽u.ăHi羽nănayăchưaăđầyăđ栄,ă
đồngăbộ,ăgâyăkhóăkhĕnăkhiăthiăcông,ăsửădụng;ă

-ăTiếpătụcăthửănghi羽m,ăc壱pănh壱tătínhănĕngănhi羽tăc栄aăv壱tăli羽uălàmăcơăsởăđ吋ăcácănhàăthiếtăkế,ă
quảnălýsửădụng,ăki吋mătra,ăgiámăsátăkhiăsửădụng.ă

ă
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HI烏N TRẠNG / TH衛C TRẠNG VI烏C TH衛C HI烏N CÁC QUY ĐỊNH 
VỀ BẢO V烏 MỌI TRƯ云NG, CÁC CỌNG TRÌNH X盈 Lụ CHẤT THẢI 

NGÀNH SẢN XUẤT V一T LI烏U XÂY D衛NG 
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Tóm tắt: 
Ngànhăxâyăd詠ngălàămộtătrongănh英ngăngànhăcôngănghi羽păch栄ăđạoăc栄aăn隠năkinhătếăquốcădân.ă

Bênăcạnhănh英ngăthànhăt詠uăđạtăđượcăthìăhoạtăđộngăc栄aăngànhăcũngăphátăsinhănhi隠uăvấnăđ隠ă
gâyăảnhăhưởngăđếnămôiătrường,ăđòiăhỏiăphảiăđượcăgiámăsát,ăquảnălýăvàăxửălýăkịpăthời.ăă

Bàiăbáoănàyătómătắtăhi羽nătrạngăth詠căhi羽năcácăquyăđịnhăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngătrongăngànhă
v壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăTừăđóăđ隠ăxuấtăcácăcơăchếăchínhăsáchăphùăhợpănhằmătĕngăhi羽uăquảăbảoăv羽ă
môiătrường,ăhạnăchếăcácătácăđộngătiêuăc詠cătớiămôiătrường.ă

Từ khóa:ăV壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăbảoăv羽ămôiătrường,ăđánhăgiáătácăđộngămôiătrường.ă

Abstract: 
Vietnamă constructionă industryă isă oneă ofă theă maină industrială sectorsă ofă natională economy.ă

Besidesă itsă achivements,ă thereă stillă existămanyă problemsă relatedă toă environmentală protectionă ofă
constructionăsectorăthatărequireăaăneedăforămonitoring,ăcontrollingăandătreatingăasăsoonăasăpossible.ă

Thisăreportăsummarizesătheăcurrentăstatusăofăimplementingăenvironmentalăprotectionăregulationsă
ofă buildingămaterială sector,ă thenă proposesă suitableămechanismsă andă policiesă foră increasingă theă
effectivenessăofăenvironmentalăprotectionăandăreducingătheăimpactăonătheăenvironment.ă

Keywords:ăăBuildingămaterials,ăenvironmentalăprotection,ăevaluatingăenvironmentalăimpact.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Cácă yêuă cầuă bảoă v羽ămôiă trườngă đượcă quyă địnhă đầyă đ栄,ă chiă tiếtă trongă Lu壱tă bảoă v羽ămôiă
trườngă vàă cácă nghịă định,ă thôngă tưă liênă quan.ă Yêuă cầuă th詠că hi羽nă cácă quyă địnhă bảoă v羽ămôiă
trườngăngàyăcàngănghiêmăngặtănhằmănângăcaoăchấtălượngămôiătrườngălàmăvi羽c,ămôiătrườngă
sốngăvàăphátă tri吋năb隠năv英ng.ăNgànhăsảnăxuấtă v壱tă li羽uăxâyăd詠ngă làămộtă trongănh英ngăngànhă
côngănghi羽păđóngăvaiă tròă lớnă trọngăs詠ăphátă tri吋năc栄aăđấtănước.ăQuáătrìnhăsảnăxuấtăsửădụngă
nguyên,ănhiênăli羽uăphátăsinhăchấtăthảiăcầnăphảiăđượcăki吋măsoátănhằmăgiảmăthi吋uătốiăđaăcácătácă
độngătiêuăc詠cătớiămôiătrường.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 136ă

2. Các quy định v隠 bảo vệ môi trư運ng các đơn vị sản xuất ngành xây d詠ng phải 
th詠c hiện 

2.1 Giai đoạn đǡu tư 

Cácăđơnăvịăsảnăxuấtăphảiăth詠căhi羽năcácăquyăđịnh,ăth栄ătụcămôiătrườngăbaoăgồm:ă

ăL壱păbáoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătrườngăvàătươngăđương:ă
ăCh栄ăđầuă tưă cácăd詠ăánăphảiă th詠căhi羽nă cácăquyăđịnhăbảoă v羽ămôiă trườngă v隠ă l壱păĐTM,ă kếă

hoạchăbảoăv羽ămôiătrường,ăxácănh壱năhoànăthànhăcôngătrìnhăbảoăv羽ămôiătrườngăătheoăNghịăđịnhă
sốă40/2019/NĐ-CP,ăngàyă13/05/2019ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄.ăă

ăăL壱păd詠ăánăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrườngăvàăkýăquỹăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrường:ă
Cácănhàămáyăcóăsửădụngănguyênăli羽uăphụcăvụăsảnăxuấtăcầnăphảiăl壱păd詠ăánăcảiătạo,ăphụcăhồiă

môiătrườngăvàăkýăquỹăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrườngătheoăthôngătưăsốă38/2015/TT-BTNMT, ngàyă
30/06/2015,ăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường.ăQuyătrìnhăth詠căhi羽năcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngătheoă
thôngătưăsốă38/2015/TT-BTNMT,ăngàyă30ăthángă06ănĕmă2015,ăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường.ăă

ăăĐóngăcửaămỏăkhoángăsản:ă
Sauăkhiăhoànăthànhăkhaiă thác,ăcácănhàămáyăcầnăphảiă th詠căhi羽n:ăL壱păđ隠ăánăđóngăcửaămỏă

khoángăsản.ăBốăcục,ănộiădungăcácăchương,ămụcăc栄aăđ隠ăánăđóngăcửaămỏăkhoángăsảnăđượcăl壱pă
theoăm磯uătạiăthôngătưăsốă16/2012/TT-BTNMT,ăngàyă29/11/2012,ăBộăTàiănguyênăvàămôiătrường;ăă

ăăKhaiăthácăvàăbảoăv羽ănguồnănướcă
Cácănhàămáyăsửădụngănướcăngầmăhoặcănướcămặtăphảiăth詠căhi羽năcácăth栄ătụcăxinăcấpăphépă

khaiăthácăvàăsửădụngănguồnănước.ăCácănhàămáyăxảăthảiăvàoănguồnătiếpănh壱năphảiăth詠căhi羽nă
th栄ătụcăxinăcấpăphépăxảăthảiăvàoănguồnătiếpănh壱n.ăă

2.2 Giai đoạn vận hành 

a) Giám sát môi trường 

-ăGiámăsátăđịnhăkỳ:ă

Vịă trí,ă thôngă sốă vàă tầnă suấtă giámă sátă môiă trườngă đượcă xácă địnhă theoă thôngă tưă sốă
27/2015/TT-BTNMTăngàyă27/4/2015ăvàăthôngătưăsốă31/2016/TT-BTNMTăngàyă14/10ă/2016,ăBộă
Tàiănguyênăvàămôiătrường.ăCácăthôngăsốăgiámăsátăđượcăxácăđịnhătheoăđặcăthùăcôngăngh羽.ă

-ăGiámăsátăt詠ăđộngăliênătụcăă

+ăNướcăthải:ăCácănhàămáyăcóălưuălượngăthảiătừă30ă-ădướiă1.000ăm3/ngàyăđêm,ăphảiăcóănh壱tă
kýăv壱năhànhălưuăgi英ătốiăthi吋uă2ănĕm;ătừătrênă1.000ăm3/ngày,ăphảiăcóăh羽ăthốngăgiámăsátăquană
trắcăt詠ăđộng.ăă

+ăKhíăthải:ăTấtăcảăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăphảiălắpăh羽ăthốngăgiámăsátăt詠ăđộng,ăliênă
tụcătheoăThôngătưăsốă31/2016-BTNMT,ăngàyă14/10/2016,ăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường,ăcácăvịă
tríăvàăcácă thôngăsốăgiámăsátăbaoăgồm:ăLòănungăclinker:ăLưuă lượng,ăbụiă tổng,ănhi羽tăđộ,ăSO2,ă
NOxă(tínhătheoăNO2),ăCO,ăO2;ăThiếtăbịănghi隠n,ăthiếtăbịălàmănguộiăclinke:ăLưuălượng,ăbụiătổng.ă
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 b) Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Chấtă thảiă tạiă cácăkhuămỏăphảiăđượcăquảnă lýăvàăxửă lýă theoăNghịăđịnhăsốă38/2015/NĐ-CP,ă
ngàyă 24/4/2015ă c栄aă Th栄ă tướngăChínhă ph栄,ă baoă gồmă chấtă thảiă nguyă hại,ă chấtă thảiă rắnă sinhă
hoạt,ăchấtă thảiă rắnăcôngănghi羽pă thôngă thường,ăsảnăphẩmăthảiă lỏng,ănướcă thải,ăkhíă thảiăcôngă
nghi羽păvàăcácăchấtăthảiăđặcăthùăkhác;ă

Chấtăthảiărắn:ăGiámăsátătổngălượngăchấtăthảiărắnă(khiăcóăchấtăthảiăphátăsinh)ătạiăvịătríălưuăgi英ă
tạmăthời.ă

Chấtăthảiănguyăhại:ăCácănhàămáyăphảiăđĕngăkýăch栄ănguồnăthảiăthuăgom,ăphânăloại,ăquảnălýă
vàă xửă lýă chấtă thảiă nguyă hạiă theoă Thôngă tưă sốă 36/2015/TT-BTNMT, ngàyă 30/6/2015,ă bộă Tàiă
nguyênăvàăMôiătrườngă

c) Quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

Th詠căhi羽nătheoăquyăđịnhăc栄aăNghịăđịnhăsốă39/2009/NĐ-CPăngàyă23/4/2009ăc栄aăTh栄ătướngă
Chínhăph栄ăv隠ăv壱tăli羽uănổăcôngănghi羽p. 

d) An toàn trong khai thác  

Cácănhàămáyăcóăkhaiăthácăkhoángăsảnăphảiăth詠căhi羽n:ăă

-ăĐảmăbảoăanătoànălaoăđộngătrongăkhaiăthácăvàăchếăbiếnăđáăbaoăgồmăquyătrìnhăkhaiăthác,ăsửă
dụngă thiếtă bị,ă v壱tă li羽uă nổ,ă sửă dụngămáyămóc,ă thiếtă bị,ă ană toànă bãiă thải….theoă Thôngă tưă sốăă
02/2012/TT-BLĐTBXH,ăngàyă18/01/2012,ăBộăLaoăđộngăthươngăbinhăvàăXãăhộiă

-ă Đảmă bảoă ană toànă trongă bảoă quản,ă v壱nă chuy吋n,ă sửă dụngă vàă tiêuă h栄yă V壱tă li羽uă nổă côngă
nghi羽pătheoăQuyăchuẩnă02:2008/BC,ăngàyă30/12/2008,ăBộăCôngăthương.ă

-ăTh詠căhi羽năcácăbi羽năphápăbảoăđảmăanătoànăchoăngười,ăthiếtăbị,ăbảoăv羽ămôiătrườngătrongă
côngătácăkhảoăsátăthĕmădò,ăquyăhoạch,ăthiếtăkế,ăthiăcông,ăquảnălýăkỹăthu壱tăsảnăxuất,ătổăch泳căchỉă
đạoăhoạtăđộngăkhaiă thácăkhoángăsảnăbằngăphươngăphápă lộă thiênă theoăQCVNă04:2009/BCT,ă
ngàyă7/7/2009ăc栄aăBộăCôngăThương.ă

e) Kiểm toán năng lượng (Áp dụng cho các cơ sở tiêu thụ ≥ 1.000 TOE quy đổi) 

Cácănhàămáyăcầnăphảiăl壱păkếăhoạch,ăbáoăcáoăth詠căhi羽năkếăhoạchăsửădụngănĕngălượngătiếtă
ki羽măvàăhi羽uăquảătheoăLu壱tăsửădụngănĕngălượngătiếtăki羽măvàăhi羽uăquảăsốă50/2010/QH12,ăngàyă
17/06/2010,ăă

Hàngă nĕm,ă cácă nhàă máyă phảiă th詠că hi羽nă ki吋mă toánă nĕngă lượngă theoă thôngă tưă sốă
09/2012/TT-BCT,ăngàyă20/4/2012,ăBộăCôngăthương.ă

f) Nộp phí nước thải, khai thác khoáng sản 

CácănhàămáyăphảiănộpăphíănướcăthảiătheoăNghịăđịnhăsốă154/2016/NĐ-CP,ăngàyă16/11/2016ă
c栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄.ă

Cácănhàămáyăphảiănộpăphíăbảoăv羽ămôiătrườngăkhiăkhaiăthácăkhoángăsảnătheoăNghịăđịnhăsốă
164/2016/NĐ-CP,ăngàyă24/12/2016ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄,ăă

g) Đăng ký chủ nguồn thải khí thải 
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Cácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăthuộcănguồnăthảiălưuălượngălớnăvàăphảiăth詠căhi羽năđĕngăkýă
ch栄ănguồnăthảiăkhíăthảiăcôngănghi羽pătheoăNghịăđịnhă38:2015/BTNMT ngàyă24/4/2015,ăBộăTàiă
nguyênăvàămôiătrường.ă

h)ăXácănh壱năh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngă

Cơăsởăkhaiăthácăkhoángăsảnărắnă(baoăgồmăđấtăđáăthải,ăkhoángăsản)ăCôngăsuấtătừă500.000ă
m3ănguyênăkhai/nĕmătrởă lên,ănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăcôngăsuấtă từă1.200.000ătấn/nĕmătrởă
lênă phảiă th詠că hi羽nă xácă nh壱nă h羽ă thốngă quảnă lýămôiă trườngă theoăNghịă địnhă 19/2015/NĐ-CP,ă
ngàyă14/02/2015ăc栄aăth栄ătướngăChínhăph栄.ă

3. Hiện tr衣ng th詠c hiện các quy định bảo vệ môi trư運ng c栄a các cơ sở sản xuất v壱t 
liệu xây d詠ng có nguồn thải lưu lượng l噂n 

TheoăNghịăđịnhăSốă38/2015/NĐ-CPăngàyă24/04/2015,ătấtăcảăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngă
đ隠uălàăcơăsởăsảnăxuấtăcóănguồnăkhíăthảiălưuălượngălớn.ăCácăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
khácăcóănguồnăthảiălưuălượngălớnăđượcăxácăđịnhăbằngătiêuăthụădầuăquyăđổiătheoăNghịăđịnhăSốă
38/2015/NĐ-CPăngàyă24/ă04/ă2015.ăTheoăđóăTấtăcảăcácănhàămáyăsảnăxuấtăceramic,ăgranităcóă
côngăsuấtăă≥ă300.000m2/nĕm;ăcácănhàămáyăsảnăxuấtăs泳ăv羽ăsinhăcóăcôngăsuấtăă≥ă200.000ăsảnă
phẩmă/nĕm;ăcácănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăxâyănungăcóăcôngăsuấtă≥ă12ătri羽uăviênăQTC/nĕmăăvàă
tấtăcảăcácănhàămáyăsảnăxuấtăkínhăxâyăd詠ngălàăđơnăvịăsửădụngănĕngălượngătrọngăđi吋mă(tiêuăthụă
nĕngălượngăă>ă1000ătấnăTOE/nĕm)ălcơăsởăsảnăxuấtăcóănguồnăthảiălưuălượngălớn.ă

Hi羽nătrạngăth詠căhi羽năcácăquyăđịnhăbảoăv羽ămôiătrườngăc栄aăcácăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyă
d詠ngăđượcăđánhăgiáăd詠aătrênăkếtăquảăkhảoăsátăc栄aăcácăcơăsởăsảnăsuấtăxiămĕng,ăgạchăgốmăốpă
lát,ăkínhăxâyăd詠ng,ăs泳ăv羽ăsinh,ăgạchăxâyănung,ăvôiăcôngănghi羽p,ăđáăxâyăd詠ngăvớiăđặcăthùăchấtă
thảiănhưăsau:ă

Côngăngh羽ăsảnăxuấtăclanhkeălàăcôngăngh羽ălòăquay,ăphươngăphápăkhô.ăCácătácăđộngătớiămôiă
trườngătừăhoạtăđộngăsảnăxuấtăxiămĕngăt壱pătrungăch栄ăyếuădoăbụi,ăkhíăthải.ăNướcăthảiăsảnăxuấtă
đượcăthuăgom,ătuầnăhoàn.ă

Cácăchấtă thảiăchínhă tácăđộngă tớiămôiă trườngă từăhoạtăđộngăsảnăxuấtăgạchăgốmăốpă látăbaoă
gồm:ăKhíăthảiă từăquáătrìnhăsấy,ănung,ănướcăthảiăvàăchấtăthảiărắn.ăLượngăchấtăthảiă ăphátăsinhă
phụăthuộcăvàoăcôngăngh羽ăsảnăxuất,ăđặcătínhăriêngăc栄aătừngăđơnăvị.ăNướcăthảiăsảnăxuấtăđượcă
phânăluồng,ăthuăgomăvàătuầnăhoàn.ă

Cácăchấtă thảiăchínhă từăhoạtăđộngăsảnăxuấtăkínhăxâyăd詠ngăbaoăgồm:ăKhíă thảiă từăquáă trìnhă
nấuăth栄yătinhăvàăchấtăthảiărắn.ăă

Cácănhàămáyăsảnăxuấtăs泳ăv羽ăsinhăsửădụngănhiênăli羽uălàăkhíăt詠ănhiên,ăkhíăhóaălỏng.ăĐâyălàă
loạiănhiênăli羽uăsạchănênănồngăđộăbụi,ăkhíăthảiătrongăkhóiăthảiănhỏ.ăNướcăthảiăsảnăxuấtăphátăsinhă
từăcácăquáătrìnhănghi隠năli羽u,ăv羽ăsinhăthiếtăbị,ănhàăxưởng,ăđượcăthuăgom,ătuầnăhoànăsửădụngălại.ă

Cácănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăxâyănungăsửădụngănhiênăli羽uăch栄ăyếuălàăthan,ădầu.ăQuáătrìnhă
nungă phátă sinhă cácă chấtă ôă nhi宇mă nhưă bụi,ă SO2,ă NOx...ă Cácă nhàămáyă sảnă xuấtă gạchă nungă
khôngăphátăsinhănướcăthảiăcôngănghi羽p.ă
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Quáă trìnhăsảnăxuấtă vôiă côngănghi羽păphátă sinhăchấtăôănhi宇măchínhă từăquáă trìnhănungăbaoă
gồmăbụi,ăSO2,ăCO2,ăNOxă.ăNướcăthảiătừăquáătrìnhăsảnăxuấtăvôiăphátăsinhădoăphunănướcăkhửăbụi,ă
rửaăv羽ăsinhăthiếtăbị,ălàmăsạchănguyênăli羽u.ăLượngănướcănàyăđượcăthuăgom,ăxửălý,ătuầnăhoàn.ăă

Tấtăcảăcácănhàămáyăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăcóănguồnănướcăthảiăcầnăxửălýătrướcăkhiăthảiă
vàoănguồnătiếpănh壱nălàănướcăthảiăsinhăhoạt.ă

Quáătrìnhăkhaiăthácăđáătạiăkhaiătrườngăcóăth吋ăgâyăraătácăđộngărấtălớnăv隠ăkhôngăkhí,ăđặcăbi羽tă
làăbụiăkhiănổămìn.ăTuyănhiên,ăquáătrìnhănổămìnădượcăquyăđịnhăchặtăchẽăv隠ăthờiăgian,ăyêuăcầuăkỹă
thu壱t,ăanătoànălaoăđộng.ăNênătạiăthờiăđi吋mănổămìn,ăconăngườiăkhôngătiếpăxúcăvớiăkhuăv詠căkhaiă
thác.ăQuáătrìnhăchếăbiếnăphátăsinhăbụi,ătiếngăồnăảnhăhưởngătớiăngườiălaoăđộngătr詠cătiếpăvàădână
cưălânăc壱n.ăNướcăthảiătạiămoongăkhaiăthácăch栄ăyếuăphátăsinhătừănguồnănướcămưa,ănướcătháoă
khôă vàămộtă lượngă nhỏă nướcă phátă sinhă doă hoạtă độngă c栄aă conă người.ă Thànhă phầnă ôă nhi宇mă
chínhătrongănguồnănàyălàăcácăchấtărắn,ăđấtăcátăbịăcuốnătheo.ă

a) Công tác bảo vệ môi trường 

 
Hình 1. Tỷ lệ thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị 

Kếtăquảătổngăhợpăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrườngăc栄aă71ăđơnăvịăcungăcấpăthôngătinăvàă47ăđơnă
vịăkhảoăsátăth詠cătếăđượcătổngăhợpănhưăsau:ă

69/71ăđơnăvịăđãăl壱păbáoăcáoăĐTMăhoặcăcácăbáoăcáoătươngăđươngă(chiếmă97,18%);ăă

20/36ăđơnăvịăđãă l壱păbáoăcáoăxácănh壱năhoànăthànhăcácăcôngătrìnhăBVMTăđốiăvớiănhàămáyă
(chiếmă55,56%);ăă

2/3ăđơnăvịăđãăl壱păbáoăcáoăxácănh壱năhoànăthànhăcácăcôngătrìnhăBVMTăđốiăvớiăcácăcôngătrìnhă
phụătrợă(chiếmă66,67%);ăă

4/19ăđơnăvịăđãăl壱păbáoăcáoăxácănh壱năhoànăthànhăcácăcôngătrìnhăbảoăv羽ămôiătrườngă(BVMT)ă
đốiăvớiămỏăkhaiăthácă(chiếmă21,05%);ăă

21/22ăđơnăvịăđãăl壱păphươngăánăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngăvàăkýăquỹăcảiătạoăphụcăhồiămôiă
trườngă(chiếmă95,45%);ăă
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39/54ăđơnăvịăđãăđượcăcấpăgiấyăphépăxảă thảiă (chiếmă72,22%);ă29/33ăđơnăvịăđãăđượcăcấpă
giấyăphépăkhaiăthác,ăsửădụngănướcămặt/nướcăngầmă(chiếmă87,88%);ăă

65/67ăđơnăvịăđãăđượcăcấpăsổăđĕngăkýăch栄ănguồnă thảiăchấtă thảiănguyăhạiă (CTNH)ă (chiếmă
97,01%);ăă

6/13ăđơnăvịăđãălắpăđặtăh羽ăthốngăquanătrắcăkhíăthảiăt詠ăđộngă(chiếmă46,15%);ăă

46/63ăđơnăvịăđãăkêăkhaiăvàănộpăphíăBVMTăđốiăvớiănướcăthảiă(chiếmă73,02%)ăvàăă

70/71ăđơnăvịăđãăth詠căhi羽năgiámăsátămôiătrườngăđịnhăkỳă(chiếmă98,59%).ă

b) Xử lý chất thải đặc thù 

Theoăđặcăthùăcôngăngh羽ăvàăchấtăthảiăphátăsinh,ăkétăquảăđánhăgiáăhi羽nătrạngăxửălýăcácăchấtă
thảiăđặcăthừăcácăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătrênănhưăsau:ă

44/71ăđơnăvịăđãăxâyăd詠ngăh羽ăthốngăxửălýănướcăthảiăsinhăhoạtă(chiếmă61,97%).ăCácăđơnăvịă
đãăxâyăd詠ngăh羽ăthốngăxýănướcăthảiăphùăhợp,ăchấtălượngănướcăthảiăsauăxửălýăđạtăquyăchuẩn.ă

46/62ăđơnăvịă đãă lắpăđặtăh羽ă thốngăxửă lýă khíă thảiă (chiếmă74,19%).ăKếtăquảăquană trắcă chấtă
lượngăkhíăthảiăđ隠uăđạtăquyăchuẩn.ă

vàă100%ăcácăđơnăvịăđ隠uăkýăhợpăđồngăthuăgom,ăv壱năchuy吋n,ăxửălýăchấtăthảiărắn,ăCTNH.ă

ă
Hình 2. Tỷ lệ thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất thải tại các đơn vị 

Nhìnăchung,ăcácăđơnăvịăđ隠uăđãăch栄ăđộngăl壱păcácăhồăsơămôiătrườngătheoăquyăđịnhănhưăl壱pă
báoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătườngă(ĐTM)ăhoặcăcácăbáoăcáoătươngăđương;ăgiấyăphépăkhaiă
thác,ăsửădụngănướcămặt/nướcăngầm;ăđĕngăkýăsổăch栄ănguồnăthảiăCTNH;ăl壱păphươngăánăcảiătạoă
phụcăhồiămôiătrườngăvàăkýăquỹăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrường,ăgiámăsátămôiătrườngăđịnhăkỳăvớiătỷă
l羽ă th詠că hi羽nă cao.ă Tuyă nhiên,ă tỷă l羽ă th詠că hi羽nă báoă cáoă xácă nh壱nă hoànă thànhă cácă côngă trìnhă
BVMTăđốiăvớiăcácăd詠ăánăkhaiăthácămỏănguyênăli羽uăcònăthấpă(21,05%).ăĐốiăvớiăvi羽căth詠căhi羽nă
cácăcôngătrình,ăbi羽năphápăBVMT,ăcácăđơnăvịăthuộcănhómăngànhăsảnăxuấtăxiămĕng,ăgạchăốpălátă
đãăđầuătưăxâyăd詠ngăcôngătrìnhăxửălýănướcăthảiăvàălắpăđặtăh羽ăthốngăxửălýăkhíăthảiătheoăbáoăcáoă
ĐTMăhoặcăcácăhồăsơătươngăđươngăđãăđượcăphêăduy羽tă(chiếmătỷăl羽ătrênă80%).ăTrongăkhiăđó,ă
mộtăsốăđơnăvịănướcăthảiăchỉămớiăđượcăxửălýăsơăbộăquaăb吋ăt詠ăhoạiăvàăth詠căhi羽năcácăbi羽năphápă
giảmăthi吋uăbụiăvàăkhíăthảiănhưătrồngăcâyăxanh,ăphunăẩm,ăbốătríăcácăquạtăcôngănghi羽p,…ă
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4. Các vấn đ隠 tồn t衣i 

Bênăcạnhăcácănộiădungăbảoăv羽ămôiătrườngăđãăth詠căhi羽năkháătốt,ăcácăđơnăvịăv磯năcònăcácăvấnă
đ隠ătồnătạiănhưăsau:ă

-ăCôngătácăth詠căhi羽năxácănh壱năhoànăthànhăcácăcôngătrìnhăbảoăv羽ămôiătrườngăchưaăth詠că
hi羽nătốt.ăCácănhàămáyăchưaăchúătrọngătớiăcôngătácăth詠căhi羽năcácănh壱năhoànăthànhăcácăcôngă
trìnhă bảoă v羽ămôiă trường,ă 20/36ă đơnă vịă l壱pă báoă cáoă xácă nh壱nă hoànă thànhă cácă côngă trìnhă
BVMTăđốiăvớiănhàămáyă(chiếmă55,56%);ă4/19ăđơnăvịăl壱păbáoăcáoăxácănh壱năhoànăthànhăcácă
côngătrìnhăBVMTăđốiăvớiămỏăkhaiăthácă(chiếmă21,05%),ăxácănh壱năhoànăthànhăcácăcôngătrìnhă
bảoăv羽ămôiătrườngălàănộiădungăhếtăs泳căquanătrọng.ăCôngătácănàyăgiúpăđánhăgiáăhi羽uăquảăc栄aă
cácăgiảiăphápăxửălýăchấtăthải,ăgiảmăthi吋uăôănhi宇măc栄aăd詠ăánăđượcăđ隠ăxuấtătrongăcácăbáoăcáoă
ĐTMăvàătươngăđương.ăQuáătrìnhăđánhăgiáănàyăgiúpăđi隠uăchỉnhăcácăh羽ăthốngăxửălýăchoăphùă
hợpăth詠cătếăđ吋ăđạtăđượcăhi羽uăquảăxửălýăđảmăbảoăcácăquyăđịnhăv隠ăbảoăv羽ămôiătrường.ăĐặcă
bi羽tălàăcôngătácăkhaiăthácămỏ.ăĐâyăcũngălàăcĕnăc泳ăđ吋ăcấpăphépăxảăthảiăchoăcácăđơnăvịăphảiă
th詠căhi羽năcấpăphépăxảăthải.ăă

-ăChưaăth詠căhi羽năđúngăquyăđịnhăv隠ăquanătrắcăkhíăthảiăt詠ăđộng.ăQuanătrắcăkhíăthảiăt詠ăđộngălàă
quyăđịnhăbắtăbuộcăđốiăvớiăcácăcơăsởăsảnăxuấtăxiămĕng.ăTuyănhiênămớiăcóă6/13ăđơnăvịăđãălắpă
đặtăh羽ăthốngăquanătrắcăkhíăthảiăt詠ăđộngă(chiếmă46,15%).ă

-ăNhi隠uăđơnăvịăchưaă thuăgomăxửă lýănướcă thảiăsinhăhoạtăđúngăquyăđịnh.ă44/71ăđơnăvịăxâyă
d詠ngăh羽ăthốngăxửălýănướcăthảiăsinhăhoạtă(chiếmă61,97%).ăNhi隠uănhàămáyămớiăcóăh羽ăthốngăthuă
gom,ăxửălýăbằngăb吋ăt詠ăhoạiănênăchấtălượngănướcăthảiăkhôngăđạtăyêuăcầuătheoăquyăđịnh.ă

-ăChưaăthuăgom,ăphânăloạiăchấtăthảiănguyăhạiătheoăđúngăquyăđịnh.ăTấtăcảăcácănhàămáyăđượcă
khảoăsátăđ隠uăchưaăthuăgom,ăphânăloạiăchấtăthảiănguyăhạiătheoăđúngăquyăđịnh.ă

-ăMộtăsốănhàămáyăchưaăquanătrắcăđúng,ăđ栄ăcácăchỉătiêuăvàăvịătríătheoăquyăđịnhătrongăbáoă
cáoăĐTM.ăă

5. Các giải pháp kiểm soát nguồn thải, bảo vệ môi trư運ng 

a) Các đơn vị sản xuất 

-ăCầnănângăcaoătráchănhi羽mătrongăbảoăv羽ămôiătrườngăđốiăvớiăcộngăđồng;ă

-ăĐầuătưăđầyăđ栄,ăđúngăm泳căchiăphíăchoăhoạtăđộngăbảoăv羽ămôiătrường;ă

-ăĐàoătạoăcánăbộăchuyênătráchăv隠ămôiătrường;ă

-ăTh詠căhi羽nănghiêmătúc,ăđúng,ăđ栄ăcácăyêuăcầuăc栄aăphápălu壱tăv隠ăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrường.ă

-ăPhảiăxâyăd詠ngăkếăhoạchăbảoăv羽ămôiătrườngăhàngănĕmăvàăđi隠uăchỉnhăphùăhợpăvớiăyêuăcầuă
th詠cătế;ă

-ăKiếnănghịăvớiăcácăcơăquanăquảnălýăv隠ănh英ngăkhóăkhĕn,ăbấtăc壱pătrongăquáătrìnhăth詠căhi羽nă
cácăquyăđịnhăbảoăv羽ămôiătrường,ăđ隠ăxuấtăsửaăđổi,ăbổăsungăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăth詠cătếăc栄aă
lĩnhăv詠căsảnăxuất.ă

b) Giải pháp về quản lý 
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-ăNângăcaoăhi羽uăquảăcôngătácăphốiăhợpăgi英aăBộăXâyăd詠ngăvớiăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngă
vàăcácăđịaăphươngătrongăvi羽cătổăch泳căcôngătácăthanhătra,ăki吋mătra,ăgiámăsátăvi羽căchấpăhànhă
cácăquyăđịnhăc栄aăphápălu壱tăv隠ăbảoăv羽ămôiătrường,ăxửălýănghiêmăcácătrườngăhợpăviăphạm.ăTĕngă
cườngănĕngă l詠căquảnă lýănhàănước,ănguồnă l詠căchoăcôngă tácăbảoăv羽ămôiă trườngăngànhăXâyă
d詠ngăởăcấpătrungăương,ăđịaăphương.ă

-ăTíchăhợp,ătĕngăcườngăchiaăsẻăsốăli羽uămôiătrườngăgi英aăcơăquanăquảnălýănhàănướcăv隠ămôiă
trườngăvàăcơăquanăquảnălýăngànhăđ吋ănângăcaoăquáătrìnhăgiámăsátăvi羽cătuânăth栄ăphápălu壱tăv隠ă
bảoăv羽ămôiătrườngăc栄aăcácăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

-ăTĕngăcườngăcôngătácăquyăhoạch,ăthuăhút,ăsắpăxếpăcácăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
vàoătrongăcácăkhu,ăcụmăcôngănghi羽păđãăđượcăđầuătưăxâyăd詠ngăh羽ăthốngăhạătầngăkỹăthu壱tăđồngă
bộăđ吋ătạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăchoăvi羽căthuăgom,ăxửălýăchấtăthải,ăquanătrắc,ăgiámăsátăcôngătácă
bảoăv羽ămôiătrườngătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăc栄aăcơăsở.ă

-ăChúătrọngăcácămụcătiêu,ăchỉătiêu,ăyêuăcầuăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngătrongăvi羽căxâyăd詠ng,ăbană
hànhăcácăchínhăsách,ăchiếnălược,ăquyăhoạch,ăkếăhoạchăv隠ăquảnălýăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăvàăbảoăv羽ă
môiătrường.ăQuyăđịnhăcácătiêuăchíăvàăưuătiênăápădụngăcôngăngh羽ăsảnăxuấtătiênătiến,ăkỹăthu壱tă
hi羽năđại.ăCóăcơăchếăưuăđãi,ăhỗătrợ,ăkhuyếnăkhíchăcácănhàăđầuătưăápădụngăcôngăngh羽ătiênătiếnă
vàăkỹăthu壱tăhi羽năđạiăđ吋ăt壱năthu,ăsửădụngănguồnănguyênăli羽uăcóăhàmălượngăthấp,ănângăcaoăchấtă
lượngăsảnăphẩm,ăgiảmăthi吋uătácăđộngătiêuăc詠căđếnămôiătrường.ă

-ăTiếpă tụcă th詠căhi羽năcácăchươngă trình,ăd詠ăán,ănhi羽măvụănghiênăc泳uăkhoaăhọc,ă泳ngădụngă
côngă ngh羽ă trongă lĩnhă v詠că v壱tă li羽uă xâyă d詠ng,ă bảoă v羽ămôiă trường,ă sửă dụngă nĕngă lượng,ă tàiă
nguyênătiếtăki羽m,ăhi羽uăquả.ăăă

-ăXâyăd詠ngăcơăchế,ăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchăcácădoanhănghi羽păsửădụngănĕngălượngătáiătạo,ă
sửădụngăchấtăthảiăcôngănghi羽păthôngăthườngălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ănghiênăc泳uăbanăhànhăcơăchếă
chínhăsáchăkhuyếnăkhíchăphátătri吋năsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăxanh,ăthânăthi羽nămôiătrường.ă

-ăNghiênăc泳u,ăxâyăd詠ngăm泳căthuếăsửădụngătàiănguyênăphùăhợp,ăhướngăcácăcơăcơăsởăsửă
dụngănhiênăli羽uătáiăchếăvàăphếăthảiăcôngănghi羽p.ă

-ăXâyăd詠ngăcơăchế,ăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchăcácădoanhănghi羽păsửădụngănhiênăli羽uătáiătạo,ă
phếăthảiăcôngănghi羽p. 

-ăĐảmăbảoăgiáătrịăkýăquỹăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngăphảiăđ栄ăchoăcôngătácăcảiătạoăphụcăhốiă
môiătrường.ăKi吋măsoátăchặtăchẽ,ăđảmăbáoăgiáătrịăkýăquỹăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngăphùăhợpă
vớiăcôngătácăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngăsauăkhiăkếtăthúcăquáătrìnhăkhaiăthác.ă

-ăXâyăd詠ngăcơăchếăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchăphátătri吋năsảnăphẩmăxanhă(thânăthi羽nămôiătrường).ă

c) Tuyên truyền, đào tạo  

Tĕngăcườngăcôngătácăphổăbiến,ătuyênătuy隠nănângăcaoănh壱năth泳căngườiădânăv隠ătráchănhi羽mă
bảoăv羽ămôiătrường;ă

Tĕngăcườngăcôngătácăt壱păhuấn,ăphổăbiếnăcácăvĕnăbảnămới,ăhướngăd磯năcácăcơăsởăth詠căhi羽nă
đúng,ăđ栄ăcácăquyăđịnhăv隠ăbảoăv羽ămôiătrường.ăTĕngăcườngăphổăbiếnăphápălu壱t,ăt壱păhuấnănângă
caoăchuyênămônănghi羽păvụăchoăcánăbộăởăSởăXâyăd詠ngăvàăcácăcơăquanăliênăquan,ăcácăcơăsởă
sảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă
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6. Kết lu壱n 

- Tấtăcảăcácănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăốpălátăcóăcôngăsuấtăă≥ă300.000m2/nĕm;ăcácănhàămáyă
sảnăxuấtăs泳ăv羽ăsinhăcóăcôngăsuấtăă≥ă200.000ăsảnăphẩm/nĕm;ăcácănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăxâyă
nungăcóăcôngăsuấtă≥ă12ătri羽uăviênăQTC/nĕm,ătấtăcảăcácănhàămáyăsảnăxuấtăkínhăxâyăd詠ng,ăcácă
nhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕng. 

-ăHầuăhếtăđơnăvịăđãăch栄ăđộngătrongăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrường,ăcụăth吋:ă97,18%ăđơnăvịăđãă
l壱păbáoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătrường,ă87,88%ăđơnăvịăth詠căhi羽năcácăquyăđịnhăkhaiăthácăsửă
dụngănước,ă95,45%)ăth詠căhi羽năquyăđịnhăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngăvàăkýăquỹ;ă97,01%ăđơnăvịă
đĕngăkýăch栄ănguồnăthảiăchấtăthảiănguyăhại;ă73,02%ăđơnăvịănộpăphíăBVMTăđốiăvớiănướcăthải;ă
(98,59%ăđơnăvịăgiámăsátămôiă trườngăđịnhăkỳ;ă61,97%ăđơnăvịăxâyăd詠ngăcácăcôngă trình,ăbi羽nă
phápăbảoăv羽ămôiă trườngăđốiănướcăthảiăvàă74,19%ăđốiăvớiăkhíă thải;ă100%ăcácăđơnăvịăkýăhợpă
đồngăthuăgom,ăv壱năchuy吋năvàăxửălýăchấtăthảiărắn,ăCTNHăvớiăđơnăvịăcóăch泳cănĕng.ă

-ăÝăth泳cătráchănhi羽măv隠ăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrườngăc栄aămộtăsốăcơăsởăsảnăxuấtăcònăchưaă
cao,ăchưaăchúătrọngăđầuătưăthíchăđángăchoăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrường.ăăNhi隠uăcơăsởăsảnăxuấtă
v壱tă li羽uăxâyăd詠ngăchưaăbốătríăcánăbộăcóăchuyênămônăphùăhợpăphụătráchăv隠ămôiătrường,ăch栄ă
yếuăcònătheoăhìnhăth泳căkiêmănhi羽mănênăvi羽căth詠căhi羽năcácăquyăđịnhăc栄aăphápălu壱tăv隠ăbảoăv羽ă
môiătrườngăchưaăđạtăhi羽uăquảănhưăyêuăcầu.ă

-ăNhi隠uăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănằmăriêngălẻ,ăkhôngăthuộcăkhuăcôngănghi羽p,ăcụmă
côngănghi羽pănênăvi羽căđấuănốiăhạătầngăv隠ăxửălý,ăki吋măsoátăchấtăthải,ăgiámăsátămôiătrườngăgặpă
nhi隠uăkhóăkhĕn.ă

-ăVi羽căđầuătưăchoăbảoăv羽ămôiătrườngăthườngătốnăkémăvàăkhôngăsinhălời,ătrongăkhiăđóănhi隠uă
cơă sởă sảnă xuấtă v壱tă li羽uă xâyă d詠ngă khóă tiếpă c壱nă cácă khoảnă vayă ưuă đãiă từăQuỹă bảoă v羽ămôiă
trường,ăQuỹăđổiămớiăcôngăngh羽ănênăchưaăhỗătrợăđượcăcácăcơăsởăsảnăxuấtăđổiămớiăcôngăngh羽,ă
đầuătưăvàoăcácăcôngătrìnhăbảoăv羽ămôiătrường.ă

7. Kiến nghị 

-ăCácăchínhăsách,ăquyăđịnhăbanăhànhăcầnăcóătínhăổnăđịnh,ălâuădài,ăcóătínhăđếnătrìnhăđộăsảnă
xuất,ănĕngă l詠căcôngăngh羽ăvàăkhảănĕngăđápă泳ngăc栄aăcácăcơăsởăsảnăxuấtăởăcácăđịaăphươngă
trongăcảănước.ă

-ăXâyăd詠ngăh羽ăthốngătiêuăchíăv隠ămôiătrườngălàmăcơăsởăl詠aăchọn,ăsàngălọcăloạiăhìnhăsảnăxuấtă
vàăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăphụcăvụăchoăvi羽căthuăhútăđầuătư,ăxemăxét,ăphêăduy羽tăcácăd詠ăánăđầuătưă
vàăđánhăgiá,ăxếpăhạngătuânăth栄ăquyăđịnhăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngăc栄aăcơăsởăsảnăxuấtătrongăgiaiă
đoạnăhoạtăđộng.ă

-ăRàăsoát,ăđi隠uăchỉnh,ăxâyăd詠ngămớiăcácăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ămôiătrườngăphùăhợpă
vớiăcácăngành,ăkhuăsảnăxuất,ăvùngămi隠n,ăkhuăv詠căkhácănhau.ă

-ăNghiênă c泳uă xâyăd詠ngă vàă th詠că thiă cácă chínhă sách,ă côngă cụă tàiă chínhă cụă th吋ăđ吋ă khuyếnă
khích,ăhỗătrợăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrườngăchoăcácădoanhănghi羽păsảnăxuấtăvừaăvàănhỏ,ăcácăđơnă
vịăcóănguồnătàiăchínhăhạnăhẹpătrongăvi羽căhi羽năđạiăhóaăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăvàăđầuătưăcácăcôngă
trìnhăbảoăv羽ămôiătrường.ă
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-ăXâyăd詠ngăcơăchếăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchăcácăđơnăvịăsảnăxuấtăhướngătớiăsảnăphẩmăxanh,ă
thânăthi羽nămôiătrường;ă

-ăXâyăd詠ngăm泳căphíăsửădụngătàiănguyên,ăkýăquỹăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngăphùăhợpăvàă
ki吋mătraăgiámăsátăquáătrìnhăth詠căhi羽n.ă

ă
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ngành xây dựng năm 2016.ă

2. Báo cáo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2025,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă-ăBộăXâyăd詠ng,ă2009.ă
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BộăXâyăd詠ng,ă2011;ă
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Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030,ăVi羽năV壱tă li羽uă xâyăd詠ng,ăBộăXâyă
d詠ng,ă2014;ă

7. Lộ trình Công nghệ xi măng 2009, giảm thiểu khí chứa Carbon đến năm 2050,ăCơăquană
NĕngălượngăQuốcătếăvàăHộiăđồngăDoanhănghi羽păThếăgiớiăvìăS詠ăphátătri吋năB隠năV英ng,ă2009.ă
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HI烏N TRẠNG MỌI TRƯ云NG NGÀNH XÂY D衛NG NĔM 2018 

CURRENTăSTATUSăOFăTHEăENVIRONMENTăINăCONSTRUCTIONă
SECTORăINă2018ă

KS. Ph衣m B茨ng Hải, ThS. Ngô Thị Bích, ThS. Nguy宇n Thị Tâm 
TrungătâmăThiếtăbị,ăMôiătrườngăvàăAnătoànălaoăđộngă

Tóm tắt: 

Ngànhăxâyăd詠ngălàămộtătrongănh英ngăngànhăkinhătếăch栄ăđạoăc栄aăn隠năkinhătếăquốcădân.ăHoạtă
độngăc栄aăngànhăđãăvàăđangăgópăphầnătíchăc詠căvàoăs詠ăphátătri吋năc栄aăđấtănước,ănângăcaoăchấtă
lượngăcuộcăsốngăconăngười.ăBênăcạnhănh英ngăthànhăt詠uăđạtăđượcăthìăhoạtăđộngăc栄aăngànhă
cũngăphátăsinhănhi隠uăvấnăđ隠ămôiătrường,ăđòiăhỏiăphảiăđượcăgiámăsát,ăquảnălýăvàăxửălýăkịpăthời.ăă

Báoăcáoăhi羽nătrạngăbảoăv羽ămôiătrườngăngànhăXâyăd詠ngănĕmă2018ăđượcăxâyăd詠ngăchoăcácă
ngànhăsảnăxuấtăxiămĕng,ăgạchăgốmăốpălát,ăs泳ăv羽ăsinhăvàăvôiăcôngănghi羽p.ăBáoăcáoăt壱păhợpăcácă
thôngătinăv隠ăhi羽nătrạngăvàăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrường,ăđánhăgiáăcácănguyênănhânătồnătạiăvàăđ隠ă
xuấtăgiảiăphápăgiảmătácăđộngăc栄aăchấtăthảiătớiămôiătrường.ă

Từ khóa:ăBảoăv羽ămôiătrường,ăhi羽nătrạngămôiătrường,ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Abstract: 

Theăconstructionă industryă isăoneăofă theămaină industrialăsectorsăofă theănationalăeconomyă ină
Vietnam.ă Itsăactivitiesăhadăandăhaveăpositiveăcontributionsă toă theădevelopmentăofă theăcountryă
andă increaseă Vietnameseă lifeă quality.ă Besidesă itsă achievements,ă howeveră theă constructionă
activitiesă alsoă generateă manyă environmentală problemsă thată requireă aă needă ofă monitoring,ă
controllingăandătreatingăasăsoonăasăpossible.ă

Theăreportăofăenvironmentăstatusăinăindustrialăsectorsăsuchăasăcement,ăceramicătile,ăceramică
sanitaryă andă industrială limeă production.ă Thisă reportă collectsă informationă aboută statesă andă
activitiesă ină constructionă environmentală protection,ă assessesă existedă causesă andă proposesă
solutionsătoăreduceăimpactsăofăwasteăonăenvironment.ă

Keywords: Environmetalăprotection,ăstateăofăenvironment,ăbuildingămaterial.ă

ă

1. Mở đầu  

Côngăngh羽ăsảnăxuấtăVLXDăởăVi羽tăNamăthờiăgianăquaăđãăcóănh英ngăthayăđổiărõăr羽t,ăcácăcôngă
ngh羽ălạcăh壱uăđãăvàăđangăđượcăthayăthếăbằngăcôngăngh羽ătiênătiếnăhi羽năđạiătrênăhầuăhếtăcácălĩnhă
v詠c,ă làmă thayă đổiă sâuă sắcă bộămặtă c栄aă ngànhă côngă nghi羽pă VLXD,ă đưaă ngànhă côngă nghi羽pă
VLXDă từngăbướcăhoàănh壱păvàoă trìnhăđộăchungăc栄aăkhuăv詠căvàă thếăgiới.ăBênăcạnhăđó,ăchấtă
lượngămôiătrườngăngàyăcàngăđượcăquanătâmăvàăki吋măsoátăchặtăchẽ.ăBáoăcáoăđượcăt詠căhi羽nă
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hàngănĕmăd詠aă trênăhướngăd磯năc栄aăThôngă tưăsốă43/2015/TT-BTNMTăngàyă29ă thángă9ănĕmă
2015ă c栄aăBộă Tàiă nguyênă vàăMôiă trườngă v隠ă báoă cáoă hi羽nă trạngămôiă trường,ă bộă chỉă thịămôiă
trườngăvàăquảnălýăsốăli羽uăquanătrắcămôiătrường.ă

2. Hiện tr衣ng công nghệ ngành sản xuất v壱t liệu xây d詠ng 

2.1 Ngành sản xuất xi măng 

Đếnăhếtănĕmă2018,ătrênătoànăquốcăcóă82ădâyăchuy隠năsảnăxuấtăxiămĕngăvớiătổngăcôngăsuấtă
làă267.400ătấnăclanhke/ngàyătươngăđươngă97,660ătri羽uătấnăxiămĕng/nĕm;ătổngăcôngăsuấtăcácă
dâyă chuy隠nă đangă hoạtă độngă làă 265.100ă tấnă clanhke/ngày,ă tươngă đươngă 96,70ă tri羽uă tấnă xiă
mĕng/nĕm.ăă

ă
Hình 1. Cơ cấu quy mô công suất lò nung clanhke so với Tổng CSTK  

Côngăngh羽ăsảnăxuấtăxiămĕngăc栄aănướcătaă làăcôngăngh羽ă lòăquay,ăphươngăphápăkhô,ăcóăh羽ă
thốngăthápătraoăđổiănhi羽tănhi隠uătầngăvàăcalciner.ăĐâyălàă loạiăhìnhăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăxiămĕngă
tiênătiếnăhi羽nănay.ăTrongăsốă82ădâyăchuy隠năsảnăxuấtăclanhkeăhi羽năcó,ăchỉăcóă3ădâyăchuy隠năkhôngă
cóăcalcinerălà:ăDâyăchuy隠nă1ă-ăxiămĕngăHoàngăThạch,ăX77,ădâyăchuy隠nă1ăc栄aăxiămĕngăH英uăNghị.ă
Thiếtăbịă trongădâyăchuy隠năsảnăxuấtăclanhkeăởănướcătaăch栄ăyếuăcóăxuấtăx泳ătừăcácănướcăcôngă
nghi羽păphátătri吋nănhưăPháp,ăĐ泳c,ăNh壱t..ăvàăc栄aăcácăhãngăchếătạoăthiếtăbịănổiătiếngănhưăPolysius,ă
FL.Smith,ăLoesche,ăKawasaki...ăMộtăsốădâyăchuy隠năđượcăthiếtăkế,ăcungăcấpăthiếtăbịăbởiăcácăt壱pă
đoànăcơăkhíăc栄aăTrungăQuốcă(Sinoma),ănhưngăcácăthiếtăbịăchínhănhưăh羽ăthốngăămáyănghi隠n,ăcácă
thiếtăbịăquanătrọngăc栄aălòănungăđ隠uăđượcăchếătạoătừăcácănướcăvàăcácăhãngănổiătiếng.ăă

Cácănguyênăli羽uăthườngăđượcăsửădụngăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăởănướcătaăgồmăcó:ăĐáăvôi;ă
Đấtă sét;ă Phụă giaă đi隠uă chỉnhă thànhă phầnă phốiă li羽uă như:ă Phụă giaă caoă silică (cát,ă đáă caoă silic,ă
điatomit,...),ăPhụăgiaăgiàuăsắtă(quặngăsắt,ălaterit,ăv.v),ăPhụăgiaăgiàuănhômă(bôăxít,ăcaoălanh,...);ă
Thạchăcao;ăPhụăgiaăkhoángăchoăxiămĕngă(đáăbazan,ăđáăcaoăsilic,ăđáăvôi,ăpuzolanăv.v...)ăvàăPhụă
giaăcôngăngh羽.ăă

Nhi羽tătiêuăhaoănungăclanhkeăc栄aăngànhăxiămĕngăVi羽tăNam,ătùyăthuộcătừngănhàămáy,ăthườngă
daoăđộngătừă724ă÷ă1.065ăkcal/kgăclanhke;ătrungăbìnhăđạtăkhoảngă820ăkcal/kgăclanhkeăă
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T壱nădụngănhi羽tăkhóiăthảiăphátăđi羽n:ăcóăkhoảngă14ădâyăchuy吋năsảnăxuấtăxiămĕngăđãăhoànătấtă
côngătácălắpăđặtătrạmăphátăđi羽năt壱nădụngănhi羽tăkhíăthảiăc栄aălòănungăxiămĕng,ăđóălàăChinfonă1,2;ă
ThànhăThắngă2;ăXuânăThànhă1,2;ăCôngăThanhă1,2;ăLongăSơnă1,2;ăSôngăLamă1,2;ăSôngăGianh;ă
SiamăCityăvàăKiênăLương.ăNgoàiăra,ăcóăkhoảngă08ădâyăchuy隠năđangăxúcătiếnătri吋năkhaiăcôngă
tácă lắpăđặtă trạmăphátăđi羽nă t壱nădụngănhi羽tăkhíă thảiă c栄aă lòănungăxiămĕng,ăđóă là:ăThĕngăLong;ă
VissaiăNinhăBìnhă1,2;ăVĕnăHóa;ăĐồngăBành;ăVissaiăHàăNamă1,2;ăLuksvaxiă4.ăTổngăcôngăsuấtă
thiếtăkếătrạmăphátăđi羽năt壱nădụngănhi羽tăkhíăthảiăc栄aă22ădâyăchuy隠nănêuătrênălàă176,57ăMW/h.ă

2.2 Ngành sản xuất gạch xây nung 

Th詠căhi羽năQuyếtăđịnhăsốă567/QĐ-TTg,ăQuyếtăđịnhă1469/QĐ-TTgăvàăChỉă thịăsốă10/CT-TTgă
c栄aăTh栄ătướngăchínhăph栄ătrênăcảănướcăhi羽nănayăcơăbảnăđãăloạiăbỏălòăgạchăth栄ăcông,ătiêuătốnă
nĕngălượngăsangăsảnăxuấtăgạchăkhôngănungăvàăsảnăxuấtăgạchănungătheoăcôngăngh羽ătiênătiếnă
tiêuăhaoăítănguyênănhiênăli羽u;ănhi隠uănhàămáyăđãăsửădụngătroănhi羽tăđi羽nălàmănguyên,ănhiênăli羽uă
sảnăxuấtăgạchănung,ăgiảmăôănhi宇mămôiătrường.ă

Hi羽nănay,ă cảănướcăcóă3.969ă cơă sởăsảnă xuấtă vớiă tổngă côngăsuấtă thiếtă kếăđạtă26,874ă tỷă
viên/nĕm;ă trongă đóă cóă 662ă lòă tuyă nenă vớiă côngă suấtă thiếtă kếă đạtă 14,523ă tỷă viênă chiếmă
54,03%ăcôngăsuấtăgạchăđấtăsétănung,ănĕmă2018,ăgạchănungăcảănướcăsảnăxuấtăđạtă18ătỷăviênă
quyătiêuăchuẩn. 

2.3 Ngành sản xuất vật liệu ốp lát 

Tínhătớiăhếtănĕmă2018,ăcảănướcăcóă75ăcơăsởăsảnăxuất,ătrongăđóăcóăkhoảngă60ăcôngătyăsảnă
xuấtăgạchăceramicăvàăgraniteăvớiăcôngăsuấtăthiếtăkếă(k吋ăcảăđangătri吋năkhaiăxâyăd詠ngăđ吋ăđưaă
vàoăsảnăxuấtănĕmă2018)ălàă737,5ătri羽uăm2/nĕm,ă06ăcôngătyăsảnăxuấtăgạchăcottoălátăn隠năvàătấmă
treoăvớiăsảnălượngă31ătri羽uăm2/nĕm.ăCôngăngh羽ăvàăthiếtăbị,ăđượcăđầuătưăđồngăbộ,ătiênătiếnătừă
cácănướcăphátătri吋nănhưăĐ泳c,ăItalia,ăTâyăBanăNha;ăvớiăquyămôămỗiănhàămáyălênătớiăhàngăchụcă
tri羽uăm2,ămodulăcôngăsuấtămỗiădâyăchuy隠nătừă2ăđếnă3ătri羽uăm2/nĕm.ăă

2.4 Ngành sản xuất vôi 

Tổngă côngă suấtă cácă lòă vôiă côngă nghi羽pă vớiă côngă ngh羽ă lòă đ泳ngă vàă lòă quayă làă 2,495ă tri羽uă
tấn/nĕm.ăSảnălượngăsảnăxuấtăvàătiêuăthụănĕmă2018ăđạtătrênă2,5ătri羽uătấn1.ăĐếnăhếtănĕmă2018,ăđãă
xóaăbỏăđượcă75%ălòăvôiăth栄ăcông.ăHi羽nănayătrênăcảănướcăcóăkhoảngăgầnă1.000ălòănungăvôiăth栄ă
côngăgiánăđoạnăhoặcă liênăhoànă t壱pă trungănhi隠uănhấtăởă thànhăphốăHảiăPhòngăvàăcácă tỉnhăTháiă
Bình,ăBắcăGiang,ăHảiăDương,ăNinhăBình,ăHàăNam,ăNamăĐịnh,ăThanhăHóa,ăThừaăThiênăHuế,ăKiênă
Giang.ă Trongă đóă khoảngă 50%ă làă lòă th栄ă côngă giánă đoạnă t壱pă trungă nhi隠uă nhấtă ởă cácă tỉnhăKiênă
Giang,ăThừaăThiênăHuế,ăTháiăBình,ăBắcăGiang,ăHảiăDương,ăThanhăHóaăvàăthànhăphốăHảiăPhòng.ăă

3. Hiện tr衣ng môi trư運ng 

3.1 Ngành sản xuất xi măng 

                                           
1ăSốăli羽uăc栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
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a) Thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định 

Mớiăcóă22ădâyăchuy隠năđãăvàăđangăhoànăthànhăvi羽călắpăđặtăh羽ăthốngăquanătrắcăkhíăthảiăt詠ă
độngăliênătục,ăchỉăchiếmă30%.ăTrongăđó,ăătạiămộtăsốădâyăchuy隠n,ăcácăthôngăsốăquanătrắcăcònă
thiếuăvàăchưaăđầyăđ栄,ăh羽ăthốngăquanătrắcălắpăđặtătạiăvịătríăchưaăhoànătoànăchínhăxácăsoăvớiăquyă
định,ăchưaăkếtănốiăvớiăcácăsởăTàiănguyênăvàăMôiă trườngăđịaăphươngătheoăquyăđịnhă tạiăNghịă
địnhăsốă38/2015/NĐ-CP,ăngàyă24/4/2015.ă43/82ăđâyăchuy隠năcóăgiấyăphépăkhaiăthácămỏ.ăTấtăcảă
cácănhàămáyăđ隠uăth詠căhi羽năl壱păbáoăcáoăĐTMăchoănhàămáy.ăCácăd詠ăánăkhaiăthácămỏăđượcăcấpă
phépăđ隠uăl壱păươngăánăvàăkýăquỹăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrường.ă

ă ă
Hình 2: Tỷ lệ các nhà máy xuất xi măng lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải online, 

được cấp giấy phép khai thác mỏ 

b) Bụi và khí thải 

-ăBụiăphátăsinhătrongăcácăquáătrìnhăv壱năchuy吋n,ăgiaăcôngănguyênăli羽u,ănung,ănghi隠năclanhke,ă
xiămĕng,ăđóngăbaoăvàăxuấtăxiămĕng.ă

-ăKhíăthảiăphátăsinhătừăcácăphươngăti羽năv壱năchuy吋năsửădụngăxĕng,ădầu;ăquáătrìnhănungăclanhke;ă

Cácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăđ隠uălắpăđặtăcácăthiếtăbịălọcăbụiătĩnhăđi羽n,ălọcăbụiătúiăvảiătạiă
cácăvịătríăphátăsinhăbụiănhư:ălòănung,ănghi隠năxiămĕng,ănghi隠năthan,ălàmănguộiăclinker.ă

ă
Hình 3: Nồng độ bụi trong khói thải lò nung clanhke 
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ă
Hình 4: Nồng độ NOx trong khói thải lò nung clanhke 

ă
Hình 5: Nồng độ SO2 trong khói thải lò nung clanhke 

c) Chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải 

-ăChấtăthảiăsinhăhoạtăc栄aăcôngănhânătrongănhàămáyăvàăkhuăvĕnăphòng;ă

-ăChấtăthảiărắnăcôngănghi羽păthôngăthườngătrongănhàămáy;ă

-ăChấtăthảiănguyăhạiăphátăsinhătạiăkhuăv詠căvĕnăphòng,ăxưởngăcơăkhí,ăsửaăch英aăphươngăti羽n,ă
dầuămỡăthảiătrongăquáătrìnhăsảnăxuất,ătúiăvảiălọcăbụiăcóăch泳aăthànhăphầnăamiĕng.ă

Nướcăthảiăphátăsinhătạiăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăgồm:ănướcăthảiăsảnăxuấtăvàănướcă
thảiăsinhăhoạtăvớiănguồnăphátăsinhănhưăsau:ă

+ăNướcă thảiăphátăsinhă trongăquáă trìnhăsảnăxuấtăgồmănướcă làmămát,ănướcă rửaămáyămóc,ă
thiếtăbị,ărửaăxe,…ăLượngănướcăthảiănàyăsẽăđượcătuầnăhoàn,ătáiăsửădụng.ă

+ăNướcăthảiăphátăsinhătừăhoạtăđộngăsinhăhoạtăc栄aăcánăbộăcôngănhânăviênăthuộcănhàămáyăvàă
nướcăthảiă từăcácănhàăĕn.ăCácănhàămáyăđ隠uăcóăh羽ă thốngăxửă lýănướcăthảiă t壱pătrungăvớiăcôngă
ngh羽ăxửălýăbằngăphươngăphápăsinhăhọc.ăChấtălượngănướcăthảiăsauăxửălýăăđ隠uănằmătrongăgiớiă
hạnăchoăphépătheoăQCVNă14-MT:2015/BTNMT.ă
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ă ă
Hình 6: Lượng CTR, nước thải sinh hoạt phát sinh tại một số nhà máy sản xuất xi măng 

3.2 Ngành sản xuất gạch nung 

a) Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định 

ă
Hình 7. Tình hình thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định tại các nhà máy sản xuất gạch nung 

b) Bụi và khí thải 

+ăBụiăthanăkhoăch泳a,ănghi隠nătrướcăkhiăphốiăli羽u.ă

+ăBụiăsétăkhiăphơiăđảo,ăv壱năchuy吋n,ăxếpăvàoălòătrướcăkhiănung.ă

+ăBụiăthanăkhiăraălò,ăbốcăxếpăsảnăphẩmăă

+ăBụi,ăkhíădoăhoạtăđộngăc栄aăcácăphươngăti羽năv壱năchuy吋n,ănung,ăsấy.ă

Cácănhàămáyăđ隠uăsửădụngănhiênă li羽u:ă than,ădầuă trongăquáătrìnhăsảnăxuấtăgạchănhưngăđãă
th詠căhi羽nătốtăcácăbi羽năphápăki吋măsoátăkhíăthải.ă
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ă ă
Hình 8. Nồng độ khí thải ống khói lò nung và lò sấy tại các nhà máy sản xuất gạch nung2 

c) Chất thải rắn, nước thải  

-ăChấtăthảiătừăquáătrìnhănung:ăXỉ,ăsảnăphẩmăhỏng,ăv壱tăli羽uăchịuălửaăthải.ă

-ăChấtă thảiă sinhăhoạt.ăChấtă thảiă rắn,ă chấtă thảiă nguyăhạiă đượcă thuăgom,ă thuêăđơnăvịă ch泳că
nĕngăxửălý.ă

-ăLượngănướcăthảiăphátăsinhăch栄ăyếuălàănướcăthảiăsinhăhoạtăc栄aăcánăbộăcôngănhânălàmăvi羽că
tạiănhàămáy.ă

ă ă
Hình 9: Biểu đồ lượng chất thải rắn và nước thải sinh hoạt phát sinh 

tại một số nhà máy sản xuất gạch nung 

3.3 Ngành sản xuất sản xuất gạch gốm ốp lát 

a) Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định 

                                           
2ăBáoăcáoăgiámăsátămôiătrườngăđịnhăkỳăquýă3ănĕmă2018ăc栄aăCôngătyăCPăViglaceraăHạăLong,ăkếtăquảăc栄aăđ隠ătàiă
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ă
Hình 10. Tình hình thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định tại các nhà máy gạch ốp lát khảo sát 

b) Bụi và khí thải 

-ăBụiăphátăsinhătưăkhoăch泳a,ăgiaăcôngănguyênăli羽u,ălòăsấyăphun,ămáyăépătạoăhình,ămàiăcắt.ă

-ăKhíăthảiăphátăsinhătừălòănung,ălòăkhíăhóa,ăsấyăphun.ă

ă
Hình 11. Tổng hợp lưu lượng khí thải các ống khói tại các cơ sở sản xuất gạch ốp lát 

Cácănhàămáyăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăốpălátăsửădụngănhiênăli羽uăkhíăkhóaăthan,ăCNGăhoặcăLPG.ăthảiă
khácănhau,ăcầnăcóăbi羽năphápăxửălýăphùăhợpătùyătheoătừngăloạiănhiênăli羽uăsửădụng.ă

c) Chất thải rắn, CTNH, nước thải sinh hoạt 

-ăChấtăthảiărắnăthôngăthườngătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăc栄aăCôngătyăbaoăgồm:ăphếăphẩm,ăv壱tă
li羽uăchịuălửaăthải,ăthùngăgiấy,ănilon,ărácăthảiăsinhăhoạt.ă

-ăCácăloạiăchấtăthảiănguyăhạiăphátăsinhătrongăquáătrìnhăsảnăxuất:ăbóngăđènăhuỳnhăquang;ădầuă
độngăcơ,ăhộpăsố,ăbôiătrơnăthải;ălauănhi宇măcácăthànhăphầnănguyăhại;ăắcăquyăchìăthải,…Cácăcôngătyă
sảnăxuấtăgạchăốpă látăphátăsinhăcácă loạiă chấtă thảiă rắnăsảnăxuấtă vàăchấtă thảiănguyăhạiă vớiă khốiă
lượngăkhácănhauăvàăphụăthuộcăvàoăcôngăsuất,ăcôngăngh羽ăsảnăxuất,ămáyămóc,ăthiếtăbịăsửădụng,...ăă

-ăNướcăthảiăsảnăxuấtătừăcácănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăgốmăốpălátăđượcăphânăluồng,ăthuăgomă
vàătuầnăhoàn.ăă
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-ăNướcăthảiătừăquáătrìnhăkhíăhóaăthan:ăCóăch泳aănhi隠uătạpăchấtăôănhi宇m,ăcầnăphảiăđượcăxửălýă
trướcăkhiăthảiăraămôiătrường.ăHi羽nănayămộtăsốănhàămáyăchưaăcóăh羽ăthốngăxửălýăphùăhợp.ăChấtă
lượngănướcăchưaăđạtăQCVNă40:2011/BTNMT.ă

ă ă

ă ă
Hình 12: Tỉ lệ chất thải, nước thải phát sinh tại một số đơn vị sản xuất gạch gốm ốp lát 

3.4 Ngành sản xuất vôi công nghiệp 

a) Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định 

Cácănhàămáyăsảnăxuấtăvôiăcôngănghi羽păđ隠uăth詠căhi羽năđ栄ăcácăyêuăcầuăbảoăv羽ămôiătrườngă
theoăquyăđịnh.ă

ă
Hình 13. Tình hình thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định tại 02 nhà máy sản xuất vôi công nghiệp 
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b) Bụi, Khí thải 

Bụiăphátă sinhă từăcácăquáă trìnhăv壱năchuy吋n,ăgiaăcôngănguyênă li羽u,ăbốcădỡ,ăđóngăbaoăsảnă
phẩm.ă

Khíăthải:ătừăcácăphươngăti羽năv壱năchuy吋năsửădụngănhiênăli羽uăxĕngădầuăvàătừăquáătrìnhănung.ă

Cácănhàămáyăsảnăxuấtă vôiă côngănghi羽păđãă lắpăđặtăh羽ă thốngăxửă lýă khíă thải.ăNồngăđộăcácă
thôngăsốăbụi,ăCO,ăSO2ăvàăNOxătrongăốngăkhóiălòănungăđ隠uănằmătrongăgiớiăhạnăchoăphép.ăă

c) Chất thải rắn, nước thải 

-ăChấtăthảiărắnăthôngăthườngătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăc栄aăCôngătyăbaoăgồm:ăphếăphẩm,ăv壱tă
li羽uăchịuălửaăthải,ăthùngăgiấy,ănilon,ărácăthảiăsinhăhoạt.ă

-ăCácăloạiăchấtăthảiănguyăhạiăphátăsinhătrongăquáătrìnhăsảnăxuất:ăbóngăđènăhuỳnhăquang;ădầuă
độngăcơ,ăhộpăsố,ăbôiătrơnăthải;ălauănhi宇măcácăthànhăphầnănguyăhại;ăắcăquyăchìăthải,…ă

-ăNướcăthảiăsinhăhoạt:ăphátăsinhătừăkhuăv詠căv羽ăsinhăvàănhàăĕnăc栄aăcánăbộăcôngănhânăviên.ă

-ăNướcăthảiăsảnăxuất:ăch栄ăyếuălàănướcăthảiăv羽ăsinhăcôngănghi羽p,ănướcăthảiărửaănguyênăli羽u.ă
Nhàămáyăthuăgom,ăxửălý,ătuầnăhoàn.ă

4. Các khó khăn tồn t衣i 

a) Các đơn vị sản xuất 

-ăChưaănắmăv英ngăcácăvĕnăbảnăphápălu壱tăquyăđịnh.ăă

-ăChưaăth詠căs詠ăquanătâm,ăchưaăđầuătưăđ栄ăchoăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrường.ă

-ăThiếuănhânăl詠căchuyênătrách,ăcácăcánăbộăphụătráchăthườngălàăkiêmănhi羽m.ă

b) Các cơ quan quản lý 

-ăH羽ăthốngăvĕnăbảnăphápălu壱tăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngăđượcăbanăhànhăbởiănhi隠uăcơăquanăvàă
liênătụcăđượcăthayăđổiăvớiăcácăyêuăcầuăngàyăcàngăcaoăhơnă(víădụănhưăcácăquyăđịnhăv隠ăăcấpă
phépăxảă thải,ăquană trắcămôiă trườngă t詠ăđộng…)ăgâyăkhóăkhĕnă trongăquáă trìnhă tri吋năkhaiă th詠că
hi羽n,ănhấtălàăđốiăvớiăcácăcơăsởăđãăđượcăđầuătưăxâyăd詠ng,ăhoạtăđộngătừănhi隠uănĕmătrước.ă

-ăNhi隠uăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănằmăriêngălẻ,ăkhôngăthuộcăkhuăcôngănghi羽p,ăcụmă
côngănghi羽pănênăvi羽căđấuănốiăhạătầngăv隠ăxửălý,ăki吋măsoátăchấtăthải,ăgiámăsátămôiătrườngăgặpă
nhi隠uăkhóăkhĕn.ă

-ăNĕngăl詠căgiámăsát,ăquanătrắcăchấtălượngăcácăthànhăphầnămôiătrường,ăđánhăgiá,ăxácăđịnhă
khảănĕngăchịuătảiăc栄aămôiătrườngăn隠năc栄aăcácăcơăquanănhàănướcăcònăhạnăchếăă

5. Định hư噂ng, giải pháp kiểm soát nguồn thải, bảo vệ môi trư運ng 

a) Đối với các đơn vị sản xuất 

-ăCầnănângăcaoătráchănhi羽mătrongăbảoăv羽ămôiătrườngăđốiăvớiăcộngăđồng;ă

-ăĐầuătưăđầyăđ栄,ăđúngăm泳căchiăphíăchoăhoạtăđộngăbảoăv羽ămôiătrường;ă

-ăĐàoătạoăcánăbộăchuyênătráchăv隠ămôiătrường;ă
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-ăTh詠căhi羽nănghiêmătúc,ăđúng,ăđ栄ăcácăyêuăcầuăc栄aăphápălu壱tăv隠ăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrường.ă

-ăPhảiăxâyăd詠ngăkếăhoạchăbảoăv羽ămôiătrườngăhàngănĕmăvàăđi隠uăchỉnhăphùăhợpăvớiăyêuăcầuă
th詠cătế;ă

-ăKiếnănghịăvớiăcácăcơăquanăquảnălýăv隠ănh英ngăkhóăkhĕn,ăbấtăc壱pătrongăquáătrìnhăth詠căhi羽nă
cácăquyăđịnhăbảoăv羽ămôiătrường,ăđ隠ăxuấtăsửaăđổi,ăbổăsungăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăth詠cătếăc栄aă
lĩnhăv詠căsảnăxuất.ă

b) Đối với các cơ quan quản lý 

-ă Tĕngă cườngă côngă tácă phổă biến,ă tuyênă tuy隠nă nângă caoă nh壱nă th泳că ngườiă dână v隠ă tráchă
nhi羽măbảoăv羽ămôiătrường;ă

-ăRàăsoát,ăsửaăđổi,ăhoànăthi羽năh羽ăthốngăchínhăsách,ăphápălu壱tăv隠ăBVMTăđảmăbảoăđồngăbộ,ă
thốngănhất;ă

-ăTíchăhợp,ătĕngăcườngăchiaăsẻăsốăli羽uămôiătrườngăgi英aăcơăquanăquảnălýănhàănướcăv隠ămôiă
trườngăvàăcơăquanăquảnălýăngànhăđ吋ănângăcaoăquáătrìnhăgiámăsátăvi羽cătuânăth栄ăphápălu壱tăv隠ă
bảoăv羽ămôiătrườngăc栄aăcácăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

-ăQuyăhoạch,ăthuăhút,ăsắpăxếpăcácăcơăsởăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăvàoătrongăcácăkhu,ăcụmă
côngănghi羽păđãăđượcăđầuătưăxâyăd詠ngăh羽ăthốngăhạătầngăkỹăthu壱tăđồngăbộ.ă

-ăChúătrọngăcácămụcătiêu,ăchỉătiêu,ăyêuăcầuăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngătrongăvi羽căxâyăd詠ng,ăbană
hànhăcácăchínhăsách,ăchiếnălược,ăquyăhoạch,ăkếăhoạchăv隠ăquảnălýăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăvàăbảoăv羽ă
môiătrường.ăă

-ăXâyăd詠ngăcơăchế,ăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchăcácădoanhănghi羽păsửădụngănĕngălượngătáiă
tạo,ă sửădụngă chấtă thảiă côngănghi羽pă thôngă thườngă làmă v壱tă li羽uă xâyăd詠ng,ă nghiênă c泳uăbană
hànhă cơă chếă chínhă sáchă khuyếnă khíchă phátă tri吋nă sảnă phẩmă v壱tă li羽uă xâyă d詠ngă xanh,ă thână
thi羽nămôiătrường.ă

-ăNghiênăc泳u,ăxâyăd詠ngăm泳căthuếăsửădụngătàiănguyênăphùăhợp,ăhướngăcácăcơăcơăsởăsửă
dụngănhiênăli羽uătáiăchếăvàăphếăthảiăcôngănghi羽p.ăXâyăd詠ngăcơăchếăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchă
phátătri吋năsảnăphẩmăxanhă(thânăthi羽nămôiătrường).ă

-ăGiáă trịă kýă quỹă cảiă tạoă phụcă hồiămôiă trườngă phảiă đ栄ă choă côngă tácă cảiă tạoă phụcă hốiămôiă
trường.ăKi吋măsoátăchặtăchẽăcôngătácăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrường.ă

Theoădõiăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrườngăsauăkhaiăthácătheoăđúngăphươngăánăcảiătạoăphụcăhồiă
môiătrườngăđãăđượcăphêăduy羽tăvàăđượcăđi隠uăchỉnhăphùăhợpăvớiăth詠cătế.ă

c) Giải pháp công nghệ và các biện pháp xử lý 

Nghiênăc泳uăphátă tri吋năkhoaăhọcăcôngăngh羽ăđ吋ăsảnăxuấtă tốiăưu,ă tiếtă ki羽mănĕngă lượng,ă tàiă
nguyên,ătáiăchế:ă

+ăT壱nădụngănhi羽tăkhíăthải;ă

+ăSửădụngătuầnăhoànănướcăthải;ă

+ăNghiênăc泳uăcácănhiênăli羽uăthayăthếănguồnănhiênăli羽uăhóaăthạch;ă

+ăỨngădụngăcácăcôngăngh羽ăxửălýăchấtăthảiăphùăhợp,ăhi羽uăquả;ă
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+ăỨngădụngăcôngăngh羽ăkhaiă thác,ăchếăbiếnănguyênă li羽uăhi羽năđại,ă chếăbiếnăsâu,ăsửădụngă
hi羽uăquảănguồnătàiănguyênăthiênănhiên,ăkhaiăthácătheoăcôngăngh羽ăkhoanăhầm.ă

6. Kết lu壱n  

Côngătácăbảoăv羽ămôiă trườngăđangăngàyăcàngăđượcăchúă trọng.ăCácădoanhănghi羽păđãădầnă
nh壱năth泳căđượcătráchănhi羽măbảoăv羽ămôiătrường.ăChấtălượngăămôiătrườngătạiăcácăđơnăvịăsảnă
xuấtăngàyăcàngătốtăhơn.ăCácăđơnăvịăphảiănângăcaoănhạnăth泳cătráchănhi羽măbảoăv羽ămôiătrường,ă
tĕngăcườngăchiăăphíăchoăcôngătácăxửălýăchấtăthải.ăCácăcơăquanăquảnălýătĕngăcườngăcôngătácă
đàoătạo,ăxâyăd詠ngăcácăquyăđịnh,ăcơăchếăchínhăsáchăphùăhợpă,ăkhuyếnăkhíchăcácăđơnăvịă ăápă
dụngăcôngăngh羽,ăgiảiăphápăgiảmăchấtăthải,ăgiảmătácăđộngătớiămôiătrường.ă
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1. Báo cáo định kỳ hiện trạng môi trường và sử dụng năng lượng tại các cơ sở sản xuất 

ngành xây dựng năm 2016. 

2. Báo cáo môi trường quốc gia, BộăTàiăNguyênăvàăMôiătrường,ă2010.ă

3. Báo cáo quan trắc môi trường của các Công ty sản xuất VLXD. 

4. Báo cáo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2025, Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, 2009.                 

5. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2016 của ngành Xây dựng,ăBộăXâyăd詠ng,ă2015.ă

6. Báoăcáoătìnhăhìnhăth詠căhi羽nănhi羽măvụăkếăhoạchănĕmă2014ăvàăphươngăhướngănhi羽măvụă
trọngătâmănĕmă2016ăc栄aăngànhăXâyăd詠ng,ăBộăXâyăd詠ng,ă2015.ă

7. Phiếuăđi隠uătraăhi羽nătrạngămôiătrườngătạiăcácăCSSXăngànhăxâyăd詠ngănĕmă2018.ă
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NGHIÊN CỨU XÂY D衛NG QUY HOẠCH H烏 TH渦NG TIÊU CHUẨN, 
QUY CHUẨN QU渦C GIA LƾNH V衛C V一T LI烏U XÂY D衛NG Đ蔭N NĔM 2030 

ThS. Nguy宇n Văn Đoàn, TS. Lưu Thị Hồng, 
TS. T衣 Minh Hoàng, TS. Trịnh Minh Đ衣t, TS. Vũ Văn Dũng, 

ThS. Nguy宇n Minh QuǶnh, KS. Đào Duy Phú 

Tóm tắt: 

S詠ăphátătri吋năc栄aăngànhăcôngănghi羽păv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăd磯năđếnănhuăcầuăxâyăd詠ngăđồngăbộă
h羽ă thốngăcácă tiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăquốcăgiaă lĩnhăv詠căv壱tă li羽uăxâyăd詠ng,ăđápă泳ngăyêuăcầuă
ki吋măsoátăchấtălượngăsảnăphẩm,ăphùăhợpăvớiăs詠ăphátătri吋năc栄aăcôngăngh羽ăsảnăxuất,ăhộiănh壱pă
vớiăcácătiêuăchuẩnăquốcătế.ăDoăđó,ăBộăXâyăd詠ngăđãăgiaoăchoăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăth詠căhi羽nă
d詠ăánă“Nghiênăc泳uăxâyăd詠ngăQuyăhoạchăh羽ăthốngăquyăchuẩn,ătiêuăchuẩnălĩnhăv詠căv壱tăli羽uăxâyă
d詠ngăđếnănĕmă2030”.ăă

Bàiăviếtănàyăgiớiăthi羽uătómătắtăkếtăquảănghiênăc泳uăc栄aăd詠ăán,ăbaoăgồmăđánhăgiáăth詠cătrạng;ă
địnhăhướngăxâyăd詠ng;ăquyăhoạchădanhămụcăcácătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăquốcăgiaălĩnhăv詠căv壱tă
li羽uăxâyăd詠ngăcầnăsoátăxét,ăsửaăđổi,ăxâyăd詠ngămớiăvàălộătrìnhăth詠căhi羽năđếnănĕmă2030.ă

Từ khoá:ătiêuăchuẩnăquốcăgia,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgia,ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Abstract: 

Theădevelopmentăofătheăbuildingămaterialsăindustryăleadsătoătheăneedătoăestablishăaăsystemă
ofănationalăstandardsăandănationalătechnicalăregulationsăforăbuildingămaterialsăsector,ărespondă
theă requirementsă ofă productă qualityă control,ă consistentă withă theă developmentă ofă productionă
technology,ăintegratingăwithăinternationalăstandards.Therefore,ătheăMinistryăofăConstructionăhasă
assignedă theăVietnamă Instituteă forăBuildingăMaterialsă toă carryă oută theăprojectă “Researchăandă
elaborationăofătheăplanningănationalăstandard,ănationalătechnicalăregulationsăsystemăforăbuildingă
materialsăsectorătoă2030”.ă

Thisă articleă brieflyă summarizesă theă researchă resultsă ofă theă project,ă includingă statusă
assessment;ă orientingă construction;ă planningă theă listă ofă natională standardsă andă natională
technicală regulationsă ină theă fieldă ofă buildingămaterialsă thată needă toă beă reviewed,ă rebuiltă andă
Implementationărouteătoă2030.ă

Keywords:ănationalăstandards,ănationalătechnicalăregulations,ăbuildingămaterials.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

V壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(VLXD)ăđượcăsửădụngărộngărãiătrongăcácăngànhăcôngănghi羽păxâyăd詠ngă
dânădụng,ăcôngănghi羽p,ăgiaoăthông,ăthuỷălợi,…ăV隠ăcơăbản,ăđaăsốăcácăloạiăVLXDăđ隠uăđượcăsửă
dụngă trongă tấtă cảă cácă ngànhă côngă nghi羽pă xâyă d詠ng.ă Tuyă nhiên,ă mỗiă chuyênă ngànhă côngă
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nghi羽păxâyăd詠ngăđ隠uăcóămộtăsốă loạiăVLXDăcóă tínhăchấtăđặcă thùăriêng.ăDoăv壱y,ăphạmăvi,ăđốiă
tượngăc栄aăd詠ăánăquyăhoạchăh羽ăthốngăquyăchuẩn,ătiêuăchuẩnălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030ălàă
toànăbộăcácăloạiăVLXDăđangăđượcăsảnăxuất,ăsửădụngăvàăsẽăsửădụngătrongăthờiăgianătới,ăthuộcă
phạmăviăquảnă lýăc栄aăBộăXâyăd詠ng.ăTiêuăchuẩnăchoăcácăsảnăphẩmăVLXDămangătínhăđặcă thùă
theoăcácăchuyênăngànhă(giaoăthông,ăthuỷălợi,ăcôngăthương,…)ăthuộcăphạmăviăquảnălýăc栄aăcácă
BộăchuyênăngànhăkhácăsẽădoăcácăBộăchuyênăngànhăth詠căhi羽n.ăă

Lĩnhăv詠căVLXDăthuộcăphạmăviădoăBộăXâyăd詠ngăquảnălýăcóănhi隠uăchuyênăngànhăkhácănhau,ă
mỗiăchuyênăngànhăcóăđặcăthùăriêngătrongăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăvàălĩnhăv詠căsửădụng.ăĐ吋ăthu壱nă
lợiă choă côngă tácă ràă soát,ă đánhăgiáă th詠că trạngă vàă xâyăd詠ngăquyăhoạchăh羽ă thốngă tiêuă chuẩnă
(TCVN),ăquyăchuẩnăquốcăgiaă(QCVN)ălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030,ăd詠ăánăđ隠ăxuấtăphânăloạiă
cácătiêuăchuẩnălĩnhăv詠căVLXDătheoăcácănhómăvàăphânănhómăcĕnăc泳ătheoăchuyênăngành,ăbảnă
chấtăc栄aăv壱tăli羽uăvàălĩnhăv詠căsửădụng.ă

Theoăđó,ătiêuăchuẩnăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđượcăphânăthànhă09ănhómăsảnăphẩmăchínhănhưă
sau:ăChấtăkếtădínhăvôăcơ;ăSảnăphẩmăbêătôngăvàăv英a;ăV壱tăli羽uăchịuălửa,ăcáchănhi羽t,ăchốngăcháy;ă
Gốm,ăs泳ăxâyăd詠ngăvàăv壱tăli羽uăốpălát;ăKính,ăth栄yătinhăxâyăd詠ng;ăV壱tăli羽uăh英uăcơăvàăhoáăphẩmă
xâyăd詠ng;ăV壱tăli羽uăsơnăvàătrangătríăhoànăthi羽n;ăV壱tăli羽uăcấpăthoátănước;ăH羽ăthốngăcửa.ă

PhânăloạiăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđượcăphânăthànhăcácănhómăvàăphânănhómătheoăsơăđồă
th吋ăhi羽nătrênăhìnhă1.ă

ă
Hình 1. Sơ đồ phân loại tiêu chuẩn TCVN lĩnh vực VLXD theo nhóm sản phẩm 

2. Đánh giá th詠c tr衣ng hệ thống TCVN, QCVN lƿnh v詠c VLXD 

2.1. Hệ thống tiêu chuǣn, quy chuǣn Việt Nam 
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2.1.1. Phân loại tiêu chuẩn 

TheoăLu壱tăTiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăsốă68/2006/QH11ăngàyă29/6/2006,ăh羽ăthốngă
tiêuăchuẩnăVi羽tăNamăbaoăgồm:ă

-ăTiêuăchuẩnăquốcăgiaă(TCVN):ăDoăBộăKhoaăhọcă&ăCôngăngh羽ăbanăhành.ă

-ăTiêuăchuẩnăcơăsởă(TCCS):ăDoătổăch泳căkinhătế,ăcơăquanănhàănước,ăđơnăvịăs詠ănghi羽p,ătổă
ch泳căxãăhộiă-ăngh隠ănghi羽păxâyăd詠ngăvàăcôngăbố.ă

-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaă(QCVN):ăDoăcácăBộ,ăngànhăbanăhành.ă

2.1.2. Khung phân loại tiêu chuẩn quốc gia 

a)ăCấuătrúcăkhungăphânăloạiătiêuăchuẩn:ă

-ă Khungă phână loạiă tiêuă chuẩnă quốcă giaă đượcă xâyă d詠ngă trênă cơă sởăKhungăphână loạiă tiêuă
chuẩnăquốcătếă(ICS)ădoăTổăch泳căTiêuăchuẩnăhóaăquốcătếă(ISO)ăxâyăd詠ngăvàăcôngăbố.ăă

-ăCấuătrúcăkhungăphânăloạiătiêuăchuẩnăquốcăgiaăđượcăphânăthànhă3ăcấp:ăCấpă1:ăTheoălĩnhă
v詠căhoạtăđộngăv隠ătiêuăchuẩnăhóa;ăCấpă2:ăCácălĩnhăv詠căđượcăphânăraăthànhăcácănhóm;ăCấpă3:ă
Cácănhómăđượcăchiaănhỏăthànhăcácăphânănhóm.ă

b)ăKhungăphânăloạiătiêuăchuẩnălĩnhăv詠căVLXD:ă

TheoăkhungăphânăloạiătiêuăchuẩnăVi羽tăNam,ăcácătiêuăchuẩnăv隠ăVLXDăđượcăphânăloại,ăsắpă
xếpă trongă5ă lĩnhăv詠căkhácănhauă(Côngăngh羽ăchếăbiếnăgỗ;ăCaoăsuăvàăchấtădẻo;ăSơnăvàăchấtă
màu;ăTh栄yă tinhăvàăgốm;ăV壱tă li羽uăxâyăd詠ngăvàănhà).ăVi羽căphână loạiăcácă tiêuăchuẩnăv隠ăVLXDă
trongăcácălĩnhăv詠căkhácănhauănhưăv壱yăsẽăgâyărấtănhi隠uăkhóăkhĕnătrongăvi羽căquảnălý,ătraăc泳uă
tiêuăchuẩn.ă

2.2. Số lượng tiêu chuǣn 

2.2.1. Số lượng tiêu chuẩn TCVN lĩnh vực VLXD hiện hành 

Tínhă đếnă nĕmă 2013,ă Nhàă nướcă đãă bană hànhă 467ă TCVNă v隠ă VLXD.ă Tổngă hợpă sốă lượngă
TCVNătheoănhómăVLXDăsoăvớiămộtăsốăh羽ăthốngătiêuăchuẩnănướcăngoàiănhưătrongăbảngă1.ă

Bảng 1. Tổng hợp số lượng TCVN theo các nhóm sản phẩm VLXD 

Tiêu chuẩn nư噂c ngoài 
TT Nhóm sản phẩm VLXD 

Tiêu 
chuẩn 
TCVN ASTM ISO EN GOST 

1ă Chấtăkếtădínhăvôăcơăă 56ă 134ă 8ă 11ă 40ă

2ă Bêătôngăvàăv英aă 65ă 286ă 38ă 59ă 183ă

3ă V壱tăli羽uăchịuălửaăvàăcáchănhi羽tă 37ă 225ă 88ă 114ă 162ă

4ă Gốm,ăs泳ăxâyăd詠ngăvàăv壱tăli羽uăốpălátă 36ă 148ă 45ă 167ă 8ă

5ă Kính,ăth栄yătinhăxâyăd詠ngă 62ă 52ă 49ă 58ă 60ă
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Tiêu chuẩn nư噂c ngoài 
TT Nhóm sản phẩm VLXD 

Tiêu 
chuẩn 
TCVN ASTM ISO EN GOST 

6ă V壱tăli羽uăh英uăcơăvàăhoáăphẩmăXDă 106ă 551ă 958ă -ă -ă

7ă Sơnăvàăv壱tăli羽uătrangătríăhoànăthi羽nă 40ă 490ă 269ă 298ă 357ă

8ă V壱tăli羽uăcấpăthoátănướcă 63ă -ă -ă -ă -ă

9ă H羽ăthốngăcửaă 2ă 30ă 22ă 31ă -ă

 Cộng 467 1916 1477 738 810 

2.2.2. Nhận xét chung về số lượng TCVN lĩnh vực VLXD 

Nhìnăchung,ăcácătiêuăchuẩnăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđãăbaoătrùmăhầuăhếtăcácănhómăsảnăphẩmă
VLXDăsảnăxuấtătrongănướcăhi羽nănay,ăk吋ăcảătiêuăchuẩnăyêuăcầuăkỹăthu壱tăvàătiêuăchuẩnăphươngă
phápăthử.ă

1)ăNhómăsảnăphẩmăchấtăkếtădínhăvôăcơ:ăcácătiêuăchuẩnăv隠ăxiămĕngăvàăphụăgiaăkhoángăđãăcơă
bảnăđápă泳ngănhuăcầuăhi羽nănay.ăSảnăphẩmăvôiăvàăthạchăcaoăcònăthi隠uănhi隠uătiêuăchuẩn.ă

2)ăNhómăsảnăphẩmăbêătôngăvàăv英a:ăcácătiêuăchuẩnăv隠ăbêătôngăcònăthiếuănhi隠uătiêuăchuẩnă
cảăv隠ăyêuăcầuăkỹăthu壱tăvàăphươngăphápăthửăđốiăvớiăcácăsảnăphẩmăbêătôngăđặcăbi羽t.ăCácătiêuă
chuẩnăv隠ăv英aăxâyăd詠ngă thôngă thườngăđãăđầyăđ栄,ă cầnăbổăsungă tiêuă chuẩnăchoămộtă sốă sảnă
phẩmăv英aăđặcăbi羽t.ă

3)ăNhómăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăchịuălửa,ăcáchănhi羽tăvàăchốngăcháy:ăcácătiêuăchuẩnăv隠ăv壱tăli羽uă
chịuă lửaăcơăbảnăđãăhoànă thi羽n,ăbaoă trùmăhầuăhếtăcácăsảnăphẩmăđangăđượcăsảnăxuấtăvàăsửă
dụngătrongănước.ăTuyănhiênăsoăvớiănhuăcầuăth詠cătếăvàămộtăsốăh羽ăthốngătiêuăchuẩnătiênătiếnă
trênăthếăgiới,ăbộătiêuăchuẩnăv隠ăv壱tăli羽uăchịuălửaăcònăthiếuămộtăsốătiêuăchuẩnăv隠ăyêuăcầuăkỹăthu壱tă
vàăphươngăphápăthửăc栄aăcácăsảnăphẩmăbêătôngăchịuălửa,ăsảnăphẩmăchịuălửaăđặcăbi羽t,ăcácăloạiă
cốtăli羽uăchịuălửa,ă...ăBộătiêuăchuẩnăv隠ăv壱tăli羽uăcáchănhi羽tăđãăđượcăxâyăd詠ngăquáăítăsoăvớiănhuă
cầuăth詠cătế,ăvìăv壱yăphảiătiếnăhànhăbiênăsoạnăthêmănhi隠uătiêuăchuẩnăv隠ănhómăv壱tăli羽uănày.ăBộă
tiêuăchuẩnăv隠ăv壱tăli羽uăchốngăcháyăhi羽năchỉăcóă1ătiêuăchuẩnăTCXDVNă(chưaăđượcăchuy吋năđổiă
thànhăTCVN).ăCácăcôngă trìnhăxâyăd詠ngăhi羽nănayăcóăyêuăcầuănghiêmăngặtăv隠ăphòng,ăchốngă
cháy,ădoăđóăcầnăt壱pătrungăxâyăd詠ngămớiăcácătiêuăchuẩnăchoănhómăv壱tăli羽uănày.ă

4)ăNhómăsảnăphẩmăgốmăs泳ăxâyăd詠ngăvàăv壱tă li羽uăốpă lát:ăBộă tiêuăchuẩnăv隠ăs泳ăv羽ăsinhăvàă
gạchăngóiăđấtăsétănungăhoànăthi羽n.ăBộătiêuăchuẩnăgạchăgốm,ăđáăốpălátăcơăbảnăđãăhoànăthi羽n,ă
cầnăbổăsungăthêmătiêuăchuẩnăchoămộtăsốăsảnăphẩmămới.ăă

5)ăNhómăsảnăphẩmăth栄yă tinhăvàăkínhăxâyăd詠ng:ăNhìnăchung,ăbộă tiêuăchuẩnăv隠ăsảnăphẩmă
th栄yătinhăvàăkínhăxâyăd詠ngăđãătươngăđốiăđầyăđ栄,ăphùăhợpăvớiănhuăcầuăth詠cătếăsảnăxuấtătrongă
nước.ăTuyănhiên,ă tiêuăchuẩnăv隠ămặtăd詠ngăkínhăcầnăphảiăbổăsungă thêmăđ吋ăphùăhợpăvớiăquáă
trìnhăphátătri吋năc栄aăngànhăkính.ă

6)ăNhómăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăh英uăcơăvàăhoáăphẩmăxâyăd詠ng:ăHi羽năv磯năcònăthiếuănhi隠uătiêuă
chuẩnăcầnăđượcăxâyăd詠ngăđ吋ăđápă泳ngăyêuăcầuăsửădụng.ă
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7)ăNhómăsảnăphẩmăsơnăvàăv壱tăli羽uătrangătrí,ăhoànăthi羽n:ăBộătiêuăchuẩnăv隠ăsảnăphẩmăsơnă
tường,ă sơnă dungămôiă vàă vécniă đãă tươngă đốiă đầyă đ栄.ă Tuyă nhiên,ă v磯nă cònă thiếuă nhi隠uă tiêuă
chuẩnăv隠ăphươngăphápăthửăxácăđịnhăcácătínhăchấtăđặcăbi羽tănhưăchốngăcháy,ăch壱măcháy,…ă
hoặcăhàmălượngăkimăloạiăđộcăhạiătrongăsảnăphẩmănhưăchì,ăcadimi,ăasen,...ăHi羽nănay,ănướcătaă
chưaăcóătiêuăchuẩnănàoăliênăquanăđếnăsảnăphẩmăv壱tăli羽uădánătườngămặcădùăcácăsảnăphẩmă
nàyăđãăđượcăsửădụngătươngăđốiăphổăbiến,ădoăđóăcầnăthiếtăphảiăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăchoăloạiă
sảnăphẩmănày.ă

8)ăNhómăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăcấpăthoátănước:ăBộătiêuăchuẩnăv隠ănhómăv壱tăli羽uăcấpăthoátănướcă
kháăđầyăđ栄,ăbaoăgồmăcácăsảnăphẩmăchếătạoătừăv壱tă li羽uăbêătông,ăchấtădẻo,ăcomposite,ăgang,ă
thép.ăTuyănhiênăsoăvớiăh羽ă thốngă tiêuăchuẩnănướcăngoài,ăđặcăbi羽tă làă ISOăvàăASTM,ăcácă tiêuă
chuẩnăv隠ăv壱tăli羽uăcấpăthoátănướcăcònăthiếuănhi隠u,ăcầnăthiếtăphảiăxâyăd詠ngăbổăsung.ă

9)ăNhómăsảnăphẩmăh羽ăthốngăcửa:ăBộătiêuăchuẩnăv隠ăh羽ăthốngăcửaăhi羽nănayăcònăquáăítă(07ă
tiêuăchuẩn),ăcầnăthiếtăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăchoămộtăsốăsảnăphẩmăvàăcácătiêuăchuẩnăphươngă
phápăthửămộtăsốătínhăchấtăv隠ăanătoàn.ă

2.3. Nội dung tiêu chuǣn 

Trênăthếăgiới,ădoătrìnhăđộăphátătri吋năKHCNăkhácănhauănênătiêuăchuẩnăv隠ălĩnhăv詠căVLXDăc栄aă
cácănướcăcũngăkhácănhau.ăHi羽nănay,ăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăv隠ăVLXDăc栄aămộtăsốănướcăphátătri吋nă
hayăđượcăcácănướcăápădụngăbaoăgồm:ăISOă(Quốcătế),ăENă(ChâuăỂu),ăBSă(Anh),ăDINă(Đ泳c),ă
ASTMă(Mỹ),ăJISă(Nh壱tăBản),ăNgaă(GOST),ăGBă(TrungăQuốc).ă

TạiăVi羽tăNam,ăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăbanăhànhătừăth壱păkỷă90ăc栄aăthếăkỷă20ătrởăv隠ătrướcă
đượcăxâyăd詠ngătrênăcơăsởăthamăkhảoăcácătiêuăchuẩnăc栄aăLiênăXôă(GOST).ăTrongăbốiăcảnhăhộiă
nh壱pă toànă cầuăhi羽nănay,ă h羽ă thốngăTCVNănóiă chungă vàă cácăTCVNă lĩnhă v詠căVLXDănóiă riêngă
đangădầnăbắtănhịpăvớiăs詠ăphátătri吋năc栄aăn隠năkinhătếăvàăhi羽năđangătiếpătụcăđượcăđi隠uăchỉnhăbổă
sungăthêmă(sửaăđổi,ăbiênăsoạnămới)ăd詠aătrênăn隠nătảngăc栄aăcácăh羽ăthốngătiêuăchuẩnătiênătiếnă
c栄aăthếăgiớiănhưăISO,ăEN,ăBS,ăDIN,ăASTM,ăJIS,…ănhằmăphùăhợpăvớiătrìnhăđộăphátătri吋năKHCNă
trongănước,ăhộiănh壱păvớiăkhuăv詠căvàăquốcătế.ă

2.4. Đánh giá chung  

2.4.1. Kết quả đạt được 

-ăCácăTCVNă lĩnhă v詠căVLXDăhi羽nă hànhăđãă baoă trùmăgầnăhếtă cácă nhómăsảnăphẩmăVLXDă
đangăđượcăsảnăxuấtătrongănước,ăđápă泳ngăđượcăyêuăcầuăquảnălýăchấtălượngăc栄aăNhàănướcăvàă
doanhănghi羽p.ă

-ăNộiădungăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđượcăsoátăxét,ăbiênăsoạnămớiătừăsauăth壱păkỷă90ăthếăkỷă
20ăđãătiếpăc壱năvàăhòaănh壱păvớiăcácăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăc栄aăcácănướcătiênătiếnătrênăthếăgiớiăvàă
trongăkhuăv詠c,ăđápă泳ngăđượcăyêuăcầuăc栄aăth詠cătếăsảnăxuấtăvàănhuăcầuăphátătri吋năngànhăcôngă
nghi羽păsảnăxuấtăVLXDătrongănước.ă

-ăNgànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăVLXDăđangăđượcăphátătri吋nătheoăhướngăcôngănghi羽păhóa,ă
hi羽năđạiăhóa.ăMộtăsốălĩnhăv詠căsảnăxuấtăsảnăphẩmăVLXDămũiănhọnăđãăđượcăđầuătưăcôngăngh羽,ă
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thiếtăbịătiênătiếnăc栄aăthếăgớiănhưăxiămĕng,ăgốmăs泳ăxâyăd詠ng,ăkínhăxâyăd詠ng,…ăCácăsảnăphẩmă
nàyăcũngăápădụngăcácătiêuăchuẩnăchấtălượngătiênătiếnăc栄aăthếăgiới.ă

-ăĐ吋ăphùăhợpăvớiăs詠ăphátă tri吋năchungăc栄aăn隠năkinhătếăvàăhộiănh壱păquốcătế,ăhi羽nănayăcácă
doanhănghi羽păsảnăxuấtăVLXDătrongănướcăđãăchúătrọngăđếnăcôngătácătiêuăchuẩnăkỹăthu壱t,ăki吋mă
soátăchấtălượngăsảnăphẩm.ăHầuăhếtăcácădoanhănghi羽păkhiăđầuătưăsảnăxuấtăVLXDăđ隠uăquảnălýă
chấtălượngăsảnăphẩmătheoăcácătiêuăchuẩnăquốcăgiaăhoặcătiêuăchuẩnănướcăngoài.ă

-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaălĩnhăv詠căVLXDă(QCVNă16:2011/BXD)ăđãăbaoătrùmătươngăđốiă
đầyă đ栄ă cácă nhómă sảnă phẩmăVLXDă cầnă ki吋mă soátă chấtă lượngă đ吋ă đảmăbảoă ană toànă vàămôiă
trườngătrongăquáătrìnhăsửădụng.ă

2.4.2. Hạn chế 

-ăMặcădùăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđãăbaoăph栄ăhầuăhếtăcácănhómăsảnăphẩmăVLXDăsảnăxuấtă
trongănước,ă tuyănhiênăsoăvớiănhuăcầuă th詠că ti宇năsửădụngăvàăsốă lượngăcácă tiêuăchuẩnă tươngă
đươngăc栄aăcácăh羽ăthốngătiêuăchuẩnătiênătiếnătrênăthếăgiới,ăh羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăv磯nă
cònăthiếuănhi隠uătiêuăchuẩn.ăă

-ăH羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăcònăthiếuătínhăđồngăbộăsoăvớiăcácăh羽ăthốngătiêuăchuẩnătiếnă
tiếnăc栄aă thếăgiới.ăTrongăcùngămộtănhómăsảnăphẩmăVLXD,ăv磯năcònă tìnhă trạngăxâyăd詠ngă tiêuă
chuẩnăd詠aătheoăcácăh羽ătiêuăchuẩnănướcăngoàiăkhácănhau.ăMặtăkhác,ătínhăkhôngăđồngăbộăcònă
th吋ăhi羽năgi英aăcácă lĩnhăv詠căc栄aăh羽ă thốngăTCVNănóiăchungănhưăgi英aătiêuăchuẩnăkỹă thu壱tăsảnă
phẩmăvàă tiêuăchuẩnă thiếtă kế,ămộtăsốăsảnăphẩmăkhóăkhĕnăkhiăđưaăvàoăsửădụngădoăchưaăcóă
trongătiêuăchuẩnăthiếtăkếăhoặcăcácăcơăquanătưăvấnăthiếtăkếăchưaănắmărõăcácătiêuăchuẩnăsảnă
phẩmăđ吋ăđưaăvàoătừăgiaiăđoạnăthiếtăkế.ă

-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăVLXDăv磯năcònănhi隠uănộiădungăchưaăphùăhợpăd磯năđếnăkhóă
khĕnătrongăvi羽căápădụng.ăă

3. Định hư噂ng xây d詠ng hệ thống TCVN, QCVN lƿnh v詠c VLXD 

3.1. Quan điểm xây dựng 

Đ吋ăđạtăđượcămụcătiêuăquảnălýăchấtălượngăsảnăphẩm,ăhàngăhóaăVLXDăc栄aăNhàănước,ăphátă
tri吋năsảnăphẩmăVLXDăc栄aădoanhănghi羽p,ăbảoăv羽ăquy隠nălợiăngườiătiêuădùng,ăhộiănh壱păvớiăcácă
nướcă trongăkhuăv詠căvàă thếăgiới,ăvi羽căquyăhoạchăxâyăd詠ngăh羽ă thốngăTCVN,ăQCVNă lĩnhăv詠că
VLXDăđếnănĕmă2030ăcầnăphảiăđảmăbảoăcácăquanăđi吋măsau:ă

1)ăTínhăđồngăbộ:ăRàăsoátăh羽ăthốngăTCVN,ăQCVNălĩnhăv詠căVLXDăhi羽năhành,ăăcácăsảnăphẩmă
VLXDăđangăđượcăsảnăxuất,ălưuăthôngătrênăthịătrường,ăcácăsảnăphẩmăđãăcóătrênăthếăgiớiănhưngă
chưaă đượcă sảnă xuấtă tạiă Vi羽tă Namă đ吋ă quyă hoạchă xâyă d詠ngă hoànă chỉnh,ă đồngă bộă h羽ă thốngă
TCVN,ăQCVNălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030.ăVi羽căsoátăxét,ăxâyăd詠ngămớiăcácăTCVNăchoătừngă
lĩnhăv詠căVLXDăcầnăđảmăbảoătínhăđồngăbộăchoăcảăh羽ăthống.ă

2)ăTínhăbaoăquát:ăSốălượngăcácăTCVN,ăQCKTălĩnhăv詠căVLXDăphảiăđảmăbảoăbaoătrùmăđượcă
hếtăcácăsảnăphẩm,ăhàngăhoáăđangăvàăsẽăđượcăsảnăxuấtătrongănước,ăđápă泳ngăyêuăcầuăphátătri吋nă
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kinhătếăxãăhộiăc栄aăđấtănước.ăNộiădungăc栄aăTCVN,ăQCVNăphảiăđápă泳ngăđượcănhuăcầuăki吋măsoátă
chấtălượngăc栄aădoanhănghi羽p,ăphụcăvụătốtăchoăcôngătácăquảnălýănhàănướcănhằmăđảmăbảoăchấtă
lượngăcôngătrình,ăbảoăv羽ăs泳căkhoẻ,ămôiătrườngăvàăanătoànătrongăquáătrìnhăsửădụng.ă

3)ăTínhăkếăthừa:ăH羽ăthốngătiêuăchuẩnămớiăphảiăđảmăbảoătínhăkếăthừa,ăkhôngăgâyăxáoătrộnă
vàăkhóăkhĕnăchoăvi羽căápădụngătrongăth詠cătếăsảnăxuất,ăđồngăthờiăphảiăcóătínhămở,ălinhăhoạtăchoă
phépăngườiăsửădụngăphátăhuyăsángătạo,ăcảiătiếnăcôngăngh羽,ănângăcaoăchấtălượngăsảnăphẩm.ă

4)ăTínhăhi羽năđại:ăH羽ă thốngă tiêuăchuẩnămớiăphảiăđảmăbảoă tiếpăc壱năđượcă trìnhăđộăphátă tri吋nă
khoaăhọcăkỹăthu壱t,ăcôngăngh羽ăsảnăxuấtătiênătiếnăc栄aăthếăgiớiătrongăgiaiăđoạnăhi羽nănay.ăTuỳătheoă
lĩnhăv詠căVLXD,ăcầnăcóăs詠ăl詠aăchọnămộtăh羽ăthốngătiêuăchuẩnătiênătiếnătrênăthếăgiới,ăcơăbảnăphùă
hợpăvớiăth詠cătếătrongănước,ălàmăcơăsởăđ吋ăquyăhoạchăxâyăd詠ngăh羽ăthốngătiêuăchuẩnălĩnhăv詠căđó.ă

5)ăTínhăphùăhợp:ăCácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăphảiăđảmăbảoăphùăhợpăvớiătrìnhăđộăcôngăngh羽ă
sảnăxuấtăvàăđi隠uăki羽năth詠cătếătrongănướcăhi羽nănay.ăă

6)ăTínhăhộiănh壱p:ăVi羽tăNamăđãăthamăgiaăKhuăv詠căm壱uădịchăt詠ădoăASEANă(AFTA),ăTổăch泳că
thươngămạiăthếăgiớiă(WTO),ăHi羽păđịnhăRàoăcảnăkỹăthu壱tătrongăthươngămạiă(TBT)ăvớiămụcătiêuă
xóaăbỏăràoăcảnăkỹăthu壱tătrongăthươngămạiăvàăt詠ădoăhóaăthươngămại.ăĐ吋ăth詠căhi羽năđượcămụcă
tiêuănày,ăcôngătácătiêuăchuẩnăhóaăphảiăđảmăbảoăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiă
vàăhộiănh壱păkinhătếăquốcătế,ăth吋ăhi羽năquaăvi羽căcácătiêuăchuẩnăquốcăgia,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăhàiă
hòaăvàătươngăđươngăvớiătiêuăchuẩnăcácănướcătrongăkhuăv詠căvàăquốcătế.ă

3.2. Định hướng xây dựng 

Lĩnhăv詠căVLXDăcóănhi隠uănhómăsảnăphẩmăkhácănhau,ămỗiănhómăcóăđặcăthùăriêngătrongăcôngă
ngh羽ăsảnăxuất.ăTrênăthếăgiới,ădoăđi隠uăki羽năđịaălý,ătàiănguyênăvàătrìnhăđộăphátătri吋nămàămỗiănướcă
cũngăcóăthếămạnhăriêngătrongămộtăsốănhómăsảnăphẩmăVLXD.ăDoăđó,ăvi羽căđịnhăhướngăxâyăd詠ngă
h羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăchoăcácănhómăsảnăphẩmăcầnăthamăkhảoăh羽ătiêuăchuẩnăc栄aăcácă
nướcăphátătri吋năđ吋ăđảmăbảoătínhăhộiănh壱pănhưngăphảiăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽năth詠cătếăc栄aănướcăta.ă

1)ăNhómăsảnăphẩmăchấtăkếtădínhăvôăcơ:ă

Trênăthếăgiới,ănhómăsảnăphẩmăchấtăkếtădínhăvôăcơăcóăhaiăh羽ătiêuăchuẩnăchínhălàăISO/ENăvàă
ASTM.ăCácă tiêuăchuẩnăASTMăcóănộiădungăkhácăvớiăcácă tiêuăchuẩnă ISO/EN,ăđặcăbi羽tă làă tiêuă
chuẩnăphươngăphápăthử.ăTiêuăchuẩnăISO/ENăthườngăđượcăxâyăd詠ngăd詠aătrênătiêuăchuẩnăc栄aă
cácănướcăAnhă (BS),ăĐ泳că (DIN),ăPhápă (NF).ăCácănướcăphátă tri吋nă (Nh壱t,ăÚc,...)ăvàăcácănướcă
khuăv詠căĐôngăNamăÁăcũngăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnănhómăsảnăphẩmăchấtăkếtădínhăvôăcơăd詠aătrênă
tiêuăchuẩnăISO/EN.ă

Doăđó,ăcácătiêuăchuẩnăv隠ăđịnhănghĩa,ăphânăloại,ăyêuăcầuăkỹăthu壱tăd詠aătheoătiêuăchuẩnăBS,ă
cóă thamă khảoă tiêuă chuẩnă ISO/EN.ă Cácă tiêuă chuẩnă phươngă phápă thửă d詠aă theoă tiêuă chuẩnă
ISO/EN.ăNgoàiăra,ămộtăsốătiêuăchuẩnăd詠aătheoăASTM.ă

2)ăNhómăsảnăphẩmăbêătôngăvàăv英a:ă

-ăTiêuăchuẩnăsảnăphẩmăbêătôngăvàăv英a:ăd詠aătheoăh羽ătiêuăchuẩnăBS,ăEN,ăcóăthamăkhảoăthêmă
h羽ătiêuăchuẩnăASTM.ă

-ăCácătiêuăchuẩnăv隠ăbêătôngăvàăv英aăđặcăbi羽tăd詠aătheoăh羽ătiêuăchuẩnăASTM.ă
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3)ăNhómăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăchịuălửa,ăcáchănhi羽tăvàăchốngăcháy:ă

Trênăthếăgiới,ăcácănướcăcôngănghi羽păphátătri吋năđ隠uăcóăbộătiêuăchuẩnăquốcăgiaăv隠ăv壱tă li羽uă
chịuălửaănhưăĐ泳că(DIN),ăNh壱tă(JIS),ăMỹă(ASTM),ăTrungăQuốcă(GB).ăNộiădungătiêuăchuẩnăc栄aă
mỗiănước,ămỗiătổăch泳căcóăm泳căđộăchiătiếtăkhácănhau.ăTiêuăchuẩnăquốcătếă(ISO)ăch栄ăyếuăd詠aă
theoătiêuăchuẩnăĐ泳c,ăNh壱tălàăhaiănướcăcóăcôngănghi羽păv壱tăli羽uăchịuălửaăphátătri吋n.ă

TiêuăchuẩnăDIN,ăJISăvàăISOăcóănhi隠uăđi吋măchung,ăbaoătrùmăhầuăhếtăcácăquyăđịnhăv隠ăyêuă
cầuăkỹă thu壱tăvàăphươngăphápă thửăđốiăvớiăhầuăhếtăcácă loạiăsảnăphẩmăv壱tă li羽uăchịuă lửa.ăTiêuă
chuẩnăGBăđượcăxâyăd詠ngărấtăchiătiếtăchoăcácăloạiăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăchịuălửa,ăbaoăgồmăcảăcácă
loạiă sảnă phẩmă phổă biếnă vàă đặcă ch栄ng.ă Tiêuă chuẩnă ASTM,ă BSă đặcă bi羽tă chúă trọngă đếnă tiêuă
chuẩnăhóaăv隠ăphânăloạiăvàăphươngăphápăthử.ă

-ăĐịnhăhướngăxâyăd詠ngăTCVNănhómăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăchịuălửa:ă

+ăTiêuăchuẩnăv隠ăthu壱tăng英,ăđịnhănghĩa,ăphânăloại:ăD詠aătheoăh羽ătiêuăchuẩnăquốcătếăISO.ă

+ăTiêuăchuẩnăphươngăphápăthử:ăD詠aătheoăh羽ătiêuăchuẩnăISO.ă

+ăTiêuăchuẩnăv隠ănguyênăli羽uăvàăyêuăcầuăkỹăthu壱t:ăD詠aătheoăh羽ătiêuăchuẩnăDIN,ăJIS,ăGB,ă…ă
DoătiêuăchuẩnăISOăch栄ăyếuăd詠aătheoăh羽ătiêuăchuẩnăJIS,ăDINăvàăISOăchỉătiêuăchuẩnăhóaăv隠ăcácă
phươngăphápăthửăc栄aăv壱tăli羽uăchịuălửa.ăTh詠cătếăcácăphươngăphápăthửăc栄aăGBăcũngăđượcăxâyă
d詠ngăd詠aătheoă ISO.ăVìăv壱yăcácăphươngăphápăthửătrongăcácă tiêuăchuẩnăv隠ăyêuăcầuăkỹă thu壱tă
sảnăphẩmăc栄aăJIS,ăDIN,ăGBăđ隠uătươngăđồngăvớiăphươngăphápăthửăc栄aăISOănênăvi羽căxâyăd詠ngă
tiêuăchuẩnăyêuăcầuăkỹăthu壱tăc栄aăsảnăphẩmătheoăJIS,ăDIN,ăGBăkhôngăkhóăkhĕnătrongăquáătrìnhă
ápădụngăvàăphùăhợpăvớiăxuăhướngăphátătri吋năchungăc栄aăthếăgiới.ă

-ăĐịnhăhướngăxâyăd詠ngăTCVNănhómăsảnăphẩmăcáchănhi羽tăvàăchốngăcháy:ă

Quáătrìnhăsoátăxétăvàăxâyăd詠ngămớiăv磯năd詠aătrênătiêuăchuẩnăISOăvàăthamăkhảoăthêmătiêuă
chuẩnăASTM,ăvìăăISOăvàăASTMărấtăđầyăđ栄ăvàăđượcăápădụngătrênătoànăthếăgiới.ăTuyănhiênămộtă
sốă tiêuăchuẩnăv隠ăsảnăphẩmăcáchănhi羽tă truy隠nă thốngănhư:ăGạchăsamôtăcáchănhi羽t,ăgạchăcaoă
nhômăcáchănhi羽t,ăv英aăsamôtăvàăcaoănhômăcáchănhi羽t,…ăv磯năd詠aătrênăcơăsởăsoátăxétăvàăxâyă
d詠ngăd詠aătheoătiêuăchuẩnăGB.ăă

4)ăNhómăsảnăphẩmăgốmăs泳ăxâyăd詠ngăvàăv壱tăli羽uăốpălát:ă

-ăĐốiăvớiăsảnăphẩmăgạchăgốmăốpălát:ăđãăti羽măc壱năhàiăhòaăvớiătiêuăchuẩnăQuốcătếăISO.ăă

-ăĐốiăvớiăsảnăphẩmăđáăốpălát:ăsẽăbổăsungăvàăxâyăd詠ngătheoătiêuăchuẩnăEN.ăă

-ăĐốiăvớiăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinh:ăCácătiêuăchuẩnănàyăđượcăxâyăd詠ngătrênăcơăsởătiêuăchuẩnă
c栄aăNh壱tă(JIS).ăTiêuăchuẩnăđượcăxâyăd詠ngăchungăchoătấtăcảăcácă loạiăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinh.ă
Tuyănhiên,ă theoă tiêuăchuẩnăChâuăỂuă(BS,ăEN),ă tiêuăchuẩnăc栄aămộtăsốănướcăkhácănhưăĐ泳c,ă
TrungăQuốc,...ăphânăthànhătiêuăchuẩnăriêngăchoămỗiăloạiăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhăcụăth吋.ăVìăv壱y,ă
địnhăhướngăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhăsẽăchoătừngăloạiăsảnăphẩmăcụăth吋.ăă

5)ăNhómăsảnăphẩmăkính,ăth栄yătinhăxâyăd詠ng:ă

Địnhăhướngă theoăh羽ă thốngă tiêuă chuẩnăc栄aă ISO,ăEN,ă JISă làmăcơăsởăđ吋ăsửaăđổi,ă soátă xétă
nh英ngă tiêuăchuẩnăcũăvàăxâyăd詠ngă tiêuăchuẩnămới.ăCóă thamăkhảoă tiêuăchuẩnăc栄aăcácănướcă
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khácănhưăASTM,ăKS,ăGB,ăGOSTănhưngăkhôngătheoăh羽ăthốngătiêuăchuẩnănàyăvìăhi羽nănayăcácă
nướcăcũngăđangăcóăxuăhướngăchuy吋năđổiăhòaănh壱păQuốcătếăhoặcăChâuăỂu.ăă

6)ăNhómăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăh英uăcơăvàăhoáăphẩmăxâyăd詠ng:ă

Trênăthếăgiới,ăcácăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăISO,ăENăvàăASTMătươngăđốiăđầyăđ栄ăcácătiêuăchuẩnă
nhómăv壱tăli羽uăh英uăcơăvàăhóaăphẩmăxâyăd詠ng,ăcácăh羽ătiêuăchuẩnănàyăcũngăđượcăcácăquốcăgiaă
khácăchấpănh壱n.ăTrongăđó,ătiêuăchuẩnăISO,ăASTMălàăphânăchiaăkhoaăhọcăvàăcụăth吋ănhấtăchoă
từngăloạiăsảnăphẩmăthuộcănhómăv壱tăli羽uăh英uăcơăDoăđóăđịnhăhướngăxâyăd詠ngănhómăsảnăphẩmă
nàyăch栄ăyếuăd詠aătheoăASTM,ăcóăthamăkhảoăthêmăISO,ăEN.ă

7)ăNhómăsảnăphẩmăsơnăvàăv壱tăli羽uătrangătríăhoànăthi羽n:ă

Trênăthếăgiới,ăbộătiêuăchuẩnăJISăv隠ăsảnăphẩmăsơnătườngădạngănhũătươngălàătươngăđốiăđầyă
đ栄.ăĐốiăvớiăsảnăphẩmăsơnă(gốcănướcăvàăgốcădầu)ăvàăvecăniăthìăbộătiêuăchuẩnăc栄aăISOălàărấtă
đầyăđ栄.ăĐịnhăhướngăxâyăd詠ngăTCVNănhómăv壱tăli羽uăsơnăvàăvecăniătheoăISO,ămộtăsốăphépăthửă
đặcăbi羽tătheoăASTM.ăSảnăphẩmăsơnătườngădạngănhũătươngăv磯năsửădụngăJIS.ăĐốiăvớiăv壱tăli羽uă
trangătríăhoànăthi羽năd詠aăch栄ăyếuătheoăh羽ătiêuăchuẩnăBSăENăvàăASTM.ă

8)ăNhómăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăcấp,ăthoátănước:ă

H羽ătiêuăchuẩnăISOăv隠ălĩnhăv詠căv壱tăli羽uăcấpăthoátănướcătươngăđốiăđầyăđ栄,ătuyănhiênăchỉăt壱pă
trungăchoăcácăsảnăphẩmălàmătừăv壱tăli羽uănh詠aăvàăcompozit,ăkhôngăcóăsảnăphẩmătừăbêătôngăcốtă
thép.ăTiêuăchuẩnăASTMăcóăđ隠ăc壱păđếnăsảnăphẩmălàmătừăv壱tăli羽uăbêătôngăcốtăthép.ăDoăđó,ătiêuă
chuẩnăc栄aănhómăsảnăphẩmănàyăd詠aăch栄ăyếuăvàoătiêuăchuẩnăISO,ămộtăphầnătheoăASTM.ă

9)ăNhómăsảnăphẩmăv隠ăh羽ăthốngăcửa:ă

H羽ătiêuăchuẩnăENăvàăASTMăv隠ăh羽ăthốngăcửaăđi,ăcửaăsổătươngăđốiăđầyăđ栄,ăcácăTCVNăv隠ălĩnhă
v詠cănàyăcũngăđãăđượcăbiênăsoạnăd詠aătheoăhaiăh羽ăthốngătiêuăchuẩnănày.ăDoăđó,ătiêuăchuẩnăc栄aă
hómăsảnăphẩmănàyăd詠aăch栄ăyếuăvàoătiêuăchuẩnăENăvàăASTM,ăngoàiăraăcóăthamăkhảoăthêmă
cácăh羽ătiêuăchuẩnăISO,ăGOST.ă

4. Quy ho衣ch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam lƿnh v詠c VLXD đến 2030 

4.1. Đánh giá kết quả thực hiện “Quy hoạch hệ thống tiêu chuǣn xây dựng Việt Nam 

lĩnh vực VLXD đến năm 2010” 

4.1.1. Nội dung chính của quy hoạch 

Nĕmă2001,ăBộăXâyăd詠ngăch栄ătrìăth詠căhi羽năđ隠ătàiăcấpănhàănướcă“Nghiênăc泳uăxâyăd詠ngăđồngă
bộăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăVi羽tăNamăđếnănĕmă2010ătheoăhướngăđổiămới,ăhộiănh壱p”.ă

Mụcă tiêuăc栄aăđ隠ă tàiă làăxâyăd詠ngăđ隠ăánăquyăhoạchăbộă tiêuăchuẩnăxâyăd詠ngăVi羽tăNamăđếnă
nĕmă2010ăđạtăyêuăcầuăv隠ăđồngăbộ,ătiênătiến,ăđápă泳ngăhộiănh壱păquốcătếăvàăkhuăv詠c.ă

Nộiădungăc栄aăđ隠ătàiă làăquyăhoạchăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăxâyăd詠ngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2010ă
theoă5ălĩnhăv詠căchuyênăngànhăgồmăkiếnătrúcă-ăquyăhoạch,ăkếtăcấuăcôngătrìnhăvàăcôngăngh羽ăxâyă
d詠ng,ăcôngăngh羽ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăcôngătrìnhăkỹăthu壱tăhạătầngăvàămôiătrường,ăkinhătếăvàăquảnă
lýă xâyă d詠ng.ă Trongă đóă chuyênă ngànhă côngă ngh羽ă VLXDă phână loạiă cácă tiêuă chuẩnă lĩnhă v詠că
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VLXDăthànhă6ănhómăsảnăphẩmăchấtăkếtădínhăvôăcơăvàăchếăphẩm,ăv壱tăli羽uăbêătông,ăgốmăs泳ăxâyă
d詠ng,ăkínhăxâyăd詠ng,ăv壱tăli羽uăchịuălửa,ăv壱tăli羽uăh英uăcơ. 

Nộiă dungă quyă hoạchă h羽ă thốngă tiêuă chuẩnă lĩnhă v詠căVLXDă đếnă nĕmă2010ă đượcă trìnhă bàyă
trongăbảngă2.ă

Bảng 2. Quy ho衣ch hệ thống tiêu chuẩn lƿnh v詠c VLXD đến 2010 

TT Nhóm sản phẩm VLXD Định hư噂ng soát xét, xây 
d詠ng theo TC nư噂c ngoài 

Số lượng TCVN    
quy  ho衣ch XD m噂i 

1ă Chấtăkếtădínhăvôăcơăă ISO,ăEN,ăBSă 15ă

2ă V壱tăli羽uăbêătông,ăv英aă EN,ăBS,ăASTMă 46ă

3ă Gốmăs泳ăxâyăd詠ngă ISOă 10ă

4ă Kínhăxâyăd詠ngă EN,ăASTMă 16ă

5ă V壱tăli羽uăchịuălửaă ISO,ăDIN,ăJISă 44ă

6ă V壱tăli羽uăh英uăcơăă ISOă 31ă

ă Tổngăcộngă ă 162ă

4.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện QH tiêu chuẩn lĩnh vực VLXD đến 2010 

a)ăSốălượngăTCVNăđượcăxâyăd詠ngămớiătrongăgiaiăđoạnă2004ă-ă2010:ă

TổngăhợpăsốălượngăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDătheoăcácănhómăsảnăphẩmăđãăđượcăxâyăd詠ngă
mớiătrongăgiaiăđoạnă2004ă-ă2013ăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă3.ă

-ăTheoăquyăhoạchăh羽ăthốngătiêuăchuẩnă lĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2010,ă tổngăsốăTCVNălĩnhă
v詠căVLXDăđượcăquyăhoạchăxâyăd詠ngămớiălàă162ătiêuăchuẩn.ă

-ăTheoăthốngăkêădanhămụcăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđãăbanăhànhăđếnănĕmă2013,ăđốiăchiếuă
vớiădanhămụcăcácăTCVNăđượcăquyăhoạchăxâyăd詠ngămớiăđếnănĕmă2010,ăcácăTCVNănằmătrongă
danhămụcăquyăhoạchăvàăbổăsungăngoàiăquyăhoạchăđãăđượcăxâyăd詠ngămớiălàă119ătiêuăchuẩn,ă
đạtă73%ăsoăvớiăsốălượngătiêuăchuẩnăđượcăquyăhoạch.ă

-ăSoăvớiăsốă lượngă tiêuăchuẩnăcácănhómăsảnăphẩmăVLXDăđượcăquyăhoạchăxâyăd詠ngămớiă
đếnănĕmă2010,ătrongăsốă6ănhómăv壱tăli羽u,ăcóă4ănhómăsảnăphẩmăchấtăkếtădínhăvôăcơ,ăgốmăs泳ă
xâyăd詠ng,ăkínhăxâyăd詠ng,ăv壱tăli羽uăh英uăcóăsốălượngătiêuăchuẩnăđãăđượcăxâyăd詠ngămớiăđạtătỷăl羽ă
trênă100%.ăăă

Bảng 3. Số lượng TCVN lƿnh v詠c VLXD được XD m噂i giai đo衣n 2004 - 2013 

Số lượng TCVN được XD 
m噂i giai đo衣n 2004 - 2013 

TT Nhóm sản phẩm VLXD 
Số lượng     

TCVN          
quy ho衣ch     

XD m噂i 
Theo quy 

ho衣ch 
Bổ sung 
ngoài QH 

Tỷ lệ         
th詠c hiện     

(%) 

1ă Chấtăkếtădínhăvôăcơăă 15ă 6ă 11ă 113ă

2ă V壱tăli羽uăbêătôngă 46ă 8ă 4ă 26ă
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Số lượng TCVN được XD 
m噂i giai đo衣n 2004 - 2013 

TT Nhóm sản phẩm VLXD 
Số lượng     

TCVN          
quy ho衣ch     

XD m噂i 
Theo quy 

ho衣ch 
Bổ sung 
ngoài QH 

Tỷ lệ         
th詠c hiện     

(%) 

3ă Gốmăs泳ăxâyăd詠ngă 10ă 11ă 1ă 120ă

4ă Kínhăxâyăd詠ngă 16ă 12ă 8ă 125ă

5ă V壱tăli羽uăchịuălửaă 44ă 19ă 2ă 47ă

6ă V壱tăli羽uăh英uăcơă 31ă 17ă 20ă 119ă

ă Tổngăcộngă 162ă 73ă 46ă 73ă

b)ăNộiădungăTCVNăđượcăsoátăxét,ăxâyăd詠ngămới:ă

-ăCácătiêuăchuẩnăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđượcăsoátăxét,ăxâyăd詠ngămớiătrongăgiaiăđoạnă2004ă-ă
2013ăcóănộiădungăđượcă thamăkhảoăcơăbảnăđúngă theoăđịnhăhướngăcácăh羽ă thốngă tiêuăchuẩnă
nướcăngoàiănhưătrongăquyăhoạch.ă

-ăCácătiêuăchuẩnăđãăsoátăxétăvàăxâyăd詠ngămớiăđápă泳ngăđượcănhuăcầuăth詠căti宇năsảnăxuấtăvàă
sửădụngăVLXDăhi羽nănay.ă

-ăNộiădungătiêuăchuẩnăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽năth詠cătếătrongănước,ătươngăđồngăvớiăh羽ăthốngă
tiêuăchuẩnătiênătiếnăc栄aăthếăgiớiăvàătrongăkhuăv詠c,ăgópăphầnătíchăc詠cătrongăvi羽căhộiănh壱păvớiă
kinhătếăthếăgiới.ăă

4.2. Quy hoạch hệ thống tiêu chuǣn, quy chuǣn lĩnh vực VLXD đến 2030 

4.2.1. Quy hoạch hệ thống TCVN lĩnh vực VLXD đến năm 2030 

H羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030ăđượcăquyăhoạchătheoăhaiănộiădungăchínhălàă
soátă xétă lạiă cácă TCVNăhi羽nă cóă vàă xâyă d詠ngă tiêuă chuẩnămới,ă đượcă l壱pă theoă danhămụcă tiêuă
chuẩnăcụă th吋ăvàăd詠ăkiếnă tiêuăchuẩnănướcăngoàiă thamăkhảo.ăTổngăhợpăquyăhoạchăh羽ă thốngă
TCVNălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030ăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă4.ă

a)ăDanhămụcăTCVNăcầnăsoátăxétăđếnănĕmă2030:ă

-ăTínhăđếnănĕmă2013,ăh羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăcóătổngăcộngă467ătiêuăchuẩn,ătrongăđóă
cóă294ătiêuăchuẩnăbanăhànhătừănĕmă2009ătrởăv隠ătrước,ă173ătiêuăchuẩnăbanăhànhătừănĕmă2010ă
đếnă2013.ăVi羽căphână theoăgiaiăđoạnăbanăhànhănhưă trênănhằmămụcăđíchăưuă tiênănh英ngă tiêuă
chuẩnănàoăbanăhànhătrướcăsẽăsoátăxétătrước;ăcácătiêuăchuẩnăVi羽tăNamă(cácăTCVNăbanăhànhă
đếnănĕmă2008)ăchưaăchuy吋năđổiă thànhă tiêuăchuẩnăquốcăgiaă (cácăTCVNăbanăhànhăsauănĕmă
2008ăđượcăxâyăd詠ngă theoăquyăđịnhăc栄aă tiêuăchuẩnăquốcăgia)ăsẽă th詠căhi羽năvi羽căsoátăxétăđ吋ă
chuy吋năđổiăthànhătiêuăchuẩnăquốcăgia.ă

-ăTrênăcơăsởăsốălượngăvàănĕmăbanăhànhăcácăTCVNăhi羽năhành,ăd詠ăkiếnălộătrìnhăsoátăxétăh羽ă
thốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030ătheoătừngăgiaiăđoạnănhưăsau:ă

+ăTiêuăchuẩnăbanăhànhătừă2009ătrởăv隠ătrước:ăth詠căhi羽nătrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2020.ă
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+ăTiêuăchuẩnăbanăhànhătừă2010ăđếnă2013:ăth詠căhi羽nătrongăgiaiăđoạnă2021ă-ă2025.ă

-ăSốălượngătiêuăchuẩnăcầnăsoátăxétătrongăcácăgiaiăđoạnălàă467ătiêuăchuẩn,ăcụăth吋:ă

+ăGiaiăđoạnă2015ă-ă2020:ă294ătiêuăchuẩnă

+ăGiaiăđoạnă2021ă-ă2025:ă173ătiêuăchuẩnă

Bảng 4. Tổng hợp quy ho衣ch hệ thống TCVN lƿnh v詠c VLXD đến năm 2030 

Giai đo衣n th詠c hiện 

2015 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 

Tổng cộng    
theo nhóm 
sản phẩm 

VLXD TT Nhóm sản phẩm 
VLXD 

Tổng số 
TCVN    

hiện có   
đến 
2013 SX XDM SX XDM SX XDM SX XDM 

1ă Chấtăkếtădínhăvôăcơă 56ă 29ă 26ă 27ă 21ă 0ă 7ă 56ă 54ă

2ă Bêătôngăvàăv英aă 65ă 38ă 46ă 27ă 27ă 0ă 14ă 65ă 87ă

3ă V壱tăli羽uăchịuălửaăvàă
cáchănhi羽tă

37ă 30ă 16ă 7ă 17ă 0ă 5ă 37ă 38ă

4ă Gốm,ăs泳ăxâyăd詠ngăvàă
v壱tăli羽uăốpălátă

36ă 31ă 9ă 5ă 3ă 0ă 0ă 36ă 12ă

5ă Kính,ăth栄yătinhăxâyăd詠ngă 62ă 31ă 9ă 31ă 5ă 0ă 8ă 62ă 22ă

6ă V壱tăli羽uăh英uăcơăvàăhoáă
phẩmăxâyăd詠ngăă

106ă 69ă 22ă 37ă 18ă 0ă 8ă 106ă 48ă

7ă Sơnăvàăv壱tăli羽uătrangă
trí,ăhoànăthi羽nă

40ă 13ă 18ă 27ă 5ă 0ă 0ă 40ă 23ă

8ă V壱tăli羽uăcấpăthoátănướcă 63ă 51ă 17ă 12ă 8ă 0ă 8ă 63ă 33ă

9ă H羽ăthốngăcửaă 2ă 2ă 27ă 0ă 0ă 0ă 0ă 2ă 27ă

ă Tổngăcộngă 467ă 294ă 190ă 173ă 104ă 0ă 50ă 467ă 344ă

Ghiăchú:ăSX:ăsoátăxét;ăXDM:ăxâyăd詠ngămớiă

b)ăDanhămụcăTCVNăcầnăxâyăd詠ngămớiăđếnănĕmă2030:ă

-ă Danhămụcă cácă TCVNă lĩnhă v詠căVLXDă cầnă xâyă d詠ngămớiă đếnă nĕmă 2030ă đượcă l壱pă quyă
hoạchăcĕnăc泳ăvàoăth詠cătếăsảnăxuấtătrongănước,ăsảnăphẩmăđangălưuăthôngătrênăthịătrườngăvàă
d詠ăkiếnănhuăcầuăsửădụngăcácăsảnăphẩmăVLXDămớiătrongăthờiăgianătới.ă

-ăD詠ăkiếnăđếnănĕmă2030,ăcầnăxâyăd詠ngămớiă344ătiêuăchuẩnăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăchoăcácă
nhómăsảnăphẩm.ăSốălượngătiêuăchuẩnăcầnăxâyăd詠ngămớiătrongăcácăgiaiăđoạnănhưăsau:ă

+ăGiaiăđoạnă2015ă-ă2020:ă190ătiêuăchuẩnă

+ăGiaiăđoạnă2021ă-ă2025:ă104ătiêuăchuẩnă

+ăGiaiăđoạnă2026ă-ă2030:ă50ătiêuăchuẩnă
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4.2.2. Quy hoạch hệ thống QCVN lĩnh vực VLXD đến năm 2030 

Hi羽nănay,ălĩnhăv詠căVLXDăđãăcóăQCVNă16ă-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăsảnăphẩm,ăhàngă
hóaăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăNộiădungăquyăchuẩnăQCVNă16ăđãăbaoăph栄ătấtăcảăcácănhómăsảnăphẩm,ă
hàngăhóaăVLXDăcầnăki吋măsoátăchấtălượngăvàăthườngăxuyênăđượcăràăsoát,ăđi隠uăchỉnhăchoăphùă
hợp.ăCĕnăc泳ăth詠cătếăsảnăxuất,ăsửădụngăvàăcôngătácăquảnălýăchấtălượngăsảnăphẩmăhàngăhóaă
VLXDăhi羽nănayăthấyărằngăkhôngăcầnăxâyăd詠ngăthêmăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăchoălĩnhăv詠căVLXD.ăă

5. Giải pháp th詠c hiện quy ho衣ch hệ thống TCVN lƿnh v詠c VLXD đến 2030 

5.1. Lộ trình thực hiện 

-ăTh詠căhi羽năcôngătácăsoátăxét,ăxâyăd詠ngămớiăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030ătheoă
cácăgiaiăđoạnănhưăphươngăánăquyăhoạchăđãăxâyăd詠ng.ă

-ăTrongăquáătrìnhă th詠căhi羽n,ă tùyă theoăyêuăcầuă th詠că tếăsảnăxuấtăvàăsửădụng,ă trìnhăđộăphátă
tri吋năc栄aăngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăVLXDănóiă riêngăvàăyêuăcầuăphátă tri吋năc栄aăngànhăxâyă
d詠ngănướcătaănóiăchung,ăm泳căđộăhòaănh壱păvớiăn隠năkinhătếăthếăgiớiăvàăkhuăv詠căđ吋ătiếpătụcăcóă
s詠ăđi隠uăchỉnh,ăbổăsungăchoăphùăhợp.ă

-ăĐốiăvớiăcôngătácăsoátăxétătiêuăchuẩn,ăđ吋ăđảmăbảoănộiădungătiêuăchuẩnăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽nă
th詠cătế,ătrìnhăđộăphátătri吋năc栄aăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăvàăhòaănh壱păvớiăcácătiêuăchuẩnătiênătiếnăc栄aă
thếăgiới,ăđ隠ănghịălộătrìnhăsoátăxétătiêuăchuẩnătheoăniênăhạnălàă5ănĕmămộtălần.ăTuyănhiên,ăvớiăcácă
trườngăhợpăđặcăbi羽tăcầnăphảiăsoátăxétăcóăth吋ălinhăhoạtătrongăkhoảngăthờiăgianănày.ăĐ吋ăgiảmăkinhă
phí,ăhàngănĕmăBộăXâyăd詠ngănênăgiaoănhi羽măvụăchoăcácăvi羽nănghiênăc泳uăthuộcălĩnhăv詠căchuyênă
mônăth詠căhi羽năvi羽căl壱pădanhămụcăcácăTCVNăđếnăniênăhạnăcầnăsoátăxét,ăđ隠ăxuấtădanhămụcăcácă
tiêuăchuẩnăkhôngăcầnăsoátăxét,ăl壱pădanhămụcăcácătiêuăchuẩnăcầnăsoátăxét.ăTrênăcơăsởăđóăđ隠ănghịă
BộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăbanăhànhăcácătiêuăchuẩnăkhôngăcầnăsoátăxét;ăgiaoănhi羽măvụăth詠că
hi羽năcácătiêuăchuẩnăcầnăsoátăxétăđ吋ăbanăhànhătheoăđúngăniênăhạn.ăăă

5.2. Nguồn lực thực hiện 

5.2.1. Nhân lực 

DoăsốălượngăcácăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăcầnăsoátăxét,ăxâyăd詠ngămớiătheoăcácăgiaiăđoạnătừă
nayăđếnănĕmă2030ălàărấtălớnănênăcầnănhi隠uăcơăquan,ăđơnăvịăcùngăth詠căhi羽n.ă

Cácătổăch泳căcóăth吋ăthamăgiaăth詠căhi羽năbaoăgồm:ăcácăvi羽nănghiênăc泳u;ăcácătrườngăđạiăhọc;ă
cácătổăch泳c,ăhi羽păhộiăngh隠ănghi羽p;ăcácădoanhănghi羽păsảnăxuất.ă

5.2.2. Tài chính 

-ăĐ吋ătínhătoánăkinhăphíăth詠căhi羽năquyăhoạchăh羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030,ă
cầnăd詠ăkiếnăkinhăphíăchoăvi羽căth詠căhi羽nănhi羽măvụăsoátăxét,ăxâyăd詠ngămớiătiêuăchuẩn,ăcụăth吋ă
soátăxét:ă80ătri羽uăđồng/tiêuăchuẩn,ăxâyăd詠ngămớiătiêuăchuẩn:ă120ătri羽uăđồng/tiêuăchuẩn.ă

-ăTổngăkinhăphíă th詠căhi羽năquyăhoạchăxâyăd詠ngăh羽ă thốngăTCVNă lĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă
2030ălàă78.640ătri羽uăđồng,ăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă5.ă
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-ăNguồnăkinhăphíănêuătrênămớiăchỉătínhăchoătrườngăhợpăcácătiêuăchuẩnăhi羽năcóăchỉăđượcăsoátă
xétămộtălầnătrongăgiaiăđoạnă2015ă-ă2030ăvàăkinhăphíăxâyăd詠ngătiêuăchuẩnămới.ăNếuătínhătheoă
chuăkỳă5ănĕmăsoátăxétămộtălầnăvàătínhăchoăcảăvi羽căsoátăxétăcácătiêuăchuẩnămớiăxâyăd詠ngătrongă
giaiăđoạnănàyăthìăyêuăcầuăkinhăphíăth詠căhi羽nălàărấtălớn.ă

-ăNguồnăkinhăphíăth詠căhi羽năquyăhoạchăh羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030ălàărấtă
lớn,ădoăđóăcầnăđượcăhuyăđộngăcácănguồnăl詠cătừăngânăsách,ădoanhănghi羽păđ吋ăth詠căhi羽n.ă

Bảng 5. Tổng hợp kinh phí th詠c hiện quy ho衣ch TCVN lƿnh v詠c VLXD đến năm 2030 

TT Giai đo衣n th詠c hiện Số lượng   
(tiêu chuẩn) 

Kinh phí 
(tr.đ/TC) 

Thành ti隠n 
(triệu đồng) 

Giai đoạn 2015 - 2020:   46.320 

-ăSoátăxétă 294ă 80ă 23.520ă

1ă

-ăXâyăd詠ngămớiă 190ă 120ă 22.800ă

Giai đoạn 2021 - 2025:   26.320 

-ăSoátăxétă 173ă 80ă 13.840ă

2ă

-ăXâyăd詠ngămớiă 104ă 120ă 12.480ă

Giai đoạn 2026 - 2030:   6.000 

-ăSoátăxétă 0ă 80ă 0ă

3ă

-ăXâyăd詠ngămớiă 50ă 120ă 6.000ă

 Tổng cộng   78.640 

5.3. Giải pháp thực hiện 

5.3.1. Tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch 

-ăTrênăcơăsởădanhămụcăcácătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăVi羽tăNamălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030ă
đượcăphêăduy羽t,ăBộăXâyăd詠ngăcầnăcôngăbốăvàăphổăbiếnăchoăcácăđịaăphương,ăcácăngành,ăcácă
cấp,ăhi羽păhộiăngànhăngh隠,ădoanhănghi羽p,ă…ăănắmăđượcăch栄ătrươngăsoátăxétăvàăxâyăd詠ngămớiă
cácă tiêuă chuẩn,ăquyă chuẩnăv隠ă lĩnhă v詠căVLXDăđ吋ăphátăhuyă ti隠mănĕngăsẵnăcó,ă khaiă thácăcácă
nguồnăl詠căđ吋ăth詠căhi羽năvàăhoànăthi羽năh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăđãăđượcăquyăhoạch.ă

-ăBộăXâyăd詠ngăth詠căhi羽năch泳cănĕngăquảnălýănhàănước,ătổăch泳căchỉăđạoăăcôngătácăsoátăxét,ă
biênă soạnăTCVNăv隠ă lĩnhă v詠căVLXD,ăphốiăhợpăvớiă cácăBộăngànhă liênăquană (BộăKH&CN,ăBộă
NN&PTNT,ăBộăGTVT)ăđ吋ăđảmăbảoăth詠căhi羽nătheoăđúngăphươngăánăquyăhoạch.ă

5.3.2 Đa dạng nguồn tài chính cho công tác tiêu chuẩn hóa 

-ăKinhăphíătừăngânăsáchăNhàănước.ă

-ăKinhăphíătừădoanhănghi羽păsảnăxuất.ă

-ăKinhăphíătừăcácătổăch泳căquốcătế.ă
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5.3.3. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn 

-ăXâyăd詠ngăchươngătrìnhăt壱păhuấn,ăđàoătạoăhàngănĕmăchoăcácăcánăbộăKHKTăthamăgiaăhoạtă
độngănghiênăc泳uăbiênăsoạnătiêuăchuẩn.ă

-ăXâyăd詠ngăchươngătrìnhăhướngăd磯năphổăbiến,ăápădụngătiêuăchuẩnăhàngănĕmăvớiăcácăhìnhă
th泳căđaădạng:ămởălớp,ăthôngăquaăcácăphươngăti羽năđạiăchúng,ăấnăphẩmăvàădịchăvụăgiảiăđápăbởiă
cácăcơăquanăchuyênăngành.ă

6. Kết lu壱n và kiến nghị 

6.1. Kết luận 

1.ăD詠ăánăđãăđánhăgiáăth詠cătrạngăh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăVi羽tăNamălĩnhăv詠căVLXD,ă
thamăkhảoăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăc栄aămộtăsốănướcăvàătổăch泳căquốcătế,ălàăcơăsởăđ吋ăđịnhăhướngă
xâyăd詠ngăquyăhoạchăh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăv隠ălĩnhăv詠căVLXDăc栄aănướcăta.ă

2.ăD詠ăánăđãăđ隠ăxuấtăquyăhoạchăh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăVi羽tăNamălĩnhăv詠căVLXDă
đếnănĕmă2030ăvàălộătrìnhăth詠căhi羽n.ăH羽ăthốngătiêuăchuẩnăTCVNăđượcăchiaăthànhăcácănhómă
sảnăphẩmăđ吋ăthu壱nălợiăchoăvi羽cătheoădõi,ăđi隠uăchỉnh,ăbổăsungăchoăphùăhợpătrongăquáătrìnhă
th詠căhi羽n.ă

3.ăDanhămụcăcácă tiêuăchuẩnăcầnăsoátă xét,ă xâyăd詠ngămớiăđượcăđ隠ăxuấtă trênăcơăsởă thamă
khảoăcácătiêuăchuẩnănướcăngoài,ăphùăhợpăvớiă trìnhăđộăcôngăngh羽ăsảnăxuấtătrongănước,ăhòaă
nh壱păvớiăcácănướcătiênătiếnătrênăthếăgiớiăvàătrongăkhuăv詠c.ă

6.2. Kiến nghị 

1.ăVi羽căphână loạiăcácă tiêuăchuẩnăv隠ăVLXDătrongăcácă lĩnhăv詠căkhácănhauăsẽăgâyărấtănhi隠uă
khóăkhĕnătrongăvi羽căquảnălý,ătraăc泳uătiêuăchuẩn,ăđ隠ănghịăBộăXâyăd詠ngăcóăýăkiếnăvớiăBộăKhoaă
họcăvàăCôngăngh羽ăxemăxét,ăchuy吋nătoànăbộăcácătiêuăchuẩnăVLXDăv隠ălĩnhăv詠că“91ă-ăV壱tăli羽uăxâyă
d詠ngăvàănhà”,ătrongăđóănhómă“91.100ă-ăV壱tăli羽uăxâyăd詠ng”ăsẽăđượcăchiaăthànhăcácăphânănhómă
theoănhưăđ隠ăxuấtăc栄aăd詠ăánănày.ă

2.ăBộăXâyăd詠ngăđượcăgiaoăquảnălýălĩnhăv詠căVLXDănóiăchung,ătuyănhiênăcácătiêuăchuẩnăv隠ă
VLXDămangătínhăđặcăthùătheoăchuyênăngànhălạiădoăcácăBộăchuyênăngànhăth詠căhi羽năvi羽căsoátă
xét,ăxâyăd詠ng.ăĐ隠ănghịăBộăXâyăd詠ngăcóăýăkiếnăvớiăcácăBộăchuyênăngànhăcóă liênăquanăth詠că
hi羽năvi羽căquyăhoạchăxâyăd詠ngăcácătiêuăchuẩnănàyăđ吋ăđảmăbảoăhoànăthi羽năh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ă
quyăchuẩnălĩnhăv詠căVLXDăđếnănĕmă2030.ă

3.ăCầnăcóăs詠ătraoăđổiăthôngătinăv隠ăcôngătácăbiênăsoạnăTCVNălĩnhăv詠căVLXDăđ吋ătránhătrùngă
lặpăgi英aăBộăKH&CNăvàăcácăbộăchuyênăngànhănhưăBộăXâyăd詠ng,ăBộăGTVT,ăBộăNN&PTNT.ăă

4.ăTrênăcơăsởăquyăhoạchăh羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXD,ăBộăXâyăd詠ngăcầnăphổăbiếnărộngă
rãiă choă cácă doanhă nghi羽pă sảnă xuấtă VLXDă trongă nước,ă cóă cơă chế,ă chínhă sáchă phùă hợpă đ吋ă
khuyếnăkhích,ătạoăđi隠uăki羽năđ吋ăcácădoanhănghi羽păt詠ăchiătrảăkinhăphíăđ吋ăxâyăd詠ngăcácăTCVNă
phụcăvụătr詠cătiếpăchoădoanhănghi羽p.ăTừăđóăsẽăhuyăđộngăđượcăcácănguồnăl詠cătrongăxãăhộiăđ吋ă
hoànăthi羽năh羽ăthốngăTCVNălĩnhăv詠căVLXD.ă
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5.ăCôngătácăsoátăxét,ăxâyăd詠ngăTCVNănênăgiaoăchoăcácăcơăquan,ătổăch泳c,ădoanhănghi羽păcóă
trìnhăđộăchuyênămônătrongăcôngătácănghiênăc泳uăvàăsảnăxuấtăcácăsảnăphẩmăcầnăxâyăd詠ngătiêuă
chuẩnăđ吋ăđảmăbảoătiêuăchuẩnăsauăkhiăbanăhànhăcóănộiădungăphùăhợpăvàăápădụngăđượcătrongă
th詠cătế.ăă

6.ăTrangăthiếtăbịăphụcăvụăcôngătácă thíănghi羽măVLXDăc栄aăcácăvi羽nănghiênăc泳u,ă trườngăđạiă
họcăvàăcácăphòngăthíănghi羽mătrongănướcăhi羽nănayăđaăsốăđãălạcăh壱uăsoăvớiăs詠ăphátătri吋năKHCNă
vàăth詠cătếăsảnăxuấtăc栄aăngànhăVLXD,ăcầnăđượcăNhàănướcăđầuătưănângăcấpăđ吋ăphùăhợpăvớiă
yêuăcầuăth詠cătếăsảnăxuấtăvàăđápă泳ngăcácăquyăđịnhăc栄aătiêuăchuẩnămớiăđượcăxâyăd詠ng.ă

ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 
1.ăBáoăcáoă“Nghiênăc泳uăxâyăd詠ngăđồngăbộăh羽ăthốngăTCXDăVi羽tăNamăđếnănĕmă2010ătheoă

hướngăđổiămới,ăhộiănh壱p”.ăVụăKHCN&MTă-ăBộăXâyăd詠ng,ă2003.ă

2.ăĐịnhăhướngăphátătri吋năquyăchuẩn,ătiêuăchuẩnăngànhăxâyăd詠ng.ăVụăKHCN&MTă-ăBộăXâyă
d詠ng.ăHộiăthảoălầnăth泳ă3ă“HàiăhòaăcácăTiêuăchuẩnăxâyăd詠ngătrongăkhuăv詠căchâuăÁ”,ă4/2009.ă

3.ăKhungăphânăloạiăTCVN.ăTrungătâmăthôngătină-ăTổngăcụcăTiêuăchuẩnăĐoălườngăChấtălượng.ăă

4.ăDanhămụcătiêuăchuẩnăc栄aăcácăh羽ăthốngătiêuăchuẩnăTCVN,ăISO,ăEN,ăASTM,ăGOST,ăDIN,ă
JIS,ăGB,…ăv隠ălĩnhăv詠căv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă
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T蔚NG QUAN VỀ YÊU C井U TH盈 ÁP SUẤT 渦NG CHẤT D引O 
TRONG H烏 TH渦NG TIÊU CHUẨN VI烏T NAM 

OVERVIEWăOFăPRESSUREăTESTINGăREQUIREMENTSăFORăPLASTICă
PIPEăINăVIETNAMăSTANDARDSăSYSTEMă

KS. Lê Cao Chiến, KS. Nguy宇n Thị Thùy Linh, ThS. Nguy宇n Thị Tâm 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Mộtăyếuătốăquanătrọngătrongăthiếtăkếăh羽ăthốngăđườngăốngăbằngăchấtădẻoăchịuăápăsuấtă làă

khảănĕngăkhángă lạiă tảiă trọngăcơăhọcăvàănhi羽tădướiăđi隠uăki羽năchịuăápăsuấtăbênătrongăđườngă
ống.ăÁpăsuấtăbênătrongăđặtăvàoăm磯uăốngăthửănghi羽măsẽătạoăraămộtă泳ngăsuấtăvòngăhayă泳ngă
suấtăxuyênătâmătrênăthànhăống.ăMỗiăloạiăv壱tăli羽uăốngăcóămộtă泳ngăsuấtăvòngăkhôngăđổi.ăChi隠uă
dàyăthànhăốngăđượcătínhătoánăd詠aătrênă泳ngăsuấtăvòngăc栄aăv壱tăli羽u,ăđườngăkínhăvàăđượcăđưaă
raă trongă TCVNă6149-1ă (ISOă1167-1).ăĐâyă làămộtă yêuă cầuă quană trọngă nhằmăđánhă giáă khảă
nĕngăchịuăápăsuấtăc栄aăốngăchấtădẻoăkhiătínhătoánăthiếtăkếăh羽ăthốngăđườngăốngăchịuăáp.ăBàiă
viếtănàyănhằmăh羽ăthốngăhóaăcácăyêuăcầuăthửănghi羽măv隠ăkhảănĕngăchịuăápăsuấtăbênătrongăc栄aă
cácăloạiăốngăchấtădẻoătheoăyêuăcầuăvàăđi隠uăki羽năthửănghi羽mătiêuăchuẩnătrongăh羽ăthốngăTiêuă
chuẩnăQuốcăgiaă-ăTCVN.ă

Từ khóa:ăThửăápăsuất,ăKhảănĕngăchịuăápăsuấtăbênătrong,ă渦ngăPP,ăPE,ăPVC,ăHDPE.ă

Abstract:  
Aămajoră elementă ină theădesignăofă plastică pressureăpipeă systemsă isă theă resistanceăagainstă

mechanicalăandăthermalăloadingăunderăinternalăpressure.ăTheăinternalăpressureăappliedătoătheă
pipeăsampleăwillăcreateăaăhoopăorăradialăstressăinătheăpipeăwall.ăForăaăgivenăpipeămaterial,ătheă
allowableăhoopăstressă isă constant.ăTheă internală pressureă isă calculatedă fromă theăhoopăstress,ă
outsideă diameteră andăwallă thicknessă ofă theă pipeă sampleă ină theă standardăTCVNă6149-1ă (ISOă
1167-1).ă Thisă isă ană importantă requirementă toă evaluateă theă pipeă resistanceă capacityă whenă
calculatingăplasticsăpipingăsystemă forăpressureădesign.ăThisăpaperăgivesăaăsystematizationăofă
theătestingărequirementsăforătheăinternalăpressureăofăplasticăpipes,ăasăwellăasătheărequirementsă
andăconditionsăofătheăstandardăinăVietnam'săstandardsăsystemă-ăTCVN.ă

Keywords:ăPressureătest;ăresistanceătoăinternalăpressure;ăpipeăPP,ăPE,ăPVC,ăHDPE.ă

ă

1. Đặt vấn đ隠 

Cóăhaiăloạiă泳ngăsuấtăchínhăsinhăraătrongăthànhăống,ăkhiăchịuămộtăápăsuấtăc栄aăchấtălỏngăbênă
trongă ống.ăMộtă泳ngă suấtă chạyă dọcă theoă trụcă ốngă thườngăđượcăgọiă làă泳ngă suấtă hướngă trụcă
(longitudinală stress)ă vàă 泳ngă suấtă khácă chạyă dọcă theoă chuă viă c栄aă ốngă gọiă làă 泳ngă suấtă vòngă
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(hoopă stress).ăỨngă suấtă vòngă thườngăbằngăhaiă lầnă泳ngă suấtăhướngă trụcănênă trongă thiếtă kếă
đườngă ốngă chịuă ápă thìă 泳ngă suấtă vòngă thườngă đượcă quană tâmă nhi隠uă hơnă soă vớiă 泳ngă suấtă
hướngătrụcă[1].ă

ă
Hình 1: ぷng suất sinh ra khi ống chịu áp suất bên trong 

Ứngăsuấtă vòngăkhôngăđổiă trênă toànăbộăchi隠uădàyă thànhăống,ă vàă thườngăbênă trongăcóă xuă
hướngălớnăhơnăbênăngoàiăống.ăXuăhướngănàyătĕngămạnhăvớiăloạiăv壱tăli羽uăcóăđộăc泳ngăcaoăvàă
ốngăcóăchi隠uădàyă thànhă lớn.ăTuyănhiên,ă trongă trườngăhợpăốngă làmăbằngăv壱tă li羽uănh詠aănhi羽tă
dẻoă thìă泳ngăsuấtăvòngă luônăđượcăcoiă làăkhôngăđổiă trênă toànăbộă thànhăốngădoă tínhăchấtăđặcă
trưngăc栄aăv壱tăli羽uăcóăđộăc泳ngăthấpăhơnăkimăloại.ăĐốiăvớiătrườngăhợpănhưăv壱yăgọiălàă泳ngăsuấtă
vòngăthànhămỏngăvàăcóăcôngăth泳cătínhătoánăđượcăđưaăraătrongăcácătiêuăchuẩnăv隠ăốngănh詠aă
nhi羽tădẻoă[1].ă

H羽ăthốngăTiêuăchuẩnăQuốcăgiaă-ăTCVNăv隠ăốngăchấtădẻoăđãăcóătươngăđốiăđầyăđ栄ăv隠ăcácăyêuă
cầuăkỹăthu壱tăđốiăvớiăcácăloạiăốngăchấtădẻoănhưăPVC,ăPP,ăPE,ăHDPE,…ăTrongăđóăcóăđưaăraăđầyă
đ栄ăcácă yêuăcầuăv隠ă kíchă thước,ăđặcă tínhă cơăhọc,ă v壱tă lýă đốiă vớiă từngăcấpăốngăcụă th吋ă vàă cácă
phươngăphápăthửănghi羽măchoătừngăchỉătiêu.ăTrongăphạmăviăbàiăviếtănày,ătácăgiảăchỉătómătắtăcácă
tiêuăchuẩnăliênăquanătớiăcácăyêuăcầuăthửăápăsuấtăđườngăốngăchoămộtăsốăốngăchấtădẻoăthôngă
dụng,ănhằmăcungăcấpăcácăthôngătinăcầnăthiếtăchoăvi羽căl詠aăchọn,ăđánhăgiáăchấtălượngăốngăchịuă
ápăđ吋ăphùăhợpăvớiăcácăTiêuăchuẩnăQuốcăgiaăhi羽năhành.ă

2. Tiêu chuẩn v隠 phương pháp thử độ b隠n v噂i áp suất bên trong [2] 

Tiêuăchuẩnăv隠ăphươngăphápăthửănghi羽măchoăốngăchấtădẻoătrongăh羽ăthốngăTiêuăchuẩnăQuốcă
giaălàăTCVNă6149.ăBộătiêuăchuẩnănàyăgồmă4ăphần:ăTCVNă6149-1:2007ăđưaăraăcácăyêuăcầuăv隠ă
thiếtăbịăthửănghi羽m,ăcáchătiếnăhànhăthửănghi羽măvàăbáoăcáoăthửănghi羽m;ăCácăphầnăTCVNă6149-
2:2007,ăTCVNă6149-3:2009,ăTCVNă6149-4:2009ălàăcácătiêuăchuẩnămôătảăphươngăphápăchuẩnă
bịăm磯uăthửătươngă泳ngăvớiătừngătrườngăhợpăcụăth吋:ăống,ăcácăchiătiếtăphụăki羽năhoặcătổăhợpălắpă
ghépă thửănghi羽m.ăBộă tiêuă chuẩnănàyă đượcă xâyă d詠ngă trênă cơă sởă tươngă đươngă vớiă 4ă phầnă
tươngă泳ngăc栄aăTiêuăchuẩnăQuốcătếăISOă1167.ă

Nguyênătắcăthửănghi羽mălàăm磯uăthửăsauăkhiăđượcăđi隠uăhòaătrongămộtăthờiăgianăquyăđịnhăphụă
thuộcăvàoăchi隠uădàyăthànhăốngăđượcăquyăđịnhătrongăBảngă1ăc栄aăTCVNă6149-1:2007,ăm磯uăthửă
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chịuămộtăápăsuấtăth栄yătĩnhăbênătrongăkhôngăđổiătrongămộtăkhoảngăthờiăgianăxácăđịnhăhoặcăchoă
đếnăkhiăcácăm磯uăbịăpháăh栄y.ăTrongăsuốtăquáătrìnhăthửănghi羽m,ăcácăm磯uăthửăđượcăgi英ătrongă
mộtămôiătrườngănhi羽tăđộăkhôngăđổiăquiăđịnh.ăCóăbaămôiătrườngăthửănghi羽mătiêuăchuẩnălàănướcă
trongănước,ănướcătrongămộtăchấtălỏngăkhácăvàănướcătrongăkhôngăkhí.ăă

Ápăsuấtăthửăphảiăđượcătínhătoánătrướcăd詠aătrênă泳ngăsuấtăvòngă()ăđượcăquyăđịnhătrongăcácă
yêuăcầuăkỹăthu壱tăriêngăchoătừngăloạiăv壱tă li羽uăốngăvàăcácăkíchăthướcăv隠ăđườngăkínhăvàăchi隠uă
dàyăthànhăốngăđoăđượcătrênăm磯uăthửăhoặcăkíchăthướcădanhănghĩaăc栄aăm磯uăthử.ăCôngăth泳că
tínhăápăsuấtăthửăcóăth吋ătínhătheoă3ăcôngăth泳cătiêuăchuẩnăsauăđây:ă

Tínhăápăsuấtăthửăd詠aătrênăđườngăkínhăngoàiătrungăbìnhă(dem)ăvàăchi隠uădàyăthànhătốiăthi吋uă
(emin)ăc栄aăm磯uăthử:ă

ă
Tínhă ápă suấtă thửă d詠aă trênă đườngă kínhă ngoàiă danhă nghĩaă (dn)ă vàă chi隠uă dàyă thànhă danhă

nghĩaă(en)ăc栄aăm磯uăthử:ă

 
Hoặcătínhăápăsuấtă thửăd詠aătrênătỷăsốăkíchăthướcăchuẩnă(SDRăậă làă tỷăsốăgi英aăđườngăkínhă

ngoàiădanhănghĩaăvàăchi隠uădàyăthànhădanhănghĩa)ăc栄aăốngălấyălàmăm磯uăthử:ă

 
M磯uăthửăđượcăgi英ăbằngăcáchătreoătrongămộtămôiătrườngăđượcăki吋măsoátănhi羽tăđộ.ăThờiăgiană

vàănhi羽tăđộăthửănghi羽măc栄aăm磯uăđượcăquyăđịnhătrongăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tă泳ngăvớiătừngăloạiă
m磯uăcụăth吋.ăăă

ăăăă ă
Hình 2: Hệ thống thiết bị thử nghiệm tại VIBM 

Kếtăthúcăphépăthửăkhiăthờiăgianăquyăđịnhăđạtăđượcăhoặcăkhiăxuấtăhi羽năs詠ăpháăh栄yăvàăròărỉă
trongăm磯uăthử.ăCóăhaiăki吋uăpháăh栄yăcơăbảnălàăpháăh栄yăg磯yăgiònă(Brittle)ăvàăpháăh栄yăchảyădẻoă
(Ductile)ăcóăth吋ăxẩyăraătrongăquáătrìnhăthửăápănhưăHìnhă3.ă
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ă
Phá hủy dẻo 

ă
Phá hủy giòn 

Hình 3: Kiểu phá hủy mẫu điển hình khi thử nghiệm chịu áp 

3. Yêu cầu kỹ thu壱t cho ống PVC chịu áp - TCVN 8491 (ISO 1452) [3, 4] 

渦ngăPVCăđượcăsửădụngăphổăbiếnătrongăcấpăvàăthoátănướcătạiăVi羽tăNam,ăđượcăchếătạoătừă
v壱tăli羽uăpoly(vinylăclorua)ăkhôngăhóaădẻoă(PVC-U)ăthànhăđặcăsẽăphảiăđảmăbảoăcácăyêuăcầuăquyă
địnhă trongă bộă tiêuă chuẩnă TCVNă 8491ă baoă gồmă 5ă phầnă đượcă xâyă d詠ngă trênă cơă sởă tươngă
đươngăvớiăTiêuăchuẩnăQuốcătếăISOă1452.ăĐốiăvớiăyêuăcầuăv隠ăkhảănĕngăchịuăápăsuấtăc栄aăốngă
đượcăquyăđịnhătrongăđi隠uă8.2ăc栄aătiêuăchuẩnăTCVNă8491-2:2011ăvàăc栄aăphụătùngăđượcăquyă
địnhătrongăđi隠uă8.1ăc栄aătiêuăchuẩnăTCVNă8491-3:2011.ă渦ngăvàăphụătùngăphảiăchịuăđượcă泳ngă
suấtăth栄yătĩnhăgâyăraăbởiăápăsuấtăth栄yătĩnhăbênătrongămàăkhôngăbịănổăhoặcăròărỉăkhiăthửănghi羽mă
theoăTCVNă6149-1ă(ISOă1167-1),ăvớiăcácăđi隠uăki羽năcụăth吋ăđượcătómătắtătrongăBảngă1,ă2,ă3.ă

Bảng 1: Yêu cầu thử áp đối v噂i ống PVC-U (TCVN 8491-2:2011) 

 

Bảng 2: Yêu cầu thử áp đối v噂i đầu nong gắn li隠n ống PVC-U (TCVN 8491-2:2011) 

ă
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Bảng 3: Yêu cầu thử áp đối v噂i ph映 tùng PVC-U (TCVN 8491-3:2011) 

 

4. Yêu cầu kỹ thu壱t cho ống PP - TCVN 10097 (ISO 15874) [5, 6] 

ăăăă ă
Hình 4: たng và phụ tùng PP 

渦ngăPPălàăốngăđượcălàmătừăv壱tăli羽uăpolypropylene,ăđượcăsửădụngăphổăbiếnăđ吋ătruy隠năd磯nă
nướcănóngăvàănướcălạnhătrongăcácătòaănhà,ăvàădùngăchoăcácăh羽ăthốngăgiaănhi羽t,ădướiăápăsuấtă
vàănhi羽tăđộă thiếtă kếăphùăhợpăvớiă từngă loạiă泳ngădụng.ăCóă4ă loạiăPPă làăPP-Hă làmă từăv壱tă li羽uă
homopolymeăpolypropylene;ăPP-Bălàăcopolymeă“khối”ăpropylenănhi羽tădẻoăcóăkhôngănhi隠uăhơnă
50ă%ămonomeă(hoặcăcácămonome)ăolefinăkhác,ăkhôngăcóănhómăch泳căkhácăngoàiănhómăolefin,ă
đượcă đồngă trùngă hợpă vớiă propylene;ă PP-Ră làă copolymeă ng磯uă nhiênă propylenă nhi羽tă dẻoă cóă
khôngănhi隠uăhơnă50ă%ămonomeă(hoặcăcácămonome)ăolefinăkhác,ăkhôngăcóănhómăch泳căkhácă
ngoàiănhómăolefin,ăđượcăđồngătrùngăhợpăvớiăpropyleneăvàăPP-RCTă làăcopolymeăng磯uănhiênă
propylenănhi羽tădẻoăcóăkhôngănhi隠uăhơnă50ă%ămonomeă(hoặcăcácămonome)ăolefinăkhác,ăkhôngă
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cóănhómăch泳căkhácăngoàiănhómăolefin,ăđượcăđồngătrùngăhợpăvớiăpropylene.ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă
đốiăvớiăốngăPPăsẽăphảiăđảmăbảoăcácăyêuăcầuăquyăđịnhătrongăbộătiêuăchuẩnăTCVNă10097ăbaoă
gồmă7ăphầnăđượcăxâyăd詠ngătrênăcơăsởătươngăđươngăvớiăTiêuăchuẩnăQuốcătếăISOă15874.ăĐốiă
vớiă yêuăcầuăv隠ăkhảănĕngăchịuăápăsuấtă c栄aăốngăđượcăquyăđịnhă trongăđi隠uă7ăc栄aă tiêuăchuẩnă
TCVNă10097-2:2013ăvàăc栄aăphụă tùngăđượcăquyăđịnhă trongăđi隠uă4ăvàăđi隠uă7ăc栄aă tiêuăchuẩnă
TCVNă10097-3:2013.ă渦ngăvàăphụătùngăphảiăchịuăđượcă泳ngăsuấtăth栄yătĩnhăgâyăraăbởiăápăsuấtă
th栄yătĩnhăbênătrongămàăkhôngăbịănổăhoặcăròărỉăkhiăthửănghi羽mătheoăTCVNă6149-1ă(ISOă1167-1)ă
vàăTCVNă6149-2ă(ISOă1167-2),ăvớiăcácăđi隠uăki羽năcụăth吋ăđượcătómătắtătrongăBảngă4,ă5.ă

Bảng 4: Yêu cầu thử áp đối v噂i ống PP (TCVN 10097-2:2013) 

ă
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Bảng 5: Yêu cầu thử áp đối v噂i ph映 tùng PP (TCVN 10097-3:2013) 

ă

5. Yêu cầu kỹ thu壱t cho ống PE - TCVN 7305 (ISO 4427) [7, 8] 

ăăăăă ă
Hình 5: たng và phụ tùng PE 

渦ngăPEălàăốngăđượcălàmătừăv壱tăli羽uăpolyetylenăđượcăsửădụngăphổăbiếnătrongăcấpănướcăsinhă
hoạt.ă渦ngăPEăđượcăphânăthànhă4ăloạiălàăPEă100,ăPEă80,ăPEă63ăvàăPEă40ăd詠aătrênăđộăb隠năyêuă
cầuătốiăthi吋uă(MRS)ăc栄aăv壱tăli羽uăPEăđ吋ăchếătạoăống.ăĐốiăvớiăyêuăcầuăv隠ăkhảănĕngăchịuăápăsuấtă
c栄aăốngăđượcăquyăđịnhă trongăđi隠uă7.3ă c栄aă tiêuă chuẩnăTCVNă7305-2:2008ăvàăc栄aăphụă tùngă
đượcăquyăđịnhătrongăđi隠uă7.3ăc栄aătiêuăchuẩnăTCVNă7305-3:2008.ă渦ngăvàăphụătùngăphảiăchịuă
đượcă泳ngăsuấtăth栄yătĩnhăgâyăraăbởiăápăsuấtăth栄yătĩnhăbênătrongămàăkhôngăbịănổăhoặcăròărỉăkhiă
thửănghi羽mătheoăTCVNă6149-1ă(ISOă1167-1)ăvàăTCVNă6149-2ă(ISOă1167-2),ăvớiăcácăđi隠uăki羽nă
cụăth吋ăđượcătómătắtătrongăBảngă6,ă7.ă
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Bảng 6: Yêu cầu thử áp đối v噂i ống PE (TCVN 7305-2:2008) 

ă
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Bảng 7: Yêu cầu thử áp đối v噂i ph映 tùng PE (TCVN 7305-2:2008) 

ă

6. Yêu cầu kỹ thu壱t cho ống nh詠a gân xoắn HDPE - TCVN 9070 [9] 

ăăăă ă
Hình 6: たng và phụ tùng gân xoắn HDPE 
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渦ngăgânăxoắnăHDPEălàăốngăđượcălàmătừăv壱tăli羽uăpolyetylenătỷătrọngăcaoă(HDPE)ăđượcăsửă
dụngătrongăh羽ăthốngăthoátănướcăđôăthịăvàăcôngănghi羽p,ăh羽ăthốngătướiătiêu,ăcốngărãnh,ăh羽ăthốngă
bảoăv羽ăcápăngầmăbưuăchính,ăđi羽năl詠c,…Đốiăvớiăyêuăcầuăv隠ăkhảănĕngăchịuăápăsuấtăvàăphươngă
phápă thửă c栄aă ốngă gână xoắnă HDPEă đượcă quyă địnhă trongă đi隠uă 5.6ă c栄aă tiêuă chuẩnă TCVNă
9070:2012.ăTiêuăchuẩnăquyăđịnhăápăl詠cătrongăc栄aăốngă(Pt)ătínhăbằngăMPa,ălàăápăl詠căc栄aăốngă
đượcăxácăđịnhătheoăcôngăth泳c:ă

Ptă=ăPmaxăxă0,9ă

Trongăđó:ăPmaxălàăápăl詠călớnănhấtăkhiăốngăvỡ,ăMPa.ă

Phươngăphápăthửănghi羽măxácăđịnhăápăl詠cătrongăc栄aăốngăcũngăđượcăxácăđịnhătheoăsơăđồă
môătảătrongăHìnhă7.ăă

ă
A - Máy bơm nước tăng áp; B - Hệ thống van khóa một chiều; C - Tấm bích thép; 

D - Bộ cùm tăng đơ; E - đồng hồ đo áp lực; M - Mẫu thử 

Hình 7: Sơ đồ xác định áp suất trong của ống gân xoắn HDPE 

7. Kết lu壱n 

H羽ăthốngăyêuăcầuăkỹăthu壱tăvàăphươngăphápăthửăđốiăvớiăcácăđườngăốngăbằngăchấtădẻoătrongă
h羽ăthốngăTiêuăchuẩnăQuốcăgiaălàătươngăđốiăđầyăđ栄,ăđangăđượcăsửădụngăphổăbiếnătrongălĩnhă
v詠căcấpăvàăthoátănướcătạiăVi羽tăNam.ăVi羽cătómătắtăcácăyêuăcầuăvàăphươngăphápăthửătrongăh羽ă
thốngăTiêuăchuẩnăQuốcăgiaăsẽăhỗătrợăcácănhàăthiếtăkế/ăthiăcôngăxâyăd詠ngăh羽ăthốngăđườngăốngă
chịuăápăcóăđượcănh英ngăhi吋uăbiếtăsơălượcăv隠ăống,ăcácătiêuăchíăyêuăcầuăvàăýănghĩaăc栄aăvi羽căsửă
dụngăcácăloạiăv壱tăli羽uăốngăkháăđaădạngătrênăthịătrường,ănhằmăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽nă泳ngădụng,ă
thiếtăkếăvàă thiăcông.ăNângăcaoăđượcăhi羽uăquảăcôngăvi羽c,ăphòngătránhăđượcănh英ngăr栄iă roăv隠ă
vi羽căpháăh栄yăh羽ăthốngăốngădoăkhôngăđ栄ăkhảănĕngăchịuăápăsuấtăquyăđịnhăsauăkhiă lắpăđặt.ăLàă
mộtătrongănh英ngăs詠ăcốăgâyătổnăthấtărấtălớnăđ吋ăkhắcăphụcăkhiăthiăcôngăcũngănhưăv壱năhànhăh羽ă
thốngăđườngăốngăchịuăáp.ă
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GIỚI THI烏U TIÊU CHUẨN TH盈 NGHI烏M PHẢN ỨNG VỚI L盈A CHO CÁC 
SẢN PHẨM XÂY D衛NG - PHƯ愛NG PHÁP TH盈 TệNH KHỌNG CHÁY 

ThS. Ph衣m Văn Thắng  
TT.ăV壱tăli羽uăh英uăcơă&ăHóaăphẩmăxâyăd詠ng,ăVi羽năVLXDă

Tóm tắt: 
TiêuăchuẩnănàyăhoànătoànătươngăđươngătiêuăchuẩnăISOă1182,ăquyăđịnhăv隠ăcácăđốiătượngă

thửănghi羽m,ănhi羽tăđộăthửănghi羽măvàăquyătrìnhăthửănghi羽mătínhăkhôngăcháyăc栄aăsảnăphẩmăv壱tă
li羽uăxâyăd詠ngădướiătácăđộngătr詠cătiếpăc栄aăngọnălửaăvàănguồnănhi羽tănhỏ.ă

Từ khóa: Thửănghi羽măphảnă泳ngăvớiălửa,ătínhăkhôngăcháy,ăsảnăphẩmăđồngănhất,ăISOă1182.ă

Abstract:  
ThisăstandardăisăfullyăăequivalentătoăISOă1182,ăspecifyătestăobjects,ătestătemperatureăandătestă

procedureăofă non-combustibilityă buildingămaterială underă theădirectă impactăofă flameăandăsmallă
heatăsource.ă

Keywords: Reactionătoăfireătests,ănon-combustibility,ăhomogeneousăproduct,ăISOă1182.ă

ă

1. Mở đầu 

Theoăcácătàiăli羽uăthốngăkêăv隠ăcácăloạiăs詠ăcốăgâyăảnhăhưởngănghiêmătrọngăđếnătínhămạngă
vàătàiăsảnăđốiăvớiăconăngườiăthìăs詠ăcốădoăhỏaăhoạnăcóătỷăl羽ăkháăcao,ăchiếmăkhoảngătrênă80%ă
trongătổngăsốăcácăs詠ăcố.ăDoăđó,ăđốiăvớiă loạiăv壱tă li羽uănóiăchungăhaiă tiêuăchíăđượcăquanătâmă
nhi隠uă nhấtă làă độă b隠nă vàă khảă nĕngă chốngă cháyă c栄aă v壱tă li羽u.ăHi羽nă nayă trongă h羽ă thốngă tiêuă
chuẩnăVi羽tăNam,ătiêuăchuẩnăv隠ăthửănghi羽măphảnă泳ngăvớiălửaăcũngăchưaăđượcăđầyăđ栄ăvàătiêuă
chuẩnăđượcăsửădụngătrongăđánhăgiáă tínhăkhôngăcháyăc栄aăv壱tă li羽uăchỉăcóăduyănhấtămộtă tiêuă
chuẩnăv隠ăphươngăphápăthửătínhăkhôngăcháyăc栄aăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđóălàăTCXDVNă
331:2004.ăTiêuăchuẩnănàyăcũngăđượcăsửădụngăđ吋ăxácăđịnhătínhăkhôngăcháyăc栄aăv壱tăli羽uăxâyă
d詠ngătrongăquyăchuẩnăQCVNă06:2010/BXDă-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăQuốcăgiaăv隠ăanătoànăcháyă
choănhàăvàăcôngătrình.ăă

Theoăquyăđịnhăc栄aăLu壱tătiêuăchuẩnăvàăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăcácătiêuăchuẩnădoăcácăBộ,ăNgànhă
bană hànhă phảiă đượcă chuy吋nă đổiă thànhă TCVN.ă Theoă cácă quyă địnhă trênăBộăXâyă d詠ngă đãă raă
Quyếtă địnhă sốă 212/QĐ-BXDă ngàyă 25/2/2013ă v隠ă vi羽că h栄yă bỏămộtă sốă tiêuă chuẩnă ngànhă Xâyă
d詠ngă(đợtă1).ăTheoăQuyếtăđịnhănày,ăcóă169ătiêuăchuẩnăngànhăXâyăd詠ngăbịăh栄yăbỏăvàăchuy吋nă
đổiăsangăTCVN,ătuyănhiênăkhôngăcóăquyếtăđịnhăh栄yăbỏăTCXDVNă331:2004.ăTínhăđếnăthờiăđi吋mă
hi羽nănay,ătiêuăchuẩnăISOă1182ăđãăcóăphiênăbảnănĕmă2010,ăcònăTCXDVNă331:2004ăđượcăxâyă
d詠ngătrênăISOă1182ăphiênăbảnănĕmă2002.ăDoăv壱y,ăvi羽căsoátăxétăvàăchuy吋năđổiăsangăh羽ăthốngă
TCVNălàărấtăcầnăthiếtăởăthờiăđi吋măhi羽nătại.ă
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2. Ph衣m vi và đối tượng c栄a tiêu chuẩn 

Tiêuă chuẩnă nàyă quyă địnhă phươngă phápă thửăđ吋ă xácă địnhă tínhă khôngă cháyă c栄aă sảnă phẩmă
đồngănhấtăvàăthànhăphầnăch栄ăyếuăc栄aăsảnăphẩmăkhôngăđồngănhấtătheoăcácăđi隠uăki羽năquyăđịnh.ă

3. Nội dung c栄a tiêu chuẩn 

Tiêuăchuẩnănàyăgồmă9ăđi隠uăvàă4ăphụălục,ăđượcăchuy吋nădịchăchấpănh壱năhoànătoànătừăătiêuă
chuẩnăISOă1182:2010.ăă

Trongă tiêuă chuẩnă cóă quyă địnhămộtă loạiă thiếtă bịă sửă dụngă đ吋ă thửă nghi羽mă baoă gồmă lòă thửă
nghi羽măcóăhìnhăốngăđượcăchếătạoătừăv壱tăli羽uăchịuălửaăđượcăquấnăxungăquanhăbằngădâyăđi羽nă
trởăgiaănhi羽tăvàăbảoăônăbằngălớpăcáchănhi羽t.ăPhầnăđếălòăcóăgắnăbộăph壱năổnăđịnhădòngăkhôngă
khíăhìnhăcônăvàătrênăđỉnhăcóăvànhăchắnăgióălùa.ăă

Lòăđượcăgắnăvớiăchânăđế,ăđượcătrangăbịăgiáăđ詠ngăm磯uăvàămộtădụngăcụăđ吋ăđưaăgiáăđ詠ngă
m磯uăvàoătrongălò.ă

Cặpănhi羽tăđi羽năđoănhi羽tăđộătrongă lòăvàă thànhă lòăđượcăchếătạoăvàăbốă tríăởătrongă lòă theoăquyă
định.ăCácăcảmăbiếnănhi羽tăđoănhi羽tăđộădọcătheoătrụcătâmăc栄aălòăcũngăđượcăchếătạoătheoăquyăđịnh.ă

Sơăđồălắpăđặtăthiếtăbịăthửănghi羽măđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă1.ă

ă
Hình 1. Sơ đồ lắp đặt thiết bị thử nghiệm 
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Chúăthích:ă

1)ăChânăđế;ă2)ăCáchănhi羽t;ă3)ăBộtăoxităMagie;ă4)ă渦ngălò;ă5)ăCuộnădây;ă6)ăvànhăchắnăgióălùa;ă

7)ăThanhăthépăchịuănhi羽tăđ吋ăđưaăm磯uăvàoălò;ă8)ăThanhăchốt;ă9)ăCặpănhi羽tăđi羽năc栄aăm磯uăthử;ă

10)ă渦ngălàmăbằngăthépăkhôngăgỉ;ă11)ăGiáăđ詠ngăm磯u;ă12)ăCặpănhi羽tăđi羽năc栄aălòăđốt;ă

13)ăThànhăcáchănhi羽tăphíaăngoài;ă14)ăXiămĕngăsợiăkhoáng;ă15)ăLớpăchèn;ăăăăăăăăăăăăăă

16)ă渦ngăổnăđịnhădòngăkhíăhìnhăcôn;ă17)ăTấmăchắnăkimăloại.ăă

Mộtăthiếtăkếăđi吋năhìnhăc栄aălòăthửănghi羽măđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă2.ă

ă
Hình 2. Thiết kế điển hình của lò thử nghiệm 

*ăCácăquyătrìnhăth詠căhi羽năthửănghi羽măbaoăgồm;ă

+ăQuyătrìnhălắpăđặtăthiếtăbị:ălắpăđặtăm磯uăđ吋ăđưaăvàoălò,ăbốătríăvịătríăc栄aăcácăcặpănhi羽tăđi羽n,ă
cấpăđi羽n.ăă

+ăQuyătrìnhăhi羽uăchuẩn:ăHi羽uăchuẩnănhi羽tăđộăởăthànhălòăvàăhi羽uăchuẩnănhi羽tăđộăởătrongălò.ă

+ăQuyătrìnhătiếnăhànhăthửănghi羽mătheoătrìnhăt詠ăsauăđây:ăă

蔚năđịnhălòăđốt.ăNếuămáyăghiăkhôngătínhăđượcăthờiăgianăth詠cătếăthìăngayăsauăđóăphảiăki吋mătraă
s詠ăổnăđịnhăv隠ănhi羽tăđộ.ăNếuăcácăđi隠uăki羽năquyăđịnhăkhôngăđượcăthỏaămãnăthìătiếnăhànhăthửălại.ă
Trướcăkhiătiếnăhànhăthử,ăphảiăđảmăbảoătoànăbộăcácăthiếtăbịăsẵnăsàngăv壱năhànhătốt,ăvíădụ:ăốngă
ổnăđịnhădòngăkhôngăkhíăphảiăsạch,ădụngăcụăđưaăm磯uăvàoă lòăphảiăhoạtăđộngă trơnă truăvàăgiáă
đ詠ngăm磯uăphảiăđặtăđúngăvịătríătrongălò.ă

Đưaăm磯uăthửăđãăđượcăchuẩnăbịăvàăổnăđịnhătheoăquyăđịnhăvàoăgiáăđ詠ngăm磯uăvàătreoănóălênă
giáăđỡ.ă

Xácăđịnhăvịătríăgiáăđ詠ngăm磯uăởătrongălòănungătheoăquyăđịnh,ăthờiăgianăthaoătácăkhôngăquáă5ăs.ă

Bấmăđồngăhồăđoăthờiăgianăngayăsauăkhiăđưaăm磯uăvàoălò.ă
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Trongăsuốtăquáătrìnhăthửănghi羽măghiălạiănhi羽tăđộăđoăbằngăcặpănhi羽tăđi羽năc栄aălò,ăghiălạiănhi羽tă
độăđoăbằngăcặpănhi羽tăđi羽nătrênăb隠ămặtăvàăcặpănhi羽tăđi羽nătrungătâm.ăGiáătrịănhi羽tăđộăđoăbằngă
cặpănhi羽tăđi羽năc栄aălòăsẽăđượcăchỉnhăsửaătheoăquáătrìnhăhi羽uăchỉnh.ă

Th詠căhi羽năphépăthửătrongăvòngă30ăphút.ă

Cânăbằngănhi羽tăđộăđạtăđượcăkhiăs詠ăchênhăl羽chănhi羽tăđộăkhôngăquáă2oCătrongăvòngă10ăphútă
xácăđịnhăbởiăcặpănhi羽tăđi羽năc栄aălò.ăNếuătrongăvòngă30ăphútăđạtăđượcăs詠ăcânăbằngănhi羽tăđộăthìă
dừngăphépăthử.ăNếuătạiăthờiăđi吋mă30ăphútăchưaăđạtăđượcăs詠ăcânăbằngănhi羽tăđộăthìăv磯nătiếpătụcă
phépăthử,ăc泳ăsauă5ăphútăki吋mătraălạiăs詠ăcânăbằngănhi羽tăđộăcuối.ăDừngăphépăthửăkhiăđạtăđượcă
s詠ăcânăbằngănhi羽tăđộăhoặcăsauă60ăphútăvàăghiălạiăkhoảngăthờiăgianăc栄aăphépăthử.ăSauăđóălấyă
m磯uăraăkhỏiălò.ăKếtăthúcăphépăthửălàăkếtăthúcăc栄aăkhoảngăthờiăgiană5ăphútăc栄aălầnăcuốiăcùngă
hoặcă60ăphút.ăă

Nếuămáyăghiăkhôngătínhăđượcăthờiăgianăth詠cătếăthìăkếtăthúcăphépăthửăphảiăki吋mătraăcácăgiáă
trịăcuốiăcùng.ăNếuăkhôngăthỏaămãnăcácăyêuăcầuăđãăquyăđịnhăởătrênăthìătiếnăhànhăthửălại.ăă

Nếuădùngăcácăcặpănhi羽tăđi羽năbổăsung,ăthìăphépăthửăsẽădừngălạiăkhiătấtăcảăcácăcặpănhi羽tăđi羽nă
đạtăđượcăs詠ăcânăbằngănhi羽tăđộăcuốiăcùng,ăhoặcăsauă60ăphút.ăăăăăă

Sauăkhiăm磯uăthửăđượcălàmănguộiăđếnănhi羽tăđộăphòngătrongăbìnhăhútăẩm,ătiếnăhànhăcânăm磯uă
đ吋ăxácăđịnhăkhốiălượng.ăThuăhồiălạiăbấtăkỳăcácămảnhăcháy,ătroăvàămảnhăvỡăc栄aăm磯uăthửărơiăvàoă
trongăốngătrongăsuốtăquáătrìnhăthửănghi羽măvàăgộpăcácămảnhăvụnănàyăvàoăphầnăchưaăcháyăc栄aă
m磯uăthử.ă

4. Kết lu壱n 

TiêuăchuẩnăTCVNă-ăThửănghi羽măphảnă泳ngăvớiălửaăchoăcácăsảnăphẩmăxâyăd詠ngă-ăPhươngă
phápăthửătínhăkhôngăcháyăhoànătoànătươngăđươngăvớiătiêuăchuẩnăISOă1182.ăTiêuăchuẩnănàyă
sauăkhiăđượcăbanăhànhăsẽăgópăphầnăvàoăquáătrìnhăđánhăgiáătínhăkhôngăcháyăchoăcácăloạiăsảnă
phẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăă

Bảnăd詠ă thảoă tiêuăchuẩnăđangăđượcăTổngăcụcăTiêuăchuẩnă -ăĐoă lườngă -ăChấtă lượngă thẩmă
định,ăd詠ăkiếnăsẽăđượcăBộăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăbanăhànhătrongănĕmă2019.ă

ă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO XI MĔNG ALUMIN CA50 T洩 NGU唄N 
NGUYÊN LI烏U TRONG NƯỚC 

MANUFACTURINGăALUMINAăCEMENTăCA50ăFROMăDOMESTICă
RAWăMATERIALSă

TS. Lưu Thị Hồng, PGS. TS. Lương Đ泳c Long, ThS. Nguy宇n Văn Hoan, 
KS. Trịnh Thị Châm, KS. T衣 Văn Luân, TNV. Vũ Văn L詠c 

Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăcácăcôngăngh羽ăđếnătínhăchấtăc栄aă

xiămĕngăaluminăCA50:ăH羽ăsốăbãoăhòaăvôi:ăKcă=ăCaO/(SiO2ă+ăAl2O3ă+ăFe2O3)ă=ă0.53ăă0.62ăvàăh羽ă
sốăsilic:ănă=ăSiO2/(Fe2O3ă+ăAl2O3)ă<ă0.13.ă

Từ khóa:ăXiămĕngăaluminăCA50,ăh羽ăsốăbãoăhòaăvôiăKcăvàăh羽ăsố...ăn,ănungăthiêuăkết,ăđáăvôi,ă
caoălanh,ăbùnănhômăvàăhydroxitănhôm.ă

Abstract:  
Thisă paperă investigatedă researchă resultsă toă affectă ofă theă coefficientsă ofă manufacturingă

technologyă toă theă propertiesă ofă CA50ă aluminumă cement:ă Limeă staturationă coefficient:ă Kcă =ă
CaO/(SiO2ă+ăAl2O3ă+ăFe2O3)ă=ă0.53ăă0.62ăandăsilicaăcoefficient:ănă=ăSiO2/(Fe2O3ă+ăAl2O3)ă<ă0.13.ă

Keywords:ăAluminaăCementăCA50,ă limeăsaturationă factorăandăcoefficientăKc...ăn,ăsinteringă
furnaces,ălimestone,ăkaolin,ăaluminaăandăaluminumăhydroxideăsludge.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Xiămĕngăaluminăđượcănhi隠uănướcătrênăthếăgiớiănghiênăc泳uăsảnăxuấtăvàăcungăcấpătrênăthịă
trườngăvớiăhàmălượngăoxitănhômă(Al2O3)ătừă25ă÷ă80%ătrongăthànhăphần.ăSảnăphẩmăxiămĕngă
aluminăđượcă泳ngădụngătrongănhi隠uăngànhăcôngănghi羽pănhư:ăChếătạoăbêătôngăb隠năxâmăth詠că
sunphat,ăbêă tôngăđóngărắnănhanh,ăbêă tôngăd詠ă泳ngă l詠c,ăbêă tôngăchịuă lửa..ăTheoă thốngăkêă
c栄aăTổngăcụcăHảiăquanăVi羽tăNam,ănĕmă2013ăsảnălượngăxiămĕngăaluminănh壱păkhẩuăxấpăxỉă
25.000ătấnătrongăđóăxiămĕngăaluminăCA50ăchiếmăsảnălượngă8.000ă-ă9.000ătấnă(cònălạiălàăxiă
mĕngăCA60,ăCA70,ăCA80).ăTrướcănhuăcầuălớnănhưăv壱y,ăBộăXDăđãăgiaoăVi羽năVLXDăđ隠ătàiă
"Nghiênăc泳uăcôngăngh羽ăchếătạoăxiămĕngăaluminăCA50ătừănguồnănguyênăli羽uătrongănước".ă
ChấtălượngăsảnăphẩmăthỏaămãnăTCVNă7569:2007.ă

2. Nội dung và kết quả nghiên c泳u 

2.1. Nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu 
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XiămĕngăaluminăCA50ăcóăhàmălượngăoxitănhômă(Al2O3)ă>45%ătrongă thànhăphầnătheoăkhốiă
lượng.ăNguyênăli羽uăchínhădùngăđ吋ăchếătạoăxiămĕngăaluminăCA50ăgồm:ăă

-ăĐáăvôiălàănguồnăcungăcấpăCaOăcóăthànhăphầnăhóaăhọcăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă1.ă

-ăNguyênăli羽uăcungăcấpăAl2O3ăgồmă2ăloại:ă

+ăHydroxitănhômăcóăthànhăphầnăhóaăhọcăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă1.ă

+ăPhếăthảiăc栄aăcácănhàămáyăsảnăxuấtănhômătấm,ăthànhăphầnăhóaăhọcăđượcătrìnhăbàyătrongă
bảngă1.ăă

ă-ăCaoălanhălọcălàănguồnăcungăcấpăoxităsilică(SiO2),ăthànhăphầnăhóaăhọcăđượcătrìnhăbàyătrongă
bảngă1.ă

Bảng 1. Thành phần hoá h丑c c栄a nguyên liệu 

Giá trị các chỉ tiêu phân tích đối v噂i các nguyên liệu, % Chỉ tiêu  
phân tích Đá vôi Cao lanh Hydroxit nhôm Phế thải nhôm 

MKNă 43,32ă 13,34ă 33.07ă 38,86ă

SiO2ă 0,65ă 46,78ă 0,2ă 2,76ă

Fe2O3ă 0,16ă 1,03ă 0,11ă 0,75ă

Al2O3ă 0,21ă 35,68ă 64,68ă 49,6ă

CaOă 54,32ă 1,4ă 0,01ă 1,97ă

MgOă 0,25ă 0,19ă 0,0ă 0,50ă

SO3ă 0,71ă 0,0ă 0,0ă 3,8ă

Cácănguyênă li羽uă đượcă sấyă khôă đếnăđộă ẩmăă 0%ă theoă khốiă lượngă vàă đượcănghi隠nă riêngă
trongămáyănghi隠năbiăthíănghi羽mă(10kg/mẻ)ătớiăđộămịnăcònălạiătrênăsàngă0,08ămmălàă4-ă6%.ă

2.2. Phương pháp và thiết bị sử dụng trong nghiên cứu  

Cácă phươngă phápă sửă dụngă trongă nghiênă c泳uă gồmăphươngă phápă tiêuă chuẩnă vàă phươngă
phápăphiătiêuăchuẩn.ă

2.2.1. Các phương pháp tiêu chuẩn  

-ăTCVNă7131:2002ăCaoălanhă-ăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

-ăTCVNă4030:2001ăXiămĕngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộămịnăă

-ăTCVNă6016:ă2013ăXiămĕngă-ăphươngăphápăxácăđịnhăcườngăđộănénă

-ăTCVNă6017:ă2013:ăXiămĕngă-ăphươngăphápăxácăđịnhăthờiăgianăđôngăkếtă

-ăTCVNă7947:2008ă-ăXiămĕngăAlumin.ăPhươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

2.2.2. Các phương pháp phi tiêu chuẩn 

-ăPhươngăphápănhi宇uăxạătiaăXă(XRD)ă-ăXácăđịnhăthànhăphầnăkhoáng.ă
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-ăPhươngăphápăphânătíchăSEMă-ăXácăđịnhăcấuătrúcăkhoángă

-ăPhươngăphápănungăphốiăli羽uătrongălòăđi羽n:ăPhốiăli羽uăsauăkhiăđượcătrộnăcácănguyênăli羽uăởă
tỷăl羽ănhấtăđịnhăđượcăđóngăthànhătừngăviênăkíchăthướcă20x20x20ă(mm),ăsấyăkhôăđếnăđộăẩmăă
1%ăvàănungătrongălòăđi羽n.ăNungăphốiăli羽uăởăbaănhi羽tăđộ:ă12500C,ă13500Căvàă14100C.ăTốcăđộă
nângănhi羽tăc栄aăquáătrìnhănungăphốiăli羽uătrongălòăđi羽năđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă1.ă

ă
Hình 1. Biểu đồ tốc độ nâng nhiệt nung phối liệu trong lò điện 

-ăPhươngăphápănungăphốiăli羽uătrongălòăgas:ăPhốiăli羽uăsauăkhiăđượcătrộnăcácănguyênăli羽uăởătỷă
l羽ănhấtăđịnhăđóngăthànhătừngăviênătrònăcóăkíchăthướcăă300mm,ăsauăđóăcắtăhìnhătrònăthànhă08ă
phầnăbằngănhau.ăPhốiăli羽uăđượcăsấyăkhôăđếnăđộăẩmăă1%ăvàănungătrongălòăgas.ăTốcăđộănângă
nhi羽tăc栄aăquáătrìnhănungăphốiăli羽uătrongălòăgasăđượcătrìnhăbàyătrongăHìnhă2.ă

ă
Hình 2. Biểu đồ tốc độ nâng nhiệt nung phối liệu trong lò gas 

2.2.3. Thiết bị sử dụng trong nghiên cứu 

-ăThiếtăbịăgiaăcông,ăchếătạoăm磯u:ămáyănghi隠n,ălòănung,...ă
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2.3. Kết quả nghiên cứu 

2.3.1. Lựa chọn, tính toán phối liệu và đánh giá khả năng kết khối xi măng alumin CA50 

*ăCơăsởăđ吋ăăl詠aăchọnăvàătínhăphốiăli羽u.ă ă

Phốiăli羽uăđượcăl詠aăchọnăd詠aătrênăcơăsở:ă

-ăXiămĕngăCA50ă thỏaămãnă tiêuă chuẩnăTCVNă7569:2007,ăhàmă lượngăoxită nhômă (Al2O3)ă >ă
45%ătheoăkhốiălượngătrongăthànhăphầnăxiămĕng.ă

-ăCĕnăc泳ăgiảnăđồăphaă2ăcấuătử,ă3ăcấuătửăđượcătrìnhăbàyătrênăHìnhă3ăvàă4,ăcóăth吋ătổngăhợpă
nhi羽tăđộăhìnhăthànhăcácăkhoángăchínhăkhiănungăphốiăli羽uăxiămĕngăaluminăCA50.ăă

ă
Hình 3. Biểu đồ trạng thái hệ CaO-Al2O3  Hình 4. Giản đồ ba cấu tử CaO- Al2O3 - SiO2 [6]

-ăĐ吋ăxácăđịnhăm泳căđộăbãoăhòaăvôiăchoăcácăkhoáng,ăđ隠ătàiăđ隠ăxuấtăh羽ăsốăbãoăhòaăvôiăkýăhi羽uă
Kc.ăCôngăth泳căKcăđượcătínhănhưăsau:ă

Kcă=ăC/(S+A+F)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ăă(2.1)ă
Trongăđó:ăC,ăA,ăS,ăFălàăhàmălượngă%ătheoăkhốiălượngăc栄aăcácăôăxítăCaO,ăAl2O3,ăSiO2,ăFe2O3ă

trongăclanhkeăxiămĕngăalumin.ă

-ăĐ吋ăđi隠uăchỉnhăhàmălượngăvàătínhăchấtăc栄aăphaălỏng,ăđồngăthờiăd詠ătínhăhàmălượngăSiO2ă
trongăclanhke,ăcầnăsửădụngăthêmăh羽ăsốăsilicat,ătươngăt詠ănhưăkhiăsảnăxuấtăxiămĕngăpoocălĕng.ă
H羽ăsốăsilicatăđượcăkýăhi羽uălàănăvàăđượcătínhănhưăsau:ă

nă=ăSiO2/(ăAl2O3ă+ăFe2O3).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă (2.2)ă

-ăThamăkhảoăthànhăphầnăhóaăhọcăvàăthànhăphầnăkhoángăc栄aămộtăsốăxiămĕngăaluminăCA50ă
khác,ănhómănghiênăc泳uăl詠aăchọnăcácăh羽ăsốăcôngăngh羽ănhưăsau:ă

Kcă=ă0,57ă÷ă0,65;ănă=ă0,05ă÷ă0,30.ă

*ăTínhătoánăcácăcấpăphốiănghiênăc泳uă

Xiă mĕngă alumină CA50ă đượcă chếă tạoă theoă h羽ă sốă KCă =ă 0,57ă ÷ă 0,65ă vàă nă =ă 0,05ă ÷ă 0,30.ă
Nguyênăli羽uăsửădụngălà:ăđáăvôi,ăcaoălanh,ăbùnănhômăvàăhydroxitănhôm.ăThànhăphầnăhóaăhọcă
c栄aăphốiăli羽uăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă2.ă
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Bảng 2. Thành phần hóa c栄a clanhke  và các hệ số công nghệ (theo tính toán) 

TT Ký hiệu mẫu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO KC n 

1ă M1ăă 13,32ă 43,69ă 0,72ă 37,81ă 0,653ă 0,3ă

2ă M2ăă 9,74ă 48,03ă 0,71ă 36,60ă 0,625ă 0,2ă

3ă M3ăă 7,65ă 50,32ă 0,7ă 36,15ă 0,616ă 0,15ă

4ă M4ăă 5,3ă 53,14ă 0,69ă 35,31ă 0,596ă 0,1ă

5ă M5ăă 2,85ă 56,33ă 0,68ă 34,31ă 0,572ă 0,05ă

Nh壱năxét:ăThànhăphầnăhóaăc栄aăcácăm磯uănghiênăc泳u:ăHàmălượngăAl2O3,ăFe2O3ăc栄aă4ăm磯uă
M3ă÷ăM5ăănằmătrongăgiớiăhạnămụcătiêuănghiênăc泳uă(Al2O3ătừă46%ăđếnă60%ăvàăFe2O3ănhỏăhơnă
2,5%ă),ăm磯uăM1ăcóăhàmălượngăAl2O3ăthấpăhơnăyêuăcầu.ăHàmălượngăSiO2ăc栄aăm磯uăM1ăvàăM2ă
lớnăhơnăquyăđịnhă(quyăđịnhălàănhỏăhơnă8%).ă

*ăĐánhăgiáăkhảănĕngăphảnă泳ngătạoăkhoángăvàăkếtăkhốiă

CácăcấpăphốiăM1÷M5ăđượcănungătrongălòăđi羽nătheoăquyătrìnhănângănhi羽tăởăbaădảiănhi羽tăđộă
là:ă12500C,ă13500Căvàă14100C.ăM磯uăsauăkhiănungăởăcácănhi羽tăđộă12500Că-ă14100C,ăđượcăxácă
địnhăkhảănĕngăkếtăkhốiăthôngăquaăxácăđịnhăhàmălượngăCaOtd.ăă

Kếtăquảăxácăđịnhăvôiăt詠ădoăc栄aăcácăm磯uăchoăthấy,ătấtăcảăcácăm磯uănungăởănhi羽tăđộă12500Că-ă
14100Căđếuăcóăhàmălượngăvôiăt詠ădoăkhôngăđángăk吋ă(khôngăcóăhoặcă“vết”).ăHìnhăảnhăcoăngótă
c栄aăm磯uăởăcácănhi羽tăđộăvàăvôiăt詠ădoăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă5aă-ăeăă

ă ă

Hình 5a. Mẫu M1 Hình 5b. Mẫu M2 

ă ă

Hình 5c. Mẫu M3 Hình 5d. Mẫu M4 

ă
Hình 5e. Mẫu M5 
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Nh壱năxét:ăă
-ăNếuăd詠aăvàoăhàmălượngăCaOtdăkhôngăth吋ăđánhăgiáăkhảănĕngăkếtăkhốiăc栄aăxiămĕngăalumină

CA50,ăphảiăd詠aăvàoăđặcătínhăcoăngótăc栄aăm磯uăsauănung.ă

-ăNhìnăchungăcácăm磯uăxuấtăhi羽năkhảănĕngăchảyăb隠ămặtăđãăkếtăkhốiăphảiănungăởănhi羽tăđộă
>ă13500C.ăă

2.3.2. Nung mẫu đánh giá tính chất cơ lý xi măng alumin CA50 

Cácăm磯uăphốiă li羽uăđượcănungă trongă lòăgas,ă tốcăđộănângănhi羽tă theoăHìnhă2.ăM磯uăsauăkhiă
nungăđượcăxácăđịnhătínhăchấtăcơălýăđượcătrìnhăbàyăbảngă3.ă

Bảng 3. Tính chất cơ lý c栄a mẫu xi măng 

Cư運ng độ nén, MPa 
TT Ký hiệu 

mẫu KLR, g/cm3 Độ mịn, 
cm3/g 

TGĐK, 
BĐ, KT 6h 1ngày 3ngày 

1ă M1ă 2,8ă 3650ă Rấtănhanhă 2,3ă 4,3ă 8,4ă

2ă M2ă 2,82ă 3400ă Rấtănhanhă 1,15ă 4,9ă 6,5ă

3ă M3ă 2,93ă 3710ă Rấtănhanhă 4,3ă 5,3ă 7,4ă

4ă M3ă 2,84ă 3620ă Rấtănhanhă 1,01ă 1,9ă 6,5ă

6ă M4ă 2,91ă 3570ă Rấtănhanhă 2,4ă 3,2ă 7,4ă

7ă M5ă 2,85ă 3530ă Rấtănhanhă 1,15ă 2,9ă 8,5ă

Nh壱năxét:ăThờiăgianăđôngăkếtăc栄aăm磯uărấtănhanh,ăchínhăthờiăgianăđôngăkếtăxảyăraănhanh,ă
nênăvi羽căđưaăm磯uăvàoăkhuônăcườngăđộărấtăkhóăth詠căhi羽n,ăđồngăthờiălàmăchoăcườngăđộăgiảmă
đángăk吋ădoăm磯uăkhôănhanh.ăTheoăkếtăquảănghiênăc泳uă[4,5],ăđ吋ăđi隠uăchỉnhăthờiăgianăđôngăkếtă
c栄aăxiămĕngăalumin,ăcóăth吋ădùngăcácăphụăgiaănhư:ăaxităcitricăvàăaxităboric.ăĐánhăgiáăkhảănĕngă
đi隠uăchỉnhăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăxiămĕngăalumin,ănhómăd詠ăánăđãăsửădụngăaxităcitricăvớiăhàmă
lượngă0,05ă;ă0,1,ăă0,2ăvàă0,3%ăsoăvớiăxiămĕngăđ吋ăthửănghi羽măm磯uăM3.ăKếtăquảăthửăđượcătrìnhă
bàyătrongăBảngă4.ă

Bảng 4. Đi隠u chỉnh th運i gian đông kết c栄a mẫu xi măng b茨ng axit citric 

TGĐK Cư運ng độ nén, MPa 
Ký hiệu mẫu Citric, % KHXM 

BĐ KT 6h 1ngày 3ngày 
0,05ă Rấtănhanhă -ă 1,5ă 2,1ă 5,5ă

0,1ă Rấtănhanhă ă 1,7ă 2,6ă 5,8ă

0,2ă 45ăphútă 3h45'ă 18,3ă 24,42ă 34,5ă
M3ăkếtăkhốiă

0,3ă 6hă 36hă -ă -ă -ă

M1ă 0,2ă 35ăphútă 3h5'ă 10,6ă 14,65ă 24,9ă

M2ă 0,2ă 40ăphútă 2h35'ă 8,9ă 12,47ă 18,7ă

M4ă 0,2ă 55ăphútă 4h15'ă 7,4ă 13,72ă 21,13ă

M5ă 0,2ă 60ăphútă 4h35'ă 5,8ă 10,3ă 15,2ă
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Sauăkhiăđi隠uăchỉnhăthờiăgianăđôngăkếtăcườngăđộăăm磯uăM3ăởătuổiă6hăxấpăxỉăđạtătiêuăchuẩn,ă
nhưngăởătuổiă1ăngàyăvàă3ăngàyăkhôngăđạtătiêuăchuẩn.ăCácăm磯uăkhácăđượcăthửănghi羽măởătỷăl羽ă
0,2%ăcitric.ă

Mộtăsốănh壱năđịnhăsauăkhiăđánhăgiáăkhảănĕngătạoăkhoáng,ăkếtăkhốiăvàămộtăsốătínhăchấtăc栄aă
xiămĕng:ă

Cácăcấpăphốiănghiênăc泳uăđ隠uăcóăkhảănĕngăphảnă泳ngăhóaăhọcătốt.ă雲ănhi羽tăđộănungă1250oC,ă
hàmălượngăCaOtdăc栄aătấtăcảăcácăm磯uăđ隠uăkhôngăđángăk吋.ăTuyănhiên,ăcácăm磯uăchỉăth吋ăhi羽năkhảă
nĕngăkếtăkhốiăởănhi羽tăđộăă1350oC.ăKhiăhàmălượngăAl2O3ăcàngăcaoăthìănhi羽tăđộăkếtăkhốiăcàngăcao.ăă

M磯uăM1,ăM2,ăM3ăth吋ăhi羽nătínhăkếtăkhốiăngayăởănhi羽tăđộă1350oCăvàăđếnă1410oCăthìăcóăhi羽nă
tượngăchảy.ăĐốiăvớiă3ăm磯uănày,ănhi羽tăđộăkếtăkhốiăhợpălýălàăkhoảngătừă1350ăậă1410oC.ă

M磯uăM4,ăM5ăởănhi羽tăđộă1410oCămớiăbắtăđầuăth吋ăhi羽năkhảănĕngăkếtăkhốiăvàăởă1450oCăv磯nă
chưaăxuấtăhi羽năhi羽nă tượngăchảy.ăNhưăv壱y,ănhi羽tă độănungăyêuăcầuăc栄aă2ăm磯uănàyănungă từă
1410oCăđếnătrênă1450oC.ă

Cácăm磯uănghiênăc泳uătừăM1-M5ăđ隠uăcóăcườngăđộ,ătuyănhiênăcườngăđộăc栄aăcácăm磯uătươngă
đốiăthấp,ăkhôngăđạtămụcătiêuăđặtăra.ăCóăth吋ădùngăaxítăCitricăđ吋ăđi隠uăchỉnhăthờiăgianăđôngăkếtă
c栄aăxiămĕngănhôm.ăKhiăđi隠uăchỉnhăthờiăgianăđôngăkếtătheoătiêuăchuẩnăthìăcườngăđộăm磯uătĕng,ă
tuyănhiênăởăm磯uăcóăcườngăđộăcaoănhấtălàăM3,ăcườngăđộăxiămĕngăv磯năchưaăđạtămụcătiêuăđ隠ăra.ă

2.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các hệ số công nghệ chế tạo đến các tính chất của xi 

măng alumin 

Trênăcơăsởăh羽ăsốăcácăm磯uănghiênăc泳uăởămụcă2.3.2,ăhàmălượngăSiO2ăc栄aăxiămĕngă<ă8%ăcầnă
l詠aăchọnăh羽ăsốănă<ă0,15.ăNghiênăc泳uăchếătạoă10ăcôngăth泳căphốiăli羽uăvớiăcặpăh羽ăsốăKcă=ă0,43ăậă
0,69ăvàănă=ă0,12ăậă0,15.ăThànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăclanhkeăxiămĕngăaluminăđượcă trìnhăbàyă
trongăBảngă5.ăă

Bảng 5. Thành phần hóa h丑c c栄a xi măng (theo tính toán) 

Hàm lượng các ô xít chính, % Giá trị các hệ số CN 
TT Ký hiệu mẫu 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Kc n 
1ă M6ăă 7,01ă 57,71ă 0,74ă 28,86ă 0,441ă 0,12ă

2ă M7ăă 6,63ă 54,49ă 0,72ă 32,67ă 0,528ă 0,12ă

3ă M8ăă 6,28ă 51,61ă 0,69ă 36,09ă 0,616ă 0,12ă

4ă M9ăă 6,0ă 49,30ă 0,67ă 38,84ă 0,693ă 0,12ă

5ă M10ăăă 7,07ă 53,7ă 0,72ă 33,09ă 0,538ă 0,13ă

6ă M11ăă 7,51ă 52,93ă 0,72ă 33,51ă 0,547ă 0,14ă

7ă M12ăă 6,91ă 52,41ă 0,71ă 34,64ă 0,577ă 0,13ă

8ă M13ăă 7,33ă 51,66ă 0,71ă 35,03ă 0,58ă 0,14ă

9ă M14ăăă 6,7ă 50,88ă 0,69ă 36,47ă 0,626ă 0,12ă

10ă M15ăă 7,52ă 49,45ă 0,69ă 37,12ă 0,645ă 0,15ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 202ă

Cácăm磯uăphốiăli羽uăđượcănungătrongălòăgasăvớiătốcăđộănângănhi羽tătheoăBảngă2.2.ăCácăm磯uă
sauăkhiănungăraălòăcóăhìnhădạngăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă6.ă

ă
Hình 6a. Mẫu M12  Hình 6b. Mẫu M9  

Tấtăcảă10ăm磯uăkhiăđạtănhi羽tăđộăkếtăkhốiăđ隠uăcóăđộăcoărấtălớn.ăM磯uăsauănungăđượcăkẹpăhàmă
nhỏăđếnăkíchă thướcă<ă3mmăđượcăđưaăvàoănghi隠nă trongămáyănghi隠năbi.ăTínhăchấtăcơă lýăc栄aă
m磯uăxiămĕngăđượcănêuătrongăBảngă6ăvàă7.ă

Bảng 6. Th運i gian đông kết và nư噂c tiêu chuẩn c栄a mẫu xi măng 

TT Ký hiệu 
mẫu 

KLR, 
g/cm3 

Độ mịn, 
cm2/g 

PG citric, 
% NTC, % TGBD, phút TGKT, phút 

1ă M6ăă 3,2ă 3800ă -ă 26,67ă 290ă Rấtădàiă

2ă M7ăă 3,0ă 3750ă -ă 28ă -ă Rấtădàiă

3ă M8ăă 3,1ă 3670ă 0,15*ă 27,67ă 85ă 125ă

4ă M9ăă 3,0ă 3710ă 0,20*ă 27,5ă 30ă 45ă

5ă M10ăăă 3,1ă 3600ă -ă 25ă 160ă 195ă

6ă M11ăă 3,1ă 3690ă -ă 24,58ă 12ă 24ă

7ă M12ăă 3,15ă 3725ă -ă 25ă 185ă 240ă

8ă M13ăă 3,1ă 3610ă -ă 26,83ă 4hă 7hă

9ă M14ăăă 3,2ă 3620ă 0,20*ă 27ă 172ă 210ă

10ă M15ăă 3,0ă 3685ă 0,30*ă 24,6ă 117ă 200ă

*ăM磯uăM8,M9,M14ăvàăM15ăcóăthờiăgianăđôngăkếtărấtănhanh,ănhómăd詠ăánăđãăsửădụngăphụăgiaă
citricăđ吋ăđi隠uăchỉnhăthờiăgianăđôngăkết.ă
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Bảng 7. Cư運ng độ mẫu xi măng alumin 
Cư運ng độ nén ở các tuổi, Mpa. 

TT KH 
mẫu 

PG citric, 
% 

Nư噂c, 
ml 

Lượng 
xm, g 

Độ chảy, 
cm 6 gi運 1 ngày 3 ngày 

1ă M6ăă -ă 210ă 450ă 15ă 4,19ă 17,84ă 43,29ă

2ă M7ăă -ă 190ă 450ă 14ă KXD(*)ăă 49,02ă 74,873ă

3ă M8ăă 0,15%ă 215ă 450ă 13ă 15,47ă 43,22ă 59,21ă

4ă M9ăă 0,20%ă 260ă 450ă 13ă 21,97ă 29,09ă 43,4ă

5ă M10ăăă -ă 190ă 450ă 14ă KXD(*)ă 40,73ă 67,28ă

6ă M11ăă -ă 190ă 450ă 13ă 25,86ă 32,88ă 41,83ă

7ă M12ăă -ă 192ă 450ă 13ă KXD(*)ă 53,00ă 68,84ă

8ă M13ăă -ă 208ă 450ă 13ă 1,63ă 26,63ă 31,89ă

9ă M14ăăă 0,20%ă 226ă 450ă 15ă KXD(*)ă 42,32ă 55,59ă

10ă M15ăă 0,30%ă 230ă 450ă 13ă 5,51ă 32,20ă 43,34ă

(*)ăSauă6ăgiờăbảoădưỡng,ăm磯uăv磯năcònăm隠m,ăchưaătháoăđượcăkhuôn.ă

Nh壱năxét:ăCácăm磯uăM7,ăM8,ăM10,ăM12ăvàăM14ăcóăcácăchỉă tiêuă thỏaămãnă tiêuăchuẩnăVi羽tă
NamăTCVNă7569:2007.ăă

Trênăcơăsởăkếtăquảănghiênăc泳uăbảngă2.10,ăl壱păđồăthịăbi吋uădi宇năcườngăđộă1ăvàă3ăngàyăc栄aă
m磯uăxiămĕngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă7.ă

ă
Hình 7. Cường độ của mẫu M6 đến M15 

Cácăm磯uăđượcăphânătíchăthànhăphầnăkhoángăbằngănhi宇uăxạărơnăghenăxuấtăhi羽năcácătinhăth吋ă
ch栄ăyếuălàăCAăvàăC2A.ăHìnhă8ăvàă9ăth吋ăhi羽năpicătinhăth吋ăc栄aăm磯uăxiămĕng.ă
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mauăM16

01-072-0767ă(C)ă-ăCalciumăAluminumăOxideă-ăCaAl4O7ă-ăWL:ă1.54056ă-ăMonoclinică-ăBase-centered
01-087-0968ă(C)ă-ăGehlenite,ăsynă-ăCa2Al((AlSi)O7)ă-ăWL:ă1.54056ă-ăTetragonală-ăPrimitive
01-070-0134ă(C)ă-ăCalciumăAluminumăOxideă-ăCaAl2O4ă-ăWL:ă1.54056ă-ăMonoclinică-ăPrimitive
Operations:ăSmoothă0.048ăеăImport
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Hình 8. Phân tích XRD mẫu xi măng alumin   

mauăM17

00-033-0018ă (I )ă-ăG ibbs ite ,ă syn ă-ăAl(OH)3ă -ăWL: ă1 .54056ă-ăMonoclin ică-ăPrim it iv e
01-085-0930ă (C )ă -ăQ uartză -ăS iO2 ă -ăWL:ă1 .54056ă-ăHexagona lă-ăPrim it iv e
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Hình 9. Phân tích XRD mẫu xi măng alumin 

Cácăm磯uăsauănungăđượcăchụpăSEMăchoă thấyăhìnhădạngăcácă tinhă th吋ă rõănét.ăHìnhă10ă th吋ă
hi羽năhìnhădạngătinhăth吋ătrongăxiămĕngăalumin.ă

ă ă
Hình 10a. ǜnh SEM mẫu M10-X 5000 lần Hình 10b. ǜnh SEM mẫu M10 -X 10.000 lần 
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3. Kết lu壱n 
1.ă Cóă th吋ă chếă tạoă đượcă xiă mĕngă alumină CA50ă từă nguồnă nguyênă li羽uă trongă nướcă bằngă

phươngăphápăthiêuăkếtăcóăchấtălượngăthỏaămãnăTCVNă7569:2007.ăă

2.ăChếătạoăxiămĕngăaluminăCA50ăcầnăkhốngăchếăcácăh羽ăsốăcôngăngh羽ănhưăsau:ă

H羽ăsốăKcă=ăC/(S+A+F)ă=ă0,53ă-ă0,62ăvàănă=ăSiO2/ă(Fe2O3+Al2O3)ă<ă0,13ă
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NGHIÊN CỨU M浦T S渦 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯ営NG 
BÊ TỌNG BỌT S盈 DỤNG TRONG CÁC CỌNG TRÌNH XÂY D衛NG 

Phần 1: Tỷ lệ nư噂c/xi măng (N/X) và tỷ lệ xi măng/cốt liệu (X/C)  

TS. Vũ Hải Nam, KS. Nguy宇n Đình Lợi, KS. T衣 Văn Luân, KS. Vũ Hải Quang 

Tóm tắt: 
Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ănước/xiămĕngă(N/X)ăvàătỷăl羽ă

xiămĕng/cốtăli羽uă(X/C)ăđếnăvi羽cănângăcaoăchấtălượngăc栄aăbêătôngăbọt.ă

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyăkhiăgiảmătỷăl羽ăN/Xăthìăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtătĕng.ăVớiă
bêătôngăbọtănghiênăc泳uăD800,ătỷăl羽ăN/Xă0,34ăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă4,0ăMPa,ătỷăl羽ă
N/Xă0,47ăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPa.ă

Từ khóa:ăTỷăl羽ăN/X;ăX/C;ăBêătôngăbọt.ă

Abstract:  
Thisă paperă presentedă theă researchă onă theă effectă ofă water-cementă ratioă andă cement-

aggregateăratioăonătheăqualityăofăfoamedăconcrete.ă

Theă researchă resultă showedă thată theă compressiveă strengthăofă foamedăconcreteă increasedă
whenătheăwater/cementăratioădecreased.ăTheăcompressiveăstrengthăofăfoamăconcreteăD800ăată
28ădaysăreachedă4.0ăMPaăwithătheăwater/cementăratioăofă0.34,ăandăreachedă2.9ăMPaăwithătheă
water/cementăratioăofă0.47.ă

Keywords: Water/cementăratio,ăcement-aggregateăratio,ăfoamedăconcrete.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Bêătôngăbọtălàămộtăloạiăbêătôngătổăongăđượcătạoărỗngătheoăphươngăphápătạoăbọt.ăĐâyălàămộtă
loạiăbêătôngănhẹăch泳aămộtălượngălớnăcácălỗărỗngănhânătạoăbéăvàăkínăhìnhătổăongăcóăch泳aăkhíă
hoặcăhỗnăhợpăkhíăậăhơiănước,ăcóăkíchăthướcătừă0,5ăđếnă2mmăphânăbốămộtăcáchăđồngăđ隠uăvàă
đượcăngĕnăcáchănhauăbằngănh英ngăváchămỏng,ăchắc.ăTrongăbêătôngăbọtăcóăhaiăh羽ăthốngăcấuă
trúcărỗng,ăcấuătrúcălỗărỗngălớnăđượcătạoănênătừăcácălỗărỗngătổăongănhânătạoădoăphươngăphápă
tạoăbọt,ăcấuătrúcălỗărỗngăbéăđượcătạoănênătừăcácălỗărỗngăgelăvàăh羽ăthốngămaoăquảnănằmătrongă
phầnăváchăngĕnăgi英aăcácălỗărỗngălớn,ă[1,2,3].ă

Bêătôngăbọtăcóăưuăđi吋măcôngăngh羽ăchếătạoăđơnăgiản,ănguyênăv壱tă li羽uăchếătạoăsẵnăcó,ăd宇ă
dàngăv壱năchuy吋năđếnăcácăvịătríăkhácănhauăc栄aăcôngătrình,ăkhốngăchếăđượcăkhốiălượngăth吋ătíchă
bêă tôngă theoănhưămongămuốnă thôngăquaăvi羽căsửădụngăchấtă tạoăbọt,ă v.v...ăTuyăcóănhi隠uăưuă
đi吋mănhưngăhi羽nănayăbêătôngăbọtăv磯năcóănh英ngăhạnăchếăcầnăkhắcăphụcăđóălàăcùngăkhốiălượngă
th吋ătíchăthìăbêătôngăbọtăcóăcườngăđộănénăthấpăhơnăsoăvớiăbêătôngăkhíăvàăbêătôngăkhíăchưngăáp.ă
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PhầnăIăc栄aăbàiăbáoănàyăsẽătrìnhăbàyăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăN/X,ă
X/Căđếnăcườngăđộănénăvàăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọt.ă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.1. Nguyên vật liệu 

2.1.1. Chất tạo bọt 

Theo,ă[4,5,6],ăchấtătạoăbọtăcóănhi隠uănguồnăgốcăkhácănhau,ăxongăcóăth吋ăchiaăthànhămộtăsốă
loạiăchínhăsau:ăloạiătổngăhợp,ăloạiălưỡngătính,ăloạiăanion,ăloạiăprotein.ăTrongăcácăloạiăđóăthìăchấtă
tạoăbọtăd詠aătrênăgốcăproteinăchoăcácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọtătốtăhơnăcả.ă

Nghiênăc泳uănàyăđãăl詠aăchọnăchấtătạoăbọtăgốcăproteinăđ吋ălàmăchấtătạoăbọtăchếătạoăbêătôngăbọt.ă

Mộtăsốăchỉă tiêuăvàăm泳căchấtă lượngăc栄aăchấtă tạoăbọtăsửădụngă trongănghiênăc泳uăđượcă th吋ă
hi羽nătrongăbảngă1.ă

Bảng 1. Tính chất c栄a chất t衣o b丑t sử d映ng 

TT Các chỉ tiêu chất lượng chính Đơn vị Kết quả Theo ASTM 
C869, [7] 

Phương pháp 
thử 

1ă
ă
ă

Khốiălượngăth吋ătíchăbêătôngăbọt:ă
ăă+ăSauăkhiăbơm:ăă
ăă+ăKhốiălượngăth吋ătíchăsấyăkhôăă

ă
kg/m3ă

ă

ă
645ă
501ă

ă
641ăăă48ă
487ăă40ă

ă
ASTMăCă796ă

2ă Cườngăđộănénă MPaă 1,45ă ă1,4ă ASTMăCă495ă

3ă Cườngăđộăépăchẻă MPaă 0,18ă ă0,17ă ASTMăC496ă

4ă Độăhútănướcătheoăth吋ătíchă %ă 22,3ă ă25ă ASTMăCă796ă

5ă Hàmălượngăkhíămấtăkhiăbơmă %ă 3,8ă ă4,5ă ASTMăCă796ă

Nh壱năxét:ăChấtătạoăbọtăsửădụngătrongănghiênăc泳uăđápă泳ngăcácăyêuăcầuătrongăASTMăC869.ă

2.1.2. Xi măng 

Nghiênăc泳uănàyăđãăsửădụngăxiămĕngăPCBă40ăNghiăSơnăcóăcácăchỉă tiêuăchấtă lượngăthànhă
phầnăhóaăhọcăvàădảiăcỡăhạtăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă2,ăbảngă3ăvàăhìnhă1.ă

Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý c栄a xi măng PCB 40 Nghi Sơn 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thí nghiệm Kết quả 

1ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă TCVNă4030:ă2003ă 3.10ă

2ă Độăămịnăă %ă TCVNă4030:ă2003ă 1.02ă

3ă Độădẻoătiêuăchuẩnă %ă TCVNă6017:ă1995ă 29.0ă

4ă Độăổnăđịnhăth吋ătíchă mmă TCVNă6017:ă1995ă 0.5ă
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Thờiăgianăđôngăkếtă ă

-ăBắtăđầuăđôngăkếtă 135ă5ă

-ăKếtăthúcăđôngăkếtă

ă
Phútă
ă

TCVNă6017:ă1995ă

180ă

Cườngăđộănénă ă

-ă3ăngàyă 30.50ă6ă

-ă28ăngàyă

ă
MPaă
ă

TCVNă6016:ă2011ăă

50.90ă

Nh壱năxét:ăCácăchỉă tiêuăcơă lýăc栄aăxiămĕngăPCBă40ăNghiăSơnăthỏaămãnăcácăyêuăcầuă trongă
TCVNă6260:2011.ă

Bảng 3. Thành phần hóa h丑c c栄a xi măng PCB 40 Nghi Sơn 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1ă MKNă %ă 2,86ă

2ă SiO2ă %ă 22,22ă

3ă Fe2O3ă %ă 2,95ă

4ă Al2O3ă %ă 4,78ă

5ă CaOă %ă 61,18ă

6ă MgOă %ă 3,02ă

7ă SO3ă %ă 2,12ă

8ă K2Oă %ă 0,40ă

9ă Na2Oă %ă 0,06ă

ă
Hình 1. Thành phần hạt (theo phương pháp đo laze) của xi măng PCB 40 Nghi Sơn 

2.1.3. Phụ gia hóa học 

Phụă giaă hóaă họcă sửă dụngă làă phụă giaă gốcă Naptaleneă sunphônátă Natri.ă Cácă chỉă tiêuă chấtă
lượngăth吋ăhi羽nătrongăbảngă4.ă
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Bảng 4. Tính chất cơ lý c栄a ph映 gia siêu d飲o 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị M泳c chất lượng 

1ă Ngoạiăquană -ă Dạngălỏng,ămàuănâuăs磯mă

2ă IonăCl-ă %ă Khôngăcóă

3ă Tỷătrọngă g/cm3ă 1,18ă

Tĕngăđộăsụtăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngă lầnă 10ă

-ăĐộăsụtăm磯uăM0ă cmă 2ă
4ă
ă
ă -ăĐộăsụtăm磯uăMPGă cmă 20ă

Thayăđổiăthờiăgianăninhăkếtă ă

BắtăđầuăM0ă Bắtăđầuăm磯uăphụăgiaăă ă

364ă 436ă 72ă

KếtăthúcăM0ă Kếtăthúcăm磯uăphụăgiaă ă

5ă
ă
ă

512ă 603ă

phútă

91ă

6ă Khảănĕngăgiảmănướcăc栄aăphụăgiaă %ă 20,5ă

7ă Tĕngăcườngăđộăbêătôngăsoăvớiăm磯uăđốiă
ch泳ng:ă

%ă ă

-ăởătuổiă7ăngàyă ă 25,0ăă
ă -ăởătuổiă28ăngàyă ă 22,0ă

2.1.4. Cốt liệu nhỏ  

Cốtăli羽uănhỏăsửădụngătrongănghiênăc泳uăđượcăsàngăloạiăbỏăhạtălớnăhơnă2,5ămmătừăcátăvàngă
SôngăLô.ăCácăchỉătiêuăcơălýăc栄aăcốtăli羽uănhỏăsửădụngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă5.ă

Bảng 5. Thành phần h衣t và các chỉ tiêu cơ lý c栄a cốt liệu nhỏ 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1ă Khốiălượngăriêngăă g/cm3 2,63ă TCVNă7572-4:2006ă

2ă Khốiălượngăth吋ătíchăxốpăă kg/m3 1390ă TCVNă7572-6:2006ă

3ă Độăxốpăăt詠ănhiênăă % 47,1ă TCVNă7572-6:2006ă

4ă Hàmălượngăbụi,ăbùn,ăsétăă % 0,83ă TCVNă7572-8:2006ă

5ă Môăđunăđộălớnăă - 2,2ă TCVNă7572-2:2006ă

6ă Hàmălượngătạpăchấtăh英uăcơăă so màu 
khôngăs磯măhơnă
màuăchuẩnă TCVNă7572-9:2006ă

7ă Thànhăphầnăhạtăă TCVNă7572-2:2006ă
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Kíchăthướcălỗăsàngă Lượngăsótătrênăsàngă Lượngăsótătíchăluỹă Lượngăsótătíchălũyătheoă
TCVNă7570:2006ă

5,0mmă 0ă ă ă

2,5mmă 0ă 0ă 0-20ă

1,25mmă 10,4ă 11,8ă 15-45ă

630mă 24,6ă 39,7ă 35-70ă

315mă 35,8ă 80,2ă 65-90ă

140mă 15,9ă 98,2ă 90-100ă

<140mă 1,6ă 1,8ă 10ă

2.2. Phương pháp sử dụng 

+ăXácăđịnhăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtătheoăTCVNă9030:2011.ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăuốnătheoăTCVNă6016:2011.ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăépăchẻătheoăASTMăC496.ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăbámădínhăvớiăcốtă thép:ăM磯uăbêă tôngăbọtăđượcăđúcă trongăkhuônă trụă
100xH200mm,ădùngă thanhă thépă10mmătrònă trơnăcắmăsâuăvàoă trongăbêă tôngă100mm,ăbảoă
dưỡngăm磯uăđếnătuổiăthíănghi羽măthìătiếnăhànhăxácăđịnhăcườngăđộăbámădính.ă

+ăĐộăhútănước,ăxácăđịnhătheoăTCVNă3113:1993.ă

+ăĐộăcoăkhô,ăxácăđịnhătheoăTCVNă9030:2011.ă

+ăXácăđịnhămôăđunăđànăhồiătheoăASTMăC469.ăă

3. Kết quả nghiên c泳u và bàn lu壱n 

Nguyênătắcăthiếtăkếăthànhăphầnăbêătông:ătrongănghiênăc泳uăsửădụngăloạiăbêătôngăbọtăăD800,ă
vớiăm磯uăM2ăthiếtăkếăthànhăphầnăbêătôngăbọtăsửădụngăxiămĕngăvàăcátăđạtăcấpăcườngăđộăchịuă
nénăB2,5ăởătuổiă28ăngàyătheoăTCVNă9029:2011,ă[8].ăTấtăcảăcácăcácăcấpăphốiăcóăđộăchảyăc栄aă
v英aădaoăđộngătrongăphạmăviă161cm,ătínhăchấtăbêătôngăbọtănghiênăc泳uăđượcăth吋ăhi羽nătrongă
bảngă6,ăbảngă7.ă

Bảng 6. Thành phần bê tông b丑t cho 1m3 

Ký hiệu mẫu Xi măng, kg Cát, kg Nư噂c trộn, lít Ph映 gia, lít Tỷ lệ X/C Tỷ lệ N/X 

M1ă 661ă -ă 279ă -ă 0,0ă 0,42ă

M2ă 401ă 361ă 188ă -ă 1,1ă 0,47ă

M3ă 411ă 370ă 150ă 2,75ă 1,1ă 0,37ă

M4ă 493ă 256ă 211ă -ă 1,9ă 0,43ă

M5ă 522ă 271ă 177ă 4,5ă 1,9ă 0,34ă

M6ă 495ă 247ă 203ă -ă 2,0ă 0,41ă
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Bảng 7. Tính chất c栄a bê tông b丑t nghiên c泳u 

Cư運ng độ 
nén, MPa 

Ký 
hiệu 
mẫu 

Cư運n
g độ 

uốn 28 
ngày, 
MPa 

Cư運n
g độ 
bám 
dính 

v噂i CT 
tuổi 28 
ngày, 
MPa 

Mô 
đun 
đàn 
hồi 
tuổi 
28 

ngày, 
kN/m

m2 

Cư運n
g độ 
nén  

nung 
800o C 
tuổi 28 
ngày, 
MPa 

Độ 
hút 

nư噂c 
tuổi 
28 

ngày, 
% 

Cư運n
g độ 

ép ch飲 
tuổi 28 
ngày, 
MPa 

Độ 
chả

y 
v英a, 
cm 

Khối 
lượn
g thể 
tích 
khô, 
Kg/m

3 

7 
ngày 

28 
ngày

Độ 
co 

khô 
tuổi 
28 

ngày, 
% 

M1ă 2,05ă 0,95ă 4,2ă 1,15ă 30,3ă 0,68ă 16,0ă 780ă 4,1ă 5,7ă 0,195ă

M2ă 1,32ă 0,40ă 2,6ă 0,43ă 22,4ă 0,24ă 16,0ă 800ă 2,4ă 2,9ă 0,212ă

M3ă 1,67ă 0,43ă 2,8ă 0,57ă 20,7ă 0,31ă 17,0ă 775ă 2,6ă 3,5ă 0,206ă

M4ă 1,82ă 0,45ă 3,0ă 0,64ă 25,4ă 0,46ă 16,0ă 815ă 2,8ă 3,7ă 0,205ă

M5ă 1,95ă 0,59ă 3,4ă 0,83ă 21,3ă 0,65ă 15,5ă 825ă 3,3ă 4,3ă 0,196ă

M6ă 1,90ă 0,55ă 3,0ă 0,63ă 22,9ă 0,57ă 16,0ă 790ă 3,2ă 4,0ă 0,198ă

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ N/X và tỷ lệ X/C đến cường độ nén bê tông bọt 
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Kýăhi羽uăm磯u

C
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7ăngày 28ăngày ă
Hình 2. Sự phát triển cường độ bê tông bọt 

Cũngăgiốngăquiă lu壱tă v隠ăảnhăhưởngăc栄aă tỷă l羽ăN/Xăđếnăcườngăđộănénă trongăbêă tôngănặngă
thôngăthường,ăkếtăquảănghiênăc泳uăcũngăchỉăraăkhiătỷăl羽ăN/Xăgiảmălàmătĕngăcườngăđộănénăc栄aă
bêătôngăbọt.ăVớiăm磯uăM5ăcóătỷăl羽ăN/Xă0,34ăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă4,3ăMPaă(đạtă
B2,5ătheoăTCVNă9029:2011),ăm磯uăM2ăcóătỷăl羽ăN/Xă0,47ăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ă
MPaă(đạtăB2,0ătheoăTCVNă9029:2011).ăNhưăv壱yăchênhăl羽chăcườngăđộănénăgi英aăm磯uăM5ăvàă
M2ălàă1,4ăMPa,ăvớiăbêătôngăbọtăconăsốănàyărấtăcóăýănghĩaăvìăđ吋ătĕngăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngă
bọtălàăvấnăđ隠ărấtănanăgiải.ă

Trongănghiênăc泳uăcũngăđãăchếătạoăbêătôngăbọtăD800ăchỉăsửădụngăxiămĕng,ăcóătỷăl羽ăN/Xă0,42ă
choăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă5,7ăMPaă(đạtăB3,5ătheoăTCVNă9029:2011).ăCườngăđộănénă
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c栄aăm磯uănàyăcaoăhơnăcácăm磯uăkhácăchoăthấyăm磯uăcóătỉăl羽ăN/Xăcaoăhơnăcóăth吋ăchoăcườngăđộă
caoăhơnă(víădụ:ăsoăsánhăcườngăđộănénăởătuổiă28ăngàyăgi英aăM1ăvàăM5).ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăđượcă
giảiăthíchădoălượngădùngăxiămĕngăc栄aăm磯uăM1ălàă661kg/m3ă lớnăhơnărấtănhi隠uălượngădùngăxiă
mĕngăc栄aăm磯uăM5ălàă552kg/m3ă(chênhăl羽chă109kgăxiămĕngăchoă1m3ăbêătôngăbọt).ăNhưăv壱yăquaă
kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấy:ăm磯uăchỉăsửădụngăxiămĕngăchoăcườngăđộănénăcaoănhấtăvàătỷăl羽ă
N/Xăcóăth吋ăkhôngătuânătheoăquiălu壱tăthôngăthường.ă

Quaăkếtăquảănghiênăc泳uăcònăchoăthấy,ăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtăkhôngăchỉăphụăthuộcă
vàoătỷăl羽ăN/Xămàăcònăphụăthuộcăvàoătỷăl羽ăX/C.ăVớiăcùngătỉăl羽ăX/C,ăm磯uăcóătỉăl羽ăN/Xăcaoăhơnăsẽă
cóăcườngăđộănénăcaoăhơnă(soăsánhăM2ăvớiăM3,ăM4ăvớiăM5).ăCácăm磯uăcóătỷăl羽ăX/Căcàngătĕngă
thìăcườngăđộănénăcũngătĕngătheo.ă

3.2 Tính chất khác của bê tông bọt 

+ăCườngăđộăuốn:ăkếtăquảăthíănghi羽mătừăm磯uăM1ăđếnăM6ăchoătaăthấyăkhiăcườngăđộănénătĕngă
,ăcườngăđộăuốnăc栄aăbêătôngăbọtăcũngătĕng.ăM磯uăM1ăchoăcườngăđộăuốnăcaoănhấtăđạtă2,05ăMPa,ă
m磯uă choă cườngăđộă uốnă thấpă nhấtă làăm磯uăM2,ă vớiăm磯uăM1ăcóă tỷă l羽ăN/Xă kháă caoă (0,42)ă vàă
khôngăsửădụngăcát,ăm磯uăM2ăcóătỷăl羽ăN/Xăcaoănhấtă(0,47)ăvàătỷăl羽ăX/Căthấpănhấtă(1,1).ă

+ăCườngăđộăbámădínhăvớiăcốtăthép:ăTươngăt詠ănhưăvớiăcườngăđộăuốn,ăcườngăđộăbámădínhă
c栄aăbêătôngăbọtăD800ăvớiăcốtăthépăcũngătĕngăkhiăcườngăđộănénătĕng.ă

+ăMôăđunăđànăhồi:ăMôăđunăđànăhồiăc栄aăbêă tôngăbọtă làămộtăđặcă trưngăquanătrọngăkhiă tínhă
toánăchịuăl詠c.ăKếtăquảăthíănghi羽măchoăthấyămôăđunăđànăhồiăc栄aăbêătôngăbọtăD800ătươngăđốiă
nhỏ,ădaoăđộngătừă2,6ăkN/mm2ă(m磯uăM2)ăđếnă4,2ăkN/mm2ă(m磯uăM1).ăTheoătàiăli羽uă[1],ătrongăxâyă
d詠ng,ăloạiăbêătôngănàyăkhôngăđòiăhỏiăphảiădùngănhi隠uăcốtăthépădoăcóămôăđunăđànăhồiănhỏ.ă

+ăĐộăhútănước:ăKếtăquảă thíănghi羽măchoăthấyăm磯uăcóăđộăhútănướcă lớnănhấtă làăm磯uăM1ă
đạtă30,3%,ăm磯uăcóăđộăhútănướcăthấpănhấtălàăm磯uăM3ăđạtă20,7%.ăĐộăhútănướcăkhôngătuână
theoăquiă lu壱tăgiốngănhưăcườngăđộănénămàăphụăthuộcăvàoă lượngănướcănhàoătrộnăbanăđầuă
c栄aăbêătông.ă

+ăCườngăđộăépăchẻ:ăChỉătiêuănàyălàăbắtăbuộcăkhiăthửănghi羽măchấtălượngăc栄aăchấtătạoăbọtă
theo,ă[7].ăCườngăđộăépăchẻăc栄aăbêătôngăbọtănghiênăc泳uăđạtăđượcătừă0,24ăMPaă(m磯uăM2)ăđếnă
0,68ăMPaă (m磯uăM1).ăCườngăđộăépăchẻăcũngă tuână theoăquiă lu壱tăvớiă cườngăđộănén:ăm磯uăcóă
cườngăđộănénăcaoănhấtă5,7ăMPaăchoăcườngăđộăépăchẻăcaoănhấtă0,68ăMPaăvàăm磯uăM2ăchoăgiáă
trịăthấpănhất.ă

+ăĐộă coă khô:ă Tiêuă chuẩnăTCVNă9029:2011ăquiă địnhăđộă coă khôă c栄aăbêă tôngăbọtă khôngă
vượtăquáă0,3%.ăTấtăcảăcácăm磯uănghiênăc泳uăđ隠uăchoăkếtăquảăđộăcoăkhôănhỏăhơnă0,3%ă(nằmă
trongăkhoảngă từă0,195%ăđếnă0,212).ăĐộăcoăkhôăc栄aăbêă tôngăcũngăcóăxuăhướngăngượcă lạiă
vớiăcườngăđộănén.ăKhiăsoăsánhăm磯uăM1ă (cườngăđộănénă5,7ăMpa,ăđộăcoăkhôă0,195%)ăvớiă
m磯uăM5ă(cườngăđộănénă4,3ăMpa,ăđộăcoăkhôă0,196%)ăchoăthấy:ăhaiăm磯uăcóăcườngăđộănénă
chênhăl羽chănhauănhưngăđộăcoăkhôăgầnătươngăđươngănhau.ăCóăth吋ăgiảiăthíchărằngădoăm磯uă
M1ădùngătoànăxiămĕngăđ吋ăchếătạoănênăcoăngótă lớnăcònăm磯uăM5ădùngăxiămĕng,ăcátăvàăphụă
giaăsiêuădẻo.ă
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Kết lu壱n 

Quaăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăN/XăvàăX/Căđếnătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọtă
choăphépărútăraămộtăsốăkếtălu壱năsau:ă

+ăKhiăgiảmătỷăl羽ăN/Xălàmătĕngăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọt.ăTỉăl羽ăN/Xă0,34ăchoăcườngăđộă
nénă tuổiă28ăngàyăđạtă4,3ăMPa;ă tỷă l羽ăN/Xă0,47ăchoăcườngăđộănénă tuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPa;ă
m磯uăsửădụngăhoànătoànăxiămĕngăchoăcườngăđộănénăcaoănhất.ă

+ăKhiătĕngătỷăl羽ăX/C,ăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtătĕng.ăCườngăđộănénăc栄aăm磯uăM2,ăM3ă
cóătỷăl羽ăX/Călàă1,1ăthấpăhơnăcườngăđộănénăc栄aăm磯uăM4,ăM5ăvớiătỷăl羽ăX/Călàă1,9.ă

+ăTỷăl羽ăN/XăvàăX/Căảnhăhưởngătr詠cătiếpăđếnăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọt.ăKhiăhaiătỷăl羽ă
nàyăthayăđổiăthìăcácătínhăchấtăkhácănhư:ăcườngăđộăuốn,ăcườngăđộăépăchẻ,ăcườngăđộăbámădínhă
vớiăcốtăthép,ămôăđunăđànăhồi,ăđộăcoăkhô,ăđộăhútănướcăcũngăthayăđổiătheo.ă

ă
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NGHIÊN CỨU M浦T S渦 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯ営NG 
BÊ TỌNG BỌT S盈 DỤNG TRONG CÁC CỌNG TRÌNH XÂY D衛NG 

Phần 2: Thay thế một phần cốt liệu sử d映ng b茨ng tro bay, tỷ lệ TB/(C+TB)  

TS. Vũ Hải Nam, KS. Nguy宇n Đình Lợi, KS. T衣 Văn Luân, KS. Vũ Hải Quang 

Tóm tắt:  
Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aătroăbayăsửădụngătrongăchếătạoăbêă

tôngăbọtăđếnătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọt.ăă

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấy,ă tỷă l羽ăthayăthếăcốtă li羽uăbằngătroăbayă(làăphầnătrĕmăgi英aăkhốiă
lượngă troăbayăvớiă tổngăkhốiă lượngăc栄aă troăbayăvàăcốtă li羽u)ă (TB/(C+TB))ă làă30%,ă50%ăcóă tácă
dụngălàmătĕngăcườngăđộăcũngănhưăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọtăD800.ăM磯uăkhôngăsửă
dụngătroăbayăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPa.ăM磯uăsửădụngătroăbayăcóăhàmălượngă
mấtăkhiănungăthấpă(MKNălàă2,21%)ăvàătỷăl羽ăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayălàă30%ăhoặcă50%ăchoă
cườngăđộănénătuổiă28ăngàyălầnălượtălàă3,6ăMPaăvàă4,4ăMPa.ăM磯uătroăbayăcóăhàmălượngămấtă
khiănungăcaoă(MKNălàă17,8%))ăvàătỷă l羽ă thayă thếăcốtă li羽uăbằngătroăbayă làă30%ăhoặcă50%ăchoă
cườngăđộănénătuổiă28ăngàyălầnălượtălàă3,3ăMPaăvàă4,2ăMPa.ăă

Từ khóa:ăBêătôngăbọt;ăTroăbay;ăMKN.ă

Abstract:  
Thisă paperă presentsă theă resultsă ofă studyingă theă effectsă ofă flyă ashă toă replaceă partă ofă theă

aggregateăusedăinătheămanufactureăofăfoamăconcreteăpropertiesăofăfoamăconcrete.ă

Researchă resultsă showă thată whenă replacingă aggregateă withă flyă ashă usedă ină proportionă ofă
30%,ă50%ăbyăweightăhaveăbeenăfoundătoă increaseătheă intensityăandăotherăpropertiesăofă foamă
concreteăD800.ăFormădoesănotăuseăflyăashăforă28ădayăcompressiveăstrengthăată2.9ăMPa,ăwithăflyă
ashăsampleă1ă(TB1),ăMKNă2.21%ăwhenăreplacingă30%,ă50%ăofătheăaggregateăvolumeăforăageă
compressiveăstrengthă28ădaysărespectivelyăofă3.6ăMPaăandă4.4ăMPa.ăFlyăashăsampleă2ă(TB2),ă
MKNă 17.8%ă whenă replacingă 30%,ă 50%ă byă weightă ofă aggregatesă foră 28ă dayă compressiveă
strengthăofă3.3ăMPa,ărespectively,ăandă4.2ăMPa.ă

Keywords: Concreteăfoam;ăFlyăash;ăMKN.ă
ă

1. Gi噂i thiệu 

Trongă bàiă Phầnă 1ă c栄aă bàiă báo,ă chúngă tôiă đãă giớiă thi羽uă cácă kếtă quảă nghiênă c泳uă v隠ă ànhă
hưởngăc栄aătỷăl羽ăN/XăvàăX/Căđếnăcườngăđộănénăvàăcácătínhăkhácăc栄aăbêătôngăbọt.ăăTrongăPhầnă
2ănày,ăchúngătôiătiếpătụcăgiớiăthi羽uăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăthayăthếăcốtă
li羽uăbằngătroăbayă(làăphầnătrĕmăgi英aăkhốiălượngătroăbayăvớiătổngăkhốiălượngăc栄aătroăbayăvàăcốtă
li羽u)ă(TB/(C+TB))ălàă30%,ă50%ăđếnăcườngăđộănénăvàăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọt.ă
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Troăbay,ămộtăloạiăphếăthảiăc栄aăcácănhàămáyăđi羽năđốtăthan,ăcóăkhốiălượngăthảiăraăhàngănĕmăởă
Vi羽tăNamălàărấtălớn.ăNếuăkhôngăcóăgiảiăphápăxửălýăkịpăthờiălượngăphếăthảiănày,ămôiătrườngăsẽă
bịă ôă nhi宇mă nghiêmă trọng.ăMặtă khácă troă bay,ă khiă sửă dụngă trongă bêă tông,ă lạiă làămộtă phụă giaă
khoángăcóătácădụngăcảiă thi羽nărõăr羽tăcácă tínhăchấtăc栄aăbêă tông,ăđặcăbi羽tăởăcácă tuổiădàiăngày.ă
Trongăácănghiênă c泳uă khoaăhọcă vàă泳ngădụngă th詠că ti宇nă trênă thếăgiớiă vàăởăVi羽tăNamă troăbayă
thườngăđượcăsửădụngăđ吋ăthayăthếămộtăphầnăxiămĕngăPoócălĕngăkhiăchếătạoăvàăsảnăxuấtăcácă
sảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăTrongăbàiăviếtănày,ăchúngătôiătrìnhăbàyăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăbêă
tôngăbọtăkhiăthayăthếăcốtăli羽uăbằngă2ăloạiătroăbayă(cóăhàmălượngămấtăkhiănungăkhácănhau)ăc栄aă
nhàămáyănhi羽tăđi羽năPhảăLạiăgồm:ăLoạiăTB1ă(hàmălượngămấtăkhiănungălàă2,21%)ăvàă loạiăTB2ă
(hàmălượngămấtăkhiănungălàă17,8%).ă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.1. Nguyên vật liệu 

2.1.1. Chất tạo bọt  

Theoăcácătàiă li羽uăkhoaăhọcă[1,2,3,4],ăchấtătạoăbọtăcóănhi隠uănguồnăgốcăkhácănhau,ăsongăcóă
th吋ăchiaă thànhămộtăsốă loạiăchínhănhưăsau:ă loạiă tổngăhợp,ă loạiă lưỡngă tính,ă loạiăanion,ăvàă loạiă
protein.ăTrongăcácăloạiănày,ăkhiăđượcăsửădụngătrongăbêătôngăbọt,ăchấtătạoăbọtăgốcăproteinăchoă
cácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọtătốtăhơnăcả.ă

Trongănghiênăc泳uănày,ăchấtătạoăbọtăgốcăproteinăđượcăsửădụngăđ吋ăchếătạoăbêătôngăbọtăthíănghi羽m.ă

Mộtăsốăchỉă tiêuăvàăm泳căchấtă lượngăc栄aăchấtă tạoăbọtăsửădụngă trongănghiênăc泳uăđượcă th吋ă
hi羽nătrongăbảngă1.ă

Bảng 1. Tính chất c栄a chất t衣o b丑t sử d映ng 

TT Các chỉ tiêu chất lượng chính Đơn vị Kết quả Theo C869 Phương pháp thử 
1 Khốiălượngăth吋ătíchăbêătôngăbọt:ă kg/m3ă

 

645ă
501 

641ăăă48ă
487ăă40 

ASTMăCă796 

2 ăă+ăSauăkhiăbơm:ăă MPa 1,45 ă1,4 ASTMăCă495 

3 ăă+ăKhốiălượngăth吋ătớchăsấyăkhôă MPa 0,18 ă0,17 ASTMăC496 

4 Độăhútănướcătheoăth吋ătíchă % 22,3 ă25 ASTMăCă796 

5 Tổnăthấtăkhíăsauăkhiăbơmă % 3,8 ă4,5 ASTMăCă796 

Nh壱nă xét:ă Chấtă tạoă bọtă sửă dụngă trongă nghiênă c泳uă đápă泳ngă cácă yêuă cầuă quyă địnhă trongă
ASTMăC869ă[5].ă

2.1.2. Xi măng 

Nghiênăc泳uănàyăđãăsửădụngăxiămĕngăPCBă40ăNghiăSơnătrongăcácăthíănghi羽măchếătạoăbêătôngă
bọt.ăChỉătiêuăcơălýăvàăm泳căchấtălượngăc栄aăxiămĕngănàyăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă2,ăăthànhăphầnă
hóaăc栄aănóăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă3,ăthànhăphầnăhạtăđượcătrìnhăbàyătrongăhìnhă1ă
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Bảng 2. Tính chất cơ lý c栄a xi măng PCB 40 Nghi Sơn 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thí nghiệm Kết quả 
1ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă TCVNă4030:ă2003ă 3.10ă
2ă Độăămịnăă %ă TCVNă4030:ă2003ă 1.02ă
3ă Độădẻoătiêuăchuẩnă %ă TCVNă6017:ă1995ă 29.0ă
4ă Độăổnăđịnhăth吋ătíchă mmă TCVNă6017:ă1995ă 0.5ă

Thờiăgianăđôngăkếtă ă ă
-ăBắtăđầuăđôngăkếtă Phútă 135ă5ă
-ăKếtăthúcăđôngăkếtă Phútă

TCVNă6017:ă1995ă
180ă

Cườngăđộănénă ă ă
-ă3ăngàyă MPaă 30.50ă6ă
-ă28ăngàyă MPaă

TCVNă6016:ă2011ăă
50.90ă

Nh壱năxét:ăTínhăchấtăcơălýăc栄aăxiămĕngăPCBă40ăNghiăSơnăthỏaămãnăcácăyêuăcầuăquyăđịnhă
trongăTCVNă6260:2011.ă

Bảng 3. Thành phần hóa h丑c c栄a xi măng PCB 40 Nghi Sơn 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1ă MKNă %ă 2,86ă

2ă SiO2ă %ă 22,22ă

3ă Fe2O3ă %ă 2,95ă

4ă Al2O3ă %ă 4,78ă

5ă CaOă %ă 61,18ă

6ă MgOă %ă 3,02ă

7ă SO3ă %ă 2,12ă

8ă K2Oă %ă 0,40ă

9ă Na2Oă %ă 0,06ă

ă
Hình 1. Thành phần hạt (phân tích bằng laze) của xi măng PCB 40 Nghi Sơn 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 217

2.1.3. Tro bay  

Troăbayăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàă2ăloạiătroăbayăc栄aăNhàămáyănhi羽tăđi羽năPhảăLại,ă
mộtă loạiăcóăhàmălượngăMKNă<ă6%ă(kýăhi羽uălàăTB1),ămộtă loạiăcóăhàmălượngăMKNă>ă15%ă(kýă
hi羽uălàăTB2).ăThànhăphầnăhóaăhọcăc栄aătroăbayăsửădụngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă4,ăđánhăgiáă
chấtălượngătroăbayătheoătiêuăchuẩnăTCVNă10302:2014ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă5.ă

Bảng 4. Thành phần hoá h丑c c栄a tro bay 

Kết quả phân tích 
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

TB1 TB2 

1ă MKNă %ă 2,21ă 17,80ă

2ă SiO2ă %ă 59,72ă 48,18ă

3ă Fe2O3ă %ă 5,75ă 6,06ă

4ă Al2O3ă %ă 24,25ă 20,23ă

5ă CaOă %ă 1,40ă 1,61ă

6ă MgOă %ă 1,35ă 1,15ă

7ă SO3ă %ă 0,04ă 0,09ă

8ă K2Oă %ă 4,11ă 3,56ă

9ă Na2Oă %ă 0,22ă 0,22ă

10ă TiO2ă %ă 0,28ă 0,30ă

Bảng 5. Đánh giá chất lượng tro bay theo TCVN 10302:2014 

Chỉ tiêu Đơn vị TB1 TB2 TCVN 10302:2014, 
lo衣i F 

1.ăTổngăhàmălượngăôxităSiO2ă+ăAl2O3ă+ăFe2O3ă %ă 89,72ă 74,47ă ă70ă
2.ăHàmălượngălưuăhuỳnh,ăhợpăchấtălưuăhuỳnhă
tínhăquyăđổiăraăSO3ă

%ă 0,04ă 0,09ă ă3,0ă
3.ăHàmălượngămấtăkhiănungăMKNă %ă 2,21ă 17,80ă ă5ă(m泳căd),ăă

ă15ă(m泳căb)ă
4.ăĐộăẩmă %ă 1,2ă 2,5ă ă3,0ă
5.ăLượngăsótăsàngă45mă %ă 17,6ă 23,2ă ă18ă(m泳căd),ăă34ă

(m泳căb)ă

6.ăLượngănướcăyêuăcầuăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngă %ă 96ă 98ă ă105ă

Nh壱năxét:ăChấtă lượngăc栄aă troăbayăPhảăLạiăTB1ăđạtăyêuăcầuăc栄aăTCVNă10302:2014,ăTB2ă
khôngă đạtă yêuă cầuă c栄aă tiêuă chuẩnă nàyă doă lượngăMKNă caoă hơnăm泳că choă phépă trongă tiêuă
chuẩn.ă
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2.1.4. Cốt liệu nhỏ 

Cốtăli羽uănhỏăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàăcátăvàngăSôngăLôăsauăkhiăđãăđượcăsàngăđ吋ăloạiă
bỏăhạtălớnăhơnă2,5ămm.ăTínhăchấtăcơălýăc栄aăcốtăli羽uănhỏăsửădụngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă6.ă

Bảng 6. Thành phần h衣t và các chỉ tiêu cơ lý c栄a cốt liệu nhỏ 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 
1ă Khốiălượngăriêngăă g/cm3 2,63ă TCVNă7572-4:2006ă
2ă Khốiălượngăth吋ătíchăxốpăă kg/m3 1390ă TCVNă7572-6:2006ă
3ă Độăxốpăăt詠ănhiênăă % 47,1ă TCVNă7572-6:2006ă
4ă Hàmălượngăbụi,ăbùn,ăsétăă % 0,83ă TCVNă7572-8:2006ă
5ă Môăđunăđộălớnăă - 2,2ă TCVNă7572-2:2006ă

6ă Hàmălượngătạpăchấtăh英uăcơăă
so màu 

 

khôngăs磯mă
hơnămàuă
chuẩnă

TCVNă7572-9:2006ă

7ă Thànhăphầnăhạtăă TCVNă7572-2:2006ă
Kíchăthướcălỗăsàngă

 

Lượngăsótătrênăsàngă
 

Lượngăsótătíchăluỹă
 

Lượngăsótătíchălũyă
theoăTCVNă7570:2006

5,0mmă 0ă ă ă

2,5mmă 0ă 0ă 0-20ă

1,25mmă 10,4ă 11,8ă 15-45ă

630mă 24,6ă 39,7ă 35-70ă

315mă 35,8ă 80,2ă 65-90ă

140mă 15,9ă 98,2ă 90-100ă

<140mă 1,6ă 1,8ă 10ă

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

Cácăphươngăphápăthíănghi羽măsửădụngătrongănghiênăc泳uălà:ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtătheoăTCVNă9030:2011;ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăuốnătheoăTCVNă6016:2011;ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăépăchẻătheoăASTMăC496;ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăbámădínhăvớiăcốtă thép:ăM磯uăbêă tôngăbọtăđượcăđúcă trongăkhuônă trụă
100xH200mm,ăsauăkhiăđúcăm磯uădùngăthanhăthépă10mmătrònătrơnăcắmăsâuăvàoătrongăbêătôngă
100mm,ăbảoădưỡngăm磯uăđếnătuổiăthíănghi羽măthìătiếnăhànhăxácăđịnhăcườngăđộăbámădính;ă

+ăXácăđịnhăđộăhútănướcătheoăTCVNă3113:1993;ă
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+ăXácăđịnhăđộăcoăkhôătheoăTCVNă9030:2011;ă

+ăXácăđịnhămôăđunăđànăhồiătheoăASTMăC469.ăă

3. Kết quả nghiên c泳u và bàn lu壱n 

3.1. Nguyên tắc thiết kế thành phǡn bê tông bọt và tính chất của bê tông bọt 

Trongănghiênăc泳uăsửădụngăloạiăbêătôngăbọtăD800,ăM磯uăM2ăsửădụngăxiămĕngăvàăcát,ăđượcă
thiếtăkếăăđạtăcấpăcườngăđộăchịuănénăB2,5ăởătuổiă28ăngàyătheoăTCVNă9029:2011ă[6].ăTấtăcảăcácă
cấpăphốiăthíănghi羽măđ隠uăcóăđộăchảyăc栄aăv英aădaoăđộngătrongăphạmăviă161cm.ăKýăhi羽u,ăthànhă
phầnăvàăcácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọtănghiênăc泳uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă7,ăbảngă8.ă

Bảng 7. Thành phần bê tông b丑t cho 1m3 

Cư運ng độ 
nén, MPa 

Ký 
hiệu 
mẫu 

Xi 
măn
g, kg 

Cát, 
kg 

Nư噂
c 

trộn, 
lít 

TB1, 
kg 

TB2, 
kg 

 

Tỷ lệ 
TB/(C
+TB) 
theo 
khối 

lượng
, % 

Tỷ lệ 
N/CK

D 

Độ 
chảy 
v英a, 
cm 

Khối 
lượn
g thể 
tích 
ư噂t, 

kg/m3 

Khối 
lượn
g thể 
tích 
khô, 

kg/m3 
7 

ngày
28 

ngày

M2 401ă 361 188 -ă -ă - 0,47 16,0 950 800 2,4ă 2,9ă

M7 382 241 204 103 -ă 30 0,42 15,0ă 930 775 2,7ă 3,6ă

M8 389 175 222 175 -ă 50 0,39 15,5ă 960 795 3,2ă 4,4ă

M9 398 251 214 -ă 107 30 0,42 15,5ă 970 815 2,5ă 3,3ă

M10 378 170 221 -ă 170 50 0,40 15,5ă 940 785 3,0ă 4,2ă

Bảng 8. Tính chất c栄a bê tông b丑t nghiên c泳u 

Ký 
hiệu 
mẫu 

Cư運ng 
độ uốn, 
tuổi 28 
ngày, 
MPa 

Cư運ng độ 
bám dính 

v噂i cốt thép, 
tuổi 28 

ngày, MPa 

Mô đun 
đàn hồi, 
tuổi 28 
ngày, 

kN/mm2 

Cư運ng độ 
nén nung 

800o C, tuổi 
28 ngày, 

MPa 

Độ hút 
nư噂c, 
tuổi 28 
ngày, % 

Cư運ng độ 
ép ch飲, 
tuổi 28 

ngày, MPa 

Độ co 
khô, 

tuổi 28 
ngày, 

% 

M2 1,32ă 0,40ă 2,6ă 0,43ă 22,4ă 0,24ă 0,212ă

M7 1,55ă 0,61ă 2,9ă 0,59ă 23,5ă 0,32ă 0,205ă

M8 1,80ă 0,85ă 3,4ă 0,45ă 24,6ă 0,47ă 0,202ă

M9 1,50ă 0,57ă 2,8ă 0,55ă 23,6ă 0,30ă 0,207ă

M10 1,72ă 0,81ă 3,1ă 0,42ă 25,5ă 0,42ă 0,204ă

ă
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3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ TB/(C+TB) đến cường độ nén bê tông bọt 

2,4
2,7

3,2

2,5

32,9

3,6

4,4

3,3

4,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

M2 M7 M8 M9 M10
Kýăhi羽uăm磯u

C
ườ

ng
ăđ
ộă
né
n,
ăM
Pa

7ăngày 28ăngày ă
Hình 2. Sự phát triển cường độ bê tông bọt 

Trongănghiênăc泳u,ăchúngătôiăđãăsửădụngătroăbayă thayă thếăcốtă li羽uă(TB/(C+TB))ă làă30%ăvàă
50%.ăTroăbayăđượcăsửădụngăgồmă2ăloại:ătroăbayă1ă(TB1)ălàăloạiătroăbayăđạtăloạiăFă(m泳căd)ătheoă
TCVNă 10302:2014;ă cònă troă bayă 2ă (TB2)ă làă loạiă khôngă đạtă chỉă tiêuă chấtă lượngă theoă TCVNă
10302:2014ădoălượngămấtăkhiănungă(MKN)ălớn.ăVi羽căsửădụngăTB2ătrongănghiênăc泳uănhằmămụcă
đíchă làmăsángă tỏăcácăkếtă lu壱nă trongănghiênăc泳uă trướcăđâyă [7]ăv隠ăvi羽căsửădụngă troăbayăhàmă
lượngămấtăkhiănungăcaoătrongăbêătôngăbọt.ăăDoăbêătôngăbọtăthườngăđượcăsửădụngălàmăkếtăcấuă
baoăche,ăkhôngăcóăcốtăthépănênăcóăth吋ăsửădụngătroăbayăcóăhàmălượngăMKNălớn.ăNếuăsửădụngă
đượcătroăbayăMKNălớn,ăsẽăgópăphầnătĕngălượngătroăbayăchưaăxửălýănhằmătĕngăhi羽uăquảăkinhătếă
vàămôiătrường.Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấy,ătỷăl羽ăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayălàă30%,ă50%ă
làmăgiảmătỷă l羽ăN/CKDătừă0,47ăxuốngăcònă0,42;ă0,39ă(vớiăTB1)ăvàă0,42;ă0,40ă(vớiăTB2),ăđồngă
thờiă làmă tĕngăcườngăđộănénă lênăđángăk吋.ăTrongăkhiăm磯uăchỉă sửădụngăxiămĕngăcátă (M2)ă cóă
cườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPa,ăm磯uăcóătroăbayăTB1ăvàăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%ăcóă
cườngăđộănénăđạtăcaoăhơn,ălầnălượtălàă3,6ăMPaăvàă4,4ăMPaă(m磯uăM7,ăM8).ă

Khiăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB2ăvớiăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%ă(m磯uăM9,ăM10),ăcườngă
độănénăm磯uăởătuổiă28ăngàyălầnălượtălàă3,3ăMPaăvàă4,2ăMPa,ăcũngăcaoăhơnăđángăk吋ăsoăvớiăm磯uă
M2.ăTuyănhiên,ăkhiăsửădụngăTB2,ăkếtăquảăcườngăđộănénăc栄aăm磯uăđạtăthấpăhơnămộtăchútăsoăvớiă
khiăsửădụngăTB1.ăă

3.3 Ảnh hưởng của tỷ lệ TB/(C+TB) đến tính chất khác của bê tông bọt 

+ăCườngăđộăuốn:ăă

Kếtăquảăthíănghi羽măc栄aă5ăm磯uăbêătôngăbọtăchoăthấy:ăM磯uăsửădụngăxiămĕng-cátă(m磯uăM2)ăcóă
cườngăđộăuốnăthấpănhất,ătiếpăđếnălàăm磯uăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăởătỷăl羽ăTB/(C+TB)ălàă
30%,ăvàăcườngăđộăuốnăcaoănhấtăđạtăđượcăkhiăsửădụngătroăbayăởătỷăl羽ăTB/(C+TB)ălàă50%.ăă

Trongăkhiăm磯uăM2ăcóăcườngăđộăuốnătuổiă28ăngàyăđạtă1,32ăMPa,ăm磯uăthayăthếăcốtăli羽uăbằngă
troăbayăTB1ăvớiăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%ăcóăcườngăđộăuốnăđạtăđượcălầnălượtălàă1,55ăMPaăvàă
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1,80ăMPaă(m磯uăM7,ăM8).ăNgoàiăra,ăm磯uăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB2ăvớiăTB/(C+TB)ălàă
30%,ă50%ăcóăcườngăđộăuốnălầnălượtălàă1,50ăMPaăvàă1,72ăMPa.ăKếtăquảăthíănghi羽măchoăthấy:ă
Vi羽cătĕngătỷăl羽ăthayăthếăcốtăli羽uănhỏăbằngătroăbayăcóătácădụngălàmătĕngăcườngăđộăuốnăc栄aăbêă
tôngăbọt.ă

+ăCườngăđộăbámădínhăvớiăcốtăthép:ăă

Cườngăđộăbámădínhăc栄aăbêătôngăbọtănghiênăc泳uăvớiăcốtăthépăcũngătuânătheoăquiălu壱tătươngă
t詠ă nhưăđốiă vớiă cườngăđộă nén.ăM磯uăM2ă cóă cườngăđộă bámădínhă đạtă 1,32ăMPa.ăM磯uăM8ă cóă
cườngăđộăbámădínhăđạtă1,8ăMPa.ăVi羽cătĕngătỷăl羽ăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayălàmătĕngăcườngă
độăbámădínhăvớiăcốtăthép,ăvàăm磯uăsửădụngătroăbayăTB2ăcóăcườngăđộăbámădínhăvớiăcốtă thépă
thấpăhơnăsoăvớiăm磯uăsửădungătroăbayăTB1.ă

+ăMôăđunăđànăhồi:ăă

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấy:ăMôăđunăđànăhồiăc栄aăbêătôngăbọtădaoăđộngătrongăkhoảngătừă
2,6ăkN/mm2ăđếnă3,4ăkN/mm2.ăM磯uăxiămĕng-cátă(m磯uăM2)ăcóămôăđunăđànăhồiă2,6ăkN/mm2;ăm磯uă
thayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB1,ăởătỷăl羽ăthayăthếăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%,ăcóămôăđunăđànăhồiă
lầnălượtălàă2,9ăkN/mm2ăvàă3,4ăkN/mm2ă(m磯uăM7,ăM8);ăm磯uăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB2,ă
vớiătỷăl羽ăthayăthếălàă30%,ă50%,ăcóămôăđunăđànăhồiălầnălượtălàă2,8ăkN/mm2ăvàă3,1ăkN/mm2ă(m磯uă
M9,ăM10).ăNhưăv壱y,ăvi羽căthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayătrongăcấpăphốiăbêătôngăbọtălàmătĕngămôă
đunăđànăhồiăc栄aăbêătôngăbọt.ă

+ăĐộăhútănước:ăă

Kếtăquảăthíănghi羽măchoăthấyM磯uăM8,ăM10ăcóăcườngăđộănénăđạtă4,4ăMPaăvàă4,2ăMPaăcóăđộă
hútănướcălầnălượtălàă24,6%ăvàă25,5%ăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăM2ăcóăđộăhútănướcă22,4%ă(cườngă
độănénă2,9ăMPa).ăKếtăquảănàyăđangăđượcăchúngătôiănghiênăc泳uăvàălàmărõăthêm.+ăCườngăđộă
épăchẻ:ăă

Kếtăquảăthíănghi羽măc栄aă5ăm磯uăchỉăraăcườngăđộăépăchẻăc栄aăbêătôngăbọtăcũngătuânătheoăquiă
lu壱tăcườngăđộănén.ăM磯uăcóăcườngăđộănénăcaoăcũngăcóăcườngăđộăépăchẻăcao.ăM磯uăM2ăcóă
cườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPaăvàăcườngăđộăépăchẻă0,24ăMPa;ăM磯uăthayăthếăcốtăli羽uă
bằngătroăbayăTB1,ăvớiăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%,ăcóăcườngăđộăépăchẻălầnălượtălàă0,32ăMPaăvàă
0,47ăMPa;ăM磯uăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB2,ăvớiăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%,ăcóăcườngăđộă
épăchẻălầnălượtălàă0,30ăMPaăvàă0,42ăMPa.ăKếtăquảăthíănghi羽măchoăthấy,ăvi羽cătĕngătỷăl羽ăthayăthếă
cốtăli羽uăbằngătroăbayălàmătĕngăcườngăđộăépăchẻăc栄aăbêătôngăbọt.ă

+ăĐộăcoăkhô:ăă

TiêuăchuẩnăTCVNă9029:2011ăquiăđịnhăđộăcoăkhôăc栄aăbêă tôngăbọtăkhôngăvượtăquáă0,3%.ă
Trongăcácăkếtăquảănghiênăc泳uănày,ăđộăcoăkhôăc栄aăbêătôngăbọtănằmătrongăkhoảngătừă0,202%ă
đếnă0,212%.ăM磯uăcóătỷăl羽ăN/CKDăthấpăchoăđộăcoăkhôăthấp.ăM磯uăM2ăcóătỷăl羽ăN/CKDă0,47ăchoă
độăcoăkhôătuổiă28ăngàyăđạtă0,212%,ăăm磯uăthayăthếăcốtă li羽uăbằngătroăbayăTB1,ăTB2ăăvớiă tỷă l羽ă
TB/(C+TB)ă=ă30%,ătỷăăl羽ăN/CKDă0,42ăchoăđộăcoăkhôălầnălượtălàă0,205%ăvàă0,207%ă(theoăloạiă
troăbayăsửădụng),ăvàăm磯uăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB1,ăTB2ăkhiăTB/(C+TB)ă=ă50%độăcoă
khôălầnălượtălàă0,202%ăvàă0,204%.ăĐộăcoăngótăkhôăc栄aăbêătôngăbọtăkhiăthayăthếăcốtăli羽uăbằngă
troăbayăcùngătỷăl羽ăTB1,ăTB2ăchoăkếtăquảăgầnătươngăt詠ănhau.ă
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Kết lu壱n 

Quaăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăđếnătínhăchấtă
c栄aăbêătôngăbọtăchoăphépărútăraămộtăsốăkếtălu壱năsau:ă

+ăVi羽căthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB1,ăTB2ăvớiătỷăl羽ăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%ăcóătácădụngă
làmătĕngăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtăsoăvớiătrườngăhợpăkhôngăsửădụngătroăbay.ă

+ăVi羽căsửădụngătroăbayăTB1,ăTB2ăvớiătỷăl羽ăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%ăchoăkếtăquảăcườngăđộă
nénăc栄aăm磯uăcaoăhơnănếuătỷăl羽ăthayăthếăTB/(C+TB)ălàă50%ă(soăvớiăm磯uăcóătỷăl羽ăTB/(C+TB)ălàă
30%);ăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtăsửădụngătroăbayăTB1ăchoăkếtăquảăcaoăhơnăkhôngăđángă
k吋ăsoăvớiăbêătôngăsửădụngătroăbayăTB2.ă

+ăVi羽căthayăthếăcốtăli羽uăbằngătroăbayăTB1,ăTB2ăvớiătỷăl羽ăTB/(C+TB)ălàă30%,ă50%ăcóătácădụngă
cảiăthi羽năcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọt,ăgồm:ăcườngăđộăuốn,ăcườngăđộăépăchẻ,ăcườngăđộă
bámădínhăvớiăcốtăthép,ămôăđunăđànăhồi,ăđộăcoăkhô,ăriêngăkếtăquảăđộăhútănướcătĕng,ăđi隠uănàyă
đangăđượcătiếpătụcănghiênăc泳uăđ吋ăgiảiăthíchă

ă
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NGHIÊN CỨU M浦T S渦 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯ営NG 
BÊ TỌNG BỌT S盈 DỤNG TRONG CÁC CỌNG TRÌNH XÂY D衛NG 

Phần 3: Sử d映ng ph映 gia khoáng, ph映 gia siêu d飲o, sợi PVA 

TS. Vũ Hải Nam, KS. Nguy宇n Đình Lợi, KS. T衣 Văn Luân, KS. Vũ Hải Quang 

Tóm tắt:  
Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aătroăbay,ăsilicafume,ăphụăgiaăsiêuă

dẻo,ăsợiăPVAăđếnătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọt.ă

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyăkhiăthayăthếăcốtăli羽uăsửădụngăbằngătroăbayătheoătỷăl羽ă30%ătheoă
khốiălượng,ăsilicafumeăthêmăvàoă10+%ăsoăvớiăxiămĕng,ăphụăgiaăsiêuădẻoăsửădụngătừă0,7%ăđếnă
1,0%ăsoăvớiăchấtăkếtădính,ăsợiăPVAăsửădụngătừă0,5kgăđếnă1,0ăkgăchoă1m3ăbêătôngăbọtăD800ăcóă
tácădụngăcảiă thi羽năcườngăđộănénăcũngănhưăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọt,ăm磯uăM2ăsửă
dụngăxiămĕngăcátăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPa,ăm磯uăM16ăsửădụngătổăhợpăphụă
giaăkhoáng,ăphụăgiaăsiêuădẻo,ăsợiăPVAăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă5,6ăMPa.ăă

Từ khóa:ăBêătôngăbọt,ăTroăbay,ăSilicafume,ăsợiăPVA,ăPhụăgiaăsiêuăsẻo,ăCườngăđộănén.ă

Abstract:  
Thisăpaperăpresentsătheăresearchăonătheăeffectsăofăflyăash,ăsilicaăfume,ăsuperplasticizer,ăPVAă

fiberătoătheăpropertiesăofăfoamăconcrete.ă

Researchăshowedăăthatăforă1m3ăfoamăconcrete,ăifăreplacingă30%ăaggregateăbyăflyăash,ăă10%ă
cementăbyăsilicaăfume,ă0.7%ătoă1.0ă%ăadhesivesăbyăsuperplasticizerăandăaddingăă0.5kgă-ă1.0ăkgă
PVAăfiber,ătheăcompressiveăstrengthăandăotherăpropertiesăofăfoamăconcreteăwouldăbeăimproved.ă

Keywords: Concreteă foam,ă flyăash,ăsilicaă fume,ăPVAăfibers,ăsuperplasticizer,ăcompressiveă
strength.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

ăTrongăcácănghiênăc泳uătrước,ăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăN/XăvàăX/Că[1]ăvàăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ă
thayăthếăcốtăli羽uăsửădụngăbằngătroăbayătheoăkhốiălượngă[2]ăđếnăcườngăđộănénăvàăcácătínhăkhácă
c栄aăbêătôngăbọt,ăchoăthấyăhi羽uăquảătĕngăcườngăđộăc栄aăbêătôngăbọtăkhiăgiảmătỷăl羽ăN/X,ătĕngătỷă
l羽ăX/Căcũngănhưăhi羽uăquảătĕngăcườngăđộăkhiăthayăthếăcốtăli羽uăsửădụngăbằngătroăbayăvớiătỷăl羽ă
thayăthếă30%,ă50%ătheoăkhốiălượng.ă

Như đã trình bày trong phần 1, [1], về nghiên cứu ành hưởng của tỷ lệ N/X và X/C đến 

cường độ nén và các tính khác của bê tông bọt.  

Phần 2, [2], đã trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế cốt liệu sử dụng 

bằng tro bay theo khối lượng với các tỷ lệ 30%, 50% đến cường độ nén và các tính chất khác 

của bê tông bọt. 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 224ă

Trong phần 1, phần 2 cho thấy hiệu quả tăng cường độ của bê tông bọt khi giảm tỷ lệ N/X, 

tăng tỷ lệ X/C cũng như hiệu quả tăng cường độ khi thay thế cốt liệu sử dụng bằng tro bay với 

tỷ lệ thay thế 30%, 50% theo khối lượng. 

Trongăphầnănghiênăc泳uănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aătroăbay,ăsilicafume,ă
phụăgiaăsiêuădẻo,ăsợiăPVAăđếnăcườngăđộănénăvàăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọt.ă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.1. Nguyên vật liệu 

2.1.1. Chất tạo bọt sử dụng trong nghiên cứu 

Xemăphầnă1,ăphầnă2,ă[1,2]ă

2.1.2. Xi măng 

Xemăphầnă1,ăphầnă2,ă[1,2]ă

2.1.3. Tro bay  

Trongănghiênăc泳uăsửădụngătroăbayănhàămáyănhi羽tăđi羽năPhảăLạiă(TB1),ăthànhăphầnăhóaăhọcă
c栄aătroăbayăsửădụngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă1,ăđánhăgiáăchấtălượngătroăbayătheoătiêuăchuẩnă
TCVNă10302:2014ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.ă

Bảng 1. Thành phần hoá h丑c c栄a tro bay 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả phân tích 

1ă MKNă %ă 2,21ă

2ă SiO2ă %ă 59,72ă

3ă Fe2O3ă %ă 5,75ă

4ă Al2O3ă %ă 24,25ă

5ă CaOă %ă 1,40ă

6ă MgOă %ă 1,35ă

7ă SO3ă %ă 0,04ă

8ă K2Oă %ă 4,11ă

9ă Na2Oă %ă 0,22ă

10ă TiO2ă %ă 0,28ă
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Bảng 2. Đánh giá chất lượng tro bay theo TCVN 10302:2014 

Chỉ tiêu Đơn vị TB1 TCVN 10302:2014, lo衣i F 

1.ăTổngăhàmălượngăôxităSiO2ă+ăAl2O3ă+ăFe2O3ă %ă 89,72ă ă70ă
2.ăHàmălượngălưuăhuỳnh,ăhợpăchấtălưuăhuỳnhătínhă
quyăđổiăraăSO3ă

%ă 0,04ă ă3,0ă
3.ăHàmălượngămấtăkhiănungăMKNă %ă 2,21ă ă5ă(m泳căd)ă
4.ăĐộăẩmă %ă 1,2ă ă3,0ă
5.ăLượngăsótăsàngă45mă %ă 17,6ă ă18ă(m泳căd)ă
6.ăLượngănướcăyêuăcầuăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngă %ă 96ă ă105ă
Nh壱nă xét:ă Cácă chỉă tiêuă chấtă lượngă c栄aă troă bayă Phảă Lạiă 1ă (TB1)ă đạtă yêuă cầuă c栄aă TCVNă

10302:2014.ă

2.1.4. Silicafume 

ThànhăphầnăhạtăSFăth吋ăhi羽nătrênăhìnhă1,ăchụpăSEMătrênăhìnhă2,ăkếtăquảăhóaăbảngă3.ă

ă
Hình 1. Thành phần hạt bằng Laze của mẫu SF 

ă
Hình 2. Chụp SEM của mẫu silicafume 
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Bảng 3. Thành phần hóa và một số tính chất? c栄a Silicafume 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 
1ă Mấtăkhiănungă(LOI)ă %ă 4,82ă TCVNă8827:2011ă
2ă HàmălượngăSiO2ă %ă 91,84ă TCVNă8827:2011ă
3ă Chỉăsốăhoạtătínhăcườngăđộăởătuổiă7ăngàyă

soăvớiăm磯uăđốiăch泳ngă
%ă 115ă TCVNă8827:2011ă

4ă Lượngăsótătrênăsàngă45mă %ă 6,4ă TCVNă8827:2011ă

(cáiănàyăđâuăphảiăthànhăphầnăhóa)ă

2.1.5. Phụ gia hóa học sử dụng 

PhụăgiaăhóaăhọcăsửădụngălàăphụăgiaăsiêuădẻoăgốcăNaptaleneăsunphônátăNatri.ăTỷăl羽ăsửădụngă
…%ăsoăvớiăxiămĕng.ăCácăchỉătiêuăvàăm泳căchấtălượngăth吋ăhi羽nătrongăbảngă4.ăă

Bảng 4. Tính chất cơ lý c栄a ph映 gia siêu d飲o 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị M泳c chất lượng 
1ă Ngoạiăquană -ă Dạngălỏng,ămàuănâuăs磯mă
2ă IonăCl-ă %ă Khôngăcóă
3ă Tỷătrọngă g/cm3ă 1,18ă

Tĕngăđộăsụtăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngă lầnă 10ă
-ăĐộăsụtăm磯uăM0ă cmă 2ă

4ă
ă

ă -ăĐộăsụtăm磯uăMPGă cmă 20ă
Thayăđổiăthờiăgianăninhăkếtă ă
Bắtăđầu,ăM0ă Bắtăđầu,ăm磯uăphụăgiaă ă
364ă 436ă 72ă
KếtăthúcăM0ă Kếtăthúc,ăm磯uăphụăgiaă ă

5ă
ă

ă

512ă 603ă

phútă

91ă
6ă Khảănĕngăgiảmănướcăc栄aăphụăgiaă %ă 20,5ă
7ă Tĕngăcườngăđộăbêătôngăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngă %ă ă

-ăởătuổiă7ăngàyă ă 25,0ăă
ă -ăởătuổiă28ăngàyă ă 22,0ă

2.1.6. Sợi 

SợiăsửădụngălàăsợiăPVAăă(bổăsungăthêmănguồnăgốcănhưăhãng…)ăđượcănh壱păkhẩuătừăNh壱tă
Bản,ăchi隠uădàiăc栄aăsợiătừă3ămmăđếnă4ămm.ă
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2.1.7. Cốt liệu mịn sử dụng 

Xemăphầnă1,ăphầnă2,ă[1,2]ă

2.2. Phương pháp sử dụng 

+ăXácăđịnhăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtătheoăTCVNă9030:2011.ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăuốnătheoăTCVNă6016:2011.ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăépăchẻătheoăASTMăC496.ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộăbámădínhăvớiăcốtă thép:ăM磯uăbêă tôngăbọtăđượcăđúcă trongăkhuônă trụă
100xH200mm,ăsauăkhiăđúcăm磯uădùngăthanhăthépă10mmătrònătrơnăcắmăsâuăvàoătrongăbêătôngă
100mm,ăbảoădưỡngăm磯uăđếnătuổiăthíănghi羽măthìătiếnăhànhăxácăđịnhăcườngăđộăbámădínhăd詠aă
theoăphươngăpháp...ă

+ăĐộăhútănước,ăxácăđịnhătheoăTCVNă3113:1993.ă

+ăĐộăcoăkhô,ăxácăđịnhătheoăTCVNă9030:2011.ă

+ăXácăđịnhămôăđunăđànăhồiătheoăASTMăC469.ăă

3. Kết quả nghiên c泳u và bàn lu壱n 

3.1. Nguyên tắc thiết kế thành phǡn bê tông bọt và tính chất của bê tông bọt 

Trongănghiênăc泳uăsửădụngăloạiăbêătôngăbọtăD800,ăM磯uăM2ăsửădụngăxiămĕngăvàăcát,ăđượcă
thiếtăkếăăđạtăcấpăcườngăđộăchịuănénăB2,5ăởătuổiă28ăngàyătheoăTCVNă9029:2011,ă[3].ăTấtăcảăcácă
cấpăphốiăthíănghi羽măđ隠uăcóăđộăchảyăc栄aăv英aădaoăđộngătrongăphạmăviă161cm.ăKýăhi羽u,ăthànhă
phầnăvàăcácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọtănghiênăc泳uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă5,ăbảngă6.ă

Bảng 5. Thành phần bê tông b丑t cho 1m3 

Ký 
hiệu 
mẫu 

Xi 
măng, 

kg 
Cát, 
kg 

Nư噂c 
trộn, 

lít 
TB1, 
kg 

SF, 
kg 

PGSD, 
lít 

Sợi 
PVA, 

kg 

Tỷ lệ 
N/C
KD 

Độ 
chảy 
(hỗn 
hợp 
bê 

tông) 
v英a, 
cm 

Khối 
lượng 

thể 
tích 
ư噂t, 

kg/m3 

Khối 
lượng 

thể 
tích 
khô, 

kg/m3 

M2 401 361 188 - - - - 0,47 16,0 950 800 

M11 391,7 246,8 176,3 105,8ă 19,6 3,5 - 0,34 16,5 940 790 

M12 391,1 246,4 187,7 105,6 39,1 4,7 - 0,35 17,0 970 810 

M13 394,2 354,8 201,0 - - - 1,0 0,51 16,0 950 785 

M14 381,7 240,5 196,6 103,1ă 38,2 5,3 1,0 0,38 16,5 960 800 

M15 527,8 263,9 158,3 -ă - 5,3 - 0,30 16,0 950 790 

M16 400,4 252,3 164,2 108,1ă 20,0 5,0 0,5 0,31 16,0 945 795 
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Bảng 6. Tính chất c栄a bê tông b丑t nghiên c泳u 

Cư運ng độ 
nén, MPa 

Ký 
hiệu 
mẫu 7 

ngày 
28 

ngày 

Cư運n
g độ 
uốn, 
tuổi 
28 

ngày, 
MPa 

Cư運ng 
độ bám 
dính v噂i 
cốt thép, 
tuổi 28 
ngày, 
MPa 

Mô đun 
đàn 
hồi, 

tuổi 28 
ngày, 

kN/mm2

Cư運ng độ 
nén nung 

800o C, 
tuổi 28 

ngày, MPa 

Độ 
hút 

nư噂c, 
tuổi 
28 

ngày, 
% 

Cư運ng 
độ ép 
ch飲, 

tuổi 28 
ngày, 
MPa 

Độ co 
khô, 

tuổi 28 
ngày, 

% 

M2 2,4 2,9 1,32ă 0,40ă 2,6ă 0,43ă 22,4ă 0,24ă 0,212ă

M11 3,2ă 4,7ă 1,85ă 0,90ă 3,6ă 1,07ă 20,3ă 0,51ă 0,194ă

M12 3,1ă 4,4ă 1,80ă 0,82ă 3,4ă 0,95ă 20,9ă 0,45ă 0,197ă

M13 0,9ă 1,3ă 1,52ă 0,22ă 1,1ă 0,21ă 23,7ă 0,25ă 0,276ă

M14 2,3ă 2,9ă 1,58ă 0,61ă 2,8ă 0,54ă 22,6ă 0,51ă 0,206ă

M15 3,2ă 4,6ă 1,80ă 0,85ă 3,1ă 0,65ă 19,0ă 0,48ă 0,193ă

M16 4,0ă 5,6ă 2,15ă 0,95ă 4,4ă 1,25ă 18,6ă 0,78ă 0,182ă

3.1. Sự phát triển cường độ nén của bê tông bọt 

2,4

3,2 3,1

0,9

2,3

3,2

4

2,9

4,7
4,4

1,3

2,9

4,6

5,6

0
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2
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4

5

6

M2 M11 M12 M13 M14 M15 M16

Ký hiệu mẫu

C
ư

運n
g 

độ
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én
, M
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7ăngày 28ăngày
 

Hình 3. Sự phát triển cường độ bê tông bọt 

Đ吋ăxétăhi羽uăquảăvi羽căsửădụngăphụăgiaăkhoáng,ăphụăgiaăsiêuădẻo,ăsợiăđếnătínhăchấtăc栄aăbêă
tôngăbọt,ătrongănghiênăc泳uăđãăsửădụngăm磯uăM2ălàmăm磯uăđốiăch泳ng.ă

KhiăsửădụngăTB1ă thayă thếă30%ăcốtă li羽uă theoăkhốiă lượng,ăSFăsửădụngă5%,ă10%ătheoăkhốiă
lượngăxiămĕngă(M11,ăM12)ăcóătỷăl羽ăN/CKDă0,34;ă0,35ăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyălầnălượtă
làă4,7ăMPaăvàă4,4ăMPa.ăKếtăquảăchoăthấyăkhiăsửădụngăSFăvớiătỷăl羽ă5%,ă10%ăsoăvớiăkhốiălượngă
xiămĕngăkhôngăảnhăhưởngănhi隠uăđếnăs詠ăphátătri吋năcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăc栄aăbêătôngăbọtă
nghiênăc泳u.ăCácăm磯uăM11,ăM12ăchoăcườngăđộănénăcaoăhơnărấtănhi隠uăsoăvớiăm磯uăM2ă(chỉăsửă
dụngăxiămĕngăcát).ăQuaăkếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyăhi羽uăquảărõăr羽tăkhiăsửădụngătổăhợpătroă
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bay,ăsilicafume,ăPGSD,ăsợiăđếnăcườngăđộănénăbêătôngăbọtăsoăvớiăm磯uăkhôngăsửădụng.ăKếtăquảă
nghiênăc泳uăcũngătươngăđồngăvớiăkếtăquảănghiênăc泳uăc栄aăChenăBingăvàăCS,ă[5],ăkhiăsửădụngă
thêmăsilicafumeălàmătĕngăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtălênăđángăk吋.ă(ChenăBingăcũngădùngă
cấpă phốiă cóă cáă nguyênă li羽uă nhưă c栄aă anhă hayă chỉă cóă silicafum?ăNếuă chỉă silicafumă theoă emă
khôngănênătríchăd磯năvào)ă

Theo,ă[4],ăđãănghiênăc泳uălượngădùngăsợiă(sợiăgì?)ătrongăbêătôngăbọtăvàăkhuyếnăcáoălượngă
dùngă sợiă khoảngă 1kg/m3ă bêă tôngă bọt.ă Trongă nghiênă c泳uă này,ă đ隠ă tàiă sửă dụngă haiăm泳că làă
0,5kg/m3ăvàă1,0ăkg/m3.ăKhiăgi英ănguyênătínhăcôngătácăc栄aăv英aă(Đ吋ăgi英ănguyênăđộăchảyăc栄aă
hỗnăhợpă)ăbêătôngăbọtă161cmă(M14,ăM16),ăăthìăkhiătĕngălượngăsửădụngăsợiăPVAătừă0,5ăkg/m3ă
lênă1,0ăkg/m3ălàmătĕngălượngănướcănhàoătrộn,ădoăv壱yălàmăgiảmăcườngăđộănénă(m磯uăM14ăđạtă
cườngăđộănénătuổiă28ăngàyă2,9ăMpaăcònăm磯uăM16ăđạtăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyă5,6ăMpa).ă
KhiăchỉăsửădụngăsợiăPVAămàăkhôngăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻoă(m磯uăM13)ăcườngăđộănénăc栄aă
bêătôngăbọtătuổiă28ăngàyăđạtă1,3ăMpaăsoăvớiăm磯uăM14ăđạtă2,9ăMpa,ăth壱măchíăcònăthấpăhơnă
cảăm磯uăM2.ăDoăv壱yăđ吋ăđạtăhi羽uăquảăkhiăsửădụngăsợiătrongăbêătôngăbọtăthườngăphảiăkếtăhợpă
sửădụngăPGSD.ă(theoăemănênăcóăthêmăm磯uăcóăPGSD+PVAăthìămớiăđưaăraăkếtălu壱nănàyăsẽă
hợpălýăhơn).ă

3.2 Ảnh hưởng đến tính chất khác của bê tông bọt 

+ăCườngăđộăuốn:ăă

KhiăsửădụngăsợiăPVA,ăkhôngăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻoălàmătĕngălượngănướcănhàoătrộn,ădoă
v壱yălàmăgiảmăcườngăđộănénăbêătôngăbọt,ătuyănhiênăcườngăđộăuốnălạiăkhôngăgiảmăth壱măchíăcònă
caoăhơnăm磯uăxiămĕngăcátăM2ă(cườngăđộănénă28ăngàyăđạtă2,9ăMPa,ăcườngăđộăuốnă1,32ăMPa)ă
trongăkhiăm磯uăM13ăcườngăđộănénă28ăngàyăđạtă1,3ăMPaăthấpăhơnăm磯uăM2ăxongălạiăchoăcườngă
độăuốnăđạtă1,52ăMPaăcaoăhơnăcườngăđộăuốnăc栄aăm磯uăM2.ăĐi隠uănàyăch泳ngătỏăkhiăsửădụngăsợiă
cóătácădụngăcảiăthi羽nărõăr羽tăkhảănĕngăchịuăuốnăc栄aăbêătôngăbọt.ă

Khiăsửădụngăkếtăhợpăphụăgiaăkhoáng,ăphụăgiaăsiêuădẻoă(M11,ăM12)ăchoăkếtăquảăcườngăđộă
uốnăcaoăhơnăm磯uăxiămĕngăcátă(M2),ădoăkhiăsửădụngăphụăgiaăkhoángăcảiăthi羽năthànhăphầnăhạtă
làmă tĕngă độă đặcă chắcă viă cấuă trúcă đáă xiămĕngă đồngă thờiă thamă giaă phảnă泳ngă puzơlanică tạoă
khoángămớiăvớiăsảnăphẩmăth栄yăhóaăc栄aăxiămĕngăvàăphụăgiaăsiêuădẻoăcóătácădụngălàmăgiảmătỷă
l羽ăN/CKD.ă

Khiăchoăthêmăsợiăvàoă(m磯uăM14),ăcóăcườngăđộăchịuănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPaătươngă
đươngăm磯uăM2,ănhưngăcườngăđộăuốnăcaoăhơnăđángăk吋ă1,58ăMPaăsoăvớiă1,32ăMPa.ăTươngăt詠ă
nhưăv壱yăvớiăm磯uăM16ăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyătươngăđươngăvớiăm磯uăM1,ă[1],ănhưngă
cườngăđộăuốnăcaoăhơnăđángăk吋ă2,15ăMPaăsoăvớiă2,05ăMPa.ăăă

+ăCườngăđộăbámădínhăvớiăcốtăthép:ăă

Cườngăđộăbámădínhăc栄aăcốtăthépăvớiăbêătôngăbọtănghiênăc泳uătuânătheoăquiă lu壱tătươngăt詠ă
nhưăvớiăcườngăđộănén.ăM磯uăM16ăchoăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă5,6ăMPa,ăcườngăđộăbámă
dínhăđạtă0,95ăMPa,ăm磯uăM13ăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă1,3ăMPa,ăcườngăđộăbámădínhă
0,22ăMPa.ă
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+ăMôăđunăđànăhồi:ăă

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyămôăđunăđànăhồiăc栄aă7ăm磯uăchoăkếtăquảătừă1,1ăkN/mm2ăđếnă4,4ă
kN/mm2.ăM磯uăsửădụngăsợiăchoămôăđunăđànăhồiăcaoăhơnăđángăk吋ăsoăvớiăm磯uăkhôngăsửădụngă
khiăcùngăcườngăđộănén,ăm磯uăM2ăvàăM14ăcóăcùngăcườngăđộănénătuổiă28ăngày,ănhưngămôăđună
đànăhồiăc栄aăm磯uăM14ălàă3,1ăkN/mm2ătrongăkhiăđóăm磯uăM2ălàă2,6ăkN/mm2.ă

+ăĐộăhútănước:ăă

Độăhútănướcăcũngălàămộtăchỉătiêuăquanătrọngăc栄aăbêătôngăbọtăvìănóăliênăquanăđếnăcoăngótă
khô,ăđếnătĕngăkhốiălượngăc栄aăbêătông,ăv.v...Doăv壱yătrongănghiênăc泳uăc栄aăđ隠ătàiătiếnăhànhăthíă
nghi羽măxácăđịnhăchỉă tiêuănày.ăQuaăkếtăquảă thíănghi羽măchoăthấyăđộăhútănướcătĕngăkhiă lượngă
nướcănhàoătrộnătĕng,ăm磯uăM14ăcóătỷăl羽ăN/CKDă0,38,ălượngănướcătrộnă196,6ălítăcóăđộăhútănướcă
22,6%,ăm磯uăM16ăcóătỷăl羽ăN/CKDă0,31,ălượngănướcătrộnă164,2ălítăcóăđộăhútănướcă18,6%.ăă

+ăCườngăđộăépăchẻ:ăă

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăbọtăcaoăchoăkếtăquảăcườngăđộăépă
chẻăcao.ăM磯uăM16ăcườngăđộănénă tuổiă28ăngàyăđạtă5,6ăMPaăchoăcườngăđộăépăchẻăđạtă0,78ă
MPa,ăm磯uăM14ăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPaăchoăcườngăđộăépăchẻăđạtă0,51ăMPa.ă
Khiăsửădụngăsợiăcườngăđộăépăchẻăc栄aăm磯uătĕngăđángăk吋,ăm磯uăM13ăsửădụngă1,0ăkgăsợiăPVAă
trongă1m3ăbêătôngăbọt,ăcóăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă1,3ăMPaăvàăcườngăđộăépăchẻă0,25ă
MPa,ăm磯uăM2ăkhôngăsửădụngăsợi,ăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă2,9ăMPaăvàăcườngăđộăépă
chẻă0,24ăMPa.ă

+ăĐộăcoăkhô:ăă

Độăcoăkhôăc栄aăcácăm磯uănghiênăc泳uăđ隠uănhỏăhơnă0,3%ăsoăvớiăyêuăcầuăquiăđịnhătrongăTCVNă
9029:2011.ăM磯uăcóăđộăcoăkhôălớnănhấtă làăM13ă0,276%,ăm磯uăcóăđộăcoăkhôăthấpănhấtă làăM16ă
0,182%.ăQuaăkếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyăm磯uăcóăcườngăđộănénăcaoăchoăđộăcoăkhôăthấpăvàă
ngượcălại,ăm磯uăM16ăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă5,6ăMPaăchoăđộăcoăkhôă0,182%ătrongăkhiă
m磯uăM13ăcóăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtă1,3ăMPaăchoăđộăcoăkhôă0,276%.ăM磯uăsửădụngăsợiă
choăkếtăquảăđộăcoăngótăkhôăthấpăhơnăm磯uăkhôngăsửădụng,ăm磯uăM2ăcóăcùngăcườngăđộănénătuổiă
28ăngàyănhưăm磯uăM14ănhưngăcóăđộăcoăkhôălớnăhơnă0,212%ăsoăvớiă0,206%.ă

Kết lu壱n 

Quaăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăc栄aăphụăgiaăkhoáng,ăphụăgiaăsiêuădẻo,ăsợiăPVAăđếnă
tínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọtăchoăphépărútăraămộtăsốăkếtălu壱năsau:ă

+ăKhiăsửădụngă troăbay,ăsilicafume,ăphụăgiaăsiêuădẻoă làmăgiảmătỷă l羽ăN/CKDăđồngă thờiă làmă
tĕngăcườngăđộănénăcũngănhưăcảiăthi羽năđángăk吋ăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăbọt.ă

+ăKhiăsửădụngăsợiăPVAămàăkhôngăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻoă làmă tĕngă lượngănướcănhàoă
trộn,ălàmăgiảmăcườngăđộănénăbêătôngăbọt.ăă

+ăKhiăsửădụngăkếtăhợpăphụăgiaăkhoáng,ăphụăgiaăsiêuădẻo,ăsợiăPVAăcóă tácădụngă làmătĕngă
cườngăđộănén,ăcườngăđộăbámădínhăvớiăcốtă thép,ăcườngăđộăuốn,ăcườngăđộăépăchẻ,ămôăđună
đànăhồiăvàălàmăgiảmăđộăhútănướcăcũngănhưăgiảmăđộăcoăkhôăc栄aăbêătôngăbọt.ă
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S盈 DỤNG CÁT MỊN VỐNG Đ唄NG B稲NG SỌNG C盈U LONG 
ĐỂ CH蔭 TẠO BÊ TỌNG 

ăUSINGăFINEăSANDăOFăTHEăMEKONGăDELTAăFORăCONCRETEă

ThS. Lê Văn Quang 
Phânăvi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngămi隠năNam,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
VùngăđồngăbằngăSôngăCửuăLongăcóătr英ălượngăcátămịnălớnăchưaăđượcăsửădụngămộtăcáchă

hi羽uăquả.ăBàiăbáoătrìnhăbàyămộtăsốăkếtăquảănghiênăc泳uăsửădụngăcátămịnăchoăbêătông,ăcóăsửă
dụngăcátăhạtăthôăđốiăch泳ngăởăcácătỷăl羽ănước/xiămĕngă0.6;ă0.5;ă0.4;ă0,3ăvớiăcácăchỉătiêuăchoăbêă
tôngănhưăđộăsụt,ăs詠ăphátătri吋năcườngăđộ,ămôăđunăđànăhồi,ăcoăngótăkhô,ăthấmăionăclo.ăKếtăquảă
choăthấyăhoànătoànăcóăth吋ăsửădụngăcátămịnăvùngăđồngăbằngăsôngăCửuăLongăđãăquaăxửălýăsàngă
tuy吋năđ吋ăchếătạoăbêătôngăthươngăphẩmătớiămácă60ăMPa.ă

Từ khóa: ...ă

Abstract:  
TheăMekongăDeltaăhasăaăgreatăamountăofăfineăsandăbutăităisănotăbeingăusedăeffectively.ăThisă

paperăpresentsăsomeăresultsăofăinvestigationăresearchăforăconcreteăusingăfineăsandăinăconcrete,ă
ină comparisonăwithă thată usingă coarseă sandă atăwater/cementă ratiosă ofă 0.6;ă 0.5;ă 0.4;ă 0.3.ă Theă
researchă carriedă oută testsă onă concreteă propertiesă includingă slump,ă compressionă strengthă
development,ămodulusăofăelasticity,ădryingăshrinkage,ăchlorideăpermeability.ăTheăresultsăshowă
thată ită isăpossibleă toăuseăprocessedă fineăsandăofă theăMekongăDeltaă toăproduceăconcreteăwithă
gradeăupătoăă60ăMPa.ă

Keywords: fineăsand,ăTheăMekongăDelta.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Mộtăsốănướcătrênăthếăgiớiăsửădụngăcátămịnăđ吋ăchếătạoăbêătôngăthươngăphẩm,ăbêătôngăhạtă
mịnăsửădụngăchoăcácăcôngătrìnhădânădụng,ăgiaoăthông,ăđườngăsânăbay.ăTheoăcácătạiă li羽uă[1-
5,9]ăsửădụngăcátămịnăđ吋ăchếătạoăbêătôngătớiămácă40ăMPaăvớiăđộăsụtănhỏăhơnă10ăcm,ăbêătôngă
sửădụngăcátămịnăphảiăsửădụngăhàmălượngăxiămĕngălớnăhơnăvàăkhiăsụtăcaoăbêătôngăd宇ăcóăxuă
hướngăphânătầng.ăTheoă[6-8]ăvi羽căsửădụngăcátămịnăkếtăhợpăvớiăđáămiăbụiăvàăphụăgiaăkhoángă
hoạtătínhăđ吋ăchếătạoăbêătôngăthươngăphẩmăcũngăchoăkếtăquảătốt,ămangălạiăgiảiăphápăthayăthếă
nguồnăcátăthôăngàyăcàngăcạnăki羽t.ă

Khuăv詠căphíaăNamăVi羽tăNamărấtăkhanăhiếmăcátăhạtăthôăđặtăbi羽tălàăcátăđạtăchấtălượngăđ吋ăchếă
tạoăbêătông.ăTrongăkhiănhuăcầuăsửădụngăcátăđ吋ăchếătạoăbêătôngătrongăxâyăd詠ngăngàyămộtăcàngă
tĕng,ăvìăv壱yăcầnăphảiăcóănh英ngăgiảiăphápăđ吋ăgiảiăquyếtăvấnăđ隠ătrên.ă
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TrongăkhiăđóănguồnăcátămịnăvùngăđồngăbằngăsôngăCửuăLongă(ĐBSCL)ărấtădồiădào,ăướcătínhă
hơnă850ătri羽uăm3,ătr英ălượngălớnăch栄ăyếuătrungătạiămộtăsốătỉnhănhư:ăBếnăTreă(20,7ă%),ăĐồngă
Thápă(22.6ă%),ăVĩnhăLongă(14,7ă%),ăAnăGiangă(12,0ă%),ăTi隠năGiangă(11,3ă%),ăSócăTrĕngă(10,5ă
%)…ăĐặcăđi吋măc栄aăcátăvùngăĐBSCLăcóămôăđunăđộălớnănhỏăhơnă2.0,ăthườngăgặpănhấtăởădảiă
môăđunătừă1.2ăđếnă1.4;ăcátăl磯nănhi隠uătạpăchấtăcóăhạiănhưăbụi,ăbùn,ăsétăởămộtăsốăvùngăcóăth吋ă
lênătớiătrênă10ă%;ăhàmălượngătạpăchấtăh英uăcơăvàăhàmălượngăhạtămịnănhỏăhơnă0.14ămmăcao.ă
Nguồnăcátămịnănàyălâuănayăchưaăđượcăkhaiăthácăvàăsửădụngămộtăcáchăhi羽uăquả;ăch栄ăyếuădùngă
đ吋ăsanălấp,ăd磯nătớiăs詠ălãngăphíăđángăk吋ănguồnătàiănguyênăquýăgiáănày.ă

Bàiă báoănàyăgiớiă thi羽uă cácă kếtă quảănghiênă c泳uă sơăbộă v隠ăbêă tôngăsửădụngă cátămịnă vùngă
ĐBSCLăsauăkhiăđãăquaăxửălýăloạiăbỏăcácătạpăchấtăcóăhạiăđ吋ăchếătạoăbêătôngăthôngăthườngătớiă
mácă60ăMPaătrênăcơăsởăt壱nădụngăcácănguyênăli羽uăcóăsẵnăvàăphùăhợpăvớiăvùngăĐBSCL.ăCácă
kếtăquảănàyănếuăđượcă泳ngădụngătrongăt詠cătếăsẽărấtăcóăýănghĩa,ăgiảiăquyếtăđượcăvấnăđ隠ăcấpă
báchăthiếuăcátăhạtăthôăchoăbêătôngăhi羽nănay.ă

2. Nguyên, v壱t liệu sử d映ng 

2.1 Xi măng 

Xiămĕngăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàăxiămĕngăPCBă40ăHolcim,ăcóăcácătínhăchấtătrìnhă
bàyătạiăbảngă1.ă

Bảng 1. Tính chất c栄a xi măng sử d映ng trong nghiên c泳u 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử Kết quả 
1ă Khốiălượngăriêng g/cm3ă TCVNă4030:ă2003ă 3,10ă
2ă Độăămịn,ăsótăsàng %ă TCVNă4030:ă2003ă 1.02ă
3ă Độădẻoătiêuăchuẩn %ă TCVNă6017:ă1995ă 30.0ă
4ă Độăổnăđịnhăth吋ătích mmă TCVNă6017:ă1995ă 0.5ă

Thờiăgianăđôngăkết ă ă
-ăBắtăđầuăđôngăkết Phút 135ă5ă

-ăKếtăthúcăđôngăkết Phút 

TCVNă6017:ă1995ă

180ă

Giớiăhạnăb隠nănén ă ă
-ă3ăngày MPaă 30.50ă6ă

-ă28ăngày MPaă

TCVNă6016:ă2011ăă

52.90ă

2.2. Cốt liệu nhぞ 

SửădụngăcátămịnăvùngăĐồngăbằngăsôngăCửuăLong;ăsửădụngăphốiăhợpăcátănghi隠năvớiăcátămịnă
vàăsửădụngăcátăhạtă thôăĐồngăNaiă làmăm磯uăđốiă ch泳ng.ăCácă tínhăchấtă cơă lýă c栄aăcácă loạiă cátă
đượcătrìnhăbàyătrongăBảngă2.ă
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Bảng 2. Tính chất cơ lý c栄a  cốt liệu nhỏ 

Kết quả 
TT Tên chỉ tiêu Đơn 

vị Cát mịn Cát thô Cát nghiền 
Phương pháp 

thí nghiệm 

1ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 2.65ă 2.67ă 2.70ă TCVNă7572:ă2006ă
2ă Khốiălượngăth吋ătíchăxốpă kg/m3ă 1320ă 1450ă 1440ă TCVNă7572:ă2006ă
3ă Độăhổngă %ă 50.19ă 45.69ă 46.70ă TCVNă7572:ă2006ă
4ă Độăhútănướcă %ă 1.30ă 0.80ă 1.30ă TCVNă7572:ă2006ă
5ă Hàmălượngăbụi,ăbùnăsétă %ă 0.70ă 1.0ă 1.0ă TCVNă7572:ă2006ă
6ă Hàălượngămiăcaă %ă 0.05ă 0.06ă 0ă TCVNă7572:ă2006ă
7ă Tạpăchấtăh英uăcơă %ă Sángăhơnămàuăchuẩnă TCVNă7572:ă2006ă

Môăđunăđộălớnă -ă 1.2ă 2.7ă 3.6ă TCVNă7572:ă2006ă

Thànhăphầnăhạtă TCVNă7572:ă2006ă

Kíchăthướcăsàngă(mm)ă 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.14

Cátămịnă 0ă 0ă 0.7ă 3.2ă 28.7ă 88.6

Cátăthôă 0ă 7.5ă 27.0ă 53.8ă 84.4ă 98.7

8ă

Lượngăsótătíchălũyă
(%)ă

Cátănghi隠nă 0ă 29.2ă 65.1ă 75.9ă 95.5ă 99.3

2.3. Cốt liệu lớn 

Sửădụngăđáă5-20ămm,ăTânăĐôngăHi羽pă-ăBìnhăDươngăcóăcácătínhăchấtăcơălýăđượcănêuătrongă
Bảngă3.ă

Bảng 3. Tính chất cơ lý c栄a đá dăm 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 2.70ă TCVNă7572:ă2006ă

2ă Khốiălượngăth吋ătíchăxốpă kg/m3ă 1470ă TCVNă7572:ă2006ă

3ă Độăhổngă %ă 45.60ă TCVNă7572:ă2006ă

4ă Độăhútănướcă %ă 0.6ă TCVNă7572:ă2006ă

5ă Hàmălượngăbụi,ăbùnăsétă %ă 0.4ă TCVNă7572:ă2006ă

6ă Độănénăd壱pătrongăxiălanhă %ă 7.20ă TCVNă7572:ă2006ă

7ă Hàmălượngăhạtăthoiădẹtă %ă 12.8ă TCVNă7572:ă2006ă

Thànhăphầnăhạtă TCVNă7572:ă2006ă

Kích thước sàng (mm) 40 20 10 5 <5 8ă

Lượng sót tích lũy (%) 0 5.3 61.5 99.6 100 
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2.4. Phụ gia siêu dẻo và nước 

Phụăgiaăsiêuădẻoăthếăh羽ăth泳ă3ăgốcăpolycarboxylateăACEă388ăc栄aăhãngăBASF,ăthỏaămãnătiêuă
chuẩnăASTMăC494ăloạiăFădànhăchoăphụăgia.ăTheoăcôngăbốăc栄aănhàăcungăcấp:ăgiảmănướcătừă
30ăđếnă40ă%,ăhàmălượngăsửădụngătừă0.5ăđếnă1.5ă%ătheoăkhốiălượngăxiămĕng,ătỷătrọngăởă250C:ă
1.092;ăhàmălượngăchấtăkhô:ă40.5ă%ăvàăsửădụngănướcămáyăTpăHCM.ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

Nghiênăc泳uăđãăchếătạoămộtăsốăcấpăphốiăbêătôngăl壱pătheoăquyăhoạchăth詠cănghi羽măđ吋ănghiênă
c泳uăảnhăhưởngăc栄aăcácăyếuătố:ătỷăl羽ăN/X,ăC/(C+Đ),ătỷăl羽ăCátănghi隠n/Cátămịn,ăh羽ăsốădưăhồăαătớiă
độăsụtăvàăcườngăđộăbêătôngă28ăngàyătuổiăkhiăsửădụngăhoànătoànăcátămịnăvùngăĐBSCLăvàăkhiă
cóăsửădụngăphốiăhợpăcátămịnăvớiăcátănghi隠nălàmăcốtăli羽uănhỏ.ă

Sauăkhiăxửălýăsốăli羽uăth詠cănghi羽măthuăđược,ăxácăđịnhăđượcămôăhìnhăthốngăkêămôătảăảnhăhưởngă
c栄aăcácăthànhăphầnăbêătôngătớiătínhăcôngătácăvàăcườngăđộăbêătôngăkhiăsửădụngăcátămịn.ăTrênăcơă
sởăđóăđưaăraămộtăsốăcấpăphốiătốiăưuăđ吋ăđạtăđượcălàmăvi羽cătốiăưuănhấtăgi英aăcườngăđộăvàătínhăcôngă
tác.ăThànhăphầnăvàămộtăsốătínhăchấtăc栄aăbêătôngănàyăđượcănêuătrongăBảngă4ăđếnăBảngă9.ă

Bảng 4. Cấp phối tối ưu c栄a bê tông 

V壱t liệu sử d映ng cho 1m3 bê tông 
Tỷ lệ 
N/X 

Ký 
hiệu Xi măng 

(kg) 
Đá 
(kg) 

Nư噂c 
(L) 

Ph映 gia 
(L) 

Cát mịn 
(kg) 

Cát thô 
(kg) 

Cát nghi隠n 
(kg) 

ĐCă 532ă 1066ă 160ă 5.32ă 0ă 711ă 0ă
0.3ă

CNă 532ă 1066ă 160ă 5.32ă 327ă 0ă 384ă

ĐCă 474ă 1137ă 190ă 2.37ă 0ă 618ă 0ă
0.4ă

CMă 474ă 1137ă 190ă 2.37ă 618ă 0ă 0ă

ĐCă 377ă 1136ă 189ă 1.89ă 0ă 705ă 0ă
0.5ă

CMă 377ă 1136ă 189ă 1.89ă 705ă 0ă 0ă

ĐCă 303ă 1163ă 182ă 1.51ă 0ă 763ă 0ă
0.6ă

CMă 303ă 1163ă 182ă 1.51ă 763ă 0ă 0ă

3.1. Tính công tác của hỗn hợp bê tông 

Kếtăquảăảnhăhưởngăc栄aăcátămịnăđếnă tínhăcôngă tácăc栄aăhỗnăhợpăbêă tôngăđượcă trìnhăbàyă
trongăbảngă5ăvàăhìnhă1.ă

Bảng 5. Kết quả độ s映t c栄a bê tông 

TT Cấp phối bê tông Tỷ lệ N/X Độ s映t (mm) 

1ă Cátămịnă+ăcátănghi隠nă(CN)ă 0.3ă 155ă

2ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă 0.3ă 160ă
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3ă Cátămịnă(CM)ă 0.4ă 170ă

4ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă 0.4ă 220ă

5ă Cátămịnă(CM)ă 0.5ă 160ă

6ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă 0.5ă 210ă

7ă Cátămịnă(CM)ă 0.6ă 140ă

8ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă 0.6ă 190ă

ă
Hình 1. ǜnh hưởng của tỷ lệ N/X đến độ sụt bê tông 

3.2. Sự phát triển cường độ 

Kếtăquảăcườngăđộănénăbêătôngăởăcácăngàyătuổiăchoăthấyăvớiătỷăl羽ăN/Xăcàngăthấpăthìăcườngă
độăbêătôngăcàngăcaoăvàăs詠ăphátătri吋năcườngăđộăởăcácătuổiăsớmăngàyăcàngănhanh,ătheoăBảngă
6,ăHìnhă2ăvàăHìnhă3ă

Bảng 6. S詠 phát triển cư運ng độ c栄a bê tông 

Cư運ng độ bê tông (MPa) 
TT Cấp phối bê tông 

Tỷ lệ 
N/X R1 R3 R7 R28 

1ă Cátănghi隠nă+ăcátămịnă(CN)ă 33.80ă 50.30ă 65.60ă 80.50ă

2ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.3ă

34.08ă 52.25ă 68.17ă 82.10ă

3ă CátămịnăĐBSCLă(CM)ă 27.12ă 38.26ă 49.60ă 58.62ă

4ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.4ă

30.03ă 43.15ă 54.01ă 65.85ă

5ă CátămịnăĐBSCLă(CM)ă 21.23ă 29.32ă 36.08ă 43.55ă

6ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.5ă

23.35ă 33.25ă 41.68ă 49.87ă

7ă CátămịnăĐBSCLă(CM)ă 16.05ă 19.99ă 26.23ă 30.66ă

8ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.6ă

18.04ă 21.87ă 29.65ă 36.22ă
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ă ă
Hình 2. Sự phát triển cường độ bê tông 

theo thời gian 

Hình 3. Cường độ bê tông ở 28 ngày tuổi 

theo các tỷ lệ N/X 

Cácăm磯uăbêătôngăcóătỷăl羽ăN/Xăcàngăcaoăthìătốcăđộăphátătri吋năcườngăđộăcàngăgiảm.ăCườngă
độănénăc栄aăbêătôngăsửădụngăcátămịnăsauă1,ă3ăvàă7ăngàyăđạtătươngă泳ngătrongăkhoảngă46÷52ă%,ă
65÷67ă%ăvàă82÷85ă%ăcườngăđộănénătuổiă28ăngày.ăCườngăđộătuổiă28ăngàyăc栄aăcátămịnă泳ngăvớiă
tỷă l羽ăN/X=0.4ă làă58.62ăMPa;ăN/X=0.5ă làă43.55ăMPa;ăN/X=0.6ă làă30.66ăMPaăđ隠uăxấpăxỉăbằngă
cườngăđộăd詠ăđoánăbằngăphươngătrìnhătoánămôătảăh羽ălàămộtăminhăch泳ngăchoăthấyăs詠ătươngă
hợpăgi英aămôăhìnhăvàăth詠cănghi羽m,ăkhẳngăđịnhăs詠ătinăc壱yăc栄aămôăhình.ă

Bêă tôngăsửădụngăcátămịnăcóăcườngăđộăsauă28ăngàyăđạtă từă85÷90ă%ăsoăvớiăvớiăm磯uăđốiă
ch泳ngăởătấtăcảăcácătỷăl羽ăN/X.ă

Bêătôngăcóăsửădụngăphốiăhợpămịnăvàăcátănghi隠năcóăcườngăđộă28ăngàyălàă80.50ăMPaăđạtă98ă
%ăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngăvàăxấpăxỉăbằngăcườngăđộăd詠ăđoánăc栄aămôăhình.ăă

3.3. Mô đun đàn hồi 

Kếtăquảămôăđunăđànăhồiăkhiănénăc栄aăbêătôngăth詠căhi羽nătheoătiêuăchuẩnăASTMăC469ăđượcă
th吋ăhi羽nătrongăBảngă7ăvàăHìnhă4.ă

Bảng 7. Kết quả môđun đàn hồi c栄a bê tông 

TT Cấp phối bê tông N/X Môđun (GPa) 

1ă Cátănghi隠nă+ăcátămịnă(CN)ă 43.2ă

2ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.3ă

43.8ă

3ă Cátămịnă(CM)ă 39.0ă

4ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.4ă

41.0ă

5ă Cátămịnă(CM)ă 31.0ă

6ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.5ă

33.0ă

7ă Cátămịnă(CM)ă 27.0ă

8ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.6ă

29.2ă
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ă
Hình 4. ǜnh hưởng của tỷ lệ N/X đếnmô đun đàn hồi 

Bêătôngăsửădụngăcátămịnăcóămôăđunăđànăhồiăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngăởăcácătỷăl羽ăN/Xă
=0.4ălàă4.8ă%;ătỷăl羽ăN/Xă=ă0.5ălàă6.0ă%ăvàătỷăl羽ăN/Xă=ă0.6ălàă7.5ă%,ăbêătôngăsửădụngăcátămịnă
phốiăhợpăcátănghi隠năởătỷăl羽ăN/Xă=ă0.3ăcóămôăđunăđànăhồiătươngăđươngăvớiăm磯uăđốiăch泳ng.ă

3.4. Độ co ngót của bê tông 

Độăcoăngótăc栄aăbêă tôngă tiếnăhànhăkhảoăsátă trongămộtăkhoảngă thờiăgiană tớiă60ăngàyă theoă
TCVNă3117:1993,ăkếtăquảăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă8ăvàăHìnhă5,6,7,8.ă

Bảng 8. Kết quả độ co ngót c栄a bê tông 

Co ngót bê tông ở các ngày tuổi (mm/m) 
TT Cấp phối bê tông 

Tỷ lệ 
N/X 3 7 14 28 60 

1ă Cátănghi隠nă+ăcátămịnă(CN)ă 0.034ă 0.096ă 0.175ă 0.207ă 0.221ă

2ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.3ă

0.030ă 0.087ă 0.160ă 0.195ă 0.208ă

3ă CátămịnăĐBSCLă(CM)ă 0.049ă 0.123ă 0.198ă 0.245ă 0.268ă

4ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.4ă

0.036ă 0.095ă 0.17ă 0.222ă 0.242ă

5ă CátămịnăĐBSCLă(CM)ă 0.063ă 0.141ă 0.208ă 0.260ă 0.285ă

6ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.5ă

0.050ă 0.130ă 0.189ă 0.245ă 0.260ă

7ă CátămịnăĐBSCLă(CM)ă 0.078ă 0.161ă 0.228ă 0.280ă 0.298ă

8ă M磯uăđốiăch泳ngă(ĐC)ă
0.6ă

0.060ă 0.148ă 0.218ă 0.268ă 0.280ă
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Hình 5. Độ co ngót của bê tông ở tỷ lệ N/X = 0.3 Hình 6. Độ co ngót của bê tông ở tỷ lệ N/X = 0.4 

  

Hình 7. Độ co ngót của bê tông ở tỷ lệ N/X = 0.5 Hình 8. Độ co ngót của bê tông ở tỷ lệ N/X = 0.6 

Kếtăquảăchoăthấyăđộăcoăngótăc栄aăbêătôngătrongănh英ngăngàyăđầuătĕngărấtănhanh,ăphátătri吋nă
ch壱mădầnăvàăkéoădàiătheoăthờiăgian.ăBêătôngăcátămịnăcóăđộăcoăngótăcaoăhơnăm磯uăđốiăch泳ng,ă
trongăkhoảngăthờiăgianăthíănghi羽măđếnă60ăngày,ăởătỷăl羽ăN/Xă=ă0.4ăđộăcoăngótăbêătôngăcátămịnă
caoăhơnă10.7ă%,ăởătỷăl羽ăN/X=0.5ăđộăcoăngótăbêătôngăcátămịnăcaoăhơnă9.6ă%ăvàăởătỷăl羽ăN/X=ă0.6ă
độăcoăngótăbêătôngăcátămịnăcaoăhơnă6.4ă%ăvàăởătỷăl羽ăN/X=ă0.3ăđộăcoăngótăbêătôngăsửădụngăhỗnă
hợpăcátămịnăvớiăcátănghi隠năcaoăhơnă6.2ă%ăsoăvớiăm磯uăbêătôngăđốiăch泳ng.ă

3.5. Khả năng thấm ion Clo của bê tông 

ĐộăthấmăionăCloăc栄aăbêătôngăđượcăxácăđịnhătheoătiêuăchuẩnăVi羽tăNamăTCVNă9337:2012,ă
phươngăphápăđoăđi羽nălượngătruy隠năqua.ăKếtăquảăđượcăđưaăraătrongăBảngă9ăvàăHìnhă9.ă

Bảng 9. Thấm ion clo c栄a bê tông 

TT Cấp phối bê tông N/X Thấm clo (culong) 
1ă Cátănghi隠nă+ăcátămịnă(CN)ă 1868ă
2ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă

0.3ă
1822ă

3ă Cátămịnă(CM)ă 0.4ă 2861ă
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4ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă 2012ă
5ă Cátămịnă(CM)ă 3895ă
6ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă

0.5ă
3120ă

7ă Cátămịnă(CM)ă 5302ă
8ă Đốiăch泳ngă(ĐC)ă

0.6ă
3688ă

ă
Hình 9. Khả năng thấm ion clo của bê tông 

Kếtăquảăđoăđi羽nălượngătruy隠năquaăm磯uăbêătôngăthíănghi羽măchoătaăthấyăởătấtăcảăcácătỷăl羽ăN/Xă
bêătôngăsửădụngăcátămịnăcóăkhảănĕngăthấmăionăcoăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ng.ă雲ătỷăl羽ăN/Xă
=ă0.6ătheoătiêuăchuẩnăhi羽năhànhăthìăbêătôngăsửădụngăcátămịnăchoăkếtăquảăkhảănĕngăthấmăionăởă
m泳căcao.ăCònălạiăởăcácătỷăl羽ăN/Xă=0.5ăvàă0.4ăthìăkhảănĕngăthấmăionăcloăởăm泳cătrungăbình.ăKếtă
quảăvớiătỷăl羽ăN/Xă=0.3ăbêătôngăsửădụngăhỗnăhợpăcátănghi隠năcátămịnăvàăm磯uăđốiăch泳ngăcóăkhảă
nĕngăthấmăionăcloăởăm泳căthấp.ă

4. Kết lu壱n 

-ăTr英ălượngăcátămịnăvùngăĐBSCLărấtălớnăướcătínhătrênă850ătri羽u/m3.ăMôăđunăđộălớnăch栄ăyếuă
từă1.2ăđếnă1.4.ăCátămịnăcóăcácăhàmălượngătạpăchấtăh英uăcơ,ăhàmălượngăbụiăbùnăsétălớn,ăcátăcóă
nhi隠uăhàmălượngăhạtămịnănhỏăhơnă0.14ămmăvàăcácătạpăchấtăcóăhạiăkhác.ă

-ăKếtăquảăth詠cănghi羽măbêătôngăsửădụngăcátămịnăđãăquaăsàngătuy吋năcóătínhăcôngătácătốtăvàă
khôngăbịăphânătầngătáchănước.ăSoăvớiăhỗnăhợpăbêătôngăsửădụngăcátăhạtăthôă(m磯uăđốiăch泳ng)ă
thìăđộăsụtăc栄aăm磯uăđốiăch泳ngăcaoăhơnăm磯uăbêătôngăsửădụngăcátămịn.ă

-ăBêătôngăsửădụngăcátămịnăđãăquaăsàngătuy吋năcóăcườngăđộăởă28ăngàyăđạtătừă85÷90ă%;ăsửă
dụngă hỗnă hợpă cátămịnă vàă cátă nghi隠nă cườngă độă đạtă gầnă tươngă đươngă soă vớiă vớiăm磯uă đốiă
ch泳ng;ăcườngăđộălớnănhấtăđạtă80.5ăMPa.ă

-ăCácăchỉătiêuăcơălýăc栄aăbêătôngăsửădụngăcátămịnănhưămôăđunăđànăhồi,ătínhăcoăngótăđ隠uăđạtă
thấpăhơnăkhoảngă10ă%ăhoặcăgầnătươngăđươngăvớiăm磯uăđốiăch泳ngăsửădụngăcátăhạtăthô.ăTuyă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 241

nhiênăkhảănĕngăthấmăionăcloăc栄aăbêătôngăkhiăsửădụngăcátămịnăcầnăphảiăcóănh英ngănghiênăc泳uă
thêm,ăcóănh英ngăgiảiăphápăđ吋ăsửădụngăbêătôngătrongămôiătrườngăxâmăth詠c.ă

-ăHoànătoànăcóăth吋ăchếătạoăbêătôngătớiămácă60ăMPaăkhiăsửădụngăcátămịnăvùngăĐBSCLăđãă
quaăsàngă tuy吋năvàăcácănguyênăv壱tă li羽uăcóăsẵnă tạiăđịaăphươngănhưăxiămĕng,ăđáădĕmăcóăsửă
dụngăkếtăhợpăvớiăphụăgiaăsiêuădẻo.ă

ă
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ẢNH HƯỞNG Đ浦 MỊN VÀ LOẠI ĐÁ VỌI Đ蔭N M浦T S渦 TệNH CHẤT 
C曳A XI MĔNG PCB 

EFFECTăOFăTYPEăANDăFINENESSăOFăLIMESTONEăONăSOMEă
PROPERTIESăOFăPCBăCEMENTă

KS. T衣 Văn Luân1, TS. T衣 Ng丑c Dũng2 
1Vi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ngă

2Vi羽năKỹăthu壱tăhóaăhọc,ăTrườngăĐạiăhọcăBáchăkhoaăHàăNộiă

Tóm tắt:  
Xiămĕngăđáăvôiăđangăngàyăcàngăđượcăsửădụngăphổăbiếnătrênăthếăgiới.ăĐáăvôiăcóăưuăđi吋mălàă

tr英ălượngădồiădàoăvàăchiăphíărẻăđangăđượcăsửădụngăvớiăvaiătròănhưămộtăv壱tăli羽uăthayăthếăchoă
mộtăphầnăxiămĕng.ăTuyănhiênănguồnătr英ălượngăđáăvôiăchấtălượngăcaoăđangăngàyăcàngăbịăthuă
hẹp,ădoăđóăvi羽cănghiênăc泳uăt壱nădụngăcácăloạiăđáăvôiăchấtălượngăkhácănhauătrongăcôngănghi羽pă
xiămĕngă làă rấtă cóăýănghĩa.ăBàiăbáoănàyă trìnhăbàyăảnhăhưởngăc栄aăđộămịnăvàă loạiăđáăvôiăđếnă
cườngăđộăvàăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăxiămĕngăhỗnăhợp.ăTừăđóăchỉăraărằngăvi羽căsửădụngăđaădạngă
loạiăđáăvôiăđ吋ăchếătạoăxiămĕngăđáăvôiălàăhoànătoànăcóătínhăkhảăthi.ă

Từ khóa: xiămĕngăđáăvôi,ăđáăvôi,ăđộămịn.ă

Abstract: 
Limestoneă cementă isă increasinglyă widelyă usedă ină theă world.ă Limestone,ă haveă someă

advantages:ă plentifulă reserveă andă low-cost,ă beă usedă asă aă partială replacementă foră Portlandă
cement.ăHowever,ătheăreserveăofăhigh-qualityălimestoneăisăbeingăreduced,ăthusăităcanăuseămanyă
typesă ofă differentă qualityă limestoneă ină theă cementă industryă isă veryă significant.ă Thisă paperă
presentsătheăeffectăofătypeăandăfinenessăofălimestoneăonăcompressiveăstrengthăandăsettingătimeă
ofăcementăPCB.ăSoăweăcanăseeătheăusingăvariousătypeăofă limestoneăforăproductionăcementă isă
workable.ă

Keywords: limestoneăcement,ălimestone,ăfineness.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Trongănh英ngănĕmăgầnăđây,ăch栄ngăloạiăxiămĕngăđáăvôiăđãătĕngănhanhăv隠ăsảnălượngătrongă
ngànhăcôngănghi羽păxiămĕngătạiăChâuăỂuăvàămộtăsốănướcăkhác.ăTiêuăchuẩnăASTMăC595-15ăđãă
địnhănghĩaăxiămĕngă(XM)ăTypeăILăcóăth吋ăphaăbộtăđáăvôiălênătớiă15%[3,8].ăTiêuăchuẩnăENă197-
1:2011ăđãăđịnhănghĩaă4ăloạiăxiămĕngăđáăvôiăch泳aă6-20%ăđáăvôiă(loạiăCEMăII/A-LăvàăCEMăII/A-
LL)ăvàă21-35%ăđáăvôiă(loạiăCEMăII/B-LăvàăCEMăII/B-LL)[2].ăNgànhăcôngănghi羽păxiămĕngăPhápă
đãăphátătri吋năthànhăcôngăloạiăxiămĕngăch泳aătớiă35%ăđáăvôiăcóăđộămịnăđặcăbi羽tăcao[4].ă
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Khiă trộnăthêmăđáăvôiăvàoăxiămĕngăpoócă lĕngăd磯năđếnă2ăcơăchếăảnhăhưởngăkhácănhauătớiă
độngăhọcăquáătrìnhăhydratăhóa.ăMộtămặt,ăĐVăđóngăvaiătròăgiốngănhưămộtăcốtăli羽uămịn,ăcungăcấpă
tâmă tạoămầmăkếtă tinh,ăgópăphầnă tĕngă tốcăquáă trìnhăhydratăhóaăc栄aăcácăhạtăkhoángăclanhkeă
poócălĕng.ăMặtăkhác,ăphảnă泳ngăgi英aăCaCO3ătrongăđáăvôiăvàăC3Aătrongăclanhkeăpoócălĕngăd磯nă
đếnăs詠ăhìnhăthànhăcanxiăcacboăaluminat[1].ă

S詠ăhydratăhóaăc栄aăC3Săkhiăcóămặtăc栄aăCaCO3ăcũngăcóăth吋ăđưaăđếnăs詠ăhìnhăthànhăcácăsảnă
phẩmăhydroăcanxiăcacboăsilicat[5].ă

Cácănghiênăc泳uătrướcăđâyăv隠ăxiămĕngăđáăvôiă thườngăt壱pătrungăvàoă3ăvấnăđ隠.ăĐầu tiênă làă
ảnhăhưởngăc栄aăđáăvôiătớiăchấtălượngăc栄aăxiămĕng.ăThứ haiălàăthảoălu壱năv隠ăs詠ăthamăgiaăc栄aăđáă
vôiăvàoătrongăcácăphảnă泳ngăhydratăhóaăc栄aăclanhke.ăCuối cùng làăthảoălu壱năv隠ăquáătrìnhăsảnă
xuấtăvàăđặcătrưngăc栄aăquáătrìnhănghi隠năchungăclanhkeăvàăđáăvôi.ăMặcădùăv磯nătồnătạiăs詠ăkhôngă
thốngănhấtătrênămộtăsốăphầnăc栄aăcácăvấnăđ隠,ănhưngăm泳căđộăhi吋uăbiếtă làăthỏaăđángăvàăđangă
tiếpătụcăđượcăphátătri吋n.ă

Đãă cóă nh英ngă nghiênă c泳uă chỉă raă rằngă khiă sửădụngăbộtă đáă vôiă sẽă làmă choă xiămĕngă tĕngă
khôngă đángă k吋ă v隠ă cườngă độă nén,ă trongă khiă đóă cácă kếtă quảă nghiênă c泳uă chỉă raă xuă hướngă
ngượcălạiăcũngăđãăđượcăbáoăcáo.ăNguyênănhânăcóăth吋ălàădoăcóăs詠ăkhácănhauăv隠ăch栄ngăloại,ă
thànhăphần,ăđộămịn,ălượngădùngăbộtăđáăvôi,ăcũngănhưătỷăl羽ănước/xiămĕngăvàăloại/độămịnăc栄aă
xiămĕngăđãăsửădụng.ă

Ýătưởngăápădụngăđáăvôiăbịăđôlômităhóaătrongăsảnăxuấtăxiămĕngăthôngădụngăkhôngăphảiăhoànă
toànămới.ăĐáăvôiăđôlômitălàăv壱tăli羽uăcóăth吋ădưăthừaăởănhi隠uămỏăđáătrongăngànhăcôngănghi羽păxiă
mĕng.ăTuyănhiên,ăngàyănayănóăv磯năthườngăbịăloạiăbỏăraăkhỏiăquáătrìnhăsảnăxuấtăclanhkeăhoặcă
làmăthànhăphầnăchínhătrongăxiămĕng,ădoăgiớiăhạnăc栄aăhàmălượngăMgO.ăTh詠cătế,ămộtăsốănghiênă
c泳uăđãăchỉăraăv壱tă li羽uănàyă làănguồnătàiănguyênăcóăti隠mănĕngăđóngăgópăgiáătrịă lớnăchoăngànhă
côngănghi羽păxiămĕng.ă[6,7]ă

Nộiădungăbàiăbáoătrìnhăbàyămộtăsốăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăđộămịnăvàăloạiăđáăvôiă
đếnăcườngăđộăvàăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăxiămĕng.ă

2. V壱t liệu - phương pháp nghiên c泳u 

2.1 Vật liệu nghiên cứu 

XMăđốiăch泳ngăsửădụngătrongănghiênăc泳uăđượcănghi隠nătừăhỗnăhợpăgồmă96%ăclanhkeăBútă
Sơnăvàă4%ăthạchăcao.ăThànhăphầnăhóaăc栄aăclanhkeăvàăthạchăcaoăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă1ă
vàăBảngă2.ă

ĐáăvôiăCanxită(CL)ăđượcălấyătừăQuảngăNinh,ăđáăvôiăĐôlômită(DL)ăđượcălấyătừăHàăNam.ăCácă
loạiăđáăvôiănàyăđượcănghi隠nămịnă tớiăđộămịnă4000ăcm2/găvàă7800ăcm2/g.ăThànhăphầnăhóaăvàă
thànhăphầnăhạtăc栄aăđáăvôiăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă3ăvàăBảngă4.ă

Cácăm磯uăxiămĕngăđáăvôiănghiênăc泳uăđượcăchếătạoăbằngăcáchăthayăthếă20%ăxiămĕngă(đượcă
nghi隠nătừăhỗnăhợpăgồmă94,8%ăclanhkeăBútăSơnăvàă5,2%ăthạchăcao)ăbằngăcácăloạiăbộtăđáăvôiă
khácănhauănêuătrên.ăKýăhi羽uăcácăm磯uăxiămĕngăđáăvôiăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă5.ă
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Cátăphụcăvụănghiênăc泳uă làăcátă tiêuăchuẩnă ISO,ădoăVi羽năV壱tă li羽uăXâyăd詠ngăsảnăxuất,ăphùă
hợpăvớiăTCVNă6227:1996.ă

Bảng 1. Thành phần hóa và khoáng c栄a clanhke Bút Sơn 

Thành phần hóa, % 
CaOă SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă MgOă K2O+Na2Oă SO3ă MKNă CaOtdă

64,61ă 21,15ă 5,25ă 3,18ă 2,25ă 0,94ă 0,29ă 0,33ă 1,03ă
Thành phần khoáng, % 

C3Să C2Să C3Aă C4AFă
62,42ă 13,94ă 8,53ă 9,68ă

Bảng 2. Thành phần hóa c栄a th衣ch cao 

Thành phần, % 
CaOă SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă MgOă SO3ă CKTă Độăẩmă CaSO4.2H2Oă
32,83ă 0,85ă 0,09ă 0,12ă 0,94ă 41,23ă 1,86ă 0,82ă 88,64ă

Bảng 3. Thành phần hóa c栄a đá vôi 

Lo衣i CaO, 
% 

MgO, 
% 

Al2O3, 
% 

Fe2O3, 
% 

SiO2, 
% 

SO3, 
% 

MKN, 
% 

KLR, 
g/cm3 

CLă 55,16ă 0,20ă 0,04ă 0,08ă 0,31ă 0,01ă 43,30ă 2,709ă
DLă 47,60ă 5,24ă 0,37ă 0,59ă 2,07ă 0,03ă 42,98ă 2,619ă

Bảng 4. Thành phần h衣t c栄a đá vôi 
V壱t liệu Blaine, cm2/g C叡 h衣t trung bình, µm Sót sàng 80 µm, % 
CL-4000ă 4046ă 11,11ă 8,559ă
CL-7800ă 7733ă 5,857ă 2,026ă
DL-4000ă 3966ă 11,02ă 10,76ă
DL-7800ă 7857ă 4,553ă 3,903ă

Bảng 5. Ký hiệu các mẫu xi măng đá vôi 

TT Ký hiệu mẫu Hàm lượng đá vôi, % 
khối lượng 

Độ mịn, 
cm2/g Ghi chú, di宇n giải 

1ă CL-20-40ă 20ă 3615ă SửădụngăđáăvôiăCLă4000ăcm2/gă
2ă CL-20-78ă 20ă 4278ă SửădụngăđáăvôiăCLă7800ăcm2/gă
3ă DL-20-40ă 20ă 3571ă SửădụngăđáăvôiăDLă4000ăcm2/gă
4ă DL-20-78ă 20ă 4328ă SửădụngăđáăvôiăDLă7800ăcm2/gă
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ă
Hình 1. Dải hạt của đá vôi 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

-ăPhươngăphápăxácăđịnhăcườngăđộăxiămĕng:ăTheoăTCVNă ă6016:2011ăXiămĕngă -ăPhươngă
phápăthửă-ăXácăđịnhăcườngăđộ.ă

-ă Phươngă phápă xácă địnhă lượngă nướcă tiêuă chuẩnă vàă thờiă giană đôngă kết:ă Theoă TCVNă
6017:2015ăXiămĕngăậăPhươngăphápăxácăđịnhăthờiăgianăđôngăkếtăvàăđộăổnăđịnhăth吋ătíchă

-ă Phươngă phápă xácă địnhă độă mịn,ă khốiă lượngă riêng:ă Theoă TCVNă 4030:2003ă Xiă mĕngă -ă
Phươngăphápăxácăđịnhăđộămịnă

-ăTheoădõiăs詠ăbiếnăthiênănhi羽tăđộătỏaăraăc栄aăhồăxiămĕngătheoăthờiăgiană(T/t)ăkhiăhydratăhóa:ă
M磯uăhồăxiămĕngăđượcăchếătạoăvớiătỷăl羽ăN/XMă=ă0,3ătrongăkhoảngăthờiăgianătrộnă3ăphút.ăSauăđó,ă
hồăxiămĕngăđượcăđịnhălượngăvàoătrongăchénăs泳,ărồiăđặtăcảăchénăs泳ăch泳aăhồăxiămĕngăvàoăbênă
trongămộtăhộpăcáchănhi羽t.ăCắmănhi羽tăkếăcóăkếtănốiăvớiăthiếtăbịăghiănhi羽tăđộăvàoătrongălòngăkhốiă
hồăxiămĕng.ăDoăs詠ătỏaănhi羽tăc栄aăxiămĕngăkhiăhydratăhóa,ăsẽălàmătĕngănhi羽tăđộăc栄aăkhốiăhồăxiă
mĕng.ăS詠ătĕngănhi羽tăđộănàyăđượcănhi羽tăkếăghiălạiă5ăphút/ălầnătrongăsuốtăquáătrìnhăđo.ă

-ăPhươngăphápăxácăđịnhălượngănướcăliênăkết:ăSauănh英ngăkhoảngăthờiăgianăhydratăhóaănhấtă
định,ăđáăxiămĕngă(chếătạoătừăhồăcóătỷăl羽ăN/Xă=ă0,3)ăđượcăđìnhăchỉăquáătrìnhăhydratăhóaăbằngă
axeton.ăSauăđóăđemăsấyăvàănungăởăcácăkhoảngănhi羽tăđộăđịnhătrướcăđ吋ăxácăđịnhăhàmălượngă
mấtăkhiăsấyăvàănungăởăkhoảngănhi羽tăđộăđó.ăTrướcăhếtăm磯uăđượcăđemăsấyăởănhi羽tăđộă100oCă
trongă24hăđếnăkhốiălượngăkhôngăđổiă(m1),ăsauăđóăm磯uăđượcănungăđếnă470oCă(lưuătrongă2h)ăđ吋ă
xácăđịnhăhàmălượngănướcăliênăkếtăbịăbayăhơiătrongăkhoảngănhi羽tăđộă100oCăậă470oCă(m2).ă

3. Kết quả nghiên c泳u và thảo lu壱n 

3.1 Ảnh hưởng của loại đá vôi đến cường độ của xi măng 

謂nhăhưởngăc栄aăcácăloạiăđáăvôiăđếnăcườngăđộăxiămĕngăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă6:ă
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Bảng 6: Cư運ng độ nén các mẫu xi măng đá vôi 

Kết quả cư運ng độ nén các mẫu 

R1 R3 R7 R28 Mẫu 

Mpa % Mpa % Mpa % Mpa % 

M0ă 10.85ă 0.00ă 28.62ă 0.00ă 39.07ă 0.00ă 51.74ă 0.00ă
CL-20-40ă 7.32ă -32.53ă 21.30ă -25.58ă 30.97ă -20.73ă 37.50ă -27.52ă

DL-20-40ă 8.89ă -18.06ă 23.13ă -19.18ă 31.16ă -20.25ă 40.25ă -22.21ă

CL-20-78ă 9.54ă -12.07ă 23.13ă -19.18ă 35.97ă -7.93ă 47.69ă -7.83ă
DL-20-78ă 10.45ă -3.69ă 25.61ă -10.52ă 36.10ă -7.60ă 48.22ă -6.80ă

Bi吋uădi宇nătrênăcácăđồăthịăsau:ă

ă ă
Hình 2: Cường độ nén mẫu xi măng sử dụng 

đá vôi 4000 cm2/g 
Hình 3: Cường độ nén mẫu xi măng sử dụng 

đá vôi 7800 cm2/g 

ă ă
Hình 4: Cường độ nén các mẫu xi măng đá vôi CL Hình 5: Cường độ nén các mẫu xi măng đá vôi DL 
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Từăcácăkếtăquảătrên,ătaăthấy:ă

-ăCườngăđộănénăc栄aăcácăm磯uăsửădụngă20%ăđáăvôiăđ隠uăgiảmăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngăởătấtăcảă
cácăngàyătuổi,ăm泳căgiảmăcaoănhấtălàăm磯uăCL-20-40ăởătuổiă1ăngày:ă-32.53%ă

-ăCườngăđộănénăcácăm磯uăsửădụngăđáăvôiăDLăcaoăhơnăm磯uăđáăvôiăCL,ăs詠ăchênhăl羽chănàyă
th吋ăhi羽nărõăhơnăởăđộămịnă4000ăcm2/g.ă

-ă雲ăcùngămộtăđộătuổi,ăm磯uăsửădụngăđáăvôiăămịnăhơnăchoăcườngăđộănénăcaoăhơnăm磯uăsửă
dụngăđáăvôiăthô.ă

謂nhăhưởngăc栄aăloạiăđáăvôiăđếnălượngănướcătiêuăchuẩnăvàăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aă
xiămĕngă

謂nhăhưởngăc栄aăcácă loạiăđáăvôiăđếnă lượngănướcă tiêuăchuẩnăvàă thờiăgianăđôngăkếtăc栄aăxiă
mĕngăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă7:ă

Bảng 7: Lượng nư噂c tiêu chuẩn và th運i gian đông kết các mẫu xi măng đá vôi 

Mẫu LNTC, % TGBĐĐK, phút TGKTĐK, phút 
M0ă 29.33ă 149ă 229ă

DL-20-40ă 28.83ă 147ă 193ă
CL-20-40ă 28.67ă 134ă 195ă
DL-20-78ă 28.67ă 115ă 180ă
CL-20-78ă 28.00ă 96ă 157ă

Bi吋uădi宇nătrênăđồăthịănhưăsau:ă

ă
Hình 6: Thời gian đông kết các mẫu xi măng đá vôi 

Từăkếtăquảătrênătaăthấy,ăm磯uăxiămĕngăsửădụngăđáăvôiăcóăxuăhướngălàmăgiảmălượngănướcă
tiêuăchuẩnăvàărútăngắnăthờiăgianăđôngăkếtăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ng.ăĐáăvôiămịnăhơnăcóătácădụngă
giảmăsâuăhơnăsoăvớiăm磯uăđáăvôiăthô.ăă

Khiăchoăxiămĕngăvàoănước,ăcácăkhoángăC3AăvàăC3Săcùngăthạchăcaoămauăchóngătạoăraăcácă
sảnăphẩmăCSH(B)ăvàăettringite,ăcácăsảnăphẩmănàyăbámătrênăb隠ămặtăhạtăxiămĕngălàmătĕngăm泳că
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độă“liênăkết”ăgi英aăcácăhạtăxiămĕng,ăđồngăthờiăcácăphảnă泳ngănàyăcũngăkèmătheoăgiảmănhanhătỷă
l羽ăN/XM.ăCảăhaiăyếuă tốănàyă làmăđộă linhăđộngăc栄aăhồăxiămĕngăgiảm.ăTuyănhiên,ăkhiăxiămĕngă
ch泳aătớiă20%ăđáăvôi,ăsẽăcóăs詠ă“phaăloãng”ăcácăkhoángăc栄aăclanhke,ăcácăhạtăkhoángăxiămĕngă
sẽăbịăngĕnăcáchăbởiăcácăhạtăđáăvôiăvàădoăv壱yăchúngăbịăđẩyăraăxaănhau,ălàmăgiảmăm泳căđộă“liênă
kết”ăc栄aăcácăhạtăxiămĕng,ăđồngă thờiăcácăkhoángăxiămĕngă ítăhơnănênănhuăcầuănướcăchoăcácă
phảnă泳ngăcũngăgiảm.ăCácăyếuătốănàyăchoăphépăgiảmănướcătiêuăchuẩnăkhiădùngă20%ăđáăvôi.ăă

Khiă tĕngăđộămịnăđáăvôiă từă4000ă lênă7800ăcm2/g,ăcùngă lượngăđáăvôiăsẽăchoăsốăhạtăđáăvôiă
nhi隠uăhơnă(di羽nătíchăb隠ămặtăriêngăc栄aăđáăvôiăcũngătĕng),ălàmătĕngăm泳căphaăloãngăcácăkhoángă
xiămĕngă(tínhătheoăhạt),ădoăv壱yăm泳căđộăcácăhạtăkhoángăclanhkeăxiămĕngăbịăbaoăph栄,ăngĕnăcáchă
bởiăcácăhạtăđáăvôiăcũngătĕngălên,ăkhảănĕngă“liênăkết”ăgi英aăcácăhạtăxiămĕngăgiảm.ăĐi隠uăđóăcóă
nghĩaănướcătiêuăchuẩnăgiảmăkhiăđộămịnăđáăvôiătĕng.ă

Khiăcóămặtăđáăvôi,ăđãăgópăphầnăthúcăđẩyăcácăphảnă泳ngăth栄yăhóaăc栄aăcácăkhoángăC3Aăvàă
C3S,ăm壱tăđộăcácăsảnăphẩmăth栄yăhóaăđượcătạoăraătĕngănhanh,ărútăngắnăthờiăgianăbắtăđầuăvàăkếtă
thúcăđôngăkết.ă

Nh壱năđịnhănàyăcũngăphùăhợpăvớiăkếtăquảăthíănghi羽mătheoădõiăbiếnăthiênănhi羽tăđộă(T/t)ăcácă
m磯uăhồăxiămĕngăhydratăhóaătrongăthờiăgiană24hăđầu.ăBi吋uăđồăbiếnăthiênănhi羽tăđộăchoătrongăcácă
Hìnhă7ăvàăHìnhă8:ăă

ă
Hình 7: Biến thiên nhiệt độ hồ xi măng sử dụng đá vôi 4000 cm2/g 

ă
Hình 8: Biến thiên nhiệt độ hồ xi măng sử dụng đá vôi 7800 cm2/g 
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Cácăthờiăđi吋măT/tăđạtăc詠cătrịăchoătrongăBảngă8:ă

Bảng 8: Th運i điểm T/t đ衣t c詠c trị 

Max 1 Min Max 2 
Mẫu 

Ấ, oC Phút Ấ, oC Phút Ấ, oC Phút 
M0ă 2,4ă 25ă 0,9ă 145ă 10,6ă 425ă

CL-20-78ă 2,6ă 20ă 1,9ă 105ă 10,4ă 470ă
DL-20-78ă 3,0ă 20ă 2,2ă 100ă 11,4ă 465ă
CL-20-40ă 2,7ă 20ă 2,1ă 105ă 10,8ă 475ă
DL-20-40ă 3,1ă 25ă 2,4ă 110ă 10,4ă 495ă

D詠aăvàoăcácăkếtăquảătrênătaăcóăth吋ăthấy:ă
-ăngayăsauăkhiătrộnănướcătừă5ăđếnă15ăphút,ăquáătrìnhăhydratăhóaăđãăxảyăraămãnhăli羽t,ănhi羽tă

độătĕngăđộtăngộtăvàăđạtăc詠căđạiăđầuătiênăvàăgiảmădần.ăC詠căđạiăđầuătiênăc栄aăcácăm磯uăsửădụngă
đáăvôiăđ隠uăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ng,ăvàăthờiăgianăcũngăcóăxuăhướngăđếnăsớmăhơn.ă

-ăTiếpăđếnă làă thờiăkỳăcảmă泳ngătrongăgiaiăđoạnătừă1ăgiờăđếnă4ăgiờă(đâyăchínhă làăgiaiăđoạnă
ngưngăkếtăc栄aăhồăXM),ăthờiăgianăđạtăc詠căti吋uăc栄aăcácăm磯uă(từă100ăđếnă145ăphút)ăkháălàătươngă
đồngăvớiăthờiăgianăbắtăđầuăđôngăkếtă(từă96ăđếnă149ăphút)ănênătaăcóăth吋ăthấyăđáăvôiăđãăcóăảnhă
hưởngăthúcăđẩyăđếnăs詠ăngưngăkếtăvàăquáătrìnhăhydratăhóaăc栄aăxiămĕngăgiaiăđoạnăđầu.ă

S詠ăcóămặtăc栄aăđáăvôiăđãăthúcăđẩyăquáătrìnhăhydratăhóaăxiămĕngăởăgiaiăđoạnăđầu,ăvàăđ吋ăđánhă
giáărõăhơnăvaiătròăc栄aăđáăvôiăthíănghi羽măxácăđịnhălượngănướcăliênăkếtă(ởătuổiă1ăngày)ăđượcătiếnă
hànhăđ吋ăđịnhălượngăcácăsảnăphẩmăth栄yăhóaăđượcătạoăra.ă

Kếtăquảăthuăđượcăth吋ăhi羽nătrênăBảngă9:ă

Bảng 9: Nư噂c liên kết trong đá XM hydrat hóa ở tuổi 1 ngày 

Nư噂c liên kết trong đá xi măng, % 
Mẫu 

m1 m2 m2 ậ m1 
M0ă 15.574ă 22,491ă 6.917ă

CL-20-40ă 15.756ă 21,962ă 6.206ă
DL-20-40ă 15.483ă 22,211ă 6.728ă
CL-20-78ă 15.771ă 21,108ă 5.337ă
DL-20-78ă 15.195ă 21,069ă 5.874ă

Hi羽uă泳ngănhi羽tăvàăs詠ămấtăkhốiălượngăc栄aăđáăxiămĕngăkhiăthayăđổiănhi羽tăđộălàămộtăquáătrìnhă
ph泳cătạpăvàălàătổngăhợpăc栄aănhi隠uăhợpăchấtăkhácănhau,ăvớiăýănghĩaăgầnăđúngătaăcóăth吋ăcoiăkhiă
nhi羽tăđộănhỏăhơnă470oCăthìălượngăH2Oămấtăđiăchínhălàălượngănướcăliênăkếtăc栄aăhợpăchấtăcácă
hydroăcanxiăsilicat,ăhydroăcanxiăaluminată(ferrit)ăvàăCa(OH)2.ăă
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TừăkếtăquảăởăBảngă9ătaăthấy,ăkhoảngănhi羽tăđộătừă100oCăđếnă470oCă(giáătrịăm2)ăcácăm磯uăsửă
dụngăđáăvôiăđ隠uăcóălượngămấtătrọngălượngăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăM0.ăKhiăthayăthếă20%ăxiămĕngă
bằngăđáăvôiăđồngănghĩaăvớiăvi羽căgiảmăbớtăcácăkhoángăxiămĕngătrênămộtăđơnăvịăkhốiălượng,ănênă
doăđóăởăđâyăđáăvôiăv磯năđãăth吋ăhi羽năvaiătròăthúcăđẩyăcácăphảnă泳ngăhydratăhóaăởăgiaiăđoạnătuổiă
sớm.ă雲ăcùngămộtăđộămịn,ălượngăsảnăphẩmăth栄yăhóaăđượcătạoăraăởăm磯uăxiămĕngăsửădụngăđáă
vôiăDLăcóăxuăhướngăcaoăhơnăđáăvôiăCL.ăă

Kết lu壱n  

Cùngăhàmălượngăvàăloạiăđáăvôiăsửădụng,ăxiămĕngădùngăđáăvôiămịnăhơnăchoăcườngăđộăcaoă
hơnăkhiădùngăđáăvôiăthô.ă

Cùngăđộămịnăvàăhàmălượng,ăxiămĕngădùngăđáăvôiăDLăchoăcườngăđộăcaoăhơnăđáăvôiăCL.ă

Xiămĕngăsửădụngăđáăvôiălàmăgiảmălượngănướcătiêuăchuẩnăvàărútăngắnăthờiăgianăđôngăkết.ă

ă
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NGHIÊN CỨU S盈 DỤNG XI MĔNG HÀM LƯ営NG CLANHKE THẤP 
CHO CH蔭 TẠO BÊ TỌNG S盈 DỤNG TRONG MỌI TRƯ云NG XÂM TH衛C 

ThS. Nguy宇n Văn Hoan, ThS. Lê Viêt Hùng, KS. Vũ Hải Quang  
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Bàiăbáoătrìnhăbàyăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpă(hàmă

lượngăclanhkeă<ă60%)ăchoăchếătạoăbêătôngăsửădụngătrongăcácămôiătrườngăxâmăth詠c.ăCácăkếtă
quảănghiênăc泳uăđánhăgiáăảnhăhưởngăc栄aăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpăđếnăcácătínhăchấtă
c栄aăbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthép.ă

Từ khóa:ăXiămĕngăpoócă lĕngăxỉ,ăxiămĕngăpoócă lĕngăđaăcấuă tử,ăxiămĕngăclanhkeă thấp,ăbêă
tông,ăbêătôngăcốtăthép,ăv.v...ăă

Abtract: 
Thisăpaperăpresentsătheăresultsăofăresearchăusingălowăclinkerăcementă(clinkerăcontentă<ă60%)ă

foră theăproductionăofăconcreteăusedăinăaggressiveăenvironments.ăTheăresultsăofă theăevaluatingă
effectăofătheălowăclinkerăcementăonăpropertiesăofăconcreteăandăreinforcedăconcrete.ăă

Keywords: Slagă Portlandă cement,ă compositeă cement,ă lowă clinkeră cement,ă concrete,ă
reinforcedăconcrete,ăetc.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Hi羽nănayăvi羽căsửădụngăxiămĕngăcóăhàmălượngăclanhkeăthấpăkếtăhợpăvớiă lượngălớnăphụăgiaă
khoángădùngăđ吋ăchếătạoăbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépăkhôngănh英ngălàăxuăhướngătrênăthếăgiới,ămàă
nướcătaăxiămĕngăcóăhàmălượngăclanhkeăthấpă(<60%)ăđãăđượcăsửădụngătrongănhi隠uălĩnhăv詠căvàă
mộtăsốătiêuăchuẩnăđãăbanăhành.ăMộtăsốăloạiăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpăđượcăsửădụngăởă
nướcătaănhư:ăxiămĕngăítătỏaănhi羽t,ăxiămĕngăxỉ,ăxiămĕngăhỗnăhợpăb隠năsunăphát,ăxiămĕngăđaăcấuătử.ă

Tuyănhiên,ădoăthànhăphầnăloạiăxiămĕngănàyăch泳aăhàmălượngăclanhkeăthấpăvàămộtălượngălớnă
phụăgiaăkhoángănênătínhăchấtăkhácăsoăvớiăxiămĕngăthôngăthường,ăvi羽cănghiênăc泳uătínhănĕngăvàă
đặcătínhăsửădụng,ăthiăcôngăc栄aăbêătôngăsửădụngăcácăloạiăXMănàyăchưaăđượcănghiênăc泳uăkỹ,ăvíă
dụăkhảănĕngăbêătôngăbịăcacbonatăhóaă(làmăgiảmăpH),ătínhăb隠nătrongămôiătrườngăxâmăth詠c,ăđộă
b隠năkhôăẩm,ătínhăchốngăĕnămònăcốtăthép,ăv.v…ăDoăv壱yăcầnăcóănghiênăc泳uăđ吋ăđánhăgiáăvàăđưaă
raăcácăcảnhăbáoăchoăngườiădùngăv隠ăđặcă tínhăvàă tínhănĕngăc栄aăbêă tôngăsửădụngăcácă loạiăxiă
mĕngănàyăkhiăchếătạoăbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépăsửădụngătrongămôiătrườngăxâmăth詠c.ă

2. Nội dung, phương pháp nghiên c泳u và v壱t liệu sử d映ng 

2.1 Nội dung nghiên cứu 
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2.1.1 Nghiên cứu chế tạo xi măng hàm lượng clanhke thấp 

2.1.2 Nghiên cứu sử dụng xi măng hàm lượng clanhke thấp chế tạo bê tông và bê tông 

cốt thép 

2.2 Phương pháp thí nghiệm thiết bị sử dụng 

2.2.1 Phương pháp phân tích hóa học  

Trongănghiênăc泳uăsửădụngăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcăsau:ă

Phână tíchă thànhă phầnăhóaă clanhkeă xiămĕng,ă xỉă lòă caotheoăTCVNă141:2008,ă troă bayă theoă
TCVNă8262:2009;ă

2.2.2 Phương pháp thí nghiệm các tính chất bê tông 

a).ăPhươngăphápăthíănghi羽măxácăđịnhăcácătínhăchấtăbêătôngăđóngărắnă

-ăKhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăbêătôngătuổiă28ăngàyă(thửătheoăTCVNă3115:1993);ă

-ăĐộăhútănướcăbêătôngăởătuổiă28ăngàyă(thửătheoăTCVNă3113:1993);ă

-ăCườngăđộănénăm磯uăbêătôngătuổiă3,ă7,ă28,ă90ăngàyăvàă1ănĕmă(thửătheoăTCVNă3118:1993)ă

b)ăPhươngăphápăthíănghi羽măđánhăgiáăcácătínhăchấtăc栄aăbêătôngătrongămôiătrườngăxâmăth詠că

-ăThíănghi羽măđánhăgiáăđộăb隠năbêătôngătrongăcácămôiătrườngăxâmăth詠căsunăphát;ă

-ăThíănghi羽măđánhăgiáăgiáăcácătínhăchấtăbêătôngătrongămôiătrườngăxâmăth詠cănướcăbi吋n;ă

-ăThíănghi羽măcacbonatăhóaăbêătông.ă

2.3 Nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu 

-ăClanhkeăxiămĕng:ăsửădụngăclanhkeăxiămĕngăBútăSơn;ă

-ăTroăbay:ăsửădụngătroătuy吋nănhi羽tăđi羽năPhảăLại;ă

-ăXỉăhạtălòăcaoăHòaăPhát;ă

Bảng 1: Thành phần hóa nguyên v壱t liệu sử d映ng tr丑ng nghiên c泳u 

Thành phần hóa, % khối lượng Nguyên 
liệu MKN SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O TiO2 CKT CaOtd 

Clanhkeă
BSă 1.23ă 19,40ă 3,40ă 5,22ă 63,50 1,61ă 0,60 0,91 0,00ă 0,45ă 0,04ă 0,20ă

Troăbayă
PLă 5,3ă 50.40ă 5.75ă 22.78 2.74ă 1.61ă 0.13 3.70 0.30ă 0,24ă -ă <0,008

Xỉălòăcaoă
HPă 0,99ă 36,12ă 2,36ă 12,74 37,65 8,19ă 0,26 0,91 0.30ă 0,30ă -ă -ă

-ăPhụăgiaăhóaăhọc:ăPhụăgiaăsiêuădẻoăSikamentăNN,ăgiảmănướcăkhoảngă20%,ătỷătrọngă1,15ă
g/cm3,ăhàmălượngăkhôă36,5ă%.ăă
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-ăCốtăli羽uăchoăchếătạoăbêătông:ăCátăvàngăsôngăLôămôădunăđộălớnă2,51ăvàăđáădĕmăPh栄ăLýăloạiă
(5-20)mmăphùăhợpătheoătiêuăchuẩnăquốcăgiaăTCVNă7570:2006ă“Cốtă li羽uăchoăbêătôngăvàăv英aă
xâyăd詠ngă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱t”ă

3. Kết quả và thảo lu壱n 

3.1 Các cấp phối của xi măng hàm lượng clanhke thấp trong nghiên cứu 

Thôngăquaăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăđánhăgiáăcácătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeă
thấp,ăcácăcấpăphốiăxiămĕngătrongăbảngă2ăđượcăl詠aăchọnăchoăchếătạoăbêătông.ăă

Bảng 2. Các cấp phối xi măng clanhke thấp sử d映ng trong nghiên c泳u bê tông 

Ph映 gia khoáng, % XM 
TT KHM Clanhke, 

% XM 
Th衣ch cao, 

% XM Tro bay Xỉ lò cao 

1ă M0ă 96ă 4ă 0ă 0ă

Cácăm磯uăxiămĕngăxỉălòăcaoă

2ă B.55ă 55ă 4ă 0ă 41ă

3ă B.45ă 45ă 4ă 0ă 51ă

4ă B.35ă 35ă 4ă 0ă 61ă

Cácăm磯uăxiămĕngăđaăcấuătửă

5ă C.55.01ă 55ă 4ă 10ă 31ă

6ă C.45.01ă 45ă 4ă 10ă 41ă

7ă C.35.01ă 35ă 4ă 10ă 51ă

3.2 Đánh giá ảnh hưởng của xi măng clanhke thấp đến tính chất của bê tông 

3.2.1 Các cấp phối bê tông sử dụng trong nghiên cứu 

Thànhăphầnăcấpăphốiăchoă1ăm3ăbêătôngăđượcăchoătrongăbảngă3ădướiăđây.ă

Bảng 3. Thành phần cấp phối bê tông trong nghiên c泳u 

Thành phần CKD, % Thành phần 1 m3 bê tông 
TT KHM Lo衣i 

CKD Clanhke Xỉ lò 
cao 

Tro 
bay 

Th衣ch 
cao 

CKD 
(kg) 

Cát 
(kg) 

Đá 
(kg) 

Nư噂c 
(lít) 

PGHH 
(lít) 

Nhómă1:ă(Macă300-400;ăđộăsụtă6-8ăcm)ă

1ă M0-1ă M0ă 96ă 0ă 0ă 4ă 408ă 698ă 1067ă 205ă 0ă

2ă BSF55-1ă B55ă 55ă 41ă 0ă 4ă 408ă 695ă 1062ă 204ă 0ă

3ă BSF45-1ă B45ă 45ă 51ă 0ă 4ă 408ă 693ă 1060ă 204ă 0ă

4ă BSF35-1ă B35ă 35ă 61ă 0ă 4ă 408ă 693ă 1060ă 203ă 0ă
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5ă CC55-1ă C55ă 55ă 31ă 10ă 4ă 408ă 698ă 1067ă 198ă 0ă

6ă CC45-1ă C45ă 45ă 41ă 10ă 4ă 408ă 696ă 1065ă 198ă 0ă

7ă CC35-1ă C35ă 35ă 51ă 10ă 4ă 408ă 697ă 1066ă 196ă 0ă

Nhómă2:ă(Macă400-500;ăđộăsụtă(16ă-ă18)ăcm;ăPGHHă0,8ălít/100ăkgăXM)ă

8ă M0-2ă M0ă 96ă 0ă 0ă 4ă 420ă 710ă 1086ă 186ă 3,36ă

9ă BSF55-2ă B55ă 55ă 41ă 0ă 4ă 420ă 710ă 1086ă 182ă 3,36ă

10ă BSF45-2ă B45ă 45ă 51ă 0ă 4ă 420ă 709ă 1084ă 182ă 3,36ă

11ă BSF35-2ă B35ă 35ă 61ă 0ă 4ă 420ă 710ă 1085ă 180ă 3,36ă

12ă CC55-2ă C55ă 55ă 31ă 10ă 4ă 420ă 708ă 1082ă 181ă 3,36ă

13ă CC45-2ă C45ă 45ă 41ă 10ă 4ă 420ă 709ă 1083ă 179ă 3,36ă

14ă CC35-2ă C35ă 35ă 51ă 10ă 4ă 420ă 708ă 1083ă 178ă 3,36ă

Nhómă3:ă(Macă500-600;ăđộăsụtă(16ă-ă18)ăcm;ăPGHHă1ălít/100ăkgăXM)ă

15ă M0-3ă M0ă 96ă 0ă 0ă 4ă 460ă 718ă 1098ă 165ă 4,6ă

16ă BSF55-3ă B55ă 55ă 41ă 0ă 4ă 460ă 714ă 1091ă 164ă 4,6ă

17ă BSF45-3ă B45ă 45ă 51ă 0ă 4ă 460ă 714ă 1093ă 162ă 4,6ă

18ă BSF35-3ă B35ă 35ă 61ă 0ă 4ă 460ă 716ă 1095ă 159ă 4,6ă

19ă CC55-3ă C55ă 55ă 31ă 10ă 4ă 460ă 711ă 1087ă 163ă 4,6ă

20ă CC45-3ă C45ă 45ă 41ă 10ă 4ă 460ă 716ă 1095ă 157ă 4,6ă

21ă CC35-3ă C35ă 35ă 51ă 10ă 4ă 460ă 717ă 1096ă 155ă 4,6ă

3.2.2 Các tính chất của bê tông đóng rắn 

Cácăkếtăquảă thíănghi羽măcácă tínhăchấtăc栄aăbêă tôngăđóngărắnăđượcă trìnhăbàyă trongăbảngă4ă
dướiăđây.ă

3.2.2.1ăCườngăđộănénă

Từăcácăkếtăquảăthíănghi羽mătrongăBảngă4ăvàăbi吋uăđồăHìnhă1ăchoăthấyărằng:ă

-ăCườngăđộănénătuổiăsớmă(3ăngày)ăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăCKTăcóăs詠ăphátă
tri吋năch壱măhơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng,ăđi隠uănàyădi宇năraăởătấtăcảă
cácănhómăcấpăphốiăbêătôngă(bêătôngăsửădụngăXMăxỉălòăcao,ăbêătôngăsửădụngăXMăđaăcấuătử,ăbêă
tôngăcóăsửădụngă tỷă l羽ăN/Xăkhácănhau).ăTuyănhiênăcườngăđộăc栄aăcácăm磯uăbêă tôngăphátă tri吋nă
nhanhăhơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăđốiăch泳ngăởătuổiătừă7ăđếnă28ăngày,ăđi隠uănàyăđượcăth吋ăhi羽năbằngă
độădốcăc栄aăđườngăphátă tri吋năcườngăđộă trongăcácăbi吋uăđồ.ăS詠ăphátă tri吋năcườngăđộă tuổiă sớmă
ch壱mălàădoătốcăđộăquáătrìnhăpozzolanicăc栄aăxỉălòăcaoădi宇năraăch壱măởăthờiăđi吋măbanăđầu.ăNhưngă
vớiătuổiămuộnăhơnă(28ăngày),ăxỉălòăcaoăvớiătínhăchấtăth栄yăhóaămuộn,ăquaăquáătrìnhăth栄yăhóaăkhiă
cóănướcăvớiăcanxiăhydroxităCa(OH)2.ăPhảnă泳ngăpozzolanicăth泳ăsinhăthuăđượcăviăcấuătrúcădàyăđặcă
hơn,ăbởiăCa(OH)2ăđượcăkếtăhợpăđ吋ăhìnhăthànhăC-S-H,ăvàădoăđóălàmătĕngăcườngăđộămuộn.ă
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a) Nhóm 1 b) Nhóm 2 

Hình 1. Biểu đồ phát triển cường độ bê tông xi măng clanhke thấp 

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm các tính chất bê tông đóng rắn 

Tính chất cơ lý của bê tông đóng rắn  

Cường độ nén, Mpa   
Khối lượng thể tích BT, 

TCVN 3115: 1993 
Độ hút nước tuổi 28 

ngày, TCVN 3113: 1993TT KHM 
Hàm lượng 

Clanhke, %XM  

3 
ngày 

7 
ngày 

28 
ngày 

90 
ngày 

1 
năm

R3/R28

Độ thấm nước BT 
TCVN 3116: 1993

kg/m3 % giảm KLTT so 
với mẫu đối chứng 

% 
Giảm so với mẫu đối 

chứng (%) 

Nhóm 1 (cấp phối bê tông mác 300-400, 0,45≤N/X≤0,5)             

1 M0-1 96 23,2 26,1 33,1 37,3 46,2 70,1 B10 2530  - 4,5  - 

2 
BSF55-

1 
55 20,3 26,6 35,4 38,9 47,9 57,3   2491  1,5  4,1 

 8,9  

3 BSF45-1 45 17,8 24,9 32,5 37,9 46 54,8 B10 2419  4,4  4,2  6,7  

4 BSF35-1 35 16,4 22,6 31,8 35,3 43,2 51,6 - 2380  5,9  4,2  6,7  

5 CC55-1 55 21,1 25,2 33,2 37,9 47,5 63,6 - 2472  2,3  4,3  4,4  

6 CC45-1 45 18,9 23,7 31,1 36,3 45,8 60,8 B10 2435  3,8  4,3  4,4  

7 CC35-1 35 17,6 21 30,3 34,2 44,2 58,1 - 2442  3,5  4,4  2,2  

Nhóm 1 (cấp phối bê tông mác 400-500, 0,4≤N/X≤0,45)            

8 M0-2 96 34,9 40,2 42,3 46,8 54,3 82,5 B12 2576  - 3,7   

9 BSF55-2 55 31,2 41,6 44,3 48,5 56,4 70,4 - 2538  1,5  3,3  10,8  

10 BSF45-2 45 29,4 40,4 42,4 46,1 52,6 69,3 B12 2468  4,2  3,4  8,1  

11 BSF35-2 35 28,3 38,7 40,6 44,6 50,4 69,7 - 2472  4,0  3,2  13,5  

12 CC55-2 55 32,2 40,2 42,5 46,3 53,5 75,8 - 2531  1,7  3,5  5,4  

13 CC45-2 45 30,4 39,6 41,6 44,8 52,2 73,1 B12 2520  2,2  3,4  8,1  

14 CC35-2 35 29,9 37,8 40,1 43,5 49,1 74,6 - 2512  2,5  3,4  8,1  
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 Nhóm 3 (cấp phối bê tông mác 400-500, 0,3≤N/X≤0,4)             

15 M0-3 96 47,8 54,6 60,9 64,3 70,3 78,5 B14 2617 -  3,1   

16 BSF55-3 55 41,6 55,3 61 65,7 72,1 68,2 - 2586  1,2  2,4  22,6  

17 BSF45-3 45 36,9 52,8 60,5 64,1 70,8 61,0 B14 2607  0,4  2,5  19,4  

18 BSF35-3 35 35 49,8 59,6 62,1 67,7 58,7 - 2592  1,0  2,2  29,0  

19 CC55-3 55 42,4 52,5 57,5 62,5 67,9 73,7 - 2607  0,4  2,9  6,5  

20 CC45-3 45 41,3 56 61,7 64,9 70,8 66,9 B14 2600  0,6  2,8  9,7  

21 CC35-3 35 36,9 55,1 55,3 59,6 65,8 66,7 - 2591  1,0  2,9  6,5  

3.2.2.2 Khối lượng thể tích và độ hút nước 

TừăcácăkếtăquảăthíătrongăBảngă4ăvàăbi吋uăđồătrongăhìnhă3ăvàăhìnhă4ăchoăthấy:ă

-ăKhiăhàmălượngăclanhkeăgiảmăkhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăbêătôngăcóăxuăhướngăgiảm,ăkếtăquảănàyă
đượcăgiảiăthíchălàădoăkhốiălượngăriêngăc栄aăcácăphụăgiaănhưăxỉălòăcao,ătroăbayăcóăkhốiălượngăriêngă
thấpăhơnăsoăvớiăkhốiă lượngă riêngăc栄aăxiămĕngăPC,ădoăđóă làmăKLTTăc栄aăbêă tôngăgiảm.ăTrongă
phạmă viă nghiênă c泳u,ă khốiă lượngă th吋ă tíchă c栄aă cácăm磯uă bêă tôngă sửă dụngă xiămĕngă hàmă lượngă
clanhkeăthấpăgiảmă(1,5ă-ă5,9)%ătrongănhómăcấpăphốiă1,ătừă(1,5ă-ă4,2)%ătrongănhómăcấpăphốiă2,ătừă
(0,4ă-ă1,2)%ătrongănhómăcấpăphốiă3ăsoăvớiăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng.ăă

-ăĐộăhútănướcăc栄aăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăsửădụngăXMăCKTăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăsửă
dụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng,ăđi隠uănàyăcóăth吋ăđượcăgiảiăthíchălàădoăs詠ăcóămặtăc栄aăcácăphụăgiaă
khoángăxỉălòăcaoăvàătroăbayălàmăgiảmănướcătrongăbêătôngădoăđóălàmăgiảmălỗărỗngăvàăbêătôngăxítă
đặcăhơnăd磯năđếnăđộăhútănướcăc栄aăbêătôngăgiảm.ă

-ă謂nhăhưởngăc栄aăhàmălượngăclanhkeăđếnăđộăhútănước:ăKhiăgiảmăhàmălượngăclanhkeătừă55ă
xuốngă35ă%,ăkhôngăthấyăảnhăhưởngărõăràngăgi英aăhàmălượngăclanhkeăđếnăđộăhútănước.ă

ă ă
Hình 3. ǜnh hưởng của hàm lượng clanhke 

đến KLTT của BT ở tuổi 28 ngày 

Hình 4. ǜnh hưởng hàm lượng clanhke 

đến độ hút nước bê tông 

3.2.3 Các tính chất của bê tông trong môi trường xâm thực sun phát 

3.2.3.1ăĐộăb隠nălâuăbêătôngătrongămôiătrườngăsunăphátă
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Cácăkếtăquảăthíănghi羽năđánhăgiáătínhăchấtăbêătôngătrongămôiătrườngăsunăphátăđượcănêuătrongă
bảngă5.ă

Bảng 5. Cư運ng độ nén c栄a các mẫu ngâm trong dung dịch sun phát 

Độ b隠n trong dung dịch sun phát 

Cư運ng độ nén tuổi 
365 ngày ngâm trong 

dd sun phát 

Cư運ng độ nén tuổi 
365 ngày ngâm trong 
dd sun phát (khô-ẩm) 

TT KHM 
Hàm 

lượng 
Clanhke, 

%XM 

Cư運ng độ 
nén tuổi 
365 ngày 

ngâm trong 
nư噂c (MPa) 

MPa % MPa % 

1ă M0-1ă 96ă 46,2ă 40,6ă 87,8ă 38,3ă 83,0ă

2ă BSF45-1ă 45ă 46,0ă 43,6ă 94,8ă 39,5ă 85,8ă

3ă CC45-1ă 45ă 45,8ă 43,5ă 95,0ă 38,5ă 84,1ă

4ă M0-2ă 96ă 54,3ă 49,6ă 91,4ă 48,2ă 88,7ă

5ă BSF45-2ă 45ă 52,6ă 50,4ă 95,9ă 46,9ă 89,1ă

6ă CC45-2ă 45ă 52,2ă 48,7ă 93,3ă 47,1ă 90,3ă

7ă M0-3ă 96 70,3ă 67,1ă 95,5ă 65,3ă 92,9ă

8ă BSF45-3ă 45 70,8ă 69,2ă 97,8ă 66,1ă 93,3ă

9ă CC45-3ă 45 70,8ă 69,5ă 98,2ă 66,0ă 93,2ă

Từăcácăkếtăquảăthíănghi羽mătrongăBảngă5ăvàăbi吋uăđồăHìnhă5a)ăvàăb)ăchoăthấyărằng:ăCácăm磯uă
bêătôngăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpătrongăcảă3ănhómăcấpăphốiăvởiătỷăl羽ăN/Xăkhácă
nhau,ăbảoădưỡngămộtănĕmă trongămôiă trườngăsunăphátăcóăm泳căđộăsuyăgiảmăcườngăđộă thấpă
hơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng,ăcụăth吋ăh羽ăsốăcườngăđộănénătuổiă365ă
ngàyăm磯uăngâmătrongămôiătrườngăsunăphátăvàăm磯uăngâmătrongănướcă(R365sunphat/R365nước)ăc栄aă
m磯uăbêă tôngăđốiă ch泳ngă làă 87,8%,ă c栄aăcácăm磯uăbêă tôngă xiămĕngă clanhkeă thấpă từă91,4ăđếnă
98,2%ă(trongătrườngăhợpăbảoădưỡngăkhôngătheoăchuăkỳăkhôă-ăẩm),ăvàătươngă泳ngă83%ăvàătừă
84,1ăđếnă89,3%(trườngăhợpăm磯uăbêătôngăbảoădưỡngăcóăchuăkỳăkhôă-ăẩm).ăă

ă
a) Cấp phối nhóm 1 (0,45 ≤ N/X ≤ 0,5) 

ă
b) Cấp phối nhóm 2 (0,4 ≤ N/X ≤ 0,45) 

Hình 5. Biểu đồ so sánh hê số cường độ nén các mẫu bê tông (nhóm 1 và nhóm 2) 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 258ă

Cácăm磯uăbêătôngăbảoădưỡngătrongămôiătrườngăsunăphátăkhôngăcóăchuăkỳăkhôă-ăẩmăcóăh羽ăsốă
cườngăđộăcaoăhơn,ăhayănóiăcáchăkhácăcácăm磯uăbêătôngăbảoădưỡngătrongămôiătrườngăsunăphátă
cóăchuăkỳăkhôă-ăẩmăcóătổnăthấtăcườngăđộălớnăhơnăvớiăcácăm磯uăchỉăngâmătrongădungădịchăsună
phátămàăkhôngăcóăchuăkỳăkhôă-ăẩm.ăă

3.2.3.2ăĐộănởăthanhăbêătôngătrongămôiătrườngăsunăphátă

Đ吋ăđánhăgiáăảnhăhưởngăc栄aămôiătrườngăsunăphátăđếnăđộănởăbêătông.ăCácăm磯uăbêătôngăkíchă
thướcă(10x10x28,5)cmăđoăđộănởăđượcăbảoădưỡngă trongă2ăđi隠uăki羽n:ăNgâmătrongădungădịchă
sunăphátă(khôngătheoăchuăkỳăkhô-ẩm)ăvàăngâmătrongădungădịchăsunăphátă(chuăkỳăkhôă-ăẩm).ă
Cácăthanhăbêătôngăđượcăxácăđịnhăđộănởăởăcácătuổiă6ătháng,ă9ăthángăvàă12ătháng.ăCácăm磯uăbêă
tôngătrongăthíănghi羽măgồmă9ăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăxỉălòăcaoăB45ăvàăxiămĕngăđaăcấuătửă
C45ăvàăxiămĕngăđốiăch泳ngăM0,ăởăcảă3ănhómăcấpăphốiăvớiătỷăl羽ăN/Xăkhácănhau.ă

ă ă
Hình 6. Mẫu bê tông bảo thí nghiệm độ nở sun phát 

Cácăkếtăquảăđộănởă thanhăbêă tôngă trongădungădịchăsunăphátăđượcăđưaă raă trongăBảngă6ă
dướiăđây:ă

Bảng 6. Độ nở c栄a các mẫu bê tông bảo dư叡ng trong dung dịch sun phát 

Độ nở thanh bê tông trong 
dung dịch sun phát, % 

Độ nở thanh bê tông trong dung 
dịch sun phát (chu kǶ khô - ẩm), %

TT KHM 
Hàm 

lượng 
Clanhke, 

% XM 
6       

tháng 
9   

tháng 12 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng

1ă M0-1ă 96ă 0,041ă 0,091ă 0,172ă 0,054ă 0,126ă 0,289ă

2ă BSF45-1ă 45ă 0,020ă 0,027ă 0,047ă 0,047ă 0,093ă 0,124ă

3ă CC45-1ă 45ă 0,024ă 0,035ă 0,044ă 0,049ă 0,087ă 0,120ă

4ă M0-2ă 96ă 0,032ă 0,075ă 0,16ă 0,046ă 0,123ă 0,267ă

5ă BSF45-2ă 45ă 0,018ă 0,023ă 0,042ă 0,043ă 0,079ă 0,113ă

6ă CC45-2ă 45ă 0,021ă 0,032ă 0,04ă 0,043ă 0,072ă 0,098ă

7ă M0-3ă 96ă 0,021ă 0,045ă 0,11ă 0,034ă 0,103ă 0,204ă

8ă BSF45-3ă 45ă 0,013ă 0,02ă 0,029ă 0,031ă 0,058ă 0,100ă

9ă CC45-3ă 45ă 0,012ă 0,019ă 0,029ă 0,03ă 0,054ă 0,092ă
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Cácăbi吋uăđồătrongăhìnhă7aăvàă7băsoăsánhăđộănởăsunăphátăc栄aăcácăm磯uăbêătôngătuổiă6ăvàă9ă
tháng.ăCácăkếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyărằng:ă

+ăĐộănởăsunăphátăc栄aăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăclanhkeăthấpăđ隠uănhỏăhơnăsoăvớiăm磯uăbêă
tôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng,ăcácăkếtăquảăđ隠uătươngăt詠ăởăcảă3ănhómăcấpăphối.ăCácăkếtă
quảăthíănghi羽măđộănởăthanhăbêătôngănhìnăchungătươngăđồngăvớiăcácăkếtăquảăthíănghi羽măđộănởă
thanhăv英aăc栄aăcácăm磯uăxiămĕng,ă cóă th吋ăgiảiă thíchăđi隠uănàyă tươngă t詠ănhưăphầnăđộănởăc栄aă
thanhăv英a.ăă

+ăĐộănởăc栄aăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăclanhkeăthấpăbảoădưỡngătheoăchuăkỳăkhô-ẩmăcaoă
hơnăđángăk吋ăsoăvớiăm磯uăbêătôngăchỉăbảoădưỡngăngâmătrongădungădịchăsunăphát.ăĐi隠uănàyăcóă
th吋ălýăgiảiădoăkhiăbảoădưỡngăkhôăẩmătốcăđộăkhuếchătán,ăthâmănh壱păc栄aăionăsunăphátăvàoăbêă
tôngănhanhăhơnăsoăvớiăkhôngăbảoădưỡngăkhôăẩm,ăvìăv壱yămàăs詠ătấnăcôngăc栄aăionăsunăphátătạoă
sảnăphẩmăentrigiteă(AFt)ămuộnăgâyănởăth吋ă tíchă tĕng.ăDoăv壱yăm磯uăthanhăbêă tôngăbảoădưỡngă
theoăchuăkỳăkhôăẩmătrongădungădịchăsunăphátăcóăđộănởăcaoăhơnăbêătôngăchỉăbảoădưỡngătrongă
dungădịchăsunăphátănhưngăkhôngătheoăchuăkỳăkhôă-ăẩm.ă

a) 6 tháng b) 9 tháng 

Hình 7. Độ nở sun phát bê tông 

ă
a) Không bảo dưỡng khô - ẩm 

ă
b) Bảo dưỡng khô - ẩm 

Hình 8. Độ nở sun phát bê tông theo thời gian (Cấp phối nhóm 1 (0,45 ≤ N/X ≤ 0,5)) 
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ă
a) Không bảo dưỡng khô - ẩm 

ă
b) Bảo dưỡng khô - ẩm 

Hình 9. Độ nở sun phát bê tông theo thời gian (Cấp phối nhóm 2 (0,4 ≤ N/X ≤ 0,45)) 

3.2.4 Nghiên cứu đánh giá các tính chất của bê tông trong môi trường nước biển 

3.2.4.1ăĐánhăgiáătínhăĕnămònăcốtăthépăbằngăphươngăphápădòngăđi羽năcưỡngăb泳că

Thíănghi羽măđượcăth詠căhi羽nătrênăcácăm磯uăbêătôngăcốtăthépăchếătạoătừă21ăcấpăphốiăbêătông,ă
chiă tiếtă thànhăphầnăcấpăphốiăbêătôngătrongăbảngă7.ăCácăm磯uăbêătôngăđượcătrộnăvàăđúcăm磯uă
theoă tiêuă chuẩnă TCVNă 3105:1993.ă M磯uă đượcă đúcă trongă khuônă hìnhă trụă kíchă thướcă
ɸ100x200mm,ăởăgi英aăm磯uăbêătôngăđượcăcắmăthanhăthépătrònătrơnăɸ10mm.ăLoạiăthépăsửădụngă
trongănghiênăc泳uălàăthépăxâyăd詠ngăɸ10mmătrònătrơnăc栄aăCôngătyăthépăHòaăPhátăphùăhợpăvớiă
loạiăCV-Tă300ătheoătiêuăchuẩnăTCVNă1651-1:2008.ăM磯uăbêătôngăđượcătháoăkhuônăsauăkhiăđúcă
mộtăngàyăvàăđượcăngâmă trongănướcăchoăđếnă tuổiă 14ăngày,ă sauăđóăđượcăbảoădưỡngă trongă
khôngăkhíăởăđộăẩmă(90ă±ă5)%,ă27ºCă±ă2ºăchoăđếnăkhiă28ăngàyătuổiătrướcăkhiăthửănghi羽mătheoă
quyătrìnhănêuătrongătiêuăchuẩnăNTăBuildă356ă[32].ăQuáătrinhăthíănghi羽măđượcătiếnăhànhătrênăcácă
m磯uăbêătôngăthửănghi羽măđếnăkhiăm磯uăbêătôngăbịăn泳tădoăcốăthépăbịăĕnămòn.ăKếtăquảăthíănghi羽mă
th吋ăhi羽nătrongăBảngă7.ă

Bảng 7. Kết quả đo ăn mòn cốt thép theo phương pháp dòng điện cư叡ng b泳c 

TT KHM Hàm lượng 
clanhke, % XM 

Cư運ng độ nén tuổi 
28 ngày (Mpa) 

Số ngày xuất hiện 
vết n泳t (ngày) 

Nhómă1ă(cấpăphốiămácă300-400,ă0,45ă≤ăN/Xă≤ă0,5)ă

1ă M0-1ă PCă 33,1ă 16ă

2ă BSF55-1ă 55ă 35,4ă 21ă

3ă BSF45-1ă 45ă 33,5ă 21ă

4ă BSF35-1ă 35ă 32,8ă 20ă

5ă CC55-1ă 55ă 33,2ă 22ă

6ă CC45-1ă 45ă 33,1ă 22ă

7ă CC35-1ă 35ă 32,3ă 20ă
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TT KHM Hàm lượng 
clanhke, % XM 

Cư運ng độ nén tuổi 
28 ngày (Mpa) 

Số ngày xuất hiện 
vết n泳t (ngày) 

Nhómă2ă(cấpăphốiămácă400-500,ă0,4ă≤ăN/Xă≤ă0,45)ă

8ă M0-2ă PCă 42,3ă 24ă

9ă BFS55-2ă 55ă 44,3ă 27ă

10ă BFS45-2ă 45ă 42,4ă 28ă

11ă BFS35-2ă 35ă 40,6ă 27ă

12ă CC55-2ă 55ă 42,5ă 29ă

13ă CC45-2ă 45ă 41,6ă 28ă

14ă CC35-2ă 35ă 40,1ă 27ă

Nhómă3ă(cấpăphốiămácă500-600,ă0,3ă≤ăN/Xă≤ă0,4)ă

15ă M0-3ă PCă 60,9ă 46ă

16ă BFS55-3ă 55ă 61,0ă 55ă

17ă BFS45-3ă 45ă 60,5ă 54ă

18ă BFS35-3ă 35ă 59,6ă 52ă

19ă CC55-3ă 55ă 57,5ă 56ă

20ă CC45-3ă 45ă 61,7ă 57ă

21ă CC35-3ă 35ă 55,3ă 53ă

ă
b). Bê tông nhóm 2 

a). Bê tông nhóm 1 

c). Bê tông nhóm 3 

Hình 10. Biểu đồ so sánh số ngày xuất hiện vết nứt bê tông  
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ă
Hình 11. Thí nghiệm ăn mòn cốt thép bê tông theo phương pháp dòng điện cưỡng bức 

Nhận xét:  

Từăcácăkếtăquảăthíănghi羽mătrongăBảngă4.13ăvàăcácăbi吋uăđổătừăhìnhă4.55ăđếnăhìnhă4.58ăchoă
thấyărằng:ăă

Cácăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpăcóăthờiăgianăxuấtăhi羽năvếtăn泳tă
doăĕnămònăcốtăthépătheoăphươngăphápădòngăđi羽năcưỡngăb泳călớnăhơnăsoăvớiăbêătôngăsửădụngă
xiămĕngăpoócălĕngă(PC);ă

Tỷăl羽ăN/Xătrongăcấpăphốiăbêătôngăcóăảnhăhưởngănhi隠uăđếnăthờiăgianăxuấtăhi羽năvếtăn泳tătheoă
phươngăphápăthíănghi羽mănày.ăCụăth吋,ăkhiăgiảmătỷăl羽ăN/Xăthờiăgianăđ吋ăxuấtăhi羽năvếtăn泳tătrongă
bêătôngăthửănghi羽mătĕng.ăă

3.2.4.2.ăĐánhăgiáăĕnămònăcốtăthépăbêătôngătheoăphươngăphápăđi羽năthếă

-ă謂nhăhưởngăc栄aăhàmălượngăclanhkeăđếnăđi羽năthếăcácănhómăm磯uănhưăsau:ă

Nhóm cấp phối bê tông tỷ lệ 0,45≤N/X≤0,5: 

+ăVớiăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăxỉălòăcao,ăđi羽năthếăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăđ隠uăcóăxuăhướngă
giảmăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng,ătuyănhiênăxuăhướngăgiảmă
đi羽nă thếă ch壱măởă cácăm磯uă bêă tôngă sửă dụngă xiămĕngă hàmă lượngă clanhkeă 55%ă vàă 45%,ă xuă
hướngăgiảmăđi羽năthếăthấpănhất,ăđạtăm泳căngưỡngăIă(khảănĕngăcốtăthépăbịăĕnămònăkhôngăchắcă
chắn,ă126ămV)ăởălầnălượtăsauă3ăvàă4ăchuăkỳ,ătĕngălênăởăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăxỉălòăcaoă
35%ăclanhke,ăởăsauă2ăchuăkỳ,ătrongăkhiăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđạtăsauă3ăchuăkỳ.ă
Vớiăm泳căngưỡngăđi羽năthếăIIă(cốtăthépăđãăbịăĕnămòn,ăxácăsuấtătrênă90%,ă276ămV),ăcóăth吋ăthấy,ă
m磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđạtăm泳căđi羽năthếăngưỡngă(276ămV)ăsauă6ăchuăkỳ,ăm磯uăbêă
tôngăBSF55-1ăvàăBSF45-1ăsauă9ăchuăkỳ,ăm磯uăbêătôngăBSF35-1ăsauă8ăchuăkỳ.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ă
lýăgiảiădo,ăkhiăsửădụngăxiămĕngăxỉălòăcaoălàmăgiảmăkhảănĕngăĕnămònăcốtăthépăc栄aăbêătông,ătuyă
nhiên,ăkhiăcườngăđộăbêătôngăgiảmăthìăcũngălàmătĕngăkhảănĕngăthâmănh壱păc栄aăionăcloălàmătĕngă
khảănĕngăĕnămònăcốtă thép,ă vìă v壱yămàăvớiăm磯uăbêă tôngăsửădụngăxiămĕngăch泳aă45ăvàă55%ă
clanhkeăkhảănĕngăbịăĕnămònăcốtăthépăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăđốiăch泳ng,ănhưngăvớiăm磯uă
bêătôngăsửădụngăxiămĕngă35%ăclanhkeăkhảănĕngăbịăĕnămònăcốtăthépălạiătĕng.ă
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+ăVớiăcácăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăđaăcấuătử:ăQuyălu壱tăthấyătươngăt詠ăởăcảăhaiănhómă
m磯u,ănhómăm磯uăcóăphụăgiaăđáăvôiăvàăkhôngăcóăđáăvôi.ăXuăhướngăgiảmăđi羽năthếăthấpănhấtăởă
cácă m磯uă cóă hàmă lượngă clanhkeă 45ă vàă 55%.ă Vớiă m磯uă bêă tôngă CC55-1ă đi羽nă thếă giảmă đạtă
ngưỡngăI(126ămV)ăsauă3ăchuăkỳ,ăngưỡngăIIă(276ămV)ăsauă12ăchuăkỳ,ăm磯uăCC45-1ăđạtăngưỡngă
đi羽năthếăI(126ămV)ăsauă3ăchuăkỳăvàăngưỡngăđi羽năthếăIIă(276ămV)ăsauă10ăchuăkỳ,ăm磯uăCC35-1ă
đạtăngưỡngăđi羽năthếăI(126ămV)ăsauă3ăchuăkỳăvàăngưỡngăđi羽năthếăIIă(276ămV)ăsauă7ăchuăkỳăvàă
m磯uăCC.25.01ăđạtăngưỡngăđi羽năthếăI(126ămV)ăsauă2ăchuăkỳăvàăngưỡngăđi羽năthếăIIă(276ămV)ă
sauă6ăchuăkỳ.ăCácăkếtăquảănàyăchoăthấyărằngăvớiăcácăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăcóătroăbayă
cóăm泳căgiảmăđi羽năthếăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăkhôngăch泳aătroăbay.ăĐi隠uănàyăchỉăraărằngăkhảănĕngă
bảoăv羽ătốtăhơnăc栄aăcácănhómăm磯uăch泳aă10ă%ătroăbayătrongăxiămĕng.ăă

Nhóm cấp phối bê tông tỷ lệ 0,4≤N/X≤0,45 và 0,3≤N/X≤04:ă

Cácăkếtăquảăchoăthấyătươngăt詠ăvớiănhómăcấpăphốiă0,45≤N/X≤0,5.ăBêătôngăsửădụngăxiămĕngă
poócălĕngă(PC)ăcóăđi羽năthếăcốtăthépăgiảmănhanhăhơnăsoăvớiăcácăm磯uăbêătôngăsửădụngăxiămĕngă
clanhkeăthấp.ăă

Hình 12. Điện thế cốt thép bê tông (nhóm 1)      Hình 13. Điện thế cốt thép bê tông (nhóm 2)     

-ă謂nhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăN/Xăđếnăđi羽năthếăcốtăthépăbêătông:ă

Vớiă tấtăcảăcácăm磯uăbêătông,ăkếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyăđi羽năthếăcốtă thépăbêătôngăgiảmă
ch壱măhơnăkhiătỷăl羽ăN/Xăgiảm.ăĐi隠uănàyătươngăđồngăvớiăcácăkếtăquảăthíănghi羽mătrênăkhiăgiảmătỷă
l羽ăN/Xălàmăbêătôngăđặcăchắcăvàăítălỗăxốpăhơn,ăkhảănĕngăthâmănh壱păionăcloăvàoăbêătôngăvàăkhảă
nĕngăcốtăthépăbịăĕnămònăgiảm.ă

4.2.5 Quá trình cacbonat hóa vữa và bê tông trong môi trường khí CO2 

Quáătrìnhăcacbonatăhóaăbêătôngăđượcăđánhăgiáăthôngăquaăthíănghi羽măbảoădưỡngăm磯uăv英aă
vàăbêătôngătrongămôiătrườngăthúcăđẩyăcacbonatăhóaă(nồngăđộăth吋ătíchăCO2ă5%,ăđộăẩmă70%,ă
nhi羽tăđộă27ăoC).ăCácăm磯uăv英aătừăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấp,ăxiămĕngăđốiăch泳ngăvàm磯uă
bêătôngăthửănghi羽măđượcăbảoădưỡngăthúcăđẩyăcacbonatăhoáătrongăthờiăgiană4ătuầnăvàă8ătuần,ă
sauăđóăcácăm磯uăđượcăthíănghi羽măxácăđịnhăchi隠uăsâuăcacbonatăhóaăbằngăphươngăphápădùngă
thuốcăthửăphenolphtaleinăphunălênămặtăcắtăc栄aăm磯u.ă

Cácă kếtă quảă thíă nghi羽mă đoă chi隠uă sâuă cacbonată hóaă cácăm磯uă v英aă đượcă tổngă hợpă trongă
Bảngă8ăvàăcácăm磯uăbêătôngăBảngă9ădướiăđây.ă
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Bảng 8. Kết quả đo chi隠u sâu cacbonat hoá c栄a các mẫu v英a 

Chi隠u sâu cacbonat hoá (mm) 
TT KHM 

4 tuần bảo dư叡ng 8 tuần bảo dư叡ng 

1ă M0ă 3ă 6ă

2ă B55ă 6ă 12ă

3ă B45ă 7ă 14ă

4ă B35ă 8ă 15ă

5ă C55ă 5ă 11ă

6ă C45ă 7ă 13ă

7ă C35ă 9ă 16ă

Bảng 9. Kết quả đo chi隠u sâu cacbonat hóa các mẫu bê tông 

Chi隠u sâu cacbonat hóa (mm) 
TT KHM Hàm lượng Clanhke, 

% XM 4 tuần bảo dư叡ng 8 tuần bảo dư叡ng 

Nhómăcấpăphốiămacă300ă-ă400,ă0,45≤N/X≤0,5ă ă ă

1ă M0-1ă 96ă 3ă 5ă

2ă BSF55-1ă 55ă 5ă 10ă

3ă BSF45-1ă 45ă 6,5ă 11ă

4ă BSF35-1ă 35ă 7,5ă 13ă

5ă CC55-1ă 55ă 5,5ă 10ă

6ă CC45-1ă 45ă 6,5ă 11ă

7ă CC35-1ă 35ă 8ă 14ă

Nhómăcấpăphốiămácă400ă-ă500,ă0,4≤N/X≤0,45ă ă ă

8ă M0-2ă 96ă 1,5ă 3ă

9ă BSF55-2ă 55ă 4ă 8ă

10ă BSF45-2ă 45ă 5ă 9ă

11ă BSF35-2ă 35ă 6ă 11ă

12ă CC55-2ă 55ă 4,5ă 8ă

13ă CC45-2ă 45ă 5,5ă 9ă

14ă CC35-2ă 35ă 6ă 11ă
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Chi隠u sâu cacbonat hóa (mm) 
TT KHM Hàm lượng Clanhke, 

% XM 4 tuần bảo dư叡ng 8 tuần bảo dư叡ng 

Nhómăcấpăphốiămacă500ă-ă600,ă0,3≤N/X≤0,4ă ă ă

15ă M0-3ă 96ă 0,5ă 1ă

16ă BSF55-3ă 55ă 2,5ă 3ă

17ă BSF45-3ă 45ă 3ă 5ă

18ă BSF35-3ă 35ă 4ă 6ă

19ă CC55-3ă 55ă 2ă 3ă

20ă CC45-3ă 45ă 3,5ă 5ă

21ă CC35-3ă 35ă 4ă 6ă

ă

ă

ă
Hình 14. Thí nghiệm xác định chiều sâu cacbonat hoá mẫu vữa xi măng  
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ă

ă

ă

ă
Hình 15. Thí nghiệm xác định chiều sâu cacbonat hoá mẫu bê tông 

Nhận xét: 

ăTừăcácăkếtăquảăthíănghi羽măthúcăđẩyăcacbonatăhóaăm磯uăv英aăvàăbêătôngăsửădụngăxiămĕngă
hàmălượngăclanhkeăthấpătaăthấyărằng:ă

-ă Chi隠uă sâuă cácă bonată hóaă c栄aă cácăm磯uă v英aă vàă bêă tôngă sửă dụngă xiă mĕngă hàmă lượngă
clanhkeăthấpăcaoăhơnăsoăvớiăcácăm磯uăv英aăvàăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăpoócălĕng(PC)ăởăcảă
sauă4ătuầnăvàă8ătuầnăbảoădưỡng;ă

ă ă
Hình 16. Chiều sâu cacbonat hoá các mẫu vữa 

xi măng clanhke thấp và xi măng PC 

Hình 17. Chiều sâu cacbonat hoá của các mẫu 

bê tông trong nghiên cứu 

-ă Tốcă độă cacbonată hoáă (hayă chi隠uă sâuă cacbonată hóa)ă c栄aă cácăm磯uă v英aă vàă bêă tôngă sửă
dụngxiămĕngăclanhkeăthấpătĕngăkhiăgiảmăhàmălượngăclanhkeătrongăxiămĕng,ăquyălu壱tănàyăthấyă
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tươngăt詠ăvớiăcảăxiămĕngăxỉălòăcaoăvàăxiămĕngăđaăcấuătử.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăđượcăgiảiăthíchănhưă
sau:ădoăgiảmăhàmălượngăclanhkeătrongăxiămĕngăđồngănghĩaăvớiăvi羽cătĕngăcácăphụăgiaăkhoángă
troăbayăvàăxỉălòăcao,ăkhiăđóăsảnăphẩmăthuỷăhoáătrongăbêătôngăcóălượngăCa(OH)2ăsinhăraăgiảm,ă
vìăv壱yăkhiăbêătôngăbịăcacbonatăhoá,ălượngăCa(OH)2ăhoàătanătrongăcácălỗărỗngămaoăquảnăphảnă
泳ngăgiảmănhanhăhơnălàmătốcăđộăgiảmăpHăc栄aălớpăbêătôngăsẽăcaoăhơn,ălàmăchi隠uăsâuăcacbonată
hoáăbêătôngătĕng.ă

a) Mẫu xi măng xỉ lò cao b) Mẫu xi măng đa cấu tử 

Hình 18. ǜnh hưởng của hàm lượng clanhke trong xi măng đến chiều sâu cacbonat hoá mẫu 

vữa xi măng clanhke thấp 

ă
a) BT sử dụng xi măng xỉ lò cao 

ă
b) BT sử dụng xi măng đa cấu tử 

Hình 19. ǜnh hưởng hàm lượng clanhke đến ăn mòn cacbonat hoá bê tông 

-ăTỷăl羽ăN/Xăcóăảnhăhưởngălớnăđếnăĕnămònăcacbonatăhoáăbêătông,ănhưăthấyătrongăbi吋uăđồă
hìnhă20ăkhiăgiảmătỷăl羽ăN/X,ăchi隠uăsâuăcacbonatăhoáăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăxiămĕngăhàmălượngă
clanhkeăthấpăgiảmăvàăngượcălại,ăđi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiă thíchădoăkhiăgiảmălượngănướcătrộn,ăbêă
tôngăsẽăđặcăchắcăhơn,ălàmăkhảănĕngăthấmăkhíăvàătốcăđộăkhuyếchătánăc栄aăkhíăCO2ăvàoăbêătôngă
giảm,ăvìăv壱yămàătốcăđộăphảnă泳ngăcacbonatăhoáăbêătôngăgiảm.ăă
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ă
Hình 20. ǜnh hưởng của tỷ lệ N/X đến chiều sâu cacbonat hoá bê tông 

Kết lu壱n 

Từăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăc栄aăđ隠ătài,ăcóăth吋ărútăraămộtăsốăkếtălu壱năsau:ă

1.ăV隠ătốcăđộăđóngărắnăc栄aăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấp:ăBêătôngăsửă
dụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeăthấpăcóăcườngăđộătuổiăsớmăphátătri吋năch壱măhơnăsoăvớiăbêă
tôngăsửădungăxiămĕngăPC.ăKhiăhàmălượngăclanhkeătrongăxiămĕngăgiảmăthìătốcăđộăđóngărắnătuổiă
sớmăgiảmătheo.ă

2.ăĐộăb隠năbêătôngătrongămôiătrườngăsunăphát:ăBêătôngăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeă
thấpă(trongănghiênăc泳uăgồmăcóăxiămĕngăxỉăvàăxiămĕngăđaăcấuătử)ăcóăđộăb隠nătrongămôiătrườngă
xâmăth詠căsunăphátătốtăhơnăsoăvớiăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng.ăĐi隠uănàyăth吋ăhi羽nă
bằngăđộăb隠nă lâuă vàăđộă nởă thànhăbêă tôngă trongămôiă trườngă sună phát.ă Tuyănhiên,ă trongămôiă
trườngăkhôă-ăẩmălàmăđộăb隠năbêătôngăgiảm.ăăă

3.ăĐộăb隠năbêătôngătrongămôiătrườngănướcăbi吋n:ăBêătôngăsửădụngăxiămĕngăclanhkeăthấpăcóă
độăb隠nălâuătốtătrongămôiătrườngănướcăbi吋n.ăVớiăbêătôngăcốtăthép,ăcóăkhảănĕngăchốngăĕnămònă
cốtăthépătốtăhơnăsoăvớiăbêătôngăsửădụngăxiămĕngăPCăđốiăch泳ngăkhiăcóăcùngăcườngăđộănén.ăă

4.ă Khảă nĕngă bịă cacbonată hóaă bêă tông:ă Bêă tôngă sửă dụngă xiă mĕngă clanhkeă thấpă cóă tốcă
cacbonatăhóaăcaoăhơnăsoăvớiăxiămĕngăPCăđốiăch泳ng.ăĐâyălàăvấnăđ隠ăcầnăphảiăđượcălưuăýăkhiă
sửădụngăxiămĕngăch泳aă ítăclanhkehoặcăsửădụngă lượngă lớnăphụăgiaăkhoángă trongăchếă tạoăbêă
tôngăcốtăthép.ăă

 

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

1.ăNghiênăc泳uăsửădụngăxỉăhạtă lòăcaoăNh壱tăBảnă làmăphụăgiaăkhoángăchoăchếă tạoăxiămĕngă
(nghiênăc泳uăxỉăNippon)ăậă2005;ă

2.ăVũăHảiăNamăvàăcộngăs詠,ăBáoăcáoătổngăkếtăđ隠ătàiăNghiênăc泳uăsửădụngătroăbayăInđonêxiaă
vàăPhảăLạiăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăvàăbêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă2007;ă

3.ăTS.ăLưuăThịăHồngăvàăcộngăs詠,ăNghiênăc泳uătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăđaăcấuătửă-ă2010,ăđ隠ătàiă
nghiênăc泳uăhợpătácăVi羽năVLXDăvàăCôngătyăTaiyoăNh壱tăBản;ă
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4.ăNguy宇năMạnhăTườngăvàăcộngăs詠,ăNghiênăc泳uăsửădụngătroăbayăNMNĐăQuảngăNinhălàmă
phụăgiaăkhoángăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợp,ăxiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợpăítătoảă
nhi羽tăvàăxiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợpăb隠năsunăphátăchoănhàămáyăxiămĕngăHạăLong,ăVi羽năV壱tă
li羽uăxâyăd詠ngă2013;ă

5.ăTCVNă3016:1993ăHỗnăhợpăbêătôngănặngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộăsụt;ă

6.ăTCVNă3113:1993ăBêătôngănặngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộăhútănước;ă

7.ăTCVNă3115:1993ăBêătôngănặngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăkhốiălượngăth吋ătích;ă

8.ăTCVNă3118:1993ăBêătôngănặngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăcườngăđộănén;ă

9.ăTCVNă9501:2013ăXiămĕngăđaăcấuătử;ă

10.ăTCVNă4316:2007ăXiămĕngăpoócălĕngăxỉălòăcao;ă

11.ăTCVNă9342;2012ăBêătôngăcốtă thépă-ăKi吋mătraăkhảănĕngăcốtă thépăbịăĕnămònă-ăPhươngă
phápăđi羽năthế;ă

12.ăTCVNă9337:2012ăBêătôngănặngă-ăXácăđịnhăđộăthấmăionăcloăbằngăphươngăphápăđoăđi羽nă
lượng;ă

13.ă NTă Buildă 356ă Concrete,ă repairingă materialsă andă protectiveă coating:ă Embeddedă steelă
method,ăchlorideăpermeability;ă

14.ăJISă1153ăMethodăofăacceleratedăcarbonationătestăforăconcrete;ă

15.ăJISă1152Methodăforămeasuringăcarbonationădepthăofăconcrete.ă
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ẢNH HƯỞNG C曳A TRO BAY NHI烏T ĐI烏N Đ渦T THAN PHUN 
TỚI CÁC TệNH CHẤT C曳A GẠCH BÊ TỌNG 

EFFECTăOFăFLYăASHăPCăONăPROPERTIESăOFăCONCRETEăBRICKă

TS. Nguy宇n Dương Định 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Bàiă viếtă nàyă trìnhăbàyănghiênă c泳uăảnhăhưởngă c栄aă troăbayă tớiă cácă tínhă chấtă c栄aăgạchăbêă

tông.ăTỷăl羽ătroăbayăđượcăsửădụngătrongăphốiăli羽uăgạchăbêătôngălàă0%,ă5%,ă10%,ă15%,ăvàă20%ă
theoăkhốiălượngăkhô.ăCácătínhăchấtăcơălýăc栄aăgạchăbêătôngăđượcăthửănghi羽măbaoăgồm:ăcườngă
độănénă(3,ă7,ăvàă28ăngàyătuổi),ăđộăhútănướcă(28ăngày),ăđộăthấmănướcă(28ăngàyătuổi).ăKếtăquảă
thíănghi羽măchoăthấyăvi羽căsửădụngătroăbayălàmătĕngăcườngăđộănén,ălàmăgiảmăđộăhútănướcăvàă
tĕngăkhảănĕngăchốngăthấmăc栄aăgạchăbêătông.ăCườngăđộănénăc栄aăGBTăđạtăgiáătrịăcaoănhấtăkhiă
sửădụngă10%ătroăbay,ătrongăkhiăđộăhútănướcăcàngăgiảmăvàăkhảănĕngăchốngăthấmăcàngătĕngăkhiă
tĕngăhàmălượngătroăbay.ă

Từ khóa: troăbay,ăgạchăbêătông,ăcườngăđộ,ăđộăhútănước,ăđộăthấmănước.ă

Abstract:  
Thisăpaperăpresentsă theăeffectăofă flyăashăonă theăpropertiesăofăconcreteăbricks.ăTheă flyăashă

ratioă usedă ină concreteă brickămixesă wereă 0%,ă 5%,ă 10%,ă 15%,ă andă 20%ă byă dryă weight.ă Theă
physicalăpropertiesăofătheătestedăbricksăwere:ăcompressiveăstrengthă(atătheăagesăofă3,ă7,ăandă28ă
days),ăwaterăabsorptionă (ată theăageăofă28ădays),ăwaterăpermeabilityă (ată theăageăofă28ădays).ă
Theă resultsă showă thată theă useă ofă flyă ashă increasesă compressiveă strength,ă reducesă wateră
absorptionăandăimprovesăwaterproofingăperformanceăofăconcreteăbricks.ăCompressiveăstrengthă
ofă concreteă brickă hadă theă highestă valueă whenă usingă 10%ă flyă ash,ă whileă wateră absorptionă
decreasedăandăwaterproofingăcapacityăincreasedăasăflyăashăincreased.ă

Keywords:ă flyă ash,ă concreteă bricks,ă compressiveă strength,ă wateră absorption,ă wateră
permeability.ă

ă

1. Gi噂i thiệu:   

Hi羽nă nay,ă sảnă lượngă gạchă xâyă d詠ngă c栄aă nướcă taă vàoă khoảngă 18ă tỷă viênă gạchă tiêuă
chuẩn/nĕm,ătrongăđóăgạchăxâyăđấtăsétănungăchiếmătrênă90%,ăd詠ăkiếnăđếnănĕmă2020ănướcătaă
sẽăcầnăkhoảngă42ătỷăviênătiêuăchuẩn/nĕm.ăVớiănhuăcầuăđó,ănướcătaăsẽătiêuătốnămộtălượngărấtă
lớnăkhoảngă60ătri羽uăm3ăđấtăsétăvàăkhoảngă6ătri羽uătấnăthan,ăgâyăảnhăhưởngăđếnăquỹăđấtănôngă
nghi羽p,ăcạnăki羽tănguồnănhiênăli羽uăthan.ăNgoàiăraă trongăquáătrìnhăsảnăxuấtăgạchăđấtăsétănungă
cònăsinhăraălượngăkhíăthảiălớn,ăgâyăôănhi宇mămôiătrường.ăTrướcăth詠cătrạngăđó,ăđ吋ătiếtăki羽mătàiă
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nguyênăvàăgiảmăthi吋uăôănhi宇mămôiătrường,ăChínhăph栄ăvàăBộăXâyăd詠ngăđãătri吋năkhaiăth詠căhi羽nă
“Chươngătrìnhăphátătri吋năv壱tăli羽uăkhôngănungăđếnănĕmă2020”ănhằmătừngăbướcăthayăthếăgạchă
xâyăđấtăsétănungăbằngăgạchăkhôngănungă[1].ă

Troăbayălàăsảnăphẩmăphụăc栄aăquáătrìnhăđốtăthanătrongălòăhơiăc栄aăcácănhàămáyănhi羽tăđi羽n.ă
Tínhăđếnă2016,ănướcătaăcóătổngăcộngă20ănhàămáyănhi羽tăđi羽năđangăhoạtăđộng,ătroăđóăcóă12ănhàă
máyăsửădụngăcôngăngh羽ăđốtăthanăphun,ă8ănhàămáyăsửădụngăcôngăngh羽ăđốtăthanătầngăsôiă[2].ă
Lượngătroăbayăphátăthảiănĕmă2016ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă1.ă

Bảng 1: Lượng phát sinh tro bay c栄a Việt Nam năm 2016 [2] 

STT Công nghệ đốt than Lượng tro bay (tấn) Tỷ lệ (%) 

1ă Côngăngh羽ăPCă 8.545.516ă 68ă

2ă Côngăngh羽ăCFBă 4.081.968ă 32ă

Tổngă 12.627.484ă 100ă

Lượngăphátăthảiătroăbayăsẽătiếpătụcătĕngătrongănh英ngănắmătớiădoănhi隠uănhàămáyănhi羽tăđi羽nă
sẽăđiăvàoăhoạtăđộng.ă

Theoăthốngăkêăchỉăkhoảngă25-30%ălượngătroăxỉăđượcăsửădụngălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ătrongă
đóăvi羽căsửădụngăxỉăđáyătươngăđốiănhi隠uătrongăkhiătroăbayăítăhơnă[2].ăNhi隠uănhàămáy,ătroăxỉăhoànă
toànăchưaăđượcăsửădụng.ăPhầnălớnătroăbayăđượcăđưaăđiătrônălấp.ăĐi隠uănàyăvừaăgâyătiêuătốnă
di羽nătíchăđấtălớnăđ吋ălàmăbãiăchônălấp,ăvừaăgâyăôănhi宇mămôiătrườngădoătroăbayăcóăth吋ăch泳aămộtă
sốăkimăloạiănặng.ăChínhăvìăv壱y,ănĕmă2017,ăth栄ătướngăđãăkýăbanăhànhăquyếtăđịnhă452ăv隠ăvi羽că
phêăduy羽tăĐ隠ăánăĐ隠ăánăđẩyămạnhăxửă lý,ăsửădụngă tro,ăxỉ,ă thạchăcaoăc栄aăcácănhàămáyănhi羽tă
đi羽n,ănhàămáyăhóaăchất,ăphânăbónă làmănguyênă li羽uăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăvàă trongăcácă
côngătrìnhăxâyăd詠ngă[3].ă

Gạchăbêătôngălàămộtătrongănh英ngăv壱tăli羽uăxâyăkhôngănungăđượcăkhuyếnăkhíchăsảnăxuấtăvàă
sửădụng.ăVi羽căsửădụngătroăbayălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtăgạchăbêătôngăvừaăgiúpătiếtăki羽mătàiă
nguyênăthiênănhiênă(cát,ăđá),ăvừaăgiúpăgiảmăthi吋uăôănhi宇mămôiătrườngădoătroăbayăgâyăra.ă

Cácănghiênăc泳uătrongăvàăngoàiănướcăch栄ăyếuăt壱pătrungăvàoăvi羽căsửădụngătroăbayălàmăphụă
giaăkhoángăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăvàăbêătôngă[4,5].ăTroăbayăđóngăvaiătròălàmăchấtăkếtădínhăthayă
thếămộtăphầnăxiămĕngă [4].ăTrongăquáă trìnhăhydrată hóa,ă xảyă raăphảnă泳ngăpozzolanăgi英aăcácă
thànhăphầnăc栄aătroăbayăvàăCa(OH)2ătrongăhồăxiămĕngăđ吋ătạoăkhoángăCSHăgiúpătĕngăcườngăđộă
choăxiămĕngăvàăbêătông.ăĐoăđộăhoạtătínhăth栄yăl詠căc栄aătroăbayăthấpăhơnăxiămĕng,ănênăvi羽căsửă
dụngătroăbayălàmăgiảmăcườngăđộăsớmăc栄aăxiămĕngăvàăbêătông,ănhưngălàmătĕngăcườngăđộătuổiă
muộnăc栄aăxiămĕngăvàăbêătôngă[5].ăVi羽căsửădụngătroăbayăcònălàmătĕngăkhảănĕngăchốngăthấmăvàă
độăb隠năc栄aăbêătông.ă

Trênă thếăgiới,ă cóămộtă sốănghiênăc泳uăsửădụngă troăbayă làmănguyênă li羽uăsảnăxuấtăgạchăbêă
tông.ăTroăbayăvừaăcóăth吋ăsửădụngăđ吋ăthayăthếămộtăphầnăxiămĕng,ăvừaăcóăth吋ăsửădụngălàmăcốtă
li羽uămịnătrongăsảnăxuấtăgạchăbêătông.ă
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雲ăVi羽tăNam,ănĕmă2009ăVi羽năVLXDăđãătiếnăhànhănghiênăc泳uăsửădụngătroăxỉăCFBăc栄aănhàă
máyănhi羽tăđi羽năCaoăNgạnălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtăgạchăbêătôngă[6].ăTrongănghiênăc泳uănàyătroă
bayăđượcăsửădụngălàmăphụăgiaăkhoángăthayăthếăxiămĕng.ăKếtăquảăchoăthấy,ăcóăth吋ăsửădụngătroă
bayăsauăkhiăxửălýă栄ăẩmăcóăth吋ălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtăgạchăbêătông.ă

Tuyănhiên,ă trongănướcăchưaăcóănghiênăc泳uăsửădụngă troăbayăPCă trongăsảnăxuấtăgạchăbêă
tông.ăTrongăkhiătroăxỉăPCăchiếmăphầnălớnătrongătổngălượngătroăxỉăthảiăraătừăcácănhàămáyănhi羽tă
đi羽nă(nhưătrongăBảngă1).ă

Chínhăvìăv壱y,ănghiênăc泳uănàyă t壱pă trungăvàoăảnhăhưởngăc栄aă troăbayăPCă tớiă tínhăchấtăc栄aă
gạchăbêătông.ăTrênăcơăsởăđóăđánhăgiáăkhảănĕngăsửădụngătroăbayăPCălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtă
gạchăbêătông.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm: 

2.1 .Vật liệu thí nghiệm: 

2.1.1 Xi măng 

XiămĕngăđượcăsửădụngălàăxiămĕngăVicemăBútăSơnăPC40ătheoătiêuăchuẩnăTCVNă2682:2009ă
Xiămĕngăpoocălĕngă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱t.ăTínhăchấtăcơălý,ăthànhăphầnăhóa,ăkhoángăc栄aăxiămĕngă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă2,ă3,ă4.ă

Bảng 2: Tính chất cơ lý c栄a xi măng PC40 Bút Sơn 

TTă Chỉătiêuă Kếtăquảă PPăthửă

1ă Độămịn,ătheoăphươngăphápăBlaine,ăcm2/gă 3510ă TCVNă4030:2003ă

2ă Lượngăsótăsàngă0,09mm,ă%ă 1,1ă TCVNă4030:2003ă

3ă Lượngănướcătiêuăchuẩn,ă%ă 26,3ă TCVNă6017:1995ă

Thờiăgianăđôngăkết,ăphútă ă ă

-ăBắtăđầuă 150ă TCVNă6017:1995ă4ă

-ăKếtăthúcă 185ă ă

Cườngăđộănén,ăMPaă ă ă

-ă3ăngàyă 34.86ă TCVNă6016:2011ă5ă

-ă28ăngàyă 52.34ă ă

6ă HàmălượngăSO3,ă%ă 2.07ă TCVNă141:1998ă

Bảng 3: Thành phần hóa c栄a xi măng PC40 Bút Sơn 
Thành phần hóa, % khối lượng 

MKN SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O TiO2 CKT 
1,33ă 20,30ă 3,30ă 5,32ă 61,50ă 1,51ă 2,17ă 0,90ă 0,00ă 0,46ă 0,04ă
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Bảng 4: Thành phần khoáng c栄a xi măng PC40 Bút Sơn 
Thành phần khoáng tính toán, % khối lượng 

C3S C2S C3A C4AF 
61,94ă 9,15ă 7,06ă 11,38ă

2.1.2 Đá mạt 

ĐáămạtăđượcălấyătừănhàămáyăgạchăKhangăMinh,ăHàăNam.ăCácătínhăchấtăcơălýăc栄aăđáămạtă
đượcătrìnhăbàyătrongăBảngă5ăvàă6.ă

Bảng 5: Thành phần h衣t c栄a đá m衣t  

C叡 sàng Hàm lượng sót sàng % Hàm lượng sót sàng, (TCVN 9502-2012) 
5ă 0ă <5ă
2,5ă 24.97ă 0-25ă
1,25ă 50.86ă 10-50ă
0,63ă 63.55ă 35-70ă
0,315ă 87.86ă 65-90ă
0,15ă 96.23ă 80-95ă

Bảng 6: Các tính chất cơ lý c栄a đá m衣t 
Tínhăchấtă Kếtăquảă Đơnăvịă Phươngăphápăthửă

Khốiălượngăth吋ătíchăđổăđốngă 1,671ă g/cm3ă TCVNă7572-6:2006ă
Độăẩmăc栄aăđáă 0,86ă %ă TCVNă7572-7:2006ă

Khốiălượngăriêngă 2,705ă g/cm3ă TCVNă7572-4:2006ă
Khốiălượngăth吋ătíchăkhôă 2,563ă g/cm3ă TCVNă7572-4:2006ă

Modunăđộălớnă 3,23ă ă TCVNă7572-2:2006ă
ĐộăhútăNướcă 2,459ă %ă TCVNă7572-4:2006ă

2.1.3. Tro bay nhiệt điện. 

Troăbayăsửădụngăchoăđ隠ătàiălàătroăbayăc栄aănhàămáyănhi羽tăđi羽n(ăNMNĐ)ăVĩnhăTân.ăTroăbayă
VĩnhăTânăphùăhợpăvớiătroăbayăloạiăFătheoăTCVNă10302:2014.ă

Thànhăphầnăhóa,ăcácătínhăchấtăc栄aătroăbayăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă3.6ăvàăbảngă3.7ădướiăđây:ă

Bảng 7: Thành phần hóa tro bay Vƿnh Tân 

MKNă SiO2ă Fe2O3ă Al2O3ă CaOă MgOă SO3ă K2Oă Na2Oă TiO2ă N2Oătdă CaOătdă

11,4ă 53,38ă 4,63ă 21,5ă 1,54ă 1,41ă 0,36ă 4,02ă 0,04ă 0,89ă 2,69ă 0,00ă
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Bảng 8: Các tính chất cơ lý c栄a tro bay NMNĐ Vƿnh Tân  
(theo tiêu chuẩn TCVN 10302:2014) 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
1ă Tổngăhàmălượngăcácăôxită(SiO2,ăAl2O3,ăFe2O3)ă %ă 79,51ă
2ă HàmălượngăSO3ă %ă 0,36ă
3ă HàmălượngăCaoăt詠ădoă %ă <0,008ă
4ă Hàmălượngăki隠măNaO2tđă %ă 2,45ă
5ă Độăẩmă %ă 2,55ă
6ă HàmălượngăMKNă %ă 11,4ă
7ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 2,2ă
8ă Độămịnătrênăsàngă45mă %ă 29,4ă
9ă Chỉăsốăhoạtătínhăcườngăđộă

-ă雲ătuổiă7ăngàyă
-ă雲ătuổiă28ăngàyă

%ă ă
75,30ă
87,60ă

10ă Lượngănướcăyêuăcầuă %ă 95ă

2.2. Phương pháp thí nghiệm: 

2.2.1 Chuẩn bị mẫu 

Cácăm磯uăgạchăđượcăcân,ă trộnăkhô,ăsauăđốă trộnăướtă theoă tỷă l羽ăchoă trongăBảngă9.ăSauăđóă
m磯uăđượcătạoăhìnhăbằngăphươngăphápărungăép.ăM磯uăsauătạoăhìnhăđượcăbảoădưỡngăđếnăkhiă
tiếnăhànhăcácăthửănghi羽măcácătínhăchấtăcơălý.ă

Bảng 9: Thành phần cấp phối c栄a các mẫu g衣ch bê tông 

Kỹ hiệu mẫu Xi măng (%) Tro bay (%) Đá m衣t (%) Nư噂c (% theo 
khối lượng khô)

F0ă 8ă 0ă 92ă 7,5ă
F5ă 8ă 5ă 87ă 7,5ă
F10ă 8ă 10ă 82ă 7,7ă
F15ă 8ă 15ă 77ă 7,9ă
F20ă 8ă 20ă 72ă 8,4ă

2.2.2 Thử nghiệm các tính chất cơ lý 

-ăM磯uăđượcăthửăcườngăđộănénăởă3,ă7ăvàă28ăngàyătuổi,ătheoăTCVNă6477:2016.ă

-ăM磯uăđượcăthửăđộăhútănướcăởă28ăngàyătuổi,ătheoăTCVNă6477:2016.ă

-ăM磯uăđượcăthửăđộăthấmănướcăởă28ăngàyătuổi,ătheoăTCVNă6477:2016.ă
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3. Kết quả nghiên c泳u: 

3.1 Ảnh hưởng của tro bay tới cường độ nén của gạch bê tông 

Kếtăquảăcườngăđộănénăc栄aăcácăm磯uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă1.ă

ă
Hình 1: ǜnh hưởng của tro bay tới cường độ nén của gạch bê tông 

Kếtăquảătrongăhìnhă1ăchoăthấy,ăởăcácăngàyătuổiă3,ă7ăvàă28,ătấtăcảăcácăm磯uăch泳aătroăbayă(F5,ă
F10,ăF15,ăF20)ăđ隠uăcóăcườngăđộăcaoăhơnăsoăvớiămấuăđốiăch泳ngă(F0).ăĐi隠uănàyăcóănghĩaă làă
vi羽căsửădụngătroăbayălàmătĕngăcườngăđộăc栄aăgạchăbêătông.ăS詠ătĕngăcườngăđộănàyălàădoătroă
bayăcóătínhăchấtăth栄yăl詠c,ătroăbayăphảnă泳ngăvớiăCa(OH)2ătạoăraăCSH.ă

Vớiăhàmălượngătroăbayăsửădụngătừă0ăđếnă10%,ăcườngăđộăgạchăbêătôngătĕngăkhiătĕngăhàmă
lượngătroăbay.ăTráiă lại,ăvớiăhàmălượngătroăbayă từă10ăđếnă20%,ăcườngăđộăc栄aăGBTăgiảmăkhiă
tĕngăhàmălượngătroăbay.ăCácăkếtăquảănàyăđượcăgiảiăthíchănhưăsau.ăTroăbayăcóăth吋ăhoạtăđộngă
vớiă2ăvaiă tròăthayăthếăcốtă li羽uă(đáămạt)ăvàăvaiă tròăchấtăkếtădínhăth栄yă l詠c.ăKhiă thayăthếăđáămạtă
bằngătroăbayăvớiăhàmălượngă5%ăvàă10%ăthìăgiáătrịăcườngăđộăcóăxuăhướngătĕng,ăđi隠uănàyăcóă
th吋ăđượcăgiảiăthíchălàădoătínhăchấtăth栄yăl詠căc栄aătroăbayălớnăhơnăsoăvớiăs詠ăchênhăl羽chăcườngăđộă
gi英aăđáămạtăvàătroăbayă(đáămạtăcóăcườngăđộălớnăhơnătroăbay).ăKhiătiếpătụcătĕngăhàmălượngătroă
bayă(15%ăvàă20%),ăảnhăhưởngăc栄aătroăbayălàmăcốtăli羽uălớnăhơnătácădụngăc栄aătroăbayăđóngăvaiă
tròăchấtăkếtădính,ăd磯nătớiăcườngăđộăGBTăcóăsuăhướngăgiảm.ă

Nhìnăchungătấtăcảăcácăm磯uăđ隠uăcóăxuăhướngătĕngăgiáătrịăcườngăđộătheoăthờiăgian.ăĐi隠uănàyă
hoànătoànăphùăhợpăvớiăs詠ăphátătri吋năcườngăđộăc栄aăm磯uăv英aăxiămĕngătheoăthờiăgianăcũngănhưă
khảănĕngăphátătri吋nătínhăchấtăth栄yăl詠căc栄aătroăbay.ăă

3.2 Ảnh hưởng của tro bay tới độ hút nước của GBT 

Kếtăquảăv隠ăđộăhútănướcăc栄aăcácăm磯uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă2.ă
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Hình 2: ǜnh hưởng của tro bay tời độ hút nước của GBT 

KếtăquảătrongăHìnhă2ăchoăthấyăđộăhútănướcăc栄aătấtăcảăcácăm磯uăch泳aătroăbayă(F5,ăF10,ăF15,ă
F20)ăđ隠uăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngăF0.ăĐi隠uănàyăcóănghĩaălàăvi羽căsửădụngătroăbayălàmă
giảmăđộăhútănướcăc栄aăGBT.ăĐộăhútănướcăgiảmăkhiătĕngăhàmălượngătroăbay.ăTácădụngănàyăc栄aă
troăbayălàădoătroăbayăgiúpăđi隠năđầyăcácălỗăxốpăc栄aăGBT,ăgiúpăhạnăchếănướcăđượcăhútăvàoătrongă
GBT.ăTấtăcảăcácăm磯uăđ隠uăcóăđộăhútănướcăthỏaămãnăTCVNă6477:2016ă(yêuăcầuă<ă12%)ă

3.3 Ảnh hưởng của tro bay tới độ thấm nước của GBT 

Kếtăquảăv隠ăđộăthấmănướcăc栄aăcácăm磯uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă10.ă

Bảng 10: Ảnh hưởng c栄a tro bay đến tính thấm nư噂c c栄a GBT 

Yêu cầu 
Tên mẫu F0 F5 F10 F15 F20 G衣ch xây  

không trát 
G衣ch xây 

có trát 

Độăthấmănướcă(L/m2.h)ă 833,8ă 56,6ă 13,6ă 8,1ă 0,2ă 0,35ă 16ă

KếtăquảătrongăBảngă10ăchoăthấyăđộăthấmănướcăc栄aătấtăcảăcácăm磯uăch泳aătroăbayă(F5,ăF10,ă
F15,ăF20)ăđ隠uăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngăF0.ăĐi隠uănàyăcóănghĩaălàăvi羽căsửădụngătroăbayă
làmătĕngăkhảănĕngăchốngăthấmănướcăc栄aăGBT.ăĐộăchốngăthấmănướcătĕngăkhiătĕngăhàmălượngă
troăbay.ăTácădụngănàyăc栄aătroăbayălàădoătroăbayăgiúpăđi隠năđầyăcácălỗăxốpăc栄aăGBT,ăgiúpăhạnă
chếănướcăđượcăthấmăvàoătrongăGBT.ăCácăm磯uăsửădụngă10%ăvàă15%ătroăbayăthỏaămãnăđ吋ălàmă
gạchăxâyăcóătrát,ăriêngăm磯uăsửădụngă20%ătroăbayăthỏaămãnălàmăgạchăxâyăkhôngătrátă(theoăquyă
địnhătrongăTCVNă6477:2016).ă

4. Kết lu壱n 

Bàiăbáoănàyăđãătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aătroăbayăPCăđếnăcácătínhăchấtă
c栄aăGBT.ăKếtăquảăthíănghi羽măchoăthấyăvi羽căsửădụngătroăbayălàmătĕngăcườngăđộănén,ălàmăgiảmă
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độăhútănướcăvàătĕngăkhảănĕngăchốngăthấmăc栄aăgạchăbêătông.ăCườngăđộăGBTăđạtăgiáătrịă lớnă
nhấtăkhiă sửădụngă10%ă troăbay.ăTrongăkhi,ă càngă tĕngăhàmă lượngă troăbay,ăđộăhútănướcăcàngă
giảm,ăkhảănĕngăchốngăthấmăc栄aăGBTăcàngătĕng.ăTheoăTCVNă6477:2016,ăcácăm磯uăsửădụngă
10%,ă15%ătroăbayăthỏaămãnălàmăgạchăxâyăcóătrát,ăriêngăm磯uăsửădụngă20%ătroăbayăthỏaămãnă
làmăgạchăxâyăkhôngătrát.ă

ă
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NGHIÊN CỨU L衛A CHỌN CHẤT K蔭T DệNH VÀ PHỤ GIA 
CHO BÊ TỌNG Cị C渦T GIA CƯ云NG S盈 DỤNG CÁT BIỂN, NƯỚC BIỂN 

ThS. Lê Việt Hùng, KS. Vũ Văn Linh, KS. Vũ Hải Quang 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Nghiênăc泳uăth詠căhi羽nănhằmămụcătiêuăl詠aăchọnăraăloạiăchấtăkếtădínhăvàăphụăgiaăphùăhợpăđ吋ă

sửădụngăchoăbêătôngăcóăcốtăgiaăcườngăsửădụngăcátăbi吋n,ănươcăbi吋n.ăKếtăquảănghiênăc泳uăchoă
thấy,ăchấtăkếtădínhădạngăxiămĕngăđaăcấuătửătrênăcơăsởăhỗnăhợpăxiămĕngă-ăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nă
mịn,ăxiămĕng-xỉăhạtă lòăcaoănghi隠nămịn-silicaă fumeăhoặcăxiămĕng-xỉăhạtă lòăcaoănghi隠nămịn-troă
bayăvớiătỷăl羽ăthíchăhợpăcóăkhảănĕngăcảiăthi羽nănhi隠uătínhănĕngăc栄aăbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépă
sửădụngăcátăbi吋n,ănướcăbi吋n.ăKhiăsửădụngăkếtăhợpăloạiăchấtăkếtădínhănàyăvớiăphụăgiaăsiêuădẻoă
vàăphụăgiaă泳căchếăĕnămònăcốtăthépătrênăcơăsởăcanxiănitrităCa(NO2)2,ăm磯uăbêătôngănghiênăc泳uă
đảmăbảoăđộăb隠năvàăkhảănĕngăbảoăv羽ăcốtăthépăkhỏiăĕnămònăgầnătươngăđươngăvớiăbêătôngăsửă
dụngănướcăngọtătrongăđi隠uăki羽năphòngăthíănghi羽măvàămôăphỏngătiếpăxúcăvớiămôiătrườngăbi吋n.ăă

Từ khóa:ăcátăbi吋n,ănướcăbi吋n,ăbêătôngăcôngătrìnhăbi吋n,ăbêătôngăcátăbi吋n,ăbêătôngănướcăbi吋n,ă
ĕnămònăcốtăthép,ăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịn.ă

Abstract: 
Theă objectivesă ofă theă researchă areă toă selectă appropriateă binderă andă admixtureă toă useă foră

reinforcingăconcreteăstructuresăusingăseaăsand,ăseawater.ăResearchăresultă indicatesă that,ă theă
selectedăcompositeăcementăbasedăonăportlandăcementă(OPC)ăblendedăwithăgroundăgranulatedă
blastă furnaceă slagă (GGBFS),ă OPC-GGBFS-silicaă fume,ă OPC-GGBFS-flyă ashă isă capableă ofă
improvingăperformanceăofăconcreteăandăreinforcingăconcreteăusingăseaăsand,ăseawater.ăOnătheă
usageă ofă combinationă ofă theă selectedă compositeă cementă withă superplasticizeră andă steelă
corrosionăinhibitorăbasedăonăcalciumănitriteăCa(NO2)2,ătheăconcreteămadeăfromătheăingredientsă
materialsăisăcapableăofădurabilityăinăsimulationămarineăenvironmentăandăprotectionăofărebarăfromă
corrosionăcomparableătoătheăreferenceăconcreteăusingătapăwater.ăă

Keywords:ă seaă sand,ă seawater,ă marineă concrete,ă unwashedă aggregate,ă reinforcementă
corrosion,ădurability,ăGGBFS.ăă

ă

1. Gi噂i thiệu chung 

Vi羽tăNamălàăquốcăgiaăcóăhơnăbaănghìnăhònăđảoălớnănhỏăvàăbờăbi吋nădàiăhơnă3.260km,ăđangă
th詠căhi羽năChiếnălượcăphátătri吋năkinhătếăbi吋năvớiămụcătiêuătrởăthànhăquốcăgiaămạnhăv隠ăbi吋n,ălàmă
giàuătừăbi吋n.ăĐi隠uănàyăđangăthúcăđẩyăvi羽căxâyăd詠ngăcácăcôngătrìnhătạiăcácăvùngăbi吋n,ăhảiăđảoă
trênăcảănước.ăHi羽nănay,ăhầuăhếtăcácăloạiăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ătrongăđóăcóăbêătông,ăv英aăsửădụngă
choăcôngătrìnhăbi吋năđảoăđ隠uălàăcácăv壱tăli羽uăđangăđượcăsửădụngătrongăđấtăli隠n.ăVi羽căt壱nădụngăv壱tă
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li羽uătạiăchỗăđ吋ăxâyăd詠ngăhầuănhưăchưaăcó,ădoăđóăgiáăthànhăxâyăd詠ngăcôngătrìnhătạiăcácăvùngă
bi吋n,ăvùngăhảiăđảoătĕngănhi隠uădoăphảiăv壱năchuy吋năv壱tăli羽uătừănơiăkhácăđến.ăDoăđó,ăvi羽cănghiênă
c泳uăchếătạoăchấtăkếtădínhăvàăbêătôngăcóăth吋ăsửădụngăcátăbi吋năvàăđặcăbi羽tălàănướcăbi吋năđ吋ăxâyă
d詠ngăcácăcôngătrìnhădânăs詠ăvàăquốcăphòngătrênăcácăvùngăbi吋năđảoăVi羽tăNamălàărấtăýănghĩa,ăsẽă
gópăphầnăgiảmăgiáăthànhăvàăđẩyănhanhătiếnăđộăxâyăd詠ngăcácăcôngătrìnhăbi吋n,ăhảiăđảo.ă

Tuyăv壱y,ătheoăcácătiêuăchuẩn,ăquyăphạmătrongănướcăvàănhi隠uănướcătrênăthếăgiớiăthìăcátăbi吋nă
khôngăquaăxửălýăvàănướcăbi吋năkhôngăđượcăphépăsửădụngăchoăbêătông,ăđặcăbi羽tăbêătôngăcốtă
thépădoăchúngăch泳aălượngămuối,ăđặcăbi羽tălàăionăcloălớnălàmăảnhăhưởngăđếnăđộăb隠năbêătôngăvàă
tĕngătínhăĕnămònăcốtă thépătrongăbêătông.ăVíădụ,ă tiêuăchuẩnăACIă201.2RăvàăACIă318ăgiớiăhạnă
hàmălượngăcloruaăchoăbêătôngă泳ngăsuấtătrướcălàăkhôngăquáă0,06%,ăbêătôngăthôngăthườngătùyă
từngămôiătrườngătiếpăxúcătừă0,15%ăđếnă1%ăsoăvớiăkhốiă lượngăxiămĕng.ăQuyăphạmăc栄aăNh壱tă
trongăStandardăspecificationsăforăconcreteăstructures,ă2007ă“Materialsăandăconstruction”ă(JSCEă
Guidelinesăforăconcrete)[3]ăquyăđịnhăkhôngăchoăphépăsửădụngănướcăbi吋năchoătrộnăbêătông,ăcốtă
li羽uănhỏăcóăhàmălượngănatriăcloruaăkhôngăquaă0,04%.ăKhiăsửădụngănướcăbi吋nătrộnăbêătông,ăbêă
tôngăkémăb隠n.ăNh英ngăvùngăvenăbi吋năcóăsửădụngăchoăbêătôngăkhôngăcốtăthépătrênăcơăsởăthửă
nghi羽măchấtălượngăc栄aăbêătông.ăTiêuăchuẩnăChâuăỂuăENă206-1:2000[4]ăv隠ăyêuăcầuăkỹăthu壱tă
vớiăthànhăphầnăchếătạoăbêătôngăquyăđịnh,ăv壱tăli羽uăchoăbêătôngăch泳aăhàmălượngăcloruaăkhôngă
quáă0,2%ăvớiăbêătôngă泳ngăsuấtătrước,ăkhôngăquáă0,4%ăvớiăbêătôngăcốtăthépăvàă1%ăvớiăbêătôngă
khôngăcốtăthép.ă

Mặcădầuăv壱y,ăgầnăđâyămộtăsốănghiênăc泳uătrênăthếăgiớiătạiăNh壱t,ăTrungăQuốc,ăMỹ,ăAnhă[5][6],ă
遺năđộ,ăSrilanca,ăcácănướcăkhuăv詠căTrungăđôngăv.v...ăđãăcóăcácănghiênăc泳uăv隠ăsửădụngăcátă
bi吋n,ănướcăbi吋năchoăbêătông.ăCácănghiênăc泳uănàyăcũngăđãăđưaăraămộtăsốăhướngăvàăkhảănĕngă
sửădụngăcátăbi吋n,ănướcăbi吋năchoăbêătông,ăbêătôngăcóăcốtăgiaăcườngătrênăcơăsởăsửădụngăcácă
loạiăchấtăkếtădínhăvàăphụăgiaăđ吋ăcảiăthi羽nătínhăchấtăbêătông,ăgiảmăcácăảnhăhưởngăcóăhạiăc栄aă
muốiăvàăionăcloătrongănướcăbi吋n,ăcátăbi吋n.ăCơăchếălàmăgiảmătácăhạiăc栄aămuốiătrongănướcăbi吋n,ă
cátăbi吋năc栄aăcácăchấtăkếtădínhăvàăphụăgiaănàyălàătĕngăkhảănĕngăchốngăthấmăc栄aăbêătông,ăgiảmă
tỷăl羽ănước/xiămĕng,ăgiảmăhàmălượngăCa(OH)2ăvàăđặcăbi羽tălàătạoănênăcácămuốiăch泳aăionăcloruaă
ởădạngăkhóăhòaătan,ăhoặcăítăhòaătanăđ吋ăgiảmălượngăionăcloăt詠ădoădịchăchuy吋nătrongăcấuătrúcălỗă
rỗngăc栄aăbêătông.ăă

Ngoàiă ra,ă vớiă s詠ă phátă tri吋nă c栄aă cốtă thépă chốngă ĕnămònă nhưă thépă ph栄ă sơnă epoxy,ă thépă
cacbon,ă thépăkhôngăgỉăvàăcốtăsợiăcompositeă trongănh英ngănĕmăgầnăđâyăđãămởăraăhướngăsửă
dụngăcácăloạiăv壱tăli羽uăcóăhàmălượngăcloruaăcaoăchoăchếătạoăbêătông.ă

Trênăcơăsởătínhăcấpăthiếtăc栄aăvấnăđ隠ăvàăcơăsởălýăthuyếtăvàăth詠căti宇nătrongăvàăngoàiănước,ă
đ吋ăgópăphầnăgiảiăquyếtăvấnăđ隠ănêuătrên,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđãăth詠căhi羽năđ隠ătàiă“Nghiên 

                                           
3 Standard specifications for concrete structures, 2007 “Materials and construction” 
4 EN 206-1:2000 Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity 
5 Katano et al., Properties and Application of Concrete Made with unwashed sand and sea water, Third 

International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies set for Kyoto, Japan, 2013. 
6 Zhenghai Zhang, Experimetal research on durability of concrete cointaingi sea sand and sea water, Avanced 

Materials Research, vol.641-624 (2013) 
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cứu lựa chọn loại chất kết dính, phụ gia thích hợp để sử dụng cho bê tông có cốt gia cường tại 

Việt Nam”.ăBàiăviếtănàyăgiớiăthi羽uătómătắtămộtăsốăkếtăquảăc栄aăđ隠ătàiănghiênăc泳uănày.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1 Vật liệu thí nghiệm 

Xi măng: SửădụngăxiămĕngăPC40ăBútăSơn.ăCácătínhăchấtăcơălý,ăhóaăxiămĕngăPC40ăBútăSơnă
phùăhợpăvớiăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tăđốiăvớiăxiămĕngăpooclĕngătheoăTCVNă2682:2009.ă 

Tro bay: Sửădụngătroăbayăc栄aănhàămáyănhi羽tăđi羽năQuảngăNinh.ăTínhăchấtăc栄aătroăbayăphùă
hợpătroăbayăloạiăFătheoătiêuăchuẩnăTCVNă10302:2014. 

Phụ gia hóa học cho bê tông: SửădụngăphụăgiaăsiêuădẻoăSikamentăNNăc栄aăhãngăSika.ăĐâyă
làăloạiăphuăgiaăsiêuădẻoăch壱măđôngăkếtăloạiăGătheoăTCVNă8826:2011.ă 

Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép:ăPhụăgiaălỏngătrênăgốcăcanxiănitriteăCa(NO2)2.ă

Cốt liệu nhỏ: Cátăsửădụngăchoănghiênăc泳uălàăcátăbi吋nălấyătạiăkhuăv詠căQuanăLạn,ăVânăĐồn,ă
QuảngăNinh.ă 

Cốt liệu lớn:ăCốtăli羽uălớnălàăđáădĕmăsửădụngălàăđáăvôiăPh栄ăLý,ăHàăNam.ăHaiăm磯uăđáădĕmăthíă
nghi羽măcỡăhạtăvàăcácătínhăchấtăcơălýăkhácăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăđáădĕmăcấpăhạtă5-10mmăvàă
10-20mmăchoăchếă tạoăbêă tôngă theoă tiêuă chuẩnăquốcăgiaăTCVNă7570:2006ă “Cốtă li羽uă choăbêă
tôngăvàăv英aăxâyăd詠ngă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱t”.ă

2.2 Cấp phối vật liệu nghiên cứu 

Chấtăkếtădínhă(CKD):ăcóă8ăchấtăkếtădínhăđượcăl詠aăchọnăvàănghiênăc泳uănhưăth吋ăhi羽nătrongă
Bảngă1.ă

Bảng 1. Chất kết dính sử d映ng cho nghiên c泳u 

STT Ký hiệu mẫu Thành phần v壱t liệu 
(tỷ lệ được tính theo khối lượng) 

1ă GS0ă XiămĕngăPCă40ă

2ă GS30ă 70%ăPC40+30%ăGGBFSă

3ă GS50ă 50%ăPC40+50%ăGGBFSă

4ă GS70ă 30%ăPC40+70%ăGGBFSă

5ă FA20ă 80%ăPC40+20%ăFAă

6ă GS30FA20ă 50%ăPC40+30%ăGGBFS+20%FAă

7ă GS40SF10ă 50%ăPC40+40%ăGGBFS+10%SFă

8ă FA20SF10ă 70%ăPC40+20%ăFA+10%SFă

Ghiăchú:ăGGBFS,ăFA,ăSFălàăviếtătắtăc栄aăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịn,ătroăbay,ăsilicaăfumeă
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Cấpă phốiă v英a:ă Cácă cấpă phốiă thíă nghi羽mă khốngă chếă cùngă cácă thôngă số,ă cụă th吋:ă tỷă l羽ă
nước/chấtăkếtădínhă=ă0.5;ătỷăl羽ăchấtăkếtădính/cátă=ă1/3.ăTổngăcộngăcóătấtăcảă24ăcấpăphốiăđượcă
nghiênăc泳uăchiaă thànhă3ănhómăkhácănhau,ămỗiănhómăgồmă8ăcấpăphốiă tươngă泳ngăvớiă8ă loạiă
chấtă kếtă dínhă khácă nhauă nhưă đãă nêuă ởămụcă a),ă chỉă khácă nhauă v隠ă loạiă nướcă trộnă vàă nướcă
trộn+phụăgia.ă

Cấpăphốiăbêă tông:ăTổngăcộngăcóă15ăcấpăphốiăbêă tôngăđượcănghiênăc泳uăvàăđượcăchiaă raă
thànhă3ănhóm.ăMỗiănhómăcấpăphốiăgồmă5ă loạiă chấtă kếtădínhăkhácănhauăGS0,ăGS50,ăGS70,ă
GS30FA20,ăGS40SF10,ăvớiăcácăthôngăsốăcấpăphốiăđượcăkhốngăchếăgiốngănhau,ăcụăth吋:ătỷăl羽ă
nước/chấtăkếtădínhă=ă0.5;ătổngăhàmălượngăchấtăkếtădínhă=ă350ăkg/m3ăbêătông;ătỷăl羽ăcát/cốtăli羽uă
зă0.42,ăchỉăkhácănhauăv隠ăloạiănướcătrộnăvàănướcătrộn+ăcó/ăkhôngăphụăgiaă泳căchếăĕnămònăcốtă
thép,ăcụăăth吋ănhưăsau:ă

Nhómăm磯uăđốiăch泳ng:ănướcătrộnălàănướcămáy.ăHàmălượngăionăcloătrongăbêătôngăc栄aănhómă
nàyălàăзă0,35ăkg/m3;ă

Nhómăm磯uăsửădụngănướcătrộnălàănướcăbi吋nănhânătạo.ăHàmălượngăionăcloătrongăbêătôngăc栄aă
nhómănàyălàăзă3,40ăkg/m3;ă

Nhómăm磯uăsửădụngănướcătrộnălàănướcăbi吋nănhânătạo+phụăgiaă泳căchếăĕnămònăcốtăthépăCN.ă
HàmălượngăCNăsửădụngălàă4%ătheoăkhốiălượngăchấtăkếtădính.ăTínhăquyăđổiăraătỷăl羽ă[Cl-]/[NO2

-]ăă
зă1,1.ăăHàmălượngăionăcloătrongăbêătôngăc栄aănhómănàyălàăзă3,15ăkg/m3.ă

2.3 Phương pháp thí nghiệm 

Cácăv壱tă li羽uănghiênăc泳uăđượcă thíănghi羽măđánhăgiáă tínhăchấtăbằngăcácăphươngăphápă tiêuă
chuẩnătheoăTCVNătươngă泳ng;ă

Xácăđịnhăchỉă tiêuăcơălýăc栄aăbêătôngăv英aătheoăcácăphươngăphápătheoăTCVNătrênăcácăm磯uă
v英aăvàăbêă tôngăđượcăđúcă theoăphươngăphápă tiêuăchuẩnăvàăbảoădưỡngă trongăhaiăđi隠uăki羽n:ă
đi隠uăki羽nă tiêuăchuẩnăvàăngâmă trongănướcăbi吋nănhână tạoă theoăchuăkỳăkhô-ẩm:ă3ăngàyăngâmă
trongănướcă4ăngàyăđ隠ăkhôăởă27±2oCăvàăđộăẩmăRHă=ă(60-70)%.ă

Xácăđịnhă thayăđổiă chi隠uădàiă c栄aă thanhăv英aă theoăphươngăphápă tiêuă chuẩnăTCVNăvớiă cácă
thanhăv英aăđượcăbảoădưỡngă trongăbaăđi隠uăki羽n:ăngâmătrongănướcăbi吋nă theoăchuăkỳăkhô-ẩmă
(xácăđịnhăthayăđổiăth吋ătíchăthanhăv英aătrongăđi隠uăki羽nămôăphỏngătiếpăxúcăvớiănướcăbi吋n);ăngâmă
trongădungădịchăsulfateăNa2SO4ă5%ă(nởăsulfate);ăđ吋ătrongăkhôngăkhíăvớiăđộăẩmăRHă=ă50%ă(đoă
coăkhô).ă

3. Kết quả nghiên c泳u và bàn lu壱n 

3.1 Cường độ nén của vữa 

Kếtăquảăthíănghi羽măcườngăđộănénăc栄aăcácăm磯uăv英aădưỡngăhộătrongăđi隠uăki羽nătiêuăchuẩnăvàă
ngâmătrongănướcăbi吋nătheoăchuăkỳăkhô-ẩmăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă1ăvàăHìnhă2ătươngă泳ng.ă
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ăă ă
ở tuổi 3 và 7 ngày 

ăă ă
ở tuổi 28 và 91 ngày 

Hình 1. Cường độ nén mẫu vữa bảo dưỡng ngâm trong nước  

ăă ă
Hình 2. Cường độ nén mẫu vữa bảo dưỡng theo chu kỳ khô-ẩm  

Kếtăquảăthíănghi羽măchoăthấyăs詠ăgiảmăcườngăđộăc栄aăm磯uăcóăphụăgiaăkhoángăởătuổiăsớmă(3ă
vàă7ăngày).ăTuyănhiên,ăởătuổiădàiăngàyă(28ăngàyăvàă91ăngày)ăvi羽căsửădụngăphụăgiaăkhoángălàmă
tốcăđộăphátătri吋năcườngăđộănhanhăhơnăsoăvớiăxiămĕngăthường.ăĐi隠uănàyăđượcălýăgiảiălàădoăvi羽că
giảmă lượngădùngăxiămĕngă làănguyênănhânăd磯năđếnăvi羽că suyăgiảmăcườngăđộă tuổiă sớm.ăTuyă
nhiên,ăcácăthànhăphầnăc栄aăphụăgiaăkhoángăcóăphảnă泳ngăpuzolanicăvớiăsảnăphẩmăc栄aăquáătrìnhă
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th栄yăhóaăxiămĕngăđ吋ătạoăraăsảnăphẩmămớiăcóăđộăđặcăchắcăcaoăhơnăvàăcóăcườngăđộlàmătốcăđộă
phátătri吋năcườngăđộătĕngălênătuổiădàiăngày.ă

S詠ă thayă thếăphụăgiaăkhoángăchoăkếtăquảăcóăs詠ăkhácănhauăgi英aăcácă loạiăphụăgia.ăKhiăsửă
dụngăxỉălàmăcườngăđộănénăc栄aăm磯uăkhôngăthayăđổiănhi隠uăsoăvớiăvi羽căchỉădùngăxiămĕngăthôngă
thườngămàăcònăcóăs詠ătĕngănhẹăcườngăđộăkhiăsửădụngăhàmălượngăxỉăthayăthếăởăm泳că30%ăvàă
dùngănướcăbi吋năhoặcănướcăbi吋nă+ăCN.ăĐi隠uănàyăđượcăgiảiăthíchălàădoăxỉăcóăch泳aălượngălớnă
cácăoxităCaOăvàăSiO2,ăAl2O3ăởădạngăhoạtătính.ăNgoàiăraăkhiăcóămặtăc栄aăsilicafumeăcóătớiăhơnă
90%ăSiO2(hoạtătính)ăăsẽătạoăraăcácăkhoángăCSHăvàăCAHăcảiăthi羽năđángăk吋ăcườngăđộănénăc栄aăv英a.ă
Ngoàiăra,ăxỉălòăcaoănghi隠nămịnăvàăsiliacafumeăcóăđộămịnărấtălớnăquaăđóălấpăđầyăcácălỗărỗngăgi英aă
cácăhạtăxiămĕngălàmătĕngăcườngăđộăđặcăchắcăv隠ămặtăcấuătrúcăcũngălàmătĕngăcườngăđộ.ăTuyă
nhiên,ăkhiătĕngăhàmălượngăxỉ,ăcườngăđộăm磯uăcóădấuăhi羽uăsuyăgiảmărõăr羽t.ă

Khiăsửădụngătroăbayăthayăthếăxiămĕng,ăcườngăđộăm磯uăởăcácăcấpăphốiăgiảmăđángăk吋.ăĐi隠uă
nàyălàădoătroăbayăcóăhoạtătínhăpuzolanicăthấpăhơnăsoăvớiăxỉăvàăsilicafumeătrongăkhiăđóăvi羽căgiảmă
lượngădùngăxiămĕngălàmăgiảmămạnhăcườngăđộ.ă

Khiăsửădụngăcátăbi吋năđ吋ăchếătạoăv英a,ăvi羽căsửădụngănướcăbi吋năchoăcườngăđộănénăm磯uăv英aă
caoăhơnăsoăvớiăsửădụngănướcăngọt.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchălàădoătrongănướcăbi吋năcóăcácă
muốiăhòaătanătồnătạiădướiădạngăion,ătrongăđóăcóăionăCa2+ăvàăđặcăbi羽tălàăionăCl-ăkhiăcóămặtătrongă
v英aăngayătừăthờiăđi吋măbanăđầuăsẽăthúcăđẩyăquáătrìnhăth栄yăhóaăc栄aăxiămĕngălàmătĕngăcườngăđộă
bêă tôngă tuổiă 3,ă 7ă vàă 28ă ngày.ăĐặcă bi羽tă làă vi羽că dùngănướcăbi吋nă kếtă hợpă vớiă canxiă nitrită choă
cườngăđộăcaoănhấtăvìăkhiăđóăngoàiăcácăionăCa2+ăvàăionăCl-ă trongănướcăbi吋n,ăcònăcóăs詠ăgópă
mặtăc栄aăionăNO2-ăvàăCa2+ăc栄aăcanxiănitrită,ăđâyăcũngălàănh英ngăionăcóătácădụngăthúcăđẩyăs詠ăth栄yă
hóaăc栄aăxiămĕng,ăd磯năđếnălàmăcườngăđộănénătĕng.ă

3.2 Cường độ nén của bê tông  

Cườngăđộănénăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăm磯uăngâmătrongădungădịchănướcăbi吋nănhânătạoătheoă
chuăkỳăkhôă-ăẩmăvàăsoăsánhăvớiăcườngăđộăm磯uăbảoădưỡngătheoăđi隠uăki羽nătiêuăchuẩnăởătuổiă91ă
ngàyăvàă365ăngàyăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă3.ă

ă ă
Hình 3. Cường độ nén mẫu bê tông ở  tuổi 91 ngày và 365 ngày bảo dưỡng tiêu chuẩn 

và trong nước biển theo chu kỳ khô-ẩm 
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Soă sánhă v隠ă ảnhă hưởngă c栄aă chếă độă bảoă dưỡngă tiêuă chuẩnă (ngâmă trongă nước)ă vàă bảoă
dưỡngătrongănướcăbi吋nătheoăchuăkỳăkhô-ẩmăchoăthấy,ăđếnătuổiă91ăngàyăcóăs詠ăchênhăl羽chănhẹă
theoăhướngăm磯uăbảoădưỡngă tiêuăchuẩnă lớnăhơnăm磯uăbảoădưỡngăkhổăẩmăkhoảngă (5-10)%.ă
Đếnătuổiă365ăngày,ăcóăs詠ăkhácăbi羽tăgi英aăcácăCKD,ăm磯uăGS0ăđượcăbảoădưỡngătheoăchuăkỳăkhôă
ẩmăchoăcườngăđộăcaoăhơnăm磯uăbảoădưỡngă tiêuăchuẩn,ăcònăcácăCKDăkhácăcơăbảnă theoăxuă
hướngăgiốngănhưăởătuổiă91ăngày.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ădoănguyênănhânărằngăm磯uăGS0ăcóăm泳căđộă
chốngăthấmăkémăhơnăcácăm磯uăch泳aăCKDăkhácănên,ălượngămuốiăxâmănh壱păvàoăm磯uălớnăhơn,ă
dướiă tácăđộngăchuăkỳăkhô-ăẩm,ămuốiă trongăbêă tôngăng壱mănướcă trươngănởă làmă tĕngăđộăđặcă
chắcăc栄aăbêătôngădoăv壱yălàmătĕngăcườngăđộăbêătông.ăHi羽nătượngănàyăcầnăphảiăđượcătiếpătụcă
theoădõiăvàăđượcăđánhăgiáăthôngăquaăki吋mătraăcườngăđộăbêătôngădoăhi羽nătượngănàyăd磯năđếnă
muốiătíchătụătrongăbêătôngăđếnălúcăđ栄ălớnăsẽătạoănênăcácăn泳tăviăcấuătrúcătrongăbêătông,ăd磯năđếnă
suyă giảmă cườngă độă bêă tôngă v隠ă sau.ă Trongă cácă CKDă nghiênă c泳uă thìă cácă m磯uă GS70ă vàă
GS40SF10ăchoăcườngăđộăcaoăhơnătheoăcảăhaiăphươngăphápăbảoădưỡngăsoăvớiăcácăcácăm磯uă
cònălại.ă

3.3 Độ nở thanh vữa ngâm trong nước biển nhân tạo theo chu kỳ khô-ǣm 

Kếtă quảă xácă địnhă độă nởă thanhă v英aă sửă dụngă cátă nướcă bi吋n,ă nướcă ngọtă ngâmă trongămôiă
trườngănướcăbi吋nănhânătạoătheoăchuăkỳăkhô-ẩmăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă4.ă

ăăăă ă
Hình 4. Độ nở thanh vữa ngâm nước biển theo chu kì khô - ẩm đến tuổi tuổi 16 tháng 

Kếtăquảăthíănghi羽măchoăthấy,ăđộănởăthanhăv英aăsửădụngăcácăchấtăkếtădínhănghiênăc泳uăđ隠uăcóă
xuăhướngăcoăởăcácătuốiăsớmă(khoảngă9ăthángăbanăđầu)ăvàăcóăxuăhướngănởăraăởăcácătuổiămuộnă
sauă9ătháng.ăM泳căđộăcoăcácăthanhăv英aăngâmătrongănướcăbi吋nătheoăchuăkỳăkhô-ướtăđ隠uănhỏăhơnă
kháănhi隠uăsoăvớiăđộăcoăkhôătheoăphươngăphápătiêuăchuẩnăvàăm泳căđộănởăcũngărấtănhỏăvớiăđộănởă
thanhăv英aătrongămôiătrườngăsulfate.ăS詠ăcoăc栄aăcácăthanhăv英aăởănh英ngăthángăđầuăcóăth吋ăgiảiă
thíchălàădoăảnhăhưởngăc栄aăhi羽nătượngăcoănộiăsinhădi宇năraădoăphảnă泳ngăth栄yăhóaăc栄aăchấtăkếtă
dính,ăcùngăvớiămộtăphầnăcoăkhôăkhiămấtănướcădoăchếăđộăbảoădưỡngăkhô-ướtăc栄aăcácăm磯uăv英a.ă
Đếnăcácătuổiămuộn,ăkhiăảnhăhưởngăc栄aăcoănộiăsinhărấtănhỏ,ăcấuătrúcăđáăxiămĕngăc栄aăcácăthanhă
v英aăđãăổnăđịnhăthìăcácăthanhăv英aăcóăxuăhướngănởăkhiăngâmătrongămôiătrườngănước.ă
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Ngoàiăra,ăcóăth吋ăthấyăs詠ăkhácăbi羽tăv隠ătốcăđộăcoăởănh英ngăthángăđầu,ăcũngănhưăm泳căđộănởă
cácăthanhăv英aăsửădụngăchấtăkếtădínhăkhácănhauăv隠ăsauănhưngăm泳căđộăkhôngălớn.ăCácăthanhă
v英aăsửădụngăchấtăkếtădínhălàăxiămĕngăkhiăsửădụngănướcătrộnălàănướcăbi吋năcóăm泳căđộănởăởătuổiă
16ăthángă lớnăhơnăsoăvớiăcácăchấtăkếtădínhăcònă lại.ăM泳căđộănởăc栄aăcácăthanhăv英aăcũngăchoă
thấyă trongăđi隠uă ki羽nă tiếpă xúcă vớiănướcăbi吋năvớiă chuăkỳăkhô-ẩm,ă chưaăcóă tácăđộngă làmăảnhă
hưởngăđếnăs詠ăổnăđịnhăth吋ătíchăc栄aăcácăthanhăv英a.ă

3.4 Độ nở thanh vữa trong môi trường sulfate 

Độăb隠năc栄aăthanhăv英aăch泳aăcácăCKDănghiênăc泳uătrongămôiătrườngăsulfateăđượcăthíănghi羽mă
thôngăquaăđộănởăthanhăv英aăngâmătrongădungădịchăsunphatăNa2SO4ă5%ătheoăquyătrìnhăc栄aătiêuă
chuẩnăTCVNă7713:2007.ăKếtăquảăthíănghi羽măđộănởăthanhăv英aătrongămôiătrườngăsunăphátăđếnă
tuổiă16ăthángăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă5.ă

ăă ă

ăă ă
Hình 5. So sánh độ nở thanh vữa trong môi trường sunphat của các CKD với các loại nước trộn 

và cát khác nhau 

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấy,ăđộăb隠năsulfateăc栄aăcácăchấtăkếtădínhăsửădụngănướcătrộnă làă
nướcăngọtătheoăth泳ăt詠ătừăcaoăđếnăthấpănhưăsau:ăGS70ăăGS40SF10ă>ăFA20SF10ă>ăGS50ă>ăă
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GS30ă ă>ăGS30FA20ă>ăFA20ă>ăGS0.ăĐốiă vớiăm磯uăv英aăsửădụngăcátă bi吋n,ă cácăchấtă kếtă dínhă
GS0,ăFA20,ăGS30ăvàăGS50ăbịăcongăvàăn泳tăởătuổiă9ătháng,ăchỉăcóăm磯uăv英aăvớiăchấtăkếtădínhălàă
GS70ăvàăGS40SF10ăv磯năổnăđịnhăởătuổiă16ătháng.ă

Độănởătrongămôiătrườngăsulfateăc栄aăthanhăv英aăsửădụngănướcăbi吋n,ănướcăbi吋n+CNăthấpăhơnă
thanhăv英aăsửădụngănướcăngọt.ăĐộăb隠năsulfateăc栄aăcácăchấtăkếtădínhăngâmătrongămôiătrườngă
sulfateăđếnătuổiă16ăthángătheoăth泳ăt詠ăt詠ăcaoăđếnăthấpănhưăsau:ăGS70ăăGS40SF10ă>ăGS50ă>ă
FA20SF10ă>ăGS30FA20ăăGS30ă>ăăăFA20ă>ăGS0.ăNhưăv壱y,ăcóăth吋ăthấyăcácăphụăgiaăkhoángălàă
xỉ,ăsilicaă fumeăvàă troăbayăkhiă thayă thếămộtăphầnăxiămĕngă làmăgiảmăđộănởăc栄aă thanhăv英aăkhiă
ngâmătrongădungădịchăsulfate.ă

V隠ăảnhăhưởngăc栄aăloạiăcátăđếnăđộănởăsulfateăcóăth吋ăthấy,ăcátăbi吋nălàmătĕngăđộănởăsulfateăsoă
vớiăcátăcóăthànhăphầnăhạtătheoăcátăMỹ.ăĐếnătuổiă12ăthángăcácăm磯uăsửădụngăchấtăkếtădínhăGS0,ă
GS30,ăFA20ăvàăGS50ăvàăcátăbi吋năđãăbịăn泳tăvỡ,ătrongăkhiăđếnătuổiă16ăthángăchưaăcóăm磯uăcátă
Mỹănàoăbịăcong,ăn泳t.ă

V隠ăảnhăhưởngăc栄aăloạiănướcătrộnăđếnăđộănởăsulfateăcóăth吋ăthấy,ăcácăm磯uănghiênăc泳uăcóăxuă
hướngăb隠năsulfateănhưăsau:ănướcăbi吋n+CNă>ănướcăbi吋nă>ănướcăngọt.ăĐi隠uănàyăcóă th吋ăgiảiă
thíchălàădoăs詠ăthúcăđẩyăth栄yăhóaăc栄aăchấtăkếtădínhăkhiăsửădụngănướcăbi吋năvàănướcăbi吋nă+CNăởă
cácătuổiăsớmănhưăđãătrìnhăbàyăởăphầnăphátătri吋năcườngăđộăc栄aăm磯uăv英a.ăDoăv壱y,ăcácăm磯uăsửă
dụngănướcănướcăbi吋năvàăCNăthìăcấuătrúcăc栄aăđáăxiămĕngăđượcăđặcăchắcăhơnăởănh英ngătuổiă
sớm,ălàmăhạnăchếăs詠ăxâmănh壱păc栄aăionăsulfateăvàoăbênătrongălàănguyênănhânăgâyăraăđộănởă
thanhăv英a.ăNgoàiăra,ămộtăsốănghiênăc泳uăchoărằng,ăkhiăs詠ăcóămặtăc栄aăionăcloăthìălàmăhạnăchếă
rấtănhi隠uăcácăphảnă泳ngăhóaăhọcădoămuốiăsulfate,ăđặcăbi羽tămuốiăsulfateăgốcăMg2+ăvớiăcácăsảnă
phẩmăth栄yăhóaătrongăđáăxiămĕng.ă

3.5 Độ co khô 

Kếtăquảăxácăđịnhăđộăcoăkhôăcácăm磯uăv英aăsửădụngăcátăbi吋năvớiănướcătrộnălàănướcăngọtăvàă
vớiănướcăbi吋n+CN,ăsoăsánhăvớiăđộăcoăkhôăc栄aăm磯uăv英aăsửădụngăcátătiêuăchuẩnăASTM+ănướcă
ngọtăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă6.ă

ăă ă
Hình 6. Độ co khô của thanh vữa sử dụng các chất kết dính khác nhau ở tuổi 1, 2, 3 và 6 tháng 
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ăă ă
Hình 6. (tiếp theo) 

Kếtăquảăthíănghi羽măchoăthấy,ăcácăm磯uăCKDănghiênăc泳uăkhiăsửădụngănướcătrộnălàănướcăbi吋nă
+CNăcóăđộăcoălớnăhơnăsoăvớiăcácăm磯uăsửădụngănướcătrộnălàănướcămáy.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiă
thíchădoălượngămuốiă lớnăhơnăđángăk吋ătrongăcácăm磯uăsửădụngănướcăbi吋nă+ăCNăcóăkhảănĕngă
gi英ălượngănướcăđángăk吋ădướiădạngămuốiăng壱mănước,ădoăđóălượngănướcăđượcăgi英ălạiătrongă
thanhăv英aătrướcăkhiăđoăchi隠uădàiăLo làălớnăhơnătrongăthanhăv英aăsửădụngănướcăngọt.ăKhiăđặtă
cácăthanhăv英aătrongămôiătrườngăđộăẩmăthấpă(RH=50%)ăv隠ăsau,ălượngănướcăbayăhơiăc栄aăthanhă
v英aăch泳aănướcăbi吋n+CNăsẽălớnăhơnăsoăvớiăcácăthanhăv英aăsửădụngănướcăngọt,ădoăđóălàmătĕngă
độăcoăkhôăc栄aăthanhăv英aăch泳aănướcăbi吋n+CN.ăă

Khiăsoăsánhăảnhăhưởngăc栄aăcátăbi吋năđếnăđộăcoăkhôăthanhăv英aăcóăth吋ăthấy,ăthanhăv英aăsửădụngă
cátăbi吋năcóăđộăcoăkhôălớnăhơnăsoăvớiăthanhăv英aăsửădungăcátătiêuăchuẩn.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchă
làădoăcátătiêuăchuẩnăcóăcỡăhạtănhỏăvàăcấpăphốiăcỡăhạtătốt,ăd磯năđénălàmăgiảmăđộăxốpătrongăh羽,ăđi隠uă
nàyălàmăgiảmătổngăth吋ătíchăhồătrongăthanhăv英a,ădoăđóălàmăgiảmăđộăcoăkhôăc栄aăthanhăv英a.ă

Ngoàiăra,ăkhôngăcóăs詠ăchênhăl羽chăđángăk吋ăđộăcoăkhôăgi英aăcácăthanhăv英aăsửădụngăcácăloạiă
CKDănghiênăc泳u.ă

3.6 Độ hút nước 

Độăhútănướcătoànăphầnăvàăđộăhútănướcămaoăd磯năc栄aăcácăm磯uăv英aăsửădụngă8ăloạiăchấtăkếtă
dínhănghiênăc泳uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă7ăvàăHìnhă8ătươngă泳ng.ă

 

Hình 7. Độ hút nước toàn phần của các mẫu vữa 
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ăă ă

ăă ă
Hình 8. Độ hút nước mao dẫn của các mẫu vữa 

Kếtăquảăxácăđịnhăđộăhútănướcătoànăphầnăvàăđộăhútănướcămaoăd磯năc栄aăc栄aăcácăCKDănghiênă
c泳uăcóăs詠ătươngăđồng.ăCóăs詠ăchênhăl羽chăgiáătrịăđộăhútănướcăc栄aăcácăm磯uăkhiăsửădụngăloạiă
nướcătrộnăkhácănhauănhưngăkhôngălớn.ăĐộăhútănướcăc栄aăm磯uăsửădụngăCKDăkhácănhauăcóăs詠ă
chênhă l羽chă theoă th泳ă t詠ă nhưă sau:ă GS40SF10ă <ă GS70ă <ă ă GS50ă <ă GS30FA20ă <ă GS30ă ă <ă
FA20SF10ă<ăGS0ăзăFA20.ăĐộăhútănướcăgiảmătỷăl羽ăthu壱năvớiătỷăl羽ăGS,ăSFăvàăFAăcóătrongăCKD,ă
trongăđóăcácăm磯uăch泳aăSFăcóăhi羽uăquảăgiảmăđộăhútănướcătốtănhất.ăDoăv壱y,ăCKDăkếtăhợpăgi英aă
GSă(40%)ăvàăSFă(10%)ăchoăkếtăquảăđộăhútănướcăthấpănhất.ă

Đốiă vớiă ảnhă hưởngă c栄aă loạiă nướcă trộnă đếnă độă hútă nướcă c栄aă cácăm磯uă v英a,ă kếtă quảă thíă
nghi羽măchoăthấyăkhôngăcóăxuăhướngăảnhăhưởngărõăràngănàoăc栄aăloạiănướcătrộnăđếnăđộăhútă
nướcăvàăđộăhútănướcămaoăd磯năc栄aăcácăm磯uăv英a.ă

4. Kết lu壱n và kiến nghị 

Hi羽nănayăcácănướcă trênă thếăgiớiăđ隠uăchưaăchoăphépăsửădụngănướcăbi吋năchoăchếă tạoăbêă
tông,ăbêătôngăcốtă thép.ăVi羽căsửădụngăcátăbi吋n,ăcátănhi宇mămặnăchoăchếătạoăbêătôngălàăkhôngă
cấmănhưngăcácăloạiăv壱tăli羽uănàyăphảiăđảmăbảoăcóăhàmălượngăionăcloăvàăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tă
khácăphùăhợpăvớiăquyăđịnhătheoătiêuăchuẩn.ăă

Chấtăkếtădínhădạngăxiămĕngăđaăcấuătửătrênăcơăsởăhỗnăhợpăxiămĕngă-ăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nă
mịn,ăxiămĕng-xỉăhạtă lòăcaoănghi隠nămịn-silicaă fumeăhoặcăxiămĕng-xỉăhạtă lòăcaoănghi隠nămịn-troă
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bayăcóăkhảănĕngăcảiăthi羽nănhi隠uătínhănĕngăc栄aăbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépăsửădụngăcátăbi吋n,ă
nướcăbi吋n.ăTrênăcơăsởăkếtăquảănghiênăc泳uămộtăsốăloạiăchấtăkếtădính,ăĐ隠ătàiăđãăchọnăđượcăhaiă
m磯uăchấtăkếtădínhăchoăhi羽uăquảătốtănhất.ăKhiăsửădụngăkếtăhợpăloạiăchấtăkếtădínhănàyăvớiăphụă
giaăsiêuădẻoăvàăphụăgiaă泳căchếăĕnămònăcốtăthépătrênăcơăsởăcanxiănitrităCa(NO2)2,ăm磯uăbêătôngă
nghiênăc泳uăcóăăkhảănĕngăbảoăv羽ăcốtăthépăkhỏiăĕnămònăgầnătươngăđươngăvớiăbêătôngăsửădụngă
nướcăngọtătrongăđi隠uăki羽năphòngăthíănghi羽măvàămôăphỏngătiếpăxúcăvớiămôiătrườngăbi吋n.ăVớiă
vi羽căsửădụngăh羽ăchấtăkếtădínhă+phụăgiaăđượcăl詠aăchọnăc栄aăĐ隠ătàiăkếtăhợpăbảoăv羽ăthanhăthépă
bằngălớpăsơnăph栄ăepoxyăsẽătĕngăcườngăkhảănĕngăbảoăv羽ăcốtăthépăkhỏiăĕnămòn.ă

Nghiênăc泳uăsửădụngăcátăbi吋n,ănướcăbi吋năchoăchếătạoăbêătôngălàămộtăch栄ăđ隠ănghiênăc泳uămớiă
tạiăVi羽tăNamăxuấtăphátătừăyêuăcầuăc栄aăth詠cătế.ăCh栄ăđ隠ănghiênăc泳uănàyăcũngălàăvấnăđ隠ăđượcă
mộtăsốănướcăquanătâmănghiênăc泳u,ănhưngăvi羽că泳ngădụngătrongăth詠cătếătrênăthếăgiớiăhi羽nănayă
v磯năhầuănhưăchưaăđượcăth詠căhi羽n.ăVớiăgiớiăhạnăv隠ămụcătiêuăvàăthờiăgianăth詠căhi羽n,ănghiênă
c泳uănàyămớiăđưaăraănh英ngăkếtăquảăbanăđầuăv隠ăl詠aăchọnăchấtăkếtădínhăvàăphụăgiaăchoăbêătôngă
cóăcốtăgiaăcườngăsửădụngăcátăbi吋n,ănướcăbi吋n.ăTuyănhiên,ăcũngăcầnălưuăýărằngăđâyămớiălàăkếtă
quảănghiênăc泳uă trongăphòngă thíănghi羽măvàămôăphỏngăbêă tôngă tiếpăxúcăvớiănướcăbi吋nă trongă
đi隠uăki羽năphòngăthíănghi羽m,ăbêătôngătrongămôiătrườngăbi吋năth詠cătếăcònăbịăthêmăcácătácăđộngă
khắcănghi羽tăhơnănhưărửaătrôi,ăbàoămònă(doăsóngătápăchẳngăhạn),ăcácătácăđộngăviăsinhăv壱t,ăthayă
đổiănhi羽tăđộ,ăv.v...ăDoăv壱yăcầnăthiếtăphảiăcóăcácănghiênăc泳uăbổăsungăthêm.ă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO TẤM TƯ云NG BÊ TỌNG BỌT 
L溢P GHÉP T洩 CÁC TẤM TIỀN CH蔭 

PRECAST WALL PANEL MADE FROM FOAMED CONCRETE 

TS. Vũ Hải Nam, KS. Vũ Hải Quang, KS. Vũ Văn Linh 
Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

TS. Đỗ Tiến Thịnh 
Vi羽năKhoaăhọcăCôngăngh羽ăXâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Quaăkếtăquảănghiênă c泳uă choă thấyă cóă th吋ă chếă tạoă tấmăđúcă sẵnă (ti隠nă chế)ă từăbêă tôngăbọtă

D1000,ăcườngăđộănénă tuổiă28ăngàyă7,1ăMPa,ăcườngăđộăuốnă3,4ăMPaă (m磯uă4ă×ă4ă×ă16cm),ă
nguyênăv壱tăli羽uăsửădụngăxiămĕng,ăcát,ătroăbay,ăphụăgiaăsiêuădẻo,ăsợiăPVA.ăTấmătườngăcóăkíchă
thướcăDàiă×ăRộngă×ăCaoă=ă2700ă×ă400ă×ă100ămm,ăvớiă5ălỗărỗng.ăTấmătườngăti隠năchếănàyăcóă
th吋ăchịuăđượcătảiătrọngăbảnăthân,ăhoạtătải,ăcóăkhảănĕngăv壱năchuy吋năbằngăth栄ăcôngă(bằngătay).ă

Khiălắpăghépăcácătấmăđúcăsẵnăthànhăcácătấmătườngălớn,ănóăcóăkhảănĕngăchịuăđượcătảiătrọngă
gióătácăđộngăởăđộăcaoă300ămăvùngăgióăIIB,ăđịaăhìnhăloạiăB,ăkhuăv詠căHàăNội.ă

Từ khóa:ăTấmătường,ăBêătôngăbọt,ăTảiătrọngăbảnăthân,ăHoạtătải,ăTh栄ăcông,ăTảiătrọngăgió.ă

Abstract: 
Theăresearchăresultsăshowedăthatăprecastăconcreteăwallăpanelăwasăpossiblyămanufacturedăfromă

D1000ăfoamedăconcreteăwithătheăcompressionăstrengthăofă7.1ăMPaăată28ădays,ăbendingăstrengthă
ofă3.4ăMPaă(4ă×ă4ă×ă16cm)ăandăsomeăkindsăofărawămaterialsăsuchăas:ăcement,ăsand,ăflyăash,ăsuperă
plasticizerăandăPVAăfiber.ăWallăpanelă(Lengthă×ăWidthă×ăHeightă=ă2700ă×ă400ă×ă100ămm)ăwithă5ă
holeăhasăloadă-ăbearingăandăself-loadingăcapacityăandăităcouldăbeămanuallyătransported.ăă

Whenă beingă assembledă intoă largeă wallă panels,ă precastă wallă panelsă gotă theă windă loadă
capacityăată300ămăheightăofăwindădirectionăIIB,ăterrainătypeăBăofăHanoiăcity.ă

Keywords:ăWallăpanel,ăfoamedăconcrete,ăloadă-ăbearingăcapacity,ăself-loading,ăwindăload.ă

ă

1. Mở đầu 

Trongănh英ngănĕmăgầnăđây,ăngànhăcôngănghi羽păxâyăd詠ngăkhôngăngừngăphátătri吋n,ăđòiăhỏiă
phảiăsửădụngănh英ngăgiảiăphápăkếtăcấuăhợpălýăkếtăhợpăvớiăsửădụngănh英ngăloạiăv壱tăli羽uămớiăcóă
khảănĕngăcáchăâm,ăcáchănhi羽t,ăgiảmăthi吋uă lượngă tiêuă thụănĕngă lượng.ăSửădụngăv壱tă li羽uăxâyă
khôngănungăđangăđượcăquanătâm,ătrongăđóăChínhăph栄ăđãăraăquyếtăđịnhă567/QĐ-TTgăv隠ăphêă
duy羽tăchươngătrìnhăphátătri吋năV壱tăli羽uăxâyăkhôngănungăđếnănĕmă2020.ăTrongăcácăhướngăphátă
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tri吋năV壱tăli羽uăxâyăkhôngănungăthìăgạchănhẹăvàăcácăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăkhôngănungăđượcăkhuyếnă
khíchăsảnăxuấtăvàă泳ngădụngătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ng.ă

QuiăchuẩnăQuốcăgiaă09:2013ă’’cácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăsửădụngănĕngălượngăhi羽uăquả’’ăyêuă
cầuăkhiăthiếtăkếăbaoăcheăkhôngănh英ngăthỏaămãnăyêuăcầuăv隠ănhi羽tătrởăc栄aăkếtăcấuămàăcònăphảiă
thỏaămãnăgiáătrịătruy隠nănhi羽tătổng.ăTheoăquiăchuẩnănày,ăhiênănayănhi隠uăcôngătrìnhănhàăcaoătầngă
ởănướcătaăkhôngăđảmăbảoăv隠ăcáchănhi羽tăcũngănhưătrịăsốătruy隠nănhi羽tătổngădoăsửădụngăgạchăđấtă
sétănungălàmătường.ă

Trongăbàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăchếătạoăvàăđánhăgiáăkhảănĕngăchịuăl詠căc栄aă
tấmătườngăbêătôngăbọtăđượcălắpăghépătừăcácătấmăti隠năchếă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.1. Nguyên vật liệu 

2.1.1. Chất tạo bọt  

Theoăcácătàiă li羽uăkhoaăhọcă[1,2,3,4],ăchấtătạoăbọtăcóănhi隠uănguồnăgốcăkhácănhau,ăsongăcóă
th吋ăchiaă thànhămộtăsốă loạiăchínhănhưăsau:ă loạiă tổngăhợp,ă loạiă lưỡngă tính,ă loạiăanion,ăvàă loạiă
protein.ăTrongăcácăloạiănày,ăkhiăđượcăsửădụngătrongăbêătôngăbọt,ăchấtătạoăbọtăgốcăproteinăchoă
cácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăbọtătốtăhơnăcả.ă

Trongănghiênăc泳uănày,ăchấtătạoăbọtăgốcăproteinăđượcăsửădụngăđ吋ăchếătạoăbêătôngăbọtăthíănghi羽m.ă

Mộtăsốăchỉă tiêuăvàăm泳căchấtă lượngăc栄aăchấtă tạoăbọtăsửădụngă trongănghiênăc泳uăđượcă th吋ă
hi羽nătrongăBảngă1.ă

Bảng 1. Tính chất c栄a chất t衣o b丑t sử d映ng 

TT Các chỉ tiêu chất lượng chính 
Đơn 

vị Kết quả 
Theo ASTM 

C869 

Phương pháp 
thử 

1 

ă
 

Khốiălượngăth吋ătíchăbêătôngăbọt: 
+ăSauăkhiăbơm:ă
+ăKhốiălượngăth吋ătíchăsấyăkhô 

 

kg/m3ă
 

ă
645 

501 

ă
640ăăă50ă
490ăă40 

 

ASTMăCă796 

2 Cườngăđộănén MPa 1,45 ă1,4 ASTMăCă495 

3 Cườngăđộăépăchẻ MPa 0,18 ă0,17 ASTMăC496 

4 Độăhútănướcătheoăth吋ătíchă % 22,3 ă25 ASTMăCă796 

5 Tổnăthấtăkhíăsauăkhiăbơmă % 3,8 ă4,5 ASTMăCă796 

Nh壱nă xét:ă Chấtă tạoă bọtă sửă dụngă trongă nghiênă c泳uă đápă泳ngă cácă yêuă cầuă quyă địnhă trongă
ASTMăC869ă[5].ă

2.1.2. Xi măng 

Nghiênăc泳uănàyăđãăsửădụngăxiămĕngăPCBă40ăQuánăTri隠uătrongăcácăthíănghi羽măchếătạoăbêă
tôngăbọt.ăChỉătiêuăcơălýăvàăm泳căchấtălượngăc栄aăxiămĕngănàyăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă2.ă
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Bảng 2. Tính chất cơ lý c栄a xi măng PCB 40 Quán Tri隠u 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thí nghiệm Kết quả 
1ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă TCVNă4030:ă2003ă 3,1ă

2ă Độăămịnăă %ă TCVNă4030:ă2003ă 3430ă

3ă Độădẻoătiêuăchuẩnă %ă TCVNă6017:ă1995ă 29,0ă

4ă Độăổnăđịnhăth吋ătíchă mmă TCVNă6017:ă1995ă 7,0ă

Thờiăgianăđôngăkếtă ă ă

-ăBắtăđầuăđôngăkếtă Phútă 130ă5ă

-ăKếtăthúcăđôngăkếtă Phútă

TCVNă6017:ă1995ă

175ă

Cườngăđộănénă ă ă

-ă3ăngàyă MPaă 26,9ă6ă

-ă28ăngàyă MPaă

TCVNă6016:ă2011ăă

46,1ă

Nh壱năxét:ăTínhăchấtăcơălýăc栄aăxiămĕngăPCBă40ăQuánăTri隠uăthỏaămãnăcácăyêuăcầuăquyăđịnhă
trongăTCVNă6260:2011,ă[6].ă

2.1.3. Tro bay  

Troăbayăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàătroăbayăc栄aăNhàămáyănhi羽tăđi羽năPhảăLạiăcóăhàmă
lượngăMKNă<ă6%.ăThànhăphầnăhóaăhọcă c栄aă troăbayă sửădụngăđượcă th吋ăhi羽nă trongăBảngă4,ă
đánhăgiáăchấtălượngătroăbayătheoătiêuăchuẩnăTCVNă10302:2014ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă5.ă

Bảng 4. Thành phần hoá h丑c c栄a tro bay 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
1ă MKNă %ă 2,21ă

2ă SiO2ă %ă 59,72ă

3ă Fe2O3ă %ă 5,75ă

4ă Al2O3ă %ă 24,25ă

5ă CaOă %ă 1,40ă

6ă MgOă %ă 1,35ă

7ă SO3ă %ă 0,04ă

8ă K2Oă %ă 4,11ă

9ă Na2Oă %ă 0,22ă

10ă TiO2ă %ă 0,28ă

Bảng 5. Đánh giá chất lượng tro bay theo TCVN 10302:2014 
Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả TCVN 10302:2014, lo衣i F 

1.ăTổngăhàmălượngăôxităSiO2ă+ăAl2O3ă+ăFe2O3ă %ă 89,72ă ă70ă
2.ăHàmălượngălưuăhuỳnh,ăhợpăchấtălưuăhuỳnhă
tínhăquyăđổiăraăSO3ă

%ă 0,04ă ă3,0ă
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Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả TCVN 10302:2014, lo衣i F 

3.ăHàmălượngămấtăkhiănungăMKNă %ă 2,21ă ă5ă(m泳căd),ăă15ă(m泳căb)ă
4.ăĐộăẩmă %ă 1,2ă ă3,0ă
5.ăLượngăsótăsàngă45mă %ă 17,6ă ă18ă(m泳căd),ăă34ă(m泳căb)ă
6.ăLượngănướcăyêuăcầuăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ng %ă 96ă ă105ă
Nh壱nă xét:ă Chấtă lượngă c栄aă troă bayă Phảă Lạiă đạtă yêuă cầuă nhưă quiă địnhă trongă

TCVN10302:2014,ă[7].ă

2.1.4. Cốt liệu nhỏ 

Cốtă li羽uănhỏăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàăcátăđenăSôngăHồngătínhăchấtăcơălýăc栄aăcốtă li羽uă
nhỏăsửădụngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă6.ă

Bảng 6. Thành phần h衣t và các chỉ tiêu cơ lý c栄a cốt liệu nhỏ 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1ă Khốiălượngăriêngăă g/cm3 2,60ă TCVNă7572-4:2006ă

2ă Khốiălượngăth吋ătíchăxốpăă kg/m3 1290ă TCVNă7572-6:2006ă

3ă Độăxốpăăt詠ănhiênăă % ă TCVNă7572-6:2006ă

4ă Hàmălượngăbụi,ăbùn,ăsétăă % 1,83ă TCVNă7572-8:2006ă

5ă Môăđunăđộălớnăă - ă TCVNă7572-2:2006ă

6ă Hàmălượngătạpăchấtăh英uăcơăă
soămàuă

 
khôngăs磯măhơnă
màuăchuẩnă TCVNă7572-9:2006ă

7ă Thànhăphầnăhạtăă TCVNă7572-2:2006ă
ă

Kích thư噂c lỗ sàng Lượng sót trên sàng Lượng sót tích luỹ Lượng sót tích lũy 
theo TCVN 7570:2006 

5,0mmă ă ă ă

2,5mmă ă ă 0ă

1,25mmă ă ă 0-15ă

630mă 0,5 0,5 0-35ă

315mă 7,1 7,6 5-65ă

140mă 68,6 76,2 65-90ă

<140mă 23,8  35ă

Nh壱năxét:ăCácăchỉătiêuăchấtălượngăc栄aăcốtăli羽uănhỏăsửădụngăthỏaămãnăquiăđịnhătrongăTCVNă
7570:2006,ă[8].ă
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2.2. Phương pháp thử nghiệm tấm tường tiền chế 

TCVNă9347:ă2012ăCấuăki羽năbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépăđúcăsẵnă-ăphươngăphápăthíănghi羽mă
giaătảiăđ吋ăđánhăgiáăđộăb隠n,ăđộăc泳ngăvàăkhảănĕngăchốngăn泳t.ă

Môăhìnhăthửănghi羽mătấmătườngăđượcăđưaăraătrongăhìnhă1.ă

ă
Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm cấu kiện chịu uốn bằng tải trọng phân bố đều (a) và thay thế tải trọng 

phân bổ đều bằng tải trọng tập trung (b) 

2.3. Phương pháp thử nghiệm tấm tường lắp ghép từ các tấm tiền chế 

Cácătấmăti隠năchếăsauăkhiăđạtăcườngăđộăyêuăcầuăđượcăv壱năchuy吋năđếnăvịătríălắpăghép,ăghépă
thànhăcácătấmătườngăhoànăthi羽n.ă

Thửă nghi羽mă khảă nĕngă chịuă uốnă c栄aă tấmă tườngă tạiămôă hìnhă thửă nghi羽măCôngă tyă TNHHă
Lengtech,ăVĩnhăKhúc,ăVĕnăGiang,ăHưngăYên,ăđượcătiếnăhànhănhưăsau:ă

+ăThiếtăbịăsửădụng:ă

Đồngăhồăđoăchuy吋năvịăđộăchínhăxácă0,01mmă(Nh壱tăBản);ă
Kíchăth栄yăl詠căEnerpacă30Tă

Máyăbơmăth栄yăl詠căbằngătayăEnerpacă

Đồngăhồăápăl詠cădầuă

KhungăgiaătảiăbằngăthépăhìnhăH200ăă

Thướcăđoăb隠ărộngăvếtăn泳tăCrackăscaleă(Nh壱tăBản);ă

Máyătính,ămáyăảnhăvàăcácăthiếtăbịăphụătrợăkhácă

+ăTiêuăchuẩnăthửănghi羽m:ă

TCVNă9347:ă2012ăCấuăki羽năbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépăđúcăsẵnă-ăphươngăphápăthíănghi羽mă
giaătảiăđ吋ăđánhăgiáăđộăb隠n,ăđộăc泳ngăvàăkhảănĕngăchốngăn泳tă

TCVNă5574:ă2012ăKếtăcấuăbêătôngăcốtăthépă-ăTiêuăchuẩnăthiếtăkếă

TCVNă2737:ă1995ăTảiătrọngăvàătácăđộngă-ăTiêuăchuẩnăthiếtăkếă
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+ăQuiătrìnhăthíănghi羽m:ă

M磯uăthíănghi羽m:ătấmătườngălắpăghépătừăcácătấmăti隠năchếăvàălắpăvàoăkhungăbêătôngăcốtăthépă
1ătầngăcóănhịpălàă3,6m,ăchi隠uăcaoătườngălàă2,7m.ăă

Tảiă trọngăngangătácădụngălênătườngăđượcăgiaătảiăbằngăkíchăth栄yăl詠căEnerpacă30Tăquaăh羽ă
khungăgiaătảiăăbằngăthépăhìnhăH200x100x6x9ăvàăH200x200x8x10ă(Chiătiếtăkếtăcấuăkhungăgiaătảiă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă2).ăTảiătrọngăngangăđượcăgiaătảiătừngăcấpăvàăki吋măsoátăápăl詠căquaă
đồngăhồăápăl詠căđượcăgắnătạiăvớiămáyăbơmăth栄yăl詠căbằngătay.ăă

Chuy吋nă vịă c栄aă tấmă tườngăđượcă xácă địnhăbằngă cácă đồngăhồăđoă chuy吋nă vịă cơă họcă cóăđộă
chínhăxácă0,01ămm.ăTổngăcộngăcóă03ăđồngăhồ,ăđượcăbốătríătạiăphíaătrên,ăgi英aăvàăphíaădướiăc栄aă
tường.ăSơăđồăbốătríăđồngăhồăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă3.ăĐộăvõngăc栄aăm磯uăthíănghi羽măđượcă
tínhătoánăbằngăgiáătrịăchuy吋năvịăc栄aăđồngăhồăDH2ătrừăđiăgiáătrịăchuy吋năvịătrungăbìnhăc栄aă2ăđồngă
hồăDH1,ăDH3.ăă

1

1

ă
Hình 2. Sơ đồ thí nghiệm 

ă
Hình 3. Sơ đồ bố trí đồng hồ đo chuyển vị 
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+ăCácăbướcăthíănghi羽mănhưăsau:ă

1)ăLắpăđặtăm磯uăkhungăgiaătải,ăkíchăth栄yăl詠c,ămáyăbơmăth栄yăl詠căvàăđồngăhồăápăl詠că

2)ăLắpăđặtăđồngăhồăđoăchuy吋năvịă

3)ă Tiếnă hànhă giaă tảiă theoă từngă cấp,ă ghiă lạiă cácă giáă trịă tảiă trọngă vàă độă võngă c栄aăm磯uă thíă
nghi羽m,ăquanăsátăhi羽nătượngăhưăhỏngăc栄aăm磯u,ăghiănh壱năvếtăn泳tă(thờiăđi吋măxuấtăhi羽n,ăchi隠uă
dài,ăb隠ărộng,ăvịătrí...).ăă

+ăTínhătoánăcácăthôngăsốăthíănghi羽mă

Chi隠uăcaoătườngăthíănghi羽mălàă2,7m,ătảiătrọngăthíănghi羽măđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă7.ă

Bảng 7. Tải tr丑ng thí nghiệm 

Cấp tải Tải tr丑ng (kN) Th運i gian gi英 tải (phút) Thông số đo đ衣c 

0ă 0ă 0ă L詠c,ăđộăvõngă

1ă 3ă 5ă L詠c,ăđộăvõngă

2ă 6ă 5ă L詠c,ăđộăvõngă

3ă 9ă 5ă L詠c,ăđộăvõngăă(vếtăn泳tănếuăcó)ă

4ă 12ă 5ă L詠c,ăđộăvõngăă(vếtăn泳tănếuăcó)ă

5ă 15ă 5ă L詠c,ăđộăvõngăă(vếtăn泳tănếuăcó)ă

6ă 18ă 10ă L詠c,ăđộăvõngăă(vếtăn泳tănếuăcó)ă

7ă 21ă 10ă L詠c,ăđộăvõngăă(vếtăn泳tănếuăcó)ă

8ă 24ă 10ă L詠c,ăđộăvõngăă(vếtăn泳tănếuăcó)ă

+ăTiêuăchíăđánhăgiáăkếtăquảăthíănghi羽m:ă
a)ăĐộăvõngătốiăđaăquáăgiáătrịăchoăphépă[]ă=ăl/200ă(trongăđóălălàănhịpăcấuăki羽năthíănghi羽m).ă
b)ăB隠ărộngăvếtăn泳tăvượtăquáăgiáătrịăchoăphépălàă[a]ă=ă0,35ămmă

+ăKếtăquảăthíănghi羽m:ă

Chi隠uădàiănhịpăc栄aăm磯uăthíănghi羽m:ălă=ă2,7ămă

Độăvõngăchoăphép:ă[]ă=ăl/200ă=ă2700/200ă=ă13,5ămmă
3. Kết quả nghiên c泳u chế t衣o, thử nghiệm tấm tư運ng ti隠n chế t瑛 bê tông b丑t 

3.1. Lựa chọn chế tạo tấm tường  

Tấmătườngărỗngăđúcăsẵnăởăđâyălàă loạiăcấuăki羽năphiăkếtăcấu.ăVìăv壱y,ătấmătườngăđượcătínhă
toán,ăthiếtăkếăđ吋ăchịuăcácăloạiătảiătrọngănhư:ă

+ăTảiătrọngăbảnăthânătrongăquáătrìnhăcẩuălắpăvàăsửădụng;ă

+ăTácădụngăđộngătrongăquáătrìnhăv壱năchuy吋n,ălắpăd詠ng;ă

+ăTảiă trọngăgióă theoăphươngăvuôngăgócăvớiămặtăphẳngăc栄aă tườngă trongă trườngăhợpă tấmă
tườngăđượcăsửădụngălàmătườngăbaoăcheăbênăngoài;ă
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3.2. Chế tạo tấm tường 

3.2.1. Cấp phối bê tông bọt dùng để chế tạo tấm tường 

Cấpăphốiăbêătôngăbọtădùngăđ吋ăchếătạoătấmătườngăđượcănêuătrongăBảngă8.ă

Bảng 8. Cấp phối bê tông b丑t D1000 dùng để chế t衣o tấm ti隠n chế 

Cư運ng độ 
nén, MPa Ký 

hiệu 
mẫu 

Xi 
măng, 

kg 
Cát, 
kg 

Nư噂c 
trộn, 

lít 
TB, 
kg 

Sợi, 
kg 

PGSD
, lít 

Tỷ lệ 
N/CK

D 

Độ 
chảy 
v英a, 
cm 

Khối 
lượng 

thể tích 
ư噂t, 

kg/m3 

Khối 
lượng 

thể tích 
khô, 

kg/m3 
7 

ngày 
28 

ngày 

M4ă 480ă 414ă 215ă 96ă 1ă 4,8ă 0,37ă 15ă 1210ă 1020ă 5,3ă 7,1ă

3.2.2. Lựa chọn kích thước tấm tiền chế 

Trênăcơăsởămụcătiêuănhưămụcă3.1ăvàătheoăth詠cătếăsửădụng,ăl詠aăchọnătấmătườngăti隠năchếăcóă
kíchăthướcănhưăsau:ă

DàiăxăRộngăxăDàyă=ă2700ăxă400ăxă100ămmă

Khốiălượngăth吋ătíchăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngăbọtă1000ăkg/m3ă

Khốiălượngămộtătấmă100ăkg/tấmă

Mặtăcắtătấmătườngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă4,ăkhuônăchếătạoătấmătườngăHìnhă5.ă

ă
Hình 4. Mặt cắt ngang tấm tường 5 lỗ rỗng 

ă
Hình 5. Khuôn chế tạo tấm tường bê tông bọt 

Hình 6. Sản xuất tấm tường tiền chế 

ă
Hình 7. Vận chuyển tấm tường tiền chế 
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3.2.3 Thử nghiệm tấm tường bê tông bọt tiền chế 

Tiêuăchuẩnăthửănghi羽mătấmătườngăbêătôngăbọtăti隠năchếăsửădụngălàăTCVNă9347:2012ăCấuă
ki羽năbêă tôngăvàăbêă tôngăcốtă thépăđúcăsẵnă-ăphươngăphápă thíănghi羽măgiaă tảiăđ吋ăđánhăgiáăđộă
b隠n,ăđộăc泳ngăvàăkhảănĕngăchốngăn泳t.ă

Kếtăquảăthíănghi羽mătấmătườngăđượcănêuătrongăBảngă9.ă

Bảng 9. Kết quả thí nghiệm gia tải tấm ti隠n chế sử d映ng xi măng, cát, 
tro bay, PGSD, sợi PVA 

TT Cấp tải Tải tr丑ng 
tác d映ng (daN/m)

Th運i gian 
gi英 tải (phút) Nh壱n xét 

1ă 0ă 0.0 0ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
2ă 1ă 8.6 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
3ă 2ă 17.1 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
4ă 3ă 25.7 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
5ă 4ă 34.2 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
6ă 5ă 42.8 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
7ă 6ă 51.3 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
8ă 7ă 59.9 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
9ă 8ă 68.4 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
10ă 9ă 77.0 5ă Chưaăxuấtăhi羽năvếtăn泳t.ă
11ă 10ă 85.5 5ă M磯uăchưaăbịăpháăhoạiă

Chi隠uădàiănhịpăc栄aăm磯uăthíănghi羽m:ălă=ă2,5ămă
Tảiătrọngăthíănghi羽mălớnănhất:ă85,5ădaN/m.ă

Môămenălớnănhấtătạiăgi英aănhịp:ăMă=ă165ă*ă1,8^2/8ă=ă66,8ădaN.mă

Soăsánhăvớiămôămenălớnănhấtădoătrọngălượngăbảnăthânăgâyăraătươngă泳ngăvớiănhịpălă=ă2,5mă
làăMoă=ă28,1ădaN.m.ă

Tínhăhoạtătải:ă

Môămenălớnănhất:ă66,8ădaN.mă

Môămenădoătrọngălượngăbảnăthân:ă28,1ădaN.mă

Môămenădoăhoạtătải:ă66,8ăậă28,1ă=ă38,7ădaN.mă

Từăcôngăth泳că
8
. 2lq

M  →ă 2

.8
l

M
q  ,ăhoạtătảiă 50

5,2
7,388

2 q ădaN/mă

Cườngăđộăchịuăkéoătínhăđượcătừăkếtăquảăthíănghi羽m:ă

Mă=ăWx.Rbt,ătừăđóăRbtă=ăM/Wxă=ă66,8*100/581ă=ă11,5ădaN/cm2ă=ă1,15ăMPa.ă
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Kếtălu壱n:ăM磯uăthíănghi羽măđạtăyêuăcầuăv隠ăkhảănĕngăchịuăuốnădướiătácădụngăc栄aătảiătrọngăbảnă
thână泳ngăvớiăchi隠uădàiăm磯uălàă2,7măvàăhoạtătảiă50ădaN/m,ăđạtăcườngăđộăchịuăkéoăkhiăuốnălàă
1,15ăMPa.ă

4. Kết quả thí nghiệm tấm tư運ng lắp ghép t瑛 các tấm ti隠n chế 

Tổngătảiătrọngăthíănghi羽măđạtăcấpă8,ătươngăđươngă2400ădaN,ăquyăđổiăthànhătảiătrọngăphână
bốăđ隠uălênăm磯uăbằngă185ădaN/m2.ăĐộăvõngălớnănhấtătươngă泳ngăvớiăcấpătảiănàyălàă0,8ămmă<ă
ă13,5ămm.ăB隠ărộngăvếtăn泳tătươngă泳ngăvớiăcấpătảiănàyălàă0,15mmă=ă[a].ăQuanăh羽ătảiătrọngăậă
chuy吋năvịăc栄aăm磯uăđượcăchoătrongăHìnhă8.ă

Quaăkếtăquảăthíănghi羽măchoăthấyăm磯uăthíănghi羽măcóăth吋ăchịuăđượcăápăl詠căngangăquyăđổiălàă
185daN/m2.ăă

Trongătrườngăhợpăcôngătrìnhăđượcăxâyăd詠ngăởăHàăNội,ăvùngăgióăIIB,ăđịaăhìnhăloạiăB,ăápăl詠că
gióătiêuăchuẩnălàăWoă=ă95ădaN/m2.ăă

Tảiătrọngăgióătínhătoánălà:ă
Wă=ăWoă*ăkă*ăCă*nă

Trongăđó:ă

Ápăl詠căgióătiêuăchuẩnă

H羽ăsốăthayăđổiăchi隠uăcaoăápăl詠căgió,ăkă=ă1,84ăvớiăđộăcaoă>300mă

C:ăh羽ăsốăkhíăđộng,ă=ă0,8ăvớiăgióăđẩyă

N:ăh羽ăsốăvượtătải,ănă=ă1,2ă

Wă=ăWoă*ăkă*ăCă*ănă=ă95ă*ă1,84ă*ă0,8ă*ă1,2ă=ă167,8ădaN/m2ă<ă185ădaN/m2.ă

Tấmătườngălắpăghépătừăcácătấmăđúcăsẵnăcóăth吋ăsửădụngăởăđộăcaoăđếnă300mătrongăkhuăv詠că
HàăNội.ăTuyănhiên,ăcầnăcóăgiảiăphápă liênăkếtă tốtăgi英aă tấmă tườngăvàăkhungăbêă tôngăcốtă thépă
xungăquanh.ă

 

Hình 8. Biểu đồ quan hệ tải trọng - độ võng 
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Mộtăsốăhìnhăảnhăthíănghi羽mătấmătườngăbêătôngăbọtăti隠năchế.ă

Hình 9. Lắp đặt thiết bị đo độ võng Hình 10. Sơ đồ thí nghiệm tấm tường 

Hình 11. Gia tải thí nghiệm Hình 12. Cấp tải thí nghiệm tối đa 

Hình 13. Hệ thống gia tải Hình 14. Lắp đặt thiết bị đo biến dạng 

ă
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ă ă
Hình 15. Cấp tải 8                           Hình 16. Vết nứt trên tấm tường bê tông bọt       

lắp ghép khi thí nghiệm 

Kết lu壱n 

Vớiăkếtăquảănghiênăc泳uăchếătạoăvàăthửănghi羽mătấmătườngăbêătôngăbọtăti隠năchế,ătấmătườngă
lắpăghépătừăcácătấmăti隠năchếăchoăphépărútăraămộtăsốăkếtălu壱năsau:ă

Cóăth吋ăchếătạoătấmătườngăbêătôngăbọtăti隠năchếăchịuăđượcătảiătrọngăbảnăthânăvàăhoạtătảiătừă
bêătôngăbọtăD1000ătừăxiămĕng+cát+troăbay+PGSD+sợi.ă

Tấmătườngăbêătôngăbọtălắpăghépătừăcácătấmăti隠năchếănóăcóăkhảănĕngăchịuăđượcătảiătrọngăgióă
tácăđộngăởăđộăcaoă300ămăvùngăgióăIIB,ăđịaăhìnhăloạiăB,ăkhuăv詠căHàăNội.ăĐ吋ăđạtăđượcăkhảănĕngă
chịuăl詠cănhưăv壱yăthìăcầnăđảmăbảoăliênăkếtătốtăgi英aăcácătấm,ăgi英aătấmăvớiăcột,ădầm,ăsàn.ă

ă
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG C曳A HÀM LƯ営NG MẤT KHI NUNG TRONG 
TRO BAY TỚI Đ浦 CO KHỌ VÀ M浦T S渦 TệNH CHẤT C曳A XI MĔNG  

EFFECTăOFăLOSSăONăIGNITITIONăOFăFLYăASHăONăDRYINGă
SHRINKAGEăANDăCHARACTERISTICSăOFăCEMENTă

TS. Lưu Thị Hồng, KS. Hồ Xuân Vinh1 
Vi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ng,ă1CôngătyăcổăphầnăxiămĕngăFicoă

Tóm tắt: 
Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngămấtăkhiănungăvàăhàmă

lượngătroăbayăthayăthếăxiămĕngăđếnălượngănướcătiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăhồăxiămĕngă
vàăđộăcoăkhô,ăcườngăđộăc栄aăđáăxiămĕng.ă

Kếtăquảănghiênăc泳uăchỉă raărằngăkhiă tĕngăhàmălượngătroăbayă thayăthếăxiămĕngănh壱năđượcă
cườngăđộăxiămĕngăởătuổiă3ăngàyăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăkhôngăch泳aătroăbay.ăTuyănhiênă
m磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiătấtăcảăcácătỷăl羽ăthayăthếăxiămĕngătừă10,ă15ăvàă20%ătheoăkhốiă
lượngăởătuổiă28ăvàă90ăngàyăcóăcườngăđộăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăkhôngăch泳aătroăbay.ă
Đồngăthờiăkếtăquảănghiênăc泳uăcũngăchỉăraărằng:ăkhiăhàmălượngătroăbayăthayăthếăxiămĕngătĕngă
thìăđộăcoăkhôăc栄aăđáăxiămĕngăgiảmăởătuổiădàiăngày.ă

Hàmălượngămấtăkhiănungă(MKN)ătrongătroăbayăkhôngăảnhăhưởngătớiăthờiăgianăđôngăkết,ăđộă
coăkhôăcũngănhưăcườngăđộăc栄aăđáăxiămĕngăởătấtăcảăcácătỷăl羽ătroăbayăcóăhàmălượngăMKNălàă:ă
8,07,ă12,ă15ăvàă18%ătheoăthànhăphầnăkhốiălượng.ăă

Từ khóa:ăTroăbay,ăhàmălượngămấtăkhiănungă(MKN),ăxiămĕng.ă

Abstract: 
Thisăreportăpresentsătheăresultsăofătheăeffectăofălossăonăignitionăcontentăandăflyăashăcontentă

foră cementă replacementă onă standardă consistency,ă settingă timeă ofă cementă pasteă andă dryingă
shrinkage,ă compressiveă strengthă ofă hardenedă cementă mortar.ă Theă resultsă showsă thată theă
compressiveăstrengthsăofăcementăsamplesăcontainingăflyăashăwereălowerăthanăcementăsampleă
withoută flyă ashă ată 3ă daysă curing.ă However,ă theă compressiveă strengthă ofă cementă samplesă
containingă flyăashăwithăratiosăofă10,ă15ăandă20%ăbyăvolumeăwereăhigheră thană thatăofăcementă
sampleăwithoută flyă ashă ată 28ă andă 90ă daysă curing.ăAtă theă sameă time,ă theă resultsă showsă thată
whenă theă flyă ashă contentă ină cementă samplesă increased,ă theă dryingă shrinkageă ofă cementă
samplesăreducedăinătheălongăterm.ă

Theă lossă onă ignititionă contentă ofă flyă ashă (MKN)ă didă notă affectă theă settingă time,ă dryingă
shrinkage,ă asăwellă asă compressiveă strengthă ofă cementă samplesă ină allă flyă ashă ratiosăwithă theă
contentăofăMKN:ă8.07,ă12,ă15ăandă18%ăbyăvolume.ă

Keywords:ăFlyăash,ăLossăonăignititionă(MKN),ăcement.ă
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1. L云I NịI Đ井U 

Đ吋ăcungăcấpăđ栄ănhuăcầuănĕngălượngăngàyăcàngătĕngătạiăVi羽tăNamăchoăquáătrìnhăphátătri吋nă
côngănghi羽păhóa,ăhi羽năđạiăhóaăđấtănướcăthìăđi羽nănĕngă làămộtăphầnăthiếtăyếu.ăTínhăđếnănĕmă
2016ătrênăcảănướcăcóă23ănhàămáyănhi羽tăđi羽năđốtăthanăđiăvàoăv壱năhành,ăvàăđếnănĕmă2020ăcóă
32ănhàămáyănhi羽tăđi羽năvàăđếnănĕmă2030ălàă36ănhàămáyănhi羽tăđi羽n.ăSốălượngănhàămáyănhi羽tă
đi羽nătĕng,ăd磯năđếnălượngătro,ăxỉăphátăthảiărấtă lớn.ăTheoăsốă li羽uăđi隠uătraăc栄aăVi羽năVLXDănĕmă
2016ăcóă15ătri羽uătấnătroăxỉăcònătồnăch泳aătạiăcácăbãiăthải,ănĕmă2020ănếuăkhôngăđượcăsửădụngă
vàătiêuăthụăsảnălượngănàyătĕngălênă23ătri羽uătấnăvàăđếnănĕmă2030ălàăhơnă100ătri羽uătấn.ăTroăbayă
tạiăVi羽tăNamăđ隠uăcóăhàmălượngămấtăkhiănungătươngăđốiăcaoăvàătrungăbìnhădaoăđộngătừă6ă-20%ă
trongăthànhăphầnătroăbay.ăDoăđóănghiênăc泳uăsửădụngătroăbayăcóăhàmălượngămấtăkhiănungăcaoă
tớiătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăvàăv英aărấtăcầnăthiếtăchoăvi羽căđánhăgiáăvàăthúcăđẩyăsửădụngăđaădạngă
nguồnătroăbayălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngătạiăVi羽tăNam.ăăă

2. V一T LI烏U VÀ CÁC PHƯ愛NG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Các phương pháp nghiên cứu 

Phươngăphápănghiênăc泳uăđượcăsửădụngălàăphươngăphápătiêuăchuẩnăvàăphiătiêuăchuẩn.ă

2.2.1. Phương pháp tiêu chuǣn 

-ăTCVNă8262:2009ăTroăbayă-ăăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

-ăTCVNă141:2008ăXiămĕngă-ăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

-ăTCVNă6016:2011ăXiămĕngă-ăphươngăphápăxácăđịnhăcườngăđộănénă

-ăTCVNă8824:2011ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăă

-ăTCVNă6017:2015ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộădẻoătiêuăchuẩnăvàăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăv英aă
xiămĕng.ă

-ăTCVNă4030:ă2003ăXiămĕngă-ăphươngăphápăxácăđịnhăđộămịnă

 2.2.2. Phương pháp phi tiêu chuǣn 

-ăXácăđịnhăthànhăphầnăkhoángăc栄aăv壱tăli羽uăsửădụngătrongănghiênăc泳uăbằngăphươngăphápănhi宇uă
xạătiaăX.ăPhươngăphápănhi宇uăxạătiaăXăđượcăth詠căhi羽nătrênămáyăD2ăPHARSERă-ăHãngăBrucker.ă

-ăXácăđịnhăhìnhădạngăc栄aăcácăhạtătroăbayăbằngăsửădụngăkínhăhi吋năviăđi羽nătửăquétă(Scanningă
ElectronăMicroscopeă-ăSEM).ăMáyăăS-4800ăHitachi.ă

-ăXácăđịnhăphânăbốăcỡăhạtătroăbayătrênămáyăCouterăparticcleăsizeăLAă-960A,ăHoribaăNh壱t.ă

2.2. V壱t liệu sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.2.1. Clanhke xi măng  
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Clanhkeăxiămĕngăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàăclanhkeăxiămĕngăFicô.ăXiămĕngăđượcă
chếătạoăbằngăcáchănghi隠năclanhkeăxiămĕngăvớiă3,5%ăthạchăcaoăđếnăđộămịnă3100ăcm2/g.ăThànhă
phầnăhóaăhọcăc栄aăclanhkeăxiămĕngăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă2.1.ăă

Bảng 2.1. Thành phần hóa h丑c c栄a nguyên v壱t liệu sử d映ng trong nghiên c泳u 

Thành phần hoá h丑c, % 
Tên mẫu 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O MKN 

TroăbayăPhảălạiă 57.79ă 27.98ă 9.34ă 1.71ă 0,03ă 0.21ă -ă 36.40ă

TroăbayăDuyênăHảiă 55.45ă 23.46ă 7.70ă 5.12ă 0,02ă 0.56ă -ă 8.07ă

Thạchăcaoă 1.32ă 0.09ă 0.24ă 32.01ă 0.50ă 44.78ă 0.03ă 21.00ă

Clanhkeăxmă 21.08ă 5.50ă 3.66ă 63.81ă 1.90ă 0.54ă 0.82ă 0.18ă

2.2.2. Tro bay Duyên Hải  

TroăbayăDuyênăHảiăcóăthànhăphầnăhóaăhọcăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.1ăvàăcóăthànhăphầnă
khoáng,ăhìnhădạngăhạtătroă(SEM)ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.1ăvàă2.2.ăPhânăbốăcỡăhạtătroăbayă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.3.ă

ă
Hình 2.1: XRD của tro bay Duyên Hải với 

hàm lượng MKN 8,07% 

Hình 2.2: ǜnh SEM của tro Duyên Hải  

S.PăArea:ă3870ăcm2/cm3ă

Median:ă28.98ăµmă

Mean:ă49.88ăµmă

Mode:ă18.63ăµmă

 

 

Hình 2.3. Giản đồ phân bố cỡ hạt tro bay Duyên Hải 
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2.2.3. Tro bay Phả lại  

TroăbayăPhảă lạiă cóă thànhăphầnăhóaăhọcăđượcă th吋ăhi羽nă trongăbảngă2.1ăvàăcóă thànhăphầnă
khoáng,ăhìnhădạngăhạtătroă(SEM)ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.4ăvàă2.5.ăPhânăbốăcỡăhạtătroăbayă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.6.ă

ă ă
Hình 2.4: Phân tích XRD mẫu tro Phả lại với 

hàm lượng MKN 36% 

Hình 2.5: ǜnh SEM tro bay Phả lại 

S.PăArea:ă5392ăcm2/cm3ă

Median:ă22.60ăµmă

Mean:ă40.02ăµmă

Mode:ă72.16ăµmă

ă

Thànhăphầnăkhoángăc栄aătroăbayăch栄ăyếuăch泳aăphaăvôăđịnhăhình,ăngoàiăraăcònăxuấtăhi羽nămộtă
vàiăphaătinhăth吋ădạngăquatzăvàămulite.ăPhânăbốăcỡăhạtăc栄aătroăbayăch栄ăyếuătừă20ăđếnă40ăm.ă
TroăbayăPhảălạiăcóăcỡăhạtămịnăhơnăsoăvớiătroăbayăDuyênăHảiăth吋ăhi羽năởăđộămịnăBlaine:ătroăbayă
Phảălạiălà:ă5392ăcm2/cm3,ătroăbayăDuyênăHảiălà:ă3870ăcm2/cm3.ăă

HạtătroăPhảălạiăcóănhi隠uăthanăbámătrênăb隠ămặtăhạtănênăkhiăchụpăSEMăhìnhădạngăhạtătrònărấtă
rõănétăvàăphânăbốănhi隠uăhạtămịn.ăă

2.2.4. Thạch cao Thái lan 

Thạchăcaoăt詠ănhiênăc栄aăTháiăLanăcóăthànhăphầnăhóaăhọcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.1.ă

2.2.5. Chế tạo mǥu xi măng sử dụng trong nghiên cứu 

M磯uătroăbayăPhảălạiăvàătroăbayăDuyênăHảiăđượcăphốiătrộnăvớiănhauăđ吋ăthuăđượcăm磯uătroăbayă
hỗnăhợpăcóăhàmălượngăMKNălàă:ă8,07%;ă12%;ă15%;ă18%.ăă

Troăbayăhỗnăhợpăđượcăsửădụngăthayăthếăxiămĕngătừă0,ă10,ă15ăvàă20%ă泳ngăvớiătừngăloạiătroă
bayăcóăhàmălượngămấtăkhiănungăkhácănhau.ăă
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M磯uăxiămĕngăOPCăđượcăchếătạoăvớiăthànhăphầnă96.5%ăclanhkeăxiămĕngă+ă3,5%ăthạchăcaoă
vàăđượcănghi隠năđếnăđộămịnă3500ăcm2/g.ă

Tỷăl羽ăvàăkýăhi羽uăm磯uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.2.ă

Bảng 2.2. Tỷ lệ thành phần cấp phối mẫu nghiên c泳u 

TT Ký hiệu OPC MKN 8,07% MKN 12% MKN 15% MKN 18% 

0ă Moă 100ă -ă -ă -ă -ă

1ă FA8-1ă 90ă 10ă -ă -ă -ă

2ă FA12-1ă 90ă -ă 10ă -ă -ă

3ă FA15-1ă 90ă -ă -ă 10ă -ă

4ă FA18-1ă 90ă -ă -ă -ă 10ă

5ă FA8-2ă 85ă 15ă -ă -ă -ă

6ă FA12-2ă 85ă -ă 15ă -ă -ă

7ă FA15-2ă 85ă -ă -ă 15ă -ă

8ă FA18-2ă 85ă -ă -ă -ă 15ă

9ă FA8-3ă 80ă 20ă -ă -ă -ă

10ă FA12-3ă 80ă -ă 20ă -ă -ă

11ă FA15-3ă 80ă -ă -ă 20ă -ă

12ă FA18-3ă 80ă -ă -ă -ă 20ă

*ăGiảiăthích:ăă

-ăKýăhi羽uă"-1;ă-2ă;ă-3"ăđằngăsauăch英ăcáiăkýăhi羽uăm磯u:ăđượcăth吋ăhi羽nătỷăl羽ă10ă;ă15ăvàă20%ătroă
bayăđượcăthayăthếătrongăthànhăphầnăxiămĕng.ă

-ăKýăhi羽uă"ă8,ă12,ă15,ă18"ăth吋ăhi羽năm磯uăcóătroăbayăch泳aăhàmălượngămấtăkhiănungătrongăthànhă
phầnătroăbayălà:ă8,12,15,18%ătheoăkhốiălượng.ă

3. K蔭T QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng mất khi nung tới độ co khô của vữa xi măng 

Độăcoăkhôăc栄aăv英aăxiămĕngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă3.1.ă

Bảng 3.1. Độ co khô c栄a v英a xi măng 

TT Tên mẫu 4 ngày 11 ngày 18 ngày 25 ngày 

ăă M0ă -0.025ă -0.032ă -0.054ă -0.055ă

1ă FAă8-1ă -0.034ă -0.043ă -0.049ă -0.057ă

2ă FAă12-1ă -0.034ă -0.042ă -0.049ă -0.057ă

3ă FAă15-1ă -0.032ă -0.037ă -0.041ă -0.054ă
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TT Tên mẫu 4 ngày 11 ngày 18 ngày 25 ngày 
4ă FAă18-1ă -0.030ă -0.038ă -0.055ă -0.055ă

5ă FA8-2ă -0.032ă -0.043ă -0.055ă -0.054ă

6ă FA12-2ă -0.032ă -0.044ă -0.055ă -0.055ă

7ă FA15-2ă -0.029ă -0.044ă -0.050ă -0.050ă

8ă FA18-2ă -0.031ă -0.041ă -0.053ă -0.053ă

9ă FA8-3ă -0.022ă -0.036ă -0.053ă -0.050ă

10ă FA12-3ă -0.023ă -0.029ă -0.052ă -0.050ă

11ă FA15-3ă -0.021ă -0.040ă -0.050ă -0.049ă

12ă FA18-3ă -0.022ă -0.035ă -0.050ă -0.049ă

Từăkếtăquảăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăxiămĕngătaăvẽăđồăthịăbi吋uădi宇nămốiăquanăh羽ăgi英aăhàmălượngă
mấtăkhiănungăc栄aătroăbayăvàătỷăl羽ătroăbayăthayăthếăxiămĕngătớiăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăđượcăth吋ăhi羽nă
trongăhìnhă3.1ăđếnă3.7.ă

ă ă
Hình 3.1. ǜnh hưởng của hàm lượng mất khi 

nung 8,12,15,18% của tro bay khi thay thế 10% xi 

măng tới độ co khô của vữa xi măng 

Hình 3.2. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

với MKN là 8% (khi thay thế xi măng từ 10,15,20% 

theo khối lượng) tới độ co khô của vữa xi măng 

ă ă
Hình 3.3. ǜnh hưởng của hàm lượng mất khi 

nung 8,12,15,18% của tro bay khi thay thế 15% xi 

măng tới độ co khô của vữa xi măng 

Hình 3.4. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay với 

MKN là 12% (khi thay thế xi măng từ 10,15,20% 

theo khối lượng) tới độ co khô của vữa xi măng 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 308ă

ă ă
Hình 3.5. ǜnh hưởng của hàm lượng mất khi 

nung 8,12,15,18% của tro bay khi thay thế 20% xi 

măng tới độ co khô của vữa xi măng 

Hình 3.6. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay với 

MKN là 15% (khi thay thế xi măng từ 10,15,20% 

theo khối lượng) tới độ co khô của vữa xi măng 

ă
Hình 3.7. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay với MKN là 18% (khi thay thế xi măng từ 10,15,20% 

theo khối lượng) tới độ co khô của vữa xi măng 

Nh壱năxét:ăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngătroăbayăthayăthếăxiămĕngăvàăhàmălượngămấtăkhiănungă
tớiăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăxiămĕng:ă

-ă雲ă tỷă l羽ă troăbayă thayă thếăxiămĕngă10ăvàă15%ătheoă thànhăphầnăkhốiă lượngă(ởă tấtăcảă tỷă l羽ă
MKNătừă8,12,15,18%)ăđ隠uăcóăđộăcoăkhôăbanăđầuăởătuổiă4ăvàă11ăngàyăcoănhi隠uăhơnăsoăvớiăm磯uă
khôngăch泳aătroăbayă(m磯uăM0).ăTuyănhiênăởătuổiădàiăngàyăcácăm磯uăxiămĕngăch泳aătroăbayăcóăđộă
coăkhôăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăMo.ăĐi隠uănàyăđượcăgiảiăthích:ăm磯uăxiămĕngăch泳aătroăbayăhấpăthụă
nướcănhi隠uăsoăvớiăm磯uăMoădoăphảiă thấmăướtăb隠ămặtă troăbayămịnăhơnăsoăvớiăxiămĕng,ănênă
trongănh英ngăngàyăđầuăv英aăxiămĕngăcoălớn,ăsauăđóăởătuổiădàiăngàyănóăổnăđịnh,ăxiămĕngăv磯nătiếpă
tụcăhydrátăhóaăvàăd磯nătớiăcoăkhôăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăMoăởătuổiădàiăngày.ă

-ă雲ătỷăl羽ătroăbayăthayăthếăxiămĕngă20%,ăđộăcoăkhôăởătuổiăsớmăvàătuổiămuộnăc栄aăv英aăxiămĕngă
đ隠uăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăMoălàădoătroăbayăổnăđịnhăvàăgi英ăchoăcấuătrúcăxiămĕngătrongăquáătrìnhă
hydrátăhóaăđượcăổnăđịnh.ă

-ăHàmălượngăMKNătrongătroăbayătĕngăkhôngăảnhăhưởngălớnătớiăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăxiămĕng.ă
Giáătrịăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNă18%ăă(-0.032%)ăgiáătrịă
gầnătươngăđươngăvớiăm磯uăv英aăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNă8%ă(-0..034%).ăă

-ăKhiătĕngăhàmălượngătroăbayăthìăđộăcoăkhoăc栄aăv英aăgiảm.ă
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3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay và hàm lượng mất khi nung trong tro bay tới 

lượng nước tiêu chuǣn, thời gian đông kết của hồ xi măng và cường độ của đá xi măng. 

Lượngănướcătiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăhồăxiămĕngăvàăcườngăđộăc栄aăđáăxiămĕngă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă3.2.ă

Bảng 3.2.  

TT Tên mẫu NTC TGBĐ TGKT R3 ngày 28 ngày 90 tháng 

ăă M0ă 27.6ă 65ă 90ă 38.800ă 56.9ă 62.5ă

1ă FAă8-1ă 27.1ă 105ă 150ă 31.20ă 58.60ă 65.47ă

2ă FA8-2ă 28.2ă 115ă 165ă 30.00ă 56.30ă 67.73ă

3ă FA8-3ă 29.2ă 115ă 165ă 26.20ă 50.80ă 64.17ă

4ă FAă12-1ă 27.2ă 110ă 150ă 31.60ă 60.00ă 66.23ă

5ă FA12-2ă 28.1ă 110ă 160ă 29.80ă 56.30ă 65.37ă

6ă FA12-3ă 28.8ă 125ă 175ă 26.60ă 51.40ă 63.17ă

7ă FAă15-1ă 27.3ă 110ă 150ă 30.00ă 59.00ă 65.20ă

8ă FA15-2ă 27.8ă 110ă 150ă 28.20ă 55.60ă 67.03ă

9ă FA15-3ă 29.0ă 120ă 170ă 27.10ă 52.50ă 64.43ă

10ă FAă18-1ă 25.7ă 105ă 145ă 32.60ă 57.10ă 60.27ă

11ă FA18-2ă 27.9ă 115ă 160ă 29.10ă 53.20ă 65.77ă

12ă FA18-3ă 29.2ă 115ă 165ă 26.40ă 52.10ă 63.60ă

Từăkếtăquảănghiênăc泳uăbảngă3.2.ăTaăvẽăđồă thịăbi吋uă thịămốiă tươngăquanăgi英aă lượngănướcă
tiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkếtăđượcăth吋ăhi羽nătrênăhìnhă3.8ăvàă3.9.ă

ă
Hình 3.8. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay tới lượng nước tiêu chuẩn 

và thời gian đông kết của hồ xi măng 
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ă
Hình 3.9. ǜnh hưởng của hàm lượng MKN trong tro tới lượng nước tiêu chuẩn 

và thời gian đông kết của hồ xi măng 

Kếtăquảănghiênăc泳uăbảngă3.2ăvàăhìnhă3.8;ă3.9ătaăcóănh壱năxétănhưăsau:ă

-ăHàmălượngătroăbayătĕng,ălàmătĕngălượngănướcătiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăhồăxiă
mĕngăsoăvớiăm磯uăMo.ăNguyênănhânăc栄aăhi羽nătượngănàyălàăkhiătroăbayăcóăb隠ămặtăriêngălớnă
nênăđòiăhỏiănhuăcầuănướcăthấmăướtăb隠ămặtăđ吋ăkhốiăhồăxiămĕngăđạtăđộădẻoătiêuăchuẩn.ăĐồngă
thờiăkhiă troăbayă thayă thếăxiămĕngă tĕngăsẽă làmăgiảmăhàmă lượngăchấtăkếtădínhăd磯nă tớiă thờiă
gianăđôngăkếtăkéoădài.ăLượngănướcă tiêuăchuẩnă tĕngăxấpăxỉă6%ăsoăvớiăm磯uăMo.ăThờiăgiană
bắtăđầuăđôngăkếtătĕngă55ăphútăsoăvớiăm磯uăMo,ăthờiăgianăkếtăthúcăđôngăkếtătĕngă85ăphútăsoă
vớiăm磯uăMo.ăăă

-ăHàmălượngăMKNătĕngăkhôngă làmătĕngănướcătiêuăchuẩnăvàăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăhồăxiă
mĕng.ăHạtăthanănằmătrongătroăbayărấtămịnăvớiăhàmălượngătừă8%ăđếnă18%ăgầnănhưăkhôngăảnhă
hưởngătớiătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăkhiăsửădụngătroăbayăcóăhàmălượngăMKNăkhácănhau.ăă

ă
Hình 3.10. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay tới cường độ đá xi măng   
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ă
Hình 3.11. ǜnh hưởng của hàm lượngMKN tro bay tới cường độ đá xi măng 

Kếtăquảănghiênăc泳uăbảngă3.2ăvàăhìnhă3.10;ă3.11ătaăcóănh壱năxétănhưăsau:ă

-ăHàmălượngătroăbayătĕng,ăcườngăđộă3ăngàyăc栄aăđáăxiămĕngăgiảmărõăr羽tăsoăvớiăm磯uăMo,ăởă
hàmălượngăMKNălàă18%ăcườngăđộăgiảmătớiă32%ă(M磯uătroăbayă10%).ăCácăm磯uăởătuổiă28ăngàyă
m磯uăởătỷăl羽ă10%ăătroăbayăthayăthếăxiămĕngăcóăcườngăđộălớnăhơnăvàătươngăđươngăvớiăm磯uăMoă
là:ă5,4%.ăM磯uăcóătỷă l羽ă20%ătroăbayăthayăthếăxiămĕngăcóăcườngăđộă28ăngàyăthấpăhơnăsoăvớiă
m磯uăMoălà:ă10,5%.ăTuyănhiênăcácăm磯uăởătuổiă90ăngàyăcườngăđộăc栄aătấtăcảăcácăm磯uăătroăbayă
thayăthếăxiămĕngă10,ă15,20%ăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăMo,ăm磯uăcaoănhấtăcóăcườngăđộăcaoăhơnălàă:ă
7%ă(m磯uăđượcăthayăthếă15%ătroăbay).ă

Nguyênănhânăc栄aăhi羽nătượngătĕngăcườngăđộăđáăxiămĕngăởătuổiădàiăngàyăkhiăthayăthếăhàmă
lượngătroăbayătĕngălàădoătroăbayăcóăhoạtătínhăpuzolannic.ăTroăbayăch泳aăSiO2ăvàăAl2O3ăởătrạngă
tháiăvôăđịnhăhình,ătrongămôiătrườngăhydratăhóaăc栄aăxiămĕngăsẽăphảnă泳ngăvớiăcácăhydroxităcanxiă
Ca(OH)2ă tạoăthànhăchấtăkếtădínhăCSHăvàăCAHălàmăđặcăchắcăvàătĕngăcườngăđộăđáăxiămĕng.ă
Phươngătrìnhăphảnă泳ngăpuzolanicăc栄aătroăbayăvàăcácăhydroxităcanxiăc栄aăxiămĕngăhydratăhóaă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăphươngătrìnhă(1),ă(2),ă(3),ă(4):ă

Cácăphảnă泳ngăgi英aăxiămĕngăvàănướcăcóăth吋ămôătảăphươngătrìnhă(1)ăvàă(2)ănhưăsau:ă
2C3Să+ă6Hă=ăC-S-Hă(hydratedăgel)ă+ă3Ca(OH)2ăăă (1)ăă
2C2Să+ă4Hă=ăC-S-Hă+ăCa(OH)2ăăă (2)ăă

Cácăhydroxităcanxiăc栄aăxiămĕngăth栄yăhóaăphảnă泳ngăvớiăSiO2ăvàăAl2O3ă ă tạoăthànhăcácăsảnă
phẩmăkếtădínhăđượcămôătảăphươngătrìnhă(3)ăvàă(4):ă

Ca(OH)2ăă+ăSiO2ă+ăH2Oăă--->ăCSHăăă ăăăăăăăăăăăăăăăă(3)ăă
Ca(OH)2ă+ăAl2O3ă+ăCaSO4.2H2Oă+ăH2Oăă--->ăC3A.(1-3)CaSO4.ănH2Oăăă(4)ă

-ăHàmălượngăMKNătrongătroăbayătĕngăkhôngălàmăgiảmăcườngăđộăđáăxiămĕngăởătuổiă3ăngày.ă
雲ăhàmălượngăMKNălàă12,15%ăcóăxuăhướngătĕngăcườngăđộăởătuổiă28ăvàă90ăngàyăsoăvớiăm磯uă
cóăhàmălượngăMKNălàă8ăvàă18%ăởătỷăl羽ă10%ătroăbayăthayăthếăxiămĕng.ăTuyănhiênăm泳cătĕngănàyă
khôngăđángă k吋.ă雲ă tỷă l羽ă troă bayă thayă thếă15ă vàă29%ăxiămĕngă thìă hàmă lượngăMKNăgầnănhưă
khôngălàmăthayăđổiăcườngăđộăđáăxiămĕngăởătuổiădàiăngày.ă
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4. Kết lu壱n 

1)ăHàmălượngăhàmălượngătroăbayăthayăthếăxiămĕngătĕng,ăthìăđộăcoăkhôăc栄aăđáăxiămĕngăởă
tuổiă4ăvàă11ăngàyătĕngăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăkhôngăcóătroăbay.ăTuyănhiênăởătuổiădàiăngàyă(18ăvàă
25ăngày)ăhàmălượngătroăbayătĕng,ăđộăcoăkhôăgiảmăvàăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăkhôngăch泳aătroăbayă
Mo.ăKhiătĕngăhàmălượngătroăbayăthayăthếăxiămĕngăthìăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăgiảm.ă

2)ă Hàmă lượngăMKNă trongă troă bayă tĕngă khôngă ảnhă hưởngă lớnă tớiă độă coă khôă c栄aă v英aă xiă
mĕng.ăGiáătrịăđộăcoăkhôăc栄aăv英aăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNă18%ă(-0.032%)ă
giáă trịăgầnă tươngăđươngăvớiăm磯uăv英aăxiămĕngăcóăch泳aă troăbayăvớiăhàmă lượngăMKNă8%ă(-
0.034%).ăă

3)ăHàmălượngătroăbayătĕng,ăcườngăđộă3ăngàyăc栄aăđáăxiămĕngăgiảmărõăr羽tăsoăvớiăm磯uăkhôngă
ch泳aătroăbayă(Mo),ăởăhàmălượngăMKNălàă18%ăcườngăđộăgiảmătớiă32%ă(M磯uătroăbayă10%).ă雲ă
tuổiă28ăngàyăm磯uăởătỷăl羽ă10%ăătroăbayăthayăthếăxiămĕngăcóăcườngăđộălớnăhơnăvàătươngăđươngă
vớiăm磯uăMoălà:ă5,4%.ăM磯uăcóătỷăl羽ă20%ătroăbayăthayăthếăxiămĕngăcóăcườngăđộă28ăngàyăthấpă
hơnăsoăvớiăm磯uăMoălà:ă10,5%.ăTuyănhiênăởătuổiă90ăngàyăcườngăđộăc栄aătấtăcảăcácăm磯uăătroăbayă
thayăthếăxiămĕngă10,ă15,20%ăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăMo,ăm磯uăcaoănhấtăcóăcườngăđộăcaoăhơnălàă:ă
7%ă(m磯uăđượcăthayăthếă15%ătroăbay).ă

4)ăHàmălượngăMKNătrongătroăbayătĕngăkhôngălàmăgiảmăcườngăđộăđáăxiămĕngăởătuổiă3ăngày.ă
雲ăhàmălượngăMKNălàă12,15%ăcóăxuăhướngătĕngăcườngăđộăởătuổiă28ăvàă90ăngàyăsoăvớiăm磯uă
cóăhàmălượngăMKNălàă8ăvàă18%ăởătỷăl羽ă10%ătroăbayăthayăthếăxiămĕng.ăTuyănhiênăm泳cătĕngănàyă
khôngăđángă k吋.ă雲ă tỷă l羽ă troă bayă thayă thếă15ă vàă20%ăxiămĕngă thìă hàmă lượngăMKNăgầnănhưă
khôngălàmăthayăđổiăcườngăđộăđáăxiămĕngăởătuổiădàiăngày.ă
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG HÀM LƯ営NG MẤT KHI NUNG 
TRONG TRO BAY VÀ HÀM LƯ営NG TRO BAY TỚI Đ浦 NỞ, CƯ云NG Đ浦 

C曳A ĐÁ XI MĔNG NGÂM TRONG DUNG DỊCH SUN PHÁT, 
NƯỚC BIỂN, NƯỚC THƯ云NG  

EFFECTăOFăLOSSăONăIGNITIONăOFăFLYăASHăANDăFLYăASHăCONTENTăONă
EXPANSION,ăCOMPRESIVEăSTRENGTHăOFăCEMENTăMORTARă

EXPOSEDăTOăăSULFATEăSOLUTION,ăSEAWATER,ăNORMALăWATERă

TS. Lưu Thị Hồng, KS. Hồ Xuân Vinh1 
Vi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ng,ă1CôngătyăcổăphầnăxiămĕngăFicoă

Tóm tắt: 

Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngămấtăkhiănungăvàăhàmă
lượngă troă bayă thayă thếă xiămĕngă đếnă độă nở,ă cườngă độă c栄aă xiămĕngă ngâmă trongă dungă dịchă
sulfate,ănướcăbi吋năvàănướcăthường.ăKếtăquảănghiênăc泳uăchỉăraărằng:ă

Khiătĕngăhàmălượngătroăbayăthayăthếăxiămĕngăthì:ă

-ăĐộănởăthanhăv英aăngâmăătrongădungădịchăsulfateăgiảm,ănhưngăngâmătrongănướcăbi吋nătĕng.ă
Độănởă thanhăv英aăngâmă trongămôiă trườngănướcăbi吋nă thấpăhơnă65%ăsoăvớiă thanhăv英aăđượcă
ngâmătrongămôiătrườngăsulfate.ăă

-ăCườngăđộăm磯uăxiămĕngăngâmătrongă03ămôiătrườngă(dungădịchăsulfate,ănướcăbi吋năvàănướcă
thường)ăgiảmăởătuổiă1ătháng,ănhưngătĕngăcườngăđộăởă3ăvàă6ătháng.ăCườngăđộăm磯uăxiămĕngă
ngâmătrongănướcăbi吋nă thấpăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăkhôngăch泳aă troăbayă(Mo)ăởăcảă3ăvàă6ă
tháng.ăCườngăđộăm磯uăxiămĕngăngâmă trongădungădịchăsulfateăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngă
khôngăch泳aătroăbayăởătuổiă3ătháng,ătuyănhiênăởătuổiă6ăthángăcườngăđộăgiảmăvàăthấpăhơnăsoăvớiă
m磯uăxiămĕngăMo.ă

Khiăhàmălượngămấtăkhiănungătĕng:ă

-ăĐộănởăsulfatăởătuổiădàiăngàyăcóăxuăhướngătĕngănhẹă

-ăCườngăđộătạiăăc栄aăcácăm磯uăxiămĕngătrongăcảă03ămôiătrườngăcóăxuăhướngăgiảmă1ăthángă
tuổi.ă雲ă3ăvàă6ăthángătuổi,ăcácăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNătớiă18%ăcóă
cườngăđộăgiảmăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăcóăhàmălượngăMKNăởă8,12ăvàă15%.ăTuyănhiên,ăcácăm磯uăxiă
mĕngăcóăch泳aătroăbayăởătấtăcảăcácătỷăl羽ă10,15,20%ăvớiăhàmălượngăMKNălàă12,15%ăcóăcườngă
độăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăMKNă8%ăvàă18%,ătácăgiảăchưaăcóăbằngă
ch泳ngărõăràngăđ吋ăgiảiăthíchăhi羽nătượngănày.ă

Từ khóa:ă Troă bay,ă hàmă lượngămấtă khiă nungă (MKN),ă xiămĕng,ă độă nởă sulfate,ă nướcăbi吋n,ă
nướcăthườngă(nướcăngọt).ă
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Abstract: 
Thisăreportăpresentsătheăresultsăofătheăeffectăofălossăonăignitionăcontentăandăflyăashăcontentă

foră cementă replacementă onă expansion,ă compressiveă strengthă ofă hardenedă cementă mortară
exposedătoăaăsulfateăsolution,ăseawaterăandănormalăwater.ăTheăresultsăshowăthat:ă

Whenăincreasingăflyăashăcontentătoăreplaceăcement:ă

Expansionă ofă cementă mortarsă exposedă toă sulfateă solutionă decreased,ă however,ă theiră
expanseă increasedă whenă exposingă toă seawater.ă Expansionă ofă cementă mortarsă exposedă toă
seawaterăwasă65%ălowerăthanăthatăexposedătoăsulfateăsolution.ă

Compressiveă strengthă ofă cementă samplesă exposedă toă 3ă environmentsă (sulfateă solution,ă
seawaterăandănormalăwater)ădecreasedăforă1ămonth,ăbutătheirăcompressiveăstrengthăincreasedă
foră3ăandă6ămonths.ăCompressiveăstrengthăofăcementăsamplesăexposedătoăseawaterăwasăloweră
thanătheăcementăsampleăwithoutăflyăashă(Mo)ăforă3ăandă6ămonths.ăă

Compressiveăstrengthăofăcementăsamplesăexposedătoăaăsulfateăsolutionăwasăhigherăthanătheă
cementăsampleăwithoutăflyăashă(Mo)ăforă3ămonths.ăHowever,ătheirăcompressiveăstrengthsăwereă
lowerăthanăaăcementăsampleăwithoutăflyăashăforă6ămonths.ăă

Whenătheăcontentăofălossăonăignitionăincreasedăinăcementăsamples:ă

Expansiveăcementămortarsăhaveăaăslightăupwardătrend.ăă

Compressiveă strengthă ofă cementă samplesă exposedă toă 3ă environmentsă (sulfateă solution,ă
seawaterăandănormalăwater)ăwasătendingătoădecrease.ăCementăsamplesăcontainingăflyăashăwithă
lossăonăignitionăcontentăofă18%ăhadăcompressiveăstrengthădecreasingăcomparedăwithăcementă
samplesă containingă flyă ashăwithă aă lossă onă ignitionă ofă 8.12ă andă 15%ă byă volumeă foră 3ă andă 6ă
months.ă However,ă cementă samplesă containedă flyă ashă ină allă proportionsă ofă 10,15,20%ă byă
volumeăwithăaălossăonăignitionăcontentăofă12,15%ăwhichăhadăcompresiveăstrengthăhigherăthană
thatăofăcementăcontainingăflyăashăwithăaălossăonăignitionăofă8%.ăTheăauthorădidănotăhaveăenoughă
evidenceătoăexplainăthisăphenomenon.ă

Keywords:ăFlyăash,ăLossăonăignititionă(MKN),ăcement,ăexpansionăinăsulfate,ăseawater,ăwater.ă

ă

1. L云I NịI Đ井U 

Nướcătaăcóăđườngăbờăbi吋nădàiă3260km,ăkhôngăk吋ăcácăđảo,ănhuăcầuăsửădụngăxiămĕngăb隠nă
trongămôiătrườngăsulfatăvàămôiătrườngănướcăbi吋nărấtălớn.ăCácănghiênăc泳uăchỉăraărằng,ăkhiăsửă
dụngătroăbayăthayăthếămộtăphầnăxiămĕngăsẽănh壱năđượcăxiămĕngăcóăkhảănĕngăb隠nătrongămôiă
trườngăsulfatăvàănướcăbi吋n.ăTuyănhiên,ătroăbayăđượcăsửădụngătrongăcácănghiênăc泳uăđãăcôngă
bốăđ隠uăcóăhàmălượngămấtăkhiănungă(MKN)ă<6%ătheoăthànhăphầnăkhốiălượng.ăTroăbayătạiăVi羽tă
NamăcóăhàmălượngăMKNădaoăđộngătừă8ă-ă20%ătheoăthànhăphầnăkhốiălượng,ădoăđóănghiênăc泳uă
ảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngămấtăkhiănungătớiăcườngăđộăvàăđộănởăc栄aăv英aăxiămĕngătrongămôiă
trườngănướcăbi吋năvàădungădịchăsulfateăsẽăgópăphầnătrongăvi羽căl詠aăchọnăvàă泳ngădụngătr詠cătiếpă
xiămĕngăcóăhàmălượngămấtăkhiănungăcaoătrongăcácămôiătrườngăxâmăth詠c.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 315

2. V一T LI烏U VÀ CÁC PHƯ愛NG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Các phương pháp nghiên cứu 

Phươngăphápănghiênăc泳uăđượcăsửădụngălàăphươngăphápătiêuăchuẩnăvàăphiătiêuăchuẩn.ă

2.2.1. Phương pháp tiêu chuǣn 

-ăTCVNă8262:2009ăăTroăbayă-ăăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

-ăTCVNă141:2008ăăXiămĕngă-ăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

-ăTCVNă6016:2011ăXiămĕngă-ăphươngăphápăxácăđịnhăcườngăđộănénă

-ăTCVNă7713:2007ăXiămĕngă-ăXácăđịnhăs詠ăthayăđổiăchi隠uădàiăthanhăv英aătrongădungădịchăsulfateăăă

-ăTCVNă4030:ă2003ăXiămĕngă-ăphươngăphápăxácăđịnhăđộămịnă

 2.2.2. Phương pháp phi tiêu chuǣn 

-ăXácăđịnhăthànhăphầnăkhoángăc栄aăv壱tăli羽uăsửădụngătrongănghiênăc泳uăbằngăphươngăphápănhi宇uă
xạătiaăX.ăPhươngăphápănhi宇uăxạătiaăXăđượcăth詠căhi羽nătrênămáyăD2ăPHARSERă-ăHãngăBrucker.ă

-ăXácăđịnhăhìnhădạngăc栄aăcácăhạtătroăbayăbằngăsửădụngăkínhăhi吋năviăđi羽nătửăquétă(ăScanningă
ElectronăMicroscopeă-ăSEM).ăMáyăăS-4800ăHitachi.ă

-ăXácăđịnhăphânăbốăcỡăhạtătroăbayătrênămáyăCouterăparticcleăsizeăLAă-ă960A,ăHoribaăNh壱t.ă

-ăCườngăđộăc栄aăm磯uăxiămĕngăởătuổiă3ăvàă6ăthángătrongădungădịchăsulfatăvàănướcăbi吋năđượcă
th詠căhi羽nănhưăsau:M磯uăxiămĕngăđượcăchếă tạoă theoăTCVN6016:2011,ă sauăkhiăbảoădưỡngă1ă
ngàyăđượcăngâmăvàoădungădịchăsulfátăvàănướcăbi吋năVũngăTàu.ăChuăkỳăthayădungădịchăđượcă
th詠căhi羽nătheoăquyătrìnhăc栄aăTCVNă7713:2011.ă

2.2. Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu 

2.2.1. Clanhke xi măng  

Clanhkeăxiămĕngăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàăclanhkeăxiămĕngăFicô.ăXiămĕngăđượcă
chếătạoăbằngăcáchănghi隠năclanhkeăxiămĕngăvớiă3,5%ăthạchăcaoăđếnăđộămịnă3100ăcm2/g.ăThànhă
phầnăhóaăhọcăc栄aăclanhkeăxiămĕngăđượcătrìnhăbàyătrongăbảngă2.1.ăă

Bảng 2.1. Thành phần hóa h丑c c栄a nguyên v壱t liệu trong nghiên c泳u 

Thành phần hoá h丑c, % 
Tên mẫu 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O MKN 

TroăbayăPhảălạiă 57.79ă 27.98ă 9.34ă 1.71ă 0,03ă 0.21ă -ă 36.40ă

TroăbayăDuyênăHảiă 55.45ă 23.46ă 7.70ă 5.12ă 0,02ă 0.56ă -ă 8.07ă

Thạchăcaoă 1.32ă 0.09ă 0.24ă 32.01ă 0.50ă 44.78ă 0.03ă 21.00ă

Clanhkeăxmă 21.08ă 5.50ă 3.66ă 63.81ă 1.90ă 0.54ă 0.82ă 0.18ă
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2.2.2. Tro bay Duyên Hải  

TroăbayăDuyênăHảiăcóăthànhăphầnăhóaăhọcăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.1ăvàăcóăthànhăphầnă
khoáng,ăhìnhădạngăhạtătroă(SEM)ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.1ăvàă2.2.ăPhânăbốăcỡăhạtătroăbayă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.3.ă

ă ă
Hình 2.1: XRD của tro bay Duyên Hải với hàm lượng 

MKN 8,07% 

Hình 2.2: ǜnh SEM của tro Duyên Hải  

S.PăArea:ă3870ăcm2/cm3ă

Median:ă28.98ăµmă

Mean:ă49.88ăµmă

Mode:ă18.63ăµmă

 

 

ă Hình 2.3. Giản đồ phân bố cỡ hạt tro bay Duyên Hải 

2.2.3. Tro bay Phả lại  

TroăbayăPhảă lạiă cóă thànhăphầnăhóaăhọcăđượcă th吋ăhi羽nă trongăbảngă2.1ăvàăcóă thànhăphầnă
khoáng,ăhìnhădạngăhạtătroă(SEM)ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.4ăvàă2.5.ăPhânăbốăcỡăhạtătroăbayă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.6.ă

  

Hình 2.4: Phân tích XRD mẫu tro Phả lại với 

hàm lượng MKN 36% 

Hình 2.5: ǜnh SEM tro bay  Phả lại 
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S.PăArea:ă5392ăcm2/cm3ă

Median:ă22.60ăµmă

Mean:ă40.02ăµmă

Mode:ă72.16ăµmă

 

Thànhăphầnăkhoángăc栄aătroăbayăch栄ăyếuăch泳aăphaăvôăđịnhăhình,ăngoàiăraăcònăxuấtăhi羽nămộtă
vàiăphaătinhăth吋ădạngăquatzăvàămulite.ăPhânăbốăcỡăhạtăc栄aătroăbayăch栄ăyếuătừă20ăđếnă40ăm.ă
TroăbayăPhảălạiăcóăcỡăhạtămịnăhơnăsoăvớiătroăbayăDuyênăHảiăth吋ăhi羽năởăđộămịnăBlaine:ătroăbayă
Phảălạiălà:ă5392ăcm2/cm3,ătroăbayăDuyênăHảiălà:ă3870ăcm2/cm3.ăă

HạtătroăPhảălạiăcóănhi隠uăthanăbámătrênăb隠ămặtăhạtănênăkhiăchụpăSEMăhìnhădạngăhạtătrònărấtă
rõănétăvàăphânăbốănhi隠uăhạtămịn.ăă

2.2.4. Thạch cao Thái lan 

ă Thạchăcaoăt詠ănhiênăc栄aăTháiăLanăcóăthànhăphầnăhóaăhọcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.1.ă

2.2.5. Chế tạo mǥu xi măng sử dụng trong nghiên cứu 

M磯uătroăbayăPhảălạiăvàătroăbayăDuyênăHảiăđượcăphốiătrộnăvớiănhauăđ吋ăthuăđượcăm磯uătroăbayă
hỗnăhợpăcóăhàmălượngăMKNălàă:ă8,07%;ă12%;ă15%;ă18%.ăă

Troăbayăhỗnăhợpăđượcăsửădụngăthayăthếăxiămĕngătừă0,ă10,ă15ăvàă20%ă泳ngăvớiătừngăloạiătroă
bayăcóăhàmălượngămấtăkhiănungăkhácănhau.ăă

M磯uăxiămĕngăOPCăđượcăchếătạoăvớiăthànhăphầnă96.5%ăclanhkeăxiămĕngă+ă3,5%ăthạchăcaoă
vàăđượcănghi隠năđếnăđộămịnă3500ăcm2/g.ă

Tỷăl羽ăvàăkýăhi羽uăm磯uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.2.ă

Bảng 2.2. Tỷ lệ thành phần cấp phối mẫu nghiên c泳u 

TT Ký hiệu OPC MKN 8,07% MKN 12% MKN 15% MKN 18% 

0ă Moă 100ă -ă -ă -ă -ă

1ă FA8-1ă 90ă 10ă -ă -ă -ă

2ă FA12-1ă 90ă -ă 10ă -ă -ă

3ă FA15-1ă 90ă -ă -ă 10ă -ă

4ă FA18-1ă 90ă -ă -ă -ă 10ă

5ă FA8-2ă 85ă 15ă -ă -ă -ă

6ă FA12-2ă 85ă -ă 15ă -ă -ă

7ă FA15-2ă 85ă -ă -ă 15ă -ă

8ă FA18-2ă 85ă -ă -ă -ă 15ă
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TT Ký hiệu OPC MKN 8,07% MKN 12% MKN 15% MKN 18% 

9ă FA8-3ă 80ă 20ă -ă -ă -ă

10ă FA12-3ă 80ă -ă 20ă -ă -ă

11ă FA15-3ă 80ă -ă -ă 20ă -ă

12ă FA18-3ă 80ă -ă -ă -ă 20ă

*ăGiảiăthích:ăă

-ăKýăhi羽uă"-1;ă-2ă;ă-3"ăđằngăsauăch英ăcáiăkýăhi羽uăm磯u:ăđượcăth吋ăhi羽nătỷăl羽ă10ă;ă15ăvàă20%ătroă
bayăđượcăthayăthếătrongăthànhăphầnăxiămĕng.ă

-ăKýăhi羽uă"ă8,ă12,ă15,ă18"ăth吋ăhi羽năm磯uăcóătroăbayăch泳aăhàmălượngămấtăkhiănungătrongăthànhă
phầnătroăbayălà:ă8,12,15,18%ătheoăkhốiălượng.ă

3. K蔭T QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Ảnh hưởng của hàm lượng mất khi nung trong tro bay và hàm lượng tro bay thay 

thế xi măng tới độ nở vữa xi măng ngâm trong dung dịch sulfat và nước biển 

Độănởăc栄aăv英aăxiămĕngăngâmătrongădungădịchăsulfateăvàănướcăbi吋năđượcă th吋ăhi羽nă trongă
bảngă3.1.ă

Bảng 3.1. Độ nở c栄a v英a xi măng ngâm trong dung dịch sulfate và nư噂c biển 

Độ nở trong  dung dịch sulfate Độ nở trong nư噂c biển 
TT Tên Mẫu 

1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 

1ă M0ă 0.037ă 0.534ă Gãyă ă ă ă

2ă FAă8-1ă 0.035ă 0.167ă 0.508ă 0.016ă 0.020ă 0.024ă

3ă FA8-2ă 0.024ă 0.040ă 0.371ă 0.017ă 0.021ă 0.026ă

4ă FA8-3ă 0.019ă 0.038ă 0.323ă 0.019ă 0.022ă 0.027ă

5ă FAă12-1ă 0.029ă 0.112ă 0.494ă 0.015ă 0.018ă 0.021ă

6ă FA12-2ă 0.021ă 0.053ă 0.117ă 0.017ă 0.020ă 0.026ă

7ă FA12-3ă 0.019ă 0.043ă 0.065ă 0.021ă 0.028ă 0.036ă

8ă FAă15-1ă 0.020ă 0.096ă 0.439ă 0.014ă 0.018ă 0.023ă

9ă FA15-2ă 0.032ă 0.080ă 0.128ă 0.018ă 0.023ă 0.038ă

10ă FA15-3ă 0.019ă 0.040ă 0.054ă 0.019ă 0.028ă 0.039ă

11ă FAă18-1ă 0.030ă 0.090ă 0.426ă 0.015ă 0.031ă 0.033ă

12ă FA18-2ă 0.028ă 0.054ă 0.138ă 0.017ă 0.030ă 0.035ă

13ă FA18-3ă 0.024ă 0.043ă 0.066ă 0.019ă 0.035ă 0.037ă
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a) ǜnh hưởng của hàm lượng MKN và hàm lượng tro bay tới độ nở vữa xi măng ngâm trong 

dung dịch sulfat được thể hiện trong hình 3.1; 3.2 

Hình 3.1. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

thay thế xi măng tới độ nở của vữa xi măng ngâm 

trong dung dịch sulfate 

Hình 3.2. ǜnh hưởng của hàm lượng MKN 

trong tro bay tới độ nở của vữa xi măng ngâm 

trong dung dịch sulfate 

Kếtăquảănghiênăc泳uăchỉăraărằng:ă

-ăKhiă hàmă lượngă troăbayă trongă xiămĕngă tĕng,ă độănởă sulfată giảmăđángă k吋ă soă vớiăm磯uă xiă
mĕngăkhôngăcóătroăbayă(Mo).ăM磯uăxiămĕngăkhôngăch泳aătroăbayăởătuổiă6ăthángăđãăbịăgãyădoă
nởăquáăm泳c.ă

+ăĐộănởăsulfateăởătuổiă1ăthángăc栄aăm磯uăMoăvàăm磯uăch泳aătroăbayălàătươngăđươngănhau.ăTuyă
nhiênăởă3ăthángănởăđộăđãăcóăkhácăbi羽tărõăr羽t,ăchênhăl羽chăđộănởăsulfatăc栄aăm磯uăch泳aătroăbayăcóă
độănởălớnănhấtăsoăvớiăm磯uăM0ălàă67,8%ă(M磯uăFA8-1ă).ă

+ăCácăm磯uăch泳aătroăbayătĕngăthìăđộănởăsulfateăgiảm,ăm磯uăxiămĕngăch泳aă20%ătroăbayăcóăđộă
nởăsulfateăởătuổiă6ăthángănhỏăhơnă0.1%ă(theoătiêuăchuẩnăTCVNă7712:2015ăđạtăm泳căxiămĕngă
hỗnăhợpăb隠năsulfateătrungăbình).ă

-ăKhiăhàmălượngămấtăkhiănungătĕngăđộănởăsulfatăởătuổiădàiăngàyăcóăxuăhướngătĕngănhẹ,ătuyă
nhiênăởătấtăcảăcácăm磯uăch泳aă30%ătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNătừă8%ăđếnă18%ăđ隠uăthỏaămãnă
m泳căxiămĕngăb隠năsulfateătrungăbình.ă

-ăM磯uăxiămĕngăch泳aăhàmălượngătroăbayă10%ăcóăđộănởăsulfateărấtălớnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngă
ch泳aă15ăvàă20%ătroăbayătrongăthànhăphần.ăă

ĐộănởăsulfatăđượcăgiảiăthíchădoăionăSO4
2-ăthâmănh壱păvàoătrongăv英aăxiămĕngăphảnă泳ngăvớiă

sảnăphẩmăhydátăhóaăc栄aăxiămĕngătạoăthànhăettringiteăgâyătrươngănởăth吋ătíchăc栄aăđáăxiămĕngă
theoăcácăphươngătrìnhăsau:ă

*ăTạoăthànhădạngăthạchăcao:ăCanxiăhydroxităc栄aăxiămĕngăth栄yăhóaăsẽăphảnă泳ngăvớiăionăSO4
-

2ăătrongădungădịchăsulfateătạoăthànhădạngăthạchăcaoăth吋ăhi羽năphươngătrìnhă1.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSO4
2-ă;ăH2Oă

Ca(OH)2ăă------------------->ăăCaSO4.2H2Oăăăă (1)ă
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*ăTạoăthànhădạngăettringite:ăThạchăcaoăđượcăhìnhăthànhătừăphảnă泳ngă(1)ătácădụngăvớiăcanxiă
aluminatăhoặcămonosulfateătạoăthànhăettringiteăđượcăth吋ăhi羽năphươngătrìnhă(2),ă(3)ă

ăăăăăăăăăăăăCa(OH)2;ăSO4
2-ă;ăH2Oă

C-A-Hăă-------------------------->ăCA.3CaSO4.31H2Oă(ettringite)ăăăă ă ă ăăăăăăăăăăă(2)ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCa(OH)2;ăSO4
2-ă;ăH2Oă

Monosulphateă(CA.CaSO4.12H2O)ăă----------------------->ăCA.3CaSO4.31H2Oă(ettringite)ăăăăăă(3)ă

*ăEttringiteă cóă th吋ă tíchă tĕngăgấpă4,7ă lầnăsoăvớiă kíchă thướcăkhoángăbanăđầuădoăđóănếuă
hàmălượngăettringiteăhìnhăthànhătrongăđáăxiămĕngăquáănhi隠uăsẽăgâyăraănởăquáăm泳căvàăn泳tă
vỡăsảnăphẩm.ă

b) ǜnh hưởng của hàm lượng MKN và hàm lượng tro bay tới độ nở vữa xi măng trong môi 

trường nước biển được thể hiện trong hình 3.3; 3.4 

ă
Hình 3.3. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay thay 

thế xi măng tới độ nở của vữa xi măng trong môi 

trường nước biển 

Hình 3.4. ǜnh hưởng của hàm lượng MKN 

trong tro bay tới độ nở của vữa xi măng trong 

môi trường nước biển 

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoă taă thấy,ăkhiăhàmă lượngă troăbayă tĕngă thìăđộănởăc栄aăv英aăxiămĕngă
trongămôiă trườngănướcăbi吋nă tĕng,ăm泳că tĕngă lớnănhấtăđạtăđạtă tớiă44%ă (ăm磯uăcóăhàmă lượngă
MKNălàă15%ăsoăvớiăăm磯uăcóăhàmălượngăMKN8%),ăm泳cătĕngă77%ăsoăvớiăm磯uătroăbayătừă10ă%ă
đếnă20%ăc栄aăm磯uă12%ăMKNăởătuổiă6ătháng.ă

Nguyênănhânăc栄aăhi羽nătượngătĕngăđộănởătrongămôiătrườngănướcăbi吋năkhiătĕngăhàmălượngă
troăbayăcóăth吋ăđượcăgiảiăthíchănhưăsau:ă

Trongănướcăbi吋nătồnătạiă ionăSO4
-2ăvàă ionăCl-.ă IonăSO4

-2ăsẽăphảnă泳ngăvớiăsảnăphẩmăc栄aăxiă
mĕngătheoăphươngătrìnhă(1),(2),(3)ătạoăettringiteăgâyănởăth吋ătíchăc栄aăv英aăxiămĕng,ătuyănhiênăkhiă
tĕngăhàmălượngătroăbayăthìăhàmălượngăkhoángăC3Aătrongăxiămĕngăgiảmănênăđộănởăsulfateăgiảmă
khiătĕngăhàmălượngătroăbay.ă

Độănởăc栄aăv英aătrongănướcăbi吋nătĕngădoăcácăionăCl-ăvàăionăNa+,ă ionăK+ă theoăphươngătrìnhă
(4),ă(5):ă

*ăTạoăthànhătinhăth吋ămuốiă(4)ă
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ă ăăăăăăăăăăSO4
2-ă;ăH2Oă

Na2SO4ăă------------------->ăNa2SO4.10H2Oăăăă ă ă ă ă ă ăăăăăăăăăăă(4)ă

*ă Tạoă thànhă cácă liênă kếtă polymeră c栄aă cácă thànhă phầnă troă bayă vớiă ionă Na+,ă ionă K+ă theoă
phươngătrìnhă(5)ă

(Si2O5.ăAl2O3)nă+n2(SiO2)ă+4nH2Oă+ă(Na+,ăK+)ăăn(OH)3-Si-O-Al(OH)2-O-Si-(OH)3ăăăăăăăăăăăă(5)ă

S詠ătạoăthànhăcácătinhăth吋ămuốiăvàăcácăkhoángăcóăth吋ătíchătĕngăthấp.ăDoăđóăđộănởăc栄aăthanhă
m磯uăngâmătrongănướcăbi吋nătĕng,ănhưngăm泳cătĕngărấtănhỏ.ă

c) ǜnh hưởng của hàm lượng MKN và hàm lượng tro bay tới độ nở vữa xi măng trong dung 

dịch sulfate và nước biển được thể hiện trong hình 3.5; 3.6. 

ă ă
Hình 3.5. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

thay thế xi măng tới độ nở của vữa xi măng 

trong dung dịch sulfate và nước biển 

Hình 3.6. ǜnh hưởng của hàm lượng MKN trong 

tro bay tới độ nở của vữa xi măng trong dung dịch 

sulfate và nước biển 

Kếtăquảănghiênăc泳uăchoătaăthấy,ămặcădùătrongămôiătrườngănướcăbi吋năđộănởătĕng,ătuyănhiênă
v磯năthấpăhơnărấtănhi隠uăsoăvớiăm磯uăđượcăngâmătrongămôiătrườngăsulfate.ă

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng mất khi nung và hàm lượng tro bay tới cường độ của 

đá xi măng trong môi trường nước thường, dung dịch sulfat và nước biển 

Cườngăđộăc栄aăv英aăxiămĕngătrongămôiătrườngănướcăthường,ădungădịchăsulfateăvàănướcăbi吋nă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă3.2.ă

Bảng 3.2. Cư運ng độ c栄a v英a xi măng trong môi trư運ng nư噂c thư運ng, 
dung dịch sulfate và nư噂c biển  

TT Tên mẫu Nư噂c Thư運ng Nư噂c Biển Dung dịch sulfate 

1ă M0ă 56.9ă 62.5ă 65.8ă 57.2ă 60.1ă 58.1ă 57.0ă 63.6ă 48.5ă

2ă FAă8-1ă 54.1ă 66.4ă 69.5ă 54.3ă 59.9ă 60.7ă 55.9ă 69.1ă 71.4ă

3ă FA8-2ă 54.6ă 67.7ă 70.6ă 55.7ă 64.3ă 65.6ă 58.2ă 71.2ă 72.4ă

4ă FA8-3ă 54.9ă 64.3ă 69.5ă 54.6ă 61.9ă 61.3ă 54.3ă 66.3ă 70.1ă
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TT Tên mẫu Nư噂c Thư運ng Nư噂c Biển Dung dịch sulfate 

5ă FAă12-1ă 57.2ă 68.0ă 71.5ă 57.6ă 62.7ă 64.7ă 57.3ă 68.0ă 69.0ă

6ă FA12-2ă 54.6ă 66.5ă 68.9ă 54.8ă 61.4ă 65.0ă 55.5ă 68.2ă 67.7ă

7ă FA12-3ă 54.2ă 64.0ă 68.0ă 54.7ă 62.0ă 61.7ă 54.5ă 67.4ă 67.1ă

8ă FAă15-1ă 57.6ă 65.0ă 69.9ă 57.6ă 61.7ă 63.6ă 60.2ă 68.9ă 67.8ă

9ă FA15-2ă 56.3ă 67.1ă 68.9ă 57.5ă 64.9ă 66.1ă 58.7ă 68.1ă 68.8ă

10ă FA15-3ă 53.4ă 66.9ă 70.7ă 53.5ă 61.1ă 62.2ă 54.9ă 65.3ă 68.8ă

11ă FAă18-1ă 56.0ă 61.9ă 65.7ă 55.2ă 58.0ă 58.4ă 56.2ă 60.9ă 63.0ă

12ă FA18-2ă 56.5ă 66.0ă 69.5ă 54.4ă 63.5ă 63.9ă 57.9ă 67.8ă 65.9ă

13ă FA18-3ă 53.9ă 64.1ă 66.5ă 53.8ă 63.9ă 60.2ă 53.1ă 62.8ă 65.3ă

a) ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay tới cường độ của xi măng trong môi trường nước 

thường, dung dịch sulfate và nước biển được thể hiện trong hình 3.7; 3.8; 3.9 

Hình 3.7. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

tới cường độ của đá xi măng trong môi trường 

nước thường, dung dịch sulfate và nước biển 

ở tuổi 1 tháng  

Hình 3.8. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay tới 

cường độ của đá xi măng trong môi trường 

nước thường, dung dịch sulfate và nước biển 

ở tuổi 3 tháng  

ă
Hình 3.9. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay tới cường độ của đá xi măng trong môi trường 

nước thường, dung dịch sulfate và nước biển ở tuổi 6 tháng  
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-ăCườngăđộăc栄aăcácăm磯uătrongă03ămôiătrườngălàătươngăđươngănhauăvàăchưaăcóăhi羽nătượngă
suyăgiảmăcườngăđộăởă1ăthángătuổi.ăKhiăhàmălượngătroăbayătĕngăthìăcườngăđộăđáăxiămĕngăgiảm,ă
kếtăquảănàyăgiốngănhauătrongăcảă03ămôiătrườngăngâmăm磯u.ă

-ăKhiăhàmălượngătroăbayătĕngăthìăcườngăđộăđáăxiămĕngătĕngătrongăcảă03ămôiătrườngăởătuổiă3ă
tháng.ăCườngăđộăc栄aăđáăxiămĕngătrongămôiătrườngănướcăbi吋năthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăđượcăbảoă
dưỡngătrongămôiătrườngănướcăthường,ănhưngăgiáătrịăcườngăđộăthấpăsaiăl羽chăchiếmătốiăđaă5%,ă
t泳călàăgiáătrịăcườngăđộăgiảmăkhôngănhi隠uăsoăvớiăm磯uăngâmătrongămôiătrườngănước.ăCườngăđộă
đáăxiămĕngă trongădungădịchăsulfateăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăngâmătrongănướcă thường.ă
Nguyênănhânăc栄aăvi羽căgiảmănhẹăcườngăđộăđáăxiămĕngătrongănướcăbi吋nălàădoăcóăionăNa+ăảnhă
hưởngătớiămộtăphầnăquáătrìnhăgiảiăphóngăCa(OH)2ăc栄aăđáăxiămĕngătrongăquáătrìnhăhydratăhóaă
nênăcườngăđộăđáăxiămĕngăgiảm.ăNguyênănhânăc栄aăhi羽nătượngătĕngăcườngăđộăc栄aăđáăxiămĕngă
trongădungădịchăsulfateăđượcăgiảiăthíchănhưăsau:ăKhiăcácăphầnătửăionăSO4

2-ătấnăcôngăvàoătrongă
đáăxiămĕngăhìnhăthànhăcácăettringiteătheoăphươngăphươngătrìnhăphảnă泳ngă(1,2,3),ăởălượngăvừaă
đ栄ătạoăthànhăcácănêmătạoăđặcăchắcăcấuătrúcăđáăxiămĕngăd磯năđếnăđáăxiămĕngătĕngăcươngăđộăởă
tuổiă3ăthángăsoăvớiăm磯uăngâmătrongănướcăthường.ă

-ăKhiăhàmălượngătroăbayătĕngăthìăcườngăđộăđáăxiămĕngătĕngătrongăcảă03ămôiătrườngăởătuổiă3ă
tháng.ăCườngăđộăđáăxiămĕngă trongămôiă trườngăsulfateăgiảmăvàă thấpăhơnăsoăvớiăm磯uăngâmă
trongănướcăthường.ăNguyênănhânăc栄aăhi羽nătượngănàyălàădoăs詠ăhìnhăthànhăettringiteăquáăm泳că
trongăđáăxiămĕngăđãăgâyănênă泳ngăxuấtăvàăgiảmăcườngăđộăc栄aăđáăxiămĕng.ăĐốiăvớiăm磯uăđáăxiă
mĕngăngâmătrongănướcăbi吋năv磯năth吋ăhi羽năquyălu壱tăcườngăđộăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăngâmătrongă
nướcăthường.ă

b) ǜnh hưởng của hàm lượng MKN trong tro bay tới cường độ của xi măng trong môi 

trường nước thường, dung dịch sulfate và nước biển được thể hiện trong hình 3.10; 

3.11; 3.12 

Hình 3.10. ǜnh hưởng của hàm lượng MKN 

trong tro bay tới cường độ của đá xi măng trong 

môi trường nước thường, dung dịch sulfate 

và nước biển ở tuổi 1 tháng  

Hình 3.11. ǜnh hưởng của hàm lượng MKN 

trong tro bay tới cường độ của đá xi măng trong 

môi trường nước thường, dung dịch sulfate và 

nước biển ở tuổi 3 tháng  
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ă
Hình 3.12. ǜnh hưởng của hàm lượng MKN trong tro bay tới cường độ của đá xi măng 

trong môi trường nước thường, dung dịch sulfate và nước biển ở tuổi 6 tháng  

-ăCácăm磯uăxiămĕngă trongăcảă03ămôiă trườngăcóăxuăhướngăgiảmăcườngăđộăkhiăhàmă lượngă
MKNătrongătroăbayătĕng,ăđi隠uănàyăgiảiăthíchăbởiăhàmălượngăMKNătrongătroăbayălàăchấtăđộnătrơă
khôngăcóăvaiătròăcảiăthi羽năcườngăđộăc栄aăđáăxiămĕngăởătuổiă3ăthángă.ă

-ăCácăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNătớiă18%ăcóăcườngăđộăbắtăđầuăsuyă
giảmăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăcóăhàmălượngăMKNăởă8,12ăvàă15%ăởătuổiă3ăthángă.ăDoăhàmălượngă
MKNăsẽăkhôngăcóăvaiătròătĕngăcườngăđộălâuădàiătrongăđáăxiămĕng,ăd磯năđếnăđáăxiămĕngăgiảmă
cườngăđộ.ăTuyănhiên,ăcácăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăởătấtăcảăcácătỷăl羽ă10,15,20%ăvớiăhàmă
lượngăMKNălàă12,15%ăcóăcườngăđộăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăMKNă
8%.ăHi羽nătượngănàyătácăgiảăchưaăcóăđầyăđ栄ăcácăminhăch泳ngăđ吋ălýăgiải,ăcầnănghiênăc泳uăchiătiết.ă

4. Kết lu壱n 

*謂nhăhưởngăc栄aăhàmălượngămấtăkhiănungătrongătroăbayăvàăhàmălượngătroăbayătớiăđộănởăc栄aă
thanhăv英aăngâmătrongădungădịchăsulfate,ănướcăbi吋năvàănướcăthường:ă

1)ăKhiă hàmă lượngă troăbayă trongă xiămĕngă tĕng,ă độănởă sulfată giảmăđángă k吋ă soă vớiăm磯uă xiă
mĕngăkhôngăcóătroăbayă(Mo).ăM磯uăxiămĕngăkhôngăch泳aătroăbayăởătuổiă6ăthángăđãăbịăgãyădoănởă
quáăm泳c.ăă

+ăĐộănởăsulfateăc栄aăm磯uăMoăvàăm磯uăch泳aătroăbayăcóăgiáă trịă tươngăđươngănhauăởătuổiă1ă
thángă.ăTuyănhiênăởă3ăthángănởăđộăđãăcóăkhácăbi羽tărõăr羽t,ăchênhăl羽chăđộănởăsulfatăc栄aăm磯uă
ch泳aătroăbayăcóăđộănởălớnănhấtăsoăvớiăm磯uăM0ălàă67,8%ă(M磯uăFA8-1ă).ă

+ăCácăm磯uăch泳aătroăbayătĕngăthìăđộănởăsulfateăgiảm,ăm磯uăxiămĕngăch泳aă20%ătroăbayăcóăđộă
nởăsulfateăởătuổiă6ăthángănhỏăhơnă0.1%ă(theoătiêuăchuẩnăTCVNă7712:2015ăđạtăm泳căxiămĕngă
hỗnăhợpăb隠năsulfateătrungăbình).ă

2)ăKhiăhàmălượngătroăbayătĕngăthìăđộănởăc栄aăv英aăxiămĕngătrongămôiătrườngănướcăbi吋nătĕng,ă
m泳că tĕngă lớnănhấtăđạtă đạtă tớiă 44%ă (m磯uăcóăhàmă lượngăMKNă làă15%ăsoă vớiă ăm磯uă cóăhàmă
lượngăMKN8%),ăm泳cătĕngă77%ăsoăvớiăm磯uătroăbayătừă10ă%ăđếnă20%ăc栄aăm磯uăch泳aătroăbayă
vớiă12%ăMKNăởătuổiă6ătháng.ăMặcădùătrongămôiătrườngănướcăbi吋năđộănởătĕng,ătuyănhiênăv磯nă
thấpăhơnărấtănhi隠uăsoăvớiăm磯uăđượcăngâmătrongămôiătrườngăsulfate.ă
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3)ăKhiăhàmălượngămấtăkhiănungătĕngăđộănởăsulfatăởătuổiădàiăngàyăcóăxuăhướngătĕngănhẹ,ătuyă
nhiênăởătấtăcảăcácăm磯uăch泳aă30%ătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNătừă8%ăđếnă18%ăđ隠uăthỏaămãnă
m泳căxiămĕngăb隠năsulfateă trungăbình.ăM磯uăxiămĕngăch泳aăhàmă lượngă troăbayă10%ăcóăđộănởă
sulfateălớnăhơnă60%ăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăch泳aă15ăvàă20%ătroăbayătrongăthànhăphần.ăă

*ă謂nhăhưởngăc栄aăhàmălượngămấtăkhiănungătrongătroăbayăvàăhàmălượngătroăbayătớiăcườngăđộă
đáăxiămĕngăngâmătrongădungădịchăsulfate,ănướcăbi吋năvàănướcăthường:ă

4)ăHàmălượngătroăbayătĕng:ă

-ă雲ă1ăthángătuổi,ăthìăcườngăđộăđáăxiămĕngăgiảm,ăkếtăquảănàyătươngăt詠ăchoăcảă03ămôiătrườngă
bảoădưỡngăm磯uă(nướcăthường,ădungădịchăsulfateăvàănướcăbi吋n).ăă

-ă雲ătuổiă3ăthángă,ăcườngăđộăđáăxiămĕngătĕngătrongăcảă03ămôiătrường.ăCườngăđộăc栄aăđáăxiă
mĕngătrongămôiă trườngănướcăbi吋nă thấpăhơnăsoăvớiăm磯uăđượcăbảoădưỡngătrongămôiă trườngă
nướcăthường,ănhưngăgiáătrịăcườngăđộăthấpăsaiăl羽chăchiếmătớiăđaă5%,ăt泳călàăgiáătrịăcườngăđộă
giảmăkhôngănhi隠uăsoăvớiăm磯uăngâmătrongămôiătrườngănước.ăCườngăđộăđáăxiămĕngătrongădungă
dịchăsulfateăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăngâmătrongănướcăthường.ăă

-ă雲ătuổiă6ăthángă,ăcườngăđộăđáăxiămĕngătĕngătrongăcảă03ămôiătrường.ăCườngăđộăđáăxiămĕngă
trongămôiătrườngăsulfateăgiảmăvàăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăngâmătrongănướcăthường.ăă

5)ăHàmălượngăMKNătrongătroăbayătĕng:ă

-ă雲ă1ăthángătuổi,ăcácăm磯uăxiămĕngătrongăcảă03ămôiătrườngăcóăxuăhướngăgiảmăcườngăđộ.ă

-ă雲ă3ăvàă6ăthángătuổi,ăcácăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăhàmălượngăMKNătớiă18%ăcóă
cườngăđộăbắtă đầuă suyă giảmă soă vớiăm磯uă xiămĕngă cóă hàmă lượngăMKNăởă8,12ă vàă 15%.ăTuyă
nhiên,ăcácăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăởătấtăcảăcácătỷăl羽ă10,15,20%ăvớiăhàmălượngăMKNălàă
12,15%ăcóăcườngăđộăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăcóăch泳aătroăbayăvớiăMKNă8%.ăHi羽nătượngă
nàyătácăgiảăchưaăcóăđầyăđ栄ăcácăminhăch泳ngăđ吋ălýăgiải,ăcầnănghiênăc泳uăthêm.ă

 

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

1.ăTCVNă8262:2009ăTroăbayă-ăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

2.ăTCVNă141:2008ăXiămĕngă-ăphươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

3.ăTCVNă6016:2011ăXiămĕngă-ăphươngăphápăxácăđịnhăcườngăđộănénă

4.ăTCVNă7713:2011ăXiămĕngă-ăXácăđịnhăs詠ăthayăđổiăchi隠uădàiăthanhăv英aătrongădungădịchăsulfĕteăăă

5.ă K.Wesche,ă Flyă ashă ină Concreteă propertiesă andă performance,ă Rilem,ă Tayloră &ă Francis,ă
LonđonăandăNewyork.ă

6.ă Editedă byă Josephă Davidovits:ă Geopolymer,ă greenă chemistryă andă sustainableă
developmentsăsolutions.ă

7.ăHughăWang;ăCement,ă conreteăandăaggregates,ăVolă4,ăNo2ă -ăTheăautoclaveăsoundnessă
testămischaracterizesăcementă-ăflyăashăblendsăbyăintroducingăalkaliăquartzăreaction.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 326ă

TệNH CHẤT C曳A BÊ TỌNG S盈 DỤNG X迂 HẠT Lọ CAO NGHIỀN MỊN LÀM 
PHỤ GIA KHOÁNG  

ThS. Lê Việt Hùng, KS. Vũ Văn Linh 
Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Bàiăbáoănàyăgiớiăthi羽uăkếtăquảănghiênăc泳uăđánhăgiáătínhăchấtăc栄aăbêătôngăsửădụngăxỉăhạtălòă

caoănghi隠nămịnă (GGBFS)ă làmăphụăgiaăkhoáng.ăNghiênăc泳uăsửădụngăhaiă loạiăGGBFSăvớiăđộă
mịnăkhácănhau,ăloạiăcóătỷădi羽năb隠ămặtăBlaineă>ă4000ăcm2/găvàăloạiă>ă5000ăcm2/g,ătỷăl羽ăthayăthếă
xiămĕngă làă0%,ă20%,ă30%,ă40%ăvàă50%ătínhă theoăkhốiă lượngăchấtăkếtădính.ăKếtăquảănghiênă
c泳uăchoăthấy,ăsửădụngăGGBFSălàmăgiảmălượngănướcătrộn,ătĕngăthờiăgianăđôngăkết,ăgiảmăđộă
táchănướcăc栄aăhỗnăhợpăbêătông,ăcácătínhăchấtăkhácănhưăkhảănĕngăduyătrìăđộăsụt,ăhàmălượngă
bọtăkhíătươngăt詠ănhưăhỗnăhợpăbêătôngăchỉăsửădụngăxiămĕngăpoócălĕng.ăĐốiăvớiăbêătôngăđóngă
rắn,ăsửădụngăGGBFSălàmătĕngăcườngăđộănén,ăcườngăđộăuốn,ăcườngăđộăépăchẻ,ămôăđunăđànă
hồiăc栄aăbêătôngăởătuổiă7,ă28ăvàă91ăngày.ăCácăquanăh羽ăcườngăđộăuốn,ăépăchẻ,ămôăđunăđànăhồiă
vớiăcườngăđộănénăc栄aăbêătôngăsửădụngăGGBFSătừăkếtăquảăthíănghi羽măcũngăđượcăsoăsánhăvớiă
côngăth泳căd詠ăđoánătheoăACIă363R-92.ăă

Từ khóa: xỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịn,ăxỉăhạtălòăcao,ăxiămĕngăxỉ,ăphụăgiaăkhoángăhoạtătính,ăbêă
tôngăch泳aăxỉ.ă

Abstract: 
Thisăpaperăpresentsătheăresultsăofătheăresearchăonăpropertiesăofătheăconcreteăusingăgroundă

granulatedă blastă furnaceă slagă (GGBFS)ă asă aă minerală additive.ă Twoă typesă ofă GGBFSă withă
differentă specifică surfaceă areaă ofă Blaineă >ă 4000ă cm2/gă andă >ă 5000ă cm2/gă ată cementă
replacementăatăratiosăofă0%,ă20%,ă30%,ă40%ăandă50%ăbyămassăofătheăbinderăwereăusedăinătheă
research.ăResearchăresultsăshowătheăuseăofăGGBFSăforăpartialăreplacementăofăportlandăcementă
reducesă theă amountă ofă mixingă wateră demand,ă increasesă theă settingă time,ă decreasesă theă
bleedingă ofă theă concreteămixture,ă andă otheră propertiesă suchă asă theă slumpă retainingă andă airă
contentă areă similară toă concreteămixtureă usingă portlandă cementă only.ă Foră hardenedă concrete,ă
useă ofăGGBFSă causeă theă increaseă ofă compressiveă strength,ă flexurală strength,ă splită strengthă
andă elasticămodulusă ofă concreteă ată ageă ofă 7ă daysă andă later.ă Relationshipsă betweenă flexuală
strength,ăsplităstrength,ăelasticămodulusăandăcompressiveăstrengthăofăconcreteăusingăGGBFSă
fromătheăexperimentalăresultsăinăcomparisonăwithătheăpredictedăformulaăaccordingătoăACIă363R-
92ăwereădiscussed.ă

Keywords:ă groundă granulatedă blastă furnaceă slag,ă GGBFS,ă slag,ă slagă cement,ă GGBFS-
containingăconcrete.ă

ă
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1. Gi噂i thiệu chung 

Xỉăhạtălòăcaoălàăphụăphẩmăc栄aăquáătrìnhăluy羽năgangătrongălòăcao.ăXỉăhạtălòăcaoăthườngăđượcă
nghi隠nămịnătạoăthànhăsảnăphẩmăbộtămịnăđ吋ăthayăthếăclanhkeăxiămĕngătrongăsảnăxuấtăxiămĕngă
hoặcă thayă thếămộtăphầnăxiămĕngăchoăsảnăxuấtăbêă tông,ăv英aăxâyăd詠ng.ăHàmă lượngăGGBFSă
thayăthếăxiămĕngăpoócălĕngăsửădụngăchoăbêătôngăđượcăkhuyếnănghịă(25-70)%ătheoăACIă233R-
03[1],ă (30-70)%ă tạiă Nh壱tă Bảnă theoă Hi羽pă hộiă cácă Kỹă sưă Nh壱tă Bảnă JSCEă [2],ă (20-80)%ă tạiă
AustraliaătheoăHi羽păhộiăxỉăAustraliaă[3].ăVi羽căsửădụngăGGBFSăthayăthếăxiămĕngăgópăphầnăquană
trọngă trongăvi羽cănângăcaoăsảnă lượngăvàăch栄ngă loạiăxiămĕng,ăbêă tông.ăĐốiăvớiăquáă trìnhăsảnă
xuấtăxiămĕng,ăđ吋ăsảnăxuấtăraămộtătấnăclanhkeăxiămĕngăthìăthảiăraăgầnămộtătấnăCO2ăvàătiêuătốnă
mộtălượngălớnăđáăvôi,ăđấtăsét.ăDoăv壱y,ăsửădụngăGGBFSăcóăýănghĩaălớnăv隠ămặtămôiătrườngătrênă
cơăsởăgiảmălượngăphátă thảiăkhíăCO2ăvàăkhaiă thácătàiănguyênăthiênănhiên.ăNgoàiăhi羽uăquảăv隠ă
bảoăv羽ămôiătrườngăvàăhi羽uăquảăkinhătếămangălại,ăv隠ămặtăchấtălượngăbêătôngăsửădụngăGGBFSă
cũngăđượcăđánhăgiáălàănângăcaoăđángăk吋ăcườngăđộăbêătôngăởătuổiădàiăngày,ătĕngăcườngăkhảă
nĕngăbảoăv羽ăcốtă thép,ătĕngăđộăb隠nă lâuăc栄aăbêătôngătrongămôiă trườngăxâmăth詠că(đặcăbi羽tăbêă
tôngătrongămôiătrườngăbi吋n),ăgiảmătốcăđộăvàănhi羽tăth栄yăhóaăc栄aăxiămĕng,ăgiảmănguyăcơăphảnă
泳ngăki隠m-silicăcốtă li羽u,ăv.v...ă [1,2,3];ăĐặcăbi羽tăsửădụngăGGBFSăvớiăhàmălượngăcaoă(50-70)%ă
phốiătrộnăvớiăcácăphụăgiaăhoạtătínhăkhácăcóăth吋ătạoăraăloạiăxiămĕngăsiêuăb隠năsulfat,ăchốngăthấmă
ionăcloărấtăătốtă[4].ăChínhăvìăv壱y,ăhầuăhếtăxỉăhạtălòăcaoătừăquáătrìnhăluy羽năgangătrênăthếăgiớiăđượcă
táiăchếăthànhăv壱tăli羽uădạngăbộtămịnă(GGBFS)ăđ吋ăsửădụngăchoăchếătạoăxiămĕngăxỉăhoặcăthayăthếă
mộtăphầnăxiămĕngăchoăsảnăxuấtăbêătông,ăv英aăxâyăd詠ng.ăă

TạiăVi羽tăNamătínhăđếnănayă (nĕmă2018)ăđãăcóă8ănhàămáyă luy羽năgangă lòăcaoăvớiă tổngăsảnă
lượngăgangă làă7.270.000ă tấn/nĕm,ă tươngă泳ngă tổngă lượngăxỉăhạtă lòăcaoăphátăsinhăhàngănĕmă
khoảngă2.320.000ătấn/nĕm.ăTrongăthờiăgianătớiăsẽătiếpătụcăcóăcácănhàămáyăsảnăxuấtăgangălòă
caoăsẽăđiăvàoăhoạtăđộng,ăđặcăbi羽tălàăkhiăcácăd詠ăánămởărộngăcôngăsuấtăc栄aăKhuăliênăhợpăsảnă
xuấtăluy羽năgangăthépăc栄aăCôngătyăgangăthépăHưngănghi羽păFormosaăHàăTĩnhăvàăd詠ăánăkhuăliênă
hợpăsảnăxuấtăgang,ăthépăc栄aăT壱păđoànăHòaăPhátătạiăQuảngăNgãiăcôngăsuấtă4,5ătri羽uătấn/nĕmă
điă vàoă hoạtă độngă sẽă tạoă raă lượngă xỉă hàngănĕmă rấtă lớn,ăướcă tínhă khoảngă 4,8ă tri羽uă tấnă xỉă lòă
cao/nĕmăvàoănĕmă2020ă[5].ăă

Ch栄ătrươngăc栄aăChínhăph栄ăVi羽tăNamăhi羽nănayălàăthúcăđẩyăsửădụngăxỉăgangăvàăxỉăthépătạiă
Vi羽tăNamăđ吋ăt壱nădụngăcácăđặcătínhăcóălợiăc栄aăcácăcácăloạiăv壱tăli羽uănàyăvàăthayăthếămộtăphầnă
cácăv壱tăli羽uăt詠ănhiên.ăBộăXâyăd詠ngăđãăbanăhànhăQuyếtăđịnhăsốă430/QĐ-BXDănĕmă2017ăV/vă
banăhànhă “Chỉăd磯năkỹă thu壱tăsửădụngăxỉăgang,ăxỉă thépă làmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ng”[6],ănhằmăđẩyă
mạnhăvi羽căxửălýătáiăchếăvàăsửădụngăxỉăgang,ăxỉăthépălàmănguyênăv壱tăli羽uătrongăsảnăxuấtăv壱tă
li羽uăxâyăd詠ngăvàătrongăxâyăd詠ng.ăHi羽nănayăbênăcạnhănghi隠năxỉăhạtă lòăcaoălàmăphụăgiaăchoă
sảnăxuấtăxiămĕng,ăđãăcóămộtăsốăd詠ăánănhàămáyăsảnăxuấtăsảnăphẩmăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnă
chuẩnăbịăđượcătri吋năkhaiătạiăVi羽tăNam,ătrongăđóăcóăd詠ăánăc栄aăCôngătyăTàiănguyênăCHCăVi羽tă
Nam.ăĐâyălàăCôngătyăthuộcăt壱păđoànăTàiănguyênăCHCăĐàiăLoană-ălàănhàăsảnăxuấtăvàăbánăsảnă
phẩmăxỉă lòăcaoălớnănhấtă tạiăĐàiăLoan.ăHi羽nănayăcôngătyăbắtăđầuăth詠căhi羽năd詠ăánăxâyăd詠ngă
nhàămáyăsảnăxuấtăxỉăhạtă lòăcaoănghi隠nămịnătạiăkhuăkinhătếăVũngăÁng,ăHàăTĩnh.ăCôngătyăd詠ă
kiếnăsảnăxuấtăsảnăphẩmăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnătừănguồnănguyênăli羽uăxỉăhạtălòăcaoăc栄aăkhuă
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liênăhợpăgangă thépăFormosaăHàăTĩnh.ăSảnăphẩmăsẽăphụcăvụăchoăsảnăxuấtă xiămĕngăvàăbêă
tôngăcácăloạiătạiăVi羽tăNam.ă

Tuyăv壱y,ădoăđặcăthùănguồnăgốcăvàăđặcătínhăkỹăthu壱tăc栄aăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnăkhácăvớiăxiă
mĕngăpoócălĕng,ădoăv壱yătrướcăkhiăsửădụngărộngărãiăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnăchoăsảnăxuấtăbêă
tông,ăxiămĕngăcầnăphảiătiếnăhànhănghiênăc泳u,ăđánhăgiáăđầyăđ栄ăcácăđặcătínhăkỹăthu壱tăc栄aăxỉăhạtă
lòăcaoănghi隠nămịn,ăchấtăkếtădínhăxiămĕng-xỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịn,ăbêătôngăsửădụngăloạiăchấtă
kếtădínhănày.ăĐồngăthời,ăcầnănghiênăc泳uăcácănguyăcơăảnhăhưởngăgâyăhạiăđốiăvớiăs泳căkhỏeăconă
ngườiăvàămôiătrườngăc栄aăvi羽căsửădụngăxỉăhạtălòăcao.ă

Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảăđánhăgiáătínhăchấtăbêătôngăsửădụngăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnă
(GGBFS)ălàmăphụăgiaăkhoáng.ăă

2. V壱t liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1 Vật liệu sử dụng 

Xỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnă(GGBFS)ăgồmă02ăloạiăđượcăsảnăxuấtăbởiăCôngătyăTàiănguyênăCHCă
vớiăcácăvớiăđộămịnăkhácănhau,ăloạiăcóătỷădi羽năBlaineăзă4000,ă>ă5000ăcm2/g,ăkýăhi羽uăCHCă1ăvàă
CHC2ătươngă泳ng,ăphùăhợpăvớiăGGBFSăloạiăS75ăvàăS95ătheoăTCVNă11568:2016ă[7].ăXiămĕngă
n隠năsửădụngă trongănghiênăc泳uă làăxiămĕngăPC40ăBútăSơn.ăCácă tínhăchấtăcơă lý,ăhóaăxiămĕngă
PC40ăBútăSơnăvàăGGBFSăth吋ăhi吋nătrongăBảngă1ăvàăBảngă2.ăCácăcấpăphốiăbêătôngănghiênăc泳uă
ngoàiăsửădụngăxiămĕngăvàăGGBFSăvừaănêuăcònăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻoăSikamentăNNăc栄aă
hãngăSikaă(làăloạiăphuăgiaăsiêuădẻoăch壱măđôngăkếtăloạiăGătheoăTCVNă8826:2011);ăcátăsôngăLô,ă
cóămôăđunăđộălớnăзă2.8;ăđáădĕmănghi隠nătừăđáăvôiăPh栄ăLý,ăHàăNam,ăcấpăhạtă5-20mm.ăCátăvàăđáă
dĕmăcóătínhăchấtăphùăhợpăvớiăquyăđịnhăcốtăli羽uăchoăchếătạoăbêătôngătheoăTCVNă7570:2006.ăă

Bảng 1. Thành phần hóa c栄a xi măng và GGBFS sử d映ng trong nghiên c泳u 

V壱t liệu MKN SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O TiO2 S2- 

XiămĕngăPC40ă 2,58ă 19,74ă 3,11ă 5,18ă 63,14ă 1,61ă 1,85ă 0,7ă 0,15ă 0,12ă -ă

XỉăCHC1ă -0.14ă 33,1ă 0,18ă 13,28ă 41,02ă 7,96ă 0,07ă 0,26ă 0,86ă 0,13ă 0,65ă

XỉăCHC2ă -0,49ă 33,02ă 0,17ă 14,02ă 40,88ă 8,16ă 0,05ă 0,21ă 0,28ă 0,18ă 0,61ă

Bảng 2. Tính chất cơ lý c栄a xi măng và GGBFS sử d映ng trong nghiên c泳u 

Lượng sót sàng (%) 
Cư運ng độ nén1) (MPa) 

STT Ký hiệu mẫu 
B隠 mặt 
riêng 
Blaine 
(cm2/g) 80 m 45 m 

Khối 
lượng 
riêng 

(g/cm3) 3 ngày 28 ngày 91 ngày

1ă XiămĕngăPC40ă 3170ă 0,1ă -ă 3,04ă 32,0ă 47,0ă 51,3ă

2ă XỉăCHC1ă 4090ă 0,1ă 0,1ă 2,92ă 26,1ă 57,9ă 65,8ă

3ă XỉăCHC2ă 5490ă 0,3ă 0,3ă 2,92ă 31,1ă 62,5ă 66,8ă
1) Cường độ nén của xỉ được thí nghiệm trên hỗn hợp xỉ-xi măng PC40 ở tỷ lệ 1:1 
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2.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Nghiênăc泳uă trênăbêă tôngăđượcă th詠căhi羽nă trênă tổngăsốă36ăcấpăphối,ăđượcăchiaă raă thànhă2ă
nhóm:ănhómăbêătôngăđổătr詠cătiếpăkhôngăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻo,ămácă20ăvàă30ăMPa,ăđộăsụtă
10-12cmăvàănhómăbêătôngăbơmăcóăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻo,ămácă30ăvàă40ăMPa,ăđộăsụtă16-
18cm.ăMỗiănhómăđ隠uăsửădụngă5ăloạiăchấtăkếtădínhătươngă泳ngăvớiă5ătỷă l羽ăGGBFSăkhácănhauă
0%,ă20%,ă30%,ă40%ăvàă50%.ăChiătiếtăcácăcấpăphốiăbêătôngăth吋ăhi羽nătrongăBảngă3.ă

Bảng 3. Cấp phối bê tông sử d映ng trong nghiên c泳u 

Nhóm mẫu Tỷ lệ 
N/CKD 

Hàm lượng 
GGBFS1) (%) 

Tổng hàm 
lượng CKD 

(kg/m3) 

PG siêu d飲o 
(theo khối 

lượng xi măng) 

Độ s映t 
yêu cầu 

(cm) 

mácăă25ăMPaă зă0,65ă 0,ă20,ă30,ă40,ă50ă 300ă khôngăsửădụngă 10-12ă

mácăă30ăMPaă зă0,55ă 0,ă20,ă30,ă40,ă50ă 360ă khôngăsửădụngă 10-12ă

mácăă40ăMPaă зă0,47ă 0,ă20,ă30,ă40,ă50ă 360ă 1%ă 16-18ă

mácăă50ăMPaă зă0,40ă 0,ă20,ă30,ă40,ă50ă 420ă 1%ă 16-18ă
1) GGBFS sử dụng trong mỗi cấp phối là xỉ CHC1 và CHC2 

Cácăcấpăphốiăbêătôngăđượcăthíănghi羽măcácăchỉătiêuăv隠ătínhăchấtăhỗnăhợpăbêătông:ăđộăsụtăvàă
duyătrìăđộăsụt,ăkhốiălượngăth吋ătích,ăthờiăgianăđôngăkết,ăđộătáchănước,ăhàmălượngăbọtăkhíăvàăcácă
chỉătiêuăc栄aăbêătôngăđóngărắn:ăcườngăđộănénătuổiă3,ă7,ă28ăvàă91ăngày,ăcườngăđộăuốn,ăcườngă
độăépăchẻ,ămôăđunăđànăhồiăbêătôngăởătuổiă7,ă28ăvàă91ăngàyăvàăkhảănĕngăchốngăthấmăionăclo.ă
Cácăthíănghi羽măđượcăth詠căhi羽nătheoăcácătiêuăchuẩnăVi羽tăNamătươngă泳ng.ă

3. Kết quả nghiên c泳u và bàn lu壱n 

3.1 Tính chất của hỗn hợp bê tông  

ăă ă
                                (a) Xỉ CHC1                                    (b) Xỉ CHC2 

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

Lượngădùngănướcăgiảmăkhiă tĕngătỷă l羽ăGGBFSătrongăchấtăkếtădínhăđ吋ăđạtăđượcăcùngătínhă
côngătácăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngă(Hìnhă1).ăĐi隠uănàyăcũngăcóănghĩaălàătínhăcôngătácăc栄aăhỗnăhợpă
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bêătôngătĕngăsẽătĕngăkhiătĕngăhàmălượngăxỉătrongăchấtăkếtădính.ăKhảănĕngăduyătrìăđộăsụtăc栄aă
hỗnăhợpăbêă tôngăđượcăđánhăgiáă thôngăquaăkhảănĕngăduyă trìăđộăsụtăchoă thấy,ă thayăđổiăhàmă
lượngăGGBFSătrongătrongăchấtăkếtădínhăảnhăhưởngăkhôngăđángăk吋ăđếnăkhảănĕngăduyătrìăđộă
sụtăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngă(Hìnhă3).ă

ăă ă
                         HHBT sử dụng xỉ CHC1                                     (b) HHBT sử dụng xỉ CHC2 

Hình 2. ǜnh hưởng của tỷ lệ GGBFS trong CKD đến độ sụt của HHBT 

ăă ă
                  HHBT không có phụ gia siêu dẻo                          (b) HHBT có phụ gia siêu dẻo 

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

Hàmălượngăbọtăkhíăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă4ăchoăthấy,ătĕngăhàmălượngăGGBFSătrongăchấtăkếtă
dính,ăhàmălượngăbọtăkhíătrongăhỗnăhợpăbêătôngăcóăxuăhưởngăgiảmănhẹăhoặcăảnhăhưởngăkhôngă
đángăk吋,ăgiáătrịăc栄aăhàmălượngăbọtăkhíăgiảmăkhoảngă(0-0,4)%ăsoăvớiăm磯uăchỉăch泳aăxiămĕng.ă

ăă ă
HHBT sử dụng xỉ CHC1                                      HHBT sử dụng xỉ CHC2 

Hình 4. ǜnh hưởng của hàm lượng GGBFS đến hàm lượng bọt khí trong HHBT 
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Thờiăgianăbắtăđồngăđôngăkếtăvàăkếtă thúcăđôngăkếtăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngăsửădụngăchấtăkếtă
dínhăch泳aăxỉătươngăđươngăhoặcătĕngăsoăvớiăm磯uăchỉăsửădụngăxiămĕngăPC40ă(Hìnhă5).ăĐốiăvớiă
nhómăcấpăphốiăbêătôngăkhôngăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻo,ăthờiăgianăbắtăđầuăđôngăkếtăc栄aăhầuă
hếtăcácăcấpăphốiătĕngăkhoảngă(0-ă0,5)hătrongăkhiăthờiăgianăkếtăthúcăđôngăkếtătĕngătừă(0,5-1)h.ă
Đốiăvớiănhómăcấpăphốiăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻo,ăthờiăgianăbắtăđầuăđôngăkếtăc栄aăhầuăhếtăcácă
cấpăphốiătĕngăkhoảngă(0,3-ă0,8)hătrongăkhiăthờiăgianăkếtăthúcăđôngăkếtătĕngătừă(0,5-1,5)h.ăM泳că
độăkéoădàiăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngăch泳aăxỉătheoăth泳ăt詠ănhưăsau:ăxỉăCHC1ă>ăxỉă
CHC2ă>ăxiămĕngăPC40.ă

ăă ă
Hình 5. ǜnh hưởng của hàm lượng GGBFS đến thời gian đông kết của HHBT 

Độătáchănướcăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngăcóăxuăhướngăgiảmănhẹăkhiăsửădụngăchấtăkếtădínhăch泳aăxỉă
(Hìnhă6).ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchălàădoăđộătáchănướcăphụăthuộcăvàoătỷădi羽năb隠ămặtăc栄aăphaărắnă
trongăhỗnăhợpăbêătông,ădoăxỉăcóătỷădi羽năb隠ămặtălớnăhơnăxiămĕngănênălàmăgiảmăđộătáchănước.ă
Ngoàiăra,ăđộătáchănướcăgiảmămộtăphầnădoăth吋ătíchăhồăchấtăkếtădínhătrongăcácăm磯uăsửădụngăxỉă
lớnăhơnăm磯uăchỉăsửădụngăxiămĕng.ăTuyănhiên,ădoăcácăhạtăxỉăăcóăcấuătrúcăch栄ăyếuălàăphaăth栄yătinhă
nênăb隠ămặtătrơnănhẵnăhơnăb隠ămặtăc栄aăhạtăxiămĕngănênăm泳căảnhăhưởngăc栄aănàyăđếnăkhảănĕngă
gi英ănướcătrongăh羽ăc栄aăgiảmăbớtăđi.ăCácăcấpăphốiăbêătôngăch泳aăxỉăCHC1ăvàăCHC2ăđápă泳ngăyêuă
cầuăv隠ăđộătáchănướcăkhôngălớnăhơnă0,4%ăvớiănhómăD2ă(HHBTăcóăđộăsụtă4,5-9,5cm),ăvàăkhôngă
lớnă hơnă 0,8%ă vớiă nhómă D3ă vàă D4ă (HHBTă cóă độă sụtă 10-22cm)ă theoă quyă địnhă trongă TCVNă
9340:2012ă“Bêătôngătrộnăsẵnă-ăYêuăcầuăcơăbảnăđánhăgiáăchấtălượngăvàănghi羽măthu”.ă

ăă ă
Hình 6. ǜnh hưởng của hàm lượng GGBFS đến độ tách nước của HHBT 
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3.2 Tính chất của bê tông đóng rắn 

1)ăCườngăđộănénă

Kếtăquảă thíănghi羽măchoăthấyăcóăs詠ăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngăGGBFSăvàăđộămịnăc栄aăxỉă
đếnăm泳căđộăphátătri吋năcườngăđộănénăc栄aăbêătông.ă雲ătuổiăsớmă3ăngày,ăcácăcấpăphốiăbêătôngă
ch泳aăxỉăCHC1ăcóăcườngăđộăthấpăhơnăsoăvớiăm磯uăchỉăch泳aăxiămĕngă(Hìnhă7a),ănhưngănhómă
cấpăphốiăch泳aăxỉăCHC2ăcóăcườngăđộătươngăđươngăm磯uăbêătôngăchỉăch泳aăxiămĕngă(Hìnhă7b).ă
Đếnătuổiă7ăngày,ăcácăcấpăphốiăch泳aăxỉăđ隠uăcóăcườngăđộătươngăđươngăhoặcăcaoăhơnăsoăvớiă
cấpăphốiăbêătôngăchỉăch泳aăxiămĕng.ă雲ăcácătuổiă28ăngàyăvàă91ăngàyăthìăcácăcấpăphốiăbêătôngă
ch泳aăxỉăCHC1ăvàăCHC2ăđ隠uăchoăcườngăđộăcaoăhơnăm磯uăbêătôngăchỉăch泳aăxiămĕng.ăNgoàiăra,ă
khiăxétăđếnăảnhăhưởngăc栄aă tỷă l羽ăsửădụngăGGBFSăđếnăcườngăđộănénăc栄aăbêă tông,ă thìă thấyă
cườngăđộănénăc栄aăbêătôngăởăcácătuổiămuộnă(28ăngàyăvàăsauăđó)ătĕngăkhiătỷăl羽ăGGBFSătĕngă
trongăkhoảngă(20-50)%ă(Hìnhă7făđếnă7h).ăăăă

Khiăsoăsánhăảnhăhưởngăc栄aăđộămịnăc栄aăxỉăđếnăcườngăđộănénăbêătôngăchoăthấy,ăđộămịnăc栄aă
xỉăthôngăđánhăgiáăthôngăquaăb隠ămặtăriêngătĕngălênălàmătĕngăcườngăđộănénăc栄aăbêătông.ăĐi隠uă
nàyăth吋ăhi羽năquaăkếtăquảăthíănghi羽măcườngăđộănénăc栄aăcácăcấpăphốiăbêătôngăch泳aăxỉăCHC2ă
(5490ăcm2/g)ăcaoăhơnăsoăvớiăcácăm磯uăbêătôngăch泳aăxỉăCHC1ă(4090ăcm2/g)ă(Hìnhă8).ăă

Xỉ CHC1 Xỉ CHC2 

Xỉ CHC1 Xỉ CHC2 
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ă
Xỉ CHC1 

ă
Xỉ CHC2 

ă
Xỉ CHC1 

ă
Xỉ CHC2 

Hình 7. ǜnh hưởng hàm lượng của GGBFS đến cường độ nén của bê tông  

ă ă
Hình 8. ǜnh hưởng của độ mịn của GGBFS đến cường độ nén của bê tông 

2)ăCườngăđộăuốnă

Kếtăquảăthíănghi羽măth吋ăhi羽nătrênăHìnhă9ăchoăthấy,ăcácăcấpăphốiăbêătôngăch泳aăxỉă(xỉăCHC1)ă
cóăxuăhướngăchoăcườngăđộăuốnăcaoăhơnămộtăchútăsoăvớiăm磯uăbêătôngăchỉăch泳aăxiămĕng,ăđặcă
bi羽tălàăởăcácătuổiămuộnă(sauă28ăngày).ăHi羽nătượngănàyăcũngăphùăhợpănh壱năđịnhătừătổngăhợpă
kếtăquảăc栄aănhi隠uănghiênăc泳aătrongăACIă233R-03ă[1]ăchỉăraărằngăcườngăđộăuốnăc栄aăbêătôngă
ch泳aăxỉăcaoăhơnăsoăvớiăbêătôngăchỉăch泳aăxiămĕng.ăHi羽nătượngătĕngăcườngăđộăuốnăc栄aăbêătôngă
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ch泳aăxỉăcóăth吋ăgiảiă thíchă làădoăm泳căđộătĕngăm壱tăđộăsảnăphẩmăth栄yăhóaăc栄aăchấtăkếtădínhăxiă
mĕngăxỉăsoăvớiăxiămĕngăpoócălĕng,ăđồngăthờiăvớiăvi羽căcảiăthi羽năvùngătiếpăgiápăgi英aăđáăxiămĕngă
vàăcốtăli羽uăc栄aăxiămĕngăxỉ.ăă

ă

ă ă

ă
Hình 9. ǜnh hưởng hàm lượng GGBFS đến cường độ uốn của bê tông và so sánh cường độ uốn của 

bê tông chứa GGBFS với công thức dự đoán theo ACI 363R-92 

Khiăsoăsánhăkếtăquảăthíănghi羽măcườngăđộăuốnăvớiăcôngăth泳căd詠ăđoánăcườngăđộăuốnăc栄aăbêă

tôngă thôngă thườngă theoăACIă363R-92[8]ă (ă ă ă vớiă21ăMPaă<ă f’că<ă83ăMPa)ăchoă
thấy,ăcườngăđộăuốnăc栄aăcácăbêătôngăch泳aăxỉălớnăhơnăsoăvớiăcôngăth泳cătínhătheoăACIă363R-92ă
(Hìnhă9),ăđặcăbi羽tălàăởăcácătuổiămuộnă28ăngàyăvàă91ăngày.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 335

3)ăCườngăđộăépăchẻă

Kếtăquảăthíănghi羽măth吋ăhi羽nătrênăHìnhă4.18ăchoăthấy,ăkhôngăcóăs詠ăảnhăhưởngăđángăk吋ăc栄aă
hàmălượngăxỉă(xỉăCHC1)ătrongăchấtăkếtădínhăđếnăcườngăđộăépăchẻăc栄aăbêătôngăởăcácăcấpăphốiă
ởăcảătuổiă7ăngàyăvàăcácătuổiăv隠ăsau.ăCườngăđộăépăchẻăch栄ăyếuăphụăthuộcăvàoăcườngăđộănénă
c栄aăbêătông.ăKhiăsoăsánhăkếtăquảăthíănghi羽măcườngăđộăépăchẻăc栄aăbêătôngăxỉăvớiăcôngăth泳căd詠ă

đoánăcườngăđộăépăchẻăc栄aăbêătôngăthôngăthườngătheoăACIă363R-92ă( ăăvớiă21ă
MPaă<ăf’că<ă83ăMPa)ăchoăthấy,ăcườngăđộăépăchẻăc栄aăcácăbêătôngăch泳aăxỉăcũngăphùăhợpăvớiă
côngăth泳cătínhăcườngăđộăépăchẻăc栄aăbêătôngătheoăACIă363R-92ă(Hìnhă10).ă

ă ă

ă ă

ă ă
Hình 10. ǜnh hưởng hàm lượng GGBFS đến cường độ ép chẻ của bê tông và so sánh cường độ ép 

chẻ của bê tông chứa GGBFS với công thức dự đoán theo ACI 363R-92 

4)ăMôăđunăđànăhồiă

Kếtăquảăthíănghi羽măth吋ăhi羽nătrênăHìnhă11ăchoăthấy,ăởătuổiă7ăngàyămôăđunăđànăhồiăc栄aăcácă
cấpă phốiă bêă tôngă ch泳aă xỉă (xỉă CHC1)ă tươngă đươngă vớiăm磯uă bêă tôngă chỉă sửă dụngă xiămĕng,ă
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nhưngăởătuổiămuộnă28ăngàyăvàă91ăngày,ămôăđunăđànăhồiăc栄aăcácăcấpăphốiăbêătôngăch泳aăxỉăcóă
xuăhướngăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăchỉăch泳aăxiămĕng.ăHi羽nătượngătĕngănàyăcũngăcóăth吋ă
giảiăthíchătươngăt詠ănhưăhi羽nătượngătĕngăcườngăđộăuốnăc栄aăbêătôngăch泳aăxỉăđóălàădoăm泳căđộă
tĕngăm壱tăđộăsảnăphẩmăth栄yăhóaăc栄aăchấtăkếtădínhăxiămĕngăxỉă lớnăhơnăsoăvớiăxiămĕngăpoócă
lĕng,ăđồngăthờiăvớiăvi羽căcảiăthi羽năvùngătiếpăgiápăgi英aăđáăxiămĕngăvàăcốtăli羽uăc栄aăxiămĕngăxỉ.ă

Khiăsoăsánhăkếtăquảăthíănghi羽mămôăđunăđànăhồiăvớiăcôngăth泳căd詠ăđoánămôăđunăđànăhồiăc栄aă

bêătôngăthôngăthườngătheoăACIă363R-92ă(ă ăă+6900ăMPaăvớiă21ăMPaă<ăf’că<ă83ă
MPa)ăchoăthấy,ămôăđunăđànăhồiăc栄aăbêătôngăch泳aăxỉăvớiătỷăl羽ăN/CKDăthấp,ăt泳călàăcácăbêătôngă
cóăcườngăđộăcaoăcóămôăđunăđànăhồiălớnăhơnămộtăchútăsoăvớiăvớiăcôngăth泳cătínhămôăđunăđànă
hồiăc栄aăbêătôngătheoăACIă363R-92ă(Hìnhă11).ă

ă ă

ă ă

ă ă
Hình 11. ǜnh hưởng hàm lượng GGBFS đến mô đun đàn hồi và so sánh mô đun đàn hồi của của bê 

tông chứa GGBFS với công thức dự đoán theo ACI 363R-92 
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5)ăKhảănĕngăchốngăthấmă

Khảănĕngăchốngă thấmăc栄aăbêă tôngăđượcăđánhăgiáă thôngăquaăm泳căđộă thâmănh壱pă ionăcloă
bằngă phươngă phápă đoă đi羽nă lượngă theoă tiêuă chuẩnă TCVNă 9337:2012ă (tươngă đươngăASTMă
C1202).ăKếtăquảăthíănghi羽măth吋ăhi羽nătrongăHìnhă12ăchoăthấy,ăkhảănĕngăchốngăthấmăionăcloăc栄aă
bêătôngăch栄ăyếuăphụăthuộcăvàoăhàmălượngăGGBFSăvàătỷăl羽ăN/CKD.ăCụăth吋,ăkhảănĕngăchốngă
thấmăc栄aăbêătôngătĕngăkhiăhàmălượngăGGBFSătĕngătừă0%ăđếnă50%,ăngượcălạiăđộăchốngăthấmă
c栄aăbêătôngăgiảmăkhiătỷăl羽ăN/CKDătĕngătừă0,39ăđếnă0,65.ăKhiăsoăsánhăm泳căđộăảnhăhưởngăc栄aă
tỷăl羽ăsửădụngăGGBFSăvàătỷăl羽ăN/CKDăđếnătínhăchốngăthấmăc栄aăbêătôngăthìăthấy,ătĕngăhàmăhàmă
lượngăGGBFSătrongăchấtăkếtădínhătừă0%ăđếnă50%ăhi羽uăquảăhơnăsoăvớiăgiảmătỷăl羽ăN/CKDătừă
0,65ăđếnă0,39.ăă

ă
Hình 12. ǜnh hưởng hàm lượng GGBFS đến khả năng chống thấm ion clo của bê tông theo phương 

pháp đo điện lượng ASTM C1202 

Khảănĕngăcảiăthi羽nătínhăchốngăthấmăionăcloăc栄aăbêătôngăkhiăsửădụngăGGBFSătheoăcácăkếtă
quảăthíănghi羽măđãăchỉăraăcũngăphùăhợpăvớiăcácăkếtăquảăc栄aănhi隠uănghiênăc泳uăđượcătổngăhợpă
trongăACIă232Ră[1]ă“Xiămĕngăxỉăchoăbêătôngăvàăv英a”.ăTheoăđó,ăs詠ăcóămặtăc栄aăxỉălàmăcảiăthi羽nă
khảănĕngăchốngăthấmăc栄aăbêătôngădoăphảnă泳ngăth栄yăhóaălàmăgiảmăbớtăhàmălượngăCa(OH)2ă
trongăh羽ăthốngălỗărỗngăc栄aăđáăxiămĕng,ăđồngăthờiătạoăsảnăphẩmăth栄yăhóaăC-S-Hălàmăgiảmăkíchă
thướcăcácălỗărỗngătrongăđáăxiămĕngăvàăcảiăthi羽năvùngătiếpăxúcăgi英aăđáăxiămĕngăvàăcốtăli羽u,ădoă
đóălàmătĕngătínhăchốngăthấmăc栄aăbêătông.ăTácădụngănângăcaoătínhăchốngăthấmăc栄aăbêătôngăkhiă
cóămặtăc栄aăxỉăcũngălàănguyênănhânălàmătĕngăkhảănĕngăchốngăĕnămònăcốtă thépăvàăkhảănĕngă
b隠nătrongămôiătrườngăsulfateăc栄aăbêătôngăch泳aăxỉ.ă

4. Kết lu壱n và kiến nghị 

Mộtăsốăkếtălu壱năthuăđượcătừăkếtăquảănghiênăc泳uăđánhăgiáătínhăchấtăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnă
GGBFSăvàătínhănĕngăbêătôngăsửădụngăxỉăhạtălòăcaoănghi隠nămịnăc栄aăCôngătyăCHCănhưăsau:ă

Hỗnăhợpăbêă tôngăsửădụngăhaiăm磯uăxỉă làăCHC1ăvàăCHC2ă tươngă泳ngăvớiă loạiăS75ăvàăS95ă
(theoăTCVNă11586:2016)ăvớiăhàmălượngă(20-50)%ăcóătínhăcôngătácătốtăhơn,ăkhảănĕngăduyătrìă
tínhăcôngătác,ăhàmălượngăbọtăkhí,ăthờiăgianăđôngăkếtătươngăđươngăsoăvớiăhỗnăhợpăbêătôngăchỉă
sửădụngăxiămĕngăpoócălĕng.ăă

Mức trung 

bình  

Mức 

thấp  

Mức cao  
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BêătôngăsửădụngăxỉăCHCăloạiăS75ăvàăS95ăvớiăhàmălượngă(20-50)%ăchoăcườngăđộătuổiătuổiă
sớmă3ăngàyătươngăđươngăhoặcăthấpăhơnăsoăvớiăbêătôngăchỉăsửădụngăxiămĕngăpoócălĕngătùyă
thuộcăvàoăđộămịnăc栄aăxỉ,ătuyănhiênăđếnătuổiă7ăngàyăvàătuổiăsauăđóăthìăbêătôngăcóăch泳aăGGBFSă
cóăcườngăđộătươngăđươngăhoặcăcaoăhơnăsoăvớiăbêătôngăchỉăsửădụngăxiămĕngăpoócălĕng.ăă

Cườngăđộăuốnăvàămôăđunăđànăhồiăc栄aăbêătôngăsửădụngăGGBFSăởătuổiăsauă7ăngàyăcaoăhơnă
soăvớiăcườngăđộăuốnăc栄aăbêătôngăchỉăsửădụngăxiămĕngăpoócălĕng,ătrongăkhiăcườngăđộăépăchẻă
tươngăđươngăvớiăbêătôngăchỉăsửădụngăxiămĕngăởăcảătuổiăsớmăvàătuổiămuộn.ă

M泳căđộăchốngăthấmăionăcloăc栄aăbêătôngăđượcăcảiăthi羽năđángăk吋ăkhiăsửădụngăGGBFSăsoăvớiă
bêă tôngă chỉă sửă dụngă xiămĕng.ă Khiă sửă dụngă (20-50)%ăGGBFSă trongă chấtă kếtă dính,ăm泳că độă
chốngăthấmăc栄aăbêătôngătĕngătỷăl羽ăthu壱năvớiăhàmălượngăGGBFSătrongăchấtăkếtădính.ă

KhuyếnăkhíchăcácănhàăsảnăxuấtăxiămĕngăsửădụngăGGBFSălàmăphụăgiaăkhoángăchoăsảnăxuấtă
xiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợpătheoăTCVNă6260:2009,ăxiămĕngăđaăcấuătửătheoăTCVNă9501:2013,ă
xiămĕngăxỉălòăcaoătheoăTCVNă4316:2007;ăcácănhàăsảnăxuấtăbêătôngăsửădụngăGGBFSălàmăphụă
giaă khoángăchoăbêă tông,ă v英aăxâyăd詠ngă theoăTCVNă11586:2006ă trênă cơăsởăphốiă trộnă vớiă xiă
mĕngăpoócălĕng,ăxiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợpătạiătrạmătrộn.ă

Vi羽cănghiênăc泳uăsửădụngăvàătheoădõiădàiăhạnăđốiăvớiăkếtăcấuăbêătôngăsửădụngăGGBFSăcầnă
tiếpătụcăđượcăth詠căhi羽nănhằmăđánhăgiáăchấtălượngădàiăhạnăc栄aăkếtăcấuăvàăcũngănhưănângăcaoă
hi羽uăquảăsửădụngăc栄aăsảnăphẩmătrongăth詠cătếătạiăVi羽tăNam.ă

ă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO CHẤT K蔭T DệNH CHỊU NHI烏T S盈 DỤNG 
TRO BAY NHI烏T ĐI烏N, SA M渦T VÀ XI MĔNG POOC LĔNG H姥N H営P 

STUDYăONăTHEăMANUFACTUREăOFăHEAT-RESISTANTăBINDERă
USINGăFLYăASH,ăFIRECLAYăANDăBLENDEDăPORTLANDăCEMENTă

ThS. Nguy宇n Tiến Đỉnh 
Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Bàiăbáoă trìnhăbàyăNghiênăc泳uăchếă tạoăchấtăkếtădínhăchịuănhi羽tăsửădụngăphếăthảiă troănhi羽tă

đi羽n,ăsaămốtăvàăxiămĕngăpoocălĕngăhỗnăhợp.ăTrênăcơăsởăxiămĕngăpoocălĕngăhỗnăhợpăvàăphụă
giaăkhoángămịnătroănhi羽tăđi羽n,ăsaămốt,ăđ隠ătàiăđãăchếătạoăđượcăchấtăkếtădínhăchịuănhi羽tăcóăkhảă
nĕngălàmăvi羽căởăkhoảngănhi羽tăđộă800oCăđếnă1000oC.ăă

Từ khóa: Chấtăkếtădínhăchịuănhi羽t,ătroăxỉ,ăxiămĕngăpoocălĕngăhỗnăhợp.ă

Abstract:  
Thisăstudyăpresentsăonătheămanufactureăstudyăonătheămanufactureăofăheat-resistantăbindersă

usingăflyăash,ăfireclayăandăblendedăPortlandăcement.ăOnătheăbasisăofăblendedăPortlandăcementă
andăflyăash,ăfireclay,ătheănewăăbinderăisăheatăresistantătoăworkăatătemperaturesăbetweenă800oCă
andă1000oC.ă

Keywords: Heat-resistantăbinder,ăflyăash,ăblendedăPortlandăcement.ă

ă

1. Đặt vấn đ隠 

Trongăth詠cătếă làmăvi羽cănhi隠uăcấuăki羽năvàăkếtăcấuăcôngătrìnhăxâyăd詠ngădânădụngăvàăcôngă
nghi羽păphảiăchịuătácăđộngăc栄aănhi羽tăđộăcaoăkéoădàiăhoặcăthayăđổi,ăd磯năđếnăcácăkếtăcấuăvàăcấuă
ki羽năthôngăthườngăbịăbiếnădạng,ăbịăpháăhoạiăvàăbịăpháăh栄yăhoànătoàn.ăMộtătrongănh英ngănguyênă
nhânăc栄aăs詠ăpháăhoạiănàyălàăs詠ăphânăh栄yăthànhăphầnăđáăxiămĕngătrongăbêătông.ă

S詠ăphânăh栄yăđáăxiămĕngăxảyăraădoămấtănướcăliênăkếtăhóaăhọcăc栄aăcácăsảnăphẩmăkhoángă
th栄yăhóa,ăpháăhoạiăcấuătrúcăđáăxiămĕng,ătrongăđóăcóăcảăthànhăphầnăCa(OH)2ătạoănênăCaOăt詠ă
do.ăSauăđóăCaOălạiăhấpăthụăhơiănướcătrongămôiătrườngăkhôngăkhí,ătiếnăhànhăth栄yăhóaălầnăhai,ă
đồngăthờiăcùngăvớiăs詠ăbiếnăđổiăth吋ătíchăgâyăpháăh栄yăv壱tăli羽u.ă

Vìăv壱yăđ吋ănângăcaoătínhăchịuănhi羽tăchoăcácăcấuăki羽n,ăkếtăcấuăcôngătrìnhăcũngănhưăđ吋ăbảoăv羽ă
choăcácăkếtăcấuăxâyăd詠ngăkhôngăbịăpháăh栄yădoăcácă泳ngăsuấtănhi羽tăkhiăbịătácăđộngăc栄aănhi羽tăđộă
caoăkéoădàiăvàăthayăđổi,ăcònăphảiăsửădụngăcácănguyênăli羽uăđặcăbi羽tăchuyênădùngătrongăđóăcóă
chấtăkếtădínhăchịuănhi羽tă (CKDCN).ăĐãăcóănhi隠uăcôngătrìnhăc栄aăcácă tácăgiảănghiênăc泳uănângă
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caoă tínhă chịuă nhi羽t,ă cũngă nhưă chếă tạoă CKDCNă dùngă xiă mĕngă poocă lĕngă hỗnă hợpă (XMPL)ă
[1,2,3,4]ăvàăphụăgiaăkhoángănhưătroăbay,ăgạchăvỡ,ăsànhăs泳ăvỡ...ăă

Dướiăđâyă trìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăchếă tạoăCKDCNăsửădụngăxiămĕngăpoocă lĕngăhỗnă
hợpăvàăphụăgiaăgồm:ătroăbayănhi羽tăđi羽năsaămôt.ă

2. Phương pháp và nguyên v壱t liệu sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1 Phương pháp tiêu chuẩn? 

-ăĐộămịnăvàăkhốiălượngăriêngăxiămĕngăđượcăxácăđịnhătheoăTCVNă4030:2001ă

-ăCườngăđộăxiămĕngăđượcăxácăđịnhătheoăTCVNă6016:2010ă

-ăThờiăgianăđôngăkếtăc栄aăxiămĕngăđượcăxácăđịnhătheoăTCVNă6017:1995ă

-ăKhốiălượngăth吋ătíchăđổăđốngăc栄aăxiămĕngăđượcăxácăđịnhătheoăTCVNă4030÷4032-1995.ă

-ăĐộăẩmăc栄aătroăbay,ăsaămốtăđượcăxácăđịnhătheoăTCVN...ă

-ăĐộămịnăc栄aătroăbay,ăsaămốtăđượcăxácăđịnhătheoăTCVN...ă

-ăĐộăchịuălửaăc栄aătroăbayăvàăsaămốtăđượcăxácăđịnhătheoăTCVN...ă

-ăKhốiălượngăriêngăvàăkhốiălượngăth吋ătíchăc栄aătroăbayăvàăsaămốtăđượcăxácăđịnhătheoăTCVN...ă

2.1.2. Phương pháp phi tiêu chuẩn? 

2.2. Nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu 

2.2.1. Xi măng pooc lăng hỗn hợp (PCB) 

Xiămĕngăpoocălĕngăhỗnăhợpăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàăxiămĕngăHoàngăThạchăloạiă
PCB30.ăThànhăphầnăhóaăhọcăvàătínhăchấtăcơălýăc栄aăPCBăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.1ăvàă2.2.ă

Bảng 2.1. Thành phần hóa h丑c c栄a PCB 

Thành phần hóa - % 
Lo衣i PCB 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 MKN CaOtd 

HoàngăThạchăPCB30ă 21,25ă 6,07ă 3,29ă 64,77ă 0,87ă 1,59ă 1,69ă 0,47ă

Khảănĕngăchịuănhi羽tăc栄aăxiămĕngăphụăthuộcărấtănhi隠uăvàoăhàmălượngăphụăgiaăkhoáng,ăđặcă
bi羽tălàăcácăoxit:ăCaO,ăFe2O3…ăPCBăch泳aăcácăphụăgiaăcóăhàmălượngăSiO2,ăAl2O3ăcaoăvìăchúngă
cóă khảă nĕngă tĕngă tínhă chịuă nhi羽tă c栄aăCKDCN.ăPCBă ch泳aă khoángă cacbonată hayă ch泳aăhàmă
lượngăFe2O3ălớnăthìăkhôngănênădùngăvìăchúngălàmăgiảmătínhăchịuănhi羽tăc栄aăCKDCNă[5,6].ă
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Bảng 2.2. Các tính chất cơ lý c栄a PCB 

Th運i gian đông 
kết-h 

Lo衣i PCB 
Cư運ng độ 
nén -RN- 
(N/mm2) 

Lượng 
nư噂c 
tiêu 

chuẩn- 
Ntc-(%) Bắt đầu Kết thúc

Khối 
lượng 
riêng- 

ɤa- 
(g/cm3) 

Khối 
lượng 

thể tích- 
ɤo- 

(g/cm3) 

Lượng 
sót trên 

sàng 
No08- 
(%) 

PCBă30ăHoàngăThạchă 37,5ă 28,25ă 1h50ă 3hă 3,05ă 1050ă 6ă

2.2.2. Phụ gia khoáng mịn (PGKM). 

Phụăgiaăkhoángămịnăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uăgồmătroăbayănhi羽tăđi羽nă:ătroăbayăCẩmă
Phảă(ăTr.ăCP),ăPhảăLạiă(Tr.ăPL)ăvàăăsaămốtă(S).ăThànhăphầnăhóa,ălýăc栄aăPGKMăđượcăth吋ăhi羽nă
trongă2.3,ă2.4ă

Bảng 2.3. Thành phần hóa c栄a PGKM 

Thành phần hóa- % 
Tro bay 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 SO3 MKN 

Tr.ăPLă 58,0ă 24,96ă 6,96ă 0,83ă 0,79ă 3,26ă 0,3ă -ă 0,14ă 4,86ă

Tr.ăCPă 58,58ă 24,24ă 5,06ă 1,88ă 0,36ă 4,13ă 0,79ă 0,84ă -ă 4,12ă

Să 58,26ă 32,53ă 5,04ă 1,21ă 1,09ă -ă 1,57ă -ă -ă -ă

TừăkếtăquảăphânătíchăhóaăhọcătrongăBảngă2.3-ăchoătaăthấyăătroăbayăđ隠uăcóăhàmălượngăSiO2,ă
Al2O3ăcaoă(ăđặcăbi羽tălàăhàmălượngăAl2O3ăđ隠uătrênă20%),ăhàmălượngăăCaO,ăMgO,ăMKNăthấpăăcóă
khảănĕngănângăcaoătínhăchịuănhi羽tăc栄aăCKDCN.ăTuyănhiênălượngăFe2O3ăc栄aăcácăphụăgiaăcònă
caoă(đếnă5%),ăđi隠uănàyăảnhăhưởngăđếnătínhăchịuănhi羽tăc栄aăchấtăkếtădínhăchịuănhi羽tă(CKDCN).ă

Bảng 2.4. Các tính chất v壱t lý c栄a PGKM  

Lo衣i PGKM 
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Tr.PL Tr.CP S 

1ă Khốiălượngăriêngă-ɤaă g/cm3ă 2,13ă 2,49ă 2,61ă

2ă Khốiălượngăth吋ătích-ăɤoă kg/m3ă 728ă 718ă 758ă

3ă Độăẩm-ăWă %ă 2,37ă 2,63ă 2,46ă

4ă Lượngălọtăsàngă0,075mmă %ă 10ă 5ă 8,6ă

5ă Độăchịuălửaă oCă 1250÷1350ă 1250÷1320ă 1600÷1650ă

TừăkếtăquảăphânătíchăởăBảngă2.4ăchoătaăthấy:ăcácăPGKMăthỏaămãnăcácăyêuăcầuăv隠ăphụăgiaă
khoángămịnăchịuănhi羽tăđ吋ăchếătạoăCKDCNăv隠ăhóaălý,ănhi羽t.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 342ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

Phụăgiaăkhoángămịnăđượcăsửădụngătrongăthànhăphầnăxiămĕngăởătỷă l羽ătừă0ăđếnă50%.ăKếtă
quảănghiênăc泳uăth吋ăhi羽năảnhăhưởngăc栄aăPGKMăđếnătínhăchấtăc栄aăchấtăkếtădínhăchịuănhi羽tă
nhưăsau:ă

3.1 Ảnh hưởng của loại, lượng dùng phụ gia khoáng mịn (PGKM) đến các tính chất 

của CKDCN ở nhiệt độ thường. 

謂nhăhưởngăc栄aăhàmă lượngăvàă loạiăPGKMăđếnă tínhăchấtăc栄aăCKDCNăởănhi羽tăđộă ă thườngă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă3.1.ă

Bảng 3.1. Tính chất c栄a hỗn hợp CKDCN ở nhiệt độ thư運ng. 

Các tính chất c栄a hỗn hợp chất kết dính chịu nhiệt 

Th運i gian đông kết Lo衣i xi 
măng 

Ph映 gia 
khoáng 

mịn 
Tỷ lệ XM: 

PG 
Lượng 

nư噂c tiêu 
chuẩn, 
Ttc- % Bắt đầu Kết thúc 

Cư運ng 
độ nén 
Rn- MPa 

Khối 
lượng thể 

tích, 
ɤa- Kg/m3 

100:0ă 27,5ă 125ă 200ă 36,78ă 2018ă

90:10ă 29,5ă 135ă 210ă 33,84ă 1961ă

80:20ă 31,5ă 145ă 220ă 31,2ă 1950ă

75:25ă 32,5ă 155ă 225ă 28,45ă 1876ă

70:30ă 33,5ă 165ă 230ă 27,2ă 1862ă

65:35ă 34,5ă 170ă 235ă 25,82ă 1840ă

60:40ă 35,5ă 175ă 240ă 23,81ă 1821ă

55:45ă 36,5ă 185ă 245ă 21,63ă 1768ă

ă
ă
ă
ă

TroăPhảăLạiă

50:50ă 38ă 195ă 250ă 20,5ă 1738ă

90:10ă 30,5ă 145ă 215ă 34,37ă 2007ă

80:20ă 33,5ă 160ă 235ă 32,1ă 1991ă

75:25ă 35ă 165ă 250ă 30,5ă 1978ă

70:30ă 36,5ă 175ă 260ă 28,75ă 1967ă

65:35ă 38ă 180ă 275ă 26ă 1952ă

60:40ă 39,5ă 190ă 285ă 24,25ă 1945ă

55:45ă 41ă 200ă 295ă 22,5ă 1934ă

ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă

PCB30ă
Hoàngă
Thạchă

ă
ă
ă

TroăCẩmă
Phảă

50:50ă 42,5ă 210ă 310ă 21,5ă 1924ă
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Các tính chất c栄a hỗn hợp chất kết dính chịu nhiệt 

Th運i gian đông kết Lo衣i xi 
măng 

Ph映 gia 
khoáng 

mịn 
Tỷ lệ XM: 

PG 
Lượng 

nư噂c tiêu 
chuẩn, 
Ttc- % Bắt đầu Kết thúc 

Cư運ng 
độ nén 
Rn- MPa 

Khối 
lượng thể 

tích, 
ɤa- Kg/m3 

90:10ă 29,5ă 135ă 203ă 32,8ă 2014ă

80:20ă 31,5ă 145ă 207ă 31,08ă 2013ă

75:25ă 32,5ă 155ă 210ă 27,6ă 1997ă

70:30ă 33,5ă 160ă 213ă 26,8ă 1991ă

65:35ă 34,5ă 165ă 217ă 24,69ă 1988ă

60:40ă 35ă 170ă 220ă 22,3ă 1983ă

55:45ă 36ă 175ă 225ă 20,5ă 1979ă

Saămốtă

50:50ă 37ă 185ă 230ă 19,75ă 1976ă

Từăkếtăquảănghiênăc泳uăởăBảngă3.1,ăchoătaăthấyăs詠ăbiếnăđổiătínhăchấtăc栄aăchấtăkếtădínhăởă
nhi羽tăđộăthường.ă

-ăăM磯uăcóăcùngămộtăloạiăphụăgia,ăvi羽cătĕngălượngăphụăgiaăd磯nătớiălàmătĕngălượngănướcătiêuă
chuẩn,ătĕngăthờiăgianăđôngăkếtădoăcácăphụăgiaăkhoángămịn,ăđi隠uăđóăcũngăd磯nătớiăvi羽căgiảmădầnă
khốiălượngăth吋ătíchăvàăcườngăđộănén.ă

-ăM磯uăsửădụngătroăbayăCẩmăphảăcóăcườngăđộăcaoăhơnăcácăm磯uăởăcùngăhàmălượngăphụăgia.ăă

-ăM磯uăsửădụngăsamootăcóăcườngăđộăthấpănhấtăkhiăsửădụngăởăcùngăhàmălượngăphụăgia.ă

-ăM磯uăsửădụngăsaămốtăcóăkhốiă lượngăth吋ătíchăcaoănhấtăvàăm磯uăthấpănhấtăkhiăsửădụngătroă
bayăPhảălại.ă

3.2 Ảnh hưởng của phụ gia khoáng mịn (PGKM) đến khả năng chịu nhiệt của CKDCN 

Dướiă tácă độngă c栄aă nhi羽tă độă cao,ă cácă tínhă chấtă lýă hóaă c栄aăCKDCNă bịă thayă đổiă đãă đượcă
Nheerasovă(Nga)ăvàăcácănhàănghiênăc泳uăkhácăđ隠ăc壱pă[1,2,3,4],ăkhiănghiênăc泳uăCKDCNădùngă
XMPLăvớiăcácăPGKM.ăTínhăchấtăc栄aăCKDCNădướiătácădụngăc栄aănhi羽tăđộăđượcăth吋ăhi羽nătrongă
bảngă3.2;ă3.3ăvàă3.4.ă

Bảng 3.2. Ảnh hưởng c栄a nhiệt độ đến cư運ng độ nén đá CKDCN. 

Cư運ng độ nén đá CKDCN ở các nhiệt độ - Rt
n (MPa) Lo衣i 

XM 
Lo衣i 

PGKM 
Tỷ lệ 
XM: 

PGKM R25
n R100

n R200
n R400

n R600
n R100

n R1000
n 

100:0ă ă
ă ă ă ă

ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă
ă 90:10ă

ă ă ă ă ă
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Cư運ng độ nén đá CKDCN ở các nhiệt độ - Rt
n (MPa) Lo衣i 

XM 
Lo衣i 

PGKM 
Tỷ lệ 
XM: 

PGKM R25
n R100

n R200
n R400

n R600
n R100

n R1000
n 

80:20ă
ă ă ă ă ă

75:25ă
ă ă ă ă ă

70:30ă
ă ă ă ă ă ă

65:35ă
ă ă ă ă ă ă

60:40ă
ă ă ă ă ă

55:45ă
ă ă ă ă ă

Troă
PhảăLạiă
(Tr.ăPL)ă

50:50ă
ă ă ă ă ă ă

90:10ă
ă ă ă ă ă

80:20ă
ă ă ă ă ă

75:25ă
ă ă ă ă ă ă

70:30ă
ă ă ă ă ă

65:35ă
ă ă ă ă ă ă

60:40ă
ă ă ă ă ă

55:45ă
ă ă ă ă ă

ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
Xiă

mĕngă
PCB30ă
Hoàngă
Thạchă

Troă
Cẩmă
Phảă

(Tr.ăCP)ă

50:50ă
ă ă ă ă ă
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Cư運ng độ nén đá CKDCN ở các nhiệt độ - Rt
n (MPa) Lo衣i 

XM 
Lo衣i 

PGKM 
Tỷ lệ 
XM: 

PGKM R25
n R100

n R200
n R400

n R600
n R100

n R1000
n 

90:10ă
ă ă ă ă ă ă

80:20ă
ă ă ă ă ă ă ă

75:25ă
ă ă ă ă ă ă ă

70:30ă
ă ă ă ă ă ă ă

65:35ă
ă ă ă ă ă ă ă

60:40ă
ă ă ă ă ă ă ă

55:45ă
ă ă ă ă ă ă

ă
ă

Saămốtă
(S)ă

50:50ă
ă ă ă ă ă ă

Chú thích: 

- Tử số là giá trị cường độ nén của mẫu đá CKDCN. 

- Mẫu số là phần trăm cường độ nén của mẫu, (%) so với cường độ nén của mẫu ở 1000C. 

Từăkếtăquảănghiênăc泳uătrongăbảngă3.2,ăchoătaănh壱năxét:ă

-ăKhiătĕngălượngăphụăgiaăkhoángă(PGKM)ăthìăcườngăđộănénăđáăCKDCNăgiảmădầnăởătấtăcảă
cácăcấpănhi羽tăđộăvàăđốiăvớiătấtăcảăcácăloạiăPGKM.ă雲ă8000C,ăcườngăđộănénăđáăCKDCNăđạtăgiáă
trịăcaoănhấtătrongăkhoảngă40%-ă50%.ă

-ăKhiă tĕngănhi羽tă độă từă1000Căđếnă3000C÷ă4000Căđếnă cườngăđộănénăCKDCNă tĕngăởămỗiă
lượngădùngăphụăgiaădoăquáătrìnhăă“ăt詠ăchưngăhấp”,ătáchănướcălýăhọcăthúcăđẩyăquáătrìnhăth栄yă
hóaăcácăkhoángăxiămĕngăvàăcácăphụăgiaăPGKMăvớiăcácăsảnăphẩmăth栄yăhóaăc栄aăxiămĕng.ăCụă
th吋ăCKDCNădùngăphụăgiaă troăPhảăLại,ă troăCẩmăPhảăcườngăđộănénăđáăCKDCNăđạtăcaoănhấtă
đếnă 4000C;ă cònă vớiă phụă giaă saămốtă cườngă độă nénă đạtă caoă nhấtă đếnă 2000C.ă Nhưă v壱yă vớiă
khoảngănhi羽tăđộătừă1000Căđếnă4000Căăvi羽căăsửădụngăphụăgiaătroăthảiănhi羽tăđi羽năcóăưuăđi吋măhơnă
soăvớiăphụăgiaăS.ă

-ăTiếpătụcătĕngănhi羽tăđộătừă4000Căđếnă8000C,ăs詠ăsuyăgiảmăcườngăđộănénăđáăCKDCNădi宇năraă
ởăcácăloạiăphụăgiaăvàăởăcácătỷăl羽ădùngăphụăgia.ă雲ăkhoảngănhi羽tăđộănàyădi宇năraămấtănướcăliênă
kếtăhóaăhọc,ăgâyăpháăhoạiăcấuă trúcăgelăkèmă theoăs詠ăcoăngótămạnh;ănóă làănguyênănhânăsuyă
giảmăcườngăđộănénăđáăCKDCN.ăTrongăcácăloạiăphụăgiaăsửădụng,ăloạiăphụăgiaăSăcóătácădụngă
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giảmăcoămạnhănhất,ăvìăv壱yăs詠ăsuyăgiảmăcườngăđộănénăc栄aăđáăCKDCNădùngăphụăgiaăSăthấpă
hơnăsoăvớiăphụăgiaătro;ăCKDCNădùngăphụăgiaătroăCẩmăPhảă(Tr.ăCP)ăcóăs詠ăsuyăgiảmăcườngăđộă
nénăthấpăhơnăsoăvớiătroăPhảăLạiă(ăTr.ăPL).ă

-ăTrongăkhoảngănhi羽tăđộătừă8000Căđếnă10000C,ăcườngăđộănénăCKDCNătiếpătụcăsuyăgiảmăởă
tấtăcảăcácălượngădùngăphụăgiaă(ătừă10%ădếnă50%),ăởăcảăcácăloạiăphụăgia.ăLượngăphụăgiaătĕngă
lênătừă20%ăđếnă35%,ăcườngăđộănénăsuyăgiảmănhưngăđạtăgiáătrịăcaoăởă8000C,ăphụăthuộcăloạiă
PGKM.ăVớiăphụăgiaătroă(Tr.ăCP,ăTr.ăPL)ăgiáătrịăcườngăđộănénăcaoătrongăkhoảngădùngăphụăgiaătừă
25%ăđếnă35%;ăvớiăphụăgiaăSăgiáătrịăcườngăđộănénălớnătrongăkhoảngălượngăphụăgiaătừă20%ăđếnă
30%ăởă8000C.ăCònăởă10000Căởăcùngămộtă lượngăphụăgia,ăcườngăđộănénăđáăCKDCNătiếpătụcă
suyăgiảmăgiốngănhưăởă8000Căđốiăvớiătấtăcảăcácăphụăgiaăsửădụng,ăkhiătĕngălượngăphụăgiaă(ăđếnă
50%)ăvớiăcácăloạiăphụăgiaăsửădụngăthìăcườngăđộănénăđáăCKDCNăđ隠uătĕngădần,ăcaoănhấtăkhiă
lượngădùngăphụăgiaăđếnă50%ăđốiăvớiăcácăloạiăphụăgiaăsửădụng-ăphầnătrĕmăcườngăđộănénăcònă
lạiăkhiălượngădùngăphụăgiaăđếnă50%ăcaoăhơnătấtăcảăcácătỷăl羽ăphụăgiaăkhác.ă雲ăkhoảngănhi羽tăđộă
nàyăs詠ăpháăhoạiăcấuătrúcăgelădi宇năraămạnhăbởiăs詠ăcoăngótă lớn;ăđồngăthờiăxảyăraăs詠ăphână lyă
cacbonat-ăCaCO3;ă vìă v壱yă khiă tĕngă lượngă phụă giaă sẽă làmăgiảmămạnhă s詠ă coă ngót,ămặtă khácă
chúngăcònăthúcăđẩyăphảnă泳ngăphaărắnăbắtăđầuăth詠căhi羽n,ănhưngăcấuătrúcăchưaăổnăđịnhăcònă
nhi隠uăkhuyếtăt壱t.ăTuyănhiênăkhôngăth吋ăsửădụngălượngăphụăgiaălớn,ăchúngălàmăgiảmăhoạtătínhă
c栄aăxiămĕng.ă雲ătrongăkhoảngănhi羽tăđộă8000C÷ă10000CăloạiăCKDCNădùngăphụăgiaăSăchoăgiáătrịă
cườngăđộănénăvàăphầnătrĕmăcườngăđộănénăcaoăhơnăcảăsoăvớiăphụăgiaătroănhi羽tăđi羽n;ăphụăgiaă
troăCẩmăPhảă(Tr.ăCP)ăăcóăcườngăđộănénăcaoăhơnăsoăvớiăphụăgiaătroăPhảăLạiă(ăTr.ăPL).ă

-ăNhưăv壱yătrongăkhoảngănhi羽tăđộătừă2000Căđếnă8000C,ălượngădùngăphụăgiaăhợpălýăvớiăcácă
loạiă phụă giaă sửă dụngă trongă khoảngă 25%ă ÷ă 35%;ă cònă trongă khoảngă nhi羽tă độă từă 8000Că đếnă
10000C,ălượngădùngăphụăgiaăhợpălýăvớiăcácăloạiăphụăgiaăsửădụngătrongăkhoảngă40%ă÷ă50%.ă

3.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ và hàm lượng PGKM đến khối lượng thể tích đá CKDCN. 

謂nhă hưởngă c栄aă nhi羽tă độă vàă hàmă lượngăPGKMăđếnă khốiă lượngă th吋ă tíchă c栄aă đáăCKDCNă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă3.3.ă

Bảng 3.3. Ảnh hưởng c栄a nhiệt độ, hàm lượng PGKM đến khối lượng thể tích đá 
CKDCN 

Khối lượng thể tích đá CKDCN ở các nhiệt độ - ɤt
0, (Kg/m3) Lo衣i 

XM 
Lo衣i 

PGKM 
Tỷ lệ 

XM:PGKM ɤ25
0 ɤ100

0 ɤ200
0 ɤ400

0 ɤ600
0 ɤ800

0 ɤ1000
0 

100:0ă 2015ă 1811ă 1724ă 1623ă 1564ă 1537ă 1500ă

90:10ă 1961ă 1736ă 1583ă 1500ă 1467ă 1438ă 1412ă

80:20ă 1950ă 1721ă 1546ă 1453ă 1421ă 1405ă 1381ă

75:25ă 1876ă 1714ă 1502ă 1416ă 1393ă 1372ă 1363ă

70:30ă 1862ă 1685ă 1489ă 1382ă 1357ă 1341ă 1314ă

Xiă
mĕngă
PCB30ă
Hoàngă
Thạchă

TroăPhảă
Lạiă

65:35ă 1840ă 1623ă 1452ă 1323ă 1316ă 1296ă 1266ă
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Khối lượng thể tích đá CKDCN ở các nhiệt độ - ɤt
0, (Kg/m3) Lo衣i 

XM 
Lo衣i 

PGKM 
Tỷ lệ 

XM:PGKM ɤ25
0 ɤ100

0 ɤ200
0 ɤ400

0 ɤ600
0 ɤ800

0 ɤ1000
0 

60:40ă 1821ă 1615ă 1426ă 1281ă 1272ă 1253ă 1227ă

55:45ă 1768ă 1564ă 1393ă 1237ă 1218ă 1201ă 1195ă

50:50ă 1738ă 1502ă 1379ă 1200ă 1185ă 1173ă 1160ă

90:10ă 1974ă 1758ă 1704ă 1556ă 1510ă 1485ă 1462ă

80:20ă 1963ă 1735ă 1673ă 1512ă 1455ă 1437ă 1424ă

75:25ă 1885ă 1729ă 1632ă 1468ă 1423ă 1412ă 1392ă

70:30ă 1878ă 1698ă 1581ă 1435ă 1400ă 1391ă 1374ă

65:35ă 1851ă 1628ă 1530ă 1409ă 1386ă 1376ă 1353ă

60:40ă 1833ă 1619ă 1524ă 1364ă 1350ă 1334ă 1317ă

55:45ă 1779ă 1580ă 1510ă 1344ă 1318ă 1309ă 1291ă

Troă
Cẩmă
Phảă

50:50ă 1738ă 1526ă 1475ă 1318ă 1300ă 1281ă 1264ă

90:10ă 1924ă 1802ă 1742ă 1667ă 1567ă 1537ă 1504ă

80:20ă 1906ă 1774ă 1712ă 1646ă 1534ă 1512ă 1483ă

75:25ă 1887ă 1757ă 1690ă 1642ă 1508ă 1495ă 1467ă

70:30ă 1873ă 1724ă 1672ă 1620ă 1486ă 1461ă 1431ă

65:35ă 1854ă 1697ă 1659ă 1612ă 1457ă 1438ă 1392ă

60:40ă 1848ă 1685ă 1638ă 1608ă 1423ă 1394ă 1354ă

55:45ă 1821ă 1666ă 1597ă 1602ă 1386ă 1353ă 1306ă

Saămốtă

50:50ă 1783ă 1663ă 1583ă 1579ă 1341ă 1307ă 1283ă

Từăkếtăquảănghiênăc泳uăbảngă3.3,ăchoătaănh壱năxét:ă

-ăCácă phụăgiaă sửă dụngăởă cùngă hàmă lượng,ă khiă tĕngă nhi羽tă độă từă 1000Căđếnă 4000C,ă khốiă
lượngăth吋ătíchăgiảmămạnhădoăs詠ătáchănướcălýăhọcăxảyăraămạnh.ăĐi隠uănàyăkhôngăgâyăpháăhoạiă
cấuătrúc,ămàăthúcăđẩyăquáătrìnhăth栄yăhóaăc栄aăCKDCNă(cònăgọiălàăquáătrìnhă“t詠ăchưngăhấp”ălàmă
tĕngăcườngăđộănén).ăKhiătĕngănhi羽tăđộătừă4000Căđếnă8000C,ăkhốiălượngăth吋ătíchătiếpătụcăgiảmă
nhưngătốcăđộăgiảmăthấpăhơn,ădoăquáătrìnhătáchănướcăhóaăhọcăgâyăpháăhoạiăcấuătrúcăgelăc栄aăđáă
CKDCN,ă đồngă thờiă gâyă raă s詠ă coă ngótă mạnh.ă Khiă nhi羽tă độă tĕngă trongă khoảngă 8000Că đếnă
10000C,ăkhốiălượngăth吋ătíchătiếpătụcăgiảm,ătốcăđộăgiảmănhỏăhơn;ătrongăgiaiăđoạnănàyăcònădi宇nă
raăs詠ăphânălyăcacbonatălàmăcấuătrúcărỗngăxốp,ătuyănhiênăởănhi羽tăđộă10000Căcũngăbắtăđầuăhìnhă
thànhăcácăhợpăchấtămớiădoăphảnă泳ngăhóaăhọcăởătrạngătháiărắnăởănhi羽tăđộăcao,ăcấuătrúcăkhôngă
ổnăđịnh.ăKhốiălượngăth吋ătíchăởă10000Căcóăgiáătrịăthấpănhất,ăcũngănhưăcườngăđộăsuyăgiảmăcóă
giáătrịănhỏănhất.ăă
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-ăKhiătĕngăhàmălượngăphụăgia,ăm磯uăởăcácăm泳cănhi羽tăđộă(100ă-ă10000C),ăkhốiălượngăth吋ătíchă
đ隠uăgiảm;ăgiảmălớnănhấtăvớiăphụăgiaăTr.ăPL,ăsauăđóălàăphụăgiaăTr.ăCP,ăgiảmăthấpăhơnălàăphụăgiaăS.ă

3.4. Ảnh hưởng  hàm lượng PGKM và nhiệt độ đến độ co của CKDCN. 

謂nhăhưởngăc栄aăhàmă lượngăPGKMăvàănhi羽tăđộăđếnăđộăcoăc栄aăđáăCKDCNăđượcă th吋ăhi羽nă
trongăbảngă3.4ă

Bảng 3.4. Ảnh hưởng hàm lượng PGKM và nhiệt độ đến độ co c栄a CKDCN 

Độ co c栄a đá CKDCN ở các nhiệt độ- Ct, (%) 
Lo衣i XM Lo衣i 

PGKM 
Tỷ lệ 

XM:PG C100
TP C200

TP C400
TP C600

TP C800
TP C1000

TP 

100:0ă 2,38ă 2,94ă 3,41ă 3,98ă 5,28ă 7,48ă

90:10ă 2,26ă 2,87ă 3,04ă 3,95ă 5,20ă 7,33ă

80:20ă 1,95ă 2,73ă 2,93ă 3,91ă 5,14ă 7,16ă

75:25ă 1,87ă 2,64ă 2,86ă 3,890ă 5,06ă 7,01ă

70:30ă 1,80ă 2,55ă 2,78ă 3,87ă 4,96ă 6,90ă

65:35ă 1,73ă 2,46ă 2,68ă 3,87ă 4,88ă 6,78ă

60:40ă 1,56ă 2,38ă 2,70ă 3,84ă 4,79ă 6,69ă

55:45ă 1,47ă 2,31ă 2,57ă 3,81ă 4,60ă 6,60ă

TroăPhảă
Lạiă

50:50ă 1,42ă 2,25ă 2,45ă 3,76ă 4,52ă 6,37ă

90:10ă 2,0ă 2,73ă 2,91ă 3,79ă 5,18ă 7,06ă

80:20ă 1,94ă 2,56ă 2,78ă 3,72ă 5,11ă 6,97ă

75:25ă 1,82ă 2,44ă 2,70ă 3,65ă 5,02ă 6,86ă

70:30ă 1,72ă 2,31ă 2,61ă 3,56ă 4,94ă 6,72ă

65:35ă 1,63ă 2,16ă 2,49ă 3,51ă 4,84ă 6,61ă

60:40ă 1,55ă 1,98ă 2,39ă 3,48ă 4,71ă 6,46ă

55:45ă 1,47ă 1,89ă 2,26ă 3,45ă 4,59ă 6,32ă

TroăCẩmă
Phảă

50:50ă 1,40ă 1,70ă 2,14ă 3,40ă 4,45ă 6,17ă

90:10ă 1,98ă 2,61ă 2,78ă 3,54ă 4,76ă 6,83ă

80:20ă 1,85ă 2,44ă 2,65ă 3,47ă 4,63ă 6,71ă

75:25ă 1,72ă 2,32ă 2,51ă 3,39ă 4,51ă 6,60ă

70:30ă 1,68ă 2,19ă 2,38ă 3,29ă 4,42ă 6,52ă

65:35ă 1,56ă 2,07ă 2,24ă 3,20ă 4,30ă 6,46ă

60:40ă 1,43ă 1,89ă 2,05ă 3,17ă 4,23ă 6,38ă

55:45ă 1,39ă 1,72ă 1,88ă 3,13ă 4,15ă 6,24ă

Xiămĕngă
PCB30ă
Hoàngă
Thạchă

Saămốtă

50:50ă 1,33ă 1,53ă 1,70ă 3,06ă 4,01ă 6,17ă
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Từăcácăkếtăquảănghiênăc泳uătrongăbảngă3.4,ătaăcóănh壱năxét:ă

-ăM磯uăcóăcùngălượngăphụăgia,ăkhiătĕngănhi羽tăđộătừă1000Căđếnă10000Căđộăcoătoànăphần-ăCt
TPă

tĕngădầnăđạtăgiáă trịă lớnănhấtăởă10000C.ăTrongăkhoảngă từă1000Căđếnă4000C,ăđộăcoă tĕngădầnă
nhưngă tốcă độă tĕngă khôngă lớn,ă quáă trìnhă nàyă khôngă pháă hoạiă cấuă trúcă đáăCKDCN;ă s詠ă táchă
nướcălýăhọcătĕngăcườngăquáătrìnhăth栄yăhóaătạoăraăsảnăphẩmăth栄yăhóa,ăs詠ăcoăngótătĕngăcườngă
lênăchặtăcấuătrúcălàmătĕngăcườngăđộănénăc栄aăCKDCN.ăTrongăkhoảngătừă4000Căđếnă10000C,ă
s詠ămấtănướcăhóaăhọcăpháăhoạiăcấuă trúcăgel,ăkèmă theoăs詠ăcoăngótăvớiă tốcăđộă tĕngămạnhă làă
nguyênănhână làmăsuyăgiảmămạnhăcườngăđộănén;ăởăkhoảngă8000C÷ă10000C,ăcònăxảyă raăs詠ă
phânăălyăcacbonatănênăđộăcoăngótăđạtăgiáătrịălớnănhấtăởă10000C.ă

-ăKhiătĕngălượngăphụăgiaătừă10%ăđếnă50%,ăm磯uăởăcácăcấpănhi羽tăđộ,ăđộăcoătoànăphầnăgiảmă
dầnăvàăđạtăgiáă trịănhỏănhấtăởă lượngădùngăphụăgiaă50%ă(k吋ăcảăởănhi羽tăđộăcaoăđếnă10000C).ă
TrongăcácăloạiăphụăgiaăPGKM,ăphụăgiaăSăcóătácădụngăgiảmăcoăngótătốtănhấtăchoăđộăcoănhỏăkhiă
cùngălượngădùngăphụăgiaăvàăcùngănhi羽tăđộăđốtănóng;ăsauăđóălàăphụăgiaăTr.ăCP,ăcuốiăcùngălàă
phụăgiaăTr.ăPL.ă

3.5 Kết quả nghiên cứu hóa lý. (MびC NÀY NẾU KHÔNG CÓ KẾT QUẢ THÌ Bそ ĐI) 

Cácăm磯uăcóătínhănĕngătốtădướiă tácădụngăc栄aănhi羽tăđộăđượcăxácăđịnhăkhảănĕngămấtă trọngă
lượngădướiătácădụngăc栄aănhi羽tăđộă(Phânătíchănhi羽tăDTA-DTG)ăvàăthànhăphầnăkhoángă(XRD).ă

3.5.1 Kết quả phân tích nhiệt (DTA-DTG) của CKDCN. 

Đưaăgiảnăđồăkếtăquảăphânătíchănhi羽tăDTA-DTGăc栄aăm磯uăă

-ăNghiênăc泳u,ăphânătíchănhi羽tă-ăDTAăc栄aăCKDCNă

+ăChấtăkếtădínhăchịuănhi羽t-ă(CKDCN)ădùngăphụăgiaăkhoángămịnăSaămốtă(PGKMăS)ăchoăthấy:ă
cóăhi羽uă泳ngănhi羽tăởă1100C÷1500Cădoămấtănướcălýăhọc,ăkhốiălượngăgiảmămạnh,ăkhốiălượngăth吋ă
tíchăgiảmănhanh;ăởă5500C÷6000Căcóăhi羽uă泳ngănhi羽tădoă táchănướcă liênăkếtăhóaăhọcăc栄aăcácă
khoángăxiămĕngăth栄yăhóaă(nướcăcấuătrúcăgel),ăquáătrìnhănàyăxảyăraămạnhăởă7200C÷7800C,ăkhốiă
lượngă giảmă ch壱mă vàă khốiă lượngă th吋ă tíchă tiếpă tụcă giảm,ă kèmă theoă độă coă ngótă mạnh;ă M磯uă
chuy吋nă từă màuă xámă sangă màuă xámă nhạt.雲ă 8000C÷9000Că cóă hi羽uă 泳ngă nhi羽tă doă phână lyă
CaCO3,ăăquáătrìnhănàyăxảyăraămạnhănhấtăởă8500C÷9200C;ăkhốiălượngătiếpătụcăgiảmăch壱m,ăkhốiă
lượngă th吋ă tíchăđạtăgiáă trịă thấp;ă cấuă trúcăc栄aăv壱tă li羽uă rỗngăxốpăvàăđộăcoăđạtăgiáă trịă lớn;ăm磯uă
chuy吋nătừămầuăxámănhạtăsangămàuăhồngănhạtăvàăhồng.ă雲ăkhoảngă10000Căđếnă12000Căcóăhi羽uă
泳ngăc栄aăphảnă泳ngăphaărắnăgi英aăphụăgiaăSăvớiăcácăkhoángăth栄yăhóaămấtănướcăc栄aăxiămĕngăđ吋ă
tạoăraăcácăhợpăchấtăb隠nănhi羽t,ăkhốiălượngăm磯uăvàăkhốiălượngăth吋ătíchăđạtăgiáătrịăthấpănhất,ăđộă
coăcóăgiáătrịălớn,ăm磯uăbắtăđầuăchuy吋nătừămàuăhồng,ăhồngănhạtăsangămàuăvàngănhạt,ăvàngătươi;ă
bắtăđầuăcóăhi羽nătượngăkếtăkhốiătừăphaărắn.ă

+ăChấtăkếtădínhăchịuănhi羽tădùngăphụăgiaăkhoángămịnătroănhi羽tăđi羽nă(TroăPhảăLại,ăTroăCẩmă
Phả)ăchoăthấy:ăởăkhoảngănhi羽tăđộătừă20oCăđếnăkhoảngă115,9oCă÷ă120oCăcóăhi羽uă泳ngănhi羽tă
bắtăđầuămấtănướcăv壱tălý,ăkhốiălượngăgiảmănhanh,ăkhốiălượngăth吋ătíchăgiảmămạnh,ăđộăcoătĕng.ă
Từă470oCăđếnăkhoảngănhi羽tăđộă508,7oC÷ă560,3oC,ăcóăhi羽uă泳ngăthuănhi羽tămạnh,ăbắtăđầuăcóă
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s詠ămấtănướcăhóaăhọcăc栄aăcácăkhoángăxiămĕngă th栄yăhóa;ăkhốiă lượngăgiảmă từă ă11,4%ăđếnă
13,02%.ăQuáătrìnhănàyădi宇năraămạnhătrongăkhoảngănhi羽tăđộă677,10C÷ă688,50Căđếnă749,30C÷ă
810,90C,ăkhốiă lượngăgiảmădầnă-ămấtăkhốiă lượngătừă4,34%ăđếnă7,79%;ăm磯uăchuy吋nătừămàuă
xámăthànhăxámănhạt.ă

Từă810,90C÷ă827,60Căđếnă9000Căcóăhi羽uă泳ngăthuănhi羽tădoăphână lyăCaCO3;ă tổngămấtăkhốiă
lượngătừă19,87%÷ă21,41%,ămấtăkhốiă lượngălớnănhất,ătổngăđộăcoăđạtăcaoănhấtă(ăcấpăphốiăvớiă
lượngă troă từă30%ăđếnă50%),ă cấuă trúcăc栄aăv壱tă li羽uă rỗngăxốp;ăm磯uăchuy吋nă từămàuăxámănhạtă
sangămàuăhồngănhạt.ă

雲ă khoảngănhi羽tă độă 10000Că (vàă caoă hơn)ă cóă hi羽uă泳ngănhi羽tă c栄aă phảnă泳ngăphaă rắnă gi英aă
PGKMătroănhi羽tăđi羽nă(ăTr.PL,ăTr.CP)ăvớiăcácăkhoángăth栄yăhóaămấtănướcăc栄aăxiămĕngătạoăraă
cácăhợpăchấtămớiăb隠nănhi羽t;ăkhốiă lượngăm磯uăgiảmăđếnăgiáătrịă thấpănhất,ărồiă tĕngădần,ăđộăcoă
c栄aăm磯uăcũngăđạtăgiáătrịălớnănhất.ă

3.5.2. Phân tích nhiễu xạ Rơnghen –XRAD của CKDCN. 

Hìnhăảnhăm磯uăphânătíchăXRDă

-ăNghiênăc泳uăphânătíchănhi宇uăxạăRơnghenăậXRADăc栄aăCKDCNădùngăPGKMăSă

+ăChoăthấy:ăM磯uăCKDCNăđốtănóngăởă8000Căcóăcácăkhoángăởăcácăpic:ă

*ăC2SăởăpicădA0(1,98;ă2,8;ă3,23;ă3,43;ă5,4)ă

*ăC3S2ăởăpicădA0(2,191;ă2,281;ă2,398;ă2,628;ă2,87;ă3,041)-ăKhoángăRankinnhită

*ăCaCO3ăđấuăvết.ă

Đâyălàăcácăsảnăphẩmăth栄yăhóaăc栄aăkhoángăxiămĕngămấtănước:ăC2S,ăC3S2;ăăcóăs詠ăhìnhăthànhă
CaCO3ătừăCa(OH)2ă:ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCa(OH)2ă+ăCO2ă→ăCaCO3ă+ăH2Oă

+ăM磯uăCKDCNăđốtănóngăởă10000C÷ă12000Căcóăcáăkhoángăởăcácăpic:ă

*ăCSăởăpicădA0ă(ă2,183;ă2,29;ă3,3;ă3,5;ă3,8).ă

*ăC2ASă(Gelenhit)ăởăpicădA0ă(1,75;ă2,40;ă2,84;ă3,07;ă3,71;ă4,26;ă5,42).ă

*ăCAS6ă(Annortit)ăởăpicădA0ă(1,817;ă1,98;ă2,06;ă2,21;ă2,41;ă2,68;ă2,74;ă2,84;ă3,21;ă3,58;ă3,72).ă

*ăA3S2ă(Mulit)ăởăpicădA0ă(ă1,718;ă2,2;ă2,55;ă3,4;ă5,51).ă

Cácăkếtăquảăphânătíchăchoăthấyăs詠ăbiếnăđổiăc栄aăcácăkhoángăxiămĕngăth栄yăhóaămấtănướcăvàă
s詠ăhìnhăthànhăcácăhợpăchấtămớiăchịuănhi羽tăởăkhoảngănhi羽tăđộ10000Că÷ă12000Căgi英aăPGSăvàă
cácăkhoángăxiămĕngăth栄yăhóaămấtănước,ălàmătĕngăkhảănĕngăchịuănhi羽tăc栄aăCKDCN.ă

-ăNghiênăc泳uăphânătíchănhi宇uăxạăRơnghenăậXRADăc栄aăCKDCNădùngăPGKMătroănhi羽tăđi羽n.ă

+ăM磯uăCKDCNădùngăPGKMătroănhi羽tăđi羽nă(T2,ăPL;ăT2,ăCP)ăđốtănóngăởă8000Căcóăcácăkhoángă
ởăcácăpic:ă

*ăKhoángăquắcă(SiO2)ăởăpicădA0ă(1,543;ă1,615;ă1,680;ă1,814;ă2,132;ă2,281;ă2,455;ă3,346;ă4,261).ă

*ăKhoángăC2SăởăpicădA0ă(ă2,324;ă2,760;ă2,769).ă
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*ăKhoángăCaCO3ăởăpicădA0ă(2,130;ă1,869).ă

*ă KhoángC3S2ă (Rankinnhit)ă ởă pică dA0ă (1,837;ă 2,060;ă 2,193;ă 2,282;ă 2,409;ă 2,630;ă 2,888;ă
3,038;ă4,918).ă

+ăM磯uăCKDCNădùngăPGKMătroănhi羽tăđi羽n,ăđốtănóngăởă10000Căcóăcácăkhoángăởăcácăpic:ă

*ăKhoángăquắcă(SiO2)ăởăpicădA0ă(1,547;ă2,452;ă4,267).ă

*ă Khoángă C2ASă (Gelenhit)ă ă ởă pică dA0ă (1,516;ă 1,758;ă 1,823;ă 1,879;ă 2,296;ă 2,407;ă 2,452;ă
2,858;ă3,070;ă3,712).ă

*ăKhoángăC2ASăă(Annortit)ăởăpicădA0ă(1,69;ă3,034;ă4,488;ă6,912;ă6,57;ă7,10).ă

CũngănhưăphụăgiaăS,ăkhiăởănhi羽tăđộăcaoăCKDCNădùngăphụăgiaă troănhi羽tăđi羽năcũngăcóăs詠ă
hìnhăthànhăcácăkhoángăchịuănhi羽tănhưăC2AS,ăC2ASălàmătĕngătínhăchịuănhi羽tăc栄aăCKDCN.ă

3.6. Quy hoạch thực nghiệm thành phǡn CKDCN. 

Từăkếtăquảănghiênăc泳uăđưaăvàoăphươngă trìnhă tínhă toánăquyăhoạchă th詠cănghi羽mă(QHTN)ă
thànhăphầnăCKDCNăchoăm磯uăởănhi羽tăđộă8000Căvàă10000C;ăVớiănhânătốăảnhăhưởngăX:ălượngă
dùngăphụăgia,ăvớiăhàmămụcătiêuălàăcườngăđộănénăđáăCKDCN-ăYRn.ă

Kếtăquảăquyăhoạchă th詠cănghi羽mă thànhăphầnăCKDCNăvớiăcácăhàmăsốăcườngăđộănénăc栄aă
CKDCNădùngăvớiăphụăgiaăởăcácăcấpănhi羽tăđộănhưăsau:ă

-ă雲ănhi羽tăđộă8000C:ă

+ăVớiăCKDCNădùngăPGS:ăǥRnă=ă40,041ăậă3,016X2.ă

LượngădùngăPGSăbằngă0,25ălượngăxiămĕng.ă

+ăVớiăCKDCNădùngătroănhi羽tăđi羽n:ă

PGT2.PL:ăǥRnă=ă23,388+ă0,129X-ă0,991X2.ă

PGT2.CP:ăǥRnă=ă19,535+ă0,012X-ă1,297X2.ă

LượngădùngăPGătroăbằngă0,43ălượngăxiămĕng.ă

-ă雲ănhi羽tăđộă10000C:ă

+ăVớiăCKDCNădùngăPGS:ăǥRnă=ă28,359-ă2,636X2.ă

LượngădùngăPGSăbằngă0,82ălượngăxiămĕng.ă

+ăVớiăCKDCNădùngătroănhi羽tăđi羽n:ă

PGT2.PL:ăǥRnă=ă14,515-ă0,292X-ă0,919X2.ă

PGT2.CP:ăǥRnă=ă15,766-ă0,006X-ă0,783X2.ă

LượngădùngăPGătroăbằngălượngădùngăxiămĕng.ă

4. Kết lu壱n 

Kếtăquảănghiênăc泳uăsửădụngăxiămĕngăpoocălĕngăhỗnăhợp-ăPCB,ătroăbayăvàăsaămốtăđ吋ăchếă
tạoăCKDCNăchoăthấy:ăă
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-ăHoànătoànăcóăth吋ăchếătạoăđượcăchấtăkếtădínhăchịuănhi羽tătừăxiămĕngăPCBăvàătroăbayăhoặcă
saămốt.ăă

-ăChếătạoăchấtăkếtădínhăchịuănhi羽tăởănhi羽tăđộă8000C:ăM磯uăsửădụngătroăbayăchiếmă43%ătrongă
thànhăphầnăxiămĕng.ăM磯uăsửădụngăsamotăvớiăhàmălượngăchiếmă25%ătrongăthànhăphầnăxiămĕngă

-ăChếă tạoăchấtăkếtădínhăchịuănhi羽tăởănhi羽tăđộă10000C:ăsửădụngăsaămotăchiếmă82%ă thànhă
phầnăxiămĕng.ă

ă
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG C曳A SILICAFUME VÀ TRO BAY 
TỚI TệNH CHẤT C曳A XI MĔNG ALUMIN CA50 

EFFECTSăOFăSILICAFUMEăANDăFLYăASHăONăPROPERTIESă
OFăALUMINAăCEMENTă

TS. Lưu Thị Hồng, PGS. TS. Lương Đ泳c Long, 
ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. T衣 Văn Luân  

Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Xiămĕngăaluminăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uăcóăhàmălượngăAl2O3ălàă56%ăđượcăgọiătắtălàă

xiămĕngăCA50.ăXiămĕngăCA50ăcóăcườngăđộăbanăđầuă(1ăvàă3ăngày)ăcaoăcóăth吋ăđạtătrênă85%ăgiáă
trịăcườngăđộăởătuổiă28ăngày.ăSauăthờiăgianăhydrátăhóaădàiăngày,ăcườngăđộăđáăxiămĕngăalumină
bịăsuyăgiảmădoăquáătrìnhăgiảiăphóngăaluminăhydroxită[Al(OH)3]ăraămôiătrườngăbênăngoàiă[1].ăĐ吋ă
cảiă thi羽năvàăduyă trìăcườngăđộădàiăngàyăc栄aăđáăxiămĕngăaluminăcầnă tạoăraăchấtăkếtădínhămớiă
SiO2-Al2O3ăvàăCaO-SiO2-Al2O3ă tồnă tạiăb隠năv英ngătrongăđáăxiămĕngătừăphảnă泳ngăhóaăhọcăc栄aă
sảnăphẩmăth栄yăhóaăxiămĕngălàăgelă[Al(OH)3]ăvớiămicroăsilicaă(SiO2ăvôăđịnhăhình)ă[4].ă

Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăsilicafumeăvàătroăbayătớiătínhăchấtă
c栄aăxiămĕngăalumin.ă

Từ khóa: Xiămĕngăalumin,ătroăbay,ăsilicafume.ă

Abstracts:  
Aluminaăcementăwhichăwasăusedă ină thisă investigationăcontainsăaboută56%ăofăAl2O3ă ină theă

component.ăEarlyăcompressiveăstrengthăaluminaăcementăată1ăandă3ădaysăcanăbeăachievedăofă
85%ăcompressiveăstrengthăvalueăată28ădays.ăAfterăaălongăperiodăofăhydration,ătheăcompressiveă
strengthă ofă aluminaă cementă harderă decreasedă dueă toă theă releasingă processă ofă aluminumă
hydroxideă[Al(OH)3]ătoătheăoutsideăenvironmentă[1].ăToăimproveăandămaintainătheălongă-ălastingă
compressiveăstrengthăofăaluminaăcementăharden,ănewăbindersăwouldăbeăcreatedăSiO2-Al2O3ă
andăamongăCaO-SiO2-Al2O3.ăTheănewăbindersăwouldăexistăsustainablyăinătheăcementăhardenă
asă aă ă resultă ofă ă theă chemicală reactionă betweenă theă productă ofă hydratedă cementă calledă gelă
[Al(OH)3]ă withămicroă silicaă (amorphousă SiO2)ă [4].Thisă reportă demonstratesă theă resultă ofă theă
investigationăwhichăisăaboutătheăeffectăofăsilicaăfumeăandăflyăashăonăaluminaăcement.ă

Keywords: Aluminaăcement,ăflyăash,ăsilicafume.ă

ă

1. L運i nói đầu 

Xiămĕngăaluminăđượcănhi隠uănướcătrênăthếăgiớiănghiênăc泳uăvàăsảnăxuấtăvớiămụcăđíchă泳ngă
dụngăchoăsảnăxuấtăv英aăvàăbêătôngăchịuălửa.ăNgoàiăraănóăđượcă泳ngădụngăchếătạoăv英aăvàăbêă
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tôngăđóngărắnănhanh,ăchốngăcoăngótăđ吋ăsửaăch英aăhoặcăxâyăd詠ngătạiăcácăvịă tríăcầnă thiăcôngă
nhanhăđ吋ăđưaăcôngătrìnhăvàoăsửădụngătrongăthờiăgianăngắn.ă

Xiămĕngăaluminăđ隠ăc壱pătrongăbáoăcáoănàyđượcăchếătạoătừănguồnănguyênăli羽uătrongănướcă
gồm:ăăđáăvôiăHàăNam,ăoxitănhômăTânăRai,ăbùnănhômăc栄aănhàămáyăsảnăxuấtănhômătấmăĐôngă
Anh,ăCaoălanhăPhúăThọ.ăCácănguyênăli羽uăđượcătínhătoánăcấpăphốiăhợpălý,ănghi隠năvàănungăởă
nhi羽tăđộă14000Căthuăđượcăclanhkeăxiămĕngăalumin.ă[3]ă

Xiămĕngăaluminăđượcănghiênăc泳uăvớiăcácătỷăl羽ăsilicafume,ătroăbayătừă5ăđếnă20%ătrongăthànhă
phầnăvàăsửădụngă0.8%ă(cầnăbổăsungă0.8%ăgì?).ăă

2. Các phương pháp và nguyên v壱t liệu sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Trongănghiênăc泳uănàyăsửădụngăcácăphươngăphápătiêuăchuẩnăvàăphươngăphápăhóaălýăđ吋ăxácă
địnhăcácătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽u.ăCácăphươngăphápănghiêuăc泳uăgồm:ă

-ăThànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăxiămĕngăaluminăđượcăxácăđịnhătheoătiêuăchuẩnăTCVNă6533ă-ăV壱tă
li羽uăchịuălửaăalumosilicată-ăphươngăphápăphânătíchăthànhăphầnăhóaăhọc.ă

-ăThànhăphầnăhóaăhọcăc栄aătroăbayăđượcăxácăđịnhătheoăTCVNă8262ă-ăTroăbay:ăphươngăphápă
phânătíchăhóaăhọc.ă

-ă Thànhă phầnă hóaă họcă c栄aă silicafumeă đượcă xácă địnhtheoă TCVNă141ă -ă Xiămĕngă phươngă
phápăphânătíchăhóaăhọc.ă

-ăKhốiă lượngăriêng,ăđộămịnăc栄aăxiămĕng,ă troăbay,ăsilicafumeăđượcăxácăđịnhtheotiêuăchuẩnă
TCVNă4030ă-ăXiămĕng:ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộămịn.ă

-ăNướcă tiêuă chuẩn,ă thờiă giană đôngă kếtă c栄aă xiămĕngă đượcă xácă địnhtheoăTCVNă6017ă -ă Xiă
mĕng:ăPhươngăphápăxácăđịnhănướcătiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkết.ă

-ăCườngăđộăc栄aăxiămĕngăđượcăxácăđịnhtheoăTCVNă6016ă-ăXiămĕng:ăphươngăphápăxácăđịnhă
cườngăđộ.ă

-ăTínhăchấtăc栄aăphụăgiaăhóaăhọcăđượcăxácăđịnhtheoăTCVNă8826ă-ăphụăgiaăhóaăhọcădùngăchoă
bêătôngăvàăv英a.ă

-ăPhânăbốăcỡăhạtăc栄aătroăbayăvàăsilicafumeđượcăxácăđịnhăbằngăthiếtăbịCouterăparticcleăsizeă
(LaserăParticleăSizeăAnalyzer)ăModel:ăLA-960Aă-ăHãngăsảnăxuất:ăHoribaă-ăNHẬTăB謂N.ă

-ă Thànhă phầnă khoángă c栄aă xiă mĕngă đượcă xácă địnhă bằngă phươngă phápXRDă (Xă Rayă
Diffraction)ăbằngăthiếtăbịăD2ăPHARSERă-ăHãngăBrucker.ă

-ă Hìnhă dạngă hạtă đượcă xácă địnhă bằngă kínhă hi吋nă viă đi羽nă tửă quétă (Scanningă Electronă
Microscopeă-ăSEM).ăMáyăS-4800,ăhãngăHITACHIă

2.2. Các vật liệu sử dụng trong nghiên cứu 

2.2.1. Xi măng alumin CA50 
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Thànhăphầnăhóaăhọc,ă thànhăphầnăkhoángăvàă tínhăchấtăcơă lýăc栄aăxiămĕngăCA50ăđượcăth吋ă
hi羽nătrongăBảngă2.1;ă2.2;ă2.3ăvàăHìnhă2.1.ă

Bảng 2.1. Hàm lượng các ô xít trong  xi măng alumin CA50, % 

SiO2ă Fe2O3ă Al2O3ă CaOă MgOă SO3ă K2Oă Na2Oă TiO2ă MKNă

10,28ă 0,51ă 56,04ă 30,45ă 0,76ă 0,0ă 0,10ă 0,12ă 0,07ă 0,69ă

Bảng 2.2. Tính chất cơ lý c栄a xi măng alumin CA50 

Độămịnă

Sótăsàngă45m,%ă Sótăsàngă80m,%ă Blaineăth詠cătếă(cm2/g)ă

KLRă
g/cm3ă

26,85ă 8,50ă 3670ă 3,1ă

Bảng 2.3. Hàm lượng các khoáng c栄a clanke xi măng alumin CA50 , % 

3CaO.Al2O3ă CaO.Al2O3
2CaO.Al2O3.ăSiO2ă

(gehlenite)ă 5CaO.3Al2O3ă CaO.2Al2O3ă Phaăvôăđịnhăhìnhă

5ă 46ă 28ă 3ă 8ă 10ă

mauăM13C
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Hình 2.1. Giản đồ phân tích XRD của mẫu xi măng alumin CA50 

2.2.2. Tro bay  

Thànhăphầnăhóaăhọcăvàătínhăchấtăcơălýăc栄atroăbayăformosaăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă2.4;ă2.5.ă

Bảng 2.4. Hàm lượng các ô xít c栄a tro bay, %  

MKNă SiO2ă Fe2O3ă Al2O3ă CaOă MgOă SO3ă K2Oă Na2Oă TiO2ă

1.73ă 49.69ă 7.18ă 18.64ă 11.34ă 4.23ă 0.68ă 1.7ă 3.49ă 0.2ă
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Bảng 2.5. Tính chất v壱t lý c栄a tro bay  

B隠ămặtăriêngăBlaineă Độămịnăsótăsàngă(%)ă
Độăẩmă KLRă

TCVNă4030ă ASTMăC115ă 0.08ămmă 0.045ămmă

0.14ă 2.23ă 2580ă 2450ă 4.15ă 16.2ă

2.2.3. Silica fume 

Silicaă fumeăđượcănh壱pă khẩuă từăĐ泳că cóă tínhă chấtă hóa,ă lýă đượcă th吋ă hi羽nă trongăBảngă2.6.ă
Phânăbốăcỡăhạt,ăhìnhădạngăhạtăsilicafumeăđượcăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă2.2;ă2.3.ă

Bảng 2.6. Tinh chất hóa, lý c栄a silica fume  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1ă Mấtăkhiănungă(MKN)ă %ă 4,82ă TCVNă8827:2011ă

2ă HàmălượngăSiO2ă %ă 91,84ă TCVNă8827:2011ă

3ă
Chỉăsốăhoạtătínhăcườngăđộă
ởătuổiă7ăngàyăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngă
ởătuổiă28ăngàyăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngă

%ă
ă

115ă
TCVNă8827:2011ă

4ă Lượngăsótătrênăsàngă45mă %ă 6,4ă TCVNă8827:2011ă

ă ă
Hình 2.2. Giản đồ phân tích thành phần hạt bằng laze 

của silica fume 

Hình 2.3. ǜnh chụp SEM của silica 

fume 

2.2.4. Phụ gia hóa học 

PhụăgiaăsiêuădẻoăpolycarboxylateăloạiăHS301,ălượngădùngăđượcăkhuyếnăcáoăkhoảngă0,6%-
1,2%.ăTrongănghiênăc泳uănàyăsửădụngăhàmălượngăphụăgiaăhóaăhọcălàă0,8%ăsoăvớiăxiămĕng.ăCácă
thôngăsốăkỹăthu壱tăc栄aăphụăgiaăđượcăth吋ăhi羽năBảngă2.7ă

Bảng 2.7. Thông số kỹ thu壱t c栄a ph映 gia  

Chỉ tiêu Đánh giá 

M壱tăđộă 1,0ăg/cm3,23oCă

PHă 6,0-8,5ă

Hàmălượngărắnă 40 ă1%ă
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Chỉ tiêu Đánh giá 

CLă ă0,005%ă

Na2SO4ă 0,1%ă

Na2O+K2Oă0,658ă 2,5%ă

3 . Kết quả nghiên c泳u và thảo lu壱n 

Cácăm磯uăxiămĕngăđượcăthayăthếătừă5ă-ă20%ătroăbayăhoặcăsilicafumeătrongăthànhăphần.ăCácă
m磯uăđượcă sửădụngă0.8%ăpolycacboxylate.ă Tỷă l羽ă cấpăphốiă cácăm磯uă xiămĕngă sửădụngă trongă
nghiênăc泳uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă3.1.ă

Bảng 3.1. Tỷ lệ các cấp phối sử d映ng ph映 gia tro bay và silicafume 

TT KH mẫu CA50 (%) Silicafume (%) Tro bay (%) Poly cacboxylate (%) 

1ă 0ă 100ă -ă -ă -ă

2ă Pă 100ă ă ă 0.8ă

3ă PS5ă 95ă 5ă -ă 0.8ă

4ă PS10ă 90ă 10ă -ă 0.8ă

5ă PS15ă 85ă 15ă -ă 0.8ă

6ă PS20ă 80ă 20ă -ă 0.8ă

7ă PF5ă 95ă -ă 5ă 0.8ă

8ă PF10ă 90ă -ă 10ă 0.8ă

9ă PF15ă 85ă -ă 15ă 0.8ă

10ă PF20ă 80ă -ă 20ă 0.8ă

11ă F5ă 95ă -ă 5ă 0ă

12ă F10ă 90ă -ă 10ă 0ă

13ă F15ă 85ă -ă 15ă 0ă

14ă F20ă 80ă -ă 20ă 0ă

* O: Ký hiệu mẫu xi măng alumin CA50 

* P: Ký hiệu mẫu xi măng sử dụng polycacboxylate 

* PS: Ký hiệu mẫu xi măng sử dụng silicafume và polycacboxylate 

* PF: Ký hiệu mẫu xi măng sử dụng tro bay và polycacboxylate 

* F: Ký hiệu mẫu xi măng sử dụng tro bay 

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay tới tính chất của xi măng 

Kếtăquảăxácăđịnhăảnhăhưởngăc栄aătroăbayăvàăphụăgiaăpolycacboxylateătớiănướcătiêuăchuẩn,ă
thờiăgianăđôngăkếtăvàăcườngăđộăc栄aăxiămĕngăaluminăCA50ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă3.2.ăă
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Bảng 3.2. Tính chất cơ lý c栄a xi măng khi có tro bay tham gia trong thành phần 

TGĐK, phút Cư運ng độ (ngày) 
KH NTC, % 

BĐ KT 6 gi運 1 3 7 28 

0ă 40ă 120ă 140ă 16,12ă 29,00ă 43,50ă 49,60ă 58,94ă

Pă 27,6ă 105ă 130ă 21,05ă 29,25ă 44,56ă 49,80ă 60,12ă

PF5ă 28,6ă 80ă 105ă 35,00ă 39,62ă 57,20ă 61,00ă 80,31ă

PF10ă 30ă 80ă 110ă 29,62ă 36,50ă 49,81ă 57,18ă 65,93ă

PF15ă 32ă 85ă 100ă 17,00ă 26,00ă 41,81ă 41,75ă 47,00ă

PF20ă 33ă 85ă 95ă 15,87ă 25,97ă 36,25ă 40,31ă 40,34ă

F5ă 34ă 80ă 110ă 30,00ă 39,68ă 47,31ă 60,75ă 75,42ă

F10ă 35ă 80ă 100ă 28,56ă 37,80ă 46,43ă 65,06ă 64,51ă

F15ă 35ă 80ă 95ă 18,62ă 28,18ă 33,06ă 43,5ă 43,64ă

F20ă 36ă 85ă 100ă 16,43ă 25,12ă 29,93ă 34,75ă 36,56ă

Từăkếtăquảănghiênăc泳uăBảngă3.2,ăvẽăđồăthịăbi吋uăthịămốiăquanăh羽ăgi英aăhàmălượngătroăbayăvàă
cácătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăătrongăHìnhă3.1;ă3.2.ă

Hình 3.1. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

tới lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết 

Hình 3.2. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

tới cường độ của đá xi măng 

* Nhận xét: 

-ăSửădụngăphụăgiaăpolycacboxylateă trongă thànhăphầnăxiămĕngă làmăgiảmăđángăk吋ănhuăcầuă
nướcăc栄aăhồăxiămĕngă(giảmătớiă30%ănước).ăTuyănhiênăkhôngăgiúpăchoătĕngăcườngăđộăc栄aăđáă
xiămĕngăcảăởătấtăcảăcácătuổi.ăNguyênănhânăc栄aăhi羽nătượngănàyălàădoăcácăpolycacboxylateăbámă
trênăb隠ămặtăhạtăxiămĕng,ăgiúpăchoăhạtăxiămĕngătrơnătrượtăvàălàmăgiảmănhuăcầuănướcăc栄aăc栄aă
hồăxiămĕng.ăă

-ăSửădụngătroăbayătrongăthànhăphầnăxiămĕngăcũnglàmăgiảmănhuăcầuănướcăc栄aăhỗnăhợpăxiă
mĕngă(m泳căgiảmătốiăthi吋uă10%ăvàătốiăđaălàă15%).ăă
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-ăKếtăhợpătroăbayăvàăphụăgiaăpolycacboxylateăgiúpăchoănhuăcầuănướcăc栄aăv英aăxiămĕngăgiảmă
(m泳căgiảmătốiăthi吋uălàă17,5%ăvàăm泳căgiảmătốiăđaălàă25%).ă

Hi羽nă tượngăgiảmănướcăc栄aăv英aăxiămĕngăkhiădùngăhỗnăhợpăphụăgiaăpolycacboxylatăvàă troă
bayă ităhơnăsoăvớiădùngămộtăphụăgiaăpolycacboxylateăcóă th吋ă làădoăhi羽uă泳ngăphụăc栄aă troăbayă
đượcăbaoăph栄ămộtăphầnăpolycacboxylateădoăđóălàmăgiảmăkhảănĕngătiếpăxúcăvớiăxiămĕngănênă
lượngănướcăcầnăchoăxiămĕngăđ栄ăđộădẻoătĕng.ăă

-ăPolycacboxylateălàmăgiảmăthờiăgianăbắtăđầuăđôngăkếtăc栄aăxiămĕngă(m泳căgiảm:ă12,5%),ătuyă
nhiênăởăthờiăđi吋măkếtăthúcăm泳căgiảmăkhôngănhi隠uăvàănằmătrongăkhoảngăsaiăsốăchoăphépătrongă
quáătrìnhăthửănghi羽m.ă

-ăCảătroăbayăvàăpolycacboxylateăcóăvaiătròăgiảmăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăhồăxiămĕng.Nguyênă
nhânăgiảmăthờiăgianăđôngăkếtămộtăphầnălàădoăgiảmănướcătrongăthànhăphầnăxiămĕng,ămộtăphầnă
troăbayăthamăgiaăvàoăthànhăphầnăxiămĕngăsẽănhanhăchóngăbámătrênăb隠ămặtăc栄aăhạtăxiămĕngăvàă
trướcătiênăhútăcácăsảnăphẩmăhydrátăhóaătrênăb隠ămặtăd磯năđếnăquáătrìnhăhydrátăhóaăc栄aăxiămĕngă
nhanhăhơnăvàăthờiăgianăđôngăkếtăgiảm.ăă

-ăHàmălượngătroăbayătrongăthànhăphầnăc栄aăxiămĕngătừă5ăđếnă10%ătĕngăđángăk吋ăcườngăđộă
đáăxiămĕngăsoăvớiăcườngăđộăđáăxiămĕngăđốiăch泳ng.ăTỷăl羽ătĕngăcườngăđộăcaoănhấtăởătuổiă6hă
vớiăm磯uăxiămĕngăsửădụngă5%ătroăbayălàă117%.ăTuyănhiênăkhiătĕngăhàmălượngătroăbayătớiă20%ă
thìăcườngăđộăđáăxiămĕngăgiảmăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăđốiăch泳ng.ă

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng silicafume tới tính chất của xi măng 

Kếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăSilicafumeătớiănướcătiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkếtăvàă
cườngăđộăc栄aăxiămĕngăaluminăCA50ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă3.3.ă

Bảng 3.3. Tính chất cơ lý c栄a xi măng khi có silicafume tham gia trong thành phần 

TGĐK, phút Cư運ng độ (ngày) 
KH mẫu NTC, % 

BĐ KT 6 gi運 1 3 7 28 

0ă 40ă 120ă 140ă 16,12ă 29,00ă 43,50ă 49,60ă 58,94ă

Pă 27,6ă 105ă 130ă 21,05ă 29,25ă 44,56ă 49,80ă 60,12ă

PS5ă 27,3ă 95ă 105ă 29,18ă 35,40ă 51,00ă 60,12ă 77,43ă

PS10ă 27,3ă 80ă 90ă 31,06ă 39,30ă 52,15ă 60,62ă 85,00ă

PS15ă 28ă 80ă 85ă 27,10ă 35,80ă 44,75ă 61,25ă 73,94ă

PS20ă 28,6ă 60ă 70ă 23,50ă 27,00ă 40,25ă 49,50ă 66,81ă

Từăkếtăquảănghiênăc泳uăBảngă3.3,ăvẽăđồăthịăbi吋uăthịămốiăquanăh羽ăgi英aăhàmălượngăsilicafumeă
vàăcácătínhăchấtăc栄aăxiămĕngăătrongăHìnhă3.3;ă3.4.ă
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Hình 3.3. ǜnh hưởng của hàm lượng silicafume 

tới lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết 

Hình 3.2. ǜnh hưởng của hàm lượng silicafume 

tới cường độ của đá xi măng 

* Nhận xét: 

-ăSilicafumeătrongăthànhăphầnăxiămĕngăălàmăgiảmănhuăcầuănướcăc栄aăhỗnăhợpăxiămĕngă(m泳că
giảmă tốiă thi吋uă 28.5ă %ă vàă tốiă đaă làă 31%).ă Tươngă đươngă vớiă m磯uă xiă mĕngă sửă dụngă
polycacboxylate.ăHi羽nă tượngănàyă làădoăcácăhạtăsilicafumeăhìnhăcầuăcóăb隠ămặtă tròn,ănênă tạoă
hi羽uă泳ngătrơnătrượtătốtăgi英aăcácăhạtăsilicafumeăvớiăxiămĕng.ă

-ăHàmălượngăsilicafumeătrongăthànhăphầnăc栄aăxiămĕngătừă5ăđếnă15%ătĕngăcườngăđộăđáăxiă
mĕngăsoăvớiăcườngăđộăđáăxiămĕngăđốiăch泳ng.ăTỷăl羽ătĕngăcườngăđộăcaoănhấtăởătuổiă6hăvớiăm磯uă
10%ăsilicafumeălàă92%.ăTuyănhiênăkhiătĕngăhàmălượngăsilicafumeătớiă20%ăthìăcườngăđộăđáăxiă
mĕngăgiảmăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăđốiăch泳ng.ă

3.3. Kết quả phântích SEM và XRD của mǥu xi măng alumin CA50 có và không có 

silicafume và tro bay ở các tuổi 1 và 3 ngày 

Cácăm磯uăxiămĕngăđượcădưỡngăhộăởă1ăvàă3ăngàyăđượcăphânătíchăSEMăvàăXRD.ă

KếtăquảăphânătíchăSEMăc栄aăđáăxiămĕngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă3.3ăđếnă3.5ă

ă
Hình 3.31. ǜnh SEM của đá xi măng alumin CA50 ở tuổi 1 ngày 
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ă ă ă
Hình 3.4. ǜnh SEM của đá xi măng Alumin CA50 sử dụng 10% tro bay và phụ gia polycacboxylate 

ở tuổi 1 ngày 

ă ă ă
Hình 3.5. ǜnh SEM của đá xi măng alumin sử dụng 5% silicafumen và phụ gia polycacboxylate 

ở tuổi 1 ngày 

謂nhăchụpăhìnhădạngăcácăkhoángăc栄aăđáăxiămĕngăalumin:ăHìnhă3.3ăchoăthấyăm磯uăxiămĕngă
khôngăsửădụngăphụăgiaăcònătồnătạiărấtănhi隠uăcácăkhoángăcóăcấuătrúcăhìnhălụcălĕngăc栄aăGibbsită
vàăcácăgelăc栄aăCAH,ăCASH.ăTrongăđáăxiămĕngătồnătạiănhi隠uălỗătrốngăcấuătrúc.ăĐốiăvớiăm磯uăxiă
mĕngă sửă dụngă troă bayă vàă silicafumeă (Hìnhă 3.4ă vàă 3.5)ă gầnă nhưă khôngă nhìnă thấyă xuấtă hi羽nă
nhi隠uăc栄aăcácăkhoángăhìnhălĕngătrụăGibbsit,ăthayăvàoăđóălàăt壱păhợpăcácăgelă(CAH,ăCASH)ătrênă
b隠ămặtăvàăxenăgi英aăăcácăhạtăhìnhăcầu.ăCấuătrúcăđáăxiămĕngăđặcăchắc,ăítălỗătrốngăcấuătrúcăhơn.ă
Chínhăs詠ăhìnhăthànhăgelăSiO2ă-ăAl2O3ătrongăđáăxiămĕngăđãătạoănênăxiămĕngăcóăcườngăđộăcaoă
(Xemălạiăcâuăcuốiăcùngănày?).ă

KếtăquảăphânătíchăXRDăc栄aăđáăxiămĕngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă3.6.đếnă3.8.ă

ă
Hình 3.62. Phân tích XRD của mẫu xi măng alumin CA50 ở tuổi 1, 3 ngày  
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ă
Hình 3.7. Phân tích XRD của mẫu xi măng alumin CA50 sử dụng 10% tro bay ở tuổi 1, 3 ngày 

ă ă
Hình 3. 8. Phân tích XRD của mẫu xi măng alumin CA50 sử dụng 5% silicafume ở tuổi 1 và 3 ngày 

PhânătíchăXRDăđáăxiămĕngăaluminăCA50ă(Hìnhă3.6)ătrongăthànhăphầnăkhoángăch栄ăyếuăgồm:ă
Gehlineteă (Ca2Al2SiO7);ă Gibbsită (Al(OH)3);ă Canxiă aluminată hydrată [Ca2Ală (H2O)6],ă oxită nhômă
(Al2O3).ă

Cácăm磯uăđáăxiămĕngăcóăsửădụngătroăbayăvàăsilicafumeă(Hìnhă3.7ăvàă3.8)ăcóăs詠ăhìnhăthànhă
hàmălượngălớnăc栄aăGehlinete,ăvàăcácăphaăvôăđịnhăhình.ă

4. Kết lu壱n 

Tínhăchấtăc栄aăxiămĕngăaluminăchịuăảnhăhưởngărấtălớnăăc栄aăphụăgiaătroăbay,ăsilicafumeăthayă
thếăvàăpolycacboxylate.ă

-ă Nhuă cầuă nướcă c栄aă hồă xiămĕngă giảmă khiă sửă dụngă phụă giaă polycacboxylate,ă troă bayă vàă
silicafume.ăă

-ăThờiăgianăđôngăkếtăc栄aăxiămĕngăgiảmăkhiăsửădụngătroăbayăvàăsilicafumeătrongăthànhăphầnă
xiămĕng.ă

-ăCườngăđộăxiămĕngătĕngăkhiăsửădụngătừă5ă-10%ătroăbayăhoặcătừă5ă-15%ăsilicafumeăthayăthếă
xiămĕng.ă雲ătỷăl羽ătroăbayălàă5%ăvàăsilicafumeălàă10%ăthayăthếăxiămĕngăchoăcườngăđộăxiămĕngătốiă
ưuăvàăđạtăgiáătrịăcườngăđộăởătuổiă3ăngàyătrênă85%ăsoăvớiăgiáătrịăcườngăđộăởătuổiă28ăngày.ăă
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SẢN XUẤT GẠCH NUNG B稲NG CỌNG NGH烏 Lọ NUNG TUYNEN 
S盈 DỤNG TRẤU LÀM NHIÊN LI烏U 

FIREăCLAYăBRICKăMANUFACTUREăBYăTUYNELăKILNă
USINGăRISEăHUSKăASăFUELă

ThS. Nguy宇n H英u Tài 
TrungătâmăGốmăs泳ăvàăTh栄yătinh,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Trấuătừăcácănhàămáyăxayăxátălúaăđượcăđemăđiănghi隠năđếnăcỡăhạtăthíchăhợp,ărồiăđemăphână

tíchănhi羽tălượng.ăTừăkếtăquảăphânătíchănhi羽tălượngătrấuănghi隠n,ăcácăthànhăphầnăhóaăhọcăc栄aă
đấtătínhătoánănhi羽tănungăsảnăphẩmăgạchătrongălòănungătuynen.ăXácăđịnhăkhốiălượngătrấuănghi隠nă
cầnăthiếtătrộnăvớiăđấtăvàăđưaăvàoăzônănungăc栄aălòătheoătỷăl羽ăkhácănhauăđ吋ănungăgạch.ăVớiăvi羽că
khảoăsátă tỷă l羽ă trấuăkhácănhauă trộnăvàoăđấtăvàăđưaăvàoăzônănungăc栄aă lò,ăđ隠ă tàiăđãăxácăđịnhă
đượcălượngătrấuăphùăhợpăchoănungăgạchătrongălòătuynelălàătừă80%ăđếnă90%ătrộnăvàoăđấtăcònă
10%ăđếnă20%ăbổăsungăthêmătạiăzônănungăc栄aălò.ăNghiênăc泳uănàyăđãăxácăđịnhăđượcăcôngăngh羽ă
sảnăxuấtăgạchănungătrongălòănungătuynenăsửădụngătrấuălàmănhiênăli羽u.ă

Từ khóa:ăTrấu,ălòătuynen,ăđất,ăgạch.ă

Abstracts:  
Riceăhuskă fromătheăriceămillăareăcrushedătoă theăappropriateăsize,ăandămadeăheatăanalysis.ă

Viaă analysisă resultsă andă chemicală composition,ă theă sinteringă temperatureă ofă sampleă wasă
calculatedăforătuynelăkiln.ăAndăthen,ăfireăbrickăsamplesăwithădifferenceăratiosăofăriseăhuskăwereă
manufacturedăandăcalcinatedăatăappropriateă temperature.ăFinally,ă reseachersă foundăaăproperă
rationăofăriseăhuskăinăfireăbrickăformularăthatăcontainsăfromă80%ă-ă90%ăinăbrickăandă10%ă-ă20%ăisă
usedăasăexternalăfuel.ăThisăresearchădeteminedătheăfireăbrickătechnologyăthatăuseăriseăhuskăasă
fuelăforătuynelăkiln.ă

Keywords:ăRiceăhusks,ătunnelăkilns,ăsoil,ăbricks.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Vi羽tăNamăsảnăxuấtăkhoảngă43ătri羽uătấnălúaămỗiănĕm.ăMỗiănĕm,ăcảănướcăcóăhơnă8ătri羽uătấnă
trấuăkhiăxayăxátălúa.ăĐâyălàănguồnănĕngălượngălớnăvàăổnăđịnhăcóăkhuynhăhướngătĕngăđ隠uămỗiă
nĕm.ăKhiăđốtăvỏătrấuătạoăraănhi羽tălượngăkhoảngă3900ăkcal/kg,ătrongăkhiăđóăđ吋ănungăđượcă1kgă
gạchăcầnăkhoảngă350ăkcaloă [4],ă nênă1ă kgă trấuă cóă th吋ănungăđượcă11ăviênăgạchă (khốiă lượngă
1kg).ăNhưăv壱y,ăkhốiălượngătrấuămỗiănĕmăc栄aăVi羽tăNamăchoăphépăt壱nădụngăvàăđápă泳ngăđượcă
nhuăcầuănhiênăli羽uăchoăcácănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăđấtănung.ăă
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Vi羽căsửădụngănguồnăphếăthảiănhưătrấuălàmănhiênăli羽uăchoăcácălòănungăgốm,ănungăgạchăđãă
th詠căhi羽nătạiămộtăsốăcơăsởăởăVĩnhăLong,ăĐồngăTháp...ăTuyănhiên,ăgiảiăphápăkỹăthu壱tănàyămớiă
chỉăsửădụngăchoăcácăloạiălòănungăgiánăđoạn,ălòăvòngăvàămộtăphầnănhỏăchoălòătuynen.ă

Cùngăvớiăs詠ăphátătri吋năc栄aăđấtănước,ăngànhăgạchăngóiănướcătaăđãăphátătri吋nănhanh,ămạnhă
vàăv英ngăchắc.ăNh英ngămôăhìnhăsảnăxuấtăngàyăcàngăhoànă thi羽năvàă ăhi羽uăquảăhơn.ăTheoăquyă
hoạchătổngăth吋ăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđếnănĕmă2010ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2020,ăsảnă
phẩmăgạchăxâyăd詠ngătoànăquốcăđạtă30ătỷăviên/nĕm.ăă

Hi羽nănay,ătrênăcảănướcăhầuăhếtăcácăxã,ăhuy羽n,ătỉnhăđ隠uăcóăcácădoanhănghi羽păsảnăxuấtăgạchă
đấtănung.ăĐi隠uănàyăđãăgópăphầnătíchăc詠căvàoăvi羽căcungă泳ngăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăchoăđịaăphươngă
vàăđấtănước.ăVớiălợiăthếălàănguồnănguyênăli羽uăđấtăsétăsảnăxuấtăsẵnăcóătạiăcácăvùngăđồngăbằngă
nênăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăch栄ăyếuălàăcôngăngh羽ădẻo,ăthiếtăbịăđùnăhútăchânăkhông.ăTuyănhiên,ă
sảnăxuấtăgạchăđấtănungătrongălòănungătuynenăđãăsửădụngămộtălượngănhiênăli羽uăhóaăthạchăkháă
lớn,ăảnhăhưởngălớnăđếnănguồnătàiănguyênăvàămôiătrường.ă

Trấuăcũngălàămộtănhiênănhiênăli羽uăsinhăhọcăcóăth吋ătáiătạoăđược.ăNóăcũngălàămộtănhiênăli羽uărẻă
ti隠n,ămangătínhăsẵnăcóăởămộtăsốăđịaăbàn.ăVìăv壱y,ăhi羽nănay,ătrấuăcũngăđangălàămộtănhiênăli羽uăch栄ă
l詠cătrongăngànhăcôngănghi羽păởămộtăsốăkhuăv詠c,ătrongăđóăcóăngànhăsảnăsuấtăsảnăphẩmăđấtănung.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm  

2.1 Vật liệu thí nghiệm 

2.1.1. Nguyên Liệu 

Nguyênăli羽uălàăđấtăsétănhẹălửa,ăd宇ăchẩyăhi羽năđangăđượcăsảnăxuấtătạiăcácănhàămáyăsảnăxuấtă
gạchăđấtănungăcụăth吋ănhưăsau:ă

Bảng 1. Thành phần hóa h丑c c栄a đất 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
1ă MKNă %ă 7,90ă

2ă SiO2ă %ă 62,39ă

3ă Fe2O3ă %ă 7,75ă

4ă Al2O3ă %ă 17,25ă

5ă ROă %ă 2,71ă

6ă R2Oă %ă 2,00ă

Bảng 2. Chỉ số d飲o, gi噂i h衣n chảy, gi噂i h衣n d飲o c栄a đất 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
1ă Giớiăhạnăchảyă %ă 32,9ă

2ă Giớiăhạnădẻoă %ă 16,3ă

3ă Chỉăsốădẻoă %ă 16,6ă
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Bảng 3. Thành phần h衣t c栄a đất 

STT Tên h衣t Kích thư噂c h衣t (m) Hàm lượng (%) 

1ă Hạtăsạnă 1.000ă-ă250ă -ă

2ă Hạtăcátă 250ă-ă50ă 10,1ă

3ă Hạtăbụiă 50ă-ă5ă 57,7ă

4ă Hạtăsétă <ă5ă 32,2ă

2.1.2. Nhiên liệu 

Nhiênăli羽uăsửădụngănghiênăc泳uălàătrấuătừăcácănhàămáyăxayăxátălúaăgạoăđượcăđemăđiănghi隠nă
đếnăkíchăcỡăhạtă≤ă1mm.ăă

Bảng 4. Kết quả phân tích trấu 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1ă Chấtăbốcă %ă 71,22ă ASTMăD3175-02ă

2ă Độătroă %ă 12,85ă ASTMăD3174-04ă

3ă Nhi羽tălượngă Kcal/kgă 3959ă ASTMăD5865-04ă

Phương pháp thí nghiệm 

-ăPhânătíchăhóaăhọc:ăă

+ăXácăđịnhăthànhăphầnăSiO2,ăAl2O3,ăFe2O3,…ătrongănguyênăli羽uăđấtăsảnăxuấtăgạchănungătheoă
phươngăphápăthửăTCVNă7131ă-ă2002.ă

-ăPhânătíchăcơălý:ă

+ăXácăđịnhăkhốiălượngăth吋ătích,ăđộăhútănướcătheoăTCVNă6355ă-ă2009.ă

+ăphânătíchăthànhăphầnăhạtăbằngăthiếtăbịătánăxạăLAГERă

+ăXácăđịnhăchỉăsốădẻo,ăl詠căkếtădính,…ătheoătiêuăchuẩnăTCVNă4345ă-ă1986ă

-ăPhânătíchăcấuătrúc:ă

+ăPhânătíchăthànhăphầnăkhoángăbằngăphươngăphápănhi宇uăxạătiaăXă(X-ray)ă

-ăPhânătíchănhi羽t:ă

+ăXácăđịnhănhi羽tălượngătheoăASTMăD5865-04ă

+ăXácăđịnhăchấtăbốcătheoăASTMăD3175-02ă

+ăXácăđịnhăđộătroătheoăASTMăD3174-04ă

+ăPhânătíchănhi羽tăviăsaiă(DTA)ă

Kếtăquảănghiênăc泳u.ă
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3.1. Sử dụng trấu chưa nghiền  

Cácăbàiăphốiăli羽uătrộnăvớiătrấuăđãăđượcătínhătoánătheoălượngănhi羽tănungăgạchătrongălòănungă
tuynel,ătạoăẩmăvàăđemăđiătạoăhìnhăbằngăkhuônăkíchăthướcă50x50x50mmărồiăđemănungăởă9500Că
[4]ăchoăthấy:ăă

Cácăm磯uăphốiăli羽uăđemătạoăhìnhăthìăm泳căđộăkhóătạoăhìnhătĕngătheoătỷăl羽ătĕngăc栄aătrấuătrộnă
vàoăđất,ădoăkhảănĕngăkếtădínhăc栄aăđấtăgiảmăđi,ăcácăvỏătrấuătrộnătrongăđấtălàmăcảnătrởăđếnăquáă
trìnhătạoăhình.ăCácăm磯uătạoăhìnhăcóăm泳căđộăthẩmămỹăthấp,ădoătrấuătrộnăvàoăđấtăcóăkíchăthướcă
lớnăhìnhăthànhăcácăvếtăc栄aăvỏătrấuăvàănh英ngăvỏătrấuăởăphíaăngoàiăkhôngădínhăvớiăđấtăđượcăthòă
ra.ăĐộăhútănướcăquáăcaoăsoăvớiătiêuăchuẩnăvàăcườngăđộănénăchỉăđạtătheoătiêuăchuẩnăkhiătrộnă2ă
%ătrấuănhưngălạiăkhóăkhĕnătrongăvi羽cătạoăhìnhăthànhăcácăviênăgạch.ăă

ă
    8% trấu 6% trấu  4% trấu 2% trấu 

3.2. Sử dụng trấu nghiền  

Trấuănghi隠năđượcătrộnătheoăphầnătrĕmăkhốiălượngăc栄aăđấtăvớiăcácătỷăl羽ătheoăbảngă5ă

Bảng 5. Bài phối liệu trộn trấu nghi隠n theo phần trăm khối lượng đất  

Bài phối liệu Khối lượng đất 
(gam) 

Khối lượng trấu 
nghi隠n (gam) 

Phần trăm trấu nghi隠n 
(%) 

ĐSă 2.500ă 0ă 0ă

N1ă 2.500ă 50ă 2ă

N2ă 2.500ă 100ă 4ă

N3ă 2.500ă 150ă 6ă

N4ă 2.500ă 200ă 8ă

N5ă 2.500ă 250ă 10ă

Sauăkhiătrộnătheoătỷăl羽ăbàiăphốiăli羽uăởăbảngă5,ăcácăm磯uăđượcăđemăđiătạoăẩm,ă栄ărồiătạoăhình,ă
sấy,ănungăởănhi羽tăđộă10500Că[6]ăchoăthấy:ă

Bảng 6. Kết quả g衣ch nung sử d映ng trấu nghi隠n trộn v噂i đất, nung ở 10500C 

Tên bài liệu Co nung (%) Độ hút nư噂c (%) Cư運ng độ nén (Mpa) KLTT (gam/cm3) 

ĐSă 3,01ă 9,56ă 14,55ă 1,83ă

N1ă 2,93ă 10,62ă 13,16ă 1,77ă
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Tên bài liệu Co nung (%) Độ hút nư噂c (%) Cư運ng độ nén (Mpa) KLTT (gam/cm3) 

N2ă 2,77ă 12,45ă 10,59ă 1,70ă

N3ă 2,58ă 13,68ă 8,28ă 1,62ă

N4ă 2,42ă 14,80ă 5,50ă 1,56ă

N5ă 2,29ă 15,75ă 4,38ă 1,52ă

Theoăkếtăquảăởăbảngă6ăchoăthấyăđộăcoănungăc栄aăsảnăphẩmătĕngălênănhưngăsảnăphẩmăkhôngă
bịăn泳tăvỡ,ănhìnăngoạiăquanăviênăgạchăchấpănh壱năđược.ăă

Trênăcơăsởăcácăsốăli羽uăđãăđưaăraătrongăbảngă6ăchoăthấyăm磯uăN4ă(8% trấu)ănungăởănhi羽tăđộă
10500Căđápă泳ngăđượcăcácătiêuăchuẩnăTCVNă1450:2009.ăĐồngăthờiăvớiă8%ătrấuă(tương đương 

80 gam trấu/01kg đất)ăcungăcấpăkhoảngă90%ă lượngănhi羽tăcầnă thiếtăđ吋ănungăchínăsảnăphẩmă
theoăcôngăngh羽ălòănungătuynen.ă

Từăkếtăquảăởăbảngă6ăchoăthấyăcóăth吋ăsửădụngătrấuănghi隠nă(kích thước hạt ≤ 1 mm)ătrộnăđếnă
8%ăphầnăkhốiălượngăvàoăđấtăđ吋ăsảnăxuấtăgạchăđấtănung.ăă

Trênăcơăsởăsốăli羽uăởăbảngă6ăvàătheoălượngănhi羽tăth詠cătếăkhiănungăsảnăphẩmăgạchăđỏătrongă
lòănungătuynen,ănhómăđ隠ătàiăđãăsửădụngăbàiăli羽uăN4ătạoăhìnhăthànhăcácăviênăgạchăđặcăvàăbàiă
li羽uăN2ătạoăhìnhăthànhăcácăviênăgạchărỗngăkíchăthướcă220x105x60ămmătrênădâyăchuy隠năcôngă
nghi羽p,ănungătrongălòănungătuynenăcôngănghi羽pătạiăCôngătyăcổăphầnăgạchăngóiăThạchăBàn.ăSảnă
phẩmănungăđạtătỷăl羽ăthuăhồiăđạtă99,6ă%ămàuăsắcătươngăđươngăvớiăsảnăphẩmăđangăsảnăxuấtătạiă
côngăty.ăCácăm磯uăsảnăphẩmăsauănungăđượcăki吋mătraăcácătínhăchấtăsảnăphẩmăchoăkếtăquảănhưă
bảngă7.ăă

Bảng 7. Bảng kết quả một số tính chất bài liệu đất trộn trấu nghi隠n nung trong lò nung 
công nghiệp t衣i Công ty cổ phần g衣ch ngói Th衣ch Bàn 

Tên bài liệu Độ hút nư噂c (%) Cư運ng độ nén (Mpa) KLTT (gam/cm3) 

N4ă 14,5ă 5,6ă 1,57ă

N2ă 10,6ă 12,2ă 0,65ă

Theoăcácăkếtăquảăởăbảngă6ăvàăkếtăquảăthửănghi羽mătrênădâyăchuy隠năcôngănghi羽păbảngă7ă
choăthấyăkhiălượngătrấuăchoăvàoătrongăbàiăphốiăli羽uăảnhăhưởngănhi隠uăđếnătínhăchấtăcơălýăc栄aă
sảnăphẩm,ănhưngăsảnăphẩmăgạchăv磯năđápă泳ngăđượcătheoăTCVNă1450:2009.ăTừăcácăkếtăquảă
choăthấyăcóăth吋ătrộnătrấuătươngăđươngănhưăthanăvàoăđấtăđ吋ăsảnăxuấtăgạchănungălàăhoànătoànă
cóăth吋.ăă

Kết lu壱n 

-ă Trấuă chưaănghi隠nă khôngădùngă trộnă vàoă đấtă đ吋ă thayă thếă thană cámăsảnă xuấtă gạchă nungă
trongălòătuynenăđược.ă

-ăTrấuănghi隠nălàmănhiênăli羽uăđưaăvàoăđấtăcóăth吋ăthayăthếăđượcă100%ăthanăcámăđ吋ăsảnăxuấtă
gạchăđấtănung.ă
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+ă Khiă trộnă trấuă nghi隠nă vàoă đất,ă tạoă hìnhă gạchămộcă tươngă t詠ă nhưă gạchă trộnă thamă cámă
thôngăthường.ă

+ăDùngătrấuăthayăthếăthanăcámăđ吋ăsảnăxuấtăgạchănungăkhôngăảnhăhưởngăđếnăquáătrìnhăsấyă
gạchămộc.ă

+ăKhiă thayă thếă nhiênă li羽uă thană cámăbằngă trấuă nghi隠nă khôngăảnhăhưởngănhi隠uă đếnăquáă
trìnhănung.ă

+ăChấtălượngăsảnăphẩmă(độ hút nước, cường độ nén, khối lượng thế tích)ăgạchănungăbịăthayă
đổiănhi隠uătùyăthuộcăvàoăl詠ơngătrấuătrộnăvàoătrongăđấtăsảnăxuất.ă

-ăTrênăcơăsởăcácăkếtăquảăđãăth詠căhi羽năđ隠ătàiăđưaăraămộtăsốăkhuyếnăcáoănhưăsau:ă

+ăĐốiăvớiătùyătừngăyêuăcầuăcụăth吋ăv隠ăđộăhútănước,ăcườngăđộănén,ăkhốiălượngăth吋ătíchăc栄aă
sảnăphẩmămàăcóăth吋ătrộnătrấuăvớiăcácătỷăl羽ăkhácănhauăvàoătrongăđất.ăă

+ăNếuăcầnăsảnăxuấtăsảnăphẩmăcóăchấtălượngăcaoăhơn,ăcóăth吋ăkếtăhợpăsửădụngăthanăvàătrấuă
đ吋ănungăgạch.ă

ă
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BÊ TỌNG CHỊU L盈A CAO NHỌM CHỨA CÁC BON 
CHO NGÀNH CỌNG NGHI烏P LUY烏N KIM 

CARBON-CONTAININGăHIGHăALUMINAăCASTABLEăREFRACTORYă
FORăIRONăANDăSTEELăMAKINGă

TS. Vũ Văn Dũng, ThS. Trần Thị Minh Hải, ThS. Nguy宇n Thị Kim 
TrungătâmăV壱tăli羽uăchịuălửaăvàăchốngăcháy,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Từănguồnănguyênăli羽uăchínhătrongănước,ănhómăđ隠ătàiăđãănghiênăc泳u,ăl詠aăchọnăraăcấpăphốiă

phùăhợpăđ吋ăchếătạoăthànhăcôngăbêătôngăchịuălửaăch泳aăcácăbonă(Al2O3-SiC-C).ă謂nhăhưởngăc栄aă
ch栄ngă loạiă vàă thànhăphầnănguyênă li羽uă lênăcácă tínhăchấtă kỹă thu壱tă c栄aăsảnăphẩmănhư:ă lượngă
nướcătrộn,ăđộăchảyătỏa,ăcườngăđộăchịuănénăvàăuốnănguội,ăđộăb隠năôxyăhóaăvàăđộăb隠năxỉăc栄aăbêă
tôngăchịuălửaăđượcănghiênăc泳uăvàăđánhăgiáăchiătiết.ăChỉătiêuăchấtălượngăc栄aăsảnăphẩmănghiênă
c泳uăđạtămụcătiêuăyêuăcầuăc栄aăđ隠ătàiăđ隠ăraăvàăcóăđộăb隠năxỉăvượtătrộiăkhiăsoăsánhăvớiăsảnăphẩmă
nh壱păngoạiăcùngăloại.ă

Từ khóa:ăBêătông;ăchịuălửa;ăcácăbon.ă

Abstracts:  
Fromătheămainărawădomesticămaterials,ătheăsuitableăcompositionăwasăstudiedăandăselectedă

successfullyă toă makeă carbonă containingă refractoryă castableă (Al2O3-SiC-C).ă Theă effectă ofă
compositionăandătypeăofăcarbonsăasăwellăasăaddititvesăonăspecificationsăofărefractoryăcastableă
suchă asă mixingă water,ă flow,ă coldă crushingă andă bendingă strength,ă anti-oxidationă andă sladă
resistanceăwereăstudiedăandădiscussedădetail.ăTheăresearchăresultăachievedărequirementsăandă
havingăaă remarkableăsmeltingăslagă resistanceăcomparedă toă thatăofă theă importedăsimilară type,ă
respectively.ă

Keywords:ăCastable;ărefractory;ăcarbon.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Vớiăcácă lợiă thếă trongăsảnăxuấtăvàăsửădụngăsoăvớiăgạchăchịuă lửaănhư:ăvốnăđầuă tưă thiếtăbịă
thấp,ăquyătrìnhăsảnăxuấtălinhăhoạt,ăthiăcôngăsửaăch英aălòănhanh,ăchiăphíăthấp,ăbêătôngăchịuălửaă
(BTCL)ăch泳aăcácăbonăngàyăcàngăđượcăsửădụngărộngărãiăvàăthayăthếădầnăgạchăchịuălửaăch泳aă
cácăbonătrongăngànhăcôngănghi羽pă luy羽năthépă[1,2].ăCácăbonătrongăBTCLăcóăvaiă tròănhư:ăhạnă
chếăs詠ăĕnămònăc栄aăxỉăvàoătrongăcấuătrúcăc栄aăv壱tăli羽uădoăkhảănĕngăthấmăướtăvớiăxỉărấtăkém;ăhạnă
chếăs詠ăn泳tănổădoătácăđộngăcơănhi羽tăvìăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tăthấpăvàăh羽ăsốăd磯nănhi羽tăcao.ăTuyă
nhiên,ăcácăbonăthấmăướtărấtăkémălàmăchoăBTCLăcóăđộăphânătán,ăđộăchảyăkém,ă lượngănướcă
trộnăcaoăvì:ă
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-ăS詠ăkhácănhauăgi英aătỷătrọngăc栄aăcácăbonăvàăcốtăli羽uăd磯nătớiăs詠ăphânălớp,ăphânăbốăkhôngăđ隠uă

-ăThiếuăs詠ăkếtădínhăgi英aăcácăbonăvàăcốtăli羽uădoăđóăcườngăđộăc栄aăbêătôngăthấp.ă

-ăCácăbonăd宇ăbịăôxyăhóaăởănhi羽tăđộăcao,ăpháăvỡăkếtăcấu.ă

Đ吋ăcảiăthi羽năkhảănĕngăthấmăướt,ăcácăbonăcầnăđượcăbiếnătínhăđ吋ătĕngăđộăthấmăướtăbằngăcácă
kỹă thu壱tă khácă nhauănhư:ăPh栄ăb隠ămặtă graphită lớpămàngămỏngă ch泳aăSiO2,ă TiO2,ă Al2O3ă bằngă
phươngăphápăsol-gelă[3];ăph栄ăSiCălênăb隠ămặtăcácăbonăbằngăphươngăphápănénătốcăđộăcaoă(highă
speedă impactămethod)ă [4];ă tạoăviênăgraphită (micropelletedăgraphiteăhoặcăbriquettedăgraphite)ă
[5]ăhoặcăsửădụngăcácăchấtăhoạtăđộngăb隠ămặtăvàăchấtăphânătánă[6].ă

BTCLă ch泳aă cácă bonă sửă dụngă h羽ă kếtă dínhă th栄yă l詠c,ă xiă mĕngă caoă alumină hoặcă ρ-Al2O3ă
(alphabond)ă[7-11],ătrongăđóăxiămĕngăcaoăaluminăthườngăđượcăsửădụngălàăloạiăcóăAl2O3≥70%ă
vớiăhàmălượngădaoăđộngătừă2-5%ăkhốiălượngă(h羽ăítăvàăsiêuăítăxiămĕng).ăNgoàiăra,ăđ吋ăgiảmăs詠ă
ôxyăhóaăc栄aăcácăbonăcầnăphảiăsửădụngăcácăchấtăchốngăôxyăhóaănhưăkimăloạiăhayăhợpăkimănhưă
bộtăAl,ăSi,ăSiC,ăAl4SiC4,ăAl4O4C,ăB4C,ăГrB2ă[7].ă

Mụcătiêuănghiênăc泳uăc栄aănhómăđ隠ătàiălàăt壱pătrungănghiênăc泳uăchếătạoăBTCLăch泳aăcácăbonă
h羽ăAl2O3-SiC-C,ăh羽ăítăxiămĕng,ăloạiăsảnăphẩmăđangăđượcă泳ngădụngăphổăbiếnăđ吋ăxâyălótătrongă
ngànhăcôngănghi羽păluy羽năthép.ăD詠ăkiếnăm泳căchấtălượngăc栄aăsảnăphẩmănghiênăc泳uăđượcăchỉă
raătrongăBảngă1,ătươngăđươngăvớiădòngăsảnăphẩmăthươngămạiăc栄aăhãngăPuyangăRefractoriesă
Groupă[12].ă

Bảng 1: Chỉ tiêu kỹ thu壱t c栄a sản phẩm BTCL ch泳a các bon. 

M泳c chất lượng 

TT 
Tên sản phẩm c映 thể 

và chỉ tiêu chất lượng chính 
c栄a sản phẩm 

Đơn vị 
đo D詠 kiến kết 

quả đ隠 tài 
Sản phẩm c栄a hưng 
Puyang Refractories 

Group [12] 

 BTCL hệ Al2O3-SiC-C  CR-15SiC-C PN-TBS-TA 

1ă Al2O3ă %ă ≥60ă 60ă

2ă SiC+Că %ă ≥15ă 15ă

110oC/24hă ≥2,7ă 2,7ă
3ă Khốiălượngăth吋ătíchă

1350oC/3hă
g/cm3ă

≥2,65ă 2,65ă

110oC/24hă ≥35ă 35ă
4ă Độăb隠nănénănguộiă

1350oC/3hă
MPaă

≥45ă 45ă

110oC/24hă ≥8ă 8ă
5ă Độăb隠năuốnă

1350oC/3hă
MPaă

≥10ă 10ă

6ă Độăcoă 1350oC/3hă %ă ±0,5ă ±0,5ă

7ă Lượngănướcătrộnă ă %ă 5з7ă 5з7ă
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2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1 Nguyên liệu 

2.1.1 Cốt liệu chịu lửa cao nhôm, SiC 

Cốtăli羽uăchịuălửaămulítătổngăhợpăch泳aăkhoángăchínhălàămulítă(3Al2O3.2SiO2)ăvớiăhàmălượngă
71,8ă%ăAl2O3ăvàă28,2%ăSiO2ă làăsảnăphẩmăc栄aăđ隠ătàiăRDă“Nghiênăc泳uăchếătạoăcốtă li羽uăgiàuă
mulítă làmăgạchă vàăbêă tôngăchịuă lửaă caoănhôm”ă th詠căhi羽năbởiăVi羽nă v壱tă li羽uă xâyăd詠ng,ă sảnă
phẩmăsảnăxuấtăthửănghi羽mă(A60)ăc栄aăđ隠ătàiăcóăchấtălượngătươngăđươngăvớiăsảnăphẩmănh壱pă
ngoạiă[13].ă

Corindonăđi羽năchảyă(BFA),ăsảnăphẩmăc栄aăCôngătyăcổăphầnăđáămàiăHảiăDương.ăCốtăli羽uăchịuă
lửaăSiCăc栄aăCôngătyăTânăHàăKi隠u-HảiăDương.ăChỉătiêuăkỹăthu壱tăc栄aăcácăcốtăli羽uăchịuălửaăcaoă
đượcăchỉăraătrongăBảngă2.ă

Bảng 2: Chỉ tiêu kƿ thu壱t c栄a cốt liệu chịu lửa. 

Tên chỉ tiêu A60 Corindon Silic Cacbua 

Al2O3,ă%ă 62,13ă ≥95ă ă

Fe2O3,ă%ă ă <0,3ă ≤0,25ă

R2Oă 0,25ă -ă ă

TiO2ă -ă 1,5-3,8ă ă

α-SiCă -ă -ă ≥96ă

F.Că ă ă ≤0,25ă

Khốiălượngăth吋ătích,ă(g/cm3)ă 2,68ă 3,8ă ă

Độăhútănước,ă%ă 1,67ă 0,3ă ă

Cỡăhạt,ămmă 0-5ă 0-3ă 0-3ă

2.1.2 Các bon 

Graphităcốcădầuămỏă(Graphiteăpetroleumăcoke-GPC):ăSảnăphẩmăkhiănungăcốcădầuămỏăcóă
hàmălượngătạpăch泳aăsulfuaăvàănitơăthấp.ăGraphităcốcădầuămỏălàănguồnănguyênă li羽uăcóăch泳aă
hàmălượngăCăcao,ăítătạpăchấtă(Sз0,05%,ăHз0,8%,ăD50=65,65µm).ă

Nh詠aăthanăđáădạngăcầuă(sphericalăcoală tarăpitch):ăNh詠aăthanăđáăcóă tínhăchấtăưuăvi羽tănhưă
hàmălượngăcácăbonădưăcao,ătrongăthànhăphầnăch泳aăcácăbonăđẳngăhướngăcóăđộăb隠năôxyăhóaă
vàătínhăđànăhồiăcao,ăkhảănĕngăthấmăướtătốtăhơnăsoăvớiăgraphită[10].ăNh詠aăthanăđáăcóădạngăcầuă
giúpăBTCLăcóăđộăchảyăvàăđộălinhăđộngătốtăhơn.ă
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Bảng 3: Tính chất c栄a nguyên liệu các bon 

Lo衣i/Tên chỉ tiêu Nh詠a than đá d衣ng cầu (Ccầu) Graphit cốc dầu mỏ (GPC) 

C,ă%ă 65ă 98ă

Độătro,ă%ă <ă0,5ă 0,8ă

Chấtăbốc,ă%ă 32-40ă 0,8ă

Cỡăhạt,ămmă 0-1ă Theoăyêuăcầuă

Hãngăsảnăxuấtă
(TrungăQuốc)ă T壱păđoànăDầuăkhíăCableă CôngătyăSXăcácăbonăHÀăB溢Că

2.1.3 Chất kết dính 

Chấtăkếtă dínhă th栄yă l詠că làă xiămĕngăcaoăaluminăCA14Mă làă sảnăphẩmănh壱păkhẩuăc栄aăhãngă
Almatisăcóăthànhăphầnăvàăchỉătiêuăkỹăthu壱tăxácăđịnhă[14].ă

2.1.4 Phụ gia hoạt tính 

BộtăchịuălửaăhoạtătínhăsiêuămịnăMASă(MicroăAluminaăandăSilica)ăsửădụngătrongăthànhăphầnă
bêătôngăchịuălửaăthườngăcóăthànhăphầnăchínhălàăcácăôxítăAl2O3,ăSiO2ăhoạtătínhăsiêuămịn.ăVaiătròă
vàăhàmălượngăc栄aăthànhăphầnăhoạtătínhăsiêuămịnăcũngăđãăđượcănêuătrongăcácăbáoăcáoăkhoaă
họcăc栄aăcácănhómătácăgiảătrongănướcăcũngănhưătrênăthếăgiớiă[15,16].ă

Đ隠ă tàiă chọnă 2ă loạiă phụă giaă hoạtă tínhă siêuă mịnă c栄aă Vi羽nă V壱tă li羽uă xâyă d詠ngă (MASă I;ă D50ă
=2,78m),ăsảnăphẩmăsảnăxuấtăthửănghi羽măđ隠ătàiănghiênăc泳uăRDă“Chếătạoăbộtăôăxítănhômăhoạtă
tínhăchoăngànhăcôngănghi羽păgốmăs泳ăvàăv壱tă li羽uăchịuă lửa”[16].ăMASăIIă làăbộtămicroăsilicaăc栄aă
hãngăElkemă(D50ă=19,65ăm)ă[17].ă

2.1.5 Phụ gia chống ôxy hóa 

Nghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăphụăgiaăchốngăôxyăhóaăkhiăsửădụngăchấtăkếtădínhălàăxiămĕngă
caoăaluminăvàăalphabonă[18]ăchoăthấyăhàmălượngăphụăgiaăchiếmă10%ăhàmălượngăcácăbon.ăKhiă
sửădụng,ăAlăsẽăbịăcácăbonăhóaăthànhăAl3C4ăđảmăbảoăổnăđịnhăcấuătrúcădoăvi羽căgiãnănởăth吋ătíchă
vàăhìnhăthànhămộtăôăxítămớiăvớiăcácăbonăvàătạoăthànhătinhăth吋ădạngătấmăAl4C3ălàmătĕngăcườngă
độăchoăbêătông.ăTuyănhiên,ăAl4C3ăd宇ăbịăhydratăhóaădoăhơiăẩmătừăkhôngăkhíădoăquáătrìnhăv壱nă
hànhălòăthườngăbịăgiánăđoạn,ănênăv壱tăli羽uăchịuălửaăcóăth吋ăbịăg磯yăhoặcăvỡă[7].ă

2.1.6 Các loại phụ gia điều chỉnh, phụ gia biến tính các bon 

-ăPhụăgiaăphânătán:ăă

Hi羽nănayăcóărấtănhi隠uăcácăloạiăphụăgiaăphânătánăđượcănghiênăc泳uăvàăsửădụng,ăloạiăphụăgiaă
tiênă tiếnănhấtăhi羽nănayă làmăgiảmălượngănướcătrộnă trênăcơăsởăgốcăpolymeă làăpolycarboxylateă
ether,ăpolyacrylate,ăpolyethylenglycol,ăphụăgiaăgốcăphốtăphátă[11].ă
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-ăCácăloạiăphụăgiaăđóngărắnănhanh,ăđóngărắnăch壱m:ă

Đ吋ăcóăđượcăhỗnăhợpăbêătôngăcóătínhălưuăbiếnătốtăvớiălượngănướcătrộnăthấpănhấtăvàăcóăthờiă
gianăđóngărắnăphùăhợpătrongăcácăđi隠uăki羽năthiăcôngăkhácănhauăcầnăphảiăthửănghi羽măđi隠uăchỉnhă
tỷăl羽ăcácăphụăgiaăphùăhợp:ă

+ăPhụăgiaăđóngărắnănhanh:ăCácăhợpăchấtăch泳aăLi2CO3,ăcitrat,..ă

+ăPhụăgiaăđóngărắnăch壱mănhư:ăAxităboric,..ă

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Ki吋mătra,ăđánhăgiáăm磯uăsảnăphẩmăBTCLăcácăbon,ăcácăthôngăsốăkỹăthu壱tătheoăcatalogăc栄aă
hãng,ănghiênăc泳uăđốiăch泳ngăm磯uătheoăkếtăquảăđó.ă

Phânătíchăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tătheoăcácătiêuăchuẩnătrongănướcăvàăquốcătếăhi羽năhànhă(JIS-Ră
2553-1992;ăTCVNă6530-1999,...).ă

D詠aătheoăkinhănghi羽măth詠cătế,ăd詠aăvàoăkếtăquảănghiênăc泳uăBTCLăítăxiămĕng,ăkếtăhợpăđịnhă
tínhăvớiăđịnhălượngăđ吋ăđánhăgiáăvàănộiăsuy.ă

3. Th詠c nghiệm, kết quả và thảo lu壱n 

3.1 Lựa chọn cấp phối 

Đ隠ătàiăl詠aăchọnăthiếtăkếăcấpăphốiăhạtăd詠aătrênămôăhìnhăcấpăphốiăhạtăliênătụcătheoălýăthuyếtă
c栄aăFurnas,ămôăhìnhăbánăth詠cănghi羽măc栄aăAndreasenăvàăsửădụngăphầnăm隠mătínhătoánăcấpă
phốiăchuyênădụngăEMA.ăVớiăcácăd英ăli羽uăđầyăđ栄ăc栄aănguyênăli羽u,ănhómăđ隠ătàiăth詠căhi羽năvi羽că
ki吋mătraă tínhă tốiăưuăc栄aăcấpăphốiă theoăcáchăđưaăraă tỷăphầnăkhốiă lượngăc栄aăcácă loạiănguyênă
li羽u,ăsửădụngăphầnăm隠măvẽăđồăthịăcấpăphốiăc栄aăđ隠ătài,ăsoăsánhăđồăthịăcấpăphốiăvớiăđồăthịătheoă
môăhìnhă“Andreasenăsửaăđổi”ăvớiăh羽ăsốă“q”=ă0,25ă[17].ă

3.2 Thực nghiệm 

Nhómăđ隠ă tàiăđãăchọnămộtăsốăm磯uăcóăđườngăcongăcấpăphốiăhợpă lýănhấtăđ吋ă tiếnăhànhă thíă
nghi羽mă ki吋mă traă cácă tínhă chấtă c栄aă sảnă phẩm,ă từă đóă chọnă raă cấpă phốiă tốiă ưu.ă Kếtă quảă thíă
nghi羽măvớiăcácădảiăcấpăhạtăcốtăli羽uăvớiăhàmălượngăphụăgiaăphânătánăxácăđịnhăđượcăchỉăraătrongă
Bảngă4.ă

 Bảng 4: Cấp phối thí nghiệm 

Ký hiệu mẫu M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Cốt liệu (%)ă

Cốtăli羽uă3-5ă 12ă 17ă 22ă 27ă 32ă 37ă

Cốtăli羽uă1-3ă 26ă 24ă 22ă 20ă 18ă 17ă

Cốtăli羽uă0-1ă 18ă 17ă 15ă 13ă 12ă 11ă

Cốtăli羽u<ă0,08ămmă 9ă 7ă 6ă 5ă 3ă 0ă
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Ký hiệu mẫu M1 M2 M3 M4 M5 M6 

SiC:ă0-1mmă 5ă 5ă 5ă 5ă 5ă 5ă

SiCă<ă0,08ămmă 10ă 10ă 10ă 10ă 10ă 10ă

Hệ kết dính (%)ă

CA14ă 5ă 5ă 5ă 5ă 5ă 5ă

MAS(I+II)ă 13ă 13ă 13ă 13ă 13ă 13ă

Cốcădầuămỏă 2ă 2ă 2ă 2ă 2ă 2ă

Phụ gia, % 1,0ă

Lượngănướcătrộnă,ă%ă 6,8ă 6,5ă 5,6ă 5,8ă 5,6ă 5,6ă

Độăchảyătỏa,ămmă 180ă 182ă 200ă 185ă 175ă 178ă

Khốiălượngăth吋ătíchăsauăsấy,ăg/cm3ă 2,64ă 2,68ă 2,74ă 2,66ă 2,62ă 2,60ă

Cườngăđộănén,ăMPaă
-ăSauăsấyă1100C,ă24hă
-ăSauănungă13500C,ă3hă

ă
28,7ă
39,5ă

ă
31,8ă
43,7ă

ă
40,2ă
49,1ă

ă
34,1ă
41,2ă

ă
33,6ă
36,2ă

ă
29,1ă
38,6ă

Nhận xét: 

-ăM磯uăsửădụngăcốtăli羽uăthôăít,ăhạtămịnănhi隠uăcầnăphảiăsửădụngălượngănướcătrộnălớnăđ吋ăđảmă
bảoăđộăchảyăphùăhợp.ăLượngănướcătrộnălớnălàmăchoăsảnăphẩmăcóăđộăxốpălớn,ăcườngăđộăsauă
sấy,ănungăthấp.ă

-ăM磯uăsửădụngăhạtăthôănhi隠u,ăhạtămịnăítă thìă lượngănướcătrộnăkhôngăchênhăl羽chălớnăsoăvớiă
m磯uăcóăcấpăphốiătốiăưuătuyănhiênăcácăm磯uănàyăđộăchảyăkémălàmăcấuătrúcăkhôngăsítăđặc.ăKi吋mă
traăbằngăphươngăphápă“ballăinăhand”ătheoătiêuăchuẩnăJISăRă2553-1992ăchoăthấyăcácăm磯uănàyă
thô,ăkémălinhăđộng.ăDoăcấuătrúcăkhôngăsítăchặt,ăcácăm磯uănàyăcóăcườngăđộăsauăkhiăsấy,ănungă
thấpăhơnăsoăvớiăcườngăđộăc栄aăm磯uăcóăcấpăphốiătốiăưu.ă

-ăM磯uăM3ăcóălượngănướcătrộn,ăđộăchảy,ăkhốiălượngăth吋ătích,ăcườngăđộănénăđạtăyêuăcầuăđ隠ăra.ă

3.2.1 Lựa chọn chất  phân tán và biến tính các bon phù hợp 

Đ隠ătàiătiếnăhànhăl詠aăchọnăvàăthíănghi羽măvớiă4ăloạiăchấtăphânătánăkhácănhau:ă

D1:ăChấtăphânătánăh羽ăcacboxylică

D2:ăMuốiăphốtăphátă

D3:ăChấtăphânătánăh羽ăpolyalcolă

Đ吋ăl詠aăchọnăđượcăloạiăchấtăphânătánăphùăhợpăđ隠ătàiăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngă
phụăgiaăphânătánăđếnăđộăchảyăc栄aăbêătông,ăcốăđịnhălượngănướcătrộnăc栄aăbêătôngălàă6%.ăCácă
chấtăphânătánăD1,ăD2,ăD3ăsửădụngăvớiăhàmălượngătừă0,1ă%ăđếnă0,5%ătrênăcấpăphốiăM3.ă
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Bảng 5: Thành phần mẫu BTCL thí nghiệm 

TT Nguyên liệu Thành phần, % khối lượng 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă1-5ămm 44ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă0-1mmă 15ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă<0,08ămm 6ă

4ă Cốtăli羽uăSiC,ăcỡăhạtă0-1mmăă 5ă

5ă Cốtăli羽uăSiC,ăcỡăhạtăă<0,08ămmă 10ă

6ă CA14ă 5ă

7ă MASă 13ă

8ă Cácăbonă 2ă

ă T蔚NGă 100ă

Kếtăquảăthíănghi羽măđộăchảyătỏa,ă tínhăbằngă“mm”ăc栄aăbêătôngăvớiăcácăchấtăphânătánăkhácă
nhauăđượcăbi吋uăthịătrongăHìnhă1.ă

ă
Hình 1: ǜnh hưởng của hàm lượng, loại phụ gia phân tán D1(); D2(); 

D3() đến độ chảy tỏa của mẫu BTCL 

Nhận xét:  

Độăchảyăc栄aăBTCLăkhiăsửădụngăcácăchấtăphânătánăD1,ăD2ăthấp,ăbêătôngăchảyăkém,ăbêătôngă
khôăvàărờiăch泳ngătỏăcácăchấtăphânătánăD1,ăD2ăkhôngăcóăhi羽uăquảăphânătánăđốiăvớiăBTCLăch泳aă
cácăbon.ă

ChấtăphânătánăD3ăvớiăhàmălượngă≥ă0,3%ăchoăbêătôngăcóăđộăchảyătốtă(>ă170ămm).ăĐâyălàăđộă
chảyăthíchăhợpăđ吋ătạoăhìnhăchoăBTCLăch泳aăcácăbon. 

Theoăkếtăquảăởă trênăchoă thấyăchấtăphână tánăD3ăvớiăhàmă lượngă≥ă0,3ă%ăchoăbêă tôngă linhă
động,ăđộăchảyăcao,ălượngănướcătrộnăthấp,ăbêătôngăd宇ătạoăhình,...ăDoăv壱yăđ隠ătàiătiếnăhànhăkhảoă
sátăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngăphụăgiaăD3ătừă0,1ăđếnă0,5ă%ătrênăcấpăphốiăM3.ă
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ă
Hình 2: ǜnh hưởng của hàm lượng D3 lên độ chảy tỏa và lượng nước trộn của mẫu BTCL 

ă
Hình 3: ǜnh hưởng của hàm lượng D3 lên cường độ chịu nén nguội của mẫu BTCL 

ă
Hình 4: ǜnh hưởng của hàm lượng D3 lên cường độ chịu uốn nguội của mẫu BTCL 
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Nhận xét: 

-ăKhiă tĕngăhàmălượngăD3ătừă0,1%ăđếnă0,5%ălượngănướcătrộnăc栄aăbêătôngăgiảm,ăvớiăhàmă
lượngă>ă0,3ă%,ălượngănướcătrộnăkhôngăthayăđổiănhi隠u.ăTuyănhiênăvớiăhàmălượngă0,3%ăbêătôngă
cóăđộăchảyătốt,ălượngănướcătrộn,ăcườngăđộăm磯uăsauăsấyăvàănungăđ隠uăđảmăbảoăcácămụcătiêuă
đặtăraăc栄aăđ隠ătài.ă

3.2.2 Thí nghiệm ổn định tính lưu biến của bê tông 

Theoăquanăsát,ăm磯uăBTCLăch泳aăcácăbonăsửădụngăchấtăphânătánăthườngăxảyăraăhi羽nătượngă
đóngărắnăch壱mă(khoảngă300ăphút).ăTrongăth詠cătếăthiăcông,ăphụăgiaăđi隠uăchỉnhăthờiăgianăđóngă
rắnănhanhăchoăBTCLăthườngăđượcăsửădụngălàăLi2CO3ă(kýăhi羽uăA1)ăvàăcitrateă(kýăhi羽uăA2)ăvờiă
hàmălượngătừă0,02ăđếnă0,04ă%ăkhốiălượng.ă

Bảng 6: Cấp phối sử d映ng ph映 gia đóng rắn nhanh A1, A2 

TT Nguyên liệu Thành phần, % khối lượng 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă1-5ămm 44ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă0-1ămmă 15ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă<0,08ămm 6ă

4ă SiC,ăcỡăhạtă0-1mmă 5ă

5ă SiC,ăcỡăhạtă<ă0,08ămm 10ă

6ă CA14ă 5ă

7ă MASă 13ă

8ă Cácăbonă 2ă

ă T蔚NGă 100ă

ă D3ă 0,3ă

ă HàmălượngăA1,ăA2ă 0,0ă 0,01ă 0,02ă 0,03ă 0,04ă

ă
Hình 5: ǜnh hưởng của chủng loại và hàm lượng phụ gia đóng rắn nhanh A1 (); 

A2() đến thời gian mất linh động của mẫu BTCL. 
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Nhận xét:  

SửădụngăphụăgiaăA1,ăA2ăđ隠uăcóă tácădụngă làmăgiảmăthờiăgianămấtă linhăđộngăc栄aăbêă tông.ă
TrongăđóăA1ăcóătácădụngămạnhăhơnăA2.ă

Thờiăgianăthíchăhợpăđ吋ăthiăcôngăth詠cătếătừă40ăđếnă60ăphútătươngă泳ngăvớiăhàmălượngăA1ălàă
0,02%,ăA2ălàă0,04ă%.ăVớiăhàmălượngănhỏănênăảnhăhưởngăc栄aăA1ăđếnăđộăchịuălửaăc栄aăbêătôngă
làăkhôngăđángăk吋ădoăv壱yăđ隠ătàiăsửădụngăphụăgiaăA1ălàăphụăgiaăđóngărắnănhanhă(A1),ăvớiăhàmă
lượngă0,02%.ă

3.2.3 ǜnh hưởng phụ gia chống ôxy hóa 

Phụăgiaă chốngăôxyă hóaăđượcă sửădụngănhi隠uă nhấtă làăSiă vàăAl.ăHàmă lượngăphụăgiaă cũngă
đượcănghiênăc泳u,ăthườngăsửădụngăvớiăhàmălượngă10%ăsoăvớiăhàmălượngăcácăbonătrênăcấpă
phốiă li羽uăM3ăcóăbổăsungăphụăgiaăđóngărắnănhanhăA1.ăĐộăb隠năôxyăhóaăđượcăđánhăgiáă thôngă
quaăchi隠uădàyălớpăcácăbonăbịăôxyăhóaătrongăm磯uăBTCL.ă

Bảng 7: Cấp phối mẫu bê tông sử d映ng ph映 gia chống ôxy hóa 

Tên mẫu 
TT Thành phần cấp phối Đơn vị 

tính M3 M3AS M3A M3S 

1ă Al %ă 0ă 0,2ă 0,2ă 0ă

2ă Siă %ă 0ă 0,2ă 0ă 0,2ă

3ă Lượngănướcătrộnă %ă 5,8ă 6,0ă 6,0ă 6,0ă

4ă Độăchảyătỏaă mmă 190ă 193ă 194ă 190ă

5ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă1-5ămm %ă 44ă

6ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă1-0ămmă %ă 15ă

7ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă<0,08ămm %ă 6ă

8ă SiC,ăcỡăhạtă0-1mmă %ă 5ă

9ă SiC,ăcỡăhạtă<ă0,08ămm %ă 10ă

10ă CA14ă %ă 5ă

11ă MASă %ă 13ă

12ă Cốcădầuămỏă %ă 2ă

ă T蔚NGă %ă 100ă

ă D3ă %ă 0,3ă

ă A1ă %ă 0,02ă

ă SợiăPPă %ă 0,1ă
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ă
Hình 6: ǜnh hưởng của chủng loại và hàm lượng phụ gia chống ôxy hóa lên cường độ 

chịu nén nguội của mẫu BTCL 

ă
Hình 7: ǜnh hưởng của chủng loại và hàm lượng phụ gia chống ôxy hóa lên cường độ 

chịu uốn nguội của mẫu BTCL 

ă
Hình 8: So sánh mức độ ôxy hóa mẫu BTCL sử dụng phụ gia chống ôxy hóa khác nhau 

Nhận xét: 

Khiă thêmăcácăchấtăchốngăôxyăhóa,ă lượngănướcă trộn,ăđộăchảyăc栄aăcácăm磯uăkhôngă thayă
đổiănhi隠u.ă

Cườngăđộăsauănungăc栄aăcácăm磯uăcóăbổăsungăphụăgiaăchốngăôxyăhóaăđ隠uă tĕngă lên.ăM磯uă
ch泳aăhỗnăhợpăAlăvàăSiăcóăcườngăđộăcaoănhấtăcóă th吋ădoă trênăb隠ămặtăc栄aăcácăm磯uănàyăhìnhă
thànhălớpămàngăSiO2,ăcảnătrởăs詠ăxâmănh壱păc栄aăôxy,ălàmătĕngăđộăb隠năôxyăhóa.ă
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3.2.4 Lựa chọn loại và hàm lượng các bon phù hợp. 

Đ吋ăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngăcácăbonăcũngănhưăloạiăcácăbonăđếnătínhăchấtăc栄aă
bêătôngăđ隠ătàiăsửădụngăhàmălượngăcácăbonăgraphităcốcădầuămỏăvàănh詠aăthanăđáădạngăcầuătừă
1-5%ăvàăhàmălượngăSiCătừă12-16%ăđ吋ăđảmăbảoăhàmălượngăSiC+C>15%.ă

3.2.4.1 Khảo sát ảnh hưởng của graphit cốc dầu mỏ (GPC) 

Graphităcốcădầuămỏăthườngăđượcăsảnăxuấtăvớiănhi隠uăcấpăhạtăkhácănhauătùyătheoăyêuăcầuă
vàămụcăđíchăsửădụngăc栄aăkháchăhàng.ăĐ吋ătĕngăm泳căđộăphânătánăc栄aăcácăbonătrongăbêătôngăđ隠ă
tàiăsửădụngăgraphitădạngămịn.ăThànhăphầnăcấpăphốiăđượcăchỉăraătrongăBảngă8.ă

Bảng 8. Cấp phối mẫu BTCL sử d映ng các bon GPC 

Tên mẫu 
TT Nguyên liệu Đơn 

vị M31 M3AS M33 M34 M35 

1ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă1-5mm %ă 44ă

2ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă1-0mmă %ă 15ă

3ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă<0,08ămmă %ă 6ă

4ă SiC,ăcỡăhạtă0-1mmă %ă 5ă

5ă SiC,ăcỡăhạtă<ă0,08ămmă %ă 11ă 10ă 9ă 8ă 7ă

6ă CA14ă %ă 5ă

7ă MASă %ă 13ă

8ă GPCă %ă 1ă 2ă 3ă 4ă 5ă

T蔚NGă %ă 100ă

D3ă %ă 0,3ăă

A1ă %ă 0,02ă

9ă
Phụăgiaăchốngăôxyăhóaă

(Al/Si=1:1)ă
%ă 0,1:0,1ă 0,2:0,2ă 0,3:0,3ă 0,4:0,4ă 0,5:05ă

10ă Lượngănướcătrộnă %ă 5,8ă 6,0ă 6,2ă 7,0ă 7,5ă

11ă

Khốiălượngăth吋ătíchă

-ăSauăsấyă110ă0C,ă24hă

-ăSauănungă1350ă0C,ă3hă

g/cm3ă 2,85ă

2,78ă

2,80ă

2,73ă

2,79ă

2,71ă

2,71ă

2,62ă

2,68ă

2,58ă

12ă Độăcoănởăsauănungătạiă13500C,ă3hă %ă +0,33ă +0,33ă +0,31ă +0,28ă +0,28ă
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ă
Hình 9. ǜnh hưởng của hàm lượng GPC lên cường độ chịu nén nguội của mẫu BTCL 

ă
Hình 10: ǜnh hưởng của hàm lượng GPC lên cường độ chịu uốn nguội của mẫu BTCL 

Nhận xét: 

Lượngănướcătrộnătĕngălênăkhiăhàmălượngăgraphitătĕngălênădoăs詠ăkémăthấmăướtăvàăphânătánă
c栄aăgraphit.ă

Khiă tĕngăhàmă lượngăgraphit,ă cườngăđộă c栄aă cácăm磯uă sauă sấyă vàă sauănungăđ隠uăgiảmădoă
lượngănướcătrộnătĕngălênănênăkhiăgiaănhi羽tăquáătrìnhămấtănướcăđ吋ălạiănhi隠uălỗăxốpălàmăgiảmă
cườngăđộăc栄aăbêă tông.ăHơnăn英a,ăkhảănĕngăkếtădínhăc栄aăgraphităkémăd磯năđếnă liênăkếtăkémă
trongăbêătôngănênăcườngăđộăc栄aăm磯uăbêătôngăgiảmăkhiătĕngăhàmălượngăGPC.ă

Độăcoănởăc栄aăm磯uăcóăxuăhướngăgiảmăkhiătĕngăhàmălượngăGPC,ătuyănhiênăđộăcoănàyăv磯nă
đảmăbảoăyêuăcầuăc栄aăđ隠ătàiăvàătiêuăchuẩnăBTCL.ă

M磯uăM33ăcóăhàmălượngăGPCă3%ăđảmăbảoăcácăchỉătiêuăkĩăthu壱tăc栄aăđ隠ătàiădoăv壱yăM33ăđượcă
sửădụngăchoănghiênăc泳uătiếp.ă

3.2.4.2 Khảo sát ảnh hưởng của nhựa than đá dạng cầu 

Nh詠aăthanăđáădạngăcầuăhi羽năđangăđượcăsửădụngăphổăbiếnăđ吋ăchếătạoăcácăsảnăphẩmăchịuă
lửaăkhôngăđịnhăhìnhă(BTCL,ăhỗnăhợpăđầm,ăhỗnăhợpăváănóng,..)ăxâyăcácăvịătríăchịuănhi羽t,ăchịuă
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ĕnămònăc栄aălòăluy羽năthép.ăĐ吋ăđảmăbảoăhàmălượngăcácăbonătrongăbêătôngălàă1%,ă2%,ă3%,ă4%,ă
5%ăthìălượngănh詠aăthanăđáătươngă泳ngătrongăcấpăphốiălầnălượtălàă2%,ă3%,ă5%,ă7%,ă9%.ăThànhă
phầnăcấpăphốiăđượcăchỉăraătrongăBảngă9. 

Bảng 9. Cấp phối mẫu bê tông sử d映ng nh詠a than đá d衣ng cầu 

TT Nguyên liệu Đơn vị M3a M3b M3c M3d M3e 

1ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă1-5ăămmă %ă 44ă

2ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă0-1ămmă %ă 14ă 14ă 15ă 13ă 11ă

3ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă<0,08ămmă %ă 6ă 6ă 4ă 5ă 6ă

4ă SiC,ăcỡăhạtă0-1ămmă %ă 4ă 3ă 0ă 0ă 0ă

5ă SiC,ăcỡăhạtă<ă0,08ămmă %ă 12ă 12ă 14ă 13ă 12ă

6ă CA14ă %ă 5ă

7ă MASă %ă 13ă

8ă Nh詠aăthanăđáă %ă 2ă 3ă 5ă 7ă 9ă

9ă T蔚NGă ă 100ă

10ă D3ă ă 0,3ă

11ă A1ă ă 0,02ă

12ă Phụăgiaăchốngăôăxyăhóaă
(Al/Si=1:1)ă %ă 0,1:0,1ă 0,2:0,2ă 0,3:0,3ă 0,4:0,4ă 0,5:0

5ă

13ă Lượngănướcătrộnă %ă 5,0ă 5,4ă 5,8ă 6,2ă 6,8ă

14ă Độăchảyătỏaă mmă 195ă 195ă 192ă 190ă 190ă

15ă
Khốiălượngăth吋ătíchă

-ăSauăsấyă1100C,ă24hă

-ăSauănungă13500C,ă3hă
g/cm3ă 2,88ă

2,73ă
2,85ă
2,70ă

2,81ă
2,67ă

2,73ă
2,54ă

2,73ă
2,54ă

ă
Hình 11: ǜnh hưởng của hàm lượng các bon cầu lên cường độ chịu nén nguội của mẫu BTCL  



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 388ă

ă
Hình 12: ǜnh hưởng của hàm lượng các bon cầu lên cường độ chịu uốn nguội của mẫu BTCL 

Nhận xét: 

-ăKhiăsửădụngăcácăbonădạngăcầuănênăkhảănĕngăphânătánătrongăbêătôngăd宇ădàng,ălượngănướcă
trộnăc栄aăbêătôngăgiảm,ăd宇ătạoăhìnhăhơnăsoăvớiăkhiăsửădụngăgraphităcốcădầuămỏ.ăLượngănướcă
trộnăcũngătĕngălênăkhiătĕngăhàmălượngăcácăbonăcầuătrongăBTCL.ă

-ăKhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăm磯uăcũngăcaoăhơnăsoăvớiăsửădụngăcốcădầuămỏădoăkhảănĕngălinhă
độngăcácăhạtăhìnhăcầu,ăđi隠năđầyăcấuătrúc,ătĕngăkhảănĕngăsítăđặcăchoăBTCL.ă

-ăCườngăđộăsauăsấyăc栄aăcácăm磯uătĕngălênătừă20-30%ăsoăvớiăkhiăsửădụngăgraphităcốcădầuă
mỏăvớiăcùngăhàmălượng.ă

-ăCườngăđộăsauănungăc栄aăcácăm磯uăđ隠uăgiảmăkhiăsửădụngăcácăbonăcầuădoătrongănh詠aăthană
đáăch泳aămộtălượngăchấtăbốc,ăcácăchấtănàyăkhiăcháyăđ吋ălạiănhi隠uălỗăxốpătrongăBTCL.ă

-ăĐộăb隠năôxyăhóaăc栄aăm磯uăbêătôngăch泳aănh詠aăthanăđáăthấpăhơnăm磯uăsửădụngăgraphităcốcă
dầuămỏ.ă

ă
Hình 13. Mẫu BTCL chứa các bon cầu (M3b) và các bon GPC (M33) 

Vớiăhàmălượngănh詠aăthanăđáă3%ăvàă5%ă(tươngăđươngăhàmălượngăcácăbonălàă2ăvàă3%)ăcácă
chỉătiêuăkỹăthu壱tăc栄aăm磯uăv磯năđảmăbảoăcácăyêuăcầuăc栄aăđ隠ătài.ă
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3.2.5 Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến tính chất của bê tông 

ChấtăkếtădínhătrongăthànhăphầnăBTCLăđóngăvaiătròărấtăquanătrọng,ăkhôngănh英ngăphảiăđảmă
bảoă cácă chỉă tiêuă kỹă thu壱tă yêuă cầuămàă cònă phảiă đảmă bảoă tínhă kinhă tế.ăĐ隠ă tàiă khảoă sátă ảnhă
hưởngăc栄aăxiămĕngăCA14Măvớiăhàmă lượngădaoăđộngă từă3ăđếnă7%ătrênăm磯uăch泳aăcácăbonă
GPCăvớiăhàmălượngă3%.ă

Đ吋ăkhảoăsátăthêmăảnhăhưởngăc栄aăxiămĕngăđếnătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăởănhi羽tăđộăcao,ănhómă
đ隠ătàiăkhảoăsátăthêmătínhăchấtăchịuănhi羽tăc栄aăbêătôngăsauănungăởă14500C.ă

Bảng 10: Cấp phối thí nghiệm v噂i hàm lượng xi măng khác nhau 

TT Nguyên liệu Tỷ lệ M36 M37 M33 M38 M39 

1ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă1-5ăămmă %ă 44ă

2ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă1-5ăămmă ă 15ă

3ă Cốtăli羽u,ăcỡăhạtă<ă0,08mmă ă 6ă

4ă SiC,ăcỡăhạtă0-1ămmă ă 5ă

5ă SiC,ăcỡăhạtb<0,08ămmă %ă 9ă

6ă CA14ă %ă 3ă 4ă 5ă 6ă 7ă

7ă MASă %ă 15ă 14ă 13ă 12ă 11ă

8ă GPCă %ă 3ă

T蔚NGă ă 100ă

D3ă ă 0,3ă

A1ă ă 0,02ăă

Phụăgiaăchốngăôxyăhóaă

(Al/Si=1:1)ă
%ă 0,3:0,3ă

9ă Lượngănướcătrộnă %ă 6,0ă 6,0ă 6,2ă 6,2ă 6,4ă

10ă Độăchảyătỏaă mmă 190ă 190ă 192ă 190ă 192ă

11ă

Khốiălượngăth吋ătích,ăg/cm3ă

-ăSauăsấyă1100C,ă24hă

-ăSauănungă13500C,ă3hă
g/cm3ă 2,77ă

2,70ă

2,80ă

2,75ă

2,79ă

2,71ă

2,78ă

2,72ă

2,80ă

2,72ă

12ă Độăcoănởăsauănungă13500Că %ă +0,28ă +0,30ă +0,31ă +0,32ă +0,30ă

 

ă
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Hình 14: ǜnh hưởng của hàm lượng xi măng đến cường độ nén nguội của mẫu BTCL sau sấy 1100C, 

24h (); sau nung 13500C, 3h (); sau nung 14500C, 3h (). 

ă
Hình 15: ǜnh hưởng của hàm lượng xi măng đến cường độ nén nguội của mẫu sau sấy 1100C, 

24h (); sau nung 13500C, 3h (); sau nung 14500C, 3h (). 

Nhận xét: 

-ăLượngănướcătrộnăc栄aăcácăm磯uăkhôngăcóăs詠ăthayăđổiănhi隠uăkhiătĕngăhàmălượngăxiămĕngă

-ăCườngăđộăuốnăvàănénăsauăsấyăc栄aăm磯uăbêătôngătĕngătuyếnătínhătheoăhàmălượngăxiămĕng.ă
M磯uăcóăhàmălượngăxiămĕngă7%ăcóăcườngăđộăsauăsấyăcaoănhất.ă

-ăCườngăđộăsauănungă13500Căcũngătĕngălênăkhiătĕngăhàmălượngăxiămĕngătừă3-7%ăvàăcaoă
nhấtăởăhàmălượngă7%.ăTuyănhiênătĕngănhi羽tăđộăđếnă14500C,ăcườngăđộăc栄aăm磯uăcóăhàmălượngă
xiămĕngă≥ă5%ăbắtăđầuăbịăsuyăgiảm.ă

-ăM磯uăcóăhàmălượngăxiămĕngă4%ăđạtăcácăchỉătiêuăchấtălượngăc栄aăđ隠ătài.ăCườngăđộăc栄aăcácă
m磯uăcũngăkhôngăbịăsuyăgiảmăkhiăđượcănungăởănhi羽tăđộăcao.ă

3.3 Đánh giá độ bền xỉ của BTCL chứa các bon 

BTCLăch泳aăcácăbonăđượcăsửădụngăởăcácăvịă tríă chịuămàiămònăvàă tiếpăxúcă tr詠că tiếpăvớiăxỉă
nóngăchảy.ăĐ吋ăsoăsánhăđộăb隠năxỉ,ănhómăđ隠ă tàiăđãăsửădụngăm磯uăxỉă lòăcaoă tạiăNhàămáyăc栄aă
CôngătyăCP.ăthépăHòaăPhátăđ吋ănghiênăc泳u.ă
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Bảng 11: Thành phần hóa c栄a mẫu xỉ lò cao 

Tênăôăxítă Al2O3ă CaOă Na2Oă MgOă Fe2O3ă SiO2ă K2Oă SO3ă

%ă 16,25ă 33,6ă 0,65ă 11,49ă 1,77ă 31,32ă 0,76ă 0,08ă

Độăb隠năxỉăc栄aăm磯uăđượcăxácăđịnhătheoăphươngăphápătĩnhă(TCVNă6530:1999).ăCácăm磯uă
kíchăthướcă70x70x70ămmăđượcătạoălỗăhìnhătrụăcóăkíchăthướcă40x40mm.ăĐổăđầyăxỉăvàoălỗătrụă
vàă nungă trongămôiă trườngă khôngă khíă ởă nhi羽tă độă 14500C,ă lưuă 3h.ă Cácăm磯uă sauă nungă làmă
nguộiă t詠ănhiên.ăCắtăm磯uăvàăquanăsátăvàăđánhăgiáăm泳căđộă thấmăsâuăvàăĕnămònăc栄aăxỉă lênă
m磯u.ăSoăsánh,ăđánhăgiáăđộăb隠năxỉăc栄aăm磯uăBTCLătrênăcácăm磯uănhư:ăM37;ăM3c;ăm磯uăBTCLă
ch泳aăcácăbonăc栄aăTrungăQuốcăđangăsửădụngă tạiăNhàămáyă (ăCôngă tyăCP.ă thépăHòaăPhát),ă
m磯uăbêătôngăchịuălửaăcaoănhômăkhôngăch泳aăcácăbonă[11].ăHìnhă16ăbi吋uăthịăkếtăquảăthửăđộă
b隠năxỉăc栄aăcácăm磯u.ă

ă
Hình 16: Mặt cắt ngang của mẫu BTCL sau khi thử độ bền xỉ 

a) Mẫu BTCL không chứa các bon; b/0 Mẫu BTCL chứa nhựa than đá M3c 

c) Mẫu BTCL Trung Quốc; d) Mẫu BTCL chứa cốc dầu mỏ M37 

Nhận xét: 

Bề mặt pha mịn và kết dính bị ăn mòn đáng kể trên mẫu BTCL không chứa các bon. Xỉ thấm qua 
đường biên và thấm sâu vào bên trong lớp bê tông.ă

Cácăm磯uăBTCLăch泳aăcácăbonăbịăĕnămònăítăhơnănhi隠uăm磯uăkhôngăch泳aăcácăbon.ăM磯uăBTCLă
c栄aăTrungăQuốcăvàăm磯uăM3căbắtăđầuăcóăhi羽nătượngăxỉăthấmăvàoăth吋ăhi羽năquaăranhăgiớiăgi英aă
lớpăxỉăvàălớpăbêătông.ă

Quanăsátăm磯uăM3căvàăm磯uăM37ăchoăthấy,ăm磯uăM37ăkhôngăthấyăs詠ăthấmăcũngănhưăĕnămònă
c栄aăxỉă trongăkhiăm磯uăM3căbắtăđầuăbịăĕnămònăvàăxỉă thấmăvào.ăCh泳ngătỏărằngăBTCLăsửădụngă
graphităcốcădầuămỏăưuăvi羽tăhơnăBTCLăsửădụngănh詠aăthanăđá.ă

3.4 Thí nghiệm đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của BTCL các bon của đề tài với mǥu 

bê tông đối chứng 

M磯uăBTCLăc栄aăđ隠ătàiăđượcăsoăsánhăvớiăm磯uăBTCLăc栄aăPuyangăRefractoriesăGroup-Trungă
Quốcă(PN-TBS-TA)ăsảnăxuất,ăhi羽năđangăđượcăsửădụngătạiăCôngătyăCP.ăthépăHòaăPhát.ă
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Bảng 12: So sánh chỉ tiêu kỹ thu壱t c栄a BTCL ch泳a các bon 

TT Tên chỉ tiêu M37 PN-TBS-TA 

1ă Lượngănướcătrộn,ă%ă 6,0ă 6,2ă

2ă Độăchảyătỏa,ămmă 190ă 180ă

3ă Khốiălượngăth吋ătích,ăg/cm3ă ă ă

ă Sauăsấyă1100C,ă24hă 2,80ă 2,75ă

ă Sauănungă13500C,ă3hă 2,75ă 2,69ă

4ă
Cườngăđộăuốnănguội,ăMPaă
Sauăsấyă1100C,ă24hă
Sauănungă13500C,ă3hă

ă
9,6ă
11,7ă

ă
8,7ă
11,3ă

5ă
Cườngăđộănénănguội,ăMPaă
Sauăsấyă1100C,ă24hă
Sauănungă13500C,ă3hă

37,8ă
49,5ă

36,3ă
48,3ă

6ă Độăcoănởăăsauănungă13500C,ă3h,ă%ă +0,30ă +0,33ă

Nhận xét: 

-ă Lượngă nướcă trộnă vàă độă chảyă c栄aăm磯uăBTCLă c栄aă đ隠ă tàiă vàă TrungăQuốcă tươngă đươngă
nhau.ăTuyănhiên,ăm磯uăM37ăcóătínhăchảyădẻoăvàăd宇ătạoăhìnhăhơn.ă

-ăCườngăđộăchịuănén,ăuốnăc栄aăm磯uăBTCLăchếă tạoăđ隠uă tươngăđươngăvớiăm磯uăBTCLăc栄aă
TrungăQuốc.ă

-ă Độă b隠nă xỉă c栄aăm磯uăBTCLăM37ă tốtă hơnă c栄aăm磯uăBTCLă cùngă loạiă ch泳aă cácă bonă c栄aă
TrungăQuốc.ă

4. Kết lu壱n 

-ăTừăcácănguồnănguyênă li羽uă chínhă trongănướcănhưăcorindonă (BFA)ăđi羽nă chảy,ămulítă tổngă
hợpăA60,ăSiC,ăbộtăôxitănhômăhoạtă tínhăvàăcácănguyênă li羽uănh壱păkhẩuăkhác,ănhómăđ隠ă tàiăđãă
nghiênăc泳uăchếătạoăthànhăcôngăBTCLăch泳aăcácăbonăh羽ăAl2O3-SiC-Căsửădụngăchoălòăluy羽năkim.ă
Sảnăphẩmănghiênăc泳uăđạtăđượcăcácăchỉă tiêuăkỹăthu壱tăđ隠ăra,ă tươngătươngăvớiăcácăsảnăphẩmă
nh壱păngoại.ă

-ăCấpăphốiăhạtăđượcăl詠aăchọnătrênăcơăsởăđườngăcongătốiăưuăFunasăkếtăhợpăvớiă泳ngădụngă
phầnăm隠măEMMAăđảmăbảoăchoăBTCLăcóăm壱tăđộăvàăđộăchảyăcaoănhất.ă

-ă M磯uă BTCLă sửă dụngă phụă giaă h羽ă polyalcolă vớiă hàmă lượngă 0,3%ă vàă phụă giaă c栄aă hãngă
Almastisăvớiăhàmălượngă0,8%ăchoăkếtăquảătốiăưu.ă

-ăChấtăkếtădínhălàăxiămĕngăcaoăaluminăCA14Măc栄aăAlmatisăvớiăhàmălượngă4-5%ăđảmăbảoă
cườngăđộăc栄aăm磯uăsauăsấyăvàăsauănungă1.3500C.ăTuyănhiênăvớiăhàmă lượngăxiămĕng>ă5%,ă
cườngăđộăc栄aăm磯uăcóăhi羽nătượngăsuyăgiảmăởănhi羽tăđộăcaoă(≥1.4500C).ă
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-ăBảnăchấtăc栄aăBTCLăch泳aăcácăbonăđóngărắnăch壱mădoăv壱yăcầnăthiếtăphảiăsửădụngăcácăphụă
giaăđóngărắnănhanhăvớiăhàmălượngă0,02%.ă

-ăCácăkếtăquảăđánhăgiáăđộăb隠năxỉ,ăchỉă tiêuăcơă lýăc栄aăm磯uăsảnăphẩmăđ隠ă tàiăcaoăhơnăm磯uă
BTCLăch泳aăcácăbonănh壱păngoại.ă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO TH曳Y TINH BỌT 

ThS. Nguy宇n Văn Minh 
TrungătâmăGốmăs泳ă-ăTh栄yătinh,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Th栄yătinhăbọtăcáchănhi羽t,ăhayăcònăgọiălàăCellularăGlassăhoặcăFoamăGlass,ălàăv壱tăli羽uăc泳ng,ă

nhẹăcóătỷă l羽ă lỗărỗngăcaoă(gồmăcảălỗărỗngăkínăvàă lỗărỗngăhở).ăDoăv壱y,ă loạiăv壱tă li羽uănàyăcóădảiă
nhi羽tăđộăsửădụngărộngăvàăđượcăsửădụngătrongănhi隠uălĩnhăv詠cătừădânădụngăđếnăcôngănghi羽p.ă
Trongăbàiăbáoănày,ătácăgiảăbướcăđầuănghiênăc泳uăl詠aăchọnăcácăloạiăphụăgiaătạoăbọtăđ吋ătạoăcấuă
trúcălỗărỗngăkínăhoặcăhở,ăchếăđộăgiaăcôngănhi羽tăđ吋ăki吋măsoátăcấuătrúcălỗărỗng.ă

Từ khóa: Th栄yătinhăbọt,ăCellularăGlass,ăFoamăGlass.ă

Abstracts:  
Heată resistanceă foamă glass,ă sometimesă calledă Cellulară Glassă oră Foamă Glassă thată hasă

characteristicsă areă hardnessă material,ă softă andă highă porousă ratioă (tightă oră open),ă therefore,ă
FoamăGlassă hasă aă hugeăworkingă temperatureă rangeăandăwasă usedă ină civiliană andă industrială
building.ă Thisă researchă isă theă firstă investigationă thată usedă foamămakingă additionă toă establishă
closeăorăopenăporousăstructureăwithăthermalăprocessătoăcontrolăporousăstructure.ă

Keywords:ăCellularăglass,ăfoamăglass.ă

ă

1. Đặt vấn đ隠 

Thuỷătinhăbọtăcáchănhi羽t,ăhayăcònăgọiălàăCellularăGlassăhoặcăFoamăGlass,ălàăv壱tăli羽uăc泳ng,ă
nhẹăcóătỷăl羽ălỗărỗngăkínăcao.ăCấuătrúcălỗărỗngăđặcăbi羽tănàyălàmăchoăthuỷătinhăbọtăkhôngăthấmă
nướcăvàăhơiănướcă(khôngăhấpăthụăcácăchấtălỏngăd宇ăcháyăhoặcăhơiăd宇ăcháy).ăNóăcũngăkhôngăbịă
ảnhăhưởngăbởiăhoáăchấtăthôngădụngăvàăhầuăhếtăcácămôiătrườngăĕnămòn.ăă

Trongăcáchănhi羽tăđặcăbi羽tă làănhi羽tăđộăthấp,ăh羽ăsốăd磯nănhi羽tăvàăđộăb隠năẩmăcóăliênăh羽ăchặtă
chẽ.ăS詠ăsuyăgiảmăh羽ăsốăd磯nănhi羽tădoăs詠ăhấpăthụăđộăẩmălàănguyênănhânăduyănhấtăgâyăsuyăgiảmă
hi羽uăquảăcáchănhi羽tălạnh.ăTrongăth詠cătế,ăđộăẩmăchỉă4%ăkhốiălượngăcóăth吋ălàmăgiảmăhi羽uăsuấtă
nhi羽tăđiă70%.ăĐi隠uănàyălýăgiảiăvìăsaoătrongăcáchănhi羽tănhi羽tăđộăthấp,ăchiăphíăchoăvi羽căcáchăẩmă
chiếmătỷăl羽ălớn.ăVớiănhi隠uătínhăchấtăđượcăkếtăhợpătrongăcùngămộtăsảnăphẩmănênătrênăthếăgiới,ă
sảnăphẩmăthuỷătinhăbọtă(đặcăbi羽tăsảnăphẩmăFOAMGLASSăc栄aăhãngăPittsburghăCorning)ăđượcă
sửădụngătrongărấtănhi隠uălĩnhăv詠cănhưăxâyăd詠ngădânădụngăcóănh英ngăsảnăphẩmănhưătấmăcáchă
nhi羽tătườngănộiăngoạiăthất,ătrần,ămái,ăcáchănhi羽tăn隠n…ăTrongălĩnhăv詠căcôngănghi羽p,ăsảnăphẩmă
đượcăsửădụngătrongăbảoăônălạnhăđườngăốngă(đườngăốngăd磯nătácănhânălạnh,ăđườngăốngăd磯nă
dầuăngoàiăbi吋n),ăthiếtăbịăvàăthùngăch泳aănhi羽tăđộăthấp.ăBảoăônăđườngăốngăvàăthiếtăbịănhi羽tăđộă
trungăbìnhăvàăcao,ăthùngăch泳aădầuănóng,ăthùngălưuătr英ăasphalt.ăBảoăônăh羽ăthốngădòngăchảyă
truy隠nănhi羽tănóng,ăh羽ăthốngăxửălýăhoáăhọc,ăbảoăônăh羽ăthốngăốngăd磯năhơiătrên,ădướiămặtăđấtăvàă
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h羽ă thốngă ốngă d磯nă choă thápă giảiă nhi羽tă chiller.ă Bảoă ônă ốngă d磯nă gióă trongă h羽ă thốngă đi隠uă hoàă
khôngăkhí…ă

Côngăngh羽ăsảnăsuấtăthuỷătinhăbọtăđãăcóăthờiăgianăphátătri吋nătươngăđốiădàiăvớiănhi隠uănh英ngă
nghiênăc泳u,ăsángăchếăđượcăcôngăbốăch栄ăyếuăxoayăquanhănguyênăli羽u,ănhiênăli羽u,ăphụăgiaăvàă
phươngăphápăđi隠uăkhi吋năcấuătrúcălỗărỗngăphùăhợpătheoămụcăđíchăvàăyêuăcầu.ăV隠ămặtăsửădụngă
nguyênăli羽u,ăphầnălớnăcácănghiênăc泳uăt壱pătrungăvàoăsửădụngăcácănguồnănguyênăli羽uăphếăthảiă
đ吋ălàmănguyênăli羽u.ăTrongăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăthuỷătinhăbọtăc栄aănhàămáyăPittsburghăCorningă
sửădụngă60%ăphếăthảiăthuỷătinh,ănóiăcáchăkhác,ăphếăthảiăthuỷătinhălàănguyênăchínhăđ吋ăsảnăxuấtă
thuỷătinhăbọt.ăă

Víădụ,ătrongănghiênăc泳uăHusseinăAbdelă[7],ă tácăgiảăđãăsửădụngăbùnăcóăhàmălượngăchìă7,5ă
mg/Lăchếătạoăthuỷătinhăbọtătheoăphươngăphápăkếtăkhốiătạiănhi羽tăđộă750OC,ăthờiăgianălưuăm磯uă30ă
phútă thuăđượcăsảnăphẩmăcóăkhốiă lượngă th吋ă tíchă0.485ăg/cm3,ăđộăxốpă84.6%,ăcườngăđộănénă
2.21ăMPaăvàăh羽ăsốăd磯nănhi羽tălàă0.051ăW/m.ăK,ăchấtălượngătươngăđươngăvớiăsảnăphẩmăthươngă
mại.ăTrongănghiênăc泳uăsửădụngăSiCăd磯năđếnătĕngăđộăxốpăvàăgiảmăkhốiălượngăth吋ătích,ăcườngă
độănénăvàăđộăd磯nănhi羽t.ăNgượcălại,ăvi羽căbổăsungăbộtăđáăgraniteălàmăgiảmăđộărỗngăth栄yătinhăbọtă
vàălàmătĕngăkhốiălượngăth吋ătích,ăcườngăđộănénăvàăh羽ăsốăd磯nănhi羽t.ăTừăđóăcóăth吋ăkếtălu壱nărằngă
khiăchếătạoăloạiăthuỷătinhăbọtăcóăh羽ăsốăd磯nănhi羽tăthấpăthìăsửădụngăSiC,ăkhiăsửădụngăth栄yătinhăbọtă
cầnăcườngăđộănénăcaoăthìăsửădụngăbộtăđáăgranite.ăTrongănh英ngănghiênăc泳uăYigităAttilaă[6],ăcácă
tácăgiảăđãăt壱pătrungălàmărõădi宇năbiếnăquáătrìnhăhìnhăthànhăvàăcácăảnhăhưởngăđếnătínhăchấtăc栄aă
nhi羽tăđộ,ăhàmălượngăphếăthảiăc栄aăthuỷătinhăxâyăd詠ngătạiăkhoảngănhi羽tăđộătừă750ăđếnă950OC,ă
h羽ăsốănởă600%ăđếnă700%,ăh羽ăsốăd磯nănhi羽tă0.048ăvàă0.079ăW/Kăm.ă

Theoăhướngănghiênăc泳uăsửădụngăphếăthải,ătrongănghiênăc泳uăN.Stitiă[5],ăcácătácăgiảăt壱pătrungă
nghiênăc泳uăsửădụngăphếăthảiăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănhẹ,ăkếtăquảăthuăđượcăm磯uăcóăđộă
xốpăđếnă85%,ăđộăhútănướcă73%,ăđộăd磯nănhi羽tă0.031ăW/mºC,ăh羽ăsốăcáchăâmă15ădB,ăloạiăthuỷă
tinhăbọtănàyăphùăhợpăchoăcáchănhi羽tănóngă(nhi羽tăđộătrênă25OC)ăvàăcáchăâm.ăMặtăkhác,ăArjenă
ChristianăSteineră[3]ăđãănghiênăc泳uăsửădụngătroăbayărácăthảiăđ吋ăchếătạoăthuỷătinhăbọt.ăKếtăquảă
đạtăđượcătươngăt詠ănhưătrongănghiênăc泳uăc栄aăN.Stiti,ăsảnăphẩmălàăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănhẹăcáchă
âmăcáchănhi羽t.ăĐốiăvớiărácăthảiăđôăthị,ăquáătrìnhăxửălýăph泳cătạpăhơnănhưălàmăsạch,ăgiảmăcácă
chấtăđộcăhạiă…ănhưngăkếtăquảăđemălạiămangăhi羽uăquảămôiătrường.ăSửădụngăphếăthảiăc栄aăđáă
graniteătrongăchếătạoăthuỷătinhăbọtăcũngăđượcăN.ăM.ăBobkovaă[4]ănghiênăc泳uăvớiăkếtăquảăđạtă
đượcălàănh英ngăsảnăphẩmăsửădụngătrongălĩnhăv詠căxâyăd詠ngăvớiăh羽ăsốăd磯nănhi羽tăcaoăhơn.ă

Trongă lĩnhăv詠căcôngăngh羽,ăPetersenă [8]ăđãănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăđộănhớtăđếnăquáă
trìnhăhìnhăthànhăthuỷătinhăbọt,ăkếtăquảăchoăthấyăđộănhớtătốtănhấtăđ吋ăđạtăđượcăcấuătrúcătốiăưuălàă
104ă toă105ăPaăs.ăLiênăquanăđếnăquáătrìnhăđồngănhấtăcấuătrúc,ăHansăStrauvenă[9]ăđãătínhătoánă
phânăbốănhi羽tăđộătrongăquáătrìnhălàmălạnh,ă泳ngăsuấtănhi羽tătrongăquáătrìnhăchuy吋năphaăthuỷătinh,ă
泳ngăsuấtădưăvàăki吋mătraă泳ngăsuấtăpháăvỡ.ăNh英ngănghiênăc泳uănàyăcóăýănghĩaărấtăquanătrọngă
trongăquáătrìnhăcôngăngh羽ăgiúpăki吋măsoátăquáătrìnhăđi隠uăkhi吋năcấuătrúcăc栄aăthuỷătinhăbọtătheoă
mongămuốn.ă

Nhưăv壱y:ăThuỷătinhăbọtăcóădảiănhi羽tăđộăsửădụngărộng,ăvớiănh英ngătínhăchấtăđặcăbi羽tăc栄aănóă
chúngăđượcăsửădụngătrongănhi隠uălĩnhăv詠cătừădânădụngăđếnăcôngănghi羽p.ăNh英ngănghiênăc泳uă
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nướcăngoàiăt壱pătrungăvàoăsửădụngănh英ngăloạiănguyênăli羽uăthayăthế,ăđi隠uăkhi吋năcôngăngh羽ăsảnă
xuấtăđ吋ănh壱năđượcănh英ngătínhăchấtămongămuốn.ă

2. Cơ sở khoa h丑c 

Đi吋măcơăbảnătrongăchếătạoăth栄yătinhăbọtălàăchấtătạoăkhí,ătươngătácăc栄aăchấtătạoăkhíăvớiăth栄yă
tinhăkhiănungăvàătínhăchấtăc栄aăđộărỗngătạoăra.ăCácănghiênăc泳uăchoăthấyăcóăs詠ătươngătácăhóaă
họcă chấtă tạoă khíă vớiă th栄yă tinhă trongă thờiă giană nungă phốiă li羽uă th栄yă tinh,ă quáă trìnhă bắtă đầuăởă
600⁰C,ăcóăth吋ăăxảyăraăăkháămãnhăli羽tătạiăkhoảngănhi羽tăđộănungă750-900⁰C.ăDướiăđâyălàămộtăsốă
nh英ngăchấtătạoăkhíăvàătínhăchấtăc栄aălỗărỗngădoăchúngătạoăra.ă

Bảng 1 - Tính chất các chất t衣o khí cho th栄y tinh b丑t 

Chất t衣o khí Nhiệt độ nung, 
⁰C 

Lượng chất 
t衣o khí, % 

Cấu trúc b丑t 
th栄y tinh b丑t 

Màu th栄y tinh 
b丑t 

Piroliuzită 680-720ă 3-5ă Kínămộtăphầnă Tímă

Natriănitrică 720ă 3-5ă Thôngănhauă Trắng,ăxámă

Đáăvôiă 760-775ă 0,5-1,0ă Ch栄ăyếuăthôngănhauă Trắngă

Canxiăcarbidă 750-760ă 1-1,5ă Ch栄ăyếuăkínă Trắngă

Antraxită 770-780ă 2-3ă Kínămộtăphầnă Vàng-Xámă

Cốcă 790-800ă 2-3ă Kínă Hồng-đenă

Grafită ≥ă850ă 1-2ă Kínă Xám-đenă

Silicăcarbidă ≥ă850ă 1-3ă Kínă Xámă

Tùyătheoănh英ngăyêuăcầuăv隠ătínhăchấtăsảnăphẩm,ătínhăchấtălỗărỗngămàăcóăth吋ăl詠aăchọnăphụă
giaăphùăhợp.ăNh英ngănghiênăc泳uăv隠ăs詠ătươngătácăc栄aăcácăphụăgiaăgồmăđáăvôi,ăthanăantraxit,ă
cốcăcarbidăsilic,ă carbidăcanxiăvàăgrafităđ隠uăchoă thấyăs詠ăhìnhă thànhăbọtădi宇nă raă trongăkhoảngă
nhi羽tăđộătừă770ăз880oC.ăBênăcạnhăđóăcácănghiênăc泳uăcũngăchoăthấyăcóăs詠ătươngătácăgi英aăcácă
chấtătạoăkhíăvớiăphốiăli羽uăth栄yătinh.ăDướiăgócăđộăcôngăngh羽,ăcácăphảnă泳ngătươngătácăgi英aăchấtă
tạoăkhíăvớiăphốiă li羽uă th栄yă tinhăcóă th吋ăchiaă làmăhaiănhómăgồmănhómăthúcăđẩyăhìnhă thànhăkhíă
phânăbốăđ隠uăvàănhómăpháăh栄yăcấuătrúcăcânăbằngăc栄aăth栄yătinhăbọt.ăTùyătheoăyêuăcầuăc栄aăsảnă
phẩmătạoăraăcầnăl詠aăchọnăphụăgiaăphùăhợp.ăă

Vaiătròăquyếtăđịnhăătrongăquáătrìnhăhìnhăthànhăbọtăkhôngăchỉătừăphốiăli羽uăth栄yătinhămàăcònălàă
chấtătạoăkhí.ăS詠ăhìnhăthànhăbọtăởăđộănhớtăcaoăc栄aăphốiăli羽uăth栄yătinhăchỉăxảyăraătrongătrườngă
hợpănếuăápăsuấtăăc栄aăcácăsảnăphẩmăăphânăh栄yăc栄aăchấtătạoăkhíăcóăkhảănĕngăătạoăbọtăăth栄yătinhă
lỏng.ăăCácăchấtătạoăkhíăđượcănghiênăc泳uăphânăh栄yătrongăth栄yătinhătrạngătháiă lỏngăởănhi羽tăđộă
caoăkhácăvớiăăphânăh栄yăchúngătạiănhi羽tăđộăthườngătrongăkhôngăkhí.ă

3. Một số kết quả th詠c nghiệm 

3.1 Nguyên vật liệu sử dụng 

V壱tăli羽uăsửădụngătrongănghiênăc泳uăgồm:ăthuỷătinhăphếăthảiătừăkínhăxâyăd詠ngăthanăcốcăvàă
sôăđa.ă
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a) Phế thải kính xây dựng 

Kínhăxâyăd詠ngăphếăthảiătừăquáătrìnhăgiaăcôngăvàăcắtăkínhătrướcăkhiăgiaăcôngănhi羽tăhoặcădánă
tạiămộtăsốănhàămáyăgiaăcôngăkính.ăKhốiălượngăth吋ătíchă2,5ăg/cm3.ăă

b) Các tác nhân tạo khí 

Cácătácănhânătạoăkhíăsửădụngătrongănghiênăc泳uăgồmăsôăđaăcóăNa2CO3ăđạtă99,38%ăvàăthană
cốcăcóăhàmălượngăcácbonăđạtă89.49%.ă

3.2. Chuǣn bị nguyên liệu 

Phếăthảiăthuỷătinhăđượcălàmăsạch,ăsauăđóăđượcănghi隠năđ吋ăđạtăkíchăthướcăcỡăhạtădướiă40µm.ă

Thanăcốcăđượcănghi隠nămịnăvớiăkíchăcỡăhạtătươngă泳ngăvớiăthuỷătinh.ăă

3.3. Chuǣn bị mǥu 

Trongănghiênăc泳uăsửădụngăhaiăphươngăphápă

Phươngăphápă1:ăTrộnăbộtăthuỷătinh,ătroăbay,ătácănhânătạoăbọtăvàăsửădụngăl詠căépăđ吋ătạoăhìnhă
viênăcóăkíchăthướcătrònăđườngăkínhă2,5ăcm,ăl詠căépă15MPa.ă

Phươngăphápă2:ăTrộnăbộtăthuỷătinh,ătácănhânătạo,ănướcătheoăcácătỷăl羽ăkhácănhau.ă

3.5. Kết quả nghiên cứu 

a) ǜnh hưởng của nhiệt độ, hàm lượng chất tạo bọt đến tính chất của thủy tinh bọt. 

Bảng 1 - Ảnh hưởng c栄a (Ph映 gia t衣o b丑t sôđa), nhiệt độ đến tính chất c栄a th栄y tinh b丑t  

Nhiệt độ Thành phần 
(%) 

Khối lượng 
thể tích Độ xốp Độ hút 

nư噂c 
Cư運ng 
độ nén Ký hiệu 

mẫu 
(OC) Sô đa (g/cm3) 

Khối 
lượng 

biểu kiến (%) (%) (MPa) 

SD40-1ă 750ă 0.77ă 0.31ă 69.20ă 5.57ă 6.32ă

SD40-5ă 770ă 0.61ă 0.24ă 75.60ă 6.43ă 3.14ă

SD40-9ă 790ă

1ă

0.41ă 0.16ă 83.60ă 7.11ă 2.21ă

SD40-2ă 750ă 0.7ă 0.28ă 72.00ă 6.24ă 6.11ă

SD40-6ă 770ă 0.49ă 0.20ă 80.40ă 7.05ă 2.03ă

SD40-10ă 790ă

2ă

0.34ă 0.14ă 86.40ă 7.34ă 1.16ă

SD40-3ă 750ă 0.54ă 0.22ă 78.40ă 6.89ă 4.15ă

SD40-7ă 770ă 0.32ă 0.13ă 87.20ă 7.56ă 1.17ă

SD40-11ă 790ă

3ă

0.26ă 0.10ă 89.60ă 7.84ă 0.87ă
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Nhiệt độ Thành phần 
(%) 

Khối lượng 
thể tích Độ xốp Độ hút 

nư噂c 
Cư運ng 
độ nén Ký hiệu 

mẫu 
(OC) Sô đa (g/cm3) 

Khối 
lượng 

biểu kiến (%) (%) (MPa) 

SD40-4ă 750ă 0.41ă 0.16ă 83.60ă 7.09ă 2.89ă

SD40-8ă 770ă 0.25ă 0.10ă 90.00ă 7.72ă 0.91ă

SD40-12ă 790ă

4ă

0.21ă 0.09ă 91.20ă 8.11ă 0.62ă

-ăKhiănhi羽tăđộănungătĕngătừă750OCăđếnă790OC,ătạiăcùngăđi隠uăki羽năgiaăcôngănhi羽t,ăcùngăcỡă
hạtăbộtăth栄yătinh,ăkhiăsửădụngătổăhợpăchấtătạoăbọtăsôđaăvàăth栄yătinhălỏng,ătínhăchấtăc栄aăth栄yătinhă
bọtăcóăs詠ăthayăđổiăcụăth吋:ăkhốiălượngăth吋ătíchăgiảmătừă0,77ăg/cm3ăđếnă0,22ăg/cm3,ăđộăxốpătĕngă
từă69,2%ăđếnă91,2%,ăđộăhútănướcă tĕngă từă5,57%ăđếnă8,11%ăvàăcườngăđộăuốnă thayăđổiă từă
0,62MPaăđếnă6,32MPa.ă

-ăKhiăthayăđổiăhàmălượngăchấtăphụăgia,ătạiăcùngănhi羽tăđộănung,ătínhăchấtăc栄aăth栄yătinhăbọtăcóă
s詠ăthayăđổiăcụăth吋:ăkhốiălượngăth吋ătíchăgiảm,ăđộăxốpăvàăđộăhútănướcătĕng,ăcườngăđộăgiảm.ă

-ăCấuătrúcălỗărỗngăgồmăcóăcảălỗărỗngăkínăvàălỗărỗngăhởă(độăhútănướcătrênă5%)ă

-ăH羽ăsốăd磯nănhi羽tăc栄aăm磯uădaoăđạtăgiáătrịănhỏănhấtă0,067W/m.OCăkhiăcóăhàmălượngăsôđaă4%.ă

-ăNếuătheoătiêuăchíăkhốiălượngăth吋ătích,ăvàăh羽ăsốăd磯nănhi羽tăthìăm磯uăcóătỷăl羽ăsôđaă4%ăđượcă
nungătạiănhi羽tăđộă790OCălưuătạiănhi羽tăđộălớnănhấtă30ăphútăcóăkhốiălượngăth吋ătíchă0,22ăg/cm3,ăđộă
hútănướcă8,11%,ăcườngăđộănénă0,62ăMPaă

Bảng 2 - Ảnh hưởng c栄a (Ph映 gia t衣o b丑t than cốc), nhiệt độ đến tính chất 
c栄a th栄y tinh b丑t 

Nhiệt 
độ 

Thành phần 
(%) 

Khối lượng 
thể tích Độ xốp Độ hút 

nư噂c 
Cư運ng 
độ nén Ký hiệu 

mẫu 
(OC) Than cốc (g/cm3) 

Khối 
lượng 

biểu kiến (%) (%) (MPa) 

TC40-1ă 750ă 1.38ă 0.55ă 44.80ă 3.26ă 15.42ă

TC40-5ă 770ă 1.14ă 0.46ă 54.40ă 3.54ă 14.97ă

TC40-9ă 790ă 0.87ă 0.35ă 65.20ă 4.82ă 11.36ă

TC40-13ă 810ă

1ă

0.49ă 0.20ă 80.40ă 4.49ă 7.63ă

TC40-2ă 750ă 1.24ă 0.50ă 50.40ă 3.34ă 14.78ă

TC40-6ă 770ă 1.02ă 0.41ă 59.20ă 3.63ă 13.87ă

TC40-10ă 790ă 0.73ă 0.29ă 70.80ă 3.91ă 11.03ă

TC40-14ă 810ă

2ă

0.41ă 0.16ă 83.60ă 4.52ă 7.52ă

TC40-3ă 750ă 1.19ă 0.48ă 52.40ă 3.47ă 13.89ă

TC40-7ă 770ă 0.95ă 0.38ă 62.00ă 3.59ă 12.78ă

TC40-11ă 790ă

3ă

0.59ă 0.24ă 76.40ă 4.03ă 8.76ă
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Nhiệt 
độ 

Thành phần 
(%) 

Khối lượng 
thể tích Độ xốp Độ hút 

nư噂c 
Cư運ng 
độ nén Ký hiệu 

mẫu 
(OC) Than cốc (g/cm3) 

Khối 
lượng 

biểu kiến (%) (%) (MPa) 

TC40-15ă 810ă ă 0.21ă 0.08ă 91.60ă 4.61ă 4.22ă

TC40-4ă 750ă 1.03ă 0.41ă 58.80ă 3.59ă 12.78ă

TC40-8ă 770ă 0.91ă 0.36ă 63.60ă 3.69ă 11.98ă

TC40-12ă 790ă 0.44ă 0.18ă 82.40ă 4.5ă 6.92ă

TC40-16ă 810ă

4ă

0.12ă 0.06ă 94.40ă 4.58ă 1.56ă

-ăKhiănhi羽tăđộănungătĕngătừă750OCăđếnă810OC,ătạiăcùngăđi隠uăki羽năgiaăcôngănhi羽t,ăcùngăcỡă
hạtăbộtăth栄yătinh,ăkhiăsửădụngătổăhợpăchấtătạoăbọtăthanăcốcăvàăth栄yătinhălỏng,ătínhăchấtăc栄aăth栄yă
tinhăbọtăcóăs詠ăthayăđổi.ă

-ăKhiăthayăđổiăhàmălượngăchấtăphụăgia,ătạiăcùngănhi羽tăđộănung,ătínhăchấtăc栄aăth栄yătinhăbọtăcóă
s詠ăthayăđổiăcụăth吋:ăkhốiălượngăth吋ătíchăgiảm,ăđộăxốpăvàăđộăhútănướcătĕng,ăcườngăđộăgiảm.ă

-ăCấuătrúcălỗărỗngăgồmăcóăcảălỗărỗngăkínăvàălỗărỗngăhởă(độăhútănướcătrênă5%)ă

-ăH羽ăsốăd磯nănhi羽tăc栄aăm磯uăđạtă0,056ăW/mOCătạiă10OCă

-ăNếuă theoă tiêuăchíăkhốiă lượngă th吋ă tích,ăvàăh羽ăsốăd磯nănhi羽tă thìăm磯uăcóă tỷă l羽ă thanăcốcă4%ă
đượcănungă tạiănhi羽tăđộă810OCălưuă tạiănhi羽tăđộă lớnănhấtă30ăphútăcóăkhốiă lượngă th吋ă tíchă0,12ă
g/cm3,ăđộăhútănướcă4,58%,ăcườngăđộănénă1,56ă…ă

b) Kết quả sản xuất thử nghiệm 

Bảng 3 - Kết quả thử nghiệm tính chất c栄a th栄y tinh b丑t 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả 

1ă Khốiălượngăth吋ătíchă g/cm3ă 124ă

2ă Độăhútănướcă %ă 4,05ă

ă Độăthấmănước,ăth吋ătíchă %ă 0,523ă

3ă Cườngăđộănénă MPaă 1,95ă

4ă H羽ăsốăd磯nănhi羽t,ătạiă10OCă W/m.OCă 0,053ă

Nhận xét:  

Soăvớiă kếtă quảă thíă nghi羽m,ăm磯uăcóăkhốiă lượngă th吋ă tíchă vàăđộăhútănướcă thấpăhơnăkhiă thíă
nghi羽m.ăKhốiălượngăth吋ătíchăvàăcườngăđộănénăđạtătheoătiêuăchuẩnăASTMăC205.ă

Độăthấmănướcătínhătheoă%ăth吋ătíchăđạtă0,523%.ăH羽ăsốăd磯nănhi羽tăđạtă0,053W/mOC.ă

4. Kết lu壱n 
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-ăĐ隠ătàiăđãăđạtăđượcătấtăcácăyêuăcầuătrongămụcătiêuăđ隠ăra.ăKếtăquảăthửănghi羽mălàmăđượcă30ă
tấmăcóăkíchăthướcă600x600x10mm,ăm磯uăcóăkhốiălượngăth吋ătíchăvàăđộăhútănướcăthấpăhơnăkhiă
thíănghi羽m.ăĐộăthấmănướcătínhătheoă%ăth吋ătíchăđạtă0,523%,ăh羽ăsốăd磯nănhi羽tăđạtă0,053W/mOC,ă
khốiălượngăth吋ătíchăvàăcườngăđộănénăđạtătheoătiêuăchuẩnăASTMăC205.ăĐ隠ăxuấtăquyătrìnhăcôngă
ngh羽ăsảnăxuấtătấmăth栄yătinhăbọtătheoăhướngăhi羽năđạiăsảnăxuấtăliênătụcăquyămôă20.000ăm3/nĕm.ă

-ă Khiă sửă dụngă chấtă tạoă bọtă sôđaă đãă chếă tạoă đượcăm磯uă cóă nhi羽tă độă nungă từă 750OCăđếnă
790OC,ănhi羽tăđộănungătốiăưuă790OC.ăKhốiălượngăth吋ătíchănhỏănhấtăđạtăđượcălàă0,22ăg/cm3,ăđộă
xốpă91,2%,ăđộăhútănướcă8,11%ăvàăcườngăđộăuốnă0,62MPa.ăCấuătrúcălỗărỗngăgồmăcóăcảălỗărỗngă
kínăvàălỗărỗngăhở.ăH羽ăsốăd磯nănhi羽tăđạtă0,067ăW/mOCătạiă10OC.ă

-ăKhiăsửădụngăchấtătạoăbọtăthanăcốcăđãăchếătạoăđượcăm磯uăcóănhi羽tăđộănungătừă750OCăđếnă
810OC,ănhi羽tăđộănungătốiăưuă810OC.ăKhốiălượngăth吋ătíchănhỏănhấtăđạtăđượcălàă0,12ăg/cm3,ăđộă
xốpă94,4%,ăđộăhútănướcă4,58%ăvàăcườngăđộănénă1,56MPa.ăCấuătrúcălỗărỗngăch栄ăyếuălỗărỗngă
kín.ăH羽ăsốăd磯nănhi羽tăđạtă0,056ăW/m.OCătạiă10OC.ă

-ăGiáăthànhăsảnăxuấtăchoă1m3ăth栄yătinhăbọtălàă395.640ăđồng.ă

ă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO G渦M MÀNG LỌC S盈 DỤNG CHO LỌC NƯỚC 
ĔN U渦NG TINH KHI蔭T 

CERAMICăMEMBRANESăFORăPUREăDRINKINGăWATERăFILTRATIONă

KS. Quách Thanh Tùng, ThS. Nguy宇n Văn Trung 
TrungătâmăGốmăs泳ăvàăTh栄yătinh,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Gốmămàngălọcălàămộtăsảnăphẩmăđặcătrưngăvớiăcấuătrúcălỗăxốpăvàăcácătínhăchấtăđặcăbi羽tăc栄aă

sảnăphẩmănhưăđộăb隠nănhi羽t,ăb隠năhóaăchấtăvàătuổiăthọăcao.ăNghiênăc泳uăđãăcĕnăc泳ătrênăcácătínhă
chấtăcũngănhưăbảnăchấtăc栄aăcácăloạiăhóaăchấtăđ吋ăchếătạoăraămàngăgốmăsửădụngăđ吋ălọcănướcă
ĕnăuốngătinhăkhiết.ăMàngăgốmăgốmăhaiăphầnăchínhă làămàngăhỗă trợăđượcăchếă tạoă từăα-Al2O3ă
bằngăphươngăphápăđổărótăvàănungăởă1200oCălưuătrongă2h;ămàngăph栄ăAlumina;ăSilicaăđượcăchếă
tạoătừăaluminaăisopropoxideăvàătetraorthoethylsilicateăbằngăphươngăphápăsol-gel.ă2ălớpămàngă
ph栄ăđượcănungăởănhi羽tăđộălầnălượtălàă600oCăvàă400oCăvớiătốcăđộănângănhi羽tălàă4oC/phút.ăMàngă
hỗătrợăcóăkíchăthướcălỗăxốpăphânăbốănhỏăhơnă10µm,ămàngăph栄ăaluminaăcóăkíchăthướcăkhôngă
lớnăhơnă100nmăvàămàngăsilicaăcóăkíchăthướcămạngălỗăxốpăkhôngălớnăhơnă5nmăphânăbốăđồngă
đ隠uătrênăb隠ămặtămàng.ăNghiênăc泳uăcũngăđãăhoànăthi羽năđượcăcôngăngh羽ăchếătạoămàngăgốmă
phụcăvụăchoăvi羽călọcănướcăĕnăuốngătinhăkhiết.ă

Từ khóa: Gốmămàngălọc,ălọcănước,ămàngăph栄ăalumina-silica.ă
Abstracts:  
Ceramică membraneă isă aă specială productă withă porousă structuresă andă exceptională

characteristicsă suchă asă thermală resistance,ă chemicală resistanceă andă aă longă expiration.ă
Basically,ătheămembraneăforăpureăeating-drinkingăwaterăfiltrationăwasăresearchedăviaăbaseăthată
isătheăessenceăofăchemicalăsubstances.ăSupportămembraneăwasămanufacturedăbyăα-Al2O3ăwithă
sinteringătemperatureăisă1200oC,ăheatăstorageătimeăisă2ăhoursăandăitsăporousădistributionăisălessă
thană10µm,ăandăAlumina,ăSilicaăcoatingămembraneăwasăpreparedăfromăAluminaă isopropoxideă
andă Tetraorthoethylsilicate.ă Aluminaămembraneă wasă heatedă ată 600oCă andă Silicaămembraneă
wasăheatedăată400oCăwithăbothăheatingărateăisă4oC/min.ăAsăresult,ăAluminaămembraneăhasăporeă
sizeă isă lessă thană 100ă nm,ă Silicateămembraneă hasă poreă sizeă isă lessă thană 5ă nm.ă Finally,ă thisă
researchă completelyă establishesă theă techniqueă toă manufactureă ceramică membraneă foră pureă
eating-drikingăwater.ă

Key words:ăCeramicămembrane,ăwaterăfiltration,ăalumina-silicaăcoating.ă

ă

1. Gi噂i thiệu  

Gốmămàngălọcălàămộtăsảnăphẩmătiênătiếnătrongăcôngăngh羽ălọcănước,ăcôngăngh羽ăđangăđượcă
sửădụngărấtănhi隠uătạiăcácănướcătiênătiếnăhi羽nănay.ăVớiăkhảănĕngăchốngăchịuăĕnămònătốt,ăb隠nă
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vớiăhóaăchấtăcũngănhưănhi羽tăđộăsửădụngăgốmămàngălọcălàămộtăsảnăphẩmătốiăưuăchoăcôngăngh羽ă
sửălýănướcăhi羽nănay.ă

Sảnăphẩmăgốmămàngălọcăđượcăsửădụngăkháărộngărãiătrongăcácăngànhăcôngănghi羽păkhácănhauă
vớiăcácă泳ngădụngăcôngăngh羽ănhưăquáătrìnhăviălọcă(MF),ăsiêuălọcă(UF),ălọcănanoăhayăthẩmăthấuă
khí.ăMàngăviă lọcăcóăkíchăthướcă lỗăxốpă trongăkhoảngătươngăđốiărộngă(từă100ănmăđếnăvàiămicroă
met),ămàngăsiêuălọcăcóăkíchăthướcălỗăxốpătrongăkhoảngătừă1nmăđếnă100nm,ămàngănanoăsửădụngă
choăquáătrìnhătáchăvàăthẩmăthấuăkhíăthườngăcóăkíchăthướcălỗăxốpănhỏăhơnăhoặcăbằngă1nm.ă[1]ă

H羽ăthốngăMFă/ăUFămàngăgốmăquyămôănhỏăcóăth吋ăphụcăvụănhi隠uămụcăđích,ăchẳngăhạnănhưă
cảiă thi羽nă chấtă lượngănướcămáy,ăgiảmă lượngănướcă thảiă hoặcă táiă chếănướcă thảiă hộăgiaăđình,ă
cungăcấpănướcăuốngăanătoànăởănh英ngăvùngăsâuăvùngăxa,ăcácăcuộcăcắmătrạiăhoặcăđiăbộăđườngă
dàiăvàăcungăcấpănướcăuốngăanătoànăởăcácănướcăđangăphátătri吋n.ăă

Quáă trìnhă lọcă nướcă thôngă thườngă sẽă baoăgồmă cácă bướcă khácă nhau,ă tùyă thuộcă vàoă chấtă
lượngă nướcă đầuă vàoă vàă chấtă lượngă nướcăđầuă ra.ăQuyă trìnhă đi吋nă hìnhă trongă vi羽că làmă sạchă
nướcămặtăbaoăgồmăti隠nălọc,ăthêmăhóaăchất,ălọcăt詠ănhiên,ăkhửătrùng,ălọcăbảoăquảnăvàălọc.ăGốmă
màngălọcăMFă/ăUFăđượcăsửădụngăthayăthếăcácăbướcătheoăquyătrìnhăđi吋năhìnhătrênăđồngăthờiă
khôngăcầnăsửădụngăhóaăchấtăvàoănguồnănước,ătiếtăki羽măđángăk吋ădi羽nătíchămặtăbằngăchoălắpă
đặtăh羽ăthốngălọc.ăĐốiăvớiăsảnăxuấtănướcăuốngătừănướcăbi吋n,ămàngăgốmăMFă/ăUFăđượcăsửădụngă
làmăquyătrìnhăti隠năxửălýăchoăthẩmăthấuăngược.ă

Trướcănh英ngăưuăđi吋mănổiăb壱tăvàătínhă泳ngădụngăcaoăc栄aăsảnăphẩmăgốmămàngălọc,ăBộăXâyă
d詠ngăđãăgiaoăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđ隠ătàiă“Nghiênăc泳uăchếătạoăgốmămàngălọcăsửădụngăchoă
lọcănướcăuốngătinhăkhiết”ă

 2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1 Vật liệu thí nghiệm 

Nguyênăli羽uăđ隠ătàiăphụcăvụănghiênăc泳uăđápă泳ngăcácăyêuăcầuănhưăsau:ăM泳căđộăanătoàn,ătinhă
khiết,ăd宇ăcungăcấpăvàăđápă泳ngăcácătínhănĕngăkỹăthu壱tăcầnăthiết,...ă

Bảng 1: Nguyên liệu sử d映ng chế t衣o sản phẩm gốm màng l丑c 

Nhômăancoxită
[(Ch3)2CHO]3Ală

98%;ăM=ă204,2;ăd=ă1,035ă

Tetraethylorthosilicată
Si(OC2H5)4ă

98%;ăM=ă208,33;ăd=ă0,934ă

Isoăpropanolă
CH3CH(OH)CH3ă

99,7%;ăM=60,1;ăd=0,78ă

EthylăAcoholă
C2H6Oă

99,9%;ăM=46,06;ăd=0,78ă

Nitricăaxită
HNO3ă

65%;ăM=63,01;ăd=1,40ă
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Bộtănhômăoxită
α-Al2O3ă

99,9%;ăkíchăthướcăhạt:ă4µm-20µmă

Polyvinylăalcoholă
PVAă

M=9000-10000,ă80%ă

Axitălactică
C3H6O3ă

M=ă98,08;ă80%ă

2.2 Phương pháp thí nghiệm 

2.2.1 Thiết bị và dụng cụ 

Máyă khuấyă từă giaă nhi羽tă LS-Velp,ă t栄ă sấyă 150ă oC,ă khuônă thạchă caoă độă xốpă 40%,ă Lòă nungă
1500oC,ămộtăsốăthiếtăbịăvàădụngăcụăthíănghi羽măkhácăc栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

2.2.2 Quy trình chế tạo mẫu 

* Chế tạo màng hỗ trợ 

Màngă hỗă trợă đượcă chếă tạoă sửă dụngă cácă nguyênă li羽u:ă α-Al2O3;ă C3H6O3;ă Polyvinylă alcoholă
(PVA)ăvàăH2O.ă

a,ăNguyênălýăquáătrìnhătạoăhìnhămàngăhỗătrợăbằngăphươngăphápăđổărótă

Quáătrìnhăđổărótăđượcăchiaăthànhăcácăquáătrìnhăsau:ă

(1)ăTrộnăchấtăphânătánăvàoădungămôiăđãăđượcăl詠aătrọnăbanăđầu.ă

(2)ăThêmăcácăchấtăgiúpătĕngăđộăphânătánăvàătrốngăngưngătụăă

(3)ăThêmăcácăchấtăkếtădínhăsửădụngăă

(4)ăKhửăbọtăkhíătrongădungădịchăhồăđổărótă

(5)ăRótăhồăvàoăkhuônăm磯uăđãăchuẩnăbịăsẵnă

Bộtănguyênăli羽uăα-Al2O3ăsauăkhiăđượcăcânăđịnhălượngăchínhăxácătrộnăvàoăhỗnăhợpădungămôiă+ă
chấtăphânătánă(H2Oă+ăC3H6O3)ăvớiătỷăl羽ăthíchăhợp.ăHỗnăhợpăsauăkhiăkhuấyătrộnăđ隠uăsẽălưuătrongă10ă
phútăđ吋ăđảmăbảoătấtăcảăcácăhạtănguyênăli羽uăphânătánăhoànătoàn.ăChấtăkếtădínhăPVAăđượcăđưaăvàoă
dungădịchă(tỷăl羽ăđưaăraătheoăbảngă10)ăkếtăhợpăvớiăkhuấyănhẹăvàăhútăchânăkhôngăđ吋ăgiảmăthi吋uătốiăđaă
lượngăbọtăkhíăsinhăraătrongăquáătrìnhăphốiătrộnăsẽăgâyăraăkhuyếtăt壱tăchoămộcăkhiăđổărót.ă

Hồăsauăkhiăkhôngăcònăbọtăkhíăvàăđồngănhấtăhoànătoànăsẽăđượcăđổărótăvàoăkhuônăthạchăcaoă
vớiăthờiăgianălưuăkhuônălàă3ăphútăsauăđóăhồăthừaăđượcăđổăraăngoàiăchoăhìnhădạngăbanăđầuăc栄aă
khungămàngăhỗătrợădạngăốngăcóă1ăđáyăkín.ă

Mộcăsauăkhiăchếătạoăđượcăsấyăkhôăvàănungăởănhi羽tăđộă1200OCăvớiăthờiăgianălưuălàă2h.ă

* Chế tạo màng Alumina 

CânăchínhăxácăkhốiălượngăAncoxităvàăisoăpropanonăchoăbàiăphốiăli羽u,ătrộnă2ănguyênăli羽uănàyă
vớiănhauătrongă1hăởănhi羽tăđộă80oC.ăSauăđóănướcăđượcăthêmăvàoătheoătỷăl羽ănêuăraătrongăbảngă
12ăvàăkhuấyătrộnătiếpătrongăvòngă2hăđảmăbảoănhi羽tăđộăkhuấyătrộnăluônăởăm泳că80oC.ăDungădịchă
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bắtăđầuăhìnhăthànhăgelăcóămàuătrắng.ăSauă2hăaxitănitricăđượcăthêmăvàoădungădịchătheoătỷăl羽ăxácă
địnhăvàăkhuấyătrongă2hăliênătục.ăSolăsauăkhiăchếătạoăđ吋ănguộiătớiănhi羽tăđộăphòngăvàăgi英ătrongă
bìnhăth栄yătinhăcóănắpăđ壱y.ă

Nhưăv壱yă taăcó:ă16ăgăAluminaăancoxităđượcă trộnăvớiă100ămlă isopropanol,ăcùngăvớiă283ămlă
H2Oăvàă11ămlăHNO3ăđượcăsửădụngăđ吋ăchếătạoăsolăAlH1ăvàăAl1ă

Màngăaluminaăđượcăhìnhăthànhăbằngăcáchăph栄ăgelăaluminaălênăb隠ămặtămàngăhỗătrợ.ăMàngă
hỗătrợăsauănungăđượcăph栄ăbằngăphươngăphápănhúng,ăquáătrìnhănhúngădi宇năraă4ălầnăđ吋ăđảmă
bảoămàngăgelăđượcăph栄ăhoànătoànălênăb隠ămặtăc栄aămàngăhỗătrợ.ăSauăkhiăph栄ăm磯uăđượcănungă
ởănhi羽tăđộă600oCăvớiătốcăđộănângăvàăgiảmănhi羽tălàă4oC/phút.ă

* Chế tạo màng Silica 

Phươngăphápă1:ăPhươngăphápăsửădụngălàăphươngăphápăkeoătụ,ănguyênăli羽uăsửădụngălàămuốiă
kimăloạiăhoặcăoxităhydratăvớiănướcădư.ăPhảnă泳ngădi宇năraătrongămôiătrườngălỏngăsinhăraăcácăhạtăkeoă
hydroxităgelatin.ăCácăhạtăkeoănayăphânătánăthôngăquaăphảnă泳ngăgiảiăkeoătụăcóăsửădụngăs詠ăhỗătrợă
c栄aăchấtăđi羽năphân.ăCácăhạtăkeoătạoăthànhăthườngăcóăkíchăthướcăvàiăchụcănanoămétărấtăthíchăhợpă
choăvi羽căchếătạoămàngăgốmăviăxốpă(1-20A)ăvàămàngăgốmăxốpă(20-60A).ă

Phươngăphápă2:ăPhươngăphápăsửădụngălàăphươngăphápătrùngăhợpăđ吋ăhìnhăthànhăgel,ăquáătrìnhă
nàyăsửădụngăcácătínhăchấtăc栄aănguyênăli羽uăsauăkhiăbịăth栄yăphân,ăcùngăvớiăs詠ătươngătácăc栄aăcácă
chấtăxúcătácăhìnhăthànhăh羽ăkeoătrongădungămôi.ăQuáătrìnhănàyănêuăraăs詠aăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ă
H2O/Ancoxit;ăpHătớiăs詠ăhìnhăthànhăcũngănhưăkíchăthướcălỗăxốpăc栄aăsảnăphẩmămàngăgốm.ă

XácăđịnhăchínhăxácălượngăTEOSăvàăEthanol,ăsauăđóătrộnă2ăchấtăvớiănhauăvớiănhi羽tăđộăkhuấyă
trộnăđượcăgi英ăởăm泳că50oCătrongă1h.ăSauăđóăhỗnăhợpănướcăvàăaxitănitricăđượcăthêmăvàoăhỗnă
hợp.ăToànăbộăhỗnăhợpădungădịchăđượcăkhuấyătrongă3hăvớiătốcăđộănhi羽tăđộăkhôngăđổi.ăSolăsauă
khiătạoăthànhăđượcăgi英ănguộiătớiănhi羽tăđộăphòngăvàăbảoăquảnătrongăbìnhăđ壱yănắp.ă

Màngăsilicaăđượcăph栄ătr詠cătiếpălênătrênămặtăc栄aălớpămàngăaluminaăđãăhìnhăthànhăsauănungă
vớiăquáă trìnhănhúngăchiaă làmăhaiăgiaiăđoạn,ăgiaiăđoạnă1ăm磯uănhúngă trongăsolăsilicaă4ă lầnăđ吋ă
đảmăbảoăgelăph栄ăhoànătoànătrênăb隠ămặtăc栄aăm磯u,ăgiaiăđoạnăsolăsilicaăđươcăphaăloãngă18ălầnă
đ吋ănhúngănhằmăhànăgắnăcácăkhuyếtăt壱tăcóăth吋ăxuấtăhi羽nătrênăb隠ămặtăgelăph栄ăbanăđầu.ăM磯uăsauă
ph栄ăđượcănungătrongălòănungăvớiănhi羽tăđộălàă400oCăvớiătốcăđộănângăvàăhạănhi羽tălàă4oC/phút.ă

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 406ă

3. Kết quả  
3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ  

ă
Hình 1: Sơ đồ quy trình công nghệ chế tạo gốm lọc 3 lớp 

3.2 Kết quả phân tích 

Phânătíchăcấuătrúcăvàăđườngăkínhălỗăxốpăsảnăphẩmă

Bảng 2: Kết phả phân tích cấu trúc 

M映c Gốm l丑c 3 l噂p Gốm l丑c Nano Geysor 

Cấuătrúcă

3ălớpăcóăđườngăkính:ă
D1ă≤ă10µmă
D2ă≤ă0,1µmă
D3ă≤ă0,005µmă

1ălớpăvớiăđườngăkính:ă
Dăзă0,1ăµmă
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M泳căđộăphânăbốălỗăxốpătrênă
b隠ămặtăgốmălọcă

Lớpăth泳ănhất:ăă

ă
Lớpăth泳ăhai:ă

ă
Lớpăth泳ăba:ă

ă

ă

Cóăth吋ăthấyăđượcăsảnăphẩmăgốmălọcă2ăcóăchấtălượngătừăđ隠ătàiăcóăchấtălượngăkhôngăh隠ăthuaă
kémăsoăvớiăgốmălọcăNanoăGeysorăc栄aăSingapore.ă

Phânătíchăthànhăphầnăkhoángă
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Hình 2: Thành phần khoáng sản phẩm hoàn thiện 

Phânătíchăchấtălượngănướcăsauălọcăthửă

Bảng 3: Kết quả phân tích so sánh chất lượng nư噂c 

TT Chỉ tiêu phân tích Nư噂c đầu vào Nư噂c sau l丑c QCVN 01:2009/BYT 
1ă Độăđụcă 1ă <ă1ă 2ă

2ă Cloruaă 6,4ă <ă5ă 250ă

3ă HàmălượngăSắtă 0,9ă 0,07ă 0,3ă
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TT Chỉ tiêu phân tích Nư噂c đầu vào Nư噂c sau l丑c QCVN 01:2009/BYT 
4ă Hàmălượngămanganătổngăsốă <ă0,027ă <ă0,027ă 0,3ă

5ă HàmălượngăNitrită(NO2-)ă <ă0,003ă <ă0,003ă 3ă

6ă HàmălượngăSulfată(SO4)ă 8ă 5ă 250ă

7ă ChỉăsốăPecmanganată 0,96ă 0,32ă 2ă

8ă Tổngăchấtărắnăhòaătană(TDS)ă 82,8ă 79ă 1000ă

9ă HàmălượngăAsenă 0,013ă 0,0007ă 0,01ă

10ă HàmălượngăFloruaă <ă0,055ă <ă0,0055ă 1,5ă

Chấtălượngănướcăsauălọcăhoànătoànăđápă泳ngăQCVNă01:2009/BYTăchoăsảnăphẩmănướcăĕnă
uốngăsửădụngăchoăhộăgiaăđình.ă

4. Kết lu壱n 

Từăcácăloạiănguyênăli羽uăcôngănghi羽păphổăbiếnănhómăđ隠ătàiăđãăchếătạoăthànhăcôngăsảnăphẩmă
gốmălọcăbaălớpăphụcăvụăchoăvi羽călọcănướcăphụcăvụăĕnăuốngăchoăquyămôăhộăgiaăđình.ă

SảnăphẩmămàngăAluminaăđạtăđượcăđộăphânăbốăcấuătrúcăkheăxốpăđồngăđ隠uăvàăhoànătoànăcóă
khảănĕngăki吋măsoátăđượcănhờăphươngăphápăchếătạoăSol-gelăchoăcácăhạtănhômăoxitănanoăđồngă
đ隠uăvàăph栄ăkínătoànăbộăb隠ămặtăkhungăđịnhăhình.ă

SảnăphẩmămàngăSilicaăvớiăcấuătrúcăt泳ădi羽năcânăđốiătrongăliênăkếtăgelăkhiăph栄ăchoăsảnăphẩmă
màngăđồngăđ隠u,ăphânăbốăcácăhạtăSiO2ăph栄ăhoànătoànălênăb隠ămặtămàngăAluminaăkếtăhợpătạoă
thànhăh羽ăthốngăkênhălọcăcóăkíchăthướcănano.ă

Sảnăphẩmănướcăđápă泳ngăđượcătheoăyêuăcầuăkỹăthu壱tăđặtăraătrongăQCVNă01:2009/BYTă

ă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO PHỤ GIA SẢN XUẤT THAN CỤC ÉP 
S盈 DỤNG TRONG Lọ KHệ HịA THAN 

CEMENTIOUSăADDITIVEăFORăCOALăBALLăFORMATIONă
FORăCOALăGASIFICATIONă

ThS. Nguy宇n Minh QuǶnh, ThS. Nguy宇n H英u Tài, ThS. Nguy宇n Văn Trung 
TrungătâmăGốmăs泳ăvàăTh栄yătinh,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Đ吋ăsảnăxuấtăthanăcụcăépătừăthanăcám,ăcầnăphảiătạoăraăphụăgiaăkếtădính.ăHi羽nănay,ăphụăgiaănàyă

thườngănh壱pătừănướcăngoài,ăch栄ăyếuălàătừăTrungăQuốc.ăVi羽cănghiênăc泳uăchếătạoăcácăloạiăthană
cámăthànhăthanăcụcăépăcóăgiáătrịăcaoăsẽămởăraătri吋năvọngătoălớnăchoăcácăloạiăthanăcámăgiáătrịăthấp.ăă

Đ吋ăcóăđượcăphụăgiaăsảnăxuấtăthanăcụcăépăchấtălượngătươngăđươngăsảnăphẩmănh壱păngoạiă
nhưngăgiáă thànhărẻăhơnăcầnăcóănh英ngănghiênăc泳uăvàăcóăgiảiăphápă l詠aăchọnă loạiăphụăgiaăvàă
côngăngh羽ăhợpălý.ăĐ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăđượcăquyătrìnhăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăphụăgiaăchoăthanăcụcă
épăkếtăhợpătừăchấtăkếtădínhăvôăcơăvàăh英uăcơ.ăPhụăgiaănghiênăc泳uăhoànătoànăcóăth吋ăđápă泳ngă
đượcăyêuăcầuăcôngăngh羽ăchoăsảnăxuấtăthanăcụcăépătrongălòăkhíăhóaăthan.ăSảnăphẩmănghiênă
c泳uăv隠ăcơăbảnăđãăđạtăđượcăcácătínhănĕngăcơ,ălý,ăhóaătươngăđươngăvớiăsảnăphẩmănh壱păngoạiă
cùngăloạiăvàăcóăth吋ăđápă泳ngăđượcănhuăcầuătrongănước.ă

Từ khóa: Phụăgiaăchoăthanăcụcăép.ă

Abstract: 
Howătoămakeăcoalăbriquettesăfromăcoalăpowder,ătheămostăimportantăfactorăisăadhesiveăaddition.ă

Recently,ăthisăadditiveăisăimportedăfromăotherăcountries,ăespecialyăfromăChina.ăTheăinvestigationătoă
makeăcoalăbriquetteăwhichăhasăhighăvalueăandăopportunityătoăuseălowăqualityădustăcoal.ăă

Thisă researchăestablishedă theăadditiveămaterialăwhichă isăsimilarăwithăabroadăanothersăandă
lowă price.ă Initially,ă theă additiveă selection,ă researchă methodă andă appropriateă technologyă areă
imprortant.ă Thisă thesisă selectedă coală briquetteămanufacturingă processă whichă usedă inorganică
andăorganicăadditive.ăTheăresearchăresultăthatăisăsuitableăwithătheăfactoryărequirementsăandăthată
hasăphysical,ămachenicalăandăchemicalăcharacteristicsăsimilarlyăwithăabroadăproducts. 

Keywords: Coalăbriquetteăadditive.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Nhuăcầuăthanăcụcăhàngănĕmălàărấtălớn.ăNhưngădoăhạnăchếăv隠ăcôngăngh羽ăkhaiăthác,ătỷăl羽ăkhaiă
thácăthanăcụcănhỏ,ăphầnălớnălàăthanăcám.ăNênăthanăcụcăkhóăđápă泳ngăđ栄ănhuăcầuăvàăthườngăcóă
giáăthànhăcaoăhơnăthanăcám.ă
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Nh英ngănĕmăgầnăđây,ăcácădoanhănghi羽pătiêuăthụăthanăcụcăđãăbắtăđầuătìmăcáchăgiảmăchiăphíă
sảnăxuấtăbằngăcáchăsửădụngănguồnăthanăcámă(épă thànhăcục).ăSongăsốă lượngăhạnăchế,ăchấtă
lượngăchưaăđápă泳ngăvàăđặcăbi羽tălàăchấtăkếtădínhăv磯năphảiănh壱păngoại.ă

Hi羽nănay,ăcảănướcăcóăkhoảngă82ăcơăsởăsảnăxuấtăgạchăgốmăốpă látăvớiăcôngăsuấtă thiếtăkếă
khoảngă 570ă tri羽uă m2/nĕmă vàă 32ă cơă sởă sảnă xuấtă s泳ă v羽ă sinhă vớiă côngă suấtă 14,7ă tri羽uă sảnă
phẩm/nĕm.ăTrongăđó,ăcóătrênă80%ăcơăsởăsảnăxuấtăgốmăs泳ăxâyăd詠ngăsửădụngăkhíăhóaăthanălàmă
nhiênăli羽uăđốt.ăNhiênăli羽uăchoăkhíăhóaăthanăởăcácănhàămáyăch栄ăyếuălàăthanăcục,ăướcămỗiănĕmă
cầnăkhoảngă1.400.000ătấnăthanăcục.ăăă

Trongăkhiăđó,ăthanăcámă3ăvàă4ăcóănhi羽tătrịătừă6900ă-ă7100ăKcal/kgă(tùyătheoăchấtălượngăc栄aă
than)ăcóăth吋ăsửădụngăthayăthếăthanăđáăởădạngăcục.ăVìăv壱y,ănếuăsảnăxuấtăđượcăthanăcụcăép,ătừă
thanăcámă3,ă4ăsẽăgiúpăchoăcácăcơăsởădùngă lòăkhíăhóaăthanăcóăs詠ă l詠aăchọnănguồnăcungăcấpă
nhiênăli羽uărẻăhơnămàăv磯năcóănhi羽tătrịăđạtăyêuăcầuă[1].ăă

Đ吋ăsảnăxuấtăthanăcụcăépătừăthanăcám,ăcầnăphảiătạoăraăphụăgiaăkếtădính.ăHi羽nănay,ăphụăgiaă
nàyăthườngănh壱pătừănướcăngoài,ăch栄ăyếuălàătừăTrungăQuốc.ăVi羽cănghiênăc泳uăchếătạoăcácăloạiă
thanăcámăthànhăthanăcụcăépăcóăgiáă trịăcaoăsẽămởăraămộtă tri吋năvọngătoă lớnăchoăcácă loạiă thană
cámăgiáătrịăthấp.ăVìăv壱y,ăvi羽cănghiênăc泳uăchếătạoăphụăgiaăkếtădínhăchoăthanăcụcăépăđ吋ăđápă泳ngă
nhuăcầuăsảnăxuấtăthanăcụcăchoăcácălòăkhíăhoáăthanătrongănướcălàărấtăcầnăthiết.ă

Ƣu điểm của than cục ép: 

-ăT壱nădụngănguồnăthanăcámăchếătạoăthànhăthanăcụcăépăsẽăgiảmăkhóăkhĕnăv隠ănguồnăcungă
泳ngăthanăcụcăhi羽nănayă[3];ăă

-ăĐộăc泳ngătốtădoăthanăcámăépăđượcălàmătừăthanăcámăxayănhuy宇năvàăépăthànhăcụcăvớiămáyă
épătrục;ă

-ăĐộăẩmănhỏădoăthanăđượcăsấyăkhô;ă

-ăNhi羽tălượngăthanăổnăđịnhăvìăđượcăsảnăxuấtăhàngăloạt;ă

-ăGiáăthànhărẻăhơnăthanăcục;ă

-ăGiảmăchiăphíănhiênăli羽uăvàăch栄ăđộngăhơnătrongăsảnăxuất.ă

2. M映c tiêu nghiên c泳u  

-ăChếătạoăphụăgiaăsảnăxuấtăthanăcụcăépăsửădụngăchoălòăkhíăhóaăthan,ăgópăphầnăch栄ăđộngă
hơnătrongăsảnăxuất.ăă

-ăThanăcụcăépăsửădụngăphụăgiaănghiênăc泳uăđạtăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tătươngăđươngăthanăcụcă
c栄aăcácălòăkhíăhóaăthan.ă

3. Kết quả nghiên c泳u  

D詠aătrênănh英ngănghiênăc泳uătổngăquanălýăthuyếtăvàăcơăsởăkhoaăhọcăv隠ăthanăcụcăép,ăphụăgiaă
choăthanăvàăcácăloạiăchấtăkếtădính,ănhómăđ隠ătàiăđãătiếnăhànhănghiênăc泳uăchếătạoăphụăgiaăkếtă
dínhăđ吋ăchếătạoăthanăcụcăép.ăCácăbướcănghiênăc泳uăđượcăth詠căhi羽n,ăcụăth吋ănhưăsau: 

-ăNghiênăc泳u,ăkhảoăsátăcácăloạiăchấtăkếtădínhăđ吋ăchếătạoăphụăgia;ă
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-ăKhảoăsátăthanăcụcăépătrênăthịătrườngăvàăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăthanăcụcăépătạiănhàămáy;ă
-ăNghiênăc泳u,ăl詠aăchọnăphụăgiaăchếătạoăphụăgiaăsảnăxuấtăthanăcụcăép;ă
-ăNghiênăc泳u,ă泳ngădụngăphụăgiaăchếătạoăthanăcụcăépătrênădâyăchuy隠năsảnăxuất.ă

3.1. Yêu cǡu chất kết dính sử dụng cho than cục ép 

Chấtăkếtădínhăcóătácădụngădínhăkếtănh英ngăhạtăthanăcámămịnătạoăthànhămộtăkhốiăvàăduyătrìă
cườngăđộătrongăquáătrìnhăsửădụngăcũngănhưăđảmăbảoăchấtălượngăv隠ănhi羽t.ăChấtăkếtădínhăphảiă
đạtănh英ngăyêuăcầuăsau:ă

Yêu cầu về cơ học 

+ăDínhăkếtătốt:ăm泳căhaoăhụtăc栄aăsảnăphẩmăkhôngăquáă5%.ăă
+ăĐộăc泳ngăcầnăđảmăbảo,ătránhăvỡăgâyătắcălòăvàăs詠ăcố.ăă
+ăB隠năthờiătiết:ăđảmăbảoăkhôngăbịătả,ăt詠ăvỡă...ă
Yêu cầu về nhiệt 

+ăNhi羽tătrị:ăm泳căđộăgiảmănhi羽tătrịăsoăvớiăthanăcámăgốcătrongăkhoảngă5ă-ă15%.ăă

3.2. Nghiên cứu, lựa chọn phụ gia và tính toán phối liệu sản xuất than cục ép 

3.2.1. Nghiên cứu lựa chọn phụ gia cho than cục ép 

D詠aătrênăkếtăquảăkhảoăsátăthanăcụcăépătrênăthịătrường,ăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăthanăcụcăépăc栄aă
nhàămáyăđ吋ăl詠aăchọnăphụăgiaăvàătínhătoánăphốiăli羽uăchoăthanăcụcăépătrongănghiênăc泳uăphòngă
thíănghi羽m.ă

Đ隠ătàiăsửădụngănghiênăc泳uăthửănghi羽mălàăthanăcámă3băHạăLongăvàă3băHònăGaiăCẩmăPhảă[2]ă
vàăchọnămộtăsốăphụăgiaăphùăhợpăchoăsảnăxuấtă thanăcụcăépănhư:ăbentonit,ăchấtă liênăkếtăphốtă
phátă(chấtăkếtădínhăvôăcơ);ăPVAăvàărỉăm壱tă(chấtăkếtădínhăh英uăcơ)ă[4].ă

Chấtăkếtădínhăvôăcơ:ăphùăhợpăvớiăgiaiăđoạnănhi羽tăđộăcao,ătuyănhiên,ănếuăchoăhàmălượngăquáă
nhi隠uăsẽălàmăgiảmănhi羽tătrịăc栄aăthan.ă

+ăBentonite:ăcóăđộădẻoăcaoăkhiătạoăẩmănhưngăkhiăkhôălạiăhútănước,ăkếtădínhăởănhi羽tăđộăcao,ă
cườngăđộăthấpă;ă

+ăChấtăliênăkếtăphốtăphát:ăcóăđộăbámădínhătốtăhơn,ăb隠năxỉăởănhi羽tăđộăcao.ă

Chấtăkếtădínhăh英uăcơ:ăphùăhợpăkhiăsửădụngăởănhi羽tăđộăthấpăvàăcảiăthi羽nătínhăchấtălưuăbiếnă
khiătạoăhình.ă

+ăPVA:ălàăchấtăkếtădínhătốtăởănhi羽tăđộăthấp,ăkhôngăthấmănước,ăkhôngătanărãănhưngătanătrongă
nướcăấmă(700C)ăvàăH3PO4.ăăăă

+ăRỉăm壱t:ăkhảănĕngăkếtădínhărấtătốt,ăkhôngăb隠nănước.ăă

3.2.2. Nghiên cứu, tính toán phối liệu sản xuất than cục ép 

Nhómăđ隠ătàiăđãătiếnăhànhănghiênăc泳uăcácăthànhăphầnăphốiăli羽uăsảnăxuấtăthanăcụcăépăkhácă
nhauătrênăcơăsởăthayăđổiăcácăloạiăphụăgia.ăVớiătiêuăchí,ăthanăcụcăépăphảiăđảmăbảoăv隠ăđộăb隠nă
cơ,ăb隠nănhi羽tăvàăkinhătế.ă
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Sauăkhiăcóăhỗnăhợpăphụăgiaăđãăphốiă trộnăđồngănhất,ă tiếnăhànhătrộnăthanăcámă(khốiă lượngă
mỗiăbàiăphốiăli羽uăthửănghi羽mălàă1ăkgăthan)ăkếtăhợpăvớiăcácăloạiăphụăgiaăkhácănhauăvàăthayăđổiă
hàmălượngăphụăgiaăđưaăvào.ăă

Thanăcámăcóăcỡăhạtătừă1ă-ă15ămmăđượcănghi隠năđếnăcỡăhạtănhỏăhơnă3mm.ăSauăđó,ăthanătrộnă
vớiăhỗnăhợpăchấtăkếtădínhătheoătỷăl羽ăphốiăli羽uăkhácănhau,ătạoăẩmă10ă-ă15%ărồiăépăthànhăhìnhătrụă
tròn,ă sấyă khôăm磯uăvàănungăởă1200oC.ăCácăm磯uă thíă nghi羽măđượcă tiếnăhànhăsongăsong,ăđốiă
ch泳ngăvớiăm磯uăthanăcụcăépăc栄aănhàămáy.ă

Đ隠ătàiătiếnăhànhănghiênăc泳uăthíănghi羽măđốiăvớiă4ăbàiăphốiăli羽uăphụăgiaăsửădụngăcácăloạiăchấtă
kếtădínhăđãăl詠aăchọnăởătrên:ă

-ăPhụăgiaăBR:ăSửădụngăchấtăkếtădínhălàăbentonităvàărỉăm壱t;ă

-ăPhụăgiaăBP:ăSửădụngăchấtăkếtădínhălàăbentonităvàăPVA;ă

-ăPhụăgiaăBRP:ăSửădụngăchấtăkếtădínhălàăbentonit,ărỉăm壱tăvàăchấtăliênăkếtăphốtăphát;ă

-ăPhụăgiaăBPP:ăSửădụngăchấtăkếtădínhălàăbentonit,ăPVAăvàăchấtăliênăkếtăphốtăphát;ă

Vớiămỗiăloạiăphụăgia,ăđượcănghiênăc泳uăphốiătrộnăbởiăcácăchấtăkếtădínhăvớiătỷăl羽ăkhácănhauă
thànhăcácăphốiăli羽uă(5ăbàiăphốiăli羽u).ăVớiămỗiăbàiăphốiăli羽uăphụăgia,ătiếnăhànhătrộnăvớiăthanătheoă
5ătỷăl羽ăkhácănhau.ăSauăđó,ătiếnăhànhăki吋mătraămộtăsốătínhăchấtăc栄aăthanăcụcăépănhưăkhảănĕngă
tạoăhình,ăcườngăđộ,ăđộăchịuănước,ăđộăchịuănhi羽t.ăKếtăquảăchấtălượngăthanăcụcăépăđốiăvớiătừngă
loạiăphụăgiaănhưăsau:ă

-ăĐốiăvớiăphụăgiaăBR:ăkhảănĕngătạoăhìnhătươngăđốiă tốt,ăbịădínhăkhuônăkhiăhàmălượngăm壱tă
míaă>ă15%;ăđộăb隠năcơăvàăb隠nănướcăc栄aăviênăthanăsauăépălạiăyếu.ăHầuăhết,ăcácăm磯uăđ隠uăbịăvỡă
vàăbịătanărãăkhiăngâmătrongănướcăvàăsuyăyếuătheoăthờiăgian.ă

-ăĐốiăvớiăphụăgiaăBP:ăkhảănĕngătạoăhìnhătươngăđốiătốt,ăkhảănĕngăchịuănướcătốtă(cácăm磯uăđ隠uă
khôngăbịă tană rã).ăTuyănhiên,ăđộăb隠năcơ,ăđộăb隠nănhi羽tăchưaăđạtăyêuăcầu,ăcácăm磯uăv磯năbịăvỡă
nhi隠uăvàăv磯năcònăhi羽nătượngăxỉăbịăchảy.ăBàiăphốiăli羽uăsửădụngă4%ăphụăgiaăBP3ă(70%ăbentonită
vàă30%ăPVA)ăchoăkếtăquảătươngăđốiătốtăvàăcóăhàmălượngăphụăgiaăđưaăvàoăthấpănhưngăv磯năđạtă
cácătínhăchấtăkỹăthu壱tănhưătạoăhìnhătốt,ăm磯uăkhôngăvỡ,ăkhôngăbịătanărã.ăTuyănhiên,ăchỉătiêuăv隠ă
độăb隠nănhi羽tăc栄aăxỉăchưaăđạtăyêuăcầu.ă

-ăĐốiăvớiăphụăgiaăBRP:ăkếtăquảătươngăđốiătốt.ăCácăm磯uăb隠nănhi羽tăvàăkhôngăcóăhi羽nătượngăxỉă
bịăchảy.ăTuyănhiên,ănh英ngăm磯uănàyălạiăcóăhi羽nătượngădínhăkhuônăhoặcăcườngăđộăcònăyếu.ă

-ăĐốiăvớiăphụăgiaăBPP:ăTừăkếtăquảăthửănghi羽măbàiăphốiăli羽uăsửădụngăphụăgiaăBPăchoăthấy,ă
phốiăli羽uăthanăcụcăépăTBPă3.2ăchoăkếtăquảătốtănhất.ăVìăv壱y,ăđ隠ătàiătiếpătụcăkhảoăsátăd詠aătrênătỷă
l羽ăphụăgiaădaoăđộngătrongăkhoảngănàyăvàăcóăbổăsungăthêmăchấtăliênăkếtăphốtăphát.ă

Kếtăquảăthửănghi羽măthanăcụcăépăbằngăchấtăkếtădínhălàăBentonite,ăPVAăvàăchấtăliênăkếtăphốtă
phátăchoăkếtăquảăkhảăquan,ăcácăm磯uătạoăhìnhă tốt,ăcườngăđộăcao,ăkhôngăbịăvỡ,ăhầuăhếtăchịuă
đượcăngâmănướcătrongă5hăvàăchịuăđượcănhi羽tăđộăcao.ăHầuăhếtăcácăm磯uăthửănghi羽măđ隠uăđạtă
theoăyêuăcầuăđặtă ra.ăTuyănhiên,ăcóăm磯uăTBPP3.2ă (PhụăgiaăBPP3ăcó:ă74%ăbentoniteă+ă20%ă
PVAă+ă6%ăchấtăliênăkếtăphốtăphát)ăvớiă4%ăphụăgiaăBPP3ăđạtăđượcăcảăchỉătiêuăv隠ăkỹăthu壱tăvàă
kinhătế.ă
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Bảng 1. Kết quả thử nghiệm than c映c ép TBPP3.2 

Khả năng 
t衣o hình 

Cư運ng độ  
(rơi ở độ cao 3,0 m) 

Độ chịu nư噂c  
(thử trong 5h)  

Độ chịu nhiệt c栄a xỉ 
(ở 1200oC) 

Tạoăhìnhătốtă Khôngăvỡă Khôngătanăkhiăngâmănướcă Khôngăchảy,ăxỉătáchărờiă

3.2.3. Lựa chọn phụ gia, bài phối liệu sản xuất than cục ép 

Kếtăquảăsoăsánhătínhăchấtăkỹăthu壱tăc栄aăthanăcụcăépăsửădụngăphụăgiaănghiênăc泳uăvớiăthană
cụcăépăc栄aănhàămáyăđượcăđưaăraăởăBảngă2.ă

Bảng 2. Tổng hợp kết quả thử nghiệm than c映c ép 

Bài phối 
liệu 

Khả năng 
t衣o hình 

Cư運ng độ 
(rơi ở độ cao 3 m) 

Độ chịu nư噂c 
trong 5h 

Độ chịu nhiệt c栄a xỉ 
ở 1200OC 

TBRă Tốtă Vỡă30ă Tanărãă Chảy,ăbếtăthànhămảngă

TBPă Tốtă Khôngăvỡă Khôngătanărãă Hơiăchảy,ăxỉătáchărờiă

TBRPă Tốtă Vỡă20%ă Tanăítăkhiăngâmănước Khôngăchảyă

TBPPă Tốtă Khôngăvỡă Khôngătanărãă Khôngăchảy,ăxỉătáchărờiă

M磯uănhàă
máyă Tốtă

-ăĐộăcaoă1,2m:ăkhôngăvỡă
-ăĐộăcaoă3m:ăvỡă50%ă

Tanărãăsauă20ăphútă Khôngăchảy,ăxỉătáchărờiă

Nhận xét:ăKếtăquảănghiênăc泳uăthửănghi羽măchoăthấy,ăthanăcụcăépăsửădụngăphụăgiaăcóăcácă
chấtăkếtădínhăPVAă+ăbentonită+ăchấtăliênăkếtăphốtăphátăchoăkếtăquảătốtănhấtă(TBPP),ăđápă泳ngă
cácăchỉătiêuăkỹăthu壱tăđ隠ăraănhư:ăkhảănĕngătạoăhìnhătốt,ăđộăb隠năcơătốt,ăkhôngătanărãătrongănướcă
vàătroăxỉăsauăcháyăkhôngăbịăchảyăhayătanăvỡăvàăcóăgiáăthànhăphùăhợp.ă

Bảng 3. Kết quả phân tích nhiệt trị sau khi ép c映c 

Tên mẫu Nhiệt trị, kcal/kg Độ suy giảm nhiệt trị, % Độ tro, % Độ chênh lệch, %
Thanăcámă3bă 7389ă ă 11,99ă ă

ThanăcụcăépăTBPPă3.2ă 7350ă 0,53ă 12,80ă 7,56ă

Quaăđánhăgiáătínhăcôngăngh羽ăvàătri羽tătrịăchoăthấy,ănhi羽tătrịăc栄aăthanăcụcăépăsuyăgiảmăkhôngă
đángăk吋ăsoăvớiăthanăcámă3b,ăhàmălượngătroăcũngătĕngăít.ăă

Thanăđượcăépătừăthanăcámă3,ăsửădụngăchấtăkếtădínhăh英uăcơăvớiăhàmălượngăthấpănênăchấtă
lượngăc栄aăthanăgầnănhưăkhôngăgiảm.ă姶uăđi吋m:ăhi羽uăquảăcháyăcao,ălớnăhơnă20%ăsoăvớiăthană
thường,ă troă xỉă khôngă bịă kếtă cục,ă khôngă gâyă tắcă lò.ă Chấtă lượngă tươngă đươngă vớiă thană cụcă
nhưngăgiáăthànhărẻăhơn.ă

4. Triển khai 泳ng d映ng thử nghiệm trên dây chuy隠n sản xuất 

Từăcácăkếtăquảănghiênăc泳uătrongăphòngăthíănghi羽m,ănhómăđ隠ătàiă tiếnăhànhătri吋năkhaiăsảnă
xuấtăthửănghi羽mă2ătấnăthanăcụcăépătrênădâyăchuy隠năcôngăngh羽ăkhíăhóaăthanăc栄aăcôngătyăPrimeă
PhổăYênăcóăcôngăsuấtălàă125ătấnăthan/ngày.ăCôngăsuấtămáyăépălàă10ătấnăthan/giờ.ă
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Bảng 4. Kết quả thử nghiệm mẫu than sản xuất thử 

TT Chỉ tiêu kỹ thu壱t yêu cầu Kết quả 

1ă Thửărơiăởăđộăcaoă3mă khôngăvỡă

2ă Ngâmănướcătrongăvòngă5hă khôngătanărãă

3ă Độăb隠nănhi羽tăc栄aăxỉă khôngăchảyă

4ă Độăsuyăgiảmănhi羽tătrịănhỏăhơnă5%ă đạtăyêuăcầuă

Nhận xét: M磯uăthanăcụcăépăthuăđượcăcóăđặcătínhăkỹăthu壱tăđạtăcácăyêuăcầuăđặtăra.ăTuyănhiên,ă
trênăth詠cătếăkhiăđưaăPVA,ăbentoniteăvàăchấtăliênăkếtăphốtăphátăvàoăcùngămộtăthờiăđi吋măthìăs詠ă
hòaătanăc栄aăPVAăvàoănướcăkém,ăd磯năđếnăs詠ătạoămàngăc栄aăPVAăquanhăcácăhạtăthanăkémălàmă
giảmăcườngăđộăchiuăvaăđ壱păc栄aăthanăcụcăép.ăĐ隠ăxuấtăđưaăPVAăởăgiaiăđoạnăsau,ăPVAăhòaătană
trongănướcă70oC,ăđưaăvàoăđồngăthờiălúcătạoăẩm.ăă

Trongăquáătrìnhătri吋năkhaiăsảnăxuấtăthửănghi羽măđãăphátăsinhămộtăsốăvấnăđ隠ăảnhăhưởngătớiă
chấtălượngăsảnăphẩm,ăcụăth吋ălà:ă

-ăDoăkhốiălượngă泳ngădụngăthửănghi羽mălàănhỏănênăchưaăđảmăbảoăđượcăs詠ăổnăđịnhăv隠ăchấtă
lượngăc栄aăviênăthanăép;ă

-ăPhụăgiaăđưaăvàoăth栄ăcông.ăVìăv壱y,ărấtăkhóăđ吋ăđồngănhấtăgi英aăthanăvàăphốiăli羽u.ăĐi隠uănàyă
cũngălàmăgiảmăchấtălượngăc栄aăviênăthanăép;ă

-ăChưaăxácăđịnhăđượcăchínhăxácăhi羽uăquảăc栄aăvi羽căcháyăthanăcụcăépătrongălòădoăsốălượngă
quáănhỏăsoăvớiăcôngăsuấtăc栄aălò.ă

5. Quy trình công nghệ chế t衣o than c映c ép cho lò khí hóa than 

Đ隠ăxuấtăsơăđồăcôngăngh羽ăchếătạoăthanăcụcăépăsau:ă

ă
Hình 1. Sơ đồ công nghệ chế tạo than cục ép  
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6. Kết lu壱n 

a)ăĐ隠ătàiăđãăđãăhoànăthànhăcácămụcătiêuăđ隠ăra,ăcụăth吋ălà:ă

-ăNghiênăc泳uăchếătạoăđượcăphụăgiaăsảnăxuấtăthanăcụcăépăsửădụngăchoălòăkhíăhóaăthan.ă

-ăThanăcụcăépăsửădụngăphụăgiaănghiênăc泳uăđạtăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tăsửădụngăchoălòăkhíăhóaă
thanăv隠ăđộăb隠năcơ,ăđộăb隠nănhi羽t,ăđộăchịuănước,ănhi羽tătrị,...ă

-ăĐãă泳ngădụngăthửănghi羽mă1.000ăkgătrênădâyăchuy隠năsảnăxuấtăcôngănghi羽păvàăđạtăđượcăkếtă
quảănhấtăđịnh.ăă

-ăĐãăđưaăraăquyătrìnhăcôngăngh羽ăcôngăngh羽ăchếătạoăphụăgiaăkếtădínhăthanăcụcăépăphùăhợpă
vớiăyêuăcầuăc栄aăsảnăxuấtăcôngănghi羽p.ă

b)ăPhụăgiaănghiênăc泳uăcóăchấtălượngăđảmăbảoăthayăthếăđượcăphụăgiaănh壱păngoại.ă

c)ăĐ隠ătàiăđãăkhảoăsát,ănghiênăc泳uăthửănghi羽măcácăphụăgiaăkếtădính,ăbaoăgồmăcácăchấtăkếtă
dínhăh英uăcơăvàăvôăcơăvàăđãăxácăđịnhăđượcăbàiăphụăgiaăkếtădínhătốiăưu.ăPhụăgiaăkếtădínhătốiăưuă
choă thanăcụcăépă làăhợpăchấtăPVA,ăbentoniteăThanhăHóaăvàăchấtă liênăkếtăphốtăphátăvớiă tỷă l羽ă
20/74/6ăvàăhàmălượngăsửădụngălàă4%.ă

d)ăSơăbộătínhătoánăkinhătếăđãăchoăbiếtăchiăphíăgiáăthànhăkhiăsảnăxuấtăsửădụngăphụăgiaănghiênă
c泳uăcóăth吋ăgiảmă15ă-ă20%.ăTuyănhiên,ăđ吋ăđánhăgiáăđầyăđ栄ăhơnăphảiăthôngăquaăsảnăxuấtăthửă
nghi羽măởăquyămôăsảnăxuấtăcôngănghi羽p.ă

ă
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĔNG TÁCH LỌC C曳A G渦M LỌC NƯỚC 
VỚI DUNG DỊCH XANH METYLEN 

EVALUATEăCAPACITYăOFăTHEăFILTRATIONăANDăALSOăTHEă
RESILIENCEăOFăTHEăFILTERABLEăCAPACITYăFORăMETHYTHIONINIUMă

CHLORIDEăSOLUTIONă

KS. Nguy宇n Thị Lệ Quyên2, KS. Quách Thanh Tùng2,  
PGS. TS. Nguy宇n Thế H英u1, TS. Trịnh Minh Đ衣t2 

1KhoaăCôngăngh羽ăHóa,ăTrườngăĐạiăhọcăCôngănghi羽păHàăNộiă
2Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Trongănghiênăc泳uănàyăđãă tiếnăhànhă thửănghi羽măđặcă tínhă lọcăvàănĕngăsuấtă lọc,ăkhảănĕngă

phụcăhồiănĕngăsuấtălọcăđốiăvớiădungădịchăxanhămetylen,ăcácăkếtăquảăchoăthấyăgốmălọcăcóătỷăl羽ă
65ă%ăoxitănhômăph栄ălớpăgelăaluminaăcóăkhảănĕngălọcădungădịchătừăxanhămetylenăthànhăkhôngă
màu.ăVi羽căsửădụngăgốmălọcătrongăh羽ăthốngălọcănướcălàmăgiảmăchiăphíăvìăgốmălọcăcóătuổiăthọă
cao,ăkhôngăcầnădùngăđi羽n,ăgiảmăthi吋uătácăđộngăđếnămôiătrườngăvìăkhôngăcóănướcăthải.ăă

Từ khóa:ăGốmălọc,ămàngăgốm.ă

Abstract: 
Characteristic,ăproductivityăandărecycleăfitrationăofăceramicămembraneăwithămethythioniniumă

chlorideăsolutionăwereătestedăinăthisăresearch.ăTheăresultsăshowăthatătheăceramicăfiltersăwhichă
includingă 65%ă aluminumă oxideă hasă coatedă withă aluminaă gelă cană filterămethylenceă solutionsă
formă blueă toă becomeă colorless.ă Usingă ceramică filteră ină wateră filtrationă systemă reducesă costă
becauseă ită isă durable,ă noă electricityă consuming,ă minimizingă theă pollutedă impactă onă theă
environmentăbecauseăthereăisănoăwastewaterăinăthisăprocess.ă

Keywords: Ceramicăfilters,ăceramicămembrane.ă

ă

1. Gi噂i thiệu: 

Trongăkhoảngăvàiăchụcănĕmătrởălạiăđây,ăkỹăthu壱tălọcăbằngăgốmăđãăcóănh英ngăbướcătiếnăbộă
vượtăb壱căvàăđượcăápădụngărộngărãiăởăquiămôăcôngănghi羽păchoănhi隠uămụcăđíchăkhácănhau,ănhưă
sảnăxuấtănướcăsạchăvàăsiêuăsạch,ă lọcăhoáădầu,ădượcăphẩm,ăth詠căphẩm,ăhoáăchất,ăyă tế,ămôiă
trườngă…[1,2,3].ăă姶uăđi吋măc栄aăphươngăphápălọcăbằngăgốmălà:ăb隠năcơăcao,ăđảmăbảoăcácătínhă
chấtănhi羽tăvàăhóaătốt,ăkhôngănướcăthải,ăđồngăthờiăvi羽căv羽ăsinhăcũngăd宇ădàngăhơn,ăcơăchếălọcă
nướcăliênătục,ăđảmăbảoăđầyăđ栄ăkhoángăchấtăchoăcơăth吋,ătiếtăki羽mănĕngălượngăvàăthânăthi羽năvớiă
môiătrườngă[5,6,7].ă
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Tuyă nhiên,ămộtă vấnă đ隠ă thườngă gặpă trongă cácă quáă trìnhă lọcă nóiă chungă làă hi羽nă tượngă tắcă
(fouling),ădoăcơăchếălọcănướcăđiătừăngoàiăvàoănênăcácăchấtăcặnăbẩnăd宇ăbịătíchălũyătrênăb隠ămặtă
gốmălọc,ălàmăgiảmăđángăk吋ănĕngăsuấtălọc.ăMộtătrongănh英ngăgiảiăphápăđơnăgiảnăđ吋ăgiảmăm泳că
độăfoulingălàăsửădụngăphươngăphápărửaă(phươngăphápăphiătiêuăchuẩn).ă

Trongăbàiănàyăchúngătôiătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăkhảănĕngălọcădungădịchăxanhămetylenă
c栄aăgốmă lọcă thôngăquaăvi羽căkhảoăsátăkhảănĕngă lọc,ănĕngăsuấtă lọc,ăkhảănĕngăphụcăhồiănĕngă
suấtălọcăbằngăphươngăphápărửa.ăăă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1 Vật liệu thí nghiệm 

STT Hóa chất M映c đích sử d映ng Ghi chú 

1ă Nướcăcấtă Phaăhóaăchấtă ăă

2ă Xanhămetylen,ăC16H18N3SClă Phaădungădịchătáchă 遺năĐộă

3ă Axităxitric,ăC6H8O7ă Phaădungădịchărửaă TrungăQuốcă

4ă STPP,ăNa5P3O10ă Phaădungădịchărửaă TrungăQuốcă

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Đánh giá khả năng tách lọc của gốm lọc với đối tượng tách lọc là xanh metylen  

Tínhăchấtă táchăc栄aăgốmă lọcăđượcăđánhăgiáăquaămàuăc栄aădịchă lọcă (hoặcăđộă lưuăgi英ăhoặcă
hi羽uăsuấtă lọc)ăvàănĕngăsuấtă lọcăvớiăcácănồngăđộăkhácănhauă [3,7,8,9,10]ăc栄aădungădịchăxanhă
metylenăcũngănhưăm泳căđộăcôăđặcădungădịchăsoăvớiădungădịchăbanăđầu.ăĐộălưuăgi英ăc栄aăgốmă
lọcăđượcăxácăđịnhăbởiăcôngăth泳c:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

0

0

100%C C
R

C

 
ăăăăăăăăăăăă

ăă

Trongăđó:ăăăăăă

C0ă=ăNồngăđộăxanhămetylenătrongădungădịchăbanăđầuă(%)ă

Că=ăNồngăđộăxanhămetylenătrongădịchălọcă(%)ă

Hoặcăkhảănĕngătáchăc栄aăgốmălọcăđượcăđánhăgiáăquaăđộătrongăvàămàuăc栄aădịchălọc.ă

Nĕngăsuấtălọcăc栄aăgốmălọcăđượcăxácăđịnhăbằngăcáchăđoăth吋ătíchădịchălọcăv壱năchuy吋năquaă
gốmălọcătrongămộtăkhoảngăthờiăgianătạiăápăsuấtăxácăđịnh,ăsauăđóăápădụngăcôngăth泳c:ă


tS

V
J ăhoặcă

tS

V
J  ă[L/m2.h.bar]ăhoặcă[L/m2.h]ăăăă

Trongăđó:ăăăăăăăăăă

Vă=ăTh吋ătíchădịchălọcă[LăhoặcămL].ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 418ă

Să=ăDi羽nătíchăb隠ămặtălàmăvi羽căc栄aămàngă[m2ăhoặcăcm2].ă

tă=ăThờiăgianălọcă[hăhoặcăphút]ă

Pă=ăÁpăsuấtătáchă[bar]ă
2.2.2  Đánh giá độ giảm năng suất lọc theo thời gian 

Độăgiảmănĕngăsuấtălọcătheoăthờiăgianălàămộtăchỉătiêuăkháăquanătrọngătrongăcácăquáătrìnhălọc,ă
choăphépăđánhăgiáăm泳căđộăcũngănhưăkhảănĕngătắcăgốmălọcăsauămộtăthờiăgianălọcă[3,7,8,9,10].ă
Độăgiảmănĕngăsuấtă lọcăcàngănhỏ,ăgốmă lọcăcàngăsửădụngăđượcă lâuă(ítăbịă tắcăhơn),ă lọcăđượcă
nhi隠uădungădịchăhơn,ăchuăkỳărửaăgốmălọcădàiăhơn,ătiếtăki羽măthờiăgianăvàăchiăphíăchoăquáătrìnhă
lọc.ăTrongănghiênăc泳uănày,ătiếnăhànhăxácăđịnhăđộăgiảmănĕngăsuấtălọcăbằngăphươngăphápăđoă
th吋ătíchădịchălọcătheoăthờiăgian,ăc泳ăsauămỗiă5ăphútălạiăghiăth吋ătíchădịchălọcămộtălần.ăSauăđóăápă
dụngăcôngăth泳că(2.2)ăđ吋ătínhănĕngăsuấtălọcătạiăthờiăđi吋mătươngă泳ng.ă

2.2.3  Đánh giá khả năng phục hồi của năng suất lọc bằng phương pháp rửa 

Màngăsauăkhiă lọcăđượcărửaă lầnă lượtăbằngănướcăcấtăvàăcácădungădịchărửaăSTPPă2%,ăaxită
citrică2%,ăsauămỗiălầnărửaăđoăđộăthấmănướcăc栄aămàng.ăKhảănĕngăphụcăhồiănĕngăsuấtălọcăc栄aă
màngăđượcăxácăđịnhăbằngăcáchăsoăsánhăđộăthấmănướcăc栄aămàngătrướcăvàăsauăkhiărửa.ă

3. Kết quả nghiên c泳u: 

3.1 Đánh giá khả năng tách loại xanh metylen của gốm lọc 

Trongăthíănghi羽mănày,ădungădịchăxanhămetylenăđượcălọcăquaămàngăgốm.ăDungădịchăxanhă
metylenăđượcăphaălầnălượtăởăcácănồngăđộă3%,ă5%,ă10%,ă20ă%ăvàă30%.ăTiếnăhànhălọcăquaă
gốmălọcădungădịchăxanhămetylenătrênăh羽ăthốngălọcăliênătụcăvàăki吋mătraălưuălượngădòngădịchă
lọc,ă5ăphútămộtălầnătrongă60ăphút.ăKếtăquảăth詠cănghi羽măđượcăđưaăraătrongăHìnhă3,ăHìnhă4ăvàă
Bảngă2.ă

ă
 Hình 3 ǜnh hưởng của nồng độ dung dịch xanh metylen  đến năng suất lọc 
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ă
Hình 4 Màu của dịch lọc trước và sau khi lọc 

Bảng 2  Năng suất l丑c c栄a màng v噂i dung dịch xanh metylen 

Că(ppm)ă 30ă 50ă 100ă 200ă 300ă

Xanhămetylenă
   (J = l/h.m2) 

4.480ă 4.395ă 4.219ă 4.009ă 3.932ă

Màuăc栄aădịchălọcăă Khôngămàuă Khôngămàuă Khôngămàuă Khôngămàuă Khôngămàuă

Kếtăquảă th詠cănghi羽măchoă thấy,ănĕngăsuấtă lọcăquaăgốmă lọcă kháăổnăđịnhă vàă cóă xuăhướngă
giảmădầnăkhiănồngăđộăxanhămetylenătrongădungădịchăbanăđầuătĕng.ăS詠ăgiảmănĕngăsuấtălọcăkhiă
nồngăđộăxanhămetylenăătrongădungădịchătĕngălênălàădoăs詠ăhấpăphụăc栄aăxanhămetylenăălênăgốmă
lọcătrongăquáătrìnhătách,ălàmătĕngătrởăl詠căchuy吋năkhốiăquaăgốm.ăKếtăquảăth詠cănghi羽măcũngăchoă
thấy,ătrongătấtăcảăcácăthíănghi羽m,ădịchălọcăthuăđượcăđ隠uăkhôngăcóămàuă(Hìnhă4).ăĐi隠uăđóăcóă
nghĩaălàătrongăvùngănồngăđộăkhảoăsát,ăgốmălọcăcóăkhảănĕngălưuăgi英ăđượcăgầnănhưăhoànătoànă
xanhămetylenătrongădungădịch.ă 

3.2 Ảnh hưởng của độ đặc dung dịch 

Trongăthíănghi羽mănày,ădungădịchăxanhămetylenăđượcăphaăởăcácănồngăđộăbanăđầuă3%,ă5%,ă
10%,ă20%ăvàă30%,ătiếnăhànhălọcăquaăgốmălọc.ăSauă60ăphútăkhiădòngăổnăđịnh,ăbắtăđầuăthuăriêngă
cácăphânăđoạnădịchăthấmăquaătheoăcácătỷăl羽ăth吋ătích:ă10%;ă20%;ă30%;ă40%;ă50%;ă60%;ă70%;ă
80%;ă90%ăsoăvớiătổngăth吋ătíchădungădịchăbanăđầu.ăĐoănĕngăsuấtălọcăc栄aădịchăthấmăquaăgốmă
lọcă theoă từngăphânăđoạn.ăKếtăquảăxácăđịnhănĕngăsuấtă lọcăc栄aăcácănồngăđộădungădịchăxanhă
metylenăkhácănhauăđượcăth吋ăhi羽năởăHìnhă3.10ăchoă thấy,ăkhiăm泳căđộăcôăđặcădungădịchă tĕngă
gấpănhi隠uălần,ăkhảănĕngălưuăgi英ăxanhămetylenăc栄aăgốmălọcăv磯năđượcăduyătrìătốtă(dịchălọcăthuă
đượcăkhôngămàu).ă

Kếtăquảăxácăđịnhănĕngăsuấtălọcăvàăđộăgiảmănĕngăsuấtă lọcătheoăthờiăgianăHìnhă5ăchoăthấy,ă
trongăvùngănồngăđộăkhảoăsát,ănĕngăsuấtă lọcăgiảmădầnăkhiănồngăđộă tĕng,ă tuyănhiênăđộăgiảmă
nĕngăsuấtălọcănóiăchungăkhôngălớnălắmă(khoảngătừă3ăđếnă5%).ă雲ăcácănồngăđộăbanăđầuă3%,ă5%ă
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nĕngăsuấtă lọcăgiảmănhẹăhơnăsoăvớiăcácănồngăđộă20%ăvàă30%.ăKhiănângănồngăđộădungădịchă
xanhămetylenă ă lênă100%,ănĕngăsuấtă lọcăc栄aădungădịchă theoăm泳căđộăcôăđặcădungădịchăgiảmă
mạnhă(từă10ăđếnă50%)ăHìnhă6,ănhưngăkhảănĕngălưuăgi英ăxanhămetylenăc栄aămàngăv磯năđượcăduyă
trìătốt.ă

ă
Hình 5 Năng suất lọc và độ giảm năng suất lọc theo mức tăng nồng độ dung dịch Xanh metylen 

có nồng độ ban đầu khác nhau 

 

Hình 6 Độ giảm năng suất lọc theo mức độ cô đặc của dung dịch Xanh metylen 

có nồng độ ban đầu 100% 

3.3  Đánh giá khả năng phục hồi năng suất lọc bằng phương pháp rửa 

Trongă quáă trìnhă lọcă dungă dịchă xanhă metylenă quaă gốmă lọc,ă nĕngă suấtă lọcă c栄aă gốmă lọcă
thườngăgiảmădầnătheoă thờiăgiană lọc.ăHi羽nă tượngăgiảmănĕngăsuấtă lọcăc栄aăgốmălọcă ă theoă thờiă
giană(fouling)ălàădoăs詠ătíchătụăhoặcăs詠ăhấpăphụăc栄aăchấtăbịălưuăgi英ăởătrênăb隠ămặtăvàăbênătrongă
cácălỗăxốpăc栄aăgốmălọc.ăĐ吋ăphụcăhồiănĕngăsuấtălọcăchoăgốmălọcăcóăth吋ădùngăphươngăphápărửaă
gốmălọcăđịnhăkỳ.ăă

Đãăkhảoă sátă khảănĕngă làmăsạchămàngăbằngăphươngăphápă rửaă vớiămộtă sốă tácănhână rửaă
khácănhau,ă thíănghi羽măđượcătiếnăhànhănhưăsau:ăGốmălọcăbanăđầuăđượcăki吋mătraă lưuă lượngă
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dòngănướcătinhăkhiếtăquaăgốmălọcă(Jw0).ăTiếpătheoătiếnăhànhălọcătáchădungădịchăxanhămetylenă
quaămàng.ăSauăkhiăth詠căhi羽năquáătrìnhătáchădungădịchăxanhămetylen,ărửaăgốmălọcăbằngănướcă
tinhăkhiết,ăđoălưuălượngănướcăquaămàngăsauăkhiărửaă(Jw1).ăTiếpătụcărửaămàngăvớiăcácătácănhână
rửaălàădungădịchăNa5P3O10ănồngăđộă2ă%ăvàădungădịchăaxităxitricănồngăđộă2ă%ăởăđi隠uăki羽năápă
suấtătươngăt詠,ăđoălưuălượngădòngănướcăquaămàngăsauăkhiărửa,ăthuăđượcăcácăgiáătrịălưuălượngă
dòngătươngă泳ngă(Jw2ăvàăJw3)ănhưătrìnhăbàyătrênăHìnhă7.ă

ă
Hình 7  Khả năng làm sạch màng bằng phương pháp rửa với các tác nhân   rửa khác nhau: 

nước (Jw1), Na5P3O10 (Jw2) và axit xitric (Jw3) 

Kếtăquảăth詠cănghi羽mănh壱năđượcăởăHìnhă7ăchoăthấy,ănĕngăsuấtălọcăc栄aămàngăđượcăphụcăhồiă
khoảngă94.6ă%ăsoăvớiăgốmăbanăđầuăsauăkhiărửaăbằngănướcătinhăkhiết,ăphụcăhồiă96.6ă%ăsauăkhiă
rửaăbằngăSTPPăvàăđạtă98.7ă%ăsauăkhiătiếpătụcărửaăbằngăaxităcitric.ăĐi隠uăđóăch泳ngătỏ,ăgốmălọcăcóă
khảănĕngăđượcălàmăsạchăvàătáiăsửădụngătốtăbằngăphươngăphápărửaăvớiăcácătácănhânărửaătrên.ă

Kết lu壱n: 

Quaăquáătrìnhăth詠căhi羽năthửănghi羽m,ăchúngătôiăthuăđượcăcácăkếtăquảăsau:ă

Sảnăphẩmăgốmălọcăhi羽uăquảăkhiălọcădungădịchăxanhămetylen,ăăvớiănồngăđộăkhácănhauătốcăđộă
lọcăgiảmădầnăkhiănồngăđộăxanhămetylenă tĕng,ănĕngăsuấtă lọcăgiảmădầnăkhiănồngăđộă tĕng,ă tuyă
nhiênăđộăgiảmănĕngăsuấtălọcăkhôngăđángăk吋ă(khoảngătừă3ăđếnă5%).ă雲ăcácănồngăđộăbanăđầuă
3%,ă5%,ă ănĕngăsuấtă lọcăgiảmănhẹăhơnăsoăvớiăcácănồngăđộă20%ăvàă30%.ăKhiănângănồngăđộă
dungădịchăxanhămetylenălênă100%,ănĕngăsuấtălọcăc栄aădungădịchătheoăm泳căđộăcôăđặcădungădịchă
giảmămạnhă(từă10ăđếnă50%).ăă

Sảnăphẩmăgốmălọcăcóăkhảănĕngălàmăsạchăđượcăvàătáiăsửădụngătốtăbằngăphươngăphápărửa.ăă
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CH蔭 TẠO G渦M CORDIERITE-ZIRCON BỀN S渦C NHI烏T 

FABRICATIONăOFăTHERMALăSHOCKăRESISTANCEă
CORDIERITE-ГIRCONăCERAMICă

ThS. Nguy宇n Văn Trung 
TrungătâmăGốmăs泳ăvàăTh栄yătinh,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Gốmăcordieriteă(Mg2Al4Si5O18)đượcăbiếtăđếnăvớiănh英ngăđặcătínhănhi羽tătuy羽tăvờiănhưăh羽ăsốă

giãnănởănhi羽tă rấtă nhỏ,ăđộăb隠năsốcănhi羽tă tốt…ăTuyănhiên,ă bênăcạnhăđóăgốmăcordieriteă lạiă cóă
cườngăđộăcơăhọcăkém,ăđi隠uănàyălàmăhạnăchếăkhảănĕngă泳ngădụngăc栄aănó.ăBổăsungăoxităГrO2ă
vàoăgốmăcordieriteăsẽălàmătĕngăcườngăđộăcơăhọcăc栄aăgốmăcordierite,ăđi隠uănàyăđãăđượcănhi隠uă
nghiênăc泳uăch泳ngătỏ.ăTuyănhiênăhầuăhếtăcácănghiênăc泳uăchỉăt壱pătrungăvàoăoxităГrO2ădạngăm-
ГrO2ă[1]ăvàădạngăt-ГrO2ă[2,ă3].ăRấtăítănghiênăc泳uăđ隠ăc壱pătớiăđộăkếtăkhốiăvàătínhăchấtăcơăhọcăc栄aă
gốmăcordieriteăchếătạoătừătalc,ăcaolanhăvàăoxitănhômăkhiăcóămặtăoxităzirconădạngăcubică(c-ГrO2).ă
Nghiênăc泳uănàyăsẽămiêuătảăphươngăphápăchếătạo,ăđặcătínhănhi羽tăvàăcơăhọcăc栄aăgốmăcordieriteă
từătalc,ăcaoălanhăvàăoxitănhômăkhiăbổăsungăc-ГrO2ăđếnă20%.ăKếtăquảăchỉăraărằngăh羽ăsốăgiãnănởă
nhi羽t,ăđộăb隠năsốcănhi羽tă vàăcườngăđộăuốnăc栄aăcordieriteăphụă thuộcăhàmă lượngăc-ГrO2ă ch泳aă
trongănó.ă

Từ khóa:ăgốmăcordierite,ăgốmăcordierite-zircon,ăcomposităcordierite-zircon,ăh羽ăsốăgiãnănởă
nhi羽tărấtănhỏ,ăb隠năsốcănhi羽t,ăcườngăđộăuốn.ă

Abstract: 
Cordieriteă(Mg2Al4Si5O18)ăceramicsăareăknownăasăăexcellentă thermalăproperties,ăveryă lowă

thermală expansionă cofficient,ă highă thermală sockă resistance…ă Beside,ă ită isă susceptibleă ofă
mechanicală failureă dueă toă theiră lowă fractureă toughness,ă whichămayă restrictă theiră application.ă
Dispersionă ofă ГrO2ă ină cordieriteă toă improveă theămechanicală propertiesă hasă beenă extensivelyă
studied.ăBut,ăalmostăstudiesăareăconcernedăwithăadditionsăofă tetragonalăГrO2ăandămonocilinică
ГrO2ă toă cordieriteă powders.ă Littleă isă knownă aboută theă effectă ofă suchă additionsă onă bothă theă
sinterabilityăandătheămechanicalăpropertiesăofăcordieriteăbodiesăfabricatedăfromătalc,ăkaolinăandă
aluminaămixesăwithăadditionsăofăcubicăГrO2.ăTheăpresentăpaperădescribesătheăfabrication,ă theă
thermală andă mechanicală propertiesă ofă sinteredă cordierite-basedă ceramică matrixă compositesă
containingă dispersedă particlesă ofă ГrO2ă obtainedă byă mixingă kaolin-talc-aluminaă mixturesă withă
additionsă ofă cubică ГrO2ă upă toă 20ă wt.%.ă Theă resultsă obtainedă clearlyă demonstrateă thată theă
thermală expansionă coefficientă (CTE),ă thermală sockă resistanceă andă flexurală strengthă wereă
criticallyădependentăonătheăГrO2.ă

Keyword:ăcordierite;ăcordierite-zirconăceramicăcomposite;ăcordierite-zirconăceramicămatrix;ă
thermalăsockăresictance;ăveryălowăthermalăexpansionăcofficient,ăflexualăstrength.ă
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1. Gi噂i thiệu 

Cordieriteălàăv壱tăli羽uăgốmăcóăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tărấtăthấp,ăđộăb隠năsốcănhi羽tăcaoănênăcóăth吋ă
chịuăđượcăsốăchuăkỳăthayăđổiănhi羽tăđộălớn,ătuyănhiênăcườngăđộăvàăđộăchịuălửaăkhôngăcao.ă

ă ă
Hình 1 Giản đồ pha hệ ba cấu tử [4] Hình 2 Hệ số giãn nở nhiệt theo nhiệt độ và theo 

trục quang học [5] 

V壱tăli羽uăgốmăcordieriteălàăh羽ăgốmăbaăcấuătửăMgO-Al2O3-SiO2ăcóănguồnăgốcătừăkhoángătrongă
thiênănhiênăvàăđượcătổngăhợpănênăbằngănhi隠uăphươngăphápănhưăphươngăphápătruy隠năthốngă
[6],ăđồngăkếtă t栄aă[7],ăsol-gelă [8],ăphânătánărắnă-ă lỏng.ăTrongăphươngăphápătruy隠năthống,ăgốmă
cordieriteăđượcătổngăhợpăđiătừătalc,ăcaolanhăvàăoxitănhômăkỹăthu壱t.ăCaoălanhăcũngăcấpăAl2O3ă

,SiO2,ătalcăcungăcấpăMgO,ăSiO2ăvàăoxitănhômăđượcădùngăđ吋ăbổăsungăthêmăAl2O3.ă

Gốm zircon cũng là một loại gốm được sử dụng rộng rãi trong nghành công nghiệp 
silicat. Gốm zircon có cường độ cao, độ cứng cao, độ chịu mài mòn cao và độ chịu lửa rất 
cao [9]. Chính vì vậy nó được sử dụng làm lớp lót trong lò silicat yêu cầu nhiệt độ cao. Tuy 
nhiên gốm zircon có hê số giãn nở nhiệt và có sự biến đổi thù hình theo nhiệt độ kèm the sự 
thay đổi về thể tích lớn [9] nên chỉ thích hợp làm việc ở môi trường có nhiệt độ ổn định, ít 
biến thiên để tránh nứt vỡ. Việc kết hợp gốm zircon và gốm cordierite sẽ cải thiện tính chất 
của gốm cordierite để mở rộng ứng dụng. 

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

2. V壱t liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1. Nguyên liệu sử dụng 

Caoă lanhă sửă dụngă choă nghiênă c泳uă làă caoă lanhă Phúă Thọă đượcă cungă cấpă bởiă côngă tyă
Vinaglazedămàuătrắng,ădạngăcụcăvớiăcácăthôngăsốănhưăsau:ă
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Bảng 2 Thành phần hóa cao lanh Phú Th丑 

Thànhăphầnăhóaă SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă CaOă TiO2ă MgOă K2Oă Na2Oă MKNă

caoălanhăPhúăthọă
(%ăKL)ă 46,92 35,84ă 0,43ă 0,7ă 0,2ă 0,38ă 1,12ă 0,0ă 13,6ă

TalcăPhúăđượcăcungăcấpăbởiăcôngă tyăVinaglazedăcóămàuăvàngănhạt,ădạngăbộtămịn,ă trongă
bảngă2.ă

Bảng 3 Thành phần hóa talc Phú Th丑 

Thànhăphầnăhóaă SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă CaOă TiO2ă MgOă K2Oă Na2Oă MKNă

talcăPhúăthọă
(%ăKL)ă 56,44ă 4,62ă 3,38ă 0,28ă 0,00ă 28,0ă 0,01ă 0,00ă 6,44ă

DùngăbộtănhômăsiêuămịnăAluminiumămicropowderăB1M-3DăcóănguồnăgốcăTrungăQuốcăvớiă
cácăthôngăsốănhưăsau:ă

Bảng 4 Thông số công nghệ bột nhôm siêu mịn 

Thôngăsốă SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă Na2Oă
Cỡăhạtă

trungăbìnhă
(µm)ă

Tỷătrọngă
(g/cm3)ă

Bộtănhômăsiêuămịnă(%ăKL)ă ≤ă0,2ă ≥ă99ă ≤ă0,1ă ≤ă0,3ă 6,44ă 3,97ă

Bộtăyttriaăstabilizedăzirconiaă(YSГ)ăTrungăQuốc 

YSZ có nguồn gốc Trung Quốc, dạng bột, màu trắng có các thông số như sau: 

Bảng 5 Thành phần hóa bột YSZ Trung Quốc 

Thànhăphầnăhóaă ГrO2ă HfO2ă Y2O3ă MKNă MbO3ă

YSГăTrungăQuốcă(%ăKL)ă 76,3ă 1,53ă 5,87ă 16,101ă 0,199ă

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Sơăđồănghiênăc泳uăth詠cănghi羽mă
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ă
Hình 3 Sơ đồ thực nghiệm 

Cácăphươngăphápănghiênăc泳uăsửădụng:ă

-ăPhânătíchăthànhăphầnăhóaăTCVNă7131:2002ă

-ăPhânătíchăthànhăphầnăhóaăXRFă

-ăPhânătíchăthànhăphầnăkhoángăXRDă

-ăXácăđịnhăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tătheoăTCVNă6415:8:2016ă

-ăXácăđịnhăđộăb隠năsốcănhi羽tătheoăTCVNă6530-7:2000ă

-ăXácăđịnhăđộăchịuătảiăởănhi羽tăđộăcao: Đ隠ătàiăxâyăd詠ngăphươngăphápăphiătiêuăchuẩnădùngăđ吋ă
soăsánhăkhảănĕngăchịuătảiăởănhi羽tăđộăcaoăc栄aăgốmăcordierite-zircon.ăCácăm磯uăđượcătạoăhìnhă
2x10x1ăcm,ănungăsauăđóădùngăđ吋ăthửănghi羽măkhảănĕngăchịuătải.ăCácăthanhăm磯uăđượcăđặtălênă
gối,ăgiaătảiăbằngătảiătrọngătĩnhălàăcácăv壱tăli羽uăchịuălửaăchịuănhi羽tăđộăcaoăhơnăvàăcóătỷătrọngăcao.ă
雲ăđâyăđ隠ătàiădùngăbiăcaoănhômălàmătảiătrọngătĩnh.ăTảiătrọngătĩnhăđượcăchọnăsaoăchoăkhốiălượngă
tảiătrọngătĩnhăgấpăhaiălầnăkhốiălượngăthanh.ăCácăm磯uăsauănungăđượcăđưaăvàoălò,ăgiaănhi羽tătớiă
cácănhi羽tăđộă1250ăoC,ă1300ăoCăvàă1350ăoCăvàălưuătạiăcácănhi羽tăđộănàyă30ăphút.ăQuanăsátăs詠ă
biếnădạngăbằngăcáchăđoăđộăphẳngămặtăc栄aătừngăm磯uătrướcăvàăsauămỗiălầnălưuănhi羽t.ă

Quyătrìnhăthửănghi羽m: 

Quyătrìnhăthửănghi羽măth吋ăhi羽nădướiăsơăđồăhìnhă2:ă
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ă
Hình 4 Sơ đồ thử nghiệm độ chịu tải ở nhiệt độ cao 

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu Zirconia 

D詠aăvàoă thànhăphầnăhóaăc栄aăcácăm磯uăch泳aăГrO2ă ănguyênă li羽uă thấyărằng,ăm磯uăzirconăcóă
nguồnăgốcăNh壱tăbảnălàăzirconăsilicat,ăcònăch泳aănhi隠uăSiO2ăkhôngăphùăhợpăvớiămụcăđíchăbană
đầuănênăbịăloại.ăHaiăm磯uăzirconăc栄aăTrungăQuốcăcóăthànhăphầnăăhóaăch栄ăyếuălàăГrO2ăvàăY2O3ă
làăloạiăđãăđượcătĕngăb隠nătheoălýăthuyết.ăTuyănhiênăcầnăki吋măch泳ngăđ吋ăkhẳngăđịnhănênăđ隠ătàiă
sửădụngăphươngăphápăXRDăđ吋ăxácăđịnhădạngăthùăhìnhăc栄aătinhăth吋ăГrO2.ăKếtăquảăthuăđượcă
nhưăsau:ă
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 Hình 3 Kết quả phân tích XRD mẫu Z1 
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97
5

ă
Hình 4 Kết quả phân tích XRD mẫu Z2 

D詠aăvàoăkếtăquảătrênăthấyărằngăm磯uăГ2ătinhăth吋ăГrO2ăởădạngăcubică(c-ГrO2)ăcònăm磯uăГ1ă
ch栄ăyếuăởădạngămonoclinică (m-ГrO2)ăvàă tetregonală (t-ГrO2).ăNhưăv壱yăГ2ă làăoxităzirconăđãăổnă
địnhăcònăГ1ălàăoxităzirconăbánăổnăđịnh.ăHaiăloạiănàyăcóăhoạtătínhăkhôngăgiốngănhauăkhiăđưaăvàoă
phốiăli羽uăcordierite.ăĐ吋ăki吋măch泳ngălại,ăđ隠ătàiătiếpătụcătiếnăhànhătạoă2ăm磯uăgốmăcordieriteăvớiă5ă
%ăГrO2ătừăГ1ăhoặcăГ2ăvàăđánhăgiáăbánăđịnhălượngăthôngăquaăphânătíchăXRD.ă
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雲ă cảă haiă trườngă hợp,ă thànhă phầnă khoángă trongă sảnă phẩmă nungă baoă gồmă cordierite,ă
zirconsilicatăvàăspinel.ăSoăsánhătỷăl羽ăchi隠uăcaoăpeakănhi宇uăxạăc栄aăcordieriteăsoăvớiăchi隠uăcaoă
peakănhi宇uăxạăc栄aăzirconsilicată thấyărằngătỷă l羽ăchi隠uăcaoănàyăởăГ1ă lớnăhơnăởăГ2.ăĐ吋ă làmărõă
hơnătỷăl羽ăphầnătrĕmăc栄aăzirconsilicatăởăhaiăm磯uăđãăđượcăxácăđịnh.ă

V隠ămặtălýăthuyếtăc-ГrO2ătồnătạiăởănhi羽tăđộăcao,ăt泳călàăcóănĕngălượngăt詠ădoăcaoăhơnănh英ngă
phaătồnătạiăởănhi羽tăđộăthấpăhơnănhưăt-ГrO2ăvàăm-ГrO2.ăKhiăđưaăphụăgiaăổnăđịnhăvàoăcấuătrúcă
ГrO2ăthìăthìădạngăc-ГrO2ăcóăth吋ăổnăđịnhăởănhi羽tăđộăthường,ănhưngăv隠ăcơăbảnănóăv磯nălàăloạiăcóă
nĕngălượngăt詠ădoăcao,ăchoănênăgặpăđi隠uăki羽năphùăhợpănóăd宇ăphảnă泳ngăvớiăcácăcấuătửăkhácă
hơnăsoăvớiăt-ГrO2ăvàăm-ГrO2,ăt泳călàăhoạtătínhăcaoăhơn.ăTuyănhiênănh壱năđịnhănàyăcầnăcóănghiênă
c泳uăđộcăl壱păv隠ăcảălýăthuyếtăvàăth詠cănghi羽măđ吋ălàmăsángătỏ.ă

ă
Hình 5 Kết quả phân tích XRD của mẫu 

cordierite-zircon loại Z2 

ă
Hình 6 Kết quả phân tích XRD của mẫu 

cordierite-zircon loại Z1 

D詠aăvàoăkếtăquảăphânătíchăXRD,ăthấyărằngăhàmălượngătươngăđốiăc栄aăzirconsilicatăđượcătạoă
raăởăm磯uăvớiăloaiăzirconiaăГ1ă(7,5ă%)ălàănhỏăhơnăsoăvớiăloạiăГ2ă(10,2ă%),ăđồngăthờiălượngăphaă
khôngăxácăđịnhăởăm磯uăch泳aăГ1ă(24,8ă%)ăcũngălớnăhơnănhi隠uăsoăvớiăởăm磯uăch泳aăГ2ă(11,8ă%).ă
Nhưăv壱yămộtăcáchăsơăbộăcóăth吋ănh壱năđịnhăГ2ăhoạtătínhăhơnăГ1.ăHayănóiăcáchăkhácăhoạtătínhă
c栄aăc-ГrO2ălớnăhơnăsoăvớiăt-ГrO2ăvàăm-ГrO2.ăă

Đ吋ăgiớiăhạnăphạmăviănghiênăc泳uăchoăphùăhợpăvớiăthờiăgianăchoăphépăc栄aălu壱năvĕnăcaoăhọc,ă
đ隠ătàiăsửădụngănguyênăli羽uăoxităzirconăổnăđịnhă(Г2)ălàmănguyênăli羽uăchínhătrongănghiênăc泳u.ă

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



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 429

3.2 Đường cong nung vật liệu 

Đườngăcongănungăc栄aăv壱tăli羽uăđượcăxâyăd詠ngăd詠aătrênăcơăsởăthamăkhảoăcácătàiăli羽u,ăcácă
nghiênăc泳uăliênăquanăđãăđượcătiếnăhànhăởă5ănhi羽tăđộăđíchălàă1250ăoC,ă1300ăoC,ă1350ăoC,1400ă
oCăvàă1450ă oC.ăM磯uăđượcănângănhi羽tă từănhi羽tăđộăphòngă tớiă200ă ăvớiă tốcăđộănângănhi羽tă200ă
oC/h.ăLưuăm磯uătạiă200ăoCătrongăvòngă30ăphútăsauăđóătiếpătụcănângănhi羽tăđộălênă400ăoCăvớiătốcă
độătươngăt詠ă200ăoC/h.ăLưuăm磯uătạiăđâyă30ăphút.ăSauăđóănhi羽tăđộăđượcănângăđếnănhi羽tăđộăđíchă
trongă3hăvàălưuătạiăđâyă3ăgiờ.ăHìnhă34ălàăhìnhăảnhăminhăhọaăchoăđườngăcongănungăc栄aăm磯uă
nungăđếnă1250ăoC.ăSauă3hăm磯uăthôiăđượcăcấpănhi羽tăvàănguộiădầnăv隠ănhi羽tăđộăphòng.ă

ă
Hình 8 Đường cong nung cho nhiệt độ 1250oC 

Đốiăvớiăcácănhi羽tăđộăđíchăkhác,ătốcăđộănângănhi羽tălàăkhôngăđổi.ă

3.3 Các tính chất của vật liệu thu được sau sung 

Cácăbàiăphốiăli羽uătừăГ0,ăГ5,ăГ10,ăГ15ăvàăГ20ăđượcănungătạiă5ănhi羽tăđộălàă1250ăoC,ă1300ăoC,ă
1350ăoC,1400ăoCăvàă1450ăoC.ăSauănungăthuăđượcăcácăsảnăphẩm,ătiếnăhànhăkhảoăsátăcácătínhă
chấtăthuăđượcăkếtăquảănhưăsau:ă

3.3.1 Ngoại quan 

Cácăm磯uăởănhi羽tăđộăthấpăhơnă1450oCăsauănungăkhôngăgi英ăđượcăhìnhădạngăbanăđầu,ăphaă
th栄yătinhăhìnhăthànhănhi隠uălàmăbiếnădạngăm磯u,ăm磯uăbịăcongăvênh.ăĐốiăvớiăcácăm磯uăởănhi羽tăđộă
thấpăhơnă1450oCănhìnăchungăgi英ăđượcăhìnhădạngăbanăđầu,ăítăcongăvênh.ăDuyăchỉăcóăm磯uăГ15,ă
Г20ăởă1400oCăđãăbắtăđầuăxuấtăhi羽năăphaălỏng,ăb隠ămặtăbóng,ăm磯uăbịăcoăngótănhi隠uăởăcácăcạnh.ă

Quanăsátăngoạiăquanăchoăthấyăkhiătĕngănhi羽tăđộăđích,ăởătấtăcảăcácăbàiăphốiăli羽uăГ0ăđếnăГ20ă
cácăm磯uăcóămàuătốiăhơnăđiăvàăcóămàuănâuăcam.ăThêmăvàoăđóăcácăm磯uăởănhi羽tăđộăcaoăhơnă
nhưă1350ăoCăvàă1400ăoCăcóăxuăhướngăcoă ítăhơnăsoăvớiăm磯uăởănhi羽tăđộă thấp.ăTuyănhiênăkhiă
hàmălượngăzirconiaătĕngălênăđếnă15ă%ăvàă20ă%ăthìăquyă lu壱tădi宇năraătheoăxuăhướngănhi羽tăđộă
tĕngăthìăđộăcoănungătĕng.ă

ă ă ă ă ă
Hình 9 Mẫu sản phẩm Z15, Z20 thu được ở 4 nhiệt độ nung 
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Khiăsoăsánhăcácăm磯uăcóăcùngătỷăl羽ăzirconniaăởăcácănhi羽tăđộăkhácănhauăthấyărằng.ăM磯uăcóă
màuăđ壱măhơn,ăgầnăvớiămàuănâuăcamăởătỷăl羽ăthayăthếă5ă%ă(t泳căm磯uăГ5).ăHi羽nătượngănàyăcũngă
cóăth吋ăđưaăđếnăd詠ăđoánătạiăkhoảngă5ă%ăcóăs詠ăhìnhăthành,ăbiếnăđổiăphaălớnănhất.ă

Đốiăvớiăquáătrìnhăthiêuăkếtăv壱tăli羽uăđơnăpha,ăt泳călàăkhôngăcóăphaălỏng,ăkhôngăcóăphảnă泳ngă
hóaăhọc,ăkhôngăcóăchuy吋năphaăvàăchỉătồnătạiămộtăphaătinhăth吋,ăthìăđộăcoănungăcóăth吋ălàăthôngă
sốăđ栄ăđ吋ăđánhăgiáăm泳căđộăkếtăkhốiăc栄aăv壱tăli羽u.ăĐộăcoănungănàyăcàngălớnăthìăm泳căđộăkếtăkhốiă
c栄aăv壱tăli羽uăcàngăcao.ă

Tuyănhiên,ăđốiăvớiăquáătrìnhăthiêuăkếtăđaăphaănhưătổngăhợpăcordieriteăthìăquyălu壱tănóiătrênăcóă
th吋ăkhôngăđúng.ăTrongăđóăsẽăcóăcácăphảnă泳ngăphânăh栄y,ăphảnă泳ngăkếtăhợpănhưătrìnhăbàyăởă
1.3.1,ă tạoăphaă lỏngădoăcácă tạpăchấtă trongănguyênă li羽uăkhoángăbanăđầu,ăchuy吋năphaăc栄aăcácă
tinhăth吋,ătrongăđóăcóăcordierite.ăNh英ngăquáătrìnhănàyăđ隠uăcóăảnhăhưởngăđếnăđộăcoănungăc栄aă
sảnăphẩm.ă

ă ă ă ă
Hình 10 Sự biến đổi ngoại quan qua các nhiệt độ 

3.3.2 Hệ số giãn nở nhiệt 

Cácăsảnăphẩmăthuăđược,ătiếnăhànhăđoăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tădàiătớiă400ăoC,ătốcăđộănângănhi羽tă
5ăoC/phútăthuăđượcăkếtăquảănhưăsau:ă

Kếtăquảătrênăchoăthấyărằng,ăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tăc栄aăcácăm磯uăđ隠uăcònărấtălớn,ănhỏănhấtălàă
m磯uăГ5ănhưngăv磯năcònă lớnăhơnănhi隠uăsoăvớiăgốmăcordierite.ăNhưăv壱y,ă tạiă1250ăoCăchưaăcóă
hoặcăcóărấtăítătinhăth吋ăcordieriteăđượcăhìnhăthành.ă

ă
Hình 11 Hệ số giãn nở nhiệt của mẫu ở nhiệt độ đích 1250 oC 
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ă
Hình 12 Hệ số giãn nở nhiệt của mẫu ở nhiệt độ đích 1300 oC 

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

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

H羽ă sốă giãnă nởă nhi羽tă ởă tấtă cácă cácăm磯uă khiă cóămặtă c栄aă ГrO2ă nhìnă chungă đ隠uă giảm,ă trừă
trườngăhợpăm磯uăởă1400ăoC.ăĐi隠uănàyăchoăthấyătácădụngăxúcătácăc栄aăГrO2ăchoăphảnă泳ngătạoă
cordieriteăởănhi羽tăđộăthấp.ăLúcănàyăГrO2ăđóngăvaiătròăthúcăđẩyăphảnă泳ngătạoăcordieriteăxảyăraă
nhanhăhơn.ă雲ănhi羽tăđộăthấpăphảnă泳ngătạoăraăzirconsilicatăcònăít,ăchưaătạoăraăảnhăhưởngărõănétă
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lênăh羽ăsốăgiãnănởăchungăc栄aăv壱tăli羽u,ăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tăv磯năchỉăđượcăquyếtăđịnhăch栄ăyếuăbởiă
phaăcordierite.ă

Nhưngăkhiănhi羽tăđộătĕngătớiă1400ăoC,ă lúcănàyăchỉăcóăởăm泳căđộă5%ăthìăvaiă tròăxúcătácăc栄aă
ГrO2ăcònărõăr羽t,ăhi羽uăsuấtăphảnă泳ngătạoăcordieriteăđạtătốiăđaănênăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tăởăm磯uăГ0ă
vàăГ5ătươngăt詠ănhau.ăNhưngăkhiăhàmălượngăГrO2ătĕngălênătớiă10ăă%,ă15ă%ăvàă20ă%ăthìălúcănàyă
doăs詠ăxuấtăhi羽nănhi隠uăc栄aăphaăzirconsilicată làmăảnhăhưởngă tớiăquáă trìnhăphátă tri吋năphaăc栄aă
cordierite,ătinhăth吋ăcordieriteăbịăhạnăchếăphátătri吋năđồngăđ隠uătheoăcácăhướngăd磯nătớiăh羽ăsốăgiãnă
nởănhi羽tăbịănghiêngăv隠ămộtătrụcăquangăhọc.ăĐồngăthờiăs詠ăcóămặtănhi隠uăc栄aăzirconsilicatăcũngă
làăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tăcuaătoànăh羽ătĕngălên.ăDoăv壱yătổngăth吋ăởănhi羽tăđộă1400ăoCăthìăh羽ăsốăgiãnă
nởănhi羽tătĕngălênătheoătỷăl羽ăc栄aăГrO2ătrongăphốiăli羽u.ă

3.3.3 Độ bền sốc nhiệt 

Tiếnăhànhăthửăđộăb隠năsốcănhi羽tăchoăcácăm磯uăởănhi羽tăđộăđíchă1300ăoC,ă1350ăoC,ă1400ăoC.ă
Nângăm磯uătừănhi羽tăđộăphòngălênă1000ăoC,ălưuăm磯uă5ăphútăsauăđóăđưaăngayăraăkhôngăkhí.ăKhiă
m磯uăđạtănhi羽tăđộăphòngătrongă5ăphút,ăquanăsátăm磯uăxemăcóăxuấtăhi羽năkhuyếtăt壱tăn泳tăgãyăhayă
không.ăNếuăkhôngătiếpătụcălặpălạiăchuătrìnhăđếnăkhiăm磯uăxuấtăhi羽năvếtăn泳tăvỡ,ăgãy…ă

Bảng 6 Kết quả thử độ b隠n sốc nhiệt 

Nhiệt độ nung; oC 
Z0 

(0% YSZ) 
Z5 

(5% YSZ) 
Z10 

(10% YSZ) 
Z15 

(15% YSZ) 
Z20 

(20% YSZ) 

1300ă 21ă 59ă 71ă 26ă 24ă

1350ă 31ă 70ă 54ă 20ă 20ă

1400ă

Chuăkỳă

110ă 119ă 21ă 26ă 31ă

ă
Hình 15 Kết quả thử bền sốc nhiệt 

Từăkếtăquảătrên,ăthấyăđượcăm磯uăГ5ăcóăđộăb隠năsốcănhi羽tătốtăhơnăsoăvớiăcácăm磯uăcònălại.ăVớiă
m磯uăГ10ăởăhaiănhi羽tăđộă1300ăoCăvàă1350ăoCăthìăcóăkếtăquảătốtăhơnăsoăvớiă1400ăoC.ăM磯uăГ0ăchoă
kếtăquảătốtănhấtăởă1400ăoC.ăHaiăm磯uăГ15ăvàăГ20ăchoăkếtăquảăkémăhơnăcácăm磯uăcònălại.ăă
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M磯uăГ5ăchoăkếtăquảătốt,ăcũngăphùăhợpăvớiăkếtăquảăgiãnănởănhiêt.ăNhưăv壱yăởătỷăl羽ăthayăthếă
từă0ă%ăă-ă10ă%ăzirconia,ăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽t,ăđộăb隠năsốcănhi羽tăcảăcordieriteăítăbịăảnhăhưởng,ă
th壱mă chíă đượcă cảiă thi羽n.ă雲ă tỉă l羽ă caoă hơn,ă s詠ă ảnhă hưởngă nhi隠uă hơn.ă Doă v壱yă khiă sửă dụngă
zirconiaăđ吋ăcáiăthi羽nătínhăchấtăc栄aăcordierite,ăs詠ăthayăthếăchỉălênăbịăgiớiăhạnăởă10%ăvàătốtănhấtă
ởăkhuăv詠că5%.ă

3.3.4 Cường độ uốn 

Tạoăhìnhăm磯uăkíchăthướcă2x10ăcm,ădàyă1ăcm.ăNungăm磯u,ătiếnăhànhăđoăcườngăđộăuốnătạiă
nhi羽tăđộăthường.ăKếtăquảăth吋ăhi羽năởăbảngă25:ă

Bảng 7 Cư運ng độ uốn 
Đơnăvị:ăMPa

Nhiệt độ nung; oC 
Z0 

(0 % YSZ) 
Z5 

(5 % YSZ) 
Z10 

(10 % YSZ) 
Z15 

(15 % YSZ) 
Z20 

(20 % YSZ) 

1250ă 16,0ă 27,0ă 17,7ă 12,8ă 10,8ă

1300ă 15,6ă 28,0ă 22,5ă 22,7ă 24,7ă

1350ă 18,1ă 27,6ă 26,3ă 28,3ă 30,9ă

1400ă 26,0ă 31,3ă 28,1ă 31,4ă 35,9ă

ă
Hình 16 Cường độ uốn của sản phẩm 

Kếtă quảă choă thấy,ă ởă cùngă mộtă nhi羽tă độă nung,ă khiă cóă s詠ă xuấtă hi羽nă c栄aă zirconiaă trongă
cordieriteăthìăcườngăđộăuốnătĕngălên.ăTuyănhiênăcóăs詠ăgiảmăxuốngăởă10ă%,ăvàăởăm泳că5ă%ăcũngă
choăkếtăquảărấtăcao.ăNhưăv壱yăcóăth吋ăthấyărằngăởăm泳căcóămặtăzirconiaă5ă%ăchoăcácăsảnăphẩmă
cóătínhăchấtătốt,ăkhôngăcầnătỉăl羽ălớnănhưă10ă%,15ă%,ăhayă20ă%.ăă

Khiăliênăh羽ăvớiăcácăkếtăquảăgiãnănởănhi羽t,ăbếnăsốcănhi羽tăcũngăcóăth吋ăthấyăs詠ătươngăđồngăvớiă
m泳căcóămặtă5ă%ăzirconiaătrongăcordierite.ă

3.3.5 Khả năng chịu tải ở nhiệt độ cao 

Đ吋ăki吋mătraăkhảănĕngăchịuătảiăc栄aăm磯uăởănhi羽tăđộăcao,ăđ隠ătàiădùngăcácăm磯uănungăởă1350ăoCă
doăcácăm磯uăởănhi羽tăđộănàyăth吋ăthi羽nănhi隠uăưuăđi吋m.ă
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Đ隠ătàiăchọnă3ăm磯uălàă0ă%,ă5ă%ăvàă20ă%ăYSГăđ吋ăthửădoăkhiăthửăcườngăđộăm磯uănguộiăởăcácătỉă
l羽ănàyăchoăcácăxuăhướngătĕngăcườngăđộ.ăTiếnăhànhăthửătheoăquyătrìnhătrênăhìnhă28ăthuăđượcă
kếtăquả:ă

Bảng 8 Kết quả độ biến d衣ng dư噂i tải tr丑ng ở các nhiệt độ 
Đơnăvị:ămm

Tỷ lệ YSZ trong 
phối liệu (% KL) 

Nhiệt độ 
phòng 1250 oC 1300 oC 1350 oC 

0ă 0,00ă 0,00ă 0,11ă 0,14ă

5ă 0,00ă 0,00ă 0,04ă 0,06ă

20ă 0,00ă 0,00ă 0,19ă 0,50ă

Nhưăv壱y,ăởătỷăl羽ă5ă%ăkhốiălượng,ăm磯uăcóăđộăbiếnădạngănhỏănhất.ăCóăth吋ăd詠ăđoánărằngăởă
cácătỷăl羽ă0ă%ăvàă20ă%ălượngăphaăth栄yătinhătrongăcấuătrúcăv壱tăli羽uălớnăhơnănênăd宇ăbịăbiếnădạngă
khiăởănhi羽tăđộăcao.ăHoặcăvớiăm磯uă0ă%ăcóăcácăhưăhỏngătrongăcấuătrúcănênăcườngăđộăuốnăgiảm.ă

ă ă ă
                              a) 1350 oC - 0 %               b) 1350 oC - 5 %            c) 1350 oC - 20 % 

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

M磯uă0ă%ăcóăcácăvếtăviăn泳tănênăcườngăđộăsảnăphẩmăgiảm.ăCònăm磯uă20ă%ăphaă th栄yă tinhă
nhi隠u,ăcácăhạtătinhăth吋ăcóăbiênătròn,ăcongăthayăvìăsắcănétănhưăm磯uă5ă%.ă

3.3.6 Kết quả phân tích XRD 

TiếnăhànhăphânătíchăXRDăcácăm磯uămàăởăđóătínhăchấtăv壱tăli羽uăbiếnăđổi.ă雲ăđâyăchọnăcácăm磯uă
0ă%,ă5ă%ăvàă20ă%.ăPhânătíchăcácăm磯uătạiăhaiănhi羽tăđộă1350ăoCăvàă1400ăoC.ăKếtăquảăthuăđượcă
đượcăphânătíchătrênăphầnăm隠măMatchă3ăđãăchỉăra:ă

Đốiă vớiă m磯uă 0ă %ă YSГ,ă ởă 1350ă oCă bênă cạnhă cordieriteă (83,6ă %)ă v磯nă tồnă tạiă spinelă
(Al2O3.MgO,ă9,1ă%)ăvàăcristobalită(SiO2,ă7,6ă%),ăt泳călàăv磯nătồnădưănguyênăli羽uăđ吋ăphảnă泳ngă
hìnhăthànhăcordieriteăxảyăra,ăhayănóiăcáchăkhácăphảnă泳ngătạoăcordieriteăchưaăđạtăhi羽uăsuấtă
caoănhất.ă

Ngượcălạiăvớiăm磯uă0ă%ăYSГ,ăởă1400ăoCăphảnă泳ngătạoăcordieriteăcóăhi羽uăsuấtăcaoăhơn,ăđãă
khôngăcònăspinelăvaăcristobalităchỉăcònălượngănhỏălàă3,3ă%.ăSpinelăđãăphảnă泳ngăhết.ăă
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Nhưăv壱yăởănhi羽tăđộăcaoăhơnălàă1400ăoCăthìălượngăcordieriteălớnăhơn,ăđi隠uănàyăcũngăphùăhợpă
vớiăkếtăquảăb隠năsốcănhi羽tălàăm磯uă0ă%ăYSГăởă1400ăoCăcóăđộăb隠nă(chuăkỳ)ălớnăhơnăm磯uăởă1350ăoC.ă

ă
Hình 18 Kết quả XRD mẫu 0 % YSZ nung 

tại 1350 oC 

ă
Hình 19 Kết quả XRD mẫu 0 % YSZ nung 

tại 1400 oC  

Đốiăvớiăm磯uăởăcùngănhi羽tăđộănungălàă1350ăoC,ăkhiăcóămặtăYSГăthìăbắtăđầuăcóăs詠ăhìnhăthànhă
zirconsilicată(ГrSiO4)ătheoăhaiăphươngătrình:ă

2Al2O3.2MgO.5SiO2ăăă+ăăăă5ГrO2ăăă=ăăăăăă5ГrSiO4ăăăă+ăăă2Al2O3.MgOă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCordieriteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăГirconsilicatăăăăăăăăăăspinelă

SiO2ăăăăă+ăăăăГrO2ăăăăă=ăăăăăăГrSiO4ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCristobalităăăăăăăăăăăăăăăăăăăăГirconsilicată

LượngăYSГăthêmăvàoăthamăgiaăcảăhaiăphảnă泳ng,ăđi隠uănàyăchoăthấyălượngăcordierite,ăspinelă
vàă cristobalită đ隠uă giảmăởăm磯uă5ă%.ăĐếnă khiă lượngăYSГă tĕngă lênă20ă%ă thìă lượngă cordieriteă
giảm,ă cristobalită giảmă chỉă cònă vếtă trongă khiă lượngă spinelă tĕngă cao,ă lúcă nàyă tỉă l羽ă khốiă lượngă
zirconsilicat/spinelăđúngăbằngăphảnă泳ng,ăxấpăxỉă3ălần.ăTrongăcảăbaăm磯u,ălượngăspinelăởăm磯uă5ă
%ălàăthấpănhất,ăđi吋măeutecticăc栄aăh羽ănàyănàyăítăbịăkéoăxuốngăthấp,ăt泳călàăđộăchịuălửaătĕngălênă
soăvớiăhaiăm磯uăkia.ăĐi隠uănàyăcũngăphùăhợpăvớiăkếtăquảăbiếnădạngăởănhi羽tăđộăcaoăkhiăm磯uă5ă%ă
choăđộăbiếnădạngăítănhất.ă

ă
Hình 20 Tương quan giản đồ XRD ba mẫu 0 %, 5 % và 20 % ở 1350 oC 
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4 Kết lu壱n 

Kếtăquảănghiênăc泳u,ăphânătích,ăkhảoăsátăchoăcácăkếtăquảănhưăsau:ă

1.ăĐ隠ătàiăđãătạoăthànhăcôngăgốmăcordierite-zirconăb隠năsốcănhi羽tăhơnăsoăvớiăcácăsảnăphẩmă
cordieriteăthươngămạiădùngălàmătấmăkêătrụăđỡăvàăcácăm磯uăcordieriteăthuầnătuýăchếătạoăởăcùngă
đi隠uăki羽n.ăTrongăkhiăsảnăphẩmăthươngămạiăcôngăbốăđạtă70ăchuăkỳă thửănghi羽măsốcănhi羽t,ă thìă
m磯uăcordierite-zirconăc栄aăđ隠ă tàiăcóă th吋ăđạtăđếnă119ăchuăkỳ.ăM泳că tĕngăđộăb隠năsốcănhi羽tăc栄aă
m磯uăthêmăă5ă%ăzirconiaăsoăvớiăm磯uăcordieriteăthuầnătuýăsauăkhiănungăởă1300ăoC,ă1350ăoCăvàă
1400ăoCătươngă泳ngălàă281ă%,ă233ă%ăvàă108ă%.ă

2.ăChỉănênăhạnăchếăzirconiaăởăm泳că5%.ăKhiăđưaăvàoăphốiăli羽uă5ă%ăzirconiaăthìăkhôngăchỉăđộă
b隠năsốcănhi羽tămàăcườngăđộăuốnăởănhi羽tăđộăthườngăvàăkhảănĕngăchịuătảiătrọngăuốnăởănhi羽tăđộă
caoămàăkhôngăbịăbiếnădạngăcũngăđượcăcảiăthi羽năsoăvớiăcordieriteăthuầnătúy.ăCácătínhăchấtănóiă
trênăkhôngăđượcăcảiăthi羽n,ăth壱măchíăsuyăgiảmăkhiătĕngăhàmălượngăzirconiaătớiăcácăm泳că10ă%,ă
15ă%ăvàă20ă%.ăĐi隠uănàyăcầnăđượcălưuăýăkhiă泳ngădụngăvàoăsảnăxuất,ătránhălãngăphí.ă

3.ăNhi羽tăđộăchếătạoăphùăhợpănhấtălàăkhoảngă1300ăoCăđếnă1400ăoC,ăvàătốiăưuăởăvùngă1350ăoC.ă
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BÊ TỌNG CHỊU L盈A S盈 DỤNG NANO SILICA LÀM CHẤT K蔭T DệNH  

CASTABLEăREFRACTORYăUSINGăNANOăSILICAăASăAăBINDERă

TS. Vũ Văn Dũng, ThS. Trần Thị Minh Hải, ThS. Nguy宇n Thị Kim 
TrungătâmăV壱tăli羽uăchịuălửaăvàăchốngăcháy,ăVi羽năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Bêătôngăchịuălửaăsửădụngăchấtăkếtădínhăkeoănanoăsilicaăđãăđượcănghiênăc泳uăthànhăcôngăquaă

vi羽căkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăthànhăphần,ăhàmălượngăc栄aăchấtăkếtădính,ăcácăloạiăphụăgiaăgelă
hóa,ăphụăgiaăđi隠uăchỉnhăđếnătínhăchấtăcơălý,ănhi羽tăc栄aăsảnăphẩmănhư:ăđộăchảy,ăcườngăđộăchịuă
nén,ăđộăchịuămàiămòn,ăđộăb隠năxỉ,…ăNgoàiăra,ăsảnăphẩmănghiênăc泳uăcònăđượcăđánhăgiáăquaă
cácăphươngăphápănhưăphânătíchăX-ray,ăSEMăvàăthànhăphầnăhóa.ăM磯uăsảnăphẩmănghiênăc泳uă
sửădụngă8%ăkhốiălượngăkeoănanoăsilicaăđạtămụcătiêuăyêuăcầuăc栄aăđ隠ătàiăđ隠ăraănhưăcườngăđộă
nénănguộiăđạtă132,5Mpa,ăđộăchịuămàiămònăđạtă3,2ăcm3ăvàăcóăđộăb隠năhóaă(b隠năxỉ)ăvượtătrộiăkhiă
soăsánhăvớiăsảnăphẩmăbêătôngăsửădụngăchấtăkếtădínhăth栄yăhóaătruy隠năthống.ă

Từ khóa: Bêătôngăchịuălửa;ăchịu;ănanoăsilica.ă

Abstract: 
Castableărefractoryăusingăcolloidalăwasănanoăsilicaăasăaăbinder,ăwasăsuccessfullyăstudiedăbyă

theăinvestigationăofătheăcompositionăandăcontentăofătheăbinder,ăgelizatedăandăadjustedăadditivesă
onă theă physical-mechanicală andă thermală propertiesă suchă asă flow,ă coldă crushingă strength,ă
abrasion,ă slagă resistance,…ăBesides,ă researchă samplesăwereă examinedă byă chemical,ă X-rayă
andăSEMăanalyses.ăSampleăusingă8wt%ăofăcolloidalănanoăsilicaăachievedărequirementsăwithătheă
CCSă ofă 132,5MPa,ă theă abrasionă resistanceă ofă 3,2ă g/cm3ă andă havingă aă remarkableă smeltingă
slagăresistanceăcomparedătoăthatăofătheăcastableărefractoryăusingătheătraditionalăhydrableăbinderă
type,ărespectively.ă

Keywords:ăCastableărefractory;ănanoăsilica.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Nh英ngănĕmăgầnăđây,ăvi羽căthayăthếămộtăphầnănhiênăli羽uăhóaăthạchă(thanăđá)ăbằngăcácăloạiă
nhiênăli羽uăthayăthếăkhácătừărácăthảiăcông,ănôngănghi羽pă(chaiăhộpănh詠a,ălốpăcaoăsuăthải,ăxơădừa,ă
vỏăhạtăđi隠u,ătrấu,ăbãămía,ărácăthảiăsinhăhoạt,..)ămangălạiăhi羽uăquảăkinhătếăvàăgópăphầnăbảoăv羽ă
môiă trường.ăTuyănhiên,ă v壱tă li羽uă chịuă lửaă truy隠nă thốngă xâyă lòă quayănungă clinkeră xiămĕngă sửă
dụngă nhiênă li羽uă thayă thếă hoặcă xâyă lòă đốtă rácă thảiă (lòă đốtă rácă sinhă hoạt,ă yă tế)ă vàă lòă hỏaă
táng,..nhanhă chóngăbịă pháăh栄yădoămôiă trườngă ki隠m,ă khíă sulphur,ă phốtă phoăhayă chlorine.ăĐ吋ă
khắcăphụcănh英ngănhượcăđi吋mătrên,ăbêătôngăchịuălửaăsửădụngăchấtăkếtădínhănanoăsilicaălàăl詠aă
chọnăthíchăhợp,ăđangăđượcăt壱pătrungănghiênăc泳uă泳ngădụngănhằmăthayăthếăBTCLătruy隠năthống.ă
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Bêătôngăchịuălửaăcóăth吋ăđượcăphânăloạiăd詠aătrênăcácăkhíaăcạnhăkhácănhauăbaoăgồmăhàmă
lượngă CaO,ă loạiă chấtă kếtă dính,ă thànhă phầnă hóaă học,ă độă c泳ng,ă m壱tă độă khốiă lượng,ă lượngă
nước,...ăTrongăbêătôngăchịuălửaăh羽ăchấtăkếtădínhăđóngămộtăvaiătròăcóăliênăđếnăcácăbướcăxửălýă
khácănhau:ăkhảănĕngăthiăcông,ăquáătrìnhăsấyăvàăhi羽uăsuấtăsửădụng.ăDoăđó,ămọiănỗă l詠căđượcă
tiếnăhànhăđ吋ăcảiăthi羽năcácăchấtălượngăphaăliênăkết.ăCácăchấtăliênăkếtăkhácănhauăđượcăphátătri吋nă
trongăsuốtănhi隠uănĕmăbắtăđầuătừă liênăkếtă th栄yă l詠c,ă trongăđóăsửădụngăxiămĕngăaluminatăcanxiă
(CAC)ă vớiă hàmă lượngă cao,ă gầnă đâyă làă cácă chấtă kếtă dínhă đôngă tụă nhưă keoă silicaă hoặcă keoă
alumina.ăBêătôngăchịuălửaăliênăkếtăth栄yăl詠căsửădụngăCACălàăloạiăbêătôngăchịuălửaăphổăbiếnănhấtă
doătínhăchấtălưuăbiếnăphùăhợpăvàăcườngăđộămộcăcao.ăTuyănhiên,ăcóămộtăsốănhượcăđi吋măliênă
quanăđếnăvi羽căsửădụngăCACătrongăcácăh羽ăbêătôngăcóăch泳aămicrosilicaăhoặcămagie,ăkhiăs詠ăhi羽nă
di羽năc栄aăCaOăkếtăhợpăvớiăcácăôxităkhácăd磯năđếnăs詠ăhìnhăthànhăphaăđi吋mănóngăchảyăthấpăởă
nhi羽tăđộăcao.ăHơnăn英aăquáătrìnhăđóngărắn,ăsấyăcũngăphảiăđượcătiếnăhànhăcẩnăth壱năđ吋ăgiảmă
khảănĕngăvỡănổ.ăĐ吋ăgiảmăthi吋uănh英ngăhạnăchếănày,ăcácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăchịuălửaăđượcă
cảiă thi羽năbằngăcáchăgiảmăhàmă lượngăxiămĕng,ă tạoăraăs詠ădịchăchuy吋nă từăbêă tôngăchịuă lửaăxiă
mĕngăthôngăthườngăsangăbêătôngăchịuălửaăítăxiămĕngă(LCC),ăbêătôngăchịuălửaăsiêuăítăxiămĕngă
(ULCC)ăvàăgầnăđâyă làăbêă tôngăchịuă lửaăkhôngăcóăxiămĕngăsửădụngăhydrată nhômă (HA),ă keoă
silicaă(CS)ăvàăăkeoăaluminaă(CA)ă[1,2].ă

S詠ăphátătri吋nănhanhăchóngăc栄aăcôngăngh羽ănanoătrongănh英ngănĕmăgầnăđâyăđãănghiênăc泳uă
vàă泳ngădụngăkeoăsilicaă(silicaăsol/ăcolloidalăsilica)ătrongăsảnăxuấtăbêătôngăchịuălửa,ăch栄ăyếuăđ吋ă
cảiăthi羽năchấtălượngăphaăliênăkếtăvàăđộăb隠năc栄aăv壱tăli羽uăchịuălửaăởănhi羽tăđộăthiêuăkếtăthấpăhơnă
[3].ăHoạtătínhăphảnă泳ngăc栄aănanoăSiO2ăătrongăkeoăsilicaăcao,ăcácăhạtăkeoănanoăsilicaănàyăhấpă
thụătrênăb隠ămặtăc栄aăcácăα-Al2O3ăhoạtătính,ăđi隠năđầyăkhoảngătrốngăvàă làmăgiảmănhi羽tăđộăhìnhă
thànhăkhoángămullităvớiăm壱tăđộăthíchăhợpăởăkhoảngă11000C.ă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1 Nguyên vật liệu 

2.1.1 Cốt liệu chịu lửa 

Cốtăli羽uăchịuălửaăsửădụngăchoănghiênăc泳uălàăloạiăbôăxítănungă(calcinedăbauxite)ăc栄aăTrungă
Quốcăđượcăphânălàmănhi隠uăcấpăhạtăkhácănhauătừă0-5mmăcóăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tăchínhătrongă
Bảngă1.ă

Bảng 1: Chỉ tiêu kỹ thu壱t c栄a bô xít nung. 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1ă Al2O3ă %ă 81,3ă

2ă Fe2O3ă %ă 1,2ă

3ă Khốiălượngăth吋ătíchăă g/cm3ă 3,06ă

4ă Độăhútănướcă %ă 3,5ă

5ă Độăchịuălửaă 0Că >1750ă
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2.1.2 Chất kết dính keo nano silica 

Keoănanoăsilicaăthayăthếăchấtăkếtădínhăth栄yăhóaă(xiămĕngăchịuănhi羽t),ătrongăthànhăphầnăkeoă
ch泳aă40-50%ăkhốiă lượngă làăcácăhạtănanoăSiO2ăvôăđịnhăhìnhăcóăđườngăkínhătừă8-15nm.ăQuaă
khảoăsátănhómăđ隠ătàiăđãă l詠aăchọnăsảnăphẩmăkeoănanoăsilicaă thương mại của Công ty Hubei 

Jinwei New Material Co., Ltd - Trung Quốc. 

 Bảng 2:  Chỉ tiêu kỹ thuật của keo silica JN- 40 

STT Tính chất Đơn vị Giá trị 

1ă pHă -ă 9,4ă

2ă Tỷătrọngă g/cm3ă 1,291ă

3ă Độănhớtă(25ăoC)ă cPsă 9,66ă

4ă SiO2ă %ă 40ă

5ă Na2Oă %ă 0,32ă

6ă B隠ămặtăriêngă m2ă/gă 252ă

7ă Cỡăhạtă nmă 13ă

2.1.3 Nguyên liệu hoạt tính siêu mịn 

Bộtăchịuălửaăhoạtătínhăsiêuămịnă(MAS)ăsửădụngătrongăthànhăphầnăbêătôngăchịuălửaăsửădụngă
làăcácăôxítăAl2O3ă(MASăI)ăvàăôxítăSiO2ă(MASăII)ăhoạtătínhăsiêuămịn.ăTácădụngăchínhăc栄aăbộtăhoạtă
tínhăsiêuămịnălàmătĕngăđộăchảy,ăgiảmălượngănướcătrộn,ăcảiăthi羽năcácătínhăchấtăcơălý,ăhóaăc栄aă
bêătôngăchịuălửa.ăCácăphảnă泳ngăgi英aăcácăphầnătửăsiêuămịnăsilicaă(SiO2)ăvớiăaluminaă(Al2O3)ăởă
nhi羽tăđộăcaoătạoăraăkhoángămulitătrongăphaăliênăkếtălàmăchoăcấuătrúcăđặcăchắcăvàăchặtăchẽăhơnă
vàătĕngăcườngăđộăởănhi羽tăđộăcaoă(tĕngăđộăb隠nărãoănhi羽t).ăTừ thực tiễn sản xuất bê tông chịu 

lửa tại Viện vật liệu xây dựng và xu hướng tận dụng nguồn nguyên vật liệu sẵn có trong nước. 

Đề tài đã lựa chọn sử dụng phụ gia MAS I là sản phẩm sản xuất thử nghiệm của đề tài nghiên 

cứu chế tạo bột ô xít nhôm hoạt tính RA của Viện vật liệu xây dựng [4]. MAS II là sản phẩm 

thương mại của hãng Elkem ( Microsilica Grade 955 U) [5].ă

2.1.4 Phụ gia gel hóa 

Phụăgiaăgelăhóaăđưaăvàoătrongăthànhăphầnăbêătôngăvớiătácădụngăthúcăđẩyănhanhăquáătrìnhă
đóngărắnăc栄aăbêătông,ătạoăcườngăđộăcơăhọcăsớmăchoăbêătông.ăHaiăloạiăphụăgiaăgelăhóaăđượcă
sửădụngăchínhăchoăbêătôngăchịuă lửaăch泳aănanoăsilicaă làăxiămĕngăcaoăaluminăvàămagiêăôăxít.ă
CácăcationăMg+ăhoặcăCa+ătíchăđi羽nădươngăsẽăkếtăhợpăvớiăcácăanionătíchăđi羽nătráiădấuăO2ă-ătrênă
b隠ămặtăhạtăsilicaăcóătrongănanoăsilicaăgiúpătạoăliênăkếtăquaăđóăthúcăđẩyăquáătrìnhăgelăhóaă[6].ă

Đ隠ătàiăsửădụngă2ăloạiăphụăgiaăgelăhóaălàăbộtămanhêdiăthiêuăkếtă(MgO,ă95%;ăD50ă=35,59m)ă
vàăxiămĕngăCA50,ăđâyălàănguồnănguyênăv壱tăli羽uăđ宇ăkiếmăvàăsẵnăcóătrongănước.ăBộtăôăxítăthiêuă
kếtăMgOăcóăth吋ăt壱nădụngătừăgạchăchịuălửaăMgOăphếăthảiătừănhàămáyăluy羽năkimă(gạchăchịuălửaă
manhêdi,ăbộtăđầmă lò,ăgạchăki隠mă tínhăxâyă lòăquayănungăclinkerăxiămĕng,..).ăPhụăgiaăxiămĕngă
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CA50ălàăsảnăphẩmăđ隠ătàiănghiênăc泳uăvàăd詠ăánăsảnăxuấtăthửănghi羽măsảnăxuấtăxiămĕngăCA50ă
c栄aăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă[7].ă

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Phươngăphápătiêuăchuẩn:ăTCVNă6530:1999ă(1,3);ăTCVN6530:2003ă(8);ăTCVNă6533:1999;ă
JISăR2554;ăISOă1927-4;ăTCVNă6530:2007ă(11).ă

Phươngăphápăphiătiêuăchuẩnă

+ăPhânătíchăthànhăphầnăhạtăbằngăthiếtăbịăLazeră

+ăPhână tíchă thànhăphầnăpha:ăBằngănhi宇uă xạă tiaăXă trênămáyăD8ăadvanceă c栄aăhãngăBruckeră
(Đ泳c).ă

+ăPhânătíchăhìnhăảnhăbằngăkínhăhi吋năviăđi羽nătửăquétăSEM.ă

3. Th詠c nghiệm, kết quả và thảo lu壱n 

3.1 Lựa chọn thành phǡn cấp phối 

Cấpăphốiăhạtătốiăưuăvớiăhàmălượngăhạtăsiêuămịnăđ栄ăđ吋ăđi隠năđầyăcácălỗătrốngăgi英aăcácăhạtă
mịnătrongăphaăkếtădính.ăTácăđộngăphânătánăcácăcấpăhạtăsiêuămịnă(<ă5ăµm)ăvàămịnă(5ăđếnă80ă
µm)ămộtăcáchăđồngăđ隠uătrongătổngăth吋ăcấuătrúcăvớiăcốtăli羽uăthôănhằmămụcătiêuăđảmăbảoăcácă
yêuăcầuăsau:ă

-ăTạoăđượcăm壱tăđộăcấuătrúcăcaoănhấtăđ吋ăđảmăbảoălượngănướcătrộnăthấpănhấtăchoăphốiăli羽uăBTCL.ă

-ăĐảmăbảoăđộălinhăđộng,ăđộăchảyătốtănhấtăc栄aăphốiăli羽uăbêătôngăchịuălửa.ă

Cấpăphốiăcỡăhạtăc栄aăbêătôngăchịuălửaăđãăđượcănghiênăc泳uătuânăth栄ămôăhìnhăcấpăphốiăc栄aă
Dinger&Funkă[8].ă

DingerăvàăFunkăđưaăraăphươngătrìnhăAndreasenăsửaăđổiăsau:ă

CPFTă=ă
  q

m

q

q

m

q

dD

dd




*100ă ă

Trongăđóăcácăthôngăsố:ăăă

ă CPFT:ăPhầnătrĕmăsótăsàngătíchălũyă

ă d:ăKíchăcỡăhạtăă

ă dm:ăKíchăthướcăhạtătốiăthi吋uăă

ă D:ăKíchăthướcăhạtălớnănhấtăă

ă q:ăH羽ăsốăphânăbốăă

Giáătrịăqăcóăth吋ăthayăđổiătừă0,21-0,37ătùyătheoăyêuăcầuătínhăchấtălàmăvi羽căc栄aăbêătông.ăNếuăqă
tĕngăthìătỷăl羽ăhạtăthôătrongăv壱tăli羽uătĕng,ăngượcălạiăqăgiảmăthìătỷăl羽ăphaămịnătĕng.ăCĕnăc泳ăvàoă
tínhăchấtăc栄aănguyênăv壱tăli羽uăvàăphươngăphápăthiăcông,ăcấpăphốiăđượcăl詠aăchọnănghiênăc泳uă
cóăDă=ă6mm,ădmin=ă0,0025ămm,ăqă=ă0,27ă(Bảngă3).ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 441

 Bảng 3: Thành phần cấp phối bê tông chịu lửa 

TT Dải c叡 h衣t, mm % theo khối lượng (q=0,27) 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửaă3-6ă 20ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửaă1-3ă 24ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửaă0-1ă 22ă

4ă Cốtăli羽uăchịuălửaămịnă(<0,088mm)ă 19ă

5ă MASă(I+II)ă 15ă

 

Hình 1. Đường cong phân bố cỡ hạt 

Từăkếtăquảătínhătoánăđ隠ătàiăchọnăraăđượcăloạiăcấpăphốiăcỡăhạt:ăcỡăhạtă1-6ămmălàă44%,ă0,08-
1ămmălàă22%,ăphaămịnălàă34%ătrongăđóăMASăchiếmă15%ăđ吋ăđảmăbảoăđộăchảyăvàăm壱tăđộătốiăđaă
choăbêătôngăchịuălửaătheoăcácănghiênăc泳uăcôngăbốăvàătheoăth詠cătếăsảnăxuấtăbêătôngăchịuălửa.ă
Đườngăcongăphânăbốăcỡăhạtăliênătụcăbi吋uăthịălàămộtăđườngăcongătrơnăvàăđ隠uă(H.1).ă

3.2 Lựa chọn chất phân tán 

a) Lựa chọn chất phân tán 

Phụă giaă phână tánă đượcă l詠aă chọnă đ吋ă nghiênă c泳uă làă D1:ă gốcă cacboxylate,ă D2ă gốcă
polyphosphateăvàăphụăgiaăphânătánăADSă(D3)ăc栄aăhãngăAlmatisă[9].ăKhảoăsátăhàmălượngăphụă
giaătừă0,2%ăđếnă1,2%.ăBêătôngăchịuălửaăcóătínhăcôngătácătốtăkhiăđộăchảyă>ă50%.ăĐộăchảyăc栄aă
bêătôngăđượcăxácăđịnhătheoătiêuăchuẩnăISOă1927:4.ă

Bảng 4. Thành phần mẫu bê tông chịu lửa thí nghiệm 

TT Nguyên liệu Tỷ lệ Khối lượng 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă1-6ămm %ă 44ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă0-1mmă %ă 22ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă<0,08ămm %ă 19ă

4ă MASă(I+II)ă %ă 15ă

5ă Keoănanosilicaă %ă 9ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 442ă

ă
Hình 2: ǜnh hưởng của chủng loại, hàm lượng phụ gia lên độ chảy của bê tông 

TừăkếtăquảăchoăthấyărằngăphụăgiaăphânătánăD1ătácădụngăphânătánăkháătốtătrongăphạmăviăhàmă
lượngătừă0,6-1,2%ăkhốiălượng.ă

Bảng 5. Ảnh hưởng hàm lượng sử d映ng ph映 gia D1 lên khối lượng thể tích và cư運ng 
độ sấy nung c栄a mẫu bê tông chịu lửa. 

 Hàm lượng D1, % 
TTă Chỉ tiêu kỹ thu壱t 

Đơn vị 0,6 0,8 1,0 1,2 

1ă Khốiălượngăth吋ătíchăsauăsấyă1100Că g/cm3ă 2,61ă 2,65ă 2,63ă 2,63ă

2ă Cườngăđộănénăsauăsấyă1100C,ă24hă MPaă 68ă 75ă 76ă 78ă

3ă Cườngăđộănénăsauănungă1.0000C,ă3hă MPaă 80ă 140ă 135ă 130ă

4ă Cườngăđộănénăsauănungă1.4000C,ă3hă MPaă 130ă 154ă 150ă 147ă

Khiă tĕngăhàmălượngăchấtăphânătán,ăđộăchảyăc栄aăbêătôngăđ隠uătĕngă lên,ă tuyănhiênăkhiă tĕngă
hàmălượngăD1ătừă1,0-1,2ă%,ăbêătôngăcóăhi羽nătượngătáchănướcăraăkhỏiăbêătông,ălượngăphaămịnă
cóăxuăhướngănổiălênătrênănênăchấtălượngăc栄aăphaăliênăkếtăbịăgiảmăkhiăkếtăkhốiăởănhi羽tăđộăcao.ă
Đâyăcóăth吋ălàănguyênănhânălàmăchoăkhốiălượngăth吋ătíchăvàăcườngăđộăc栄aăm磯uăgiảm.ăCườngăđộă
nénăsauăsấyăcóăxuăhướngătĕngălênăkhiătĕngăhàmălượngăD1.ă

c) ǜnh hưởng của phụ gia phân tán lên khả năng duy trì độ chảy của hỗn hợp bê tông theo 

thời gian 

Mộtătrongănh英ngăđặcătínhăquanătrọngăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngăchịuălửaălàăcầnăphảiăđảmăbảoăổnă
địnhătrongăkhoảngăthờiăgianănhấtăđịnh.ăĐốiăvớiăbêătôngăchịuălửaăthìăthờiăgianăthiăcôngăphùăhợpă
làătừă30ăphútăđếnă100ăphút.ăĐ隠ătàiătiếnăhànhăkhảoăsátăkhảănĕngăduyătrìăđộăchảyăc栄aăm磯uăbêă
tôngăsửădụngă0,8%ăD1.ăHìnhă3ăchoăthấyăm磯uăbêătôngăsửădụngă0,8ă%ăD1ăđápă泳ngăyêuăcầuăth詠că
tếăsửădụngă(độăchảyăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngăcầnăđảmăbảoă>ă50%ătrongăkhoảngăthờiăgianăthiăcôngă
từă30ăđếnă100ăphút).ăă
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ă ă
Hình 3. Độ chảy của bê tông theo thời gian 

3.3 Khảo sát ảnh hưởng c栄a ph映 gia gel hóa 
Cácăhạtănanosilicaăcóăth吋ăđượcăliênăkếtăvớiăquaăcácăcơăchếăđóngărắnăsau:ăgelăhóaăvàăđôngă

tụătạoăcườngăđộăbanăđầuăchoăbêătôngăchịuălửa.ăĐốiăvớiăbêătôngăchịuălửaăsửădụngăchấtăkếtădínhă
keoănanosilicaăđóngărắnăch壱mădoăv壱yăvi羽căsửădụngăphụăgiaăgelăhóaălàăcầnăthiếtă[6,10].ăTheoă
cácănghiênăc泳uăđãăcôngăbố,ăhaiăloạiăphụăgiaăgelăhóaăđượcăsửădụngăchoăbêătôngăchịuălửaăch泳aă
keoănanoăsilicaă làă calciumăaluminateăvớiăhàmă lượngă0,5%ăhoặcăbộtăMgOă thiêuăkếtă vớiăhàmă
lượngătừă0,3-0,6%ăsoăvớiă lượngăkeoănanosilica.ăĐ隠ătàiă tiếnăhànhăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aă2ă
loạiăphụăgiaăgelăhóaănàyăđếnămộtăsốătínhăchấtăcơălýăc栄aăbêătôngăchịuălửa.ă

Bảng 6. Bảng cấp phối bê tông chịu lửa sử d映ng ph映 gia gel hóa 

 TT Nguyên liệu Tỷ lệ MO MM MA 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă1-6ămm %ă 44ă 44ă 44ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă0-1mmă %ă 22ă 22ă 22ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửa,ăcỡăhạtă<0,08ămm %ă 19ă 19ă 19ă

4ă MASă(I+II)ă %ă 15ă 15ă 15ă

5ă XiămĕngăCA50ă %ă 0ă 0ă 0,5ă

6ă BộtăMgOă %ă 0ă 0,1ă 0ă

7ă Keoănanosilicaă %ă 9ă 9ă 9ă

8ă PhụăgiaăD1ă %ă 0,8ă 0,8ă 0,8ă

a) ǜnh hưởng của phụ gia gel hóa đến độ chảy và sự duy trì độ chảy 

-ăKhiăkhôngăsửădụngăphụăgiaăgelăhóa,ăđộăchảyăc栄aăhỗnăhợpăbêătôngăMOăgiảmăổnăđịnh,ăsauă
160ăphútăv磯năđạtăđộăchảyă>50%.ă

-ăM磯uăbêătôngăMMăbịămấtăđộăchảyănhanh,ăsauăkhoảngă60ăphút,ăđộăchảyăc栄aăbêătôngăchỉăcònă40%.ă

-ăM磯uăbêătôngăMAăchoăđộăchảyăbanăđầuătốtăvàăduyătrìăđộăchảyăc栄aăbêătôngătốtăhơnăsoăvớiă
m磯uăMM.ăVớiăvi羽căduyătrìăthờiăgianăchảyătrongăkhoảngă120ăphút,ăm磯uăbêătôngă(MA)ăch泳aăCA50ă
đápă泳ngăthờiăgianăthiăcôngătrongăth詠cătếăcũngănhưăđảmăbảoăthờiăgianătháoăkhuônă(dỡăcốpăpha)ă
phùăhợp.ă
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ă
Hình 4: ǜnh hưởng của phụ gia gel hóa lên độ chảy của bê tông theo thời gian 

b) ǜnh hưởng của phụ gia gel hóa lên tính chất cơ lý của mẫu bê tông 

M磯uăkhôngăch泳aăphụăgiaăgelăhóaăsauă24hăkhiătháoăkhuônăcóăhi羽nătượngădínhăkhuôn,ăm磯uă
cóăcườngăđộăthấp.ăCácăm磯uăcóăch泳aăphụăgiaăkhiăquanăsátăm磯uăc泳ng,ăđanhăvàăd宇ătháoăkhuôn.ă

Cườngăđộănénăsauă1ăngàyătháoăkhuônăc栄aăm磯uăch泳aăphụăgiaăgelăhóaăcaoăgấpă2ălầnăsoăvớiă
m磯uăkhôngăch泳aăphụăgia.ăNguyênănhânăchínhălàădoăcácăphụăgiaăgelăhóaăđưaăvàoăcungăcấpăcácă
cationă(Mg2+,ăCa2+,ăAl3+)ătạoăthànhăcầuănốiăvớiăcácănhómăsiloxan,ădoăv壱yăkíchăthíchăquáătrìnhă
đóngărắnăvàătĕngăcườngăđộămộcăc栄aăbêătông.ă

Bảng 7. Tính chất cơ lý c栄a mẫu bê tông sử d映ng ph映 gia gel hóa 

Tên chỉ tiêu Đơn vị MO MA MM 

Độăchảyă %ă ă110ă 105ă 105ă

Cườngăđộănénă ăă ăă ăă

ăăăăSauătháoăkhuônă1ăngàyă 12,5ă 28,0ă 25,4ă

ăăăăSauăsấyă1100C,ă24hă 75,0ă 79,4ă 78,0ă

ăăăăSauănungă10000C,ă3hă 135,0ă 145,0ă 142,0ă

ăăăăSauănungă14000C,ă3hă

ă
MPaă

154,0ă 155,0ă 148,0ă

Khốiălượngăth吋ătíchă g/cm3ă 2,66ă 2,67ă 2,65ă

Độăco,ănởăsauănungă14000Că %ă 0,32ă 0,30ă 0,29ă

Cườngăđộăsauăsấy,ănungăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăcóăvàăkhôngăcóăphụăgiaăgelăhóaăđ隠uătươngă
đươngănhauăchoăthấyăphụăgiaăgelăhóaăđưaăvàoăkhôngăảnhăhưởngăđếnăcườngăđộăc栄aăm磯uămàă
chỉăảnhăhưởngăđếnăcườngăđộăc栄aăm磯uăsauătháoăkhuôn.ă

3.4 Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng keo nanosilica 

Keoăsilicaălàăchấtăkếtădínhăsửădụngăchếătạoăbêătôngăchịuălửaănênăvi羽căl詠aăchọnăhàmălượngă
keoăsilicaăphùăhợpăsẽătạoăchoăbêătôngăcóăđộăchảyăphùăhợp,ăcườngăđộăcơăhọcăcao,ăgiảmăđượcă
chiăphíăsảnăxuất.ăĐ吋ăkhảoăsátăhàmălượngăkeoăsilicaăhợpălý,ănhómăđ隠ătàiătiếnăhànhănghiênăc泳uă
vớiăhàmălượngăkeoăsilicaătừă6ăđếnă11ă%ăkhốiălượng.ă
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Bảng 8. Cấp phối bê tông chịu lửa v噂i hàm lượng CKD khác nhau 

TT Nguyên liệu Tỷ lệ CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 CS11 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửaă1-6mmă %ă 44ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửaă0-1mmăă %ă 22ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửaă<0,08mmă %ă 19ă

4ă MASă(I+II)ă %ă 15ă

5ă XiămĕngăCA50ă %ă 0,5ă

6ă Keoănanosilicaă %ă 6ă 7ă 8ă 9ă 10ă 11ă

7ă PhụăgiaăD1ă %ă 0,8ă

a) Độ chảy 

Nhìnăchungăđộăchảyăc栄aăm磯uăbêătôngătĕngălênăkhiăhàmălượngăkeoătĕngălênădoălượngănướcă
tĕngălênămangăvàoătừăkeo.ăĐốiăvớiăcácăm磯uăch泳aă6%ăvàă7%ăkeoănanosilicaăkhiăthửănghi羽măbêă
tôngăcầnăphảiăbổăsungăthêmănướcătrộnăđ吋ăhỗnăhợpăbêătôngăđạtăđộăchảy.ăM磯uăsửădụngă8%ăvàă
9%ăkeoă choă bêă tôngă cóă độă chảyă tốt,ăm磯uăbêă tôngă chảyă dẻo.ăKhiă thửănghi羽măđộă chảyă theoă
phươngăphápă“ballăinăhand”ă[11],ămặtăbêătôngăánhăvàăchảyădẻo.ăM磯uăch泳aă≥10%ăkeoăsilicaăcóă
độăchảyăcaoănhưngăbêătôngăcóăhi羽nătượngătáchănước.ă

ă ă
Hình 5. Độ chảy của bê tông với hàm lượng keo silica khác nhau 

Đ隠ătàiăcũngătiếnăhànhăkhảoăsátăđộăchảyăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăvớiăhàmălượngăkeoăsilicaătheoă
thờiăgiană

ă
Hình 6. Độ chảy của bê tông theo thời gian 
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Khiătĕngăhàmălượngăkeoăsilica,ăđộăchảyăc栄aăbêătôngătheoăthờiăgianăcóăxuăhướngăđượcăcảiă
thi羽n.ă謂nhăhưởngănàyălàădoăs詠ăphânătánăc栄aăcácăhạtănanoăsilicaăvàădoălượngăchấtălỏngătrongă
hỗnăhợpăbêă tôngă tĕngă lên.ăNhưăv壱yăcóă th吋ă thấyăm磯uăch泳aătừă8%ăkeoăsilicaăcóăkhảănĕngăthiă
côngătốtătrongăkhoảngăthờiăgianădướiă90ăphút.ă

b) Các chỉ tiêu cơ lý 

ăNhìnă chungă khốiă lượngă th吋ă tíchă tĕngă khiă hàmă lượngă keoă tĕng.ă M磯uă ch泳aă hàmă lượngă
keo>10%ăcóăxuăhướngăgiảmăkhốiălượngăth吋ătíchănguyênănhânăchínhălàădoălượngănướcămangă
vàoătrongăkeoătĕngălên,ăkhiăsấyăđ吋ălạiăcấuătrúcăxốpăchoăbêătông,ăngoàiăraăcònădoăhi羽nătượngă
thừaănướcănênămộtăphầnănhỏănướcăbịă tách.ăM磯uăch泳aă8%ăkeoăsilicaăcóăkhốiă lượngăth吋ă tíchă
caoănhấtădoălượngăkeoăđưaăvàoăhợpălýăvừaăđảmăbảoăđộăchảyăc栄aăbêătôngătươi,ăvừaăđảmăbảoă
khảănĕngăđúcăm磯uăbằngăphươngăphápăđầmărung.ăKhiă tĕngănhi羽tăđộănungăthìăkhốiă lượngăth吋ă
tíchăc栄aăcácăm磯uăkhôngăthayăđổiănhi隠uăvàăcóăxuăhướngătĕngănhẹăởănhi羽tăđộă14000C.ăNguyênă
nhânăchínhălàădoăkeoăsilicaăkhôngăxảyăraăquáătrìnhăth栄yăhóa,ănênăkhôngăcóăquáătrìnhămấtănướcă
giốngănhưăcácăkhoángăxiămĕngăởănhi羽tăđộăcao.ă

ă
Hình 7: Khối lượng thể tích của bê tông với hàm lượng keo khác nhau 

Cườngăđộăchịuănén:ăTừăkếtăquảătrênăchoăthấyăkhiă tĕngăhàmălượngăkeoănanosilicaă lênălàmă
khốiă lượngăth吋ătíchăcũngănhưăcườngăđộăchịuănénăsauăsấy,ănungăc栄aăm磯uăbêătôngăgiảm.ăKhiă
tĕngănhi羽tăđộănung,ăcườngăđộăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăđ隠uătĕngăđặcăbi羽tătĕngămạnhăởănhi羽tăđộă
10000C,ăđi隠uănàyăcóăxuăhướngăngượcăvớiămộtăsốăloạiăbêătôngăchịuălửaăsửădụngăCKDăxiămĕngă
alumin,ăcườngăđộăthườngăbịăgiảmăởăkhoảngănhi羽tăđộă10000Cădoăs詠ămấtănướcăc栄aăxiămĕngăgâyă
raăpháăh栄yă liênăkếtăc栄aăcácăkhoángăxiămĕng.ăCườngăđộăc栄aăm磯uăbêă tôngăsauănungăc栄aăbêă
tôngăsửădụngăkeoănanosilicaăcao,ănênăkhảănĕngăchịuămàiămònăc栄aănóăcaoăhơnăsoăvớiăbêătôngă
chịuălửaăch泳aăxiămĕng.ă

Cườngăđộăc栄aăm磯uăcóăxuăhướngăgiảmăkhiătĕngăhàmălượngăkeoălênălàădoăảnhăhưởngăc栄aălỗă
xốp.ăLượngănướcă từăkeoămangăvàoăkhiăđúcăm磯uă làmăquáă trìnhăsấyă tạoăraăđộăxốpăcaoă trongă
m磯u.ă雲ănhi羽tăđộă14000Căcườngăđộăc栄aăm磯uătĕngămạnhădoăhìnhăthànhă liênăkếtăgốmăvàăhìnhă
thànhăkhoángămớiănhưăkhoángămulit.ă

M磯uăsửădụngă8ă%ăkeoănanosilicaăsửădụngălượngăkeo,ăcóăchỉătiêuăkỹăthu壱tăđạtăyêuăcầuăc栄aă
đ隠ătài.ă
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ă
Hình 8. Cường độ nén của mẫu sau khi xử lý nhiệt tại các nhiệt độ khác nhau 

Độăcoănởăsauănung:ăCácăm磯uăsauănungă10000Căcóăhi羽nătượngăco,ătuyănhiênăkhiătĕngănhi羽tă
độălênă14000C,ăm磯uăcóăxuăhướngănởădoăsốălượngăcũngănhưăkíchăthướcăc栄aăcácătinhăth吋ămulită
tĕngălên.ă

Bảng 9. Độ co, nở c栄a mẫu sau nung 10000C, 14000C 

Tênăchỉătiêuă MS2ă ă MS3ă MS4ă MS5ă MS6ă

Độăcoăsauănungă
10000C,ă3hă -0,25ă

ă
-0,25ă -0,19ă -0,18ă -0,18ă

Độăcoăsauănungă
14000C,ă3hă 0,19ă

ă
0,21ă 0,34ă 0,35ă 0,35ă

3.5 Ảnh hưởng của hàm lượng MAS II đến tính chất của bê tông chịu lửa 

Vaiătròăchínhăc栄aăbộtămịnămicrosilicaă(MASăII)ălàăcácăhạtăsilicaăcóăkíchăthướcămicroămét.ăCácă
hạtănàyăđi隠năđầyăvàoăcácăchỗătrốngăgi英aăcácăhạtăcốtăli羽uătĕngăđộălinhăđộngăvàăđộăxítăđặcăc栄aăbêă
tông.ă雲ănhi羽tăđộăcao,ăcácăhạtăSiO2ătácădụngăvớiăAl2O3ătạoăthànhăkhoángămulitătĕngăcườngăđộăcơă
học,ăđộăb隠năhóaăc栄aăbêătôngăchịuălửa.ăTuyănhiênănếuăhàmălượngăSiO2ădưătrongăbêătôngăgâyăraă
đi吋mănóngăchảyăởănhi羽tăđộăcaoăcóăth吋ăảnhăhưởngăđếnăcácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăkhiăsửădụngăởă
nhi羽tăđộăcao.ăDoăv壱yăphảiăkhảoăsátăhàmălượngămicrosilicaăđưaăvàoăhợpălý.ăĐ隠ătàiătiếnăhànhăkhảoă
sátăhàmălượngătừă2ăđếnă6%ăkhốiălượngătrongăthànhăphầnăphốiăli羽uă(từăCS-S2ăđếnăCS-S6).ă

Bảng 10. Cấp phối bê tông chịu lửa sử d映ng hàm lượng microsilica khác nhau 

TT Nguyên liệu Tỷ lệ CS-S2 CS-S3 CS-S4 CS-S5 CS-S6 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửaă1-6ămm %ă 44ă 44ă 44ă 44ă 44ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửaă0-1mmă %ă 22ă 22ă 22ă 22ă 22ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửaă<0,08mm %ă 22ă 21ă 20ă 19ă 18ă

4ă MASăIIă %ă 2ă 3ă 4ă 5ă 6ă

ă MASăIă %ă 10ă 10ă 10ă 10ă 10ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 448ă

TT Nguyên liệu Tỷ lệ CS-S2 CS-S3 CS-S4 CS-S5 CS-S6 

5ă XiămĕngăCA50ă %ă 0,5ă 0,5ă 0,5ă 0,5ă 0,5ă

7ă Keoănanosilicaă %ă 8ă 8ă 8ă 8ă 8ă

8ă PhụăgiaăD1ă %ă 0,8ă 0,8ă 0,8ă 0,8ă 0,8ă

M磯uăbêătôngăcóăxuăhướngănởăraăkhiănungăởănhi羽tăđộă14000Căvàăđộănởătĕngănhẹăkhiă tĕngă
hàmălượngăMASăII.ăNguyênănhânălàădoătổngăhàmălượngăvàăkíchăthướcătinhăth吋ămulitătĕngălênă
gâyăraăs詠ăgiãnănởăvêăth吋ătíchă(H.ă9).ă

ă
Hình 9. Độ co, nở của mẫu bê tông sau nung 

Khốiălượngăth吋ătíchăsauăsấyăvàănung:ăKhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăm磯uăliênăquanăđếnăđộăchảyă
c栄aăm磯uăbêătông,ăkhiătĕngăhàmălượngămicrosilicaăđộăchảyătĕngălênădoăv壱yăbêătôngăcóăđộălinhă
độngăvàăkhảănĕngăđi隠năđầyătốtănênăm壱tăđộăc栄aăbêătôngătĕngălên.ă

ă
Hình 10. Khối lượng thể tích mẫu sử dụng hàm lượng MAS II  khác nhau 

Cườngăđộăsauătháoăkhuônăvàăsauăsấyăc栄aăm磯uătĕngăkhiătĕngăhàmălượngăMASăII.ăTrongăquáă
trìnhăđóngărắn,ănhómăhydroxylătrênăb隠ămặtăhạtăkeoăvàăhạtămicrosilicaătạoăliênăkếtăsiloxană(Si-O-
Si),ă thúcăđẩyăquáătrìnhăđôngătụăc栄aăkeoăsilica.ăLiênăkếtăhóaăhọcăậSi-O-Si-ăvàăậSi-O-Ca-O-Si-ă
hìnhă thànhă thôngăquaăphảnă泳ngăngưngă tụăkhiă sửădụngăxiămĕngăCA50ă làmăphụăgiaăgelăhóa.ă
CườngăđộăđượcătĕngăcườngălàădoătổngăhàmălượngăSiO2ăhoạtătínhăgi英aăcácăhạtăcóăkíchăthướcă
nanoăvàămicroăhìnhăthànhămạngălướiăbaăchi隠u.ă

Cườngăđộăm磯uăsauănungă14000Căcóăxuăhướngătĕngălênăkhiătĕngăhàmălượngămicrosilica.ăTuyă
nhiênăhàmălượngătĕngăđếnă5%ăcườngăđộăc栄aăm磯uăbắtăđầuăgiảmănhẹ.ăBộtămicrosilicaăch泳aămộtă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 449

sốătạpăchấtănhưăki隠mă(R2O),ăFe2O3,ăMgO,ăCaO.ăCácătạpăchấtănàyăhìnhăthànhăđi吋mănóngăchảyă
thấpăkhiănungăởănhi羽tăđộăcaoădoăv壱yălàmăgiảmăđộăxốpăc栄aăbêătôngăvàătạoăthu壱nălợiăchoăs詠ăhìnhă
thànhăkhoángămulit.ăTuyănhiênălượngăphaălỏngălớnăảnhăhưởngăkhôngătốtăđếnăcácătínhăchấtăcơă
họcăc栄aăm磯uăởănhi羽tăđộăcao.ăVớiăhàmălượngămicrosilicaă4%ăbêătôngăchịuălửaăcóăcácăchỉătiêuă
đạtăyêuăcầuăđ隠ătàiăvàăcườngăđộăc栄aăm磯uăsauănungăcao.ă

ă
Hình 11. ǜnh hưởng hàm lượng MAS II lên cường độ nén của mẫu bê tông sau sấy, nung 

3.6 Nghiên cứu khả năng sấy nung của bê tông chịu lửa sử dụng CKD nano silica 

Theoăcácănghiênăc泳uăc栄aătácăgiảăM.R.ăIsmaelăvàăcácăcộngăs詠ă[12]ăchoăthấyătốcăđộăsấyăc栄aă
m磯uăbêătôngăch泳aăkeoăsilicaăcaoăhơnăhẳnăcácăm磯uăkhác,ănguyênănhânăch栄ăyếuălàădoăbêătôngă
ch泳aănanoăsilicaăkhôngăxảyăraăquáătrìnhăth栄yăhóaămàăchỉăch泳aănướcă lýăhọc.ăNgoàiăraădoăđộă
thẩmăthấuăc栄aăbêătôngăch泳aăkeoăsilicaăcũngăcaoăhơnăkhiăgelăhóaă[6,10].ăMộtănghiênăc泳uăkhácă
v隠ăkhảănĕngăsấyăc栄aăbêătôngăch泳aăkeoăsilica(CS),ăkeoăsilicaă+ăhydratănhôm(CS+HA),ăhydrată
nhômă(HA)ăcũngănh壱năđượcăkếtăquảătươngăt詠ă[13]:ăQúaătrìnhămấtănướcăc栄aăbêătôngăchịuălửaă
thườngăchiaălàmăhaiăgiaiăđoạn:ăTrongăgiaiăđoạnăđầuăliênăquanăđếnăbốcăhơiănướcăt詠ădoătừănhi羽tă
độă thườngăđếnă1000C,ăgiaiăđoạnă2ă>ă1000Căvàă từă250-3000Călàăgiaiăđoạnăsôiăphụă thuộcăvàoă
chấtă liênăkếtăsửădụng.ăGiaiăđoạnă3ă liênăquanăđếnăs詠ăpháăh栄yă liênăkếtăhydrateăđ吋ăhìnhă thànhă
phaămới.ăNhưăv壱yăbêătôngăsửădụngăCKDăkeoănanoăsilicaăcóăth吋ăgiaănhi羽tărấtănhanhăởăgiaiăđoạnă
<1500C,ănguyênănhânădoăcóăđộăxốpălớnăhơnăvàăđộăthấmăcaoăhơn.ă

Đ吋ăkhảoăsátăquáăảnhăhưởngăc栄aăquáătrìnhăgiaănhi羽tăkhiăsấyănungăbêătông,ănhómăđ隠ătàiăđãă
th詠căhi羽năthíănghi羽măvớiăcácăm磯uăbêătôngăchịuălửaăsửădụngăCKDăkeoăsilicaăvàăBTCLăsửădụngă
CKDăxiămĕngătruy隠năthốngă(LC).ă

ĐốiăvớiăBTCLăsửădụngăCKDăth栄yăhóa,ă thườngăphảiăsửădụngăphụăgiaăsợiăpolypropyleneăđ吋ă
phòngăngừa,ăhạnăchếăkhảănĕngăn泳tănổăc栄aăbêătôngăchịuălửaăkhiăgiaănhi羽tă[14].ăCácăphụăgiaănàyă
thườngăcháyăvàăphânăh栄yăởăkhoảngănhi羽tăđộătừă150-2500Cătạoăthànhămạngălướiăcácăkênhăthoátă
nướcăsiêuănhỏăgiúpăhơiănướcăthoátăraănhanhătránhăhi羽nătượngăn泳tăbêătôngădoă泳ngăsuấtătạoăra.ă

M磯uăbêătôngăsửădụngăCKDăkeoănanosilicaă(CS-S4)ăkhôngăsửădụngăphụăgiaăPPăvàăbêătôngă
chịuă lửaăsửădụngăCKDăxiămĕngă(LC)ăsửădụngăphụăgiaăPPătừă0ă-ă0,1%ăkhốiă lượng.ăTạoăm磯uă
BTCLă kíchă thướcă 100x100x100ămmă sauă khiă sấyă 1100Căđưaă vàoă lòă đangă đượcă đốtă nóngăởă
10000Căvớiătốcăđộănângănhi羽tă5ă0C/ăphút,ăsauăđóăngắtăđi羽nălàmănguộiăt詠ănhiênătrongălò,ălấyăm磯uă
quanăsátăngoạiăquanăđánhăgiá.ă
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Bảng 11. Đánh giá ngo衣i quan các mẫu bê tông chịu lửa 

TT Ký hiệu 
mẫu 

Hàm lượng PP 
(% khối lượng) Ngo衣i quan 

Cư運ng độ nén, 
1.0000Cx3h 

(MPa) 

1ă CS-S4ă 0ă M磯uăbìnhăthường,ăkhôngăphátă
hi羽năvếtăn泳tă 140,5ă

2ă LCă 0ă Vếtărạnăn泳tămảnh,ădàiăз0,8cmă 120ă

3ă LCă 0,1ă M磯uăbìnhăthườngă 125,5ă

Nhưăv壱yăcóăth吋ăthấyăkhiăkhôngăsửădụngăsợiăPP,ăm磯uăCS-S4ăv磯năkhôngăcóăhi羽nătượngăn泳tă
tươngăđươngăvớiăm磯uăLCăsửădụngă0,1%ăsợiăPP.ă

3.7 So sánh tính chất c栄a bê tông chịu lửa  nanosilica và bê tông chịu lửa sử d映ng 
chất kết dính xi măng (lo衣i ít xi măng ậ LC) 

Đ吋ăsoăsánhăđánhăgiáătínhăchấtăc栄aăm磯uăbêătôngăchịuălửaăsửădụngăCKDănanosilicaăvàăm磯uă
bêătôngăchịuălửaăítăxiămĕng,ăđ吋ătàiăthửănghi羽măsongăsongăhaiăm磯uăbêătôngăcóăthànhăphầnăcấpă
phốiănhưăbảngăsau:ă

Bảng 12.Thành phần cấp phối c栄a bê tông sử d映ng keo nanosilica (CS) 
và xi măng alumin (LC) 

TT Nguyên liệu Tỷ lệ CS LC 

1ă Cốtăli羽uăchịuălửa1-6ămm %ă 44ă 44ă

2ă Cốtăli羽uăchịuălửaă0-1mmă %ă 20ă 20ă

3ă Cốtăli羽uăchịuălửaă<0,08ămm %ă 22ă 16ă

4ă MASă(I+II)ă %ă 14ă 15ă

5ă XiămĕngăCA14Mă %ă -ă 5ă

6ă CA50ă %ă 0,5ă -ă

7ă Keoănanosilicaă %ă 8ă 0ă

8ă Nướcătrộnă %ă 0ă 5,5ă

Bảng 13. Kết quả thử nghiệm mẫu CS và LC. 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị CS LC 

1ă Độăchảyă %ă 75ă 85ă

2ă Khốiălượngăth吋ătích:ă
-ăSauăsấyă1100C,ă24hă
-ăSauănungă10000C,ă3hă
-ăSauănungă14000C,ă3hă

ă
g/cm3ă

ă
2,69ă
2,66ă
2,69ă

ă
2,64ă
2,63ă
2,59ă
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị CS LC 

3ă Cườngăđộănén:ă
-ăSauăsấyă1100C,ă24hă
-ăSauănungă10000C,ă3hă
-ăSauănungă14000C,ă3hă

ă
ă

MPaă

ă
77,5ă
132,5ă
154,0ă

ă
92,5ă
125,0ă
130,8ă

4ă Độăcoăsauănungătại:ă
-ă10000C,ă3hă
-ă14000C,ă3hă

%ă ă
-0,25ă
0,34ă

ă
-0,20ă
-0,60ă

雲ănhi羽tăđộăthườngădoăs詠ăcóămặtăc栄aăcácăhạtăkeoănanosilicaănênăs詠ăsắpăxếpăvàăphânăbốă
hỗnăhợpăbêătôngăđượcăđồngăđ隠uăvàăsítăđặcăhơnănênăkhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăm磯uăCSăcaoăhơnă
m磯uăLC.ă雲ăkhoảngănhi羽tăđộăcao,ăm磯uăbêătôngăch泳aăkeoăsilicaăkhôngăcóăs詠ăthayăđổiălớnăv隠ăgiáă
trịăkhốiălượngăth吋ătíchădoăkhôngăcóăquáătrìnhăhydrateăhóa.ăMặtăkhácăkhốiălượngăth吋ătíchăcũngă
tĕngănhẹătheoănhi羽tăđộădoăcácăhạtănanoăhoạtătínhăcóădi羽nătíchăb隠ămặtăcaoă(khoảngă200m2/g)ă
phảnă泳ngăvớiăMASăvàăhìnhăthànhăcácăkhoángămớiă(khoángămulit)ăởănhi羽tăđộăcao.ă

Cườngăđộăsauăsấyătạiănhi羽tăđộă1100C,ă24h,ăm磯uăLCăcaoăhơnăsoăvớiăm磯uăCSădoăbảnăchấtăcơă
chếăđóngărắnăc栄aăhaiăloạiăchấtăkếtădínhăkhácănhau.ă

Tốcăđộăphátătri吋năcườngăđộăc栄aăm磯uăbêătôngăCSăcaoăhơnăm磯uăLCăkhiăgiaănhi羽tăđặcăbi羽tălàă
khoảngănhi羽tăđộă10000C.ăTrongăkhoảngănhi羽tăđộănày,ăcácăsảnăphẩmăhydrateăhóaăc栄aăchấtăkếtă
dínhăxiămĕngăbịăphânăh栄yăvàăbắtăđầuăhìnhăthànhăliênăkếtăgốmămớiătrongăkhiăchấtăkếtădínhăkeoă
nanosilicaăsẩyăraăhàngăloạtăcácăquáătrìnhăhóaălýăkhácănhưăgelăhóaăkếtăhợpăvớiăcácăphảnă泳ngă
phaărắnăởăvùngănhi羽tăđộăthấpăhơn.ă

V隠ăđộăcoănởăsauănung,ătrongăthànhăphầnăc栄aăbêătôngăCSăchỉăcóăquáătrìnhămấtănướcăv壱tălýă
nênăkíchă thướcăc栄aăm磯uăkhôngă thayăđổiănhi隠u.ăĐặcăbi羽tăbêă tôngăCSădoăkhôngăcóăch泳aăcácă
khoángăth栄yăhóaăc栄aăxiămĕngănênăđộăcoăkhôngăđángăk吋.ă雲ănhi羽tăđộă14000C,ăm磯uăbêătôngăăCSă
cóăhi羽nătượngănở,ăcònăm磯uăbêătôngăLCăbịăco,ănguyênănhânăcóăth吋ădoăs詠ăhìnhăthànhăkhoángă
mulitănhi隠uăhơn,ăkhoángănàyăcóăkíchăthướcătinhăth吋ălớnăvàănởăth吋ătích.ă

Độăchịuămàiămòn:ăM磯uăthửăcóăkíchăthướcă114x114x30ămmăđượcăđúcătừă2ăm磯uăbêătôngăCSă
vàăLC.ăKi吋mătra,ăsoăsánhăđộăchịuămàiămònăc栄aăm磯uăsauăkhiănungă10000C,ă3h.ă

ă
Hình 12. Mẫu bê tông sau khi thử nghiệm độ chịu mài mòn bê tông LC =5,6 cm3 (a); CS = 3,2 cm3(b) 
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BêătôngăCSăsửădụngăchấtăkếtădínhănanoăsilicaăcóăkhốiă lượngăth吋ă tíchăcaoăhơn,ăcườngăđộă
caoăởănhi羽tăđộăcaoădoăv壱yăcóăkhảănĕngăchịuămàiămònătốtăhơnăhẳnăsoăvớiăch栄ngăloạiăbêătôngăsửă
dụngăchấtăkếtădínhăxiămĕngăcaoăaluminăLC.ă

-ăPhảnă泳ngătạoăkhoángămới,ăviăcấuătrúcă

M磯uăbêătôngăchịuălửaăsauănungă14000Căđượcănghiênăc泳uăthànhăphầnăkhoángăbằngăphươngă
phápăRonghenăvàăchụpăSEM.ăKếtăquảăchụpăXRDăchoăthấy,ăkhoángăchínhătrongăm磯uăbêătôngă
ch泳aăkeoăsilicaă làăkhoángămulităchiếmă52%ăsauăđóă làăkhoángăcorindonăchiếmă28%.ă ăĐốiăvớiă
m磯uăbêătôngăchịuă lửaăLCăkhiănungăởănhi羽tăđộă14000Cătạoăraă ítăkhoángămulit.ăHìnhăảnhăchụpă
SEMăvàăXRDăc栄aăm磯uăbêătôngăsửădụngăCKDăkeoănanosilicaăđ隠uădàyăđặcătinhăth吋ămulităhìnhă
kim.ăCh泳ngătỏăvi羽căsửădụngăCKDăkeoănanosilicaăvàoăkíchăthíchăquáătrìnhătạoăkhoángămulit.ă

a)ăă ă b)ăă ă

Hình 13. Hình ảnh SEM của mẫu bê tông sử dụng CKD CS (a) và mẫu bê tông LC (b) 

a)     b)  

Hình 14. Hình ảnh XRD của mẫu bê tông CS (a) và mẫu LC (b) sau nung 14000C, 3h 

Bảng 14. Kết quả phân tích thành phần khoáng sau nung 14000C, 3h 

Kết quả 
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

CS LC 

1ă Mullite:ăAl6Si2O13ă %ă з52ă з28ă

2ă Corundum:ăAl2O3ă %ă з29ă з42ă

3ă Microline:ăKAlSi3O8ă %ă 0ă з6ă

4ă Albite:ăNaAlSi3O8ă %ă 0ă з5ă

5ă Phaăvôăđịnhăhìnhă %ă з19ă з19ă
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Độăb隠năhóaălàămộtăchỉătiêuăquanătrọngăc栄aăbêătôngăchịuălửaăđặcăbi羽tăkhiălớpălótăbêătôngăchịuă
lửaătiếpăxúcătr詠cătiếpăvớiăxỉănóngăchảy,ăkimăloạiănóngăchảyăhoặcăvớiămôiătrườngăkhíăĕnămònă(ă
khíăCl-,ăSO3

2-,..).ăBêătôngăchịuălửaăsẽăbịăĕnămòn,ăpháăh栄yănhanhăhơnăkhiălàmăvi羽cătrongăcácămôiă
trườngănày.ăVìăv壱yăm磯uăbêătôngăchịuă lửaăkhiăsửădụngătrongăcácămôiătrườngătrênăcầnăcóăkhảă
nĕngăb隠năhóaăcàngăcaoăcàngătốt.ăĐ吋ăsoăsánhăm泳căđộăb隠năhóaăc栄aăbêătôngăchịuălửa,ăsửădụngă
phươngăphápăthửăđộăb隠năxỉăc栄aăm磯uăđượcăxácăđịnhătheoăphươngăphápătĩnh.ăĐ隠ătàiăsửădụngă
m磯uăxỉălòăcaoăc栄aăCôngătyăCP.ăthépăHòaăPhátăđ吋ănghiênăc泳uă[14].ă

M磯uăkíchăthướcă100x100x100ămmăđượcăsấyăkhôăvàătạoălỗătrònăđườngăkínhă50mm.ăĐổăcùngă
mộtălượngăxỉăđãăđượcănghi隠năđếnăkíchăthướcădướiă0,2ămmăvàoătrongă2ăm磯uăbêătông,ăgiaănhi羽tă
lòănungătớiănhi羽tăđộă14500C,ălưuă3h.ăCácăm磯uăsauănungăđượcălàmănguộiăt詠ănhiênăsauăđóăcắtă
m磯u,ăquanăsát,ăđoădi羽nătíchăthấmăxỉăđ吋ăsoăsánhăđộăb隠năxỉăc栄aăcácăm磯u.ăKếtăquảăđộăb隠năxỉăc栄aă
cácăm磯uăđượcăsoăsánhătrongăHìnhă15.ăKếtăquảăchoăthấyăm磯uăbêătôngăLCăbịăthấmăxỉ,ăĕnămònă
nhi隠uăhơnăsoăvớiăm磯uăbêătôngăCS.ă

ă
Hình 15. Mẫu bê tông chịu lửa LC (a) và mẫu CS (b) sau khi thử độ bền xỉ 

4. Kết lu壱n 

Trênăcơăsởănguyênăv壱tăli羽u,ănhómăđ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăraăcácănguyênăli羽uăđầuăvàoăphùăhợpă
đ吋ăchếătạoăraăsảnăphẩmăBTCLăsửădụngăCKDănanosilica.ăThànhăphầnăcấpăphốiăđượcăl詠aăchọnă
trênăcơăsởăđườngăcongătốiăưuăđảmăbảoăchoăBTCLăcóăm壱tăđộăvàăđộăchảyăcaoănhất.ă

M磯uăBTCLăsửădụngăphụăgiaăD1ăvớiăhàmălượngă>ă0,6%ăchoăbêătôngăchịuălửaăcóăđộăchảyăvàă
cóăkhảănĕngăduyătrìăđộăchảyăc栄aăbêătôngătheoăthờiăgianăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăth詠cătế.ă

PhụăgiaăgelăhóaăCA50ăvớiăhàmălượngăchỉă0,5%ăkhốiălượng,ăbêătôngăchịuălửaăvừaăđảmăbảoă
độăchảy,ăcườngăđộămộcăvàăcácătínhănĕngăcơălýănhi羽tăc栄aăbêătông.ă

SửădụngăkeoănanosilicaălàmăCKDăchoăbêătôngăchịuălửaăgiúpăbêătôngăcóăm壱tăđộăcao,ăcườngă
độăcơăhọcăsauănungătĕngăđángăk吋.ăVớiăhàmălượngăkeoă8%ăkhốiălượng,ăm磯uăbêătôngăđảmăbảoă
mụcă tiêuăc栄aăđ隠ă tàiăđặtă ra.ăTĕngăhàmă lượngăkeoăbêă tôngăcóăxuăhướngăgiảmăkhốiă lượngă th吋ă
tich,ăcườngăđộăsauăsấyăvàănung.ă

Cácăkếtăquảăđánhăgiáăđộăb隠năxỉ,ăchỉătiêuăcơălýăc栄aăm磯uăbêătôngăc栄aăđ隠ătàiăđ隠uăcaoăhơnăm磯uă
bêătôngăchịuălửaătruy隠năthốngăsửădụngăxiămĕngăaluminăcùngăcấpăđộ.ăĐặcăbi羽tăbêătôngăsửădụngă
CKDăkeoănanosilicaăcóăđộăchịuămàiămònăvàăđộăb隠năhóaăvượtătrộiăsoăvớiăbêătôngăchịuălửaăsửă
dụngăCKDăxiămĕngăalumin.ă
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NGHIÊN CỨU T蔚NG H営P VÀ Đ咽C TRƯNG XỎC TÁC 
ZEOLIT HSO3-ZSM-5 

TS. Phan Huy Hoàng 
TrườngăĐạiăHọcăBáchăKhoaăHàăNộiă

KS. Nguy宇n Văn Li宇u 
Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Nhưăđãăbiết,ăzeolităГSM-5ăđượcăsửădụngărấtărộngărãiăvàăphổăbiếnălàmăxúcătácătrongăcácăquáă

trìnhăhóaăhọc.ăNhờăcóăcấuătrúcălỗăxốpăđặcătrưngătạoăraătínhăchọnălọcăcao,ăd宇ădàngăthayăđổiătínhă
axităvàătâmăxúcătácămàăГSM-5ăđãătrởăthànhăxúcătácăhi羽uăquảăvàăưaăthíchăchoăquáătrìnhăchuy吋nă
hóaăh英uăcơ.ăTínhăaxităc栄aăzeolită(sốălượngăvàăđộămạnhăc栄aătâmăaxit)ăcũngănhưăkíchăthướcăhạtă
cóăảnhăhưởngălớnăđếnătínhăchấtăxúcătácăc栄aăchúng.ăNhằmătĕngăđộăaxit,ănângăcaoăhoạtătínhăxúcă
tácăvàătínhăchọnălọcăc栄aăzeolităГSM-5,ăngườiătaăcóăth吋ăgắnăthêmăcácănhómăch泳căcóătínhăaxită
caoăvàoătrongămaoăquảnăhoặcălênăb隠ămặtăc栄aăzeolit.ă

Doăđóătácăgiảăđãăl詠aăchọnă“Nghiênăc泳uătổngăhợpăvàăđặcătrưngăxúcătácăzeolităHSO3-ГSM-5”ă
nhằmăthuănh壱năv壱tăli羽uăxúcătácămớiăbằngăcáchăsunphoăhóaăzeolităГSM-5ăđ吋ăđínhăthêmănhómă
ch泳căHSO3ă-ăcóătínhăaxitămạnhăvàăhoạtătínhăcaoălênăzeolităГSM-5.ăBênăcạnhăđó,ăv壱tăli羽uăzeolită
mớiăđượcă泳ngădụngălàmăxúcătácăchoăphảnă泳ngăth栄yăphânăsinhăkhốiăđ吋ăđánhăgiáăhoạtătínhăxúcă
tácăc栄aăv壱tăli羽uămớiătổngăhợpăđược).ă

Từ khóa: zeolit,ă lỗăxốp,ăhoạtătínhăxúcătác,ătínhăchọnălọc,ăxúcătácăzeolit,ăsunfoăhóa,ăv壱tăli羽uă
tổngăhợp,ăbiomass.ă

Abstract: 
Asăknown,ăzeoliteăГSM-5ăisăwidelyăusedăasăaăcatalystăinăchemicalăprocesses.ăThanksătoăitsă

characteristică porousă poreă structure,ă ită isă hightlyă seleactiveă andă easyă toă changeă acidityă andă
catalytică properties.ă ГSM-5ă hasă becomeă ană effectiveă andă preferredă catalystă foră organică
metabolism.ă Theă acidityă ofă theă zeoliteă (numberă andă strengthă ofă theă acidă center)ă asă wellă asă
particileă sizeă haveă aă greată influenceă onă theiră catalytică properties.ă Ină orderă toă increaseă theă
acidity,ă improveă theăcatalyticăactivityăandăselectivityăofăГSM-5ăzeolite,ă ită isăpossibleă toăattachă
moreăacidicăfunctionalăgroupsătoătheăcapillaryăorătoătheăsurfaceăofătheăzeolite.ăTheăauthorăthenă
choseătheăsubjectă“SynthesisăandăcharacterizationăofăHSO3-ГSM-5ăzeoliteăcatalysts”ătoăobtaină
newăcatalystămaterialsăbyăsulfurizingăzeoliteăГSM-5ătoăattachăHSO3ă-ăStrongăandăhighlyăactiveă
zeoliteăГSM-5.ăInăaddition,ătheănewăzeoliteămaterialăisăappliedăasăaăcatalystăforătheăhydrolysisăofă
theăbiomassătoăevaluateătheăcatalyticăofătheănewlyăsynthesizedămaterial.ăăă

Keyword: zeolite;ăporous;ăcatalyticăactivity;ăselectivity;ăzeoliteăcatalysts;ăsulfurizing;ămaterială
synthesized;ăbiomass.ă
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1. Đặt vấn đ隠 

Hi羽nănay,ătrongăcôngăngh羽ăhóaăhọcăthườngăsửădụngăhaiăloạiăxúcătácălàăxúcătácăđồngăth吋ă
vàăxúcătácădịă th吋ănhằmăthúcăđẩyăcácăquáătrìnhăphảnă泳ngăhóaăhọc.ăXúcătácăđồngăth吋ăcóăưuă
đi吋mălàăđộăchọnălọcăcao,ăkhảănĕngăkhuếchătánătrongădungădịchălớnănhưngănóăcóănhi隠uănhượcă
đi吋mănhưăkhóăkhĕnă trongăkhảănĕngă táchă loại,ă thuăhồiăvàă táiăsinh,ă tuổiă thọăxúcă tácă thấp,ăgiáă
thànhăcao,ăđi隠uăki羽năphảnă泳ngăph泳cătạp,ătạoăraăchấtăthảiăđộcăhạiăhơnăxúcătácădịăth吋.ăXúcătácă
dịăth吋ălạiăcóăưuăđi吋mălàăd宇ătáchăloạiăvàătáiăsinh,ătuổiăthọăxúcătácăcao,ăgiáăthànhărẻ,ăđi隠uăki羽nă
th詠căhi羽năphảnă泳ngăđơnăgiản,ăkhôngătạoăraăchấtăthảiăđộcăhại.ăDoăv壱y,ăngàyănayăxúcătácădịăth吋ă
đượcădùngănhi隠uătrongăcôngăngh羽ăhóaăhọc.ăTrongănh英ngănĕmăgầnăđây,ăcácăv壱tăli羽uărâyăphână
tửăđãăđượcănghiênăc泳uăvàăphátătri吋nămạnhămẽ,ăđóngăvaiătròăquanătrọngătrongăcôngănghi羽p,ă
nổiăb壱tănhấtălàăzeolit.ă

Nhi隠uănhàăkhoaăhọcăđãănghiênăc泳uăvàăsửădụngăzeolitălàmăxúcătácăphổăbiếnătrongănhi隠uă泳ngă
dụng.ăГeolităvớiănh英ngătínhăchấtăưuăvi羽tănhưădi羽nătíchănhưădi羽nătíchăb隠ămặtălớn,ăđộăaxitămạnh,ă
đãăđượcăsửădụngănhi隠uătrongăcôngănghi羽pălàmăchấtătraoăđổiăion,ăchấtăhấpăphụ,ăphânătáchăvàă
chấtăxúcătácăchoăcácăphảnă泳ngăhóaăhọc.ăTrongăđó,ăzeolităГSM-5ăđượcăsửădụngărấtărộngărãiăvàă
phổăbiến.ăNhờăcóăcấuătrúcălỗăxốpăđặcătrưngătạoăraătínhăchọnălọcăcao,ăd宇ădàngăthayăđổiătínhăaxită
vàătâmăxúcătácămàăГSM-5ăđãătrởăthànhăxúcătácăhi羽uăquảăvàăưaăthíchăchoăquáătrìnhăchuy吋năhóaă
h英uăcơ.ăTínhăaxităc栄aăzeolită(sốălượngăvàăđộămạnhăc栄aătâmăaxit)ăcũngănhưăkíchăthướcăhạtăcóă
ảnhăhưởngălớnăđếnătínhăchấtăxúcătácăc栄aăchúng.ăNhằmătĕngăđộăaxit,ănângăcaoăhoạtătínhăxúcă
tácăvàătínhăchọnălọcăc栄aăzeolităГSM-5,ăngườiătaăcóăth吋ăgắnăthêmăcácănhómăch泳căcóătínhăaxită
caoăvàoătrongămaoăquảnăhoặcălênăb隠ămặtăc栄aăzeolit.ă

Vi羽că“Nghiênăc泳uătổngăhợpăvàăđặcătrưngăxúcătácăzeolităHSO3-ГSM-5”ănhằmăthuănh壱năv壱tăli羽uă
xúcătácămớiăbằngăcáchăsunphoăhóaăzeolităГSM-5ăđ吋ăđínhăthêmănhómăch泳căHSO3-ăcóătínhăaxită
mạnhăvàăhoạtătínhăcaoălênăzeolităГSM-5.ăXúcătácămớiăthuănh壱năđượcănghiênăc泳uă泳ngădụngătrongă
phảnă泳ngăth栄yăphânăsinhăkhốiănhằmăđánhăgiáăhoạtătínhăvàăhi羽uăquảăc栄aăxúcătácăđãăthuăđược.	

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1. Nguyên liệu sử dụng 

Cácănguyênăli羽uăđượcăsửădụngăchoănghiênăc泳uălàăcácăhóaăchấtătinhăkhiếtăPAăc栄aăSigma-
AldrichăvàăTrungăQuốcă(TQ):ăTetraetylocthosilica-TEOSă(Sigma),ăTetraăpropylăammoni-TPAOHă
(Sigma),ăKOH,ăNaAlO2ă(Sigma),ăCTAB-C19H42BrN,ăCetylătrimethylammoniumăbromideă(Sigma),ă
H2O2ă(TQ),ă3-mercaptopropylătrimethoxysilane-MPTS(Sigma).ă

2.2 Phương pháp nghiên cứu	

2.2.1 Nghiên cứu tổng hợp ZSM-5 

TổngăhợpăzeolităГSM-5ătheoăphươngăphápăsửădụngăchấtătạoăcấuătrúc,ăbênăcạnhăđóăcóăsửă
dụngăchấtăhoạtăđộngăb隠ămặtăCTABă(C19H42BrN,ăCetylătrimethylammoniumăbromide)ănhằmăthuă
nh壱năxúcătácăzeolităcấuătrúcăxốpăvớiămaoăquảnătrungăbình.ăNaAlO2ăđượcăhòaătanăvàoănướcăcấtă
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đãăkhửăionăđ吋ăthuăđượcădungădịchătrongăsuốt,ăsauăđóădungădịchăđượcăbổăsungăTPAOHălàăchấtă
tạoăcấuătrúcăvàăKOH.ăDungădịchănàyăđượcăkhuấyătrênămáyăkhuấyătừătrongăthờiăgiană1ăgiờăchoă
đếnăkhiăhòaătanăhoànătoàn.ăTiếpăđếnăbổăsungăTEOSăvàăCTABăvàoădungădịchătrênăđ吋ăthuăđượcă
mộtădungădịchăđồngănhấtăcóătỷăl羽ămolătươngă泳ngălà:ă

TEOS/TPAOH/NaAlO2/KOH/H2O/CTAB=8/1,05/0,1/0,85/64/500/5.ă

Dungădịchănàyăđượcăkhuấyăliênătụcătrênămáyăkhuấyătừăởănhi羽tăđộăphòngătrongăkhoảngăthờiă
gianănhấtăđịnh.ăSauăđóăchuy吋năhỗnăhợpăthuăđượcăvàoăautoclaveăcóăth吋ătíchă1ălítăđóngăchặtăvàă
đặtătrongălòănưngăởănhi羽tăđộă1750C,ătrongăkhoảngăthờiăgiană24ăgiờăă(sơăđồădưới).ăSaukăhiăkếtă
thúcăphảnă泳ngăsảnăphẩmălàăcácăhạtăchấtărắnăkíchăthướcămicroăhoặcănanoăđượcătáchăraăbằngă
máyă liă tâmăvàă rửaănhi隠uă lầnăbằngănướcăcất.ăTiếpăđó,ăcácăhạtăzeolităГSM-5ăđượcăsấyăkhôăởă
1000C,ăvàănungăởă5500Cătrongă3ăgiờăđ吋ăthuăđượcăNa-ГSM-5ă.ăMụcăđíchăc栄aăquáătrìnhăsấyăvàă
nungănàyănhằmăloạiăbỏănước,ăchấtătạoăcấuătrúc.ăĐ吋ăcóăth吋ăloạiăbỏăhoànătoànăchấtătạoăcấuătrúcă
cònănằmătrongămaoăquảnăđòiăhỏiănhi羽tăđộăđượcănângălênămộtăcáchătừătừătránhăvi羽cătạoăthànhă
cốcăbámădínhătrênăb隠ămặtămaoăquản,ăngĕnăcảnăquáătrìnhăthoátăraătiếpătheoăc栄aăchấtătạoăcấuă
trúcăvàălàmăgiảmăchấtălượngăc栄aăxúcătácăthuăđược.ă

SơăđồăquyătrìnhătổngăhợpăzeolităГSM-5ăă

	
Sảnăphẩmăthuăđượcăđượcăphânătíchăbằngăcácăphươngăphápăphânătíchăhi羽năđạiănhưăphươngă

phápănhi宇uăxạăRơnghenă(XRD),ăphươngăphápăhi吋năvịăđi羽nătửăquétă(SEM),ăphươngăphápăphổă
hồngăngoạiă(IR)ăđ吋ăki吋mătraăđộătinhăth吋ăvàăxácăđịnhăcấuătrúcăc栄aăv壱tăli羽u.ă

2.2.2 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác zeolit sunpho hóa HSO3-ZSM-5 

Sauăkhiăthuănh壱năđượcăГSM-5,ătiếnăhànhăphảnă泳ngăđ吋ăgắnăcácăgốcă-HSăvàoăcấuătrúcătinhă
th吋ăc栄aăzeolit,ăđâyă làăcôngăđoạnă trungăgian,ă trướcăkhiăoxiăhóaăcácăgốcă -HSănàyă thànhăgốcă -
HSO3ătrongăsảnăphẩmăcuốiăcùng.ăă

Tiếnăhànhănhưăsau:ă

Giai đo衣n 1:ăCânămộtă lượngăxúcă tácăzeolită (mГ)ăchoăvàoăcốc,ăsauăđóăbổăsungămộtă lượngă
MPTSăvớiătỷăl羽ăxácăđịnhă(tỷăl羽ăzeolit:MPTSălầnălượtălàă1:1;ă1:1,5;ă1:2;ă1:2,5ăvàă1:3)ăđồngăthờiăbổă
sungămộtă lượngădungămôiăToluen.ăHỗnăhợpăthuăđượcămangăđiăkhuấyătừăgiaănhi羽tăởănhi羽tăđộă
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nhấtăđịnhătrongăvòngă6h.ăKếtăthúcăthờiăgianătrên,ălọcărửaăbằngămáyălyătâmăđ吋ăthuăhồiăchấtărắnă
(rửaăbằngăcồnă2-3ălầnăsauăđóărửaăbằngănướcăcấtă2-3ălần),ărửaăsạchăđ吋ăxúcătácătrắngătrởălại.ă
Sauărửaăthuăhồiăxúcătácăvàăsấyăởă900Căđ吋ăloạiăbỏănước.ă

Giai đo衣n 2:ăXúcătácălúcănàyăđãăđượcăgắnăcácăgốcă-HS,ătiếnăhànhăoxiăhóaăđ吋ătạoăsảnăphẩmă
cuốiăcùngăbằngăcáchăbổăsungăH2O2ă(30%)ăkhuấyăđ隠uăởănhi羽tăđộăphòngătrongă12h,ătỷăl羽ărắn/lỏngă
c栄aăhỗnăhợpălàă1/10.ăKhuấyăhỗnăhợpătrênătrongăvòngă12-15h,ăsauăkhoảngăthờiăgianătrên,ăđemăđiă
lọcărửaălyătâmăbằngănướcăcấtă3-4ălầnăchoăsạch.ăSauăđóămangăđiăsấyăkhôăởă900Căđ吋ăloạiăbỏănước,ă
tớiăkhốiălượngăkhôngăđổi.ăSảnăphẩmăthuăđượcăcuốiăcùngălàăzeolităđãăsunphoăhóa.ă

3. Kết quả nghiên c泳u và thảo lu壱n	

3.1. Tổng hợp zeolit ZSM-5 

ГeolităГSM-5ăđượcătổngăhợpătheoăphươngăphápăth栄yănhi羽t,ăcóăsửădụngăchấtătạoăcấuătrúcă
TPAOHăvàăCTABăđ吋ăthuănh壱năcấuătrúcămaoăquảnătrungăbình.ăDungădịchăphảnă泳ngăvớiătỷăl羽ă
molălà:ăă

TEOS/TPAOH/NaAlO2/KOH/H2O/CTAB=ă8/1,05/0,1/0,85/64/500/5ăđượcăkhuấyăliênătụcătrênă
máyăkhuấyătừăởănhi羽tăđộăphòng.ăSauăđóădungădịchăphảnă泳ngăđượcăchuy吋năsangăautoclave,ăđặtă
trongălòănungăởănhi羽tăđộă1750Cătrongăkhoảngăthờiăgiană24ăgiờ.ăKếtăthúcăthờiăgianăphảnă泳ng,ă
sảnăphẩmăzeolităthuăđượcălàăcácăhạtăchấtărắnăkíchăthướcănhỏăđượcătáchăraăbằngămáyălyătâmăvàă
rửaăsạchăbằngănướcăcất.ăCácăhạtăv壱tăli羽uăđượcăsấyăkhôăởă100oC,ăsauăđóăđemăđiănungăởă550oCă
trongă3ăgiờăđ吋ăloạiăbỏăchấtătạoăcấuătrúcănhằmăthuănh壱năv壱tăli羽uăzeolităГSM-5ămaoăquảnătrungă
bình.ăSảnăphẩmăthuăđượcăđemăđiăphânătíchăcấuătrúcvàăcácătínhăchấtbằngăphổănhi宇uăxạătiaăXă
(XRD)ăvàăchụpăảnhăSEM.ăKếtăquảăphânătíchăđượcăđưaăraătrongăcácăhìnhă3.1ăvàă3.2.ă

44-0003ă(*)ă-ăAluminumăSilicateăГSM-5ă-ăAl2O3ꞏ54SiO2ă-ăY:ă30.99ă%ă-ădăxăby:ă1.000ă-ăWL:ă1.54056
File:ăHoang-DHBK-Гeolite-L1.rawă-ăType:ă2Th/Thălockedă-ăStart:ă5.000ă°ă-ăEnd:ă70.010ă°ă-ăStep:ă0.030ă°ă-ăStepătime:ă1.0ăsă-ăTemp.:ă25.0ă°Că(Room)ă-ăAnode:ăCuă-ăCreation:ă07/12/17ă10:10:37
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Hình 3.1. Phổ XRD của vật liệu zeolit ZSM-5 mao quản trung bình thu được (màu đen), 

so sánh với phổ chuẩn (màu đỏ) 

TừăphổăXRDă trongăhìnhă3.1ănh壱nă thấyăphổăđặcă trưngăXRDăc栄aăv壱tă li羽uăzeolităГSM-5ă thuă
đượcă(phổămàuăđen)ătrùngăkhớpăvớiăphổăzeolităГSM-5ăchuẩnă(phổămàuăđỏălấyătừăngânăhàngă
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d英ăli羽uăphổăXRD).ăCh泳ngătỏăđãăthuănh壱năđượcăzeolităГSM-5ăbằngăphươngăphápătổngăhợpăth栄yă
nhi羽tăởănhi羽tăđộă175oC,ătrongăkhoảngăthờiăgianăphảnă泳ngălàă24ăgiờ.ăCũngătừăkếtăquảătrongăhìnhă
3.1,ănh壱năthấyăsảnăphẩmăzeolităđãăkếtătinhăhoànătoànăvàăth吋ăhi羽nărõănétăởăphổăXRDăvớiăcácăpică
đặcătrưngăởăgócă2ă=ă7÷10ăvàă2ă=ă22÷25ă(đâyălàăpicăđặcătrưngăchoătinhăth吋ăГSM-5),ăcấuătrúcă
c栄aăhọăzeolităMFIăvớiă tinhă th吋ăcơăbảnădạngăorthorhombică [1,2,5].ăBênăcạnhăđó,ăcũngă từăphổă
XRDăthấyărằngăsảnăphẩmăzeolităthuăđượcă(vớiăcôngăth泳căcấuătạoălàăNa-ГSM-5)ăcóăđộăkếtătinhă
cao,ăcóăcấuătrúcătinhăth吋.ăKếtăquảăăthuăđượcătừăphổăđặcătrưngăXRDănàyăcũngăphùăhợpăvàăđượcă
bổăsungăbởiăkếtăquảăthuăđượcătừăphânătíchăảnhăSEM.ă

	
Hình 3.2. Hình ảnh SEM của vật liệu zeolit ZSM-5 mao quản trung bình 

TừăảnhăSEMăc栄aăhạtăv壱tăli羽uăzeolităГSM-5ăthuăđượcătrongăhìnhă3.2,taăthấyăsảnăphẩmăzeolită
ГSM-5ăđãăkếtătinhăhoànătoàn,ăcấuătrúcătinhăth吋ăhìnhădạngăhạtăvàăkíchăthướcăcácăhạtăđồngănhất.ă
Cácă hạtă v壱tă li羽uă zeolită cóă hìnhă dạngă đặcă trưngă c栄aă v壱tă li羽uă zeolită ГSM-5ă vớiă cấuă hìnhă
orthorhombic,ă kíchă thướcăhạtă đồngăđ隠uă khoảngă400-450ănm.ăĐi隠uănàyăch泳ngă tỏă làă đãă tổngă
hợp,ăthuănh壱năđượcăv壱tăli羽uăzeolităГSM-5ăbằngăphươngăphápăth栄yănhi羽tăsauă24hăởă175oC.ăKếtă
quảănàyăhoànătoànăphùăhợpăvớiălýăthuyếtăcũngănhưăvớiăkếtăquảăphânătíchătừăphổăXRD.ăă

Bênăcạnhăđó,ăvớiămụcăđíchăxácăđịnhădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăvàăphânăbốăkíchăthướcălỗăxốpă
(maoăquản)ăc栄aăhạtăv壱tăli羽uăxúcătácăzeolit,ăđãătiếnăhànhăphânătíchăbằngăphươngăphápăhấpăthụă
v壱tălýă(phươngăphápăđoăBET).ăKếtăquảăphânătíchăđượcăđưaăraătrongăhìnhă3.3ăvàă3.4.ă

	
Hình 3.3. Đường đẳng nhiệt hấp phụ của ZSM-5 mao quản trung bình 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 460ă

-ăDi羽nătíchăb隠ămặtăriêng:ăSră=ă460ăm2/gamă

-ăKíchăthướcămaoăquảnătrungăbìnhătheoăphươngăphápăBJH:ădă=ă37Ǻăvàă45Ǻ.ă

-ăS詠ăphânăbốăkíchăthướcămaoăquảnătheoăphươngăphápăBJHăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă3.4.ă
Theoăđó,ăkíchăthướcămaoăquảnăphânăbốătrongăkhoảngă30ăǺăđếnă50Ǻăvàăt壱pătrungătrongăkhoảngă
haiăkhoảngălàă37Ǻăvàă45Ǻ.ă

Kếtăquảăthuăđượcănàyăch泳ngătỏărằng,ăbằngăvi羽căsửădụngăchấtăhoạtăđộngăb隠ămặtăCTAB,ăđãă
tổngăhợpă thuănh壱năđượcăv壱tă li羽uăzeolitămaoăquảnă trungăbình,ăvớiămaoăquảnăkhoảngă3,7-4,5ă
nm.ăV壱tăli羽uăthuăđượcăcũngăcóădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăkháălớnă(460ăm2/gam),ăphùăhợpălàmăxúcă
tácăchoăcácăphảnă泳ngătổngăhợpăh英uăcơ.ă

	
Hình 3.4. Đường cong phân bố kích thước mao quản của vật liệu zeolit 

V壱tă li羽uăxúcătácăzeolităГSM-5ămaoăquảnătrungăbìnhăthuăđượcăởătrênăsẽăđượcăbiếnătínhăb隠ă
mặtăbằngătácănhânăsunphoăhóaăđ吋ătổngăhợpăv壱tăli羽uăzeolităГSM-5ăsunphoăhóaă(HSO3-ГSM-5).ă

3.2. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác HSO3-ZSM-5 

3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sunpho hóa 

Sauăkhiă thuănh壱năđượcăzeolităГSM-5ămaoăquảnă trungăbình,ăđãă tiếnăhànhăsunphohóaă theoă
phươngăphápăsửădụngătácănhânălàăMPTSăđ吋ăxửălýăb隠ămặtăzeolit,ăgắnănhómHSO3ă lênăb隠ămặtă
c栄aăzeolit.ăNhi羽tăđộălàăyếuătốăcóăảnhăhưởngăđếnăbấtăkỳăquáătrìnhăphảnă泳ngăhóaăhọcănào,ădoăđóă
đãănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aănhi羽tăđộătrongăquáătrìnhăsunphoăhóaăbằngăcáchăthayăđổiănhi羽tă
độăxửălýătrongăkhiăgi英ănguyênăcácăđi隠uăki羽năthíănghi羽măkhác,ăcụăth吋ănhưăsau:ă

-ăTỷăl羽ăzeolit:ăMPTS=1:1ă

-ăDungămôi:ăToluenă

-ăThờiăgianăphảnă泳ngăvớiăMPTS:ă6hă

-ăNhi羽tăđộăphảnă泳ngăthayăđổi:ă40oC,ă60oCăvàă80ăoC.ă

Sảnă phẩmă zeolită HSO3-ГSM-5ă thuă đượcă đượcă phână tíchă thànhă phầnă nguyênă tốă bằngă
phươngăphápăphânătíchăEDSă(Energy-dispersiveăX-rayăspectroscopy)ăđ吋ăxácăđịnhăhàmălượngă
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nguyênătốăSă(c栄aănhómăHSO3)ăđínhăvàoăhạtăv壱tăli羽uăzeolităГSM-5.ăKếtăquảăphânătíchăđượcăđưaă
raătrongăbảngă3.1.ă

Bảng 3.1. Thành phần S c栄a zeolit HSO3-ZSM-5 thu được 
Mẫu Tỷ lệ MPTS:zeolit Th運i gian, Gi運 Nhiệt độ, oC Thành phần S, % 

M1 1:1ă 6ă 40ă 0,1ă

M2 1:1ă 6ă 60ă 0,6ă

M3 1:1ă 6ă 80ă 0,5ă

Từăkếtăquảăthuăđượcătrongăbảngă3.1ătaă thấy,ăkhiă tĕngănhi羽tăđộătừă40oCălênă60ăoCăthìăhàmă
lượngăthànhăphầnăSătrongăsảnăphẩmăthuăđượcătĕng,ă từă0,1%ălênă0,6%.ăĐi隠uănàyăhoànătoànă
hợpălýăvìănhi羽tăđộătĕngăgiúpăchoăphảnă泳ngădi宇năraătheoăchi隠uăhướngăthu壱nălợiăhơn,ătácănhână
MPTSăgắnăđượcălênăb隠ămặtăc栄aăzeolitănhi隠uăhơn.ăTuyănhiên,ăkhiătĕngănhi羽tăđộălênă80ăoCăthìă
hàmă lượngă thànhă phầnă Să trongă sảnă phẩmă thuă đượcă khôngă tĕng,ă ngượcă lạiă cònă giảmă nhẹă
xuốngă cònă 0,5%.ă Đi隠uă nàyă cóă th吋ă giảiă thíchă vìă nhi羽tă độă caoă làmă bayă hơiă nhi隠uă dungă môiă
(toluen),ăkhôngă thu壱nă lợiăchoăphảnă泳ngăvìăgiảmăkhảănĕngă tiếpăxúcăc栄aă tácănhânăvớiăb隠ămặtă
zeolit.ăChínhăvìăv壱y,ănhi羽tăđộăphảnă泳ngăthíchăhợpăđượcăl詠aăchọnălàă60ăoC.ă

3.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của mức dùng tác nhân MPTS  

Nhưăđãăbiết,ăm泳cădùngătácănhânăảnhăhưởngălớnăđếnăsảnăphẩmăthuănh壱năđược.ăDoăđó,ăđãă
tiếnăhànhănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăm泳căsửădụngătácănhânăMPTSăđếnăhi羽uăquảăquáătrìnhă
sunphoăhóa.ăQuáătrìnhăth詠cănghi羽măđượcătiếnăhànhăbằngăcáchăthayăđổiălượngăMPTSăsửădụngă
trongăkhiăgi英ănguyênăcácăđi隠uăki羽năthíănghi羽măkhác,ăcụăth吋:ă

-ăDungămôi:ăToluenă

-ăThờiăgianăphảnă泳ngăvớiăMPTS:ă6hă

-ăNhi羽tăđộăphảnă泳ng:ă60ăoCă

-ăTỷăl羽ăzeolit:ăMPTSăthayăđổi:ă1:1;ă1:1,5;ă1:2;ă1:2,5ăvàă1:3.ă

SảnăphẩmăzeolităHSO3-ГSM-5ăthuăđượcăđượcăxácăđịnhăhàmălượngăthànhăphầnăSă(c栄aănhómă
HSO3)ăđínhăvàoăhạtăv壱tă li羽uăzeolităГSM-5ăbằngăphươngăphápăphânătíchăthànhăphầnănguyênătốă
EDSă(Energy-dispersiveăX-rayăspectroscopy).ăKếtăquảăphânătíchăđượcăđưaăraătrongăbảngă3.2.ă

Bảng 3.2. Thành phần S c栄a zeolit HSO3-ZSM-5 thu được 
Mẫu Tỷ lệ MPTS:zeolit Th運i gian, Gi運 Nhiệt độ, oC Thành phần S, % 

M2 1:1ă 6ă 60ă 0,6ă

M4 1,5:1ă 6ă 60ă 0,9ă

M5 2:1ă 6ă 60ă 1,2ă

M6 2,5:1ă 6ă 60ă 1,7ă

M7 3:1ă 6ă 60ă 1,4ă
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Kếtăquảăphânătíchătrongăbảngă3.2ăchoăthấy,ăkhiătĕngăm泳căsửădụngătácănhânăMPTSă(tĕngătỷă
l羽ăMPTS:zeolit)ăthìăhàmălượngăthànhăphầnăSăcóătrongăsảnăphẩmăzeolităHSO3-ГSM-5ătĕngălên.ă
Cụăth吋ălàăvớiăm泳căsửădụngăMPTSăbằngăvớiăzeolită(tỷă l羽ă1:1)ăthìă thuăđượcăsảnăphẩmăcóăhàmă
lượngă thànhă phầnă Să khoảngă 0,6%.ă Khiă tĕngă m泳că sửă dụngă MPTSă tĕngă lênă gấpă đôi,ă tỷă l羽ă
MPTS:zeolită=ă2:1ăthìăhàmălượngănguyênătốăSătrongăsảnăphẩmăthuăđượcăkhoảngă1,2%.ăHàmă
lượngăSătrongăzeolităHSO3-ГSM-5ăcaoănhấtălàă1,7%ăkhiăsửădụngălượngăMPTSăgấpă2,5ălầnăsoă
vớiălượngăzeolit.ăĐi隠uănàyălàăđúngătheoălýăthuyếtăđộngăhọcăphảnă泳ng,ăkhiătĕngănồngăđộă(m泳că
sửădụng)ătácănhânăphảnă泳ngăthìăsẽătĕngătốcăđộăcũngănhưăhi羽uăquảăc栄aăphảnă泳ng.ăTuyănhiên,ă
khiătĕngăm泳căsửădụngăMPTSălênăgấpă3ălầnă(tỷăl羽ăMPTS:zeolită=ă3:1)ăthìăhàmălượngănguyênătốă
Sătrongăsảnăphẩmăthuăđượcălạiăgiảmăxuốngă1,4%.ăDoăkhiăphảnă泳ngăđãăcânăbằngăvàăđạtăhi羽uă
suấtăcaoănhất,ămàătiếpătụcăthêmătácănhânăthìăsẽălàmăphảnă泳ngătheoăchi隠uăngượcălại.ăChínhăvìă
v壱y,ă m泳că sửă dụngă tácă nhânăMPTSă thíchă hợpă làă vớiă lượngă gấpă 2,5ă lầnă zeolit,ă t泳că làă tỷă l羽ă
MPTS:zeolită=ă2,5:1.ă

3.2.3. Điều kiện thích hợp cho quá trình sunpho hóa 

Giai đo衣n 1:ăGiaiăđoạnăgắnănhómăch泳căMPTSă
-ăDungămôi:ăToluenă

-ăThờiăgianăphảnă泳ngăvớiăMPTS:ă6hă

-ăNhi羽tăđộăphảnă泳ng:ă60ăoCă

-ăTỷăl羽ăzeolit:MPTSăthayăđổi:ă1:2,5ăă

Giai đo衣n 2:ăGiaiăđoạnăxửălýăbằngăH2O2ă

-ăTỷăl羽ăzeolit:H2O2ă=ă1:10ă(1găxúcătácă:ă10mlăH2O230%)ă

-ăThờiăgian:ă15hă(khuấyătrộnăbằngăkhuấyătừ)ă

Sảnăphẩmăthuăđượcălàăzeolităđãăsunphoăhóaă(HSO3-ГSM-5)ăđượcăphânătíchăphổăIRăđ吋ăxácă
địnhăcấuătrúcăvàătínhăchấtăsảnăphẩm.ăKếtăquảăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă3.6.ă

	
Hình 3.5. Phổ EDS của mẫu zeolit ZSM-5-HSO3 sau sunpho hóa 
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Hình 3.6. Phổ hồng ngoại (IR) của zeolit ZSM-5 và zeolit HSO3-ZSM-5 tổng hợp được 

TừăkếtăquảăphổăIRăthuăđượcănh壱năthấy,ăm磯uăv壱tăli羽uămangăđầyăđ栄ăcácăphổădaoăđộngăđặcă
trưngăc栄aăcấuătrúcăzeolitănhư:ăphổăởă1100ăcm-1ăđặcătrưngăchoădaoăđộngăc栄aăliênăkếtănộiăphână
tửă trongănhómăSiO4ăhoặcăAlO;ăphổăởă1229ăcm-1ăđặcă trưngăchoădaoăđộngăc栄aă liênăkếtăngoạiă
phânătửăc栄aănhómăSiO4ăhoặcăAlO;ăphổăởăvịătríă452ăcm-1ăđặcătrưngăchoăliênăkếtăSi-O-Siă[13,21].ă
Sauăquáătrìnhăsunphoăhóaăđ吋ăgắnănhómăch泳căaxităsunphonicălênăhạtăv壱tăli羽u,ăcácăpickămớiăxuấtă
hi羽năởă2932ăcm-1ăvàă693ăcm-1ăđặcătrưngăchoădaoăđộngăc栄aăliênăkếtăS=OăvàăS-Oătrongănhómă
HSO3.ăĐi隠uănàyăch泳ngătỏănhómăch泳căsunphonicăaxităđãăđượcăgắnăthànhăcôngălênăb隠ămặtăhạtă
v壱tăli羽uăxúcătácăzeolităГSM-5ăđ吋ăthuăđượcăxúcătácăHSO3-ГSM-5.ă

Bênăcạnhăđó,ăcũngăđãă tiếnăhànhăphână tíchăm磯uăzeolităHSO3-ГSM-5ă tổngăhợpăđuợcăbằngă
phươngăphápăhấpă thụă v壱tă lýă (phươngăphápăđoăBET)ăđ吋ăxácăđịnhădi羽nă tíchăb隠ămặtă riêngăvàă
phânăbốăkíchăthướcălỗăxốpă(maoăquản)ăc栄aăhạtăv壱tăli羽u.ăKếtăquảăthuăđượcălà,ădi羽nătíchăb隠ămặtă
riêng:ăSr=ă446ăm2/gamăvàăkíchăthướcămaoăquảnătrungăbìnhătheoăphươngăphápăBJH:ădă=ă3,6ă
nmăvàă4,2ănm.ăCácăkếtăquảănàyăcóăthấpăhơnămộtăítăsoăvớiădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăvàăkíchăthướcă
maoăquảnăc栄aăv壱tă li羽uăzeolităГSM-5ăbanăđầu.ăCh泳ngă tỏă rằngăcácănhómăch泳căaxităHSO3ăđãă
đínhă thànhăcôngă lênăb隠ămặtăvàă trongămaoăquảnăc栄aăzeolităГSM-5ăđ吋ă thuănh壱năzeolităГSM-5ă
sunphoăhóa.ăDoăđóălàmăchoădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăcũngănhưăkíchăthuớcămaoăquảnăc栄aăzeolită
sauăquáătrìnhăsunphoăhóaăcóăgiảmăđiăsoăvớiăzeolităbanăđầu.ă

3.3. Nghiên cứu ứng dụng của ZSM-5-HSO3 cho phản ứng thủy phân sinh khối 

Đ吋ăxácăđịnhăhoạtătínhăxúcătácăc栄aăzeolităHSO3-ГSM-5ătổngăhợpăđược,ăđãă泳ngădụngăv壱tăli羽uă
xúcă tácănàyăchoăquáă trìnhă th栄yăphână lõiăngôă thayă thếăxúcă tácă thôngă thườngă làăaxităvôăcơăvàă
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enzyme.ăĐãătiếnăhànhăkhảoăsátăcácăyếuătốăảnhăhưởngăđếnăvi羽căth栄yăphânălõiăngôăcóăsửădụngă
xúcătácărắnăzeolităHSO3-ГSM-5ănhư:ănhi羽tăđộ,ăthờiăgian,ătỷădịch,ăm泳cădùngăxúcătác.ă

3.3.1. So sánh hiệu quả các xúc tác 

Đầuătiên,ănghiênăc泳uăsoăsánhăhi羽uăquảăă

M泳cădùngăxúcătác:ă100%ăsoăvớiăsinhăkhối.ă

Tỷădịch:ă1:20ă(gamănguyênăli羽u/gamănước).ă

Thờiăgianăphảnă泳ng:ă6hă

Đi隠uăki羽nănhi羽tăđộ:ă120ăoC.ă

Xúcătác:ăzeolităГSM-5ăsunphoăhóaăcóăhàmălượngăthànhăphầnăSăkhácănhauălàăM2,ăM4,ăM5,ă
M6,ăM7.ă

Bảng 3.4. So sánh hiệu quả các xúc tác 
Lo衣i xúc tác M2 M4 M5 M6 M7 

HàmălượngăthànhăphầnăSătrongăxúcătác,ă%ă 0,6	 0,9	 1,2	 1,7	 1,4	
Hi羽uăsuấtăđườngăkhử,ă%ă 49,3ă 51,4ă 52,8ă 54,1ă 53,2ă

Từăkếtăquảătrongăbảngă3.4ătrênătaăthấyărõăđượcăảnhăhưởngăc栄aăhàmăluợngăthànhăphầnăSă
(hàmăluợngănhómăHSO3ăgắnăvàoăhạtăv壱tăli羽uăГSM-5)ăcóătrongăxúcătácăzeolităГSM-5ăsunphoă
hóaătớiăhi羽uăsuấtăphảnă泳ngăth栄yăphânăsinhăkhối.ăKhiăhàmălượngăthànhăphầnăSătrongăxúcătácă
tĕngălênăthìăhi羽uăsuấtăđườngăkhửăthuăđuợcăcũngătĕng.ăCụăth吋ălàăkhiăhàmălượngăthànhăphầnăSă
trongăxúcătácăxúcătácătĕngătừă0,6%ăđếnă1,7%ăthìăhi羽uăsuấtăđườngăkhửăcũngătĕngătừă49,3%ă
đếnă54,1%,ăvàăkhiăhàmălượngăthànhăphầnăSătrongăxúcătácălàă1,7%ăthìăhi羽uăsuấtăđườngăkhửălàă
caoănhấtă(54,1%).ăĐi隠uănàyăhoànătoànăhợpălýăvìăkhiăhàmăluợngăthànhăphầnăSătrongăxúcătácă
tĕng,ănghĩaă làăhàmăluợngănhómăHSO3ăđượcăgắnăvàoăxúcătácăzeolităГSM-5ătĕngălên,ăđộăaxită
c栄aăxúcătácăzeolităГSM-5ăsunphoăhóaătĕng.ăKhiăđộăaxită tĕngăthìăsẽăchoăhi羽uăquảăth栄yăphână
liênăkếtăglycosită trongăsinhăkhốiă tĕngă lên.ăDoăđóă taă l詠aăchọnăm磯uăM6ă(cóăhàmă luợngă thànhă
phầnă Să trongă xúcă tácă làă 1,7%)ă làmă xúcă tácă choă quáă trìnhă th栄yă phână sinhă khốiă trongă cácă
nghiênăc泳uătiếpătheo.ăă

3.3.2. ǜnh hưởng của nhiệt độ 

Theoă lýă thuyếtăđộngăhọcăxúcă tácăthìănhi羽tăđộăphảnă泳ngăcóăảnhăhưởngă lớnăđếnăhi羽uăquảă
quáătrìnhăphảnă泳ng.ăThôngăthườngăkhiănhi羽tăđộătĕngăthìăhi羽uăsuấtăc栄aăphảnă泳ngăcũngătĕngă
doătốcăđộăphảnă泳ngătĕngălên.ăĐãătiếnăhànhăth詠cănghi羽mănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aănhi羽tăđộă
đếnăphảnă泳ngăth栄yăphânălõiăngôăthuănh壱nădịchăđường,ăđãăl詠aăchọnăcácăđi隠uăki羽năthíănghi羽mă
nhưăsau:ă

M泳cădùngăxúcătác:ă100%ăsoăvớiăsinhăkhối.ă

Tỷădịch:ă1:20ă(gamănguyênăli羽u/gamănước).ă
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Thờiăgianăphảnă泳ng:ă6hă

Đi隠uăki羽nănhi羽tăđộăthayăđổi:ă100oC,ă110oC,ă120oC,ă130ăoC.ă

Kếtăquảăđượcăth吋ăhi羽năởăđồăthịăhìnhă3.7.ă

ă
Hình 3.7. ǜnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất đường khử 

Từăkếtăquảă trongăđồă thịăhìnhă3.7ă trênătaă thấy,ăkhiănhi羽tăđộăth栄yăphânătĕngătừă100oCălênăđếnă
130oCăhi羽uăsuấtăth栄yăphânăc栄aălõiăngôătĕng,ăvớiăhi羽uăsuấtăđườngăkhửăthuăđượctĕngătừă19,3%ălênă
đếnă54,9%.ăHi羽uăsuấtăđườngăkhửăcaoănhấtăthuăđượcălàă54,9%ăởănhi羽tăđộă130oC.ăKhiătĕngănhi羽tă
độătừă120oCălênă130oCăthìăkhảănĕngăth栄yăphânăthuădịchăđườngăcóătĕngăcaoăhơnănhưngăkhôngă
nhi隠uă(từă54,1%ălênăđếnă54,9%),ăvàăởă120oCăthìăhi羽uăsuấtăthuăđườngăkhửăcũngăđạtăm泳căcaoălàă
54,1%.ăChoănên,ă tùyă theoămụcăđíchăcóă th吋ă tiếnăhànhă th栄yăphână thuădịchăđườngă trongăkhoảngă
nhi羽tăđộă120ă-ă130oC.ăTuyănhiên,ăkhiănângănhi羽tăđộălênă10oCămàăm泳cătĕngăhi羽uăsuấtăkhôngănhi隠uă
chỉăkhoảngă0,8%ădoăđóătaăcóăth吋ăl詠aăchọnănhi羽tăđộăthíchăhợpăchoăphảnă泳ngăth栄yăphânălõiăngôălàă
120oCă(xétăđếnăhi羽uăquảăăkinhătếăvàăcácăyếuătốăcôngăngh羽ătrongăquáătrìnhăphảnă泳ng).ă

Vìăv壱y,ăl詠aăchọnănhi羽tăđộăthíchăhợpăchoăquáătrìnhăth栄yăphânălõiăngôăsửădụngăxúcătácăzeolită
HSO3-ГSM-5ălàă120oC.ă

3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian 

Nhưăđãăbiết,ăhi羽uăquảăquáă trìnhăphảnă泳ngăbấtăkỳăphụă thuộcăvàoă rấtăyếuă tố,ăvàămộtă trongă
nh英ngăyếuătốăđóălàăthờiăgianăphảnă泳ng.ăThôngăthuờng,ăkéoădàiăthờiăgianăc栄aăphảnă泳ngăsẽăgiúpă
thuăđượcăhi羽uăsuấtăphảnă泳ngăcaoăhơn,ătuyănhiênăcũngăsẽătùyăvàoătừngăphảnă泳ngăcụăth吋ăsẽăcóă
s詠ăkhácănhau.ăDoăđó,ăđãă tiếnăhànhănghiênăc泳uăảnhăhuởngăc栄aă thờiăgiană th栄yăphânătớiăhi羽uă
suấtăthuăđuờngăkhửăvớiăcácăđi隠uăki羽năcụăth吋ăthíănghi羽mănhưăsau:ă

M泳cădùngăxúcătác:ă100%ăsoăvớiăsinhăkhốiă

Tỷădịch:ă1:20ă(gamănguyênăli羽u/gamănước).ă

Cùngăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộ:ă120oC.ă

Thờiăgianăphảnă泳ngăthayăđổi:ă4h,ă5h,ă6h,ă8h.ă
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Kếtăquảăquáătrìnhăphảnă泳ngăđượcătổngăhợpătrongăđồăthịăhìnhă3.8.ă

 
Hình 3.8. ǜnh hưởng của thời gian đến hiệu suất đường khử 

Từăkếtăquảăthuăđượcătrênăđồăthịăhìnhă3.8ătaăthấy,ăởăcùngăcácăđi隠uăki羽năphảnă泳ngănhư:ănhi羽tă
độ,ăm泳cădùngăxúcătácăvàătỷădịchăthìănhìnăchungăhi羽uăsuấtăphảnă泳ngătĕngălênăkhiăthờiăgianăphảnă
泳ngătĕng.ă雲ăcácăthờiăgianăphảnă泳ngăkhácănhauălàă4h,ă5h,ă6hăvàă8hăthìăhi羽uăsuấtăđườngăkhửă
thuăđượcătuơngă泳ngălàă35,5%;ă46,2%;54,1%ăvàă50,5%.ăTuyănhiên,ăkhiăthờiăgianăphảnă泳ngătĕngă
từă6hăđếnă8hăthìăhi羽uăsuấtăđườngăkhửăthuăđuợcăkhôngătĕngălênămàălạiăcònăgiảmănhẹătừă54,1%ă
xuốngă50,5%.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ă làădoăkhiăkéoădàiă thờiăgianăphảnă泳ngăth栄yăphânăthìămộtăphầnă
sảnăphẩmăđuờngăkhửătrongădungădịchăbịăphânăh栄yăvàăchuy吋năhóaăthànhăcácăchấtăkhácă[15,21].ă
Doăv壱yăđ吋ătránhălãngăphíăvàăthuăsảnăphẩmvớiăhi羽uăsuấtăcaoănhấtăthìăl詠aăchọnăthờiăgianăthíchă
hợpăđ吋ăth詠căhi羽năphảnă泳ngăth栄yăphânălàă6h.ăă

3.3.4. ǜnh hưởng của tỷ dịch 

Bênăcạnhăyếuă tốă thờiăgian,ănhi羽tăđộă thìă tỷădịchă làămộtăyếuă tốăquană trọngăảnhăhưởngă lớnă
đếnătốcăđộăvàăm泳căđộăc栄aăquáătrìnhăphảnă泳ngăth栄yăphânăthuănh壱nădịchăđường.ăTiếnăhànhă
th栄yăphânălõiăngôăvớiăcácătỷădịchăkhácănhauătrongăcùngăcácăđi隠uăki羽năth詠cănghi羽măkhác,ăcụă
th吋ănhưăsau:ă

Thờiăgianăphảnă泳ng:ă6h.ă

Cùngăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộ:ă120oC.ă

M泳cădùngăxúcătác:ă100%ăsoăvớiăsinhăkhối.ă

Tỷădịchăthayăđổi:ă1:10;ă1:20;ă1:30ă(gamănguyênăli羽u/gamănước).ă

Kếtăquảăthuăđượcăc栄aăphảnă泳ngăthuănh壱nădịchăđườngăđượcătrìnhăbàyătrongăđồăthịăhìnhă3.9.ăă
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Hình 3.9. ǜnh hưởng của thời gian đến hiệu suất đường khử 

Từăkếtăquảăth吋ăhi羽nătrongăđồăthịăhìnhă3.9ăởătrênătaăcóăth吋ăthấyărằng:ătrongăcùngăđi隠uăki羽nă
nhi羽tăđộ,ă thờiăgianăphảnă泳ngăvàăm泳cădùngăxúcă tácănhưănhauăthìă thayăđổiă tỷădịchăcũngă làmă
ảnhăhưởngăđếnăquáătrìnhăth栄yăphân.ăKhiătĕngătỷădịchătừă1:10ălênă1:20ăthìăhi羽uăsuấtăth栄yăphână
tĕngălên,ăhi羽uăsuấtăđườngăkhửătĕngătừă49,6%ălênăđếnă54,1%ă.ăTuyănhiênăkhiătĕngătỷădịchălênă
tớiă1:30ăthìăhi羽uăsuấtăth栄yăphânălạiăgiảmătừă54,1%ăxuốngă45,7%.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăđuợcăgiảiă
thíchănhưăsau:khiătĕngătỷădịchălênăquáăcaoăluợngănuớcătrongăh羽ăphảnă泳ngănhi隠uătạoăđi隠uăki羽nă
choăcácăhạtăxúcătácă lắngăxuốngăđáy,ăkhôngăbámălênăb隠ămặtănguyênăli羽uăsinhăkhốiăd磯năđếnă
khảănĕngătiếpăxúcăvớiănguyênăli羽uăgiảmăđi,ăquáătrìnhăth栄yăphânăkémăhơn.ăTỷădịchă1:20ăđượcă
coiălàătốtănhấtăkhiăvớiătỷădịchănàyăxúcătácăđượcăphânăbốăđ隠uăvàăd宇ădàngătiếpăxúcăvớiănguyênă
li羽uăđ吋ădi宇năraăquáătrìnhăth栄yăphân.ăVìăv壱yăl詠aăchọnătỷădịchătốiăưuălàă1:20ăchoăcácăquáătrìnhă
tiếpătheo.ă

3.3.5. ǜnh hưởng của mức dùng xúc tác 

Nhưăchúngătaăđãăbiết,ăm泳cădùngăxúcătácăcũngălàămộtăyếuătốăquanătrọngăảnhăhưởngălớnăđếnă
tốcăđộăc栄aăphảnă泳ngăhóaăhọc,ăbênăcạnhăcácăyếuătốăthờiăgian,ănhi羽tăđộ.Khiătĕngăm泳căsửădụngă
xúcă tácă sẽă làmă tĕngă tốcăđộăvàăm泳căđộăc栄aăquáă trìnhăphảnă泳ng.ăVìă v壱yăđãănghiênăc泳uăảnhă
huởngăc栄aăm泳căsửădụngăxúcă tácăđếnăquáă trìnhă th栄yăphână thuănh壱nădịchăđường.ăTiếnăhànhă
th栄yăphânălõiăngôăvớiăcácăm泳cădùngăxúcătácăkhácănhauătrongăcùngăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộăvàăthờiă
gianăphảnă泳ng,ăcụăth吋ănhưăsau:ă

Thờiăgianăphảnă泳ng:ă6h.ă

Tỷădịch:ă1:20ă(gamănguyênăli羽u/gamănước).ă

Cùngăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộ:ă120oC.ă

M泳cădùngăxúcătácăthayăđổi:ă0%,ă50%,100%ăvà150%ăsoăvớiăsinhăkhối.ă

Kếtăquảăthuăđượcăc栄aăphảnă泳ngăthuănh壱nădịchăđườngăđượcătrìnhăbàyătrongăđồăthịăhìnhă3.10.ă
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Hình 3.10. ǜnh hưởng của mức dùng xúc tác đến hiệu suất đường khử 

Từăkếtăquảătrênăđồăthịăhìnhă3.10ătaăthấyăm泳cădùngăxúcătácăcóăảnhăhưởngălớnăđếnăhi羽uăsuấtă
c栄aă phảnă泳ngă th栄yă phână thuă đuờngă khử.ăCụă th吋,ă khiă khôngă sửă dụngă xúcă tácă thìă hi羽uă suấtă
đườngăkhửăkhoảngă21,4%.ăNhưăv壱yăcóămộtălượngănguyênăli羽uăbịăth栄yăphân,ăđóăchínhălàăhàmă
lượngăchấtătanătrongănướcănóng,ăch栄ăyếuălàăchấtătríchălyăvàăpentozanăbịăth栄yăphânămộtăphần.ă
Đâyăch栄ăyếuălàăđuờngăC5ăthuăđuợcăsauăquáătrìnhăth栄yăphânăluợngăpentozanăd宇ăbịăth栄yăphână
cóătrongăsinhăkhối.ăKhiăsửădụngăxúcătácăvớiăm泳cădùngă50%ăsoăvớiăluợngăsinhăkhốiăthìăhi羽uăsuấtă
đuờngăkhửăthuăđuợcăsauăth栄yăphânăđãătĕngălênăgầnăgấpăđôiăsoăvớiăkhiăkhôngăsửădụngăxúcătác,ă
khoảngă 39,8%.ă Lúcă nàyă ngoàiă cácă polysacarită d宇ă th栄yă phână thìă cònă cóămộtă lượngă lớnă cácă
polysacarităkhóăth栄yăphână(phầnăpentozanăcònălạiătrongăsinhăkhốiăvàăxenluloza)ăduớiătácădụngă
c栄aăxúcătácăaxitărắnăcũngăbịăth栄yăphânătạoăraăđuờngăkhử.ăChínhăvìăv壱yămàăhàmăluợngăđuờngă
khửătĕngălênărõăr羽t.ăTiếpătụcătĕngăm泳căsửădụngăxúcătácălênă100%ăvàă150%ăsoăvớiăluợngăsinhă
khốiăthìăhi羽uăsuấtăđuờngăkhửătiếpătụcătĕng,ătuơngă泳ngălàă54,1%ăvàă55%.ăTuyănhiên,ăkhiătĕngă
m泳cădùngăxúcă tácă từă100%ă lênă150%ă thìăhi羽uăsuấtăđuờngăkhửăcóă tĕngănhưngăkhôngănhi隠uă
(hi羽uă suấtă tĕngă từă 54,1%ă lênă 55%).ăDoă v壱y,ă đãă l詠aă chọnăm泳că dùngă xúcă tácă axită rắnă zeolită
HSO3-ГSM-5ăthíchăhợpăchoăphảnă泳ngăth栄yăphânăsinhăkhốiălàă100%ăsoăvớiăsinhăkhối,ăt泳călàăvớiă
tỷăl羽ă1:1ă(m泳cădùngăxúcătác:ăsinhăkhối).ăă

3.3.6. Quá trình thủy phân lõi ngô sử dụng xúc tác rắn zeolit HSO3-ZSM-5	

Từăcácăthíănghi羽măcùngăcácăkếtăquảăđượcăphânătích,ăđánhăgiáăđãăđưaăraăđượcăđi隠uăki羽nă
côngăngh羽ăthíchăhợpăkhiăsửădụngăxúcătácăaxitărắnăHSO3-ГSM-5ăđ吋ăth栄yăphânălõiăngôănhưăsau:ă

-ăNhi羽tăđộăth栄yăphân:ă1200Că

-ăThờiăgianăth栄yăphân:ă6hă

-ăTỷădịch:ă1:20ă

-ăM泳cădùngăxúcătác:ă1:1ă

Khiăth栄yăphânălõiăngôăởăđi隠uăki羽nătrênăđãăthuăđượcăhi羽uăsuấtăthuăđườngăkhửălà54,1%ăcaoă
hơnăkhiăth栄yăphânăsửădụngămộtăsốăxúcătácăkhác.ăCụăth吋ănhưătácăgiảăD.ăLaiăvàăcộngăs詠ă[10]ăđãă
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sửădụngăFe3O4-SBA-SO3Hăchoăth栄yăphânăởăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộă1500C,ăthờiăgiană3h,ăm泳cădùngă
xúcătácă1:1,ătỷădịchă1:10ăthuăđượcăhi羽uăsuấtăthuăđườngă45%.ăKếtăquảăc栄aănghiênăc泳uăcũngăcaoă
hơnă ăkếtăquảă thuăđượcă trongăcôngăbốăsửădụngăxúcă tácăaxităH2SO4ănồngăđộă141mMăđ吋ă th栄yă
phânălõiăngôătrongăđi隠uăki羽năth栄yăphână1210Cătrongăthờiăgiană1hăvớiătỷădịchă1:10ăthuăđượcădịchă
đườngăvớiăhi羽uăsuấtă48%ăđãăđượcăôngăJaruwan.ăSăcùngăcộngăs詠ănghiênăc泳uă[16].ă

Sauăkhiă thuăđượcădịchăđườngăđãăphânătíchăHPLCăc栄aăm磯uădịchăđườngăth栄yăphânăởăđi隠uă
ki羽năth栄yăphânăthíchăhợpăđãăthiếtăl壱păởătrên:ănhi羽tăđộă1200Cătrongă6hăvớiătỷădịchă1:20ăvàăm泳că
dùngăxúcătácălàă100%,ăkếtăquảăthuăđượcăđượcăth吋ăhi羽nătrênăhìnhă3.11.ă

 

Hình 3.11. Phổ HPLC dịch đường sau thủy phân ở 120OC, 6h, tỷ dịch 1:20, mức xúc tác dùng 100% 

TừăkếtăphânătíchăphổăHPLCăvàăth吋ătíchădịchăđườngăđãăxácăđịnhăđượcăhàmălượngăđườngăthuă
đượcă khiă th栄yă phână ởă đi隠uă ki羽nă trênă làă glucoseă 188,5ă mg/g;ă galactoseă 46,8ă mg/g;ă xyloseă
239,2mg/g;ăarabinoseă59,7mg/g.ăă

4. Kết lu壱n	

Kếtăquảănghiênăc泳u,ăphânătích,ăkhảoăsátăchoăcácăkếtăquảănhưăsau:ă

1.ăĐãănghiênăc泳uătìmăhi吋uăvàăđưaăraăđi隠uăki羽năcôngăngh羽ăthíchăhợpăchoăquáătrìnhăsunfoăhóaă
zeolităГSM-5ănhằmăthuănh壱năv壱tăli羽uăxúcătácăzeolităSO3H-ГSM-5.ăCụăth吋ălà:ăă

Giaiđo衣n 1:ăGiaiăđoạnăgắnănhómăch泳căMPTSă
-ăDungămôi:ăToluenă

-ăThờiăgianăphảnă泳ngăvớiăMPTS:ă6hă

-ăNhi羽tăđộăphảnă泳ng:ă60ăoCă

-ăTỷăl羽ăzeolit:MPTSăthayăđổi:ă1:2,5ăă

Giai đo衣n 2:ăGiaiăđoạnăxửălýăbằngăH2O2ă

-ăTỷăl羽ăzeolit:H2O2ă=ă1:10ă(1găxúcătácă:ă10mlăH2O230%)ă

-ăThờiăgian:ă15hă(khuấyătrộnăbằngăkhuấyătừ)ă

SảnăphẩmăcuốiăcùngăthuăđượcălàăxúcătácăzeolităSO3H-ГSM-5.ă
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2.ăĐặcătrưngăc栄aăxúcătácăzeolităSO3H-ГSM-5ăthuăđượcănhưăsau:ă

Thànhăphầnănguyênătố:ă51,1%ăSi;ă46,5%ăO;ă1,7%ăS;ă0,6%ăAl.ă

Di羽nătíchăb隠ămặtăriêng:ăSr=446ăm2/gamă

KíchăthướcămaoăquảnătrungăbìnhătheoăphươngăphápăBJH:ădă=ă3,6ănmăvàă4,2ănm.ă

Xúcă tácă rắnăSO3H-ГSM-5ă thuăđượcă cóăhoạtă tínhă caoă vàăhi羽uăquảă caoăkhiă sửădụngă trongă
phảnă泳ngăth栄yăphânăsinhăkhối.ă

3.ăĐãănghiênăc泳uă泳ngădụngăxúcătácăzeolităSO3H-ГSM-5ătrongăphảnă泳ngăth栄yăphânălõiăngôă
vớiăđi隠uăki羽năthíchăhợpănhưăsau:ă

-ăNhi羽tăđộăth栄yăphân:1200Că

-ăThờiăgianăth栄yăphân:ă6hă

-ăTỷădịch:ă1:20ă

-ăM泳cădùngăxúcătác:ă1:1ă

雲ăđi隠uăki羽nănày,ăhi羽uăsuấtăđườngăkhửăthuăđượcăsauăth栄yăphânălàătươngăđốiăcao,ăkhoảngă54%.ăă
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T渦I ƯU HịA H烏 PHỤ GIA CH一M CHÁY TRONG CH蔭 TẠO MÀNG PH曳 
CH一M CHÁY THÂN THI烏N MỌI TRƯ云NG 

OPTIMIГATIONăOFăFLAMEăRETARDANTăADDITIVESăINăFABRICATIONăOFă
ENVIRONMENTALLYăFRIENDLYăFLAMEăRETARDANTăCOATINGă

KS. Lê Cao Chiến, TS. Trịnh Minh Đ衣t, KS. Lê Thị Song Hà, ThS. Vũ Ng丑c Quí 
TrungătâmăV壱tăli羽uăh英uăcơăvàăHóaăphẩmăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
Tínhă chấtă ch壱măcháyă c栄aămàngăphụă thuộcănhi隠uănhấtă vàoă tỷă l羽ă cácă thànhăphầnăphụăgiaă

ch壱măcháyăbaoăgồmăAmoniumăPolyphosphată(APP),ăPentaerythritolă(PER)ăvàăMelamină(ME).ă
Kếtăhợpăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăth詠cănghi羽măvàă泳ngădụngăquiăhoạchăth詠cănghi羽măđ吋ătìmăcấpă
phốiătốiăưu.ăTừăkếăhoạchăb壱cănhấtăhaiăm泳cătốiăưuăchoăthấyăhàmămụcătiêuăítăbịăảnhăhưởngăbởiă
tỷăl羽ădungămôiăphaăloãng.ăSauăđó,ătốiăưuăhóaăhaiătỷăl羽ăAPP,ăPERăbằngăphươngăphápăkếăhoạchă
b壱căhaiătâmăxoay.ăKếtăquảăchoăthấyătỷăl羽ăsửădụngăAPPătốiăưuălàă0,574ăvàătỷăl羽ăPERălàă0,156ăsoă
vớiătổngălượngăphụăgiaăch壱măcháyăsửădụng.ăChấtătạoămàngăchếătạoătheoăcấpăphốiătốiăưuăđượcă
ph栄ălênăm磯uăgỗăchoăthấyătínhăch壱măcháyăđạtăm泳căV-0ătheoăANSI/UL94:2010ăvàămàngăph栄ăsauă
khiăkhôăkhôngăảnhăhưởngăđếnămầuăsắcăb隠ămặtăgỗ.ă

Từ khóa: Phụăgiaăch壱măcháy,ămàngăph栄ăch壱măcháy,ăquiăhoạchăth詠cănghi羽mătr詠căgiaoăb壱că
2ătâmăxoay.ă

Abstract: 
Thisă studyă focusedă onă theă optimizationă ofă ingredientă additivesăwhichă include:ă Ammoniumă

Polyphosphatesă(APP),ăPentaerythritolă(PER),ăMelamineă(ME)ăandăwaterădilutionăratio.ăAătwo-
levelăfullăfactorialădesignăforăthreeăfactorsăshowedăthatătheăobjectiveăfunctionăisălessăaffectedăbyă
wateră dilutionă ratio.ăAfterwardsăweăusedăCentralăCompositeăDesignăbasedă responseă surfaceă
methodologyă (RSM)ă inăoptimizingă theăAPPăratioăandăPERăratio.ăTheă resultsăshowedă thată theă
optimalăratioăofăAPPăandăPERăcomparedătoătheătotalăamountăofăflame-retardantăadditivesăusedă
0.574ă andă 0.156,ă respectively.ă Theă flameă retardantă coatingsă fabricatedă usingă theă optimală
formulationăwereăcoveredăonătheăwoodăsamples.ăItsăpropertiesăreachedătheălevelăV-0ăaccordingă
toăANSI/UL94:2010ăandătheăcoatingăafterăbeingădriedădidănotăaffectăwoodăgrainăcolour.ă

Keywords:ăFlameăretardantăcoating,ăoptimization,ăexperimentalădesign,ăwoodăcoatings.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Cùngăvớiăs詠ătĕngătrưởngăcaoăv隠ăkinhătếălàăs詠ăphátătri吋nămạnhămẽăc栄aăcácăcôngătrìnhăxâyă
d詠ngălớnănhưăkháchăsạn,ă tòaănhà,ăchungăcư.ăĐiăđôiăvớiăvi羽căphátă tri吋năv隠ăxâyăd詠ng,ăcácăvụă
cháyălớnăxảyăraătĕngălênămộtăcáchărõăr羽t.ăTheoăthốngăkêăc栄aăCụcăphòngăcháyăch英aăcháyăvàă
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c泳uănạnăc泳uăhộ,ătrongănĕmă2013ăcảănướcăxảyăraăgầnă2600ăvụăcháyătĕngăgầnă10%ăsoăvớiănĕmă
2012,ălàmăchếtă124ăngườiăvàăbịăthươngă349ăngười.ăThi羽tăhạiăv隠ătàiăsảnăướcătínhăhơnă1500ătỷă
đồng.ăNĕmă2013ănh英ngăvụăcháyăliênăquanăđếnănhàăcaoătầng,ăchợ,ătrungătâmăthươngămại,ăkhuă
chungăcưăcóăchi隠uăhướngăgiaătĕng.ă

Vớiătìnhăhìnhăcháyănổăxảyăraăngàyăcàngătĕngănhưăhi羽nănay,ăđặcăbi羽tăthườngăxảyăraăởănh英ngă
tòaănhàăcaoătầng,ăcácăcửaăhàng,ăsiêuăthị,…ăcùngăvớiăcôngătácăch英aăcháyăđangăgặpărấtănhi隠uă
khóăkhĕnăv隠ăcảăngườiăvàăphươngăti羽n,ăthìăbi羽năphápăcấpăbáchăđượcăđ隠ăcaoălàăcôngătácăphòngă
cháy,ăđâyălàăbi羽năphápătíchăc詠căch栄ăđộng,ăcơăbảnăvàăhi羽uăquảănhất.ăTuyăvi羽căphòngăcháyătri羽tă
đ吋ăphảiăloạiătrừăđượcătoànăbộăcácănguồnăgốcăgâyăcháyăraăkhỏiăcácăhoạtăđộngăc栄aăconăngười,ă
nhưngăth詠cătếăngườiătaăv磯năchưaălàmăđượcăđi隠uăđó,ăvìăđâyălàămộtăvấnăđ隠ăhếtăs泳căph泳cătạp,ă
khóăkhĕn.ăNhi隠uăvụăcháyăxảyăraădoănguyênănhânăngoàiăkhảănĕngăkhốngăchếăc栄aăconăngườiă
như:ăđộngăđất,ănúiălửa,ăsétăđánh…ăVìăthế,ăsongăsongăvớiăcôngătácănghiênăc泳uăgiảiăquyếtăt壱nă
gốcăcácănguồnăgốcăgâyăcháyăvàănổ,ăngườiătaăđãăvàăđangătiếnăhànhăsửădụngăcácăv壱tăli羽uăch壱mă
cháyătrongăcácăhoạtăđộngăc栄aăđờiăsốngăconăngười,ănhằmăhạnăchếăđếnăm泳căthấpănhấtăh壱uăquảă
doăcácăvụăcháyăgâyăra.ăMộtătrongăsốăcácăv壱tăli羽uăch壱măcháyăđượcăsửădụngăphổăbiếnătrênăthếă
giớiălàăsơnăvàămàngăph栄ăch壱măcháy.ă

Quaănghiênăc泳uă lýă thuyếtăvàă th詠cănghi羽mă thĕmădò,ănhómănghiênăc泳uănh壱nă thấyă rằngăcóă
nhi隠uăyếuătốăảnhăhưởngăđếnătínhăchấtăch壱măcháyăc栄aămàngăph栄ăkhiăsửădụngătrênăv壱tăli羽uăgỗ.ă
Trongăđó,ătỷăl羽ăsửădụngăcácăphụăgiaăch壱măcháyăAPP,ăPERăvàăMEăcóăảnhăhưởngălớnăđếnăđặcă
tínhăch壱măcháyăc栄aămàngăph栄.ăĐ吋ăsốăthíănghi羽măkhảoăsátălàăítănhấtămàăv磯năxácăđịnhăđượcăcácă
đi隠uăki羽nătốiăưuăvớiăhàmămụcătiêuălàătốiăthi吋uăđộătổnăhaoăkhốiă lượngăsauăcháy,ănhómănghiênă
c泳uăđãăsửădụngăphươngăphápăquiăhoạchă th詠cănghi羽m,ăxácăđịnhăđượcăphươngă trìnhăhồiăquiă
dạngătuyếnătínhăhoặcăphiătuyến,ătừăđóăchoăphépăxácăđịnhăđượcăcấpăphốiătốiăưuătrongăchếătạoă
màngăph栄ăvớiămụcătiêuănêuătrên.ă

Quáătrìnhăkhảoăsát,ăphânătíchăsốă li羽uăvàătínhătoánătốiăưuănhómănghiênăc泳uăsửădụngăphầnă
m隠măMSăExcelăvàăMapleă17.0.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1. Nguyên vật liệu chính và dụng cụ thử nghiệm 

-ă Chấtă tạoămàng:ă nhũă tươngăVinylă Acrylică vàă Vinylă Axetată VeoVaă -ă EMULTEXă 8200ă c栄aă
hãngăSynthomeră(Anh).ăPhụăgiaăch壱măcháyălàăh羽ăphụăgiaătrươngăphồngăgồmă3ătácănhân:ătácă
nhânăaxităhóaăAmoniumăpolyphosphateă (APP)ăậă làădạngăAPPăIIăcóă liênăkếtăchéo/ănhánhăc栄aă
SinoHarvestă(TrungăQuốc),ăphụăgiaăcacbonăhóaăPentaerythritolă(PER)ăc栄aăShandongăXinruidaă
Chemicală(TrungăQuốc)ăvàăphụăgiaănởăphồngămelamină(ME)ăc栄aăMetală&ăPlasticăCo.,ăNanjingă
Aoshuo.,ăLtd..ă(TrungăQuốc).ă

-ăDụngăcụăthửăthi羽mălàăđènăđốtăBusen.ăă

2.2. Phương pháp nghiên c泳u 

2.2.1. Nghiên cứu lý thuyết 
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Nghiênăc泳uălýăthuyếtăcơăchếăcháyăv壱tăli羽uăgỗ,ănguyênălýăvàăcácăcơăchếăch壱măcháyăc栄aăcácă
loạiă phụă giaă ch壱mă cháyă phổă biếnă hi羽nă nayă nhưă phụă giaă h羽ă gốcă halogen,ă h羽ă phụă giaă gốcă
photpho,ăh羽ăphụăgiaăhydroxităkimăloạiăvàăh羽ăphụăgiaăgốcănitơ.ăTrênăcơăsởăđó,ănhómănghiênăc泳uă
đãăth詠căhi羽năcácănghiênăc泳uăthĕmădòătrênăh羽ăphụăgiaăkếtăhợpăgi英aăh羽ăphụăgiaăgốcăphosphoăvàă
h羽ăphụăgiaăgốcănitơăchoăphépăxácăđịnhăsơăbộăcácăgiáătrịăchếătạoămàngăph栄,ăhạnăchếăsốălượngă
thíănghi羽măxaăvùngătốiăưu,ătrongăđóătỷăl羽ăcácăcấuătửătrongăh羽ăphụăgiaăch壱măcháyăsửădụngălàă
quană trọngănhất.ăChẳngăhạn,ăkhiăchếă tạoămàngăph栄ăch壱măcháyă trươngăphồngă thìă tỷă l羽ăAPPă
thườngătừă0,4ăđếnă0,7;ătỷăl羽ăPERătừă0,15ăđếnă0,25ăvàătỷăl羽ăMEătừă0,14ăđếnă0,24ă[1,ă2,ă3,ă4,ă5].ăă

2.2.2. Nghiên cứu thực nghiệm 

a)ăPhươngăphápăthửănghi羽mă[6]ăă

ă
Hình 1. Phương pháp thử nghiệm ANSI/UL94:2010 đánh giá mức V-0, V-1, V-2 

-ăM磯uăđượcăgi英ăthẳngăđ泳ngăvàăđặtăngọnălửaămồiăởăcuốiăm磯uăthử.ăNgọnălửaămồiăđượcăduyă
trìătrongă10s.ăSauăđó,ăkhiăngọnălửaătrênăm磯uăthửătắtătiếpătụcăđốtăthêmă10săn英a.ăMỗiălầnăthửătrênă
5ăm磯uăthử.ăM泳căyêuăcầuăchiaăthànhă3ăm泳c:ă

Bảng 1. Các m泳c yêu cầu trong tiêu chuẩn ANSI/UL94:2010 

ă
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-ăXácăđịnhăđộătổnăhaoăkhốiălượngăsauăcháy:ăQueăthửălàăcácăthanhăbằngătreăcóăkíchăthướcă
125mmăă13mmăă5mm.ăQueăthửăđượcăsấyăkhôătớiăđi隠uăki羽năkhôngăđổiă trướcăkhiă tiếnăhànhă
ph栄ădungădịchănghiênăc泳u.ăSauăđóăqueăthửăđượcăph栄ăbằngă2ălớpămàngăph栄.ăTiếnăhànhăđ吋ăkhôă
sauă48hăvàăsấyăkhôătớiăkhốiălượngăkhôngăđổi,ăcânăkhốiălượngăm磯uăthửă-ămoă(g).ăTiếnăhànhăthửă
cháyătheoăphươngăphápăUL94ă-ăphươngăphápăđốtătheoăchi隠uădọcăđ吋ăxácăđịnhăm泳căV-0,ăV-1,ăV-
2.ăSauăkhiăkếtăthúcăquáătrìnhăđốtăcháy,ătiếnăhànhăcânălạiăkhốiălượngăm磯uăthửă-ăm1ă(g).ăĐộătổnă
haoăkhốiălượngăsauăcháyăđượcăxácăđịnhăbằngăcôngăth泳c:ă

ă

b)ăQuyăhoạchăth詠cănghi羽m:ăă

Nhưăđãănêuătrên,ăquáătrìnhăchếătạoămàngăph栄ăphụăthuộcăvàoănhi隠uăyếuătố,ătrongăđóăcácăyếuă
tốăv隠ătỷăl羽ăcácăcấuătửătrongăh羽ăphụăgiaăch壱măcháyăảnhăhưởngănhi隠uănhấtăđếnătínhăch壱măcháyă
c栄aăsảnăphẩmătạoăthành.ăTiếnăhànhăquyăhoạchătr詠căgiaoăcấpă1ăchoăcácănghiênăc泳uăbanăđầu.ă
Đ吋ăcóămôătảătươngăthíchăbằngănh英ngămặtăphiă tuyến,ăphảiă tiếnăhànhăquyăhoạchăth詠cănghi羽mă
cấpăIIănhằmăgiảiăquyếtănh英ngăvấnăđ隠ămàăquyăhoạchăcấpă1ăkhôngăgiảiăquyếtăđược,ănhằmăcungă
cấpă tốiăđaăcácă thôngă tinăđ吋ăngườiănghiênăc泳uăđạtăđượcăkếtăquảă tốtănhấtănhanhănhấtăvàă tiếtă
ki羽mănhất.ăDoăv壱y,ănhómănghiênăc泳uăl詠aăchọnăphươngăánăquyăhoạchăth詠cănghi羽mătr詠căgiaoă
cấpă2ăđ吋ătínhătoánătốiăưuăvớiă3ăyếuătốătỷăl羽ăcácăcấuătửăAPP,ăPER,ăvàătỷăl羽ădungămôiăphaăloãngă
trongăh羽ăphụăgiaăch壱măcháyăl詠aăchọn.ăă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1. Kế hoạch thực nghiệm bậc nhất hai mức tối ưu 

Đ吋ăth詠căhi羽năkếăhoạchăth詠cănghi羽măb壱cănhấtăvàănhằmăgiảmăbớtăsốălượngăthíănghi羽m,ăsauă
khiă tiếnă hànhă cácă khảoă sátă thĕmă dòă nhómănghiênă c泳uă đãă chọnă cácă biếnă th詠c,ă biếnămãă vàă
khoảngăbiếnăthiênăc栄aăcácăbiếnăthíănghi羽măd詠aătheoă[7,ă8].ă

-ăTỷăl羽ăAPPătrênătổngăkhốiălượngăbộtă(APP/B)ămãăhóaălàăX1ăthayăđổiătừă0,55ăđếnă0,65.ă

-ăTỷăl羽ăPERătrênătổngăkhốiălượngăbộtă(PER/B)ămãăhóaălàăX2ăthayăđổiătừă0,18ăđếnă0,22.ă

-ăTỷăl羽ăchấtătạoămàngăsoăvớiănướcăphaăloãngă(N/CTM)ămãăhóaălàăX3ă thayăđổiătừă1,80ăđếnă
2,80.ăăSốăthíănghi羽mătheoăquyăhoạchălà:ăNă=ă2kă=ă23ă=ă8ăthíănghi羽m,ătừăđóăxâyăd詠ngăđượcăbảngă
kếăhoạchăth詠cănghi羽m.ăă

Từăcấpăphốiăthíănghi羽m.ăNhómăth詠căhi羽năđãătiếnăhànhăxácăđịnhăđộătổnăhaoăkhốiălượngăsauă
cháyăc栄aăm磯uăthửăsauăph栄ătheoăquyăhoạchăb壱cănhất,ăđượcăchỉăraătrongăbảngă2:ă
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Bảng 2. Kết quả thử nghiệm theo t瑛ng thí nghiệm 

Biến mư Độ tổn hao khối lượng sau cháy, % 
STT 

X1 X2 X3 m1 m2 m3 m̅ 
Phương sai (Si

2) 

1ă +1ă +1ă +1ă 31,23ă 30,95ă 30,47ă 30,88ă 0,15ă

2ă -1ă +1ă +1ă 30,51ă 31,2ă 29,47ă 30,39ă 0,76ă

3ă +1ă -1ă +1ă 40,12ă 39,24ă 40,17ă 39,84ă 0,27ă

4ă -1ă -1ă +1ă 30,82ă 31,12ă 30,21ă 30,72ă 0,22ă

5ă +1ă +1ă -1ă 30,12ă 29,99ă 31,01ă 30,37ă 0,31ă

6ă -1ă +1ă -1ă 34,89ă 33,13ă 35,01ă 34,34ă 1,11ă

7ă +1ă -1ă -1ă 43,17ă 44,22ă 43,41ă 43,60ă 0,30ă

8ă -1ă -1ă -1ă 29,17ă 28,83ă 30,01ă 29,34ă 0,37ă

3.1.1. Kiểm tra độ tin cậy của mô hình thực nghiệm theo chuẩn Cochran 

Giảăthiếtămôăhìnhăth詠cănghi羽mălàăđángătinăc壱y,ăkhiăđóăkỳăvọngăvàăphươngăsaiăc栄aăălầnălượtă
làăEă=ă0,ăDă=ă2,ănghĩaălàăăзăN(0,ă2).ăDoăđóătaătiếnăhànhăki吋măđịnhăgiảăthuyếtăH0:ăDă=ă2,ă
đốiăthuyếtăH1:ăDăă2.ăă

Từăcácăgiáătrịăth詠cănghi羽măthuăđượcătrongăbảngătiếnăhànhăki吋mătraăđộătinăc壱yăc栄aăcácăkếtă
quảătìmăđượcătheoăchuẩnăsốăCochran.ăQuáătrìnhătínhătoánăthuăđượcăGbảngă>ăGtn:ăcôngănh壱năH0,ă
nhưăv壱yăcácăgiáătrịăth詠cănghi羽măthuăđượcălàăđángătinăc壱y.ă

3.1.2. Tính phương trình hồi quy của kế hoạch thực nghiệm bậc nhất 

Phươngătrìnhăhồiăquyăcóădạng:ă

Yă=ăb0ă+ăb1X1ă+ăb2X2ă+ăb3X3ă+ăb12X1X2ă+ăb13X1X3ă+ăb23X2X3ă+ăb123X1X2X3ă

TrongăđóăYălàăhàmămụcătiêuăậăđộătổnăhaoăkhốiălượngăsauăcháyăkhiăph栄ăm磯u;ăvàăh羽ăsốăbăđặcă
trưngăchoăảnhăhưởngăc栄aăcácăyếuătốăđếnătínhăchấtăch壱măcháyăc栄aăh羽ămàngăph栄.ăĐượcătínhă
theoăcôngăth泳căsau:ă

b0ă= i
1 Y ;
N


ă
blă= i

1 X ;
N
 l

ă
blmă=

ă
m i

1 X X Y ;
N
 l

ă
blmkă=

ă
m k i

1 X X X Y ;
N
 l ă

Từăsốăli羽uăth詠cănghi羽m,ăápădụngăcôngăth泳cătaăcóăphươngătrìnhăhồiăquyăc栄aăkếăhoạchăth詠că
nghi羽măb壱cănhấtăcóădạngănhưăsau:ă

Yă=ă33,686+2,489X1ậ2,188X2ậ0,727X3ậ3,359X1X2ăậ0,085X1X3ậ0,133X2X3+1,200X1X2X3ă

3.1.3. Kiểm tra tính có nghĩa của các hệ số trong phương trình hồi quy 

Đ吋ăki吋mătraă tínhăcóănghĩaăc栄aăcácăh羽ăsốă trongăphươngătrìnhăhồiăquyă thuăđược,ă tiếnăhànhă
ki吋măđịnhăgiảăthuyếtăH0:ăjă=ă0,ăđốiăthuyếtăH1:ăjăă0.ăTaăcóăthốngăkê:ăă
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j j j
bj

b b

b b
t

S S 
  

ăăă
(doăjă=ă0),ădoăđóătbjătuânătheoăphânăphốiăStudent

ăă
tbảngă>ătbjă-ăChấpănh壱năH0,ăhayăcácăh羽ăsốăbăc栄aăbiếnănàoătrongăphươngătrìnhăhồiăquyămàăcóă

i b bngb S t 1.407   ,ă thìăh羽ăsốăđóăkhôngăảnhăhưởngăhoặcăcóăảnhăhưởngăkhôngăđángăk吋ă

đếnăhàmămụcă tiêu.ăTiếnăhànhă loạiă bỏă cácăh羽ăsốăảnhăhưởngă ítă đếnăhàmămụcă tiêuă thuăđượcă
phươngătrìnhăhồiăquyărútăgọn:ăă

Yă=ă33,686ă+ă2,489X1ăậă2,188X2ăậă3,359X1X2ă

3.1.4. Kiểm tra tính tương hợp của mô hình 

Đ吋ăphươngă trìnhă thuăđượcăphùăhợpăvớiă th詠cănghi羽mă thìăhaiăphươngăsaiă c栄aăchúngăphảiă

bằngănhau.ăDoăđóăgiảăthuyếtăH0:ă
2 2
mhS S ll ,ăđốiăthuyếtăH1:ă

2 2
mhS S ll .ăChọnăthốngăkêă

2
mh

tt 2
SF
S


ll

ă

tuânătheoăphânăphốiăFisher.ă

Traă bảngă chuẩnă sốă Fisheră [9]ă (f ,f ),1 2
F ă vớiă m泳că ýă nghĩaă ă =ă 0,05;ă f1ă =ă nă ă lă =ă 4;ăă

f2ă=ămăă1ă=ă2,ătaăcóăFbảngă=ăF0,05(4,2)ă=ă19,25ă
VìăcóăFbảngă=ă19,3ă>ăFttă=ă1,1451ă-ăChấpănh壱năH0ă -ădoăđóămôăhìnhăth詠cănghi羽mătìmăđượcă

phảnăánhăđúngăquyălu壱tăphụăthuộcăb壱cănhấtăc栄aăhàmămụcătiêuăđộătổnăhaoăkhốiălượngăsauăcháyă
vàoăcácăbiếnăthíănghi羽măX1,ăX2.ă

3.2. Thí nghiệm tìm miền dừng 

Từăkếtăquảăth詠cănghi羽măthuăđược,ătiếnăhànhăthíănghi羽mătìmăvùngădừngăvớiăcácăkếtăquảăthíă
nghi羽mătheoăbảngă3.ă

Bảng 3. Kết quả thử nghiệm tìm mi隠n d瑛ng 

Cấp phối màng ph栄 (g) 
STT APP/B PER/B 

N CTM APP PER ME 
Tổn hao khối lượng 

sau cháy (%) 

1ă 0,65ă 0,22ă 57,15ă 24,85ă 11,70ă 3,96ă 2,34ă 34,34ă

2ă 0,59ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 3,24ă 4,14ă 30,01ă

3ă 0,50ă 0,16ă 57,15ă 24,85ă 9,00ă 2,88ă 6,12ă 31,56ă

Kếtăquảăth詠cănghi羽măchoăthấyăkhiătỷăl羽ăAPP/B=0,59ăvàăPER/Bă=ă0,18,ăthuăđượcăđộătổnăhaoă
khốiă lượngă sauă cháyă nhỏănhất.ăDoăđó,ă sửădụngă cấpă phốiă nàyă làmă cấpă phốiă tạiă tâmă choă kếă
hoạchăb壱căhaiăđ吋ătìmăđi吋măc詠cătrịătheoăphươngăphápăđápă泳ngăb隠ămặtă(RSM).ă

3.3. Kế hoạch thực nghiệm bậc hai tâm xoay 

Từăkếtăquảăkhảoăsátăb壱cănhấtăvàăthíănghi羽mătìmămi隠nădừng,ănhómănghiênăc泳uătiếnăhànhăthíă
nghi羽măb壱căhaiăvớiăcácătỷăl羽ăđượcăl詠aăchọnănhưăsau:ă
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-ăTỷăl羽ătácănhânăaxităhóaăAPP/BămãăhóaălàăX1ăthayăđổiătừă0,57ăđếnă0,61ă

-ăTỷăl羽ătácănhânăthanăhóaăPER/BămãăhóaălàăX2ăthayăđổiătừă0,16ăđếnă0,20ă

-ăTỷăl羽ădungădịchăchấtătạoămàngăvàăbột,ăđ隠ătàiăgi英ănguyênătỷăl羽ăđ吋ăkhảoăsátălàă18/82ă

-ăTỷăl羽ăchấtătạoămàngăvàănước,ăđ隠ătàiăgi英ănguyênătỷăl羽ăkhảoăsátălàă24,85/57,15ă

Sốăđi吋măthíănghi羽mălàăNă=ă2kă+ă2kă+ămă=ă22ă+ă2*2ă+ă5ă=ă13ăthíănghi羽m.ă

Kếtăquảăthíănghi羽măđộătổnăhaoăkhốiălượngăsauăcháyătheoăquyăhoạchăb壱căhaiătrìnhăbàyătrongă
Bảngă4.ă

Bảng 4. Kết quả thử nghiệm theo t瑛ng thí nghiệm 

Biến th詠c Cấp phối th詠c nghiệm, (g) 
STT 

APP/B PER/B CTM N APP PER ME 
m (%) 

1ă 0,61ă 0,20ă 57,15ă 24,85ă 10,98ă 3,60ă 3,42ă 37,89ă

2ă 0,57ă 0,20ă 57,15ă 24,85ă 10,26ă 3,60ă 4,14ă 33,23ă

3ă 0,61ă 0,16ă 57,15ă 24,85ă 10,98ă 2,88ă 4,14ă 35,22ă

4ă 0,57ă 0,16ă 57,15ă 24,85ă 10,26ă 2,88ă 4,86ă 26,39ă

5ă 0,618ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 11,12ă 3,24ă 3,64ă 37,22ă

6ă 0,562ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 10,12ă 3,24ă 4,64ă 27,40ă

7ă 0,59ă 0,208ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 3,74ă 3,64ă 35,72ă

8ă 0,59ă 0,152ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 2,74ă 4,64ă 26,63ă

9ă 0,59ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 3,24ă 4,14ă 20,56ă

10ă 0,59ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 3,24ă 4,14ă 22,97ă

11ă 0,59ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 3,24ă 4,14ă 21,03ă

12ă 0,59ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 3,24ă 4,14ă 24,99ă

13ă 0,59ă 0,18ă 57,15ă 24,85ă 10,62ă 3,24ă 4,14ă 21,08ă

3.3.1. Xác định phương trình hàm hồi quy bậc hai 

Phươngătrìnhăhồiăquyăcóădạng:ă

Yă=ăb0ă+ăb1X1ă+ăb2X2ă+ăb12X1X2ă+ăb11X1
2ă+ăb22X2

2ă

H羽ăsốăhồiăquyătrongăđaăth泳căb壱căhaiăđượcăxácăđịnhătheoăcôngăth泳căsauă[9,ă10]:ă

o i
1b Y
N

 
ă

n
j 1 ji i

j 2n
j 1 ji

x y
b ;

x



 
n
j 1 ij i

jj 2n
j 1 ij

x y
b ;

(x )



  ăăă

n
j 1 1i 2i i

j12 2n
j 1 1i 2i

x x y
b .

(x x )



  ă
Từăsốăli羽uăth詠cănghi羽m,ăápădụngăcôngăth泳cătaăcóăphươngătrìnhăhồiăquyăc栄aăkếăhoạchăth詠că

nghi羽măb壱căhaiăcóădạngănhưăsau:ă

Yă=ăă26,0898ă+ă3,4222X1ă+ă2,7947X2ăă1,0414X1X2ă+ă2,1166X1
2ă+ă1,4797X2

2ă
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3.3.2. Kiểm tra ý nghĩa các hệ số trong hàm hồi quy 

Độăl羽chătiêuăchuẩnăSbjăc栄aăphânăbốăbjăđượcăxácăđịnhătheoăcôngăth泳c:ă

2

bj 213
i 1 ji

SS
X

  ll

ă

Trongăđó:ă
213

i 1 jix -ătổngăbìnhăphươngăc栄aăvéctơăcộtăXjăc栄aămaătr壱năth詠cănghi羽mă

ă
2Sll ă-ăphươngăsaiălặp,ă

m2 2
0a 0

n 1

1 13.6550S (Y Y ) 3.4138
m 1 4

   ll ă

Đ吋ăki吋mătraătínhăcóănghĩaăc栄aăcácăh羽ăsốătrongăphươngătrìnhăhồiăquyăthuăđược,ăTiếnăhànhă

ki吋măđịnhăgiảăthuyếtăH0:ăjă=ă0ă,ăđốiăthuyếtăH1:ăjăăă0,ăTaăcóăthốngăkêă j j j
bj

bj bj

b b
t

S S
   ă(doăjă=ă

0),ădoăđóătbjătuânătheoăphânăphốiăStudent,ăTraăbảngătaăđượcăchuẩnăsốăStudentălà:ătbảngă=ă2,132ă
[9],ăTínhăh羽ăsốăphươngăsaiăc栄aăh羽ăsốăhồiăquy,ă

Thuăđược,ăh羽ăsốăb12ăảnhăhưởngăkhôngăđángăk吋ăđếnăhàmămụcătiêu,ăDoăđóăcóăth吋ăloạiăbỏăh羽ă
sốăb12ă trongăphươngătrìnhăhàmămụcătiêu,ăV壱yăphươngătrìnhăhàmăhồiăquyăb壱căhaiăv隠ătổnăhaoă
khốiălượngăsauăcháyăc栄aăh羽ămàngăph栄ănghiênăc泳uănhưăsau:ă

Yă=ă26,0898ă+ă3,4222X1ă+ă2,7947X2ă+ă2,1166X1
2ă+ă1,4797X2

2ă

3.3.3. Kiểm tra tính tương hợp của mô hình theo chuẩn số Fisher 

Đ吋ăphươngă trìnhă thuăđượcăphùăhợpăvớiă th詠cănghi羽mă thìăhaiăphươngăsaiă c栄aăchúngăphảiă
bằngă nhau,ă Doă đóă giảă thuyếtă H0:ă 2 2

mhS S , ll ă đốiă thuyếtă H1:ă 2 2
mhS S . ll ă Chọnă thốngă kêăă

2
mh

tt 2
SF
S ,


ll

ătuânătheoăphânăphốiăFisher,ă

Phươngăsaiămôăhìnhăđượcătínhătheoăcôngăth泳că
2

2 i i
mh

(Y Y )S
N 1

   ăvới:ă

Phươngăsaiămôăhìnhătínhătoánăđược:ă
2

2 i i
mh

(Y Y ) 163.9108S 20.4889
N 1 13 5

     ă

KếtăquảătínhătoánăthuăđượcăFbảngă=ă6,04ă>ăFttă=ă6,0019ă-ăChấpănh壱năH0ă-ădoăđóămôăhìnhăth詠că
nghi羽mătìmăđượcăphảnăánhăđúngăquyălu壱tăphụăthuộcăc栄aăhàmămụcătiêuăđộătổnăhaoăkhốiălượngă
sauăcháyăvàoăcácăbiếnăthíănghi羽măX1,ăX2.

 Từăphươngătrìnhăhồiăquyăb壱căhaiăthuăđược,ăsửădụngăphầnăm隠măMapleă17,0,ăBi吋uădi宇năảnhă
hưởngăc栄aă tỷă l羽ăphụăgiaăAPP/Băvàă tỷă l羽ăphụăgiaăPER/Bătớiăhàmămụcă tiêuăc栄aăh羽ămàngăph栄ă
nghiênăc泳uănhưăhìnhă2ăvàăhìnhă3.ă
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ă
Hình 2. Bề mặt thể hiện sự phụ thuộc của tỷ lệ phụ gia APP và PER  

đến tính chất chậm cháy của hệ màng phủ 

ă
Hình 3. ǜnh hưởng của biến mã đến tính chất chậm cháy của hệ màng phủ 

Hàmăhồiăquyăv隠ăđộăsuyăgiảmăkhốiălượngăsauăcháyăkhiăph栄ăm磯uălênăm磯uăthửăđạtăgiáătrịăc詠că
ti吋uătạiăX1ă=ă-0,8ăvàăX2ă=ă-1,2,ăVìăv壱yănhómănghiênăc泳uăđãăsửădụngăcácăgiáătrịănàyălàmăcĕnăc泳ă
xácăđịnhăcấpăphốiătốiăưuătrongănghiênăc泳uăchếătạoămàngăph栄ă(Bảngă5),ă

Bảng 5. Kết quả cấp phối tối ưu trong chế t衣o màng ph栄 ch壱m cháy 

Biến mư Tỷ lệ Cấp phối tối ưu, (%) 

X1 X2 APP/B PER/B CTM N APP PER ME 

-0,8ă -1,2ă 0,574ă 0,156ă 57,15ă 24,85ă 10,33ă 2,81ă 4,86ă

4. Kết lu壱n 

Quáătrìnhăxácăđịnhăcấpăphốiătốiăưuăc栄aăh羽ăphụăgiaăch壱măcháyălàăgiaiăđoạnăquanătrọngănhấtă
trongăquyătrìnhăcôngăngh羽ăchếătạoămàngăph栄ăch壱măcháy,ănóăquyếtăđịnhăđếnătínhăchấtăch壱mă
cháyăc栄aămàngăph栄.ăSửădụngăphươngăphápăquyăhoạchă th詠cănghi羽mă tr詠căgiaoăb壱că2ă tâmă
xoay,ănhómănghiênăc泳uăđãăxácăđịnhăđượcăcácătỷă l羽ă tốiăưuăchoăcấpăphốiăchếătạoămàngăph栄ă
nhưăsau:ă tỷă l羽ăphụăgiaăAPPă làă10,33%,ă tỷă l羽ăphụăgiaăPERălàă2,81%ăvàă tỷă l羽ăphụăgiaăMEă làă
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4,86%ăsoăvớiătổngăkhốiălượngăthànhăphầnăcấpăphối.ăVớiătỷăl羽ănày,ăkhiăápădụngămàngăph栄ălênă
v壱tă li羽uănh詠aăhayăgỗ,ă thửănghi羽măkhảănĕngă ch壱măcháyă theoă tiêuă chuẩnăANSI/UL94:2010,ă
m磯uăthửăcóăđộăsuyăgiảmăkhốiălượngăcháyăthấpănhất,ăđồngăthờiăđạtăm泳căV-0,ălàăm泳căcaoănhấtă
trongăphươngăphápăthửăcháyădọcătheoătiêuăchuẩn.ăNgoàiăra,ămàngăph栄ăsauăkhôăkhôngămầuă
nênăkhôngăảnhăhưởngăđếnăngoạiăquanăsảnăphẩmăvàăphùăhợpăđ吋ă泳ngădụngăph栄ăbảoăv羽ăđồă
nội,ăngoạiăthấtăgỗăthànhăphẩm.ă

ă
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG C曳A V一T LI烏U CH渦NG THẤM KỴ NƯỚC 
COTI-12 Đ蔭N Đ浦 HỎT NƯỚC VÀ KHẢ NĔNG CH渦NG THẤM 

C曳A BÊ TỌNG, GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 

RESEARCHăONăEFFECTSăOFăHYDROPHOBICăIMPREGNATIONă
MATERIALăCOTI-12ăONăWATERăABSORPTIONăANDăIMPERMEABILITYăOFă

CONCRETEăANDăBRICKă

ThS. Thái Duy Đ泳c, TS. Trịnh Minh Đ衣t 
TrungătâmăV壱tăli羽uăh英uăcơăvàăHóaăphẩmăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
V壱tăli羽uăchốngăthấmăkỵănướcătrênăcơăsởăpolysiloxanăvàănanoăsilicaăđãăđượcănghiênăc泳uăđ吋ă

bảoăv羽ăb隠ămặtăvàăchốngăthấmăchoăbêătôngăvàăgạchăđấtăsétănungădoăđóăsẽănângăcaoătĕngăthọă
choăăcácăcôngătrình.ăTrongăbàiăbáoănàyăsẽătrìnhăbàyăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ătínhăchấtăc栄aă
sảnăphẩm.ăKếtăquảăthửănghi羽măchoăthấyărằngăbêătôngăvàăgạchăđấtăsétăkhiăsửădụngăsảnăphẩmă
Coti-12ăgiảmăđángăk吋ăđộăhútănước,ăđộă thấmăionăclo.ăNghiênăc泳uăhìnhă tháiăb隠ămặtăSEMăchoă
thấyăkhôngăcònălỗămaoăquản,ăvếtăn泳tăvàăb隠ămặtăv壱tăli羽uătrởănênăđặcăchắcăhơn.ă

Từ khóa:ăchốngăthấmăkỵănước,ăpolysiloxan,ănanoăsilicaă

Abstract: 
Hydrophobică waterproofingă materialsă basedă onă polysiloxaneă andă nanoă silicaă hasă beenă

studiedă foră surfaceă protectionă andă waterproofingă ofă concreteă andă clayă brick.ă Thus,ă theă lifeă
expectancyă foră constructionă worksă willă beă increased.ă Thisă articleă willă describesă researchă
product’săpropertyăresults.ăTheătestăresultsăshowedăthatătheăwaterăabsorptionăandătheăchlorideă
ingressă ofă theă sealedă concreteă andă brickă reducedă significantly.ă Researchă ofă SEMă surfaceă
morphologyăshownăthatăthereăwereănoăcapillaryăholes,ăsurfaceăcracksăandătheămaterialăsurfaceă
becomesămoreăsolid.ă

Keywords: hydrophobicăwaterproofing,ăpolysiloxane,ănano-silica.ă

ă

1. Gi噂i thiệu:   

Hi羽nănay,ăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăngàyăcàngăđượcăxâyăd詠ngănhi隠uănhư:ăcácăkhuătrungătâmă
thươngămại,ănhàăchungăcư,ăkhuă resort,ăkhuăvuiăchơiăgiảiă trí...ăHạngămụcăchốngă thấmă làămộtă
phầnăkhôngăth吋ăthiếuăđượcătrongăquáătrìnhăthiăcôngăcũngănhưăkhiăduyătuăbảoădưỡngăcácăcôngă
trình.ăTrênăthịătrườngănướcătaăcóărấtănhi隠uăch栄ngăloạiăv壱tăli羽uăchốngăthấm.ăMộtăsốăloạiăv壱tăli羽uă
chốngăthấmănhưăsơnăbitum,ătấmătrảiăchốngăthấmăăđãăth吋ăhi羽nănhi隠uănhượcăđi吋m:ăgâyăôănhi宇mă
môiătrường,ăthiăcôngăph泳cătạp,ăhi羽uăquảăchốngăthấmăphụăthuộcăquáănhi隠uăvàoătayăngh隠ăcôngă
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nhânăvàăcóăth吋ăgâyăraăhi羽nătượngăcháyănổămấtăanătoànăkhiăsửădụng.ăTrongăkhiăđó,ăh羽ăv壱tăli羽uă
chốngăthấmătrênăcơăsởănanoăsilicaăvàăpolysiloxanăđãăth吋ăhi羽nănhi隠uătínhănĕngăvượtătrộiănhư:ă
quáătrìnhăthiăcôngăđơnăgiản,ăhi羽uăquảăchốngăthấmăcao,ăanătoànăvớiăngườiăsửădụng,ăthânăthi羽nă
môiătrường,ăkhôngălàmăảnhăhưởngămàuăsắcăc栄aăcácăcôngătrìnhăvàăngoàiăraăđặcătínhăthởăgiúpă
lớpămàngăchốngăthấmăb隠năv英ngăvớiăthờiătiếtăkhắcănghi羽tătạiăVi羽tăNam.ăă

Trướcănhuăcầuăngàyăcàngăcaoăc栄aăthịătrườngăđốiăvớiăh羽ăv壱tăli羽uăchốngăthấmăthìăvi羽cănghiênă
c泳uăchếătạoă“Dungădịchăchốngăthấmătrênăcơăsởănanoăsilicaăvàăpolysiloxaneă泳ngădụngăchốngă
thấmăchoă cácă côngă trìnhă xâyăd詠ngăbằngăbêă tôngă vàăgạchăđấtă sétă nung”ă thână thi羽nă vớiămôiă
trường,ăgópăphầnănângăcaoăchấtălượngăvàătĕngăkhảănĕngăquảnălýăchấtălượngăcácăcôngătrình,ă
làmăch栄ăđượcăcôngăngh羽,ăcóăgiáăthànhăphùăhợpălàăhếtăs泳căcầnăthiết.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm: 

2.1 .Vật liệu thí nghiệm: 

2.1.1. Dung dịch chống thấm COTI-12 đáp ứng yêu cầu theo [9]. 

2.1.2. Bê tông mác 25 MPa được chế tạo từ cốt liệu theo TCVN 7570:2006 và xi măng PCB 

30 Hoàng Thạch theo TCVN 6260:2009. 

2.1.3. Gạch đất sét nung có cường độ chịu nén 15 MPa theo TCVN 4353:1986. 

2.2. Phương pháp thí nghiệm: 

2.2.1 Phương pháp tiêu chuẩn:  

-ăXácăđịnhăđộăhútănướcăc栄aăv壱tăli羽uătrướcăvàăsauăkhiăxửălýădungădịchăchốngăthấmătheoătiêuă
chuẩnăTCVNă3113:1993.ă

-ă ăXácăđịnhă khảănĕngăchốngă thấmă2ă chi隠uă thu壱nănghịchă trênăbêă tôngă cườngăđộă25ăMPaă
trướcăvàăsauăkhiăxửălýăbằngădungădịchăchốngăthấmătheoătiêuăchuẩnăTCVNă3116:1993.ă

-ăăXácăđịnhăm泳căđộăthấmăIonăCloălênăm磯uăbêătôngăcườngăđộă25ăMPaătrướcăvàăsauăkhiăxửălýă
chốngăthấmătheoătiêuăchuẩnăTCVNă9337:2012.ă

2.2.2 Phương pháp phi tiêu chuẩn:  

-ăXácăđịnhăhìnhătháiăhọcăb隠ămặtăv壱tăli羽uăbằngăphươngăphápăkínhăhi吋năviăđi羽nătửăquétă(SEM).ă

2.3. Thiết bị thí nghiệm: 

-ăThiếtăbịăđoăkhảănĕngăchốngăthấmă2ăchi隠uăthu壱nănghịch,ăMatestă24030ăc栄aăItaliaătạiăVi羽nă
VLXD.ă

-ăThiếtăbịăđoăkhảănĕngăchốngăthấmăionăCloă(TrungăQuốc)ătạiăVi羽năVLXD.ă

-ăKínhăhi吋năviăđi羽nă tửă truy隠năquaăTEMănhãnăhi羽uăJEMă1010,ă (Nh壱tăBản)ă tạiăVi羽năV羽ăsinhă
dịchăt宇ăTW.ăNguồnăb泳căxạăcóăhi羽uăđi羽năthếă80kV,ăm泳căđộăphóngăđạiătốiăđaă100.000ălần.ă
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3. Kết quả nghiên c泳u: 

3.1 Nghiên cứu độ hút nước của bê tông và gạch đất sét sử dụng Coti-12 

M磯uăbêătôngăvàăgạchăđấtăsétănungăcóădạngăl壱păphương,ăkíchăthướcă(5x5x5)ăcmăđượcăsấyă
khôătốiăthi吋uă24h.ăSauăđó,ăphunăph栄ădungădịchăchốngăthấmăCoti-12ălênătheoăđịnhălượngă2ălít/ă
m2.ă Sauă 7ă ngàyă ổnă địnhă m磯u,ă tiếnă hànhă đoă độă hútă nướcă c栄aă cácă m磯uă d詠aă theoă TCVNă
3113:1993.ăKếtăquảăxácăđịnhăđộăhútănướcăđượcănêuătrongăBảngă1.ă

Bảng 1. Độ hút nư噂c bê tông và g衣ch đư được xử lý Coti-12 
so v噂i mẫu đối ch泳ng 

COTI-12 Mẫu đối ch泳ng Th運i gian ngâm, 
gi運 G衣ch, (%) Bê tông, (%) G衣ch, (%) Bê tông, (%) 

1ă 0,016ă 0,11ă 13,68ă 4,18ă

2ă 0,032ă 0,12ă 14,01ă 5,04ă

3ă 0,048ă 0,13ă 14,10ă 5,27ă

4ă 0,063ă 0,16ă 14,40ă 5,43ă

24ă 0,095ă 0,26ă 14,40ă 5,43ă

48ă 0,096ă 0,26ă 14,40ă 5,43ă

TừăkếtăquảăthuăđượcătrongăBảngă1ănh壱năthấy,ăđộăhútănướcăc栄aăcácăm磯uăbêătôngăvàăgạchă
đạtăbãoăhòaăsauă4hăngâm,ăcònăcácăm磯uăbêătôngăvàăgạchăđãăđượcăxửălýăbằngăCOTI-12ăđạtăđộă
bãoăhòaăv隠ăhútănướcăsauă24hăngâm.ăNgoàiăra,ăđộăhútănướcăc栄aăm磯uăxửălýăbằngăCOTI-12ăthấpă
hơnărấtănhi隠uăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ng.ăăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchănhưăsau:ăM磯uăđốiăch泳ngăluônă
tồnătạiăcácălỗămaoăquảnăcóăđườngăkínhătừă45ă-1000ăй.ăKhiăsửădụngăCOTI-12,ăcácăhợpăchấtăgốcă
siloxanăsẽăphảnă泳ngăvớiăcácăgốcăhydroxităcanxiăcóătrongăxiămĕng,ăgạchăđấtăsétănungăđ吋ătạoăraă
cácăkhoángăsilicaăgelăbịtăkínăcácălỗămaoăquản,ăđồngăthờiăcũngăthẩmăthấuăsâuăvàoătrongălòngăv壱tă
li羽uăquaăcácălỗămaoăquảnăvàăcóăcácănhómăkỵănướcăgốcăalkylănhôăraăbênăngoàiăb隠ămặtăbêătôngă
vàăgạchăđấtăsétăđ吋ătạoăraăhi羽uă泳ngăkỵănước.ăDoăv壱y,ăđộăhútănướcăc栄aăgạchăvàăbêătôngăgiảmăđiă
đángăk吋ăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ng.ă

3.2 Ảnh hưởng của COTI-12 đến cấp độ chống thấm của bê tông M25 

M磯uăbêătôngăthửănghi羽măcấpăđộăchốngăthấmăcóăcườngăđộăchịuănénă25ăMPaătheoătiêuăchuẩnă
TCVNă3116:1993.ăM磯uăđượcăsấyăkhôăởă105ăoCăsauă1ăngàyăvàăphunăph栄ăCOTI-12ătheoălượngă
dùngănhưăphầnă3.1,ăổnăđịnhăm磯uătrongă7ăngàyătrướcăkhiătiếnăhànhăđo.ăKếtăquảăxácăđịnhăcấpăđộă
chốngăthấmăm磯uăbêătôngăM25ăchưaăxửălýăvàăđãăxửălýăbằngăCOTI-12ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă
2ăvàăHìnhă1.ă
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Bảng 2. Cấp độ chống thấm c栄a mẫu bê tông M25 

Cấp độ COTI-12 Mẫu đối ch泳ng 

B8ă Khôngăthấmă Khôngăthấmă

B10ă Khôngăthấmă Thấmă

B12ă Khôngăthấmă Thấmă

ă
Hình 1: Hình ảnh so sánh mức độ thấm ở cấp B12 của các mẫu bê tông M25 

Từăcácăkếtăquảăth吋ăhi羽năởăBảngă2ăvàăHìnhă1ăchoăthấy,ăm磯uăbêătôngăcóăxửălýăchốngăthấmă
bằngăCOTI-12ăđãătĕngăcấpăđộăchốngăthấmălênăđángăk吋ătừăB10ălênăB12.ăĐi隠uănàyăchoăthấyăv壱tă
li羽uăchốngăthấmăCOTI-12ăđãăthấmăsâuăvàoătrongăbêătôngăđ吋ălấpăđầyăcácălỗărỗngămaoăquảnăđ吋ă
từăđóănângăcaoăkhảănĕngăchốngăthấmădướiăápăl詠cănước.ă

3.3 Ảnh hưởng của COTI-12 tới độ thấm ion clo  

Giảmăđộăthấmăionăcloă làărấtăcầnăthiếtăkhiăbêătôngăđượcăsửădụngătrongăkhuăv詠căng壱pămặnă
hoặcănh英ngănơiăcóămôiătrườngăxâmăth詠c.ăDoăđó,ăchỉătiêuăthấmăionăcloălàămộtătrongănh英ngăchỉă
tiêuăquanătrọngătrongăvi羽căđánhăgiáăkhảănĕngăchốngăĕnămònăbêătôngăcũngănhưăkếtăcấuăthépă
trongăbêătông.ăTiêuăchuẩnăTCVNă9337:2012ăđượcădùngăđ吋ăxácăđịnhăđộăthấmăionăcloăc栄aăm磯uă
bêătôngăchưaăxửălýăvàăđãăxửălýăbằngădungădịchăCOTI-12.ăM磯uăbêătôngăthửănghi羽mădạngăhìnhă
trụă cóă kíchă thướcăDxhă=ă (10x5)ă cm,ăm磯uăđượcăsấyă khôăvàă sauăđóăphunăph栄ăCOTI-12ă theoă
lượngădùngănhưăcácăquyătrìnhătrên,ăvàăđ吋ăổnăđịnhătrongă7ăngàyătrướcăkhiă tiếnăhànhăthửătrênă
thiếtăbịăđoăđộăthấmăionăcloăRLCăInstrument.ăKếtăquảăđoăđộăthấmăionăcloăđượcătrìnhăbàyătrongă
bảngă3:ă

Bảng 3. Độ thấm ion clo c栄a mẫu bê tông M25 xử lý COTI-12 và mẫu đối ch泳ng 

Chỉ tiêu Mẫu đối ch泳ng Mẫu xử lý 
COTI-12 

Tổngăđi羽nălượngătruy隠năquaătrongă6ăgiờă(Culông)ă 2955ă 1640ă

M泳căđộăthấmăionăcloăc栄aăcácăm磯uăbêătôngă Trungăbìnhă Thấpă

Khảănĕngăgiảmăđộăthấmăionăcloăc栄aăm磯uăbêătôngăăđãăxửălýăsoă
vớiăm磯uăđốiăch泳ng,ă%ă 0ă 44,50ă
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TừăkếtăquảăởăBảngă3ănh壱năthấy,ăm泳căđộăthấmăionăcloăc栄aăm磯uăbêătôngăxửălýăbằngăCOTI-
12ăthấpăhơnărấtănhi隠uăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ng,ăm泳căđộăthấmăionăcloăgiảmă44,5%ăsoăvớiăm磯uă
chưaăxửălý.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchăbằngăvi羽căcácălỗămaoăquảnăc栄aăbêătôngăđãăđượcăđi隠nă
đầyăcácătácănhânăkỵănướcăvàăhạtănanoăSiO2,ădoăđóăsẽătạoămộtălớpăbảoăv羽ăv英ngăchắcăgiúpăbêă
tôngăcốtăthépătránhăđượcămôiătrườngăĕnămònătừăđóănângăcaoăđộăb隠nălâuăchoăcácăcôngătrìnhă
xâyăd詠ng.ă

3.4 Phân tích cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) 

SEMălàămộtăphươngăphápăhi羽uăquảăđ吋ăphânătíchăhìnhătháiăcấuătrúcăb隠ămặtăv壱tăli羽u.ăDoăđó,ă
đ隠ătàiăđãăsửădụngăphươngăphápănàyăđ吋ănghiênăc泳uăhìnhătháiăcấuătrúcăb隠ămặtăc栄aăbêătôngăvàă
gạchă đấtă sétă nungă khiă chưaă đượcă xửă lýă vàă sauă khiă đãă xửă lýă bằngă dungă dịchă chốngă thấmă
COTI-12.ă

ăă ă
Hình 2: Hình thái học bề mặt bê tông trước và sau khi xử lý bằng COTI-12 

ăăă ă
Hình 3: Hình thái học bề mặt gạch đất sét nung trước và sau khi xử lý bằng COTI-12 
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Quaăhìnhă2ăvàă3ănh壱nă thấy,ăb隠ămặtăbêă tôngăvàăvàăgạchăđấtăsétănungăsauăkhiăxửă lýăbằngă
dungădịchăchốngăthấmăkỵănướcăCOTI-12ăđãătrởănênăđặcăchắcăhơn,ăcácălỗămaoăquảnăcũngănhưă
cácăvếtăn泳tănhỏăđãăđượcăđi隠năđầyăbởiăcácăhạtăSiO2.ăĐi隠uănàyăgiảiăthíchăchoăs詠ăgiaătĕngăkhảă
nĕngăchốngăthấmănướcăc栄aăbêătôngăvàăgạchăkhiăđượcăxửălýăbằngăsảnăphẩmăCOTI-12.ă

4. Kết lu壱n: 

-ăăKhiăsửădụngăsảnăphẩmăchốngăthấmăthẩmăthấuăCOTI-12ăđ吋ăph栄ăbảoăv羽ăbêătôngăvàăgạchăđấtă
sétănungăđãănh壱năđượcănh英ngăkếtăquảăsau:ă

ăă+ăGiảmăđộăhútănướcăsoăvớiăm磯uăbêătôngăđốiăch泳ngătừă5,43ă%ăxuốngă0,26ă%ăvàăgiảmăđộă
hútănướcăsoăvớiăm磯uăgạchăđấtăsétănungăđốiăch泳ngătừă14,4ă%ăxuốngă0,096ă%.ă

ăă+ăLàmătĕngăđộăchốngăthấmăc栄aăbêătôngăM25ălênă2ăcấpătừăB10ălênăB12.ă

ăă+ăM泳căđộăthấmăionăCloăđãăgiảmătừătrungăbìnhăxuốngăthấpăsoăvớiăm磯uătrống.ăKhảănĕngăgiảmă
độăthấmăionăCloăc栄aăm磯uăbêătôngăđãăxửălýăsoăvớiăm磯uăđốiăch泳ngălàă44,5ă%.ă

-ăHìnhătháiăcấuătrúcăb隠ămặtăSEMăc栄aăbêătôngăvàăgạchăđấtăsétănungăsauăkhiăxửălýăbằngădungă
dịchăchốngă thấmăCOTI-12ăhầuănhưăkhôngăcònăcácă lỗămaoăquản,ăb隠ămặtă trởănênăđặcăchắc,ă
khôngănh壱năthấyăcácăvếtăn泳tă tếăvi,ăđâyă làă lýădoă làmăchoăbêă tôngă tĕngăkhảănĕngăchốngăthấmă
nước,ăchốngăcácătácănhânăĕnămònăgiúpăbảoăv羽ăbêătôngăkhỏiămôiătrườngăxâmăth詠c,ătĕngătuổiă
thọăchoăcácăcôngătrình.ă

ăă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO V一T LI烏U CHỆN KHE T衛 SAN PH芋NG 
TRÊN C愛 SỞ SILICON RTV HAI THÀNH PH井N S盈 DỤNG XẢM KệN KHE 

CO GIẩN ĐƯ云NG BÊ TỌNG XI MĔNG 

RESEARCHINGăANDăMANUFACTURINGăSELF-LEVELINGăSEALANTă
MATERIALăWHICHăUSEDăTOăSEALăJOINTăCONCRETEăANDăCEMENTă

PAVEMENT,ăBASEDăONăTWOăCOMPOSITIONăSILICONă

ThS. Ninh Xuân Thắng, TS. Trịnh Minh Đ衣t, ThS.Thái Duy Đ泳c 
TrungătâmăV壱tăli羽uăh英uăcơăvàăHóaăphẩmăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt: 
V壱tăli羽uăchènăkheăt詠ăsanăphẳngăđượcăchếătạoătrênăcơăsởăsiliconăRTVă(lưuăhóaăởănhi羽tăđộă

phòng)ăhaiăthànhăphầnăvàămộtăsốăloạiăchấtăhóaădẻoăvàăchấtăđộnăcóăcácăưuăđi吋măvượtătrộiănhư:ă
khôngăđộcăhại,ăthânăthi羽năvớiămôiătrường,ăchịuăđượcătácăđộngăc栄aăthờiătiếtăvàălãoăhóa,ăcóăkhảă
nĕngăkhángătốtăcácăloạiăhóaăchấtănhưăaxităyếu,ăki隠m,ădầu,ătínhăchấtăđànăhồiăđượcăduyătrìătốtătừă
-40oCătớiă100oC,ăcóăkhảănĕngăchịuănhi羽tă tốt,ăđộăcoăgiãnăc栄aăv壱tă li羽uă từă20%ă÷ă25%ătùyătheoă
chi隠uărộngăc栄aămốiănối...ăBàiăbáoătrìnhăbàyămộtăsốăkếtăquảănghiênăc泳uăl詠aăchọnăloạiăvàăhàmă
lượngăsửădụngăc栄aăpolymeăsilicon,ăxúcătácăvàătácănhânălưuăhóa,ăchấtăhóaădẻo,ăchấtăđộn.ăTừă
cácăkếtăquảănghiênăc泳uătrên,ăđãăđưaăraăcấpăphốiăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăhaiăthànhăphầnăsửă
dụngăxảmăkínăkheăcoăgiãnăđườngăbêătôngăxiămĕngăcóăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tăđápă泳ngătiêuăchuẩnă
ASTMăDă5893-10.ă

Từ khóa:ăv壱tăli羽uăxảmăkhe,ăsiliconăRTV,ăđườngăbêătôngăxiămĕng...ă

Abstract:  
Self-levelingă jointsă sealantă materială isă madeă onă theă basisă ofă twoă componentă RTVă (roomă

temperatureă vulcanization)ă siliconeă andă someă plasticizersă andă fillersă haveă outstandingă
advantagesăsuchăas:ănon-toxic,ăenvironmentallyăfriendly,ăgoodăweatherăresistanceăandăageingă
durability,ăgoodă resistanceă toăchemicalsă suchăasăweakăacid,ăalkali,ă oil,ă goodăelasticityă fromă -
40oCătoă100oC,ăgoodăheată resistance,ăelasticityăofă theămaterială fromă20ă÷ă25%ădependingăonă
theăwidthăofătheăjoints...ăTheăarticleăpresentsăsomeăresearchăresultsătoăselectătypeăandăamountă
ofăsiliconeăpolymer,ăcatalystăandăcuringăagent,ăplasticizer,ă filler.ăFromătheăresultăofă thisăstudy,ă
weă haveă introducedă twoă componentă sealantămaterială usedă toă seală jointsă ină portlandă cementă
concreteăpavementsăcomplyingăwithăspecificationăASTMăDă5893-10.ă

Keywords:ăJointsăsealantămaterial,ăRTVăsilicone,ăportlandăcementăconcreteăpavements…ă

ă

 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 493

1. Gi噂i thiệu 

Ngàyănay,ămặtăđườngăbêătôngăxiămĕngăv磯năluônăđượcăcácănhàănghiênăc泳uăvàăcácănhàăquảnă
lýăquanătâmătrongăvi羽căhoànăthi羽năh羽ăthốngătiêuăchuẩnăvàăcôngăngh羽ăxâyăd詠ng.ăDoăcóălợiăthếă
v隠ătuổiăthọăvàăcôngăngh羽ăxâyăd詠ngăngàyăcàngăphátătri吋nănênămặtăđườngăbêătôngăxiămĕngăđangă
đượcăcácănướcăsửădụngănhi隠uăchoăcácăđườngăcấpăcao,ăđườngăcaoătốcăvàăđườngăsânăbay.ăVìă
v壱y,ătỷătrọngănóiăchungăv隠ămặtăđườngăbêătôngăxiămĕngăsoăvớiămặtăđườngăcácăloạiăkhácăởăVi羽tă
Namăngàyăcàngătĕngătheoăthờiăgian.ăKhiăthiăcôngăđườngăbêătông,ăđãăsửădụngăcácăloạiăv壱tăli羽uă
chènăkheăđ吋ăxảmăkheăcoăgiãnăvàămốiănốiănhưănh詠aăđường,ămasticăbitum,ăpolyurethane,ăv壱tă
li羽uăchènăkheăgốcăsilicon.ăă

Thịă trườngăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăVi羽tăNamătừătrướcătớiănayăthườngăsửădụngăcácă loạiăv壱tă li羽uă
chènăkheăgốcăbitumănh詠aăđường,ăv壱tăli羽uănàyăcóănhi隠uănhượcăđi吋mănhưăphảiăthiăcôngăởănhi羽tă
độăcaoătừă150oCă-ă200oC,ăd宇ăxảyăraăhi羽nătượngăquáănhi羽t,ăbámădínhăkémănếuăkheăn隠năthiăcôngă
khôngăkhô,ăđộcăhạiăvàăgâyăôănhi宇mămôiătrườngăkhiăthiăcông,ăkhôngăb隠nătrongămôiătrườngăxĕngă
dầu,ăvàăvớiăyêuăcầuăth詠cătếăhi羽nănayăthìăcácăkheăcoăgiãnăvàămốiănốiăcóăb隠ărộngăchỉăkhoảngătừă3ă
÷ă8ămmă[1]ănênăloạiăv壱tăli羽uănàyăthiăcôngărấtăkhóăkhĕn.ăă

Hi羽nănay,ătrênăthếăgiớiăđãăvàăđangăsửădụngăcácăloạiăv壱tăli羽uăchènăkheămộtăthànhăphầnăhoặcă
haiă thànhăphầnăgốcă polyurethane,ă polysunfit,ă acrylic,ă siliconă [2]ă cóă cácă tínhă nĕngă khắcă phụcă
đượcănh英ngănhượcăđi吋măc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăgốcăbitumănhư:ăkhảănĕngăcoăgiãnăcao,ăđànăhồi,ă
khôngătạoăbọtăkhí,ăkhángăhóaăchấtăvàăđộăb隠năcơăhọcătốt,ăkếtădínhătốtăvớiăhầuăhếtăcácăloạiăn隠nă
v壱tăli羽uăxâyăd詠ngăvàăđặcăbi羽tălàăthiăcôngăđượcăởănhi羽tăđộăthườngăăvàătrênăn隠năbêătôngăẩmăướt,ă
khôngăđộcăhại.ă

Đốiăvớiăv壱tăli羽uăchènăkheăgốcăsilicon,ăcácănhàăsảnăxuấtăphầnălớnăsửădụngăcácăloạiăpolymeă
siliconăcóăcấuătrúcăngắtămạchăkhácănhauănhưăvinyl,ăhydrit,ăsilanolă[3]…ăTuyănhiên,ăđ吋ăchếătạoă
đượcăv壱tăli羽uăchènăkheăcóăkhảănĕngăt詠ădànăchảyăđượcăvàăbámădínhătốtăvớiăb隠ămặtăn隠năthìăcầnă
sửădụngăsiliconăcóăcấuătrúcăngắtămạchăsilanolăcóăkhảănĕngăđóngărắnăởănhi羽tăđộăphòngă(RTV)ă
[4,5]ăkếtăhợpăcùngămộtăsốătácănhânăkhâuămạchăvàăchấtăhóaădẻoăcóăđộănhớtăthấpăđ吋ălàmătĕngă
khảănĕngădànăchảyăcùngăvớiăchấtăđộnătươngăthíchălàmătĕngăđộăc泳ngăc栄aăv壱tăli羽u.ăĐồngăthời,ă
đ吋ăcôngăngh羽ăchếătạoăđơnăgiảnăkhôngăquáăph泳cătạpăphùăhợpăvớiă泳ngădụngăth詠căti宇năthìăsảnă
phẩmăh羽ăhaiăthànhăphầnăkhôngăsửădụngăchấtă泳căchếănhưăh羽ămộtăthànhăphần.ă

Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăl詠aăchọnăloạiăvàăhàmălượngăpolymeăsilicon,ăchấtă
hóaădẻo,ăchấtăđộnăsửădụngătrongăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăhaiăthànhăphần.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1 Nguyên vật liệu 

-ăHydroxyăterminatedăpolydimethylăsiloxaneăcácăloạiăYF70Că-ă2Mă-ăTH;ăYF70Că-5000;ăF70C-
5Mă100%ăc栄aăMomentiveă(TháiăLan).ă

-ăXúcătácălưuăhóa:ăTină(di-butylădi-laurylăthiếc)ă(DBTL)ă98ă%ă(TrungăQuốc).ă

-ăChấtălưuăhóa:ăEthylsilicateă98%ă(TEOS)ă(HànăQuốc).ă
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-ăChấtăhóaădẻo:ăWACKER®ăAKă100ă99%ă(Đ泳c);ăDioctylăterephtalată(DOTP)ă98%ă(HànăQuốc).ă

-ăChấtăđộn:ăTroăbayăSôngăđàăCaoăCườngă(Vi羽tăNam);ăbộtăđáăQuỳăHợpă(Ngh羽ăAn).ăă

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

-ăV壱tăli羽uănghiênăc泳uăđượcăki吋mătraăchấtălượngătheoăcácăphươngăquiăđịnhătrongătiêuăchuẩnă
ASTMăDă5893-10.ă

-ăXácăđịnhăs詠ă thayăđổiăcấuă trúcăphână tửăc栄aăm磯uăv壱tă li羽uăđãă lưuăhóaă thôngăquaăphươngă
phápăphânătíchăphổăhồngăngoạiăIRătrênămáyăPerkinăElmerăSpectrumă100ăc栄aăMỹ.ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Nghiên cứu lựa chọn loại polyme silicon phù hợp 

Đ吋ăv壱tăli羽uăchếătạoăraăcóăkhảănĕngăd宇ăthiăcôngăvàăcóăkhảănĕngăt詠ăsanăphẳngătheoămụcăđíchă
chếătạoăc栄aăsảnăphẩm,ăđãăl詠aăchọnăbaăloạiăpolymeăsiliconăvớiăcácăđộănhớtăkhácănhauăđ吋ătiếnă
hànhăkhảoăsátăcácătínhăchấtăcơăhọcăthôngăquaăcácătiêuăchíănhưăđộăb隠năkéo,ăđộădãnădàiăkhiăđ泳t,ă
độăc泳ngăShoreăAăvàăđặcăbi羽tălàătínhălưuăbiếnăquyếtăđịnhăđếnăkhảănĕngăt詠ăsanăphẳngăc栄aăv壱tă
li羽u.ăSauăkhiănghiênăc泳uămộtăsốătàiăli羽uă[2,8]ăvàălàmăthíănghi羽măthĕmădò,ăđãăchếătạoăv壱tăli羽uăvớiă
hàmălượngăchấtăxúcătácăDBTLăậăLoạiăchấtăxúcătácăphảnă泳ngăngưngătụăcácăchuỗiăpolysiloxanălàă
0,1%ăvàăchấtăkhâuămạchăTEOSăvớiătỷăl羽ă2%ăPKLă(phầnăkhốiălượng)ăsoăvớiăsilicon.ăKếtăquảăxácă
địnhămộtăsốătínhăchấtăcơăhọcăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăđượcănêuătrongăbảngă1. 

Bảng 1: Tính chất cơ h丑c c栄a v壱t liệu chèn khe v噂i các lo衣i polyme silicon khác nhau 

TT Tính chất YF70C-5000 YF70C-2M YF70C-5M 

1ă Độăb隠năkéo,ăMPaă 1,65ă 1,52ă 1,38ă

2ă Độădãnădàiăkhiăđ泳t,ă%ă 315ă 542ă 710ă

3ă Độăc泳ngăShoreăAă 27ă 27ă 24ă

4ă Độănhớt,ăcPă 4.200ă 17.200ă 43.500ă

5ă Tínhăt詠ăsanăphẳngă T詠ăsanăphẳng,ă
khôngăcóăbọtăkhíă

T詠ăsanăphẳng,ă
Khôngăcóăbọtăkhíă

Khôngăt詠ăsană
phẳng,ăcóăbọtăkhíă

Quaăcácăkếtăquảăthuăđượcătrongăbảngă1ăcóăth吋ăthấyărằng,ăkhiăđộănhớtătĕngăthìăđộădãnădàiă
c栄aăv壱tăli羽uăchếătạoătĕngădần,ătuyănhiênătínhăt詠ăsanăphẳngăc栄aăv壱tăli羽uăcóăchi隠uăhướngăgiảmă
dầnăvàăvớiăđộănhớtăc栄aăsiliconăYF70C-5Măthìăm磯uăsảnăphẩmăkhôngăcóăkhảănĕngăt詠ăsanăphẳng,ă
b隠ămặtăm磯uăxuấtăhi羽năbọtăkhí.ăVớiăyêuăcầuăm磯uăv壱tă li羽uăchếă tạoăđượcăđápă泳ngă tiêuăchuẩnă
ASTMăDă5893-10ăphảiăcóăđộădãnădàiăkhiăđ泳tălớnăhơnă600%ăvàăđộăc泳ngăShoreăAălớnăhơnă30,ă
đãăl詠aăchọnăpolymeăsiliconăloạiăYF70C-2Măđ吋ătiếnăhànhăcácănghiênăc泳uătiếpătheoăkếtăhợpăvớiă
chấtăhóaădẻo.ă
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3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất xúc tác tới khả năng đóng rắn và thời gian 

không dính bề mặt 

Đốiăvớiăquáătrìnhăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăsilicon,ăhaiăthôngăsốăquanătrọngăphảiăxácăđịnhălàă
khảănĕngăđóngărắnăvàă thờiăgianăkhôngădínhăb隠ămặt.ăKhảănĕngăđóngărắnăvàă thờiăgianăkhôngă
dínhăb隠ămặtăđạiădi羽năchoăkhảănĕngălưuăhóaăc栄aăcaoăsuăsiliconăvàăkhảănĕngăthiăcôngăc栄aăv壱tă
li羽uănày.ăSauăkhiănghiênăc泳uămộtăsốătàiăli羽uăvàălàmăthíănghi羽măthĕmădò,ăđãăsửădụngăchấtăxúcă
tácăDBTLă-ăLoạiăchấtăxúcătácăphảnă泳ngăngưngătụăcácăchuỗiăpolysiloxanăvớiăcácătỷăl羽ăthayăđổiătừă
0,02ăđếnă0,10ă%ăPKLăvàăchấtăkhâuămạchăTEOSăvớiătỷăl羽ă2%ăPKLăsoăvớiăsilicon.ăKếtăquảăxácă
địnhăthờiăgianăkhôngădínhăb隠ămặtăvàăkhảănĕngăđóngărắnăđượcănêuătrongăbảngă2. 

Bảng 2: Ảnh hưởng c栄a hàm lượng xúc tác DBTL đến th運i gian không dính b隠 mặt 
và khả năng đóng rắn c栄a silicon 

TT Hàm lượng DBTL (% PKL) Th運i gian không dính b隠 mặt (phút) Khả năng đóng rắn 

1ă 0,02ă 670ă Cóăchấtălỏngă

2ă 0,04ă 450ă Rắnăhoànătoànă

3ă 0,06ă 290ă Rắnăhoànătoànă

4ă 0,08ă 170ă Rắnăhoànătoànă

5ă 0,10ă 80ă Rắnăhoànătoànă

D詠aăvàoăkếtăquảăkhảoăsátăthuăđượcăquaăsốăli羽uăbảngă2ăchoăthấy:ăKhiătĕngăhàmălượngăchấtă
xúcătácăDBTLăthìăquáătrìnhălưuăhóaăsiliconădi宇năraănhanhăhơnăd磯năđếnăthờiăgianăkhôngădínhăb隠ă
mặtă c栄aă v壱tă li羽uă giảmă dần.ă Siliconă YF70C-2M-THă cóă khảă nĕngă đóngă rắnă caoă vàă thờiă giană
khôngădínhăb隠ămặtăphùăhợpăvớiăquáătrìnhăgiaăcôngăv壱tăli羽uăchènăkheăbằngăphươngăphápăth栄ă
công.ăTừăđó,ăđãăl詠aăchọnăraăchếăđộălưuăhóaăthíchăhợpănhấtăchoăloạiăsiliconănàyănhưăsau:ăHàmă
lượngăchấtăxúcătácăDBTLăphùăhợpăcầnădùngăchoăvi羽căchếătạoăv壱tăli羽uălàă0,06ă%ăPKLă泳ngăvớiă
thờiăgianăkhôngădínhăb隠ămặtălàă290ăphútălàăđápă泳ngăđượcăyêuăcầuăc栄aăASTMăDă5893.ă

3.3 Nghiên cứu lựa chọn loại chất hóa dẻo  

Chấtăhóaădẻoăcóăảnhăhưởngălớnăđếnăđộădãnădài,ăđộănhớtăvàăđộăc泳ngăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkhe.ă
Đ吋ăcóăth吋ăđạtăđượcăm泳căyêuăcầuăv隠ăcácătínhăchấtănêuătrênăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăcầnăphảiăbổă
sungă lượngăchấtăhóaădẻoăchoăphùăhợp.ăDoăđó,ăvi羽căkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aă tỷă l羽ăchấtăhóaă
dẻoălàărấtăcầnăthiết. 

Theoămộtăsốătàiăli羽uăthamăkhảoăvàăkếtăquảăthíănghi羽măsơăbộ,ăđãătiếnăhànhăkhảoăsátăl詠aăchọnă
haiă loạiăchấtăhóaădẻoă làăWACKER®ăAKă100ăvàăDOTPăvớiăhàmă lượngăđ隠uă làă4%ăPKL,ăhàmă
lượngăchấtăxúcă tácăDBTLă0,06%ăPKL,ăhàmă lượngăchấtăkhâuămạchăTEOSă2%ăPKL.ăKếtăquảă
khảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăloạiăchấtăhóaădẻoăđếnătínhăchấtăcơăhọcăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăđượcă
trìnhăbàyătrongăbảngă3.ă
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Bảng 3: Tính chất cơ h丑c c栄a v壱t liệu chèn khe v噂i các lo衣i chất hóa d飲o khác nhau 

TT Tính chất WACKER® AK 100 DOTP 

1ă Độăb隠năkéo,ăMPaă 1,48ă 1,64ă

2ă Độădãnădàiăkhiăđ泳t,ă%ă 684ă 606ă

3ă Độăc泳ngăShoreăAă 18ă 20ă

4ă Độănhớt,ăcPă 14.700ă 13.600ă

5ă Tínhăt詠ăsanăphẳngă
T詠ăsanăphẳng,ăă
khôngăcóăbọtăkhíă

T詠ăsanăphẳng,ăă
khôngăcóăbọtăkhíă

Quaăkếtăquảăthửănghi羽mătrongăBảngă3ănh壱năthấy,ăcảăhaiăloạiăchấtăhóaădẻoăđ隠uăcóătácădụngă
làmătĕngăđộădãnădàiăc栄aăv壱tăli羽uăvàăđộănhớtăgiảmăđápă泳ngăđượcăyêuăcầuăt詠ăsanăphẳngăc栄aăv壱tă
li羽u,ătuyănhiênăđộăc泳ngăc栄aăv壱tăli羽uălạiăgiảm.ăV壱tăli羽uăchếătạoăbằngăchấtăhóaădẻoăWACKER®ă
AKă100ăcóăm泳cătĕngăđộădãnădàiăcaoăhơnăchấtăhóaădẻoăDOTPătrongăkhiăcácăchỉătiêuăkhácăthấpă
hơnăkhôngănhi隠u,ăđi隠uănàyăcóă th吋ă làădoăWACKER®ăAKă100ăcóăs詠ă tươngăđồngăv隠ăbảnăchấtă
hóaăhọcănênăcóăs詠ătươngăhợpătốtăhơnăDOTP,ăd磯năđếnăđộădãnădàiătĕngănhi隠uăhơnăkhiăsửădụngă
cùngă tỷă l羽.ăTừăđó,ăđãă l詠aăchọnăchấtăhóaădẻoăWACKER®ăAKă100ăđ吋ă tiếpă tụcă tiếnăhànhăcácă
nghiênăc泳uătiếpătheo.ă

3.4 Nghiên cứu lựa chọn loại chất độn 

Hàmălượngăchấtăđộnăgâyăảnhăhưởngăđếnăđộădãnădài,ătĕngăđộănhớtăvàăđộăc泳ngăc栄aăv壱tăli羽uă
chènăkhe.ăĐ吋ăcóă th吋ăđạtăđượcăm泳căyêuăcầuăc栄aăv壱tă li羽uăchènăkheăcầnăphảiăbổăsungă lượngă
chấtăđộnăchoăphùăhợp.ăDoăđó,ăvi羽căkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăchấtăđộnălàărấtăcầnăthiết. 

Đãăsửădụngăhaiă loạiă chấtăđộnă làmăchấtăđộnăchoăpolymeăsiliconă theoămộtăsốă tàiă li羽uă thamă
khảoăđ吋ătiếnăhànhăkhảoăsátăl詠aăchọnăloạiăchấtăđộnăphùăhợpăchoăquáătrìnhăchếătạoăv壱tăli羽uăchènă
kheăchoăđườngăbêătôngăxiămĕngălàătroăbayăvàăbộtăđáă[6]ăvớiăhàmălượngăđ隠uălàă4%ăPKL,ăhàmă
lượngăchấtăxúcătácăDBTLă0,06ă%ăPKL,ăhàmălượngăchấtăkhâuămạchăTEOSă2ă%ăPKL.ăKếtăquảă
khảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăloạiăchấtăđộnăđếnătínhăchấtăcơăhọcăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăđượcănêuă
trongăbảngă4.ă

Bảng 4: Tính chất cơ h丑c c栄a v壱t liệu chèn khe v噂i các lo衣i chất độn khác nhau 

TT Tính chất Tro bay Bột đá 

1ă Độăb隠năkéo,ăMPaă 1,62ă 1,68ă

2ă Độădãnădàiăkhiăđ泳t,ă%ă 480ă 465ă

3ă Độăc泳ngăShoreăAă 30ă 28ă

4ă Độănhớt,ăcPă 18200ă 17800ă

5ă Tínhăt詠ăsanăphẳngă
T詠ăsanăphẳng,ăă
khôngăcóăbọtăkhíă

T詠ăsanăphẳng,ă
ăkhôngăcóăbọtăkhíă
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Từăkếtăquảănh壱năđượcătrongăBảngă4ăthấyăđượcăcảăhaiăloạiăchấtăđộnăđ隠uăcóătácădụngălàmă
tĕngăđộăc泳ngăvàăđộănhớtănhưngăv磯năđápă泳ngăđượcăyêuăcầuă t詠ăsanăphẳngăc栄aăv壱tă li羽u,ă tuyă
nhiênăđộădãnădàiăc栄aăv壱tăli羽uălạiăgiảm.ăV壱tăli羽uăchếătạoăbằngăchấtăđộnătroăbayăcóăđộăc泳ngăvàăđộă
dãnădàiăcaoăhơnăchấtăđộnăbộtăđáătrongăkhiăchỉătiêuăđộăb隠năkéoăthấpăhơnăkhôngănhi隠u,ăđi隠uănàyă
cóăth吋ălàădoătroăbayătrongăthànhăphầnăcóăch泳aălượngălớnăSiO2ănênăcóăs詠ătươngăhợpătốtăhơnă
bộtăđá,ăd磯năđếnăđộădãnădàiăvàăđộăc泳ngătĕngănhi隠uăhơnăkhiăsửădụngăcùngătỷăl羽.ăDoăđó,ăđãăl詠aă
chọnăchấtăđộnătroăbayăđ吋ătiếpătụcătiếnăhànhăcácănghiênăc泳uătiếpătheo.ă

3.5 Nghiên cứu tối ưu hóa tỷ lệ chất lưu hóa, chất hóa dẻo, chất độn trong chế tạo 

vật liệu chèn khe 

Trênăcơăsởăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăởăcácăphầnătrước,ăđãăl詠aăchọnăđượcăcấpăphốiăđ吋ăchếă
tạoăv壱tăli羽uăchènăkheănhưăsau: 

Bảng 5: Cấp phối chế t衣o mẫu v壱t liệu chèn khe 

TT Nguyên liệu Ký hiệu Tỷ lệ % (PKL) 

1ă HydroxyăterminatedăPolydimethylăsiloxaneăă YF70Că-ă2Măă 100ă

2ă Etylsilicată TEOSă 4ă

3ă Tină(di-butylădi-laurylăthiếc)ă DBTLă 0,06ăă

4ă HóaădẻoăpolydimetylsiloxanăAK100ă AK100ă 4ă

5ă Troăbayă TBă 4ă

3.5.1 Chọn hàm mục tiêu 

V壱tă li羽uă chènă kheăcóă rấtă nhi隠uă tínhă chấtăđặcă trưng,ă tuyănhiênă trongăphạmăviă vàămụcă tiêuă
nghiênăc泳uăđãăl詠aăchọnătínhăchấtăđộădãnădàiăkhiăđ泳tăc栄aăm磯uăthửălàmăhàmămụcătiêuănghiênă
c泳uăc栄aămôăhình.ăTrongăquáătrìnhănghiênăc泳u,ăsẽăsửădụngăcấpăphốiăđãătínhătoánăsơăbộălàmă
gốcăđ吋ătiếnăhànhăquyăhoạchăb壱cănhấtănhằmăxácăđịnhăvùngăhoạtăđộngătốiăưu. 

3.5.2 Thiết lập phương trình 

ăĐ吋ăth詠căhi羽năkếăhoạchăth詠cănghi羽măb壱cănhấtăvàănhằmăgiảmăbớtăsốălượngăthíănghi羽m,ăsauă
khiătiếnăhànhăcácăkhảoăsátăthĕmădòăđãăl詠aăchọnăcácăbiếnăth詠c,ăbiếnămãăvàăkhoảngăbiếnăthiênă
c栄aăcácăbiếnăthíănghi羽mănhưăsau: 

Tỷăl羽ăchấtăkhâuămạchăTEOSămãăhóaălàăГ1ă=ă4ă÷ă8ă(%)ă

Tỷăl羽ăchấtăhóaădẻoăAK100ămãăhóaălàăГ2ă=ă4ă÷ă8ă(%)ă

Tỷăl羽ăchấtăđộnăTBămãăhóaălàăГ3ă=ă4ă÷ă12ă(%)ă

Môăhìnhăthốngăkêăbi吋uădi宇năs詠ăphụăthuộcăđộădãnădàiăkhiăđ泳tăc栄aăv壱tăli羽uăvàoăcácăbiếnămãă
hóaăkhiăsửădụngăb壱cămộtătoànăphầnăBoxăậăWilsonă[9]ăcóădạng:ăă

Ǧă=ăboă+ăb1x1ă+ăb2x2ă+ăb3x3ă+ăb12x1x2ă+ăb13x1x3ă+ăb23x2x3ă+ăb123x1x2x3ă
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yă làă độă dãnă dàiă khiă đ泳tă c栄aă v壱tă li羽u,ă giáă trịă trungă bìnhă thíchă hợpă nằmă trongă khoảngă
600<y<700ă(theoămụcăđíchăchếătạoăc栄aăv壱tăli羽u).ă

x1,ăx2,ăx3ălầnălượtălàăcácăbiếnămãăhóaăc栄aăchấtăkhâuămạch,ăchấtăhóaădẻoăvàăchấtăđộn.ă

Bảng 6: Ma tr壱n kế ho衣ch b壱c một toàn phần 

Biếnăth詠că Biếnămãăhóaă
Hàmă
mụcă
tiêuă

STTă Г1ă Г2ă Г3ă x0ă x1ă x2ă x3ă x1x2ă x1x3ă x2x3ă x1x2x3ă Yjă

1ă 4ă 4ă 4ă +ă -ă -ă -ă +ă +ă +ă -ă 625ă

2ă 8ă 4ă 4ă +ă +ă -ă -ă -ă -ă +ă +ă 512ă

3ă 4ă 8ă 4ă +ă -ă +ă -ă -ă +ă -ă +ă 678ă

4ă 8ă 8ă 4ă +ă +ă +ă -ă +ă -ă -ă -ă 543ă

5ă 4ă 4ă 12ă +ă -ă -ă +ă +ă -ă -ă +ă 604ă

6ă 8ă 4ă 12ă +ă +ă -ă +ă -ă +ă -ă -ă 485ă

7ă 4ă 8ă 12ă +ă -ă +ă +ă -ă -ă +ă -ă 645ă

Sốăthíă
nghi羽mă
trongă

phươngă
ánă2kă
(k=3)ă

8ă 8ă 8ă 12ă +ă +ă +ă +ă +ă +ă +ă +ă 506ă

9ă 6ă 6ă 8ă +ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 605ă

10ă 6ă 6ă 8ă +ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 570ă
Sốăthíă

nghi羽măởă
tâmă

11ă 6ă 6ă 8ă +ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 0ă 530ă

Sauăcácăbướcătínhă toánă theoăcácăcôngăth泳căvàă loạiăbỏăh羽ăsốăkhôngăcóănghĩaăthìăphươngă
trìnhăhồiăquyăcóădạng:ă

Ǧă=ă574,75ăậă63,25x1ă+ă110,14x2ă

Đ吋ăxácăđịnhătỷăl羽ăcácăchấtăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăcầnăđưaăthêmăvàoăcácăđi隠uăki羽năbiênălàă
độădãnădàiăkhiăđ泳tăc栄aăv壱tăli羽uăphảiănằmătrongăgiớiăhạn:ă600ă≤ăǦă≤ă700ăt泳călà:ă

600ă≤ă574,75ăậă63,25x1ă+ă110,14x2ă≤ă700ă

Từăđó,ărútăraăđượcămi隠năthíchăhợpănhấtăc栄aăx1ăvàăx2ălà:ă

0,54ă≤ăx1ă≤ă1ă泳ngăvớiă7,1ă%ă≤ăГ1ă≤ă8ă%;ă0,54ă≤ăx2ă≤ă1ă泳ngăvớiă7,1ă%ă≤ăГ2ă≤ă8ă%.ă

3.5.3 Kết luận 

Từăphươngătrìnhăth詠cănghi羽măvàăcácălờiăgiảiăc栄aăh羽ăbấtăphươngătrìnhăcóăth吋ăkếtălu壱n: 

-ăTrongămi隠nă th詠cănghi羽măđộădãnădàiăkhiăđ泳tăc栄aăv壱tă li羽uăchènăkheăphụăthuộcă tuyếnătínhă
vàoătỷăl羽ăchấtăkhâuămạchăvàăchấtăhóaădẻo.ă

-ăS詠ăvắngămặtăc栄aăbiếnăx3ătrongăphươngătrìnhăch泳ngătỏăởăvùngăth詠cănghi羽măthìăhàmălượngă
chấtăđộnăkhôngăảnhăhưởngăđếnăđộădãnădàiăkhiăđ泳t,ăt泳călàăhàmălượngăđóăđãăởăvùngădừng.ă
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-ăCácăthôngăsốăthíchăhợpăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheătrongăvùngăth詠cănghi羽mălà:ă

0,54ă≤ăx1ă≤ă1ătươngă泳ngăvớiă7,1ă%ă≤ăГ1ă≤ă8ă%ă

0,54ă≤ăx2ă≤ă1ătươngă泳ngăvớiă7,1ă%ă≤ăГ2ă≤ă8ă%.ă

3.6 Phân tích cấu trúc phân tử của vật liệu chèn khe qua phổ hồng ngoại IR 

Đãătiếnăhànhăphână tíchăcấuă trúcăphână tửăc栄aăm磯uăsiliconăbanăđầuăvàăm磯uăsiliconăsauăkhiă
khâuămạchăM0ă(m磯uăcóăhàmălượngăDBTLă0,06ă%ăvàăTEOSă2%)ăđ吋ăcóăth吋ăthấyăđượcăs詠ăthayă
đổiăcấuătrúcătrongăphânătửăsauăkhiăm磯uălưuăhóaăhoànătoàn.ă 

Hìnhă1ă làăphổăhồngăngoạiă c栄aăm磯uăYF70C-2M-THă thấyăđượcăs詠ăxuấtă hi羽nă c栄aănhómă (ậă
CH3)ăth吋ăhi羽năthôngăquaăcácădaoăđộngăhóaătrịăvàăbiếnădạngăvớiăcácăđỉnhăcóătầnăsốă2962ăcm-1ă
vàă1412ăcm-1,ăliênăkếtă(SiăậăC)ă[7]ăbi吋uădi宇năthôngăquaădaoăđộngăbiếnădạngăcóătầnăsốă1257ăcm-1ă
vàăliênăkếtă(-ăSiăậăCH3)ăbi吋uădi宇năquaădaoăđộngăcóătầnăsốă786ăcm-1,ăliênăkếtă(-ăSiăậăOăậăSiă-)ăbi吋uă
di宇năthôngăquaăcácădaoăđộngăhóaătrịăcóătầnăsốă1079ăcm-1ăvàă1009ăcm-1,ăliênăkếtă(-ăSiăậăOHă-)ă
bi吋uădi宇năthôngăquaădaoăđộngăhóaătrịăcóătầnăsốă3627ăcm-1.ăNhưăv壱y,ăthôngăquaăcácătầnăsốădaoă
độngăcóăth吋ăthấyărõăđượcăcấuătrúcăphânătửăc栄aăYF70Că-ă2MăậTHănhưăm磯uăd詠ăkiếnăbanăđầu.ă

ă
Hình 1: Phổ hồng ngoại của mẫu YF70C 

Hìnhă2ălàăphổăhồngăngoạiăc栄aăm磯uăM0ăcóăth吋ăthấyăđượcăs詠ăxuấtăhi羽năc栄aănhómă(ậăCH3),ă
liênăkếtă(SiăậăC),ă(-ăSiăậăCH3),ă(-ăSiăậăOăậăSiă-)ăthôngăquaăcácădaoăđộngăcóătầnăsốăgiốngăvớiăm磯uă
YF70C,ătuyănhiênăm磯uăM0ăcóăxuấtăhi羽năthêmăhaiăđỉnhăpeakăcóătầnăsốă2916ăcm-1ăvàă2848ăcm-1ă
đặcătrưngăchoăliênăkếtă(-ăCH2ă-).ăNhưăv壱y,ăthôngăquaăcácătầnăsốădaoăđộngătaăcóăth吋ăthấyăđượcă
khiă đưaă TEOSă vàoă đãă xảyă raă quáă trìnhă khâuămạchăYF70Că vàă xuấtă hi羽nă thêmă cácă nhómă (-
CH2CH3)ăcóătrongăcấuătạoăc栄aăTEOS.ăDaoăđộngăliênăkếtă(-ăSiăậăOHă-)ăkhôngăxuấtăhi羽nătrongă
m磯uăđãă khâuămạchă ch泳ngă tỏă cácă nhómăOHăđãă thamăgiaă khâuămạchă tạoămạngă khôngăgiană
trongăm磯uăchếătạo.ă
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ă
Hình 2: Phổ hồng ngoại của mẫu M0 

4. Kết lu壱n 

-ăĐãănghiênăc泳uăl詠aăchọnăđượcăloạiănguyênăli羽uăthíchăphùăhợpăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheă
trênăcơăsởăsiliconăRTVăhaiăthànhăphầnăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tătheoătiêuăchuẩnăASTMă
D5893-10,ăgồmăsiliconăYF70C-2M,ăetylsilicat,ătină(di-butylădi-laurylăthiếc),ăhóaădẻoăpolydimetylă
siloxanăAK100ăvàăchấtăđộnătroăbay. 

-ăĐãănghiênăc泳uătốiăưuăhóaăl詠aăchọnăđượcătỷăl羽ătốiăưuăcácăthànhăphầnălà:ă

+ăHàmălượngăsiliconăYF70C-2M-TH:ă100%ă

+ăHàmălượngăchấtăxúcătácăTină(di-butylădi-laurylăthiếc):ă0,06%ăPKLăsoăvớiăSilicon;ă

+ăHàmălượngăchấtălưuăhóaăEtylsilicat:ă7,1%ăPKLăsoăvớiăSilicon;ă

+ăHàmălượngăchấtăhóaădẻoăAKă100:ă7,1%ăPKLăsoăvớiăSilicon;ă

+ăHàmălượngăchấtăđộnătroăbay:ă12%ăPKLăsoăvớiăSilicon.ă

-ăBằngăphươngăphápăphânătíchăhồngăngoạiă(IR)ăđãăchỉăraăs詠ăkhácăbi羽tăv隠ăcấuătrúcăphânătửă
c栄aăm磯uăpolymeăsiliconăbanăđầuăchưaălưuăhóaăvàăm磯uăsauăkhiăđãălưuăhóa.ăThôngăquaăvi羽căcácă
picăc栄aăliênăkếtăsilanolă(Si-OH)ăkhôngăxuấtăhi羽nătrongăphổăc栄aăm磯uăđãălưuăhóa,ănghĩaălàăcácă
liênăkếtăSi-OHăđãăthamăgiaăhoànătoànăvàoăphảnă泳ngăđóngărắn.ă

ă
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG HÀM LƯ営NG SILICA 
TRONG DUNG DỊCH ACID SILICIC VÀ S衛 BI蔭N TệNH BỀ M咽T 

SILICA GEL Đ蔭N TệNH CHẤT C曳A SILICA AEROGEL 

INVESTIGATIONăONăTHEăEFFECTăOFăSILICAăCONTENTă
ANDăSURFACEăMODIFICATIONăONăTHEăCHARACTERISTICSă

OFăSILICAăAEROGELăPARTICLESă

TS. Nguy宇n Thị Hải, TS. Mai Ng丑c Tâm 
Phânăvi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăMi隠năNamă

Tóm tắt: 
Trongănghiênăc泳uănày,ădungădịchăth栄yătinhălỏngănộiăđịaăđượcăsửădụngălàmănguồnănguyênă

li羽uăvôăcơăđ吋ăsảnăxuấtăsilicaăaerogel.ăĐồngăthời,ăphươngăphápăsấyăkhôădungămôiătạiăápăsuấtă
khíăquy吋năđượcăápădụngăđ吋ăgiúpăgiảmăthi吋uăchiăphíăsảnăxuấtăsilicaăaerogel.ăNghiênăc泳uăt壱pă
trungăvàoăvi羽căkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăhàmă lượngăsilicaă (SiO2)ă trongădungădịchăacidăsilicică
đượcăđi隠uăchếătừăth栄yătinhălỏngăvàătỉă l羽ămolătrimethylăchlorosilane/nướcătrongăgelăđượcădùngă
đ吋ăbiếnătínhăb隠ămặtăsilicaăgelăđếnăcácătínhăchấtăc栄aăsilicaăaerogelăbaoăgồmăkhốiălượngăth吋ătích,ă
độăxốpăvàădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăc栄aăsilicaăaerogel.ă

Từ khóa:ăsilicaăaerogel,ăacidăsilicic,ăth栄yătinhălỏng,ătrimethylăchlorosilaneă(TMCS),ădi羽nătíchă
b隠ămặtăriêng.ă

Abstract: 
Inăthisăstudy,ădomesticăwaterăglassăsolutionăwasăusedăasăaăsourceăofăinorganicămaterialsătoă

produceăsilicaăaerogel.ăTheăsolventădryingămethodăatăatmosphericăpressureăisăappliedătoăhelpă
minimizeătheăcostăofăsilicaăaerogelăproduction.ăTheăstudyăfocusedăonăinvestigatingătheăeffectăofă
silicaă contentă (SiO2)ă ină acidă silicică solutionă preparedă fromă wateră glassă andă molară trimethylă
chlorosilane/wateră ratioă ină silicaă gelă toă silicaă aerogelă characteristicsă includingă theă density,ă
porosityăandăspecificăsurfaceăarea.ă

Keywords: silicaăaerogel,ăacidăsilicic,ăwaterăglass,ă trimethylăchlorosilaneă (TMCS),ăspecifică
surfaceăarea.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Silicaăaerogelă(SA)ălàămộtăv壱tăli羽uăcóăkhốiălượngăriêngăc詠cănhỏ,ăđộăxốpălớnălênăđếnă98%ăvàă
di羽nătíchăb隠ămặtăriêngărấtăcaoă(600-1000m2/g),ăchínhăvìăthế,ăchúngăthườngăđượcăsửădụngănhưă
mộtăv壱tăli羽uăsiêuăcáchănhi羽t,ăv壱tăli羽uămangăxúcătácăvàăv壱tăli羽uăhấpăphụ…ăMộtăưuăđi吋măn英aăc栄aă
SAăgiúpănóăđượcă泳ngădụngătrongănhi隠uălĩnhăv詠căcôngănghi羽păkhácănhauăhơnăsoăvớiănh英ngăv壱tă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 503

li羽uăcóătínhăchấtătươngăt詠ăkhácăđóălàăkhoảngănhi羽tăđộălàmăvi羽cărộngătừă-200ăoCăđếnă1000oCăvàă
hầuănhưăkhôngăthảiăkhíăthảiăđộcăhạiă[1].ăSAăđượcăsảnăxuấtăthươngămạiădướiănhi隠uădạngănhưă
bột,ă hạtăhoặcăcompositeădạngă tấm…ăHi羽nănay,ă compositeăSAădạngă tấmăchiếmă lĩnhă85%ă thịă
trườngătiêuăthụăc栄aăSAătrênăthếăgiới,ăch栄ăyếuă泳ngădụngăcáchănhi羽tăchoăđườngăốngăd磯nădầuăvàă
cácăbồnăch泳aădầuătạiăcácănướcăônăđớiă[2].ăSAădạngăhạtăvàăbộtăcóăđượcă泳ngădụngănhi隠uătrongă
cácălĩnhăv詠căv壱tăli羽uăcáchănhi羽tănhưălớpăph栄ăcáchănhi羽t,ăkínhăcáchănhi羽t…,ăngoàiăraăcònăcóămộtă
sốăítăsảnăphẩmăcompositeădạngătấmăcũngăđượcăsảnăxuấtătừăSAădạngăbột.ăă

QuyătrìnhătổngăhợpăSAăbaoăgồmăhaiăbướcăchínhălàăquáătrìnhăsol-gelăđ吋ăhìnhăthànhăsilicaăgelă
vàăquáătrìnhălàmăbayăhơiădungămôiătrongăh羽ăgel.ăTrongăquáătrìnhăsol-gel,ăsilicaăgelăđượcăhìnhă
thànhăbởiăcácăphảnă泳ngăngưngă tụăcácăhạtăsilicaăsolă [3].ăTi隠năchấtăsửădụngăđ吋ă tổngăhợpăSAă
đượcă chiaă làmă haiă nhómă chính.ăĐầuă tiênă phảiă k吋ă đếnă làă hợpă chấtă h英uă cơă siliconă alkoxide,ă
đượcăsửădụngăphổăbiếnănhấtălàătetraethylăorthosilicateă(TEOS),ăchoăraăsảnăphẩmăSAăcóăđộătinhă
khiếtăvàăđộă truy隠năsángărấtăcao.ăTuyănhiên,ăhầuăhếtă ti隠năchấtăh英uăcơăsiliconăalkoxideăcóăgiáă
thànhă rấtă caoă khiếnă choă sảnăphẩmăSAăcũngă cóăgiáă thànhă cao.ăTrongă khiă đó,ă th栄yă tinhă lỏngă
(natriăsilicate)ălàămộtănguồnăti隠năchấtămuốiăsilicateăvôăcơăđượcăxemălàăs詠ăthayăthếăhợpălýăvìăgiáă
thànhăc栄aăchúngăthấpăhơnăsoăvớiăti隠năchấtăh英uăcơ.ăTuyănhiênăsảnăphẩmăSAăthuăđượcăcóăcácă
tínhăchấtăv隠ăđộăxốp,ăđộătruy隠năsuốt,ădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăkémăhơnăsoăSAătừăti隠năchấtăh英uăcơ,ă
nguyênănhânălàăs詠ăcóămặtăc栄aămuốiănatriătrongăcấuătrúc.ăVi羽căloạiăbỏămuốiănatriăraăkhỏiămạngă
lướiăSAăsẽăgiúpănângăcaoăđượcăchấtălượngăc栄aăSA.ăNghiênăc泳uăc栄aăPradipăB.ăSarawadeă[4],ă
silicaăgelăsauăquáătrìnhăsol-gelăđượcărửaănhi隠uălầnăbởiănướcăcấtăđ吋ăloạiăbỏămuốiănatriătrongăgel,ă
mặcădùăquáătrìnhărửaăgelăcóăth吋ăloạiăđếnăhơnă90%ămuốiănatriănhưngăquáătrìnhărửaăgâyăgiảmă
nĕngăsuấtăsảnăxuấtăSA,ăđồngăthờiăkhóăcóăth吋ăloạiăbỏăhoànătoànămuốiănatri.ăĐ吋ăloạiăbỏăđượcăionă
natri,ăphươngăphápăsắcăkíătraoăđổiăionăvớiădungădịchăth栄yătinhălỏngăđượcăxemălàămộtăphươngă
phápăhi羽uăquả,ănĕngăsuấtăvàăđượcăápădụngănhi隠uăhi羽nănay,ăsảnăphẩmăc栄aăquáătrìnhătraoăđổiă
ionălàăacidăsilicicăvớiăhàmălượngăionănatriăcònălạiădướiă0,1%.ăTrongăquáătrìnhăbayăhơiădungămôiă
khỏiămạngălướiăsilicaăgel,ănếuădungămôiătrongăgelăđượcăsấyăthôngăthường,ăcấuătrúcăsảnăphẩmă
thuăđượcăsẽăcóăs詠ăngótăđángăk吋ăv隠ăth吋ătíchădoăápăsuấtămaoăquảnălớnătạoănênătừăs泳căcĕngăb隠ă
mặtăgi英aănướcăvàă lỗăxốpăsilicaăgel.ăPhươngăphápăcổăđi吋nă thườngăđượcăápădụngă trongăgiaiă
đoạnă nàyă đ吋ă sảnă xuấtă SAă làă tríchă lyă dungămôiă tạiă đi吋mă siêuă lỏngă tớiă hạnă nhờăCO2ă (SCD),ă
phươngăphápănàyăđòiăhỏiăchiăphíăđầuătưăvàăv壱năhànhăthiếtăbịăcao,ăđồngăthờiăti隠măẩnănhi隠uănguyă
cơă gâyă nổă khiă v壱nă hànhă [1,5].ă Phươngăphápă sấyă khôă dungămôiă khỏiă h羽ă gelă tạiă ápă suấtă khíă
quy吋nă(APD)ăđượcăsángăchếăsauăphươngăphápăSCDănhưngăđãăđượcănghiênăc泳uăphátătri吋năđ吋ă
cóăth吋ăthayăthếăphươngăphápăSCD,ătừăđóăgiúpăgiảmăchiăphíăsảnăxuấtăSAăxuốngămộtăcáchăđángă
k吋.ăTrongăphươngăphápăAPD,ăb隠ămặtăsilicaăgelăđượcăbiếnătínhăbởiăcácănhómăch泳cămangătínhă
kịănước,ătừăđóăgiúpăgiảmăápăsuấtămaoăquảnăgi英aădungămôiătrongăgelăvàăb隠ămặtălỗăxốpăc栄aăgel,ă
vìăthếădungămôiăcóăth吋ăđiăraăkhỏiăh羽ăgelămàăkhôngăgâyăđ泳tăgãyăcấuătrúcăgel.ăVi羽căbiếnătínhăb隠ă
mặtăc栄aăsilicaăgelătrongăphươngăphápăAPDăcũngălàămộtăgiaiăđoạnăcầnăth詠căhi羽nătrongăquáătrìnhă
sảnăxuấtăSAăbằngăphươngăphápăSCD,ăchínhăvìăthế,ăkhôngăh隠ăxảyăraăs詠ăbấtăti羽năhayăphátăsinhă
chiăphíăquáăm泳căchoăphươngăphápăAPD.ăTạiăVi羽tăNam,ăchưaăcóăbấtăc泳ănghiênăc泳uănàoătổngă
hợpăSAătừănguồnănguyênăli羽uăth栄yătinhălỏng.ă
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Trongănghiênăc泳uănày,ănguồnănguyênăli羽uăth栄yătinhălỏngănộiăđịaăđượcăsửădụngăđ吋ănghiênă
c泳uăkếtăhợpăcùngăvớiăphươngăphápăAPDăsảnăxuấtăsilicaăaerogel.ăNghiênăc泳uăsửădụngădungă
môiăTMCSălàmădungămôiăbiếnătínhăb隠ămặtăsilicaăgelăđ吋ăhìnhăthànhăcácănhómăch泳cămangătínhăkịă
nướcătrênăb隠ămặtălỗăxốpăc栄aăgel.ăHaiătácănhânăbaoăgồmăhàmălượngăsilicaăcóătrongădungădịchă
acidăsilicicăvàătỉăl羽ămolăTMCS/nướcătrongăgelă(nTMCS/nH2O)ăđượcăkhảoăsátăvàăphânătínhăkỹălưỡngă
đ吋ăthấyăđượcăcơăchếăvàănguyênănhânăảnhăhưởngăc栄aăchúngăđếnătínhăchấtăc栄aăSAăthuăđược.ă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1 Nguyên vật liệu, hóa chất 

-ăTh栄yătinhălỏngă(Natriăsilicate),ăNhàămáyăhóaăchấtăBiênăHòaăvớiămoduleăSiO2:Na2O=2.4;ă

-ăHạtănh詠aătraoăđổiăionăH+ăC100H,ăPurolite,ăAnh;ă

-ăTrimethylăchlorosilaneă(TMCS)ăRichestăGroupăLtd.,ăTrungăQuốc;ă

-ăAcidăchlorohydrică35%ă(HCl),ăXilongăScientificăCo.,ăLtdăTrungăQuốc;ă

-ăEthanolă98%ă(C2H5OH),ăXilongăScientificăCo.,ăLtdăTrungăQuốc;ă

-ăIsopropanolă(C3H7OH,ăIPA),ăXilongăScientificăCo.,ăLtdăTrungăQuốc;ă

-ăDungădịchăAmoniacă24%ă(ăNH4OH),ăXilongăScientificăCo.,ăLtdăTrungăQuốc;ă

-ăn-hexană98%ă(ăC6H6),ăXilongăScientificăCo.,ăLtdăTrungăQuốc;ă

-ăNướcăcất.ă

2.2 Phương pháp phân tích, thử nghiệm 

-ăPhânătíchădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăSAăd詠aăvàoătiêuăchuẩnăASTMăD3663-03(2008)ăStandardă
TestăMethodăforăSurfaceăAreaăofăCatalystsăandăCatalystăCarriersăbằngăphươngăphápăBrunauer-
Emmett-Telleră(BET),ăsửădụngăthiếtăbịăNovaă1000e-QuantachromeăăInstrumentsă(USA);ă

-ăXácăđịnhăhàmălượngăNa2O,ăSiO2ătrongăth栄yătinhălỏngăvàăhàmălượngăSiO2ătrongădungădịchă
acidăsilicicătheoătiêuăchuẩnăngànhă64TCNă38:1986ăậăNatriăsilicate;ă

-ăKhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăSAăđượcătínhătoánăd詠aătrênăkhốiălượngăc栄aămộtăđơnăvịăth吋ătíchăSA;ă

-ăĐộăxốpăc栄aăSAăđượcătínhătoánătheoăcôngăth泳căđộ xốp (%)= (1 − ρ/ρs) ×100ăvớiăρălàăkhốiă
lượngăth吋ătíchăc栄aăSAăvàăρsălàăkhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăsilicaăgelăkhôă(зă2,2g/cm3);ă

-ăPhươngăphápăFT-IRăđượcăsửădụngăđ吋ănh壱nădi羽năcácănhómăch泳căkịănướcătrênăb隠ămặtăc栄aă
SA,ăth詠căhi羽nătrênăthiếtăbịăNicoletă6700ăFT-IRăSpectrometeră-ăThermoăScientifică(USA);ă

-ăGócăthấmăướtăc栄aăSAăvớiănướcăđượcăđoătrênăthiếtăbịăOCAă20-ăDataPhysicsă(Germany);ă

-ăHìnhăảnhăviăcấuătrúcăc栄aăSAăđượcăquanăsátăbằngăkínhăhi吋năviăđi羽nătửăquétă(SEM)ătrênăthiếtă
bịăJSM-IT200ă(JEOLăLtd.,ăNh壱tăBản).ă

2.3 Quy trình thí nghiệm 

SAăđượcătổngăhợpătheoăquyătrìnhăđượcămiêuătảănhưătrongăHìnhă1,ăbaoăgồmăcácăbướcăsau:ă
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Bước 1:ăLoạiăionăNa+ătrongădungădịchăth栄yătinhălỏngăđãăđượcăphaăloãngă(12%wtăSiO2)ăbằngă
cáchăchoădungădịchăth栄yătinhălỏngăquaăcộtăhạtănh詠aătraoăđổiăionăH+ăđ吋ăthuăđượcădungădịchăacidă
silicic,ăpH:ă2,5з3,5;ă

Bước 2:ăTạoăgel,ănhỏătừătừădungădịchăNH4OHă10%ăvàoădungădịchăacidăsilicicăchoăđếnăkhiă
đạtăpHă5ăđ吋ătạoăsilicaăgel;ă

Bước 3:ăGiàăhóaăsilicaăgelă trongănướcă12h,ă trongăquáă trìnhănàyăcấuă trúcăh羽ăgelăsẽăđượcă
c栄ngăcốăbằngăvi羽cătĕngăcườngăcácăphảnă泳ngăngưngătụ.ăSauăđó,ăsilicaăgelăđượcăngâmătrongă
ethanolă12h,ănướcătrongăh羽ăgelăsẽăđượcăthayăthếămộtăphầnăbằngădungămôiăethanol,ăvi羽cănàyă
giúpăchoăphảnă泳ngăbiếnătínhădi宇năraănhẹănhàngăhơn,ătránhăgâyăpháăvỡăcấuătrúcăgel;ă

Bước 4:ăTraoăđổiădungămôi/biếnătínhăb隠ămặtăsilicaăgelăbằngăhỗnăhợpăbaoăgồmăTMCS,ăIPAă
vàăn-hexan.ăSauăquáătrìnhăbiếnătính,ăcácănhómăậOHă(Si-OH)ătrênăb隠ămặtă lỗăxốpăsilicaăgelăsẽă
đượcăthayăthếăbằngăcáchănhómăậCH3ă(-Si-CH3)ă;ă

Bước 5:ăLọcărửaăsilicaăgelăsauăbiếnătínhăvớiăhỗnăhợpăn-hexan/IPAă3ălần;ă

Bước 6:ă Làmăkhôăgelă sauăkhiăbiếnă tínhăởănhi羽tăđộăphòngă trongă24h,ă sauăđóăsấyăởă80oCă
trongă2h,ă150oCătrongă1,5hăvàă250oCătrongăvòngă1hăđ吋ăthuăđượcăsảnăphẩmăsilicaăaerogel.ăă

Nghiênăc泳uăkhảoăsátăảnhăhưởngăhàmălượngăSiO2ătrongăacidăsilicicălênătínhăchấtăaerogelăthuă
đượcădảiăhàmă lượngăSiO2ă4-5-6-7-8-9%;ăpHă tạoăgelă làă5;ă tỉă l羽ănTMCS/nH2O=0,3;ăVIPA=VTMCSăvàă
Vhexaneă =10VIPAă đượcă sửă dụngă trongă quáă trìnhă biếnă tính.ă Khảoă sátă ảnhă hưởngă c栄aă tỉă l羽ă
nTMCS/nH2OăđếnătínhăchấtăSAăthuăđượcăvớiădảiănTMCS/nH2Oătừă0,3-0,4-0,5-0,6-0,7;ăsửădụngădungă
dịchăacidăsilicicăthíchăhợpăđãăkhảoăsát;ătỉăl羽ăVIPA=ăVTMCSăvàăVhexaneă=10VIPAăđượcăsửădụngătrongă
quáătrìnhăbiếnătính.ă

ă
Hình 1. Minh họa tóm tắt quy trình tổng hợp aerogel từ thủy tinh lỏng 
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3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng silica trong dung dịch acid silicic đến tính 

chất của silica aerogel 

SAă thườngă cóăm壱tăđộă rắnădướiă10%,ă chínhă vìă thế,ă nghiênă c泳uănàyă khảoă sátă hàmă lượngă
silicaătrongăacidăsilicicătrongădảiătừă4-9%ăv隠ăkhốiălượng.ăKhốiăgelăbanăđầuăcóăth吋ătíchă30ml,ăSAă
thuăđượcădạngăhạtăcóăkíchăthướcăvàoăkhoảngă1-5mm.ăă

Bảng 1. Ảnh hưởng c栄a nồng độ SiO2 trong dung dịch acid silicic lên tính chất aerogel 

Kí hiệu 
mẫu VRT

* Thể tích 
SA (ml) 

Khối lượng thể 
tích (g/ml) 

Độ xốp 
(%) 

Diện tích b隠 mặt 
riêng (m2/g) 

η* 

(%) 

SA4ă 5,75ă 10,2ă 0,146ă 93,36ă 628,5ă 34%ă

SA5ă 7,25ă 13,2ă 0,145ă 93,41ă 646,7ă 44%ă

SA6ă 17,75ă 22,7ă 0,101ă 95,41ă 791,6ă 76%ă

SA7ă 22,50ă 31,2ă 0,085ă 96,16ă 914,4ă 104%ă

SA8ă 23,50ă 29,5ă 0,108ă 95,09ă 690,0ă 98%ă

SA9ă 23,75ă 29,2ă 0,112ă 94,91ă 647,6ă 98%ă

*VRT là thể tích của silica aerogel sau 24 giờ bay hơi dung môi tự nhiên ở nhiệt độ phòng và η là độ phục 

hồi thể tích của silica aerogel so với silica gel ban đầu   

Kếtăquảăkhảoăsátăthuăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă1ăchoăthấyărằngăkhiăhàmălượngăsilicaătrongă
acidăsilicicătĕngălênătừă4%-7%ă(m磯uăSA4,ăSA5,ăSA6,ăSA7)ăsẽăd磯năđếnăvi羽cătĕngălênăc栄aădi羽nă
tíchăb隠ămặtăriêngăcácăm磯uăSAăthuăđượcătừă628,5ăm2/găđếnă914,4ăm2/g,ătuyănhiênănếuătiếpătụcă
tĕngăhàmălượngăsilicaătrongăacidăsilicică lênă8%ă(m磯uăSA8)ăvàă9%ă(m磯uăSA9)ăthìădi羽nătíchăb隠ă
mặtă riêngă c栄aăSAă cóă xuă hướngă giảmă xuốngă chỉă cònă lầnă lượtă làă 690,0ăm2/gă vàă 647,6ăm2/g.ă
TrongăquáătrìnhătổngăhợpăSAăsauăquáătrìnhăbiếnătínhăSAăbởiăTMCSăvàăquáătrìnhăđ吋ădungămôiă
bayăhơiăt詠ănhiênăraăkhỏiăsilicaăgelăởănhi羽tăđộăphòngătrongă24hăkhiếnăchoăsilicaăgelăbịăgiảmăth吋ă
tíchămộtăcáchăđángăk吋.ăNguyênănhânălàădoătrongăquáătrìnhăbiếnătính,ăcácăsảnăphẩmăphảnă泳ngă
vàănướcăcònălạiătrongăgelăsẽăđiătừălỗăxốpăraăngoàiăvàăn-hexanăđiăvàoăthayăthế,ăgâyăápăsuấtămaoă
quản,ăd磯năđếnăs詠ăcoăngótăc栄aăsilicaăgel.ăQuáătrìnhăbayăhơiădungămôiăn-hexanăt詠ănhiênăởănhi羽tă
độăphòngătrongă24ăgiờăcũngăkhiếnăchoăcấuătrúcăSAăcoăngótădoălúcănàyăb隠ămặtăc栄aăsilicaăgelăđãă
đượcăthayăthếăbởiăcácănhómăậCH3ăkịănước.ăTuyănhiên,ăkhiăbắtăđầuăđượcăsấyătừă50oC,ăSAădầnă
trươngănởăvàăphụcăhồiă th吋ă tíchăbanăđầuăc栄aăm磯uăsilicaăgel,ăhi羽nă tượngănàyăđượcăminhăhọaă
tómătắtătrongăHìnhă2.ăHi羽nătượngăphụcăhồiăth吋ătíchăquanăsátăđượcătrênăcảă6ăm磯u,ălàădoăs詠ăđànă
hồiăc栄aăchuỗiămắtăxíchăpolymerătrongăSAănhờăvàoăcóămặtăc栄aăcácănhómăch泳căkịănướcăậCH3,ă
độăphụcăhồiăsẽăkhácănhauăphụăthuộcăvàoăhàmălượngăsilicaătrongătừngăm磯u.ăă
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ă
Hình 2. Minh họa sự thay đổi thể tích khối silica gel ướt và aerogel trong quá trình 

tổng hợp silica aerogel 

Cụăth吋,ăm磯uăSA4ăvàăSA5ăđượcăghiănh壱năcóăs詠ăcoăngótărấtămạnhăv隠ăth吋ătíchăsauăquáătrìnhă
biếnătínhăvàăquáătrìnhăbayăhơiădungămôiăt詠ănhiênăởănhi羽tăđộăphòngătrongă24ăgiờăchỉăcònă5,75mlă
vàă7,25ml.ăSauăquáătrìnhăsấyănhi隠uăgiaiăđoạn,ăth吋ătíchăc栄aăhaiăm磯uătĕngălênă10,2mlăvàă13,2ml,ă
đạtă33%ăvàă44%ăsoăvớiăth吋ătíchăsilicaăgelălúcăbanăđầu.ăĐi隠uănàyălàădoăcấuătrúcăsilicaăgelăc栄aă
SA4ăvàăSA5ăch泳aălượngăsilicaăthấpăchỉă4%ăvàă5%ăv隠ăkhốiălượng,ăm壱tăđộăphânăbốăcácăhạtăsolă
thấp,ăkhiếnăchoăcácăcầuănốiăSi-O-Siăgi英aănh英ngăhạtăsilicaăsolătrongăcấuătrúcăc栄aăsilicaăgelăd宇ă
đ泳tăgãyădoăcoăngót.ăKhiăs詠ăđ泳tăgãyăxảyă ra,ămạngă lướiăpolymeră trởănênăkémăđànăhồi,ă từăđóă
giảmăkhảănĕngăphụcăhồiănhờăs詠ătrươngănởăth吋ădoăgiaănhi羽t.ăĐi隠uănàyăcũngăkhiếnăchoăđộăxốpă
c栄aăhaiăm磯uăSA4ăvàăSA5ăthấpăchỉăđạtă93,36%ăvàă93,41%.ăM磯uăSA6ăvàăSA7ăcũngăth吋ăhi羽năs詠ă
coăngótăv隠ă th吋ă tíchăsauăquáă trìnhăbiếnă tínhăvàăbayăhơiădungămôiă tạiănhi羽tăđộăphòng,ăchỉăđạtă
17,75mlăvàă22,5ml,ănhưngăcaoăhơnăhẳnăhaiăm磯uăSA4ăvàăSA5.ăM磯uăSA6ăvàăSA7ăth吋ăhi羽năs詠ă
trươngănởămạnhămẽăsauăquáătrìnhăsấyănhi隠uăbước,ăcụăth吋ăSA6ăvớiăth吋ătíchălàă22,7mlăđạtă76%ă
th吋ătíchăsilicaăgelăbanăđầu,ăSA7ăvớiăth吋ătíchă31,25mlăđạtă104%ăth吋ătíchăsilicaăgelăbanăđầu.ăQuană
sátăhi羽nătượngăxảyăraăchoăthấy,ăcácăm磯uăSA6ăvàăSA7ăcóămạngălướiăsilicaăgelăd宇ădàngăphụcăhồiă
lạiă th吋ă tíchăbanăđầuădoăm壱tăđộăsolăsilicaăphânăbốă trongăcấuă trúcăcaoăhơn,ăkhiếnăchoă liênăkếtă
gi英aăcácăhạtăsolăkhôngăbịăpháăh栄yăsauăquáătrìnhăcoăngót.ăCũngăvìănguyênănhânăđó,ăkhiă tĕngă
hàmălượngăsilicaătrongăsilicaăgelălênă8%ăvàă9%,ăm磯uăSA8ăvàăSA9ăth吋ăhi羽năs詠ăcoăngótăthấpăhơnă
lầnălượtăđạtă23,5mlăvàă23,75ml.ăTuyănhiên,ăs詠ătĕngălênăc栄aăhàmălượngăsilicaătrongăSA8ăvàăSA9ă
soăvớiăSA7ăsilicaăd磯năđếnăsưătĕngăm壱tăđộărắnănênăđãălàmăgiảmădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăc栄aăm磯uă
SA8ăvàăSA9.ăNghiênăc泳uăc栄aăQinggeăFengăvàoănĕmă2018ă[6]ătrênădungădịchăth栄yătinhălỏngăđiă
từă troă trấuăcũngăchoăkếtăquảă tươngă t詠ăvớiăs詠ă tĕngă lênăc栄aăsilicaă trongădungădịchăacidăsilicică
cũngăgiúpătĕngăcườngădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăcũngănhưăđộăxốpăc栄aăSA,ătuyănhiênăs詠ăgiaătĕngă
quáăcaoăhàmălượngăsilicaăcóăth吋ăgâyăhi羽uă泳ngăngượcălại.ăNghiênăc泳uăc栄aăSung-WooăHwangă
côngăbốănĕmă2007ă[7]ăchoăkếtăquảăvớiăs詠ătĕngălênăc栄aăhàmălượngăsilicaătrongăacidătừă4-8%ăthìă
SAăthuăđượcăsẽădầnăcóăs詠ătĕngălênăv隠ăđộăb隠năcấuătrúcăc栄aăSAăthuăđượcăsoăvớiăsilicaăgelăbană
đầu,ătuyănhiênănghiênăc泳uătrênăkhôngănêuărõăkếtăquảăv隠ădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăcũngănhưăđộă
xốpăc栄aăcácăm磯uăSAăthuăđược.ăNghiênăc泳uăc栄aăIn-KeunăJungă[8]ăcũngăth吋ăhi羽năxuăhướngăảnhă
hưởngă tươngă t詠ă c栄aă hàmă lượngă silicaă đốiă vớiă SAă tuyă nhiênă ti隠nă chấtă đượcă sửă dụngă trongă
nghiênăc泳uălàăTEOS.ă
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ăă ă

ăă ăă  
Hình 3. Hình ảnh chụp SEM của mẫu SA7 với các độ phóng đại khác nhau 

Hìnhă3ăth吋ăhi羽năhìnhăảnhăviăcấuătrúcăc栄aăm磯uăSA7ăvớiăcácăđộăphóngăđạiăkhácănhau,ăcóăth吋ă
choătaăthấyăđượcăcấuătrúcădạngăcụmăhạtăphânăbốăđ隠uăvớiăcácăhạtăhìnhăcầuăđượcăgọiălàăsilicaă
sol.ăCấuătrúcădạngăcụmăhạtăd磯năđếnăs詠ăhìnhăthànhăc栄aăcácălỗăxốpăcóăkíchăthướcănanoăvàăkíchă
thướcămicro.ăă

3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ mol TMCS/ nước trong gel (nTMCS/nH2O) tới tính 

chất silica aerogel 

Bảng 2. Ảnh hưởng c栄a tỉ lệ mol nTMCS/nH2O đến tính chất c栄a silica aerogel 

Kí hiệu 
mẫu nTMCS/nH2O

Thể tích SA 
(ml) 

Khối lượng thể 
tích (g/ml) 

Độ xốp 
(%) 

Diện tích b隠 
mặt riêng (m2/g) η*(%) 

SA7-1ă 0,1ă 22,25ă 0,106ă 95,17ă 816,8ă 74%ă

SA7-2ă 0,2ă 25,25ă 0,098ă 95,56ă 851,7ă 84%ă

SA7-3ă 0,3ă 31,25ă 0,085ă 96,16ă 914,4ă 104%ă

SA7-4ă 0,4ă 31,25ă 0,085ă 96,14ă 924,1ă 104%ă

SA7-5ă 0,5ă 28,75ă 0,092ă 95,80ă 830,1ă 96%ă

SA7-6ă 0,6ă 27,50ă 0,096ă 95,62ă 802,7ă 92%ă

* η là độ phục hồi thể tích của silica aerogel so với silica gel ban đầu   
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Từăkếtăquảăkhảoăsátăphíaătrên,ăhàmălượngăSiO2ătrongăacidăsilicicăđượcăl詠aăchọnălàă7%ăchoă
khảoăsátănày.ăKếtăquảăđượcăth吋ăhi羽năchiătiếtătrongăBảngă2ăvàăđượcătómălượcătrongăHìnhă4,ăvớiă
s詠ătĕngălênăc栄aătỉăl羽ănTMCS/nH2Oătừă0,1-0,3ă(m磯uăSA7-1;ăSA7-2ăvàăSA7-3,ăcóăth吋ănh壱năthấyăs詠ă
tĕngă lênăđángăk吋ăc栄aădi羽nă tíchăb隠ămặtăriêngăc栄aăsảnăphẩmăSAăthuăđượcătừăă816,8m2/găđếnă
914,4m2/g).ăQuanăsátăkhốiă lượngăth吋ătíchăcóăth吋ănh壱năthấyăs詠ăgiảmădầnăkhốiă lượngăth吋ătíchă
c栄aăcácăm磯uătừăđóăd磯năđếnăđộăxốpăc栄aăSAăcũngătĕngădầnătừă95,17%ălênăđếnă96,16%.ăNguyênă
nhână c栄aă s詠ă tĕngă dầnă di羽nă tíchă b隠ămặtă riêngă cũngă nhưă giảmă dầnă c栄aă khốiă lượngă th吋ă tíchă
aerogelădoăs詠ătĕngădầnăc栄aăđộăphụcăth吋ătíchăSAăthuăđượcăsoăvớiă th吋ătíchăkhốiăgelăbanăđầu.ă
M磯uăSA7-1ăcóătỉăl羽ăphụcăhồiăchỉăđạtă74%,ăm磯uăSA7-2ăđạtă84%ăvàăm磯uăSA7-3ăđạtăđộăphụcăhồiă
đếnă104%.ăVi羽cătĕngălượngăTMCSătrongădungădịchăbiếnătínhăgiúpăchoăquáătrìnhăbiếnătínhăđượcă
di宇năraămộtăcáchăđồngăđ隠uăvàătri羽tăđ吋,ătừăđóăgiúpăgiảmăs泳căcĕngăb隠ămặtăgi英aălỗăxốpăc栄aăgelăvàă
dungămôi,ăthôngăquaăquáătrìnhăsấy,ăkhốiăgelăđượcătrươngănởăv隠ăth吋ătíchăbanăđầu.ăTuyănhiên,ă
khiă tĕngă tỉă l羽ănTMCS/nH2Oă lênă0,4ă (m磯uăSA7-4),ănh壱nă thấyădi羽nă tíchăb隠ămặtă riêngă (924,1m2/gă )ă
cũngănhưăđộăxốpă(96,14%)ătĕngălênăkhôngăđángăk吋ăsoăvớiăm磯uăSA7-3.ăNguyênănhânăcóăth吋ă
đượcăgiảiăthíchălàădoăvớiălượngăTMCSăsửădụngăđ吋ăbiếnătínhăm磯uăSA7-3,ăhầuăhếtăcácănhómă-Si-
OHă trênăb隠ămặtă silicaăgelă đãăđượcăbiếnă tínhă trởă thànhănhómă -Si-(CH3)3ă nênă khiă tĕngă lượngă
TMCSăthìăkhôngăcònăgiúpătĕngăhi羽uăquảăbiếnătính.ăKhiătiếpătụcătĕngătỉă l羽ăănTMCS/nH2Oăsửădụngă
lênă0,5ăvàă0,6ă(m磯uăSA7-5ăvàăSA-6)ăthìăxảyăraăhi羽nătượngăgiảmădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăvàăđộă
xốpăc栄aăSAăthuăđượcăvớiăm磯uăSA7-5ăđạtădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngă830,1ăm2/g,ăđộăxốpă95,8%ăvàă
m磯uăSA7-6ăđạtădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngă802,7ăm2/g,ăđộăxốpă95,62%.ăHi羽nătượngăgiảmădi羽nătíchă
b隠ămặtăriêngăc栄aăSA7-5ăvàăSA7-6ăđượcălýăgiảiădoăs詠ăcóămặtămộtălượngăTMCSăquáăm泳căcầnă
thiết,ăphảnă泳ngăgi英aăTMCSăvàănướcătrongăgelătrởănênămãnhăli羽t,ătừăđóăcácăsảnăphẩmăphụăsảnă
sinhă raă rấtănhanh,ă thoátă raă khỏiă lỗă xốpăc栄aăgelămộtă cáchănhanhă chóng,ăgâyăpháăvỡă liênă kếtă
polymerăvốnăcóăc栄aăgel,ăđi隠uănàyăgâyăgiảmăđộăphụcăhồiăc栄aăSAăsauăquáătrìnhăsấyăởănhi羽tăđộă
cao.ăHìnhă4ăchoă thấyăs詠ă tươngăquanăgi英aădi羽nă tíchăb隠ămặtă riêngăvàăđộăphụcăhồiăc栄aăsilicaă
aerogelăvớiănh英ngătỉăl羽ănTMCS/nH2Oăkhácănhau.ă

ă
Hình 4. ǜnh hưởng của tỉ lệ nTMCS/nH2O đến diện tích bề mặt riêng và hiệu suất phục hồi 

của silica aerogel 
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Nghiênăc泳uăc栄aăHwangănĕmă2008ăvàă2010ă[9,ă10]ăcôngăbốăkếtăquảătươngăt詠,ăkhiăsửădụngătỉă
l羽ănTMCS/nH2Oălớnăhơnă0,45ătrongăquáătrìnhăbiếnătínhăsilicaăgel,ăm磯uăSAăthuăđượcăn泳tăvỡămạnhă
vàătrởăthànhăxerogel.ăCácănghiênăc泳uăc栄aăHwangătổngăhợpăaerogelădạngăkhốiăvớiăđườngăkínhă
dướiă3cmăvớiădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngălớnănhấtăđạtăđượcălàă730m2/găđộăxốpă95%.ă

M磯uăSA7-3ăđượcăsửădụngăđ吋ăđánhăgiáăđốiăch泳ngăvớiăm磯uăsilicaăgelăđượcăsấyăkhôăthôngă
thườngămàăkhôngăthôngăquaăbiếnătínhătrongăphépăđoăphânătíchădịchăchuy吋nănhómăch泳căFT-IR,ă
đ吋ăthấyăđượcăs詠ătồnătạiămộtăsốănhómăch泳cătrênăb隠ămặtăSAăsoăvớiăsilicaăgel.ăHìnhă5ăchoăthấyăcóă
s詠ăxuấtăhi羽năpeakătạiăbướcăsóngă460cm-1ăvàă1870cm-1ălàăphổăhấpăthuăc栄aăliênăkếtăSi-O-Siăđốiă
vớiăcảăhaiăm磯uăsilicaăgelăvàăSA,ăvìăliênăkếtăSi-O-Siălàăbộăkhungăxươngătrongăcấuătrúcăc栄aăcảăhaiă
m磯uă trên.ăTuyănhiên,ă s詠ăxuấtăhi羽nă c栄aăpeakăSi-Că tạiă bướcăsóngă1256cm-1ă andă846cm-1;ă vàă
peakăhấpăphụăc栄aăC-Hăătạiăbướcăsóngă2964cm-1ăchỉăđượcăthấyăởăphổăc栄aăSA,ăđi隠uănàyălàădoă
b隠ămặtăc栄aăSAăcóăcácănhómă-Si-(CH3)3,ăgiúpăchoăquáătrìnhăsấyăgiaănhi羽tăkhôngănh英ngăkhôngă
làmăsụpăcấuătrúcăSAămàăcònăgiúpăphụcăhồiăv隠ăth吋ătíchăbanăđầu.ăNgoàiăra,ăs詠ăxuấtăhi羽năc栄aăcácă
nhómăậOHă trongă liênăkếtăSi-OHă tạiăbướcăsóngă2964ăcm-1ă chỉăxuấtăhi羽năởăm磯uăsilicaăgelămàă
khôngă xuấtă hi羽nă tạiă m磯uă SAă doă b隠ămặtă c栄aă silicaă gel.ă Tuyă nhiên,ă peakă c栄aăO-Hă t詠ă doă tạiă
3440cm-1ăandă1630cm-1ăđ隠uăđượcăquanăsátăthấyăởăcảăhaiăm磯uăsilicaăgelăvàăSAălàădoătrongăcảă
haiăm磯uă trênăđ隠uăcóă tồnă tạiăhơiăẩmătrongă lỗăxốpăc栄aăchúng.ăVi羽căch泳aăcácănhómă-Si-(CH3)3ă
trênăb隠ămặtăSAăgiúpăchoăSAăcóă tínhăkịănướcăcao,ăhoànătoànăkhácăbi羽tăvớiăsilicaăgelăvớiămộtă
lượngălớnănhómăSi-OHătrênăb隠ămặt.ăă
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Hình 5. Hình ảnh phổ FT-IR của mẫu silica gel và silica aerogel 

Hìnhă6ă làăhìnhăảnhăchụpăgócă tiếpăxúcăvớiănướcăc栄aăm磯uăSA7-3ăđượcăgiaăcôngă trênămặtă
phẳng.ăChoăthấyărằng,ăgócătiếpăxúcăc栄aăSAăvớiănướcătrongămôiătrườngăkhôngăkhíălàă144,1oăvớiă
th吋ătíchăgiọtăm磯uă12µl.ăVớiăgócătiếpăxúcănày,ăSAălàămộtăv壱tăli羽uăkịănước.ăNhờătínhăkịănướcătrênă
màăkhiăbảoăquảnăởăđi隠uăki羽năthôngăthườngăvớiăhơiăẩmătrongăkhôngăkhí,ăcấuătrúcăSAăsẽăkhôngă
bịătổnăhạiăcũngănhưălĩnhăv詠că泳ngădụngăc栄aăSAătrởănênăphongăphúăhơn.ă
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ă
Hình 6. Góc tiếp xúc với nước mẫu silica aerogel 

4. Kết lu壱n 

Hàmă lượngă SiO2ă trongă dungă dịchă acidă silicică quyếtă địnhă m壱tă độă rắnă c栄aă cấuă trúcă silicaă
aerogel.ăKhiăcùngămộtăgiáătrịăpHătạoăgelălàă5,ăhàmălượngăSiO2ătrongăacidăcàngătĕngăthìăkhốiăgelă
càngăđượcăc栄ngăcốăv英ngăchắcăvớiămạngălướiăpolymer,ăgiúpăchoăgelăchịuăđượcăs詠ăcoăngótăsauă
quáătrìnhăbiếnătínhăvàăđ栄ăkhảănĕngătrươngănởălạiăsauăquáătrìnhăsấy.ăHàmălượngăSiO2ătrongăacidă
tĕngătừă4%-7%ăchoăSAăthuăđượcăvớiăđộăxốpăvàădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngătĕngădần.ăTuyănhiên,ăkhiă
hàmălượngăSiO2ătrongăacidătĕngăđếnă8%ăvàă9%ăkhiếnăchoăm壱tăđộărắnătĕng,ăd磯năđếnăcácătínhă
chấtăc栄aăsilicaăaerogelăbịăsuyăgiảm.ăSilicaăaerogelătổngăhợpăđượcătừădungădịchăacidăsilicicăch泳aă
7%ăSiO2ăđạtăcácătínhăchấtătốtănhấtăvớiădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngă914,424m2/găvàăđộăxốpă96,49%.ă
Kếtă quảă nghiênă c泳uă cũngă choă thấyă lượngăTMCSăsửădụngă trongăquáă trìnhă biếnă tínhă cóă ảnhă
hưởngănhấtăđịnhăđếnăchấtălượngăc栄aăsilicaăaerogelătạoăthành.ăS詠ătĕngădầnătỉăl羽ănTMCS/nH2Oătừă
0,1-0,3ăgiúpătĕngădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăc栄aăsilicaăaerogelădoăs詠ăbiếnătínhăđượcăth詠căhi羽nătri羽tă
đ吋.ăTuyănhiênăkhiătiếpătụcătĕngălượngăTMCSăsửădụngălênă0,4ăsoăvớiălượngănướcătrongăgelăthìă
di羽nă tíchăb隠ămặtă riêngăc栄aăaerogelă tĕngăkhôngăđángăk吋ădoăhầuăhếtăb隠ămặtă lỗă xốpă trongăđãă
đượcăbiếnătínhăhoànătoànătạiătỉăl羽ă0,3.ăVàăkhiătiếpătụcătĕngălượngănTMCS/nH2Oăthìăxảyăraăs詠ăgiảmă
rõăr羽tăđốiăvớiădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngăcũngănhưăđộăxốpăc栄aăaerogel,ădoămộtăphầnăcácăliênăkếtă
gi英aăcácăhạtăsilicaăsolătrongămạngălướiăpolymerăc栄aăgelăđãăbịăpháăvỡăbởiăs詠ăthoátăraăđộtăngộtă
c栄aăcácăsảnăphẩmăphụăcũngănhưădungămôiănướcătrongăquáătrìnhăphảnă泳ngăbiếnătính.ăDoăđóă
lượngănTMCS/nH2Oăthíchăhợpădùngăđ吋ăbiếnătínhăsilicaăgelălàă0,3.ăă

Silicaăaerogelătổngăhợpăđượcăcóăđộăkịănướcăcaoăvớiăgócătiếpăxúcăvớiănướcătrongăkhôngăkhíă
lênăđếnă144,1o,ărấtăthíchăhợpăchoănhi隠uă泳ngădụngătrongăvi羽căchếătạoăv壱tă li羽uăcáchănhi羽tănhưă
sơn,ălớpăph栄ăh羽ănướcădoăkhôngăgâyăpháăh栄yăcấuătrúcăaerogel.ă

ăă
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NGHIÊN CỨU CH蔭 TẠO V一T LI烏U CHỆN KHE CO GIẩN 
ĐƯ云NG BÊ TỌNG XI MĔNG T洩 PH蔭 THẢI BITUM C渦C HịA 

VÀ PH蔭 THẢI LƯU HUǵNH 

RESEARCHăFORăMANUFACTURINGăJOINTăANDăCRACKă
SEALANTSăOFăCONCRETEăPAVEMENTăBASEăBITUMINOUSăCOALă

ANDăSULFURăWASTEă

ThS. Thái Duy Đ泳c, TS. Trịnh Minh Đ衣t 
ThS. Ninh Xuân Thắng, KS. Nguy宇n Quý An 

TrungătâmăV壱tăli羽uăh英uăcơăvàăHóaăphẩmăxâyăd詠ng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
V壱tăli羽uăchènăkheăcoăgiãnăđườngăbêătôngăxiămĕngăđượcăchếătạoătừănguồnănguyênăli羽uăbitumă

phếăthảiăc栄aănhàămáyăcốcăhóa,ălưuăhuỳnhăthuăhồiătừăquáătrìnhălọcăhóaădầuăvàămộtăsốăphụăgiaă
cóănhi隠uăưuăđi吋mănhư:ăgiảiăquyếtăđượcănguồnăphếăli羽uăcóănguyăcơăgâyăôănhi宇mămôiătrường,ă
đápă泳ngăđượcănhuăcầuăv壱tăli羽uăchènăkheătrongănước,ăgiảmăchiăphíănhưngăv磯năđápă泳ngăđượcă
cácăyêuăcầuăkỹăthu壱tăchoăv壱tă li羽uăchènăkhe.ăTrongăbàiăbáoănày,ăsẽătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênă
c泳uăl詠aăchọnăloạiănguyênăli羽u,ăđi隠uăki羽năcôngăngh羽ăđ吋ăchếătạoăv壱tă li羽uăchènăkheătrênăcơăsởă
bitumăcốcăhóaăvàă lưuăhuỳnhăphếă thải.ăQuaăkếtăquảăsảnăxuấtă thử,ăđánhăgiáăcácăchỉă tiêuăchấtă
lượngăsảnăphẩmăchoăthấy:ăquyătrìnhăcôngăngh羽ăcóătínhăkhảăthiăcao,ăsảnăphẩmăhoànătoànăđápă
泳ngăđượcăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tătheoăcácăm泳căđĕngăkýăvàăhoànătoànăcóăth吋ăthayăthếăđượcăcácă
sảnăphẩmăngoạiănh壱p.ă

Từ khóa: v壱tăli羽uăchènăkhe;ămặtăđườngăbêătông;ăkheăcoăgiãnăvàăvếtăn泳t.ăă
Abstract:  
Jointă andă crackă sealantsă areămadeăofă bituminousă coalăwasteăbitumenă fromăcokeă refinery,ă

sulfurărecoveredăfromăpetrochemicalărefiningăandăsomeăadditivesăhaveămanyăadvantagesăsuchă
as:ăwasteăsourceăareăavailableăasărawămaterials;ătheăproductăămeetsătheătechnicalărequirementsă
andătheădomesticămarketădemand.ăInăthisăpaper,ătheăresultăofăresearchăonătheăselectionăofărawă
materialsăandătechnologicalăconditionsăforătheăproductionăofăsealantsăbasedăonăbituminousăcoală
wasteă andă sulfură wasteă willă beă presented.ă Theă resultă ofă trială productionă andă evaluationă ofă
productă qualityă showă thată theă technologicală processă isă highlyă feasibleă andă theă productă isă
appropriateătoăalmostăspecificationsăandăităcanăreplacesăimportedăproducts.ă

Keywords:ăsealant,ăpavementăconcrete,ăjointăandăcrack.ă

ă
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1. Gi噂i thiệu 

ăTrongăsốăcácăloạiăv壱tăli羽uăchènăkheăđườngăbêătôngăxiămĕngăthìăv壱tăli羽uăchènăkheăgốcăbitumă
biếnătínhăđượcăsửădụngăphổăbiếnănhấtăvìăcóănhi隠uăưuăđi吋mănhưăd宇ăthiăcông,ăb隠năthờiătiết,ăđộă
bámădínhăvớiăbêătôngărấtătốtăvàăgiáăthànhărẻăhơnăsoăvớiăcácăloạiăv壱tăli羽uăchènăkheăkhác.ăSảnă
phẩmăv壱tăli羽uăchènăkheăgốcăbitumăđangăđượcăcungăcấpătrênăthịătrườngănướcătaăhi羽nănayăch栄ă
yếuălàăsảnăphẩmăngoạiănh壱păc栄aămộtăsốăhãngănhư:ăcrackmasteră1190,ăcarafcoăroadsaveră221ă
vàămộtăsốăsảnăphẩmătừăTrungăQuốc,…ăcònăcácăsảnăphẩmăđượcăsảnăxuấtătrongănướcăv磯năchưaă
đápă泳ngăđượcăđầyăđ栄ăcácăyêuăcầuăv隠ăchấtălượngăđốiăvớiăloạiăv壱tăli羽uănày.ăă

Hi羽nă tại,ăv壱tă li羽uăchènăkheăgốcăbitumăđangăsửădụngănguồnănguyênă li羽uăbitumătừădầuămỏ,ă
trongăkhiăđóănguồnăbitumăcốcăhóaăđượcătạoăraătrongăquáătrìnhăluy羽năthanăcốcămỗiănĕmălàăhàngă
nghìnătấnăvàălượngătiêuăthụănguồnănguyênăli羽uănàyăv磯năđangălàăvấnăđ隠ănanăgiảiăchoăcácănhàă
máyăcốcăhóa.ăTrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăchènăkheăgốcăbitumăthìăvi羽căsửădụngămộtălượngă
nhỏălưuăhuỳnhăđ吋ălưuăhóaălàămộtăhướngăđiăđãăđượcănghiênăc泳u.ăLượngălưuăhuỳnhăthuăhồiătạiă
nhàămáyălọcăhóaădầuăcóăsảnălượngăhàngăchụcătấnămỗiăngày.ăĐ吋ăgiảmăchiăphíăgiáăthànhăsảnă
xuấtăv壱tăli羽uăchènăkheăgốcăbitumăthìăvi羽căsửădụngănguồnăbitumăcốcăhóaăvàălưuăhuỳnhăthuăhồiătừă
nhàămáyălọcăhóaădầuălàămộtăhướngănghiênăc泳uămới.ă

2. V壱t liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1. V壱t liệu 

2.1.1 Bitum cốc hóa 

Bitumăcốcăhóaălàăsảnăphẩmăphụătrongăquáătrìnhăcốcăhóaăc栄aănhàămáyăcốcăhóaăTháiăNguyên,ă
cóămộtăsốătínhăchấtănhưăsau:ă

-ăNhi羽tăđộăchảyăm隠m:ă37oC.ă

ă-ăĐộălúnăkim:ă110ă(1/10ămm).ă

ă-ăĐộătroă(A%):ăă0,4.ă

ă-ăChấtăbốcă(Vc%):ă53.ă

ă-ăCácăbonăt詠ădoă(C%):ă22%.ă

ă-ăHàmălượngănướcă(%):ă0,3.ă

2.1.2  Lưu huỳnh thu hồi từ quá trình lọc hóa dǡu 

Lưuăhuỳnhătrongănghiênăc泳uăđượcăsửădụngălàăc栄aănhàămáyălọcăhóaădầuăDungăQuất,ăvớiăcácă
tínhăchấtăđượcănêuătrongăbảngă1.ăă

Bảng 1 Tính chất c栄a lưu huǶnh t瑛 nhà máy l丑c hóa dầu Dung Quất 

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

1ă Màuăsắcă -ă Vàngă
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STT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

2ă Nhi羽tăđộănóngăchảyă oCă 120ă

3ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 1,90ă

4ă Độătinhăkhiếtă %ă 99ă
 

2.1.3  Polyme nhiệt dẻo 

2.1.3.1ăCaoăsuănhi羽tădẻoăStyrenă-ăbutadienă-ăstyrenă(SBS)ă

CaoăsuăSBSădoăcôngătyăLGăchemă(HànăQuốc)ăsảnăxuấtăcóăcácătínhăchấtăkỹăthu壱tănhưăsau:ă

Bảng 2. Tính chất cơ bản c栄a cao su SBS 

Tính năng kỹ thu壱t Đơn vị đo Giá trị 

HàmălượngăStyrenă Wt,ă%ă 31ă

Hàmălượngăchấtăd宇ăbayăhơiă Wt,ă%ă 0,4ă

Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 0,94ă

Độăc泳ngăShoreăAă -ă 72ă

Nhi羽tăđộăchảyăm隠mă oCă 130ă

Độăb隠năkéoă MPaă 33ă

Độăgiãnădàiăkhiăđ泳tă %ă 880ă

2.1.3.2 Copolyme Etylen Vinyl Axetat (EVA) 

Polymeănhi羽tă dẻoăEVAă (7350F)ă doă côngă tyă Formosaăplastică (Đàiă Loan)ă sảnă xuất,ă cóă cácă
thôngăsốăkỹăthu壱tănhưăsau:ă

-ăHìnhădạng:ădạngăbột.ă

-ăCấuătrúcămạch:ăMạchăthẳng.ă

-ăHàmălượngănhómăvinylăaxetat:ă18%ătheoăkhốiălượng.ă

-ăKhốiălượngăriêng:ă0,94ăg/cm3.ă

-ăNhi羽tăđộăchảyăm隠m:ă84ăoC.ă

2.1.3.3 Polyetylen tỷ trọng thấp (LDPE) 

Polymeănhi羽tădẻoăLDPEă(FD21HN)ăđượcăcungăcấpăbởiăcôngătyăCPăÁăĐôngăADG,ăhạtănh詠aă
LDPEăcóăcácătínhăchấtănhưăsau:ă

-ăMàuăsắc:ămàuătrắng.ă

-ăKhốiălượngăriêng:ă0,918ăg/cm3.ă

-ăNhi羽tăđộăchảyăm隠m:ă125ăoC.ă
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-ăĐộăb隠năkéo:ă37ăMPa.ă

-ăĐộăgiãnădàiăkhiăđ泳t:ă650ă%.ă

-ăĐộăc泳ngăshoreăD:ă54.ă

2.1.4 Phụ gia hóa dẻo  

2.1.4.1 Chất hóa dẻo Dioctyl terephatalat (DOTP)  

ChấtăhóaădẻoăDOTPăđượcăcungăcấpăbởiăhãngăAekyungăPetrochemicală(HànăQuốc)ăvớiăcácă
thôngăsốăkỹăthu壱tănhưănêuătrongăbảngă3:ă

Bảng 3. M泳c chất lượng DOTP 

STT Đặc tính M泳c chất lượng 

1ă Khốiălượngăriêngăởă20ăoCă 0,984ă

2ă Chỉăsốăkhúcăxạă(n.25/D)ă 1,49ă

3ă Chỉăsốăacidă(KOHămg/g)ă 0,02ă

4ă Hàmălượngănhómăesteă(%)ă 99ă

2.1.4.2 Chất hóa dẻo Parafin clo hóa 

Chấtăhóaădẻoăparafină cloăhóaăđượcăcungăcấpăbởiăhãngăKutchăChemicală (遺năĐộ)ă vớiă cácă
thôngăsốăkỹăthu壱tănhưănêuătrongăbảngă4:ă

Bảng 4. Tính chất c栄a Parafin clo hóa  

STT Đặc tính M泳c quy định 

1ă Ngoạiăquană Khôngămàuă

2ă HàmălượngăCloă 52ă

3ă Phạmăviăparafină C14-C17ă

4ă pHă 6,5ă

5ă Tỷătrọngătạiă27ăoCă 1,27ă

6ă Độănhớtătạiă27ăoCă 18ă

7ă Hàmălượngăhợpăchấtăd宇ăbayăhơi,ă%ă 2,2ă

8ă Chỉăsốăkhúcăxạătạiă27ăoCă 1,506ă

2.1.5 Bột khoáng (CaCO3 ) 

Bột khoáng sử dụng trong nghiên cứu là loại bột đá do Công ty TNHH Hà Nam Ninh (Hà 
Nam) cung cấp, có các thông số kỹ thuật như sau: 
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-ăKhốiălượngăriêng:ă2,65ăg/cm3.ă

-ăPhânăbốăkíchăthướcăhạt:ă98ă%ălọtăsàngă0,075ămm.ă

2.2 Phương pháp nghiên c泳u 

2.2.1 Quy trình chế tạo vật liệu chèn khe gốc bitum cốc hóa 

Bitumăcốcăhóaăđượcăcânăđịnhălượngăvàăgiaănhi羽tăđếnănóngăchảyăhoànătoànăởă150ăoC,ăsauăđóă
đượcăchoăvàoăcốcăkimăloạiăvàăđ吋ătrênăbếpăổnănhi羽t.ăDùngăcátăđ吋ă栄ăbênăngoàiăcốc,ăkhuấyăđ吋ăđảmă
bảoănhi羽tăđộăcóăth吋ăổnăđịnhăvàăduyătrìăởănhi羽tăđộăl詠aăchọn.ăCânăvàăđịnhălượngăcácăthànhăphầnă
polymeănhi羽tădẻo,ălưuăhuỳnh,ăphụăgiaăhóaădẻo,ăbộtăkhoángătheoăđúngăth泳ăt詠ăchoăvàoăbitum.ăHỗnă
hợpăsẽăđượcăkhuấyătrộnăởătốcăđộăkhuấyăvàăthờiăgianăkhuấyătheoătừngăgiaiăđoạnătrongăsuốtăquáă
trìnhănghiênăc泳u.ăSảnăphẩmăv壱tăli羽uăchènăgốcăbitumăđượcăđưaăđiăki吋mătraăcácătínhăchấtăcơălý.ă

2.2.2 Các phương pháp xác định tính chất vật liệu chèn khe 

*ăCácăphươngăphápănghiênăc泳uătheoătiêuăchuẩnăTCVNă9973:2013ă"V壱tăli羽uăchènăkheăthiăcôngă
nóng,ădùngăchoămặtăđườngăbêătôngăxiămĕngăvàămặtăđườngăbêătôngănh詠aă-ăPhươngăphápăthử".ă

*ăCácăphươngăphápăphânătíchăhi羽năđại:ă

Đ隠ătàiăcóăsửădụngăphươngăphápăphânătíchăhìnhătháiăhọcăb隠ămặtăv壱tăli羽uăbằngăkínhăhi吋năviă
đi羽nătửăquétă(SEM)ăc栄aăKhoaăV壱tălý-ăTrườngăĐạiăhọcăKhoaăhọcăt詠ănhiên.ă

3. Th詠c nghiệm, kết quả và thảo lu壱n 

3.1 Nghiên c泳u l詠a ch丑n lo衣i và hàm lượng polyme nhiệt d飲o để biến tính bitum cốc hóa 

Đ吋ăbiếnătínhăbitumăcốcăhóaăthìăpolymeănhi羽tădẻoăđượcăsửădụngăphổăbiếnănhấtăđ吋ăcảiăthi羽nă
tínhă chấtă c栄aă c栄aă bitum.ă Theoămộtă sốă tàiă li羽uă đãă côngă bốă [2,ă 5,ă 9],ă vi羽că sửă dụngă cácă loạiă
polymeănhi羽tădẻoăthôngădụngănhư:ăLDPE,ăEVAăhayăSBSăsẽăcảiă thi羽năđượcămộtăsốătínhăchấtă
như:ăcảiăthi羽năđượcănhi羽tăđộăchảyăm隠măc栄aăbitum,ătĕngăđộăm隠mădẻoăcũngănhưăcảiăthi羽năđượcă
độălúnăđànăhồiăc栄aăbitumăkhiăsửădụngălàmăv壱tăli羽uăchènăkhe.ăTrênăcơăsởăcácătàiăli羽uăthamăkhảoă
cũngănhưămộtă sốă nghiênă c泳uă thĕmădò,ă đ隠ă tàiă đãă khảoă sátă vàă l詠aă chọnă loạiă cũngănhưăhàmă
lượngăc栄aăEVA,ăLDPEăvàăSBSăphùăhợpăđ吋ăbiếnătínhăbitumăcốcăhóa.ăVi羽căphânătánăcácăpolymeă
nhi羽tădẻoătrongăbitumăđãăđượcătiếnăhànhătrongăcácăđi隠uăki羽năcôngăngh羽ăsau:ă

+ăNhi羽tăđộăkhuấyătrộn:ă150ăoC.ă

+ăTốcăđộăkhuấyătrộn:ă400ăvòng/ăphút.ă

+ăThờiăgianăkhuấyătrộn:ă60ăphút.ă

Cácăchỉătiêuăchínhăđượcăl詠aăchọnăđ吋ăthửănghi羽mătrongăquáătrìnhănghiênăc泳uălà:ă

+ăNhi羽tăđộăchảyăm隠m.ă

+ăĐộăcônălún.ă

+ăĐộălúnăđànăhồi.ă
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Trướcăkhiătiếnăhànhăkhuấyătrộn,ăm磯uăbitumăcốcăhóaăđượcăgiaănhi羽tăởă150ăoCăđ吋ăchảyălỏngă
hoànă toàn.ăQuáă trìnhăkhuấyă trộnăđãăđượcăổnăđịnhănhi羽tă trênăbếpăgiaănhi羽tăTC-15ăđ吋ăduyă trìă
nhi羽tăđộătrongăsuốtăquáătrìnhăkhuấyătrộn.ăă

3.1.1 Ảnh hưởng của SBS đến một số tính chất của bitum cốc hóa  

SBSălàăloạiăcaoăsuănhi羽tădẻoăphổăbiếnătrênăthịătrườngăvàălàămộtătrongănh英ngăloạiăpolymeăphổă
biếnănhấtăđượcăsửădụngătrongăbiếnătínhăbitum.ăĐãătiếnăhànhăkhảoăsátăhàmălượngăSBSăphână
tánătrongăbitumăởăcácăhàmălượngătừă0ăđếnă14%ătheoăKLăsoăvớiăbitum,ăkếtăquảăxácăđịnhăảnhă
hưởngăc栄aăSBSătớiămộtăsốătínhăchấtăc栄aăhỗnăhợpăbitumăcốcăhóaăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă1.ă

ă
Hình 1. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng SBS đến một số tính chất của bitum 

Nhận xét:ăTừăkếtăquảăởăHìnhă1ănh壱năthấyărằng,ăkhiăhàmălượngăSBSătĕngăthìănhi羽tăđộăchảyă
m隠măvàăđộălúnăđànăhồiăcóăxuăhướngătĕngălênă(lầnălượtătươngă泳ngătĕngătừă37oCălênă60oC;ă0ăđếnă
32%),ătrongăkhiăđóăđộăcônălúnălạiăgiảmădầnătừă120ăxuốngă76.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchănhưăsau:ă
khiătĕngăhàmălượngăSBSăthìăcácăphânătửăSBSăsẽăphânătánăkhắpănơiătrongăbitumăvàăhấpăthụăcácă
phânătửădầuănhẹătrongăbitumăvàătrươngălên,ăđồngăthờiăSBSăsẽăchuy吋nătừăphaăphânătánăthànhă
phaăliênălụcăđ吋ăcùngăvớiăbitumătạoăraămộtăhỗnăhợpăvừaăcóătínhăchấtăc栄aăbitumăvừaăcóăđộădaiăvàă
độăhồiăphụcăđànăhồiăc栄aăcaoăsuănhi羽tădẻo.ăKhiăhàmălượngăSBSătĕngătừă2%ăđếnă10%ăthìăcácătínhă
chấtănhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộălúnăđànăhồiăc栄aăbitumăcũngăsẽătĕngădần,ăcònăđộăcônălúnăsẽăgiảmă
dầnădoătínhădẻoăc栄aăhỗnăhợpătĕngădần.ăKhiăhàmălượngăSBSăvượtăquáă10%ăthìănhi羽tăđộăchảyă
m隠măcũngănhưăđộălúnăđànăhồiăgầnănhưăkhôngătĕngăn英aăvàăđộăcônălúnătiếpătụcăgiảm.ăĐi隠uănàyăcóă
th吋ăgiảiă thíchă làăởăhàmă lượngă10%ăthìăSBSăđãăphână tánăđồngănhấtăvàă tươngă tácă tốiăưuă trongă
bitumătạoăraămộtăh羽ăbitumă-SBSăliênătục.ăKhiăhàmălượngănàyălớnăhơnă10%ăthìăSBSăsẽădưăraăvàătụă
lạiăthànhăcácăđámăvàănổiălênăb隠ămặt.ăSBSăchoăvàoăbitumăcàngănhi隠uăthìăhỗnăhợpăbitumăsẽăcàngă
giảmăđộănhớtăvàăcàngătrởănênăc泳ngăởănhi羽tăđộăphòngăd磯năđếnăsẽăgâyăkhóăkhĕnătrongăthiăcôngă
v壱tă li羽uă chènă kheă cũngănhưăkhảănĕngăbámădínhă kémăvớiă n隠năbêă tông.ăDoăđó,ăởăhàmă lượngă
SBS/bitumălàă10%ăKLăthìăcácătínhăchấtăkhảoăsátăđạtăđượcălàăphùăhợpănhất.ă
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3.1.2 Ảnh hưởng của hàm lượng EVA đến một số tính chất bitum cốc hóa 

Đ吋ăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăEVAăđếnătínhăchấtăbitumăcốcăhóa,ăđãătiếnăhànhăkhảoăsátăvớiă
hàmălượngătừă0-14%ăkhốiălượngăsoăvớiăbitum,ăkếtăquảăxácăđịnhămộtăsốătínhăchấtăc栄aăhỗnăhợpă
bitumăsauăkhiăbiếnătínhăbằngăEVAă7350Făđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.ă

ă
Hình 2. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng EVA 7350F đến một số tính chất bitum cốc hóa 

Nhận xét:ăTheoăcácăkếtăquảăxácăđịnhăđượcăởăHìnhă2ănh壱năthấyărằng,ăkhiăhàmălượngăEVAă
7350Fătĕngăthìănhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộălúnăđànăhồiătĕng,ăcònăđộăcônălúnăgiảm.ăĐi隠uănàyăcóă
th吋ăgiảiăthíchălàădoăkhiătrộnăhợpăEVAăvớiăbitumă(phaăphânătánălàăEVAăvàăphaăliênătụcălàăbitum),ă
hàmălượngăEVAătĕngădầnăthìăhỗnăhợpăcũngătrởănênăđặcăquánhăhơn,ădoăđóăđộăcônălúnăsẽăgiảm.ă
雲ăhàmălượngăEVAă12%ăsoăvớiăbitumăthìănhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộălúnăđànăhồiăthayăđổiăkhôngă
đángăk吋.ăDoăv壱y,ăởăhàmălượngăkhảoăsátăEVA/Bitumălàă12%ăđãăchoăcácăgiáătrịăv隠ătínhăchấtăkhảoă
sátăc栄aăhỗnăhợpăbitumăcốcăhóaădùngălàmăv壱tăli羽uăchènăkheăđạtăđượcălàăcaoănhất.ăă

3.1.3  Ảnh hưởng của LDPE (FD21HN) đến một số tính chất của bitum cốc hóa 

Theoăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăthĕmădòăcũngănhưăcácănghiênăc泳uăđãăđượcăcôngăbốă[3,ă6,ă9],ă
đ隠ătàiăđãătiếnăhànhăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăLDPE-FD21HNăđếnăcácătínhăchấtăc栄aăhỗnăhợpă
bitumăcốcăhóaăvớiăcácăhàmălượngăkhảoăsátătừă0-14%.ăKếtăquảăxácăđịnhănhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộă
cônălúnăvàăđộălúnăđànăhồiăđượcătrìnhăbàyătrênăhìnhă3.ă

ă
 Hình 3. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng LDPE-FD21HN đến một số tính chất của hỗn hợp bitum cốc hóa 
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Kếtăquảăđoăđượcăởăhìnhă3ăthấyărằng,ăkhiăkhuấyătrộnăởănhi羽tăđộă150oCăthìăLDPE-FD21HNăbịă
hóaăm隠măvàăphânătánăvàoătrongăbitum.ăVi羽cătrộnăl磯năphaăbitumăvàăpolymeăLDPEăFD21HNăsẽă
tạoăraămộtăhỗnăhợpăvừaăcóătínhăchấtăbitumăvừaăcóătínhăchấtăc栄aăpolymeănhi羽tădẻo.ăKhiăhàmă
lượngăLDPEătĕngăthìănhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộălúnăđànăhồiătĕng.ăTuyănhiên,ăđộălúnăđànăhồiăc栄aă
hỗnăhợpăbitum-ăLDPEătĕngăkhôngănhi隠u,ădoăởănhi羽tăđộăphòngăthíănghi羽măLDPEăsẽăc泳ngătrởălạiă
vàămấtăđiătínhăm隠mădẻo.ăĐi隠uănàyăcũngăgiảiăthíchăchoăchỉătiêuăđộăcônălúnăsẽăgiảmăkhiătĕngăhàmă
lượngăLDPE-FD21HN.ăKhiătĕngăhàmălượngăLDPE-FD21HNălớnăhơnă10%ăKLăthìăcácăchỉătiêuăv隠ă
nhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộălúnăđànăhồiăđ隠uăthayăđổiăkhôngăđángăk吋.ă

Nhận xét chung: 

Từăcácăkếtăquảăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăSBS,ăEVAă7350FăvàăLDPE-FD21HNăđếnăcácătínhă
chấtăv隠ănhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộăcônălúnăvàăđộălúnăđànăhồiăc栄aăbitumăcốcăhóaăchoăthấy,ăsửădụngă
polymeănhi羽tădẻoăvớiăcácăhàmălượngă10%ăSBS/bitumăhoặcă12%ăEVA7350F/bitumăhoặcă10%ă
LDPE-FD21HN/bitumălàăphùăhợpăđốiăvớiăhỗnăhợpăbitumădùngăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkhe.ăKếtă
quảăsoăsánhăảnhăhưởngăc栄aă3ăloạiăpolymeănhi羽tădẻoăđượcănêuătrongăbảngă5.ă

Bảng 5. So sánh tính chất bitum biến tính b茨ng các lo衣i polyme nhiệt d飲o 

Nhiệt độ chảy m隠m Độ côn lún Độ lún đàn hồi 
STT Kí hiệu mẫu 

oC (150 g, 25 oC, 5s, 
1/10 mm) % 

1ă SBS/Bitumă(10%)ă 58ă 85ă 30ă

2ă
EVAă7350F/ăBitumă

(12%)ă
65ă 55ă 22ă

3ă LDPE-FD21HN/ăBitumă
(10%)ă 64ă 59ă 16ă

Tuyănhiên,ăth詠cătếăchoăthấyăkhiăsửădụngăEVAăhayăLDPEăthìăhỗnăhợpăbitumăcốcăhóaătrởănênă
rấtăc泳ngăởănhi羽tăđộă thườngăsẽăd磯năđếnăkhóăkhĕnăkhiă thiă côngăv壱tă li羽uăchènăkhe.ăMộtă trongă
nh英ngăyêuăcầuăv隠ăv壱tăli羽uăchènăkheălàăcóăđộăđànăhồiăcao,ătínhăbámădínhăkhiăkéoăvàăkhiănénăvớiă
bêătôngătốt.ăDoăđó,ăkhiăv壱tăli羽uăbitumăc泳ngăquáăthìăsẽătrởănênăgiònăởănhi羽tăđộăthấp.ăNgoàiăra,ă
khiăsửădụngăSBSăbiếnătínhăbitumăcốcăhóaăthìăngoàiăvi羽căcảiăthi羽nătốtănhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộă
cônălúnăthìăđộălúnăđànăhồiăc栄aăhỗnăhợpăv壱tăli羽uătĕngăcaoăhơnănhi隠uăsoăvớiăkhiădùngăEVAăhayă
LDPE.ăVìăv壱y,ăđ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăSBSăvớiăhàmălượngă10%ăKLăsoăvớiăbitumăcốcăhóaăchoăcácă
nghiênăc泳uătiếpătheo.ă

3.2 Nghiên c泳u ảnh hưởng hàm lượng lưu huǶnh đến một số tính chất c栄a hỗn hợp 
bitum cốc hóa 

Lưuăhuỳnhătừălâuăđãăđượcăsửădụngăđ吋ăcảiăthi羽nătínhăchấtăc栄aăbitum.ăKhiăbitumăcóăsửădụngă
lưuă huỳnh,ă thìă ởă nhi羽tă độă lớnă hơnă 120oCă cũngă làă khoảngă nhi羽tă độă nóngă chảyă c栄aă bộtă lưuă
huỳnh,ălưuăhuỳnhănóngăchảyăsẽălàmăgiảmăđộănhớtăc栄aăhỗnăhợpăbitumătừăđóăsẽătĕngăkhảănĕngă
d宇ădàngăthiăcôngăkhiăđổ/rótăv壱tă li羽uăchènăkhe.ăTheoămộtăsốănghiênăc泳uă[4,ă8],ăphảnă泳ngăc栄aă
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lưuăhuỳnhăvớiăbitumăphụăthuộcăvàoănhi羽tăđộăvàăthànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăbitum.ăD詠aăvàoămộtă
sốătàiă li羽uăđãăcôngăbốăvàăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăthĕmădò,ăđãă l詠aăchọnăcácăhàmălượngă lưuă
huỳnhălàă1%,ă2%,ă3%ă,4%,ă5%ăKLăsoăvớiăhàmălượngăbitumăcốcăhóaăđ吋ănghiênăc泳uăảnhăhưởngă
c栄aălưuăhuỳnhăđếnămộtăsốătínhăchấtăc栄aăhỗnăhợpăbitum-SBS.ăKếtăquảăxácăđịnhănhi羽tăđộăchảyă
m隠m,ăđộăcônălún,ăđộălúnăđànăhồiăđượcătrìnhăbàyătrongăHìnhă4.ă

ă
Hình 4. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng hàm lượng S đến tính chất hỗn hợp bitum  

Nhận xét:ăTừăkếtăquảăởăăhìnhă4ăthấyărằng,ăkhiăcóămặtălưuăhuỳnhăthìăcácătínhăchấtăc栄aăhỗnă
hợpăbitumăcốcăhóaăcũngăcũngăđãăđượcăcảiăthi羽năđángăk吋.ăNhi羽tăđộăchảyăm隠mătĕngătừă58ălênă
72oC,ăđộălúnăđànăhồiătĕngătừă30ălênă47%,ăđộăcônălúnăgiảmăkhôngăđángăk吋ătừă85ăxuốngă75.ăNhưă
v壱y,ăcóăth吋ănh壱năthấyărằngălưuăhuỳnhăđãăcóătươngătácăv隠ămặtăhóaăhọcăvớiăhỗnăhợpăbitum.ăCácă
cầuănốiă-S-Sătạoăraămạngălướiăkhôngăgiană3ăchi隠uătrongăhỗnăhợpăbitum,ătừăđóăđãănângăcaoăkhảă
nĕngăchịuănhi羽tăcũngănhưătínhăđànăhồiăc栄aăv壱tăli羽u.ăTheoăkếtăquảăkhảoăsát,ăởăhàmălượngălưuă
huỳnhă4%ăsoăvớiăbitumăthìăcácătínhăchấtăv隠ănhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộălúnăđànăhồiăđạtăcaoănhất,ă
vàăkhiă tiếpă tụcă tĕngăhàmă lượngă lưuăhuỳnhă lênă thìă lượngă lưuăhuỳnhădưăđãănổiă lênăb隠ămặtăvàă
c泳ngălạiăởănhi羽tăđộăthường.ăDoăv壱y,ăđ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăhàmălượngălưuăhuỳnhălàă4%ăKLăsoăvớiă
bitumăcốcăhóaăđ吋ătiếnăhànhăcácănghiênăc泳uătiếpătheo.ă

3.3 Nghiên c泳u ảnh hưởng c栄a ph映 gia hóa d飲o đến một số tính chất c栄a hỗn hợp 
bitum cốc hóa 

3.3.1 Khảo sát lựa chọn loại chất hóa dẻo phù hợp 

Chấtăhóaădẻoăsửădụngă trongăhỗnăhợpăbitumăhoặcăhỗnăhợpăpolymeăsẽă tĕngăđộăm隠mădẻo,ă
nângăcaoăkhảănĕngăhồiăphục,ătĕngăđộăgiãnădàiăkhiăkéoăc栄aăv壱tăli羽u.ăHi羽nătại,ăcóănhi隠uăch栄ngă
loạiăphụăgiaăhóaădẻoăsẵnăcóătrênăthịătrường,ăvàăquaătìmăhi吋uăth詠cătếăđ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăhaiăloạiă
chấtăhóaădẻoălàăDOTPăvàăParafinăcloăhóaăvớiăhàmălượngălàă1%ăKLăsoăvớiăbitumăcốcăhóaăđ吋ă
khảoăsátăthĕmădò.ăTỉăl羽ăcácăthànhăphầnătrongăhỗnăhợpănhưăsau:ă

-ăSBS:ă10%ăKLăsoăvớiăbitum.ă

-ăLưuăhuỳnh:ă4%ăKLăsoăvớiăbitum.ă

-ăChấtăhóaădẻo:ă1%ăKLăsoăvớiăbitum.ă
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Kếtăquảăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aăhaiăchấtăhóaădẻoălàăDOTPăvàăParafinăcloăhóaăđếnănhi羽tăđộă
chảyăm隠m,ăđộăcônălúnăvàăđộălúnăđànăhồiăc栄aăhỗnăhợpăv壱tăli羽uăđượcănêuătrongăBảngă6.ă

Bảng 6. Ảnh hưởng c栄a 1% KL chất hóa d飲o DOTP và Parafin clo hóa đến một số tính 
chất c栄a hỗn hợp bitum cốc hóa 

STT Tên chỉ tiêu Prafin clo hóa DOTP Mẫu đối ch泳ng 

1ă Nhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăoCă 72ă 73ă 72ă

2ă Độăcônălún,ă1/10ămmă 75ă 78ă 75ă

3ă Độălúnăđànăhồi,ă%ă 58ă 65ă 47ă

Quaăkếtăquảăđoăđượcăởăbảngă6ăcóăth吋ănh壱năthấyărằng,ăkhiăsửădụngăchấtăhóaădẻoăđ隠uăđãă
làmăthayăđổiăm泳căchỉătiêuăđộălúnăđànăhồi,ătrongăkhiăđóăm泳căchỉătiêuănhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộă
cônălúnăc栄aăhỗnăhợpăhầuănhưăkhôngăthayăđổi.ăSoăsánhăkếtăquảăthuăđượcăởăbảngă4.5,ăđ隠ătàiă
chọnăDOTPălàmăchấtăhóaădẻoăđ吋ănghiênăc泳uăvìăđãăcảiăthi羽nănhi隠uăv隠ăchỉătiêuăđộălúnăđànăhồiă
c栄aăhỗnăhợpăbitumăcốcăhóaătừă47%ălênă65%ă(tĕngă22%),ăcònăparafinăclohóaăchỉă tĕngăđộă lúnă
đànăhồiăc栄aăhỗnăhợpăbitumăcốcăhóaătừă47%ălênă58%ă(tĕngă11%).ă

3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất hóa dẻo DOTP đến một số tính chất của 

hỗn hợp bitum cốc hóa 

Đ隠ă tàiăđãă tiếnăhànhăkhảoăsátăhàmă lượngăDOTPă làă0,5%,ă1%,ă1,5%,ă2%,ă2,5%ăKLăsoăvớiă
bitumăcốcăhóa,ăkếtăquảăxácăđịnhănhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộăcônălún,ăđộălúnăđànăhồiăc栄aăhỗnăhợpă
bitumăcốcăhóaăđượcăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă5.ă

ă
Hình 5. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng DOTP đến hỗn hợp bitum 

Th詠cătếăthíănghi羽măchoăthấy,ăkhiăchoăphụăgiaăhóaădẻoăDOTPăvàoăhỗnăhợpăbitumăcốcăhóaăthìă
hỗnăhợpănàyăd宇ătrộnăhợpăhơnăvàăkhiăđôngăc泳ngăởănhi羽tăđộăthườngăđãătrởănênăm隠mădẻoăhơn.ăQuaă
cácăkếtăquảăxácăđịnhăđượcăởăHìnhă5ăthấyărằng,ănhi羽tăđộăchảyăm隠măhầuănhưăkhôngăthayăđổi,ăđộă
cônălúnătĕngătừă75ălênă82,ăđộălúnăđànăhồiătĕngătừă47ălênă65%.ăKếtăquảănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchănhưă
sau:ăKhiătĕngăhàmălượngăchấtăhóaădẻoăthìăchấtăhóaădẻoăđãătươngătácăvớiăcácăphầnătửăpolymeăcóă
mặtătrongăhỗnăhợpăbitum,ălàmăchoăcácăphânătửăchuy吋năđộngăd宇ădàngălênănhauăkhiăcóătácădụngăc栄aă
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ngoạiăl詠c,ădoăđóăhỗnăhợpăsẽăphânătánăvàoănhauăđồngăđ隠uăhơn,ăd磯năđếnăv壱tăli羽uăcóătínhăm隠mădẻoă
hơnăvàăhồiăphụcănhanhăhơnădướiătácăđộngănénăc栄aăngoạiăl詠c.ăKhiăhàmălượngăDOTPătĕngăcaoăhơnă
1%ăKLăthìăđộăcônălúnăvàăđộălúnăđànăhồiăhầuănhưăkhôngătĕngăn英a,ădoăđóăđ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăhàmă
lượngăDOTPălàă1,0%ăKLăsoăvớiăbitumăcốcăhóaăchoăcácănghiênăc泳uătiếpătheo.ă

3.4 Nghiên c泳u ảnh hưởng c栄a bột độn CaCO3 đến một số tính chất c栄a hỗn hợp 
bitum cốc hóa 

BộtăkhoángăCaCO3ăsửădụngăvàoăv壱tăli羽uăchènăkheăvớiămụcăđíchăngoàiăvi羽cănângăcaoăănhi羽tă
độăchảyăm隠m,ăđộăcônălúnăcònălàmăgiảmăkhảănĕngăcoăngótăvàăgiảmăgiáăthànhăc栄aăv壱tăli羽u.ăĐãă
tiếnăhànhăkhảoăsátăảnhăhưởngăhàmălượngăCaCO3ătừă0-30%ăKLăsoăvớiăbitumăcốcăhóa,ătỉăl羽ăcácă
thànhăphầnătrộnăhợpănhưăsau:ă

-ăSBS:ă10%ătheoăKLăsoăvớiăbitum.ă

-ăLưuăhuỳnh:ă4%ătheoăKLăsoăvớiăbitum.ă

-ăDOTP:ă1%ătheoăKLăsoăvớiăbium.ă

-ăBộtăkhoángătừă0-30%ătheoăKLăsoăvớiăbitum.ă

Kếtăquảăxácăđịnhănhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộăcônălún,ăđộălúnăđànăhồiăđượcăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă6.ă

ă
Hình 6. Đồ thị ảnh hưởng hàm lượng bột khoáng đến tính chất hỗn hợp bitum 

Quaăkếtăquảăđoăđượcăởăhìnhă6ănh壱nă thấyă rằng,ă khiă tĕngăhàmă lượngăCaCO3ă thìănhi羽tăđộă
chảyăm隠mătĕngălên,ătrongăkhiăđóăđộălúnăđànăhồiăvàăđộăcônălúnăđ隠uăgiảmădần.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ă
giảiăthíchălàădoăkhiăhàmălượngăbộtăkhoángătươngătácăvớiăhỗnăhợpăbitumăsẽăxuấtăhi羽năcảătươngă
tácăv壱tă lýăvàă tươngă tácăhóaăhọc.ăBộtăkhoángăsẽă làmă tĕngăkhảănĕngăchịuănhi羽tăc栄aăhỗnăhợpă
bitumădoăđóănhi羽tăđộăchảyăm隠măsẽătĕngălênăkhiăhàmălượngăbộtăkhoángătĕng.ăNgoàiăra,ăkhiăhàmă
lượngăbộtăkhoángă tĕngăsẽă làmăchoăhỗnăhợpă trởănênăquánhădoăđóăđộăcônă lúnăsẽăgiảm.ăTuyă
nhiên,ăth詠cănghi羽mănh壱năthấyăkhiăhàmălượngăbộtăkhoángăchoăvàoălớnăhơnă15%ăđãăgâyăraăhi羽nă
tượngăvónăcục,ăkhóăphânătánătrongăhỗnăhợpăbitumăcốcăhóa.ă雲ăhàmălượngăbộtăkhoángălớnăhơnă
15%ăthìăđộălúnăđànăhồiăkhôngăđạtăm泳căyêuăcầuătheoătiêuăchuẩnăchoăv壱tăli羽uăchènăkhe.ăDoăv壱y,ă
đãăl詠aăchọnăhàmălượngăbộtăkhoángălàă15%ăKLăsoăvớiăbitumălàăhàmălượngăthíchăhợpătrongăquáă
trìnhănghiênăc泳u.ă
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Kết luận:ăTrongăquáătrìnhănghiênăc泳uăcấpăphốiăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkhe,ăđãătiếnăhànhăkhảoă
sátăvàăl詠aăchọnăđượcăloạiăvàătỉăl羽ăcácăthànhăphầnănguyênăli羽uăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăđápă
泳ngăđượcăcácăyêuăcầuăđãăđ隠ăraănhưăsau:ă

-ăSBS:ă10%ăătheoăKLăsoăvớiăbitum.ă

-ăBộtălưuăhuỳnh:ă4%ătheoăKLăsoăvớiăbitum.ă

-ăPhụăgiaăhóaădẻoăDOTP:ă1,0ă%ătheoăKLăsoăvớiăbitum.ă

-ăBộtăkhoángăCaCO3:ă15%ătheoăKLăsoăvớiăbitum.ă

Đ吋ăchếătạoăđượcăv壱tăli羽uăchènăkheătừăbitumăcốcăhóaăđạtăcácătínhăchấtătốtănhấtăthìăcácăđi隠uă
ki羽năcôngăngh羽ăchếătạoăcũngărấtăquanătrọng.ăĐi隠uăki羽năcôngăngh羽ăsẽăquyếtăđịnhăđếnătínhăổnă
địnhăc栄aăsảnăphẩmăcũngănhưăsẽăliênăquanăđếnăchiăphíăsảnăxuấtăvàăgiáăthànhăsảnăphẩm.ă

3.5 Nghiên c泳u ảnh hưởng c栄a đi隠u kiện công nghệ đến tính chất c栄a v壱t liệu chèn khe 

Quáătrìnhănghiênăc泳uăcấpăphốiăchếătạoăv壱tă li羽uăchènăkheăđãăl詠aăchọnăcácăđi隠uăki羽năcôngă
ngh羽ăkhuấyătrộnălà:ă

-ăNhi羽tăđộăkhuấy:ă150ăoC.ă

-ăThờiăgianăkhuấy:ă60ăphút.ă

-ăTốcăđộăkhuấy:ă400ăvòng/ăphút.ă

Đ吋ănghiênăc泳uăcácăthôngăsốăcôngăngh羽ăảnhăhưởngătr詠cătiếpătớiăchấtă lượngăv壱tă li羽uăchènă
khe,ăđãănghiênăc泳uăquyătrìnhăphốiătrộnăđ吋ăđưaăraăquyătrìnhăchếătạoăcũngănhưăthờiăgianăkhuấyă
trộnăphùăhợpănhất.ă

3.5.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phối trộn chế tạo vật liệu chèn khe 

Đ吋ănghiênăc泳uăảnhăhưởngăthờiăgianăkhuấyătrộnăc栄aăcácăgiaiăđoạnăkhuấyătrộnăcácăloạiăv壱tă
li羽uăchoăvàoăbitumăđếnătínhăchấtăc栄aăc栄aăchènăkhe,ăđ隠ătàiăđãăcốăđịnhăhaiăthôngăsố:ăNhi羽tăđộă
khuấyătrộnă150oCăvàătốcăđộăkhuấyătrộnă400ăvòng/ăphútăđ吋ătiếnăhànhăkhảoăsát.ă 

Thờiăgianăkhuấyătrộnăcácăloạiăv壱tăli羽uăđ吋ăchếătạoăv壱tăă li羽uăchènăkheăđượcăkhảoăsátătheoă3ă
quyătrìnhănhưăsau:ă

+ăQuyătrìnhă1:ă

ă
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+ăQuyătrìnhă2:ăă

ă
+ăQuyătrìnhă3:ăă

ă
Kếtăquảăkhảoăsátămộtăsốătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăchếătạoătheoă3ăquyătrìnhătrênăđượcă

nêuătrongăBảngă7.ă

Bảng 7. Ảnh hưởng c栄a các quy trình phối trộn đến tính chất c栄a v壱t liệu chèn khe 

STT Tên chỉ tiêu Quy trình 1 Quy trình 2 Quy trình 3 M泳c đăng ký

1ă Nhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăoCă 79ă 82ă 82ă ≥ă80ă

2ă Độăcônălún,ă1/10ămmă 70ă 66ă 65ă ≤ă90ă

3ă Độălúnăđànăhồi,ă%ă 59ă 61ă 62ă ≥ă60ă

Quaăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăthờiăgianăkhuấyătrộnăởă3ăquyătrìnhănêuătrongăbảngă7ă
nh壱năthấy,ăởăquyătrìnhă1ăthìăchỉătiêuăv隠ănhi羽tăđộăchảyăm隠măvàăđộălúnăđànăhồiăc栄aăm磯uăkhôngă
đạtătheoăm泳căyêuăcầuăđãăđĕngăký;ăquyătrìnhă2ăvàăquyătrìnhă3ănh壱năđượcăv壱tăli羽uăchènăkheăcóă
cácătínhăchấtăđ隠uăđạtăm泳căyêuăcầuătheoăm泳căchấtălượngăđãăđĕngăký.ăTuyănhiên,ăcácăgiáătrịăv隠ă
nhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộăcônălún,ăđộălúnăđànăhồiătheoăquyătrìnhă2ăvàă3ăgầnănhưătươngăđươngă
nhau.ăDoăv壱y,ăđ吋ăgiảmăthờiăgianăkhuấyătrộnănhằmăgiảmăchiăphíăchoăquáătrìnhăsảnăxuấtăđ隠ătàiăđãă
l詠aăchọnăquyătrìnhă2ăchoănghiênăc泳uătiếpătheo.ă

3.5.2. Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ khuấy trộn đến một số tính chất của vật liệu 

chèn khe 

Đ吋ănghiênăc泳uăảnhăhưởngătốcăđộăkhuấyătrộnăđếnămộtăsốătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkhe,ăđ隠ă
tàiăđãă tiếnăhànhăkhảoăsátăởăcácă tốcăđộă100,ă200,ă300,ă400,ă500,ă600ăvòng/ăphútăởănhi羽tăđộă
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khuấyătrộnă làă150oCăvàăthờiăgianăkhuấyă làă60ăphút.ăKếtăquảăkhảoăsátăảnhăhưởngăc栄aătốcăđộă
khuấyăđếnănhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộăcônălúnăvàăđộălúnăđànăhồiăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăđượcăth吋ă
hi羽nătrongăhìnhă7.ă

ă
Hình 7.  Đồ thị thể hiện ảnh hưởng tốc độ khuấy đến một số tính chất của vật liệu chèn khe 

Quaăkếtăquảănh壱năđượcăởăhìnhă7ăthấyărằng,ăkhiă tốcăđộăkhuấyătĕngătừă100ăđếnă400ăvòng/ă
phútăthìăcácătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăđ隠uătĕng,ăkhiătốcăđộăkhuấyălớnăhơnă400ăvòng/ăphútă
thìăcácătínhăchấtăgầnănhưăkhôngăcảiăthi羽năthêmăn英a.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchălàăởătốcăđộă400ă
vòng/ăphútătrongătổngăthờiăgianăkhuấyătrộnă60ăphútăthìăm泳căđộăphânătánăc栄aăcácăthànhăphầnă
hỗnăhợpălàăcaoănhất.ăKhiătĕngătốcăđộăkhuấyălênăthìăngoàiăvi羽căsẽătiêuătốnănĕngălượngăthìăcũngă
sẽăgâyăraănhi羽tăcụcăbộălàmăchoăchấtălượngăsảnăphẩmăsauăkhiăkhuấyătrộnăkhôngăổnăđịnhăvàăcácă
tínhăchấtănh壱năđượcăcóăxuăhướngăgiảmăxuống.ăDoăđó,ăđãăl詠aăchọnătốcăđộăkhuấyălàă400ăvòng/ă
phútăchoăcácănghiênăc泳uătiếpătheo.ă

3.5.3 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ khuấy trộn đến tính chất của vật liệu chèn khe 

Doăcácăthànhăphầnăhỗnăhợpăchếătạoăv壱tă li羽uăv壱tă li羽uăchènăkheăch栄ăyếuălàăv壱tă li羽uăh英uăcơă
nênănhi羽tăđộăkhuấyă trộnăphảiă lớnăhơnănhi羽tăđộăchảyăm隠măc栄aăcácăpolymeăđ吋ăđảmăbảoăquáă
trìnhăkhuấyătrộnăđượcăđồngănhất,ăvàătránhăcácăthànhăphầnăh英uăcơăbịăphânăh栄yădoăquáănhi羽tă
gâyăảnhăhưởngăđếnăchấtălượngăsảnăphẩmăsauăkhiăkhuấyătrộn.ăĐãătiếnăhànhăkhảoăsátămộtăsốă
tínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăởăcácăkhoảngănhi羽tăđộă130ăoC,ă140ăoC,ă150ăoC,ă160ăoC,ă170ăoC,ă
kếtăquảăxácăđịnhănhi羽tăđộăchảyăm隠m,ăđộăcônălúnăvàăđộălúnăđànăhồiăđượcănêuătrongăHìnhă8.ă

ă
Hình 8. ǜnh hưởng của nhiệt độ khuấy trộn đến tính chất của vật liệu chèn khe 
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QuaăkếtăquảăởăHìnhă8ăchoă thấy,ăkhiă tĕngănhi羽tăđộăkhuấyă từă130oCălênă150oCăthìăcácă tínhă
chấtăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăđ隠uăđượcăcảiăthi羽n,ănhưngăkhiănhi羽tăđộătĕngălênăhơnă150oCăthìăcácă
tínhăchấtăthayăđổiăhầuănhưăkhôngăđángăk吋,ăth壱măchíăcóăxuăhướngăgiảmăxuống.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ă
giảiăthíchălàădoăkhiănângădầnănhi羽tăđộăthìăm泳căđộălinhăđộngăc栄aăcácăphầnătửăpolymeăcũngăsẽă
tĕng,ăchuy吋năđộngădoănhi羽tăcũngănhưătốcăđộăphảnă泳ngăhóaălýăxảyăraăsẽănhanhăhơnăd磯năđếnă
cácăphână tửăvàă thànhăphầnăcóă trongăhỗnăhợpăphână tánăđồngăđ隠uăhơn.ăDoăđó,ăđ隠ă tàiăđãă l詠aă
chọnănhi羽tăđộălàă150oCăchoăquáătrìnhăsảnăxuấtăthửătrongăphòngăthửănghi羽m.ă

3.6 Đánh giá chất lượng vật liệu chèn khe co giãn đường bê tông xi măng từ bitum 

cốc hóa 

Đ吋ăđánhăgiáămộtăcáchătoànădi羽nătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăchènăkheăchếătạoăđược,ăđãătiếnăhànhă
chếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăởăquyămôăphòngăthíănghi羽mă(3ăkg/mẻ).ăCấpăphốiănguyênăli羽uăchếătạoă
v壱tăli羽uăchènăkheăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă8.ă

Bảng 8. Cấp phối nguyên liệu 

TT Nguyên liệu Tỷ lệ khối lượng so bitum, % theo 
KL Khối lượng 

1ă Bitumăcốcăhóaă 100ă 2,308ăkgă

2ă SBSă 10ă 230,77ăgăă

3ă Bộtălưuăhuỳnhă 4ă 92,3ăgăă

4ă PhụăgiaăDOTPă 1,0ă 23,08ăgă

5ă BộtăkhoángăCaCO3
ă 15ă 346,15ăgă

Tổngă 130ă 3,00ăkgă

Sauăquáă trìnhăkhuấyă trộn,ăm磯uăv壱tă li羽uăchènăkheănghiênăc泳uă (MTBC-17)ăđượcăổnăđịnhăởă
đi隠uăki羽năphòngăthíănghi羽mătheoăthờiăgianăquyăđịnh,ăvàăđượcăđưaăđiăxácăđịnhăcácătínhăchấtăđãă
đượcăđĕngăkýătheoăđ隠ăcươngănghiênăc泳u.ăKếtăquảăđoăcácătínhăchấtăc栄aăv壱tăli羽uăMTBC-17ăvàă
soăsánhăvớiăm泳căchấtălượngăđĕngăkýătheoăđ隠ăcươngăđượcănêuătrongăBảngă9. 

Bảng 9. Các chỉ tiêu chất lượng c栄a v壱t liệu chèn khe MTBC-17 

M泳c chất lượng 
Tên chỉ tiêu 

Đơn 
vị đo Đăng ký Chế t衣o 

được 
Phương pháp thử 

Độăcônălúnăởă25oCă (1/10ămm)ă ≤ă90ă 66ă

Nhi羽tăđộăchảyăm隠mă oCă ≥ă80ă 83ă

Độăbámădínhăvớiăbêătôngătạiă25oC,ă
ởăđộăgiãnădàiă50%ă ă3ăChuăkỳă Đạtă Đạtă

Tínhătươngăthíchăvớiăbêătôngănh詠aă -ă Đạtă Đạtă

TCVNă9973:2013ă
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M泳c chất lượng 
Tên chỉ tiêu 

Đơn 
vị đo Đăng ký Chế t衣o 

được 
Phương pháp thử 

Độălúnăđànăhồiă %ă ≥ă60ă 62ă

Độălúnăđànăhồiăsauăkhiălãoăhóaă
nhi羽t,ă7ăngày,70ăoCă %ă -ă 60ă

Độăchảyăởă60oCă mmă -ă 3ă

Nhi羽tăđộăthiăcôngă oCă -ă 150-190ă

Từăbảngă9ănh壱năthấy,ăm泳căchấtălượngăc栄aăsảnăphẩmăMTBC-17ăđãăđạtăm泳căđĕngăkýăđ隠ăraă
vàăcũngăđápă泳ngăđượcăcácăchỉătiêuăkỹăthu壱tăđốiăvớiăv壱tăli羽uăchènăkheădạngăthiăcôngănóngătheoă
tiêuăchuẩnăTCVNă9974:ă2013.ăă

Đ吋ă nghiênă c泳uă cấuă trúcă hìnhă tháiă họcă b隠ămặtă v壱tă li羽uă chènă kheăMTBC-17,ă đãă sửă dụngă
phươngăphápăkínhăhi吋năviăđi羽nătửăquétă(SEM),ăhìnhăảnhăSEMăb隠ămặtăm磯uăbitumăcốcăhóaăvàă
m磯uăMTBC-17ăđượcăth吋ăhi羽nătrênăhìnhă9ăaăvàăb.ă

ăăăăăăă ă

ăăa,ăB隠ămặtăbitumăcốcăhóaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăb,ăB隠ămặtăMTBC-17ă

Hình 9. ǜnh SEM bề mặt vật liệu chèn khe MTBC-17 

Quaăkhảoăsátăv隠ăhìnhătháiăhọcămặtăv壱tăli羽uăbitumăcốcăhóaăvàăsảnăphẩmăMTBC-17ătrênăhìnhă
9ănh壱nă thấy,ăởăđộăphóngăđạiă 1000ă lầnăb隠ămặtă v壱tă li羽uă chènă kheăMTBC-17ă tươngăđốiă bằngă
phẳng,ăđặcăchắc,ăítălỗărỗngăvàăkhuyếtăt壱t,ăkhôngăxuấtăhi羽nănhi隠uăhi羽nătượngăvónăcục,ăch泳ngătỏă
cácăthànhăphầnătrongăhỗnăhợpăv壱tăli羽uăchènăkheăđãăphânătánăđồngănhất.ăNhưăv壱yăcóăth吋ănh壱nă
địnhărằng,ăcấpăphốiăđãănghiênăc泳uăcùngăvớiăcácăđi隠uăki羽năcôngăngh羽ătrongăkhuấyătrộnălàăphùă
hợpăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăchènăkheăđápă泳ngăcácăm泳căchỉătiêuătheoăđĕngăkýăcũngănhưăyêuăcầuăkỹă
thu壱tăc栄aătiêuăchuẩnăv隠ădòngăsảnăphẩmănày.ăă
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4. Kết lu壱n: 

-ăĐãănghiênăc泳uăchếătạoăthànhăcôngăv壱tăli羽uăchènăkheăđườngăbêătôngăxiămĕngătừăphếăthảiă
bitumăcốcăhóaăvàă lưuăhuỳnhăc栄aănhàămáyălọcăhóaădầuăđạtăcácăm泳căchấtă lượngăđãăđĕngăký.ă
Sảnăphẩmăv壱tăli羽uăchènăkheăgốcăbitumăcốcăhóaăđápă泳ngăđượcănhuăcầuăsửădụngătrongănước,ă
hạnăchếăhàngănh壱păkhẩuăvàăgiảiăquyếtăđượcăvấnăđ隠ăsửădụngănguồnănguyênăli羽uăphếăthảiăcóă
nguyăcơăgâyăôănhi宇mămôiătrườngăthànhăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăcóăíchăchoăxãăhội.ă

-ăV壱tă li羽uăchènăkheăgốcăbitumăcốcăhóaănghiênăc泳uăđượcăkhuấyă trộnă tạiă tốcăđộă400ăvòng/ă
phútăởănhi羽tăđộă150ăoC,ătrongăkhoảngăthờiăgianălàă60ăphút,ăvớiăthànhăphầnăcấpăphốiănhưăsau:ă

+ăăBitumăcốcăhóa:ă100ă%ăKL.ă

+ăăSBS:ă10%ăKLăsoăvớiăbitumăcốcăhóa.ă

+ăăBộtălưuăhuỳnh:ă4%ăăKLăsoăvớiăbitum.ă

+ăăPhụăgiaăhóaădẻoăDOTP:ă1%ăKLăsoăvớiăbitum.ă

+ăBộtăkhoángăCaCO3:ă15%ăăKLăsoăvớiăbitum.ă
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NGHIÊN CỨU S盈 DỤNG PHOSPHOGYPSUM  
LÀM V一T LI烏U SAN LẤP, Đ溢P NỀN 

Phần 1: Tổng quan v隠 các chỉ tiêu kỹ thu壱t c栄a Phosphogypsum 
trên thế gi噂i và khả năng sử d映ng 

RESEARCHăONăUSINGăPHOSPHOGYPSUMăASăMATERIALSă
FORăAGGRANDISEMENTăANDăFOUDITIONăSOILă

Partă1:ăAppliancationăandăspecificationăofăPhosphogypsumăinătheăworldă

ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. Khổng Thị Giang 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Bàiăbáoănàyătómătắtăv隠ăquáătrìnhăhìnhăthànhăc栄aăphosphogypsumăđồngăthờiătómătắtăcácătínhă

chấtăc栄aăphosphogypsumă(PG)ătrênăthếăgiới.ăPGăđượcăsửădụngăởărấtănhi隠uălĩnhăv詠căđặcăbi羽tălàă
làmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăĐốiăvớiăPGăthìăvấnăđ隠ăcầnăquanătâmălàăhàmălượngăchấtăphóngăxạăvàăcácă
thànhăphầnăôănhi宇măcóătrongăđóăcóăth吋ăgâyăảnhăhưởngăxấuătớiămôiătrườngăvàăs泳căkhỏeăconă
người.ăDoăđóăvi羽căxácăđịnhăcácăloạiătạpăchấtătrongăPGărấtăquanătrọngăđ吋ăcóăth吋ăsửădụng,ăquảnă
lýăvàăcácăchínhăsáchămôiătrườngăphùăhợp.ă

Từ khóa:ăphosphogypsum,ămôiătrường,ăphóngăxạ.ă
Abstract:  
Thisă paperă summarizesă theă applicationă andă theă specificationă ofă phosphogypsumă ină theă

world.ăPGăisăusedăinămanyăareas,ăespeciallyăforăbuildingămaterials.ăHowever,ăităisăimportantătoă
noteăthatătheăcontentăofăradioactiveămaterialăandăitsăcontaminantsăwhichăareăharmfulăharmfulăonă
theăenvironmentăandăhumanăhealth.ăTherefore,ăidentifyingăimpuritiesăinăPGăisăimportantăforăuse,ă
management,ăandăenvironmentalăpoliciesăproperly.ă

Keywords:ăphosphogypsum,ăenvironment,ăradiation.ă

ă

1. Quá trình hình thành PG 

Phosphogypsumă (PG)ă làăsảnăphẩmăphụăc栄aăquáă trìnhăsảnăxuấtăaxităphosphorică từăquặngă
phosphatăsửădụngăch栄ăyếuăbằngăphươngăphápăướtă[1,ă2].ă

Quặngă phosphată cóă thànhă phầnă khoángă chínhă baoă gồm:ă goethiteă vàă quartz,ă fluorapatiteă
[Ca10F2(PO4)6.CaCO3]ă [3].ă Quặngă phosphată ch泳aă hàmă lượngă nhỏă Ală -phosphates,ă anatase,ă
magnetite,ămonaziteăandăbarite.ăQuặngăphosphatăcóăch泳aăcảăcácăkimăloạiănặngăvàănguyênătốă
vếtănhưăcadmiumă(Cd)ăvàănickelă(Ni)ăvàămộtăsốănguyênătốăphóngăxạănhưă238Uăvàă232Th.ăThànhă
phầnăquặngăapatităcóăhàmălượngătrungăbìnhănhưăsau:ă[4]ă
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Cặnăkhôngătan:ă0,2-15%ă MgO:ă0,1-0,2%ă F:ă2,8-3,1%ă ăăăăăP2O5:ăă39-40%ă

Fe2O3ă:ă0,1-ă0,3%ă ă CaO:ă45-52%ăă Al2O3ă:ă0,5-ă0,9%ă

Đáăphosphatăsauăkhiăđượcăkhaiăthácăởămỏăđượcărửaăđ吋ătáchăđất,ăđá...[12].ăCácăhạtălọtăsàngă
200ăđượcătáchăraăthôngăquaărửa.ăCácăhạtălớnăhơnăđượcăđưaăquaătuy吋nănổiăsửădụngăamineăđ吋ă
loạiă bỏă cátă silică raă khỏiă quặng.ăQuặngă sauă đóă đượcă sấyă vàă nghi隠nă tớiă kíchă thướcănhỏăhơnă
150µm.ăBộtăquặngănàyăphảnă泳ngăvớiăaxităH2SO4ătrongăbìnhăphảnă泳ng.ăPhảnă泳ngăchínhăxảyăraă
gi英aăquặngăphosphatăvàăaxităH2SO4ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăphảnă泳ngă(1):ă

Ca5F(PO4)3ă+ă5H2SO4ă+ă5nH2Oăă3H3PO4ă+ă5CaSO4.nH2Oă+ăHFă (1)

Sảnăphẩmăchínhă làăaxită phosphorică vàă sảnăphẩmăphụă làăPG.ăPGăđượcă lọcă táchăkhỏiă axită
phosphoricădướiădạngăhồăvàăđượcăv壱năchuy吋năraăbãiăthảiă

              S > 99.5%                                             Apatit 32% P2O5                               NH3 lỏng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ă

Hình 1: Sơ đồ dây chuyền sản xuất DAP tại công ty DAP Đình Vũ 

2. Các tính chất cơ bản c栄a phosphogypsum 

Tínhăchấtăc栄aăPGăphụăthuộcăvàoăđặcătínhăt詠ănhiênăc栄aăquặngăphosphat,ăloạiăphươngăphápă
ướtăsửădụng,ăhi羽uăquảăv壱năhànhăc栄aănhàămáy,ăphươngăphápăchônălấp,ăthờiăgian,ăđịaăđi吋măvàă
độăsâuăc栄aăbãiăthải.ă

2.1 Tính chất vật lý 

Tínhăchấtăv壱tălýăc栄aăPGăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă1ădướiăđây.ă

Bồn chứa NH3 lỏng 

SảnăxuấtăH2SO4ă

Bồn chứa 
H2SO4 

Phân hủy Apatit 

Phosphogypsum 

CaSO4.nH2O 

Lọc tách H3PO4 loãng 

Trung hòa và tạo hạt DAP 

Cô đặc H3PO4 Sấy sản phẩm 

Bồn chứa H3PO4 Đóng bao sản phẩm DAP 
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Bảng 1: Tính chất v壱t lý c栄a PG [1] 

Tên chỉ tiêu Giá trị trung bình 

Độăẩmăsauăkhiăđổăraăbãi,ă%ă 25-30ă

H羽ăsốăthấm,ăcm/să 2.10-5ă-ă1.10-3ă

Độăhòaătanătrongănướcămuối,ăg/lă 4.1ă

Khốiălượngăriêng,ăg/cm3ă 2.27ă-ă2.4ă

Khốiălượngăth吋ătíchăchặt/đổăđống,ăg/cm3ă 1.7/0.9ă

Kíchăthướcăhạtătrungăbình,ămmă 0.045-0.250ă

Cấuătrúcătinhăth吋ă Hìnhăthoiăvàăhìnhătrụălụcălĕngă

Màuăsắcă Xámăđenă

Tỷăl羽ălỗăxốp,ă%ă 1.064-3.415ă

Tínhăchấtăv壱tă lýăc栄aăPGăphụă thuộcăvàoănguồnăgốcăđáăphosphateăvàăđi隠uăki羽năphảnă泳ng.ă
Ngoàiăraăcònăphụăthuộcăvàoăđi隠uăki羽năthờiăgianăthảiăraăngoàiăbãi.ă

ă
Hình 1. ǜnh SEM của PG ở các độ phóng đại khác nhau [1] 

 Tính phóng x衣 c栄a PG 

PGăch泳aălượngăđángăk吋ăchấtăphóngăxạăUrani.ăNguồnăphóngăxạăquanătrọngăc栄aăPGălàă226Ra,ă
vớiăhoạtăđộăphóngăxạătừă15ă(ởăThụyăĐi吋n)ăđếnă1140ăBq/kgă(ởăFlorida,ăMỹ).ăBảngă2ăđưaăraăkếtă
quảăphânătíchăphóngăxạăc栄aăPGăởăcácănguồnăkhácănhauătrênăthếăgiới.ă

Bảng 1: Kết quả phân tích phóng x衣 c栄a PG ở các nguồn khác nhau [1] 

Tênăquốcăgiaă 238Uă 226Raă 210Pbă 210Poă 230Thă

TâyăBanăNhaă 140ă 620ă -ă 82ă 280ă

TrungăQuốcă 15ă 85ă 82ă 82ă -ă
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Indonesiaă 43ă 473ă 480ă 450ă -ă

遺năĐộă 60ă 510ă 490ă 420ă -ă

AiăC壱pă -ă 100ă -ă 445ă -ă

Mỹă(Florida)ă 130ă 1140ă 1370ă 1030ă 113ă

Úcă 10ă 500ă -ă -ă -ă

ThụyăĐi吋nă 390ă 15ă -ă -ă -ă

2.2 Các tính chất hóa h丑c c栄a PG 

Tùyăthuộcăvàoănguồnăgốcăquặng,ăquáătrìnhăphảnă泳ng,ăhi羽uăsuấtăphảnă泳ngămàăPGăcóăthànhă
phầnăhóaăkhácănhau.ăThànhăphầnăhóaăc栄aăPGătừăcácănguồnăkhácănhauătrênăthếăgiớiăđượcăth吋ă
hi羽nătrongăBảngă3.ăă

Bảng 2: Thành phần hóa c栄a PG t瑛 các nguồn khác nhau [1] 

Thànhăphầnă Caoă SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă MgOă SO3ă Na2Oă P2O5ă F-ă

Angiêriaă 31.18ă 0.88ă 0.10ă 0.03ă 0.06ă 40.90ă 1.32ă 0.87ă 1.20ă

AiăC壱pă 32.13ă 8.78ă 0.29ă 0.35ă 0.09ă 37.60ă -ă 1.82ă 0.80ă

遺năĐộă 31.09ă 0.29ă 0.54ă ă 1.31ă 43.21ă 0.29ă 0.47ă 0.86ă

ThổăNhĩăKìă 32.04ă 3.44ă 0.88ă 0.32ă -ă 44.67ă 0.13ă -ă 0.79ă

TrungăQuốcă 30.79ă 1.88ă 2.10ă -ă 0.8ă 42.56ă -ă 0.50ă ă

Moroccoă 30.5ă 9.5ă 2.8ă 0.9ă 0.3ă 42.9ă -ă 0.5ă 0.15ă

Tunisiaă 31-32ă -ă 0.1ă 0.1ă 0.4ă 46ă 0.3ă 1.2ă 1.2ă

Mỹă 25-31ă 3-18ă 0.1-0.3ă 0.2ă -ă 55-58ă -ă 0.5-4.0ă ă

Ngoàiăra,ăt壱păhợpăcácănguyênătốăvếtătừăcácăm磯uăPGăkhácănhauătrênăthếăgiớiăđượcăth吋ăhi羽nă
trongăBảngă4.ă

Bảng 3: Hàm lượng một số nguyên tố vết (mg/kg) trong các nguồn PG khác nhau [1] 

Nguyên tố Florida Idaho Nam Phi Tuynidi 

Agă <1ă 1-11ă -ă -ă

Asă 40ă <1-2ă -ă -ă

Au(µg/kg)ă -ă 3-15ă -ă -ă

Bă 3ă <10-30ă -ă -ă

Baă 7ă 20-140ă 140ă -ă

Beă 1ă 1-2ă -ă -ă
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Nguyên tố Florida Idaho Nam Phi Tuynidi 

Bră -ă 1-2ă -ă -ă

Cdă 7ă 9-28ă -ă 40ă

Clă -ă <100-300ă -ă 0,025ă

Coă 2ă <1ă-ă1ă -ă 8ă

Cră -ă <10-70ă -ă 20ă

Cuă 8ă 10-42ă 103ă 6-11,5ă

Hgă(µg/kg)ă -ă -ă <50ă 14000ă

Mhă 15ă <2-10ă -ă 6ă

Moă 16ă <1-2ă -ă 5ă

Niă 2ă 3-15ă <13ă 15ă

Pbă -ă 3-7ă -ă 5ă

Rbă -ă <10-20ă -ă -ă

Sbă 100ă 0,3-0,8ă -ă -ă

Seă -ă 4-64ă -ă -ă

Sră 10ă 610-670ă -ă 1100ă

Thă -ă <1-1ă -ă 2ă

Uă -ă 6-13ă -ă -ă

Vă 19ă 10-40ă -ă -ă

Yă 2ă 100-120ă 50ă -ă

Гnă 9ă 18-112ă 6ă 315ă

Гră 10ă <10-110ă 185ă -ă

Trongăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ă2ăthànhăphầnăchínhăảnhăhưởngătớiăchấtălượngălàăP2O5ăvàăFlo.ăĐốiă
vớiăP2O5ăthìăởăcácăhợpăchấtăCa3(PO4)2,ăăCa(H2PO4)2ăăvàăCaHPO4.2H2O,ăaxităphotphoric.ăCònă
FloăởădạngăNaF,ăNa2SiF6,ăNa3AlF6,ăNa3FeF6ăvàăCaF2.ă 

Bảng 4: Thành phần P2O5
- và F- ở một số nguồn khác nhau [4] 

Thành phần Hàm lượng  (%) 

 PGl PG2 PG3 

-ăP2O5ăhòaătană
-ăP2O5ădạngăđồngăkếtă
tinhă(co-crystalline)ă
-ăP2O5ăkhôngătană
-ăP2O5ătổngă

0,36ă
0,50ă
ă

0,06ă
0,92ă

0,24ă
0,20ă
ă

0,03ă
0,47ă

0,25ă
0,51ă
ă

0,26ă
1,02ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 538ă

Thành phần Hàm lượng  (%) 

 PGl PG2 PG3 

-ăFăhòaătană
-ăFăkhôngătană
-ăTổngăhàmălượngăFă

1,03ă
0,47ă
1,50ă

0,41ă
0,45ă
0,86ă

-ă
-ă
-ă

Hợpăchấtăh英uăcơă 0,13ă 0,44ă 0,38ă

3. Ảnh hưởng c栄a PG t噂i môi trư運ng 

Vi羽căch泳aăPGăkhôngăquaăti隠năxửălýătiêuătốnădi羽nătíchăđấtălớnăvàăcóăth吋ăgâyăraăôănhi宇măđấtă
nướcăvàăkhôngăkhíă[1].ă謂nhăhưởngăxấuătớiăkhôngăkhíălàădoăbàoămònăc栄aăcácăđốngăPGăvàăphátă
thảiăcácăchấtăgâyăôănhi宇măcaoădoăcóăhơiăch泳aăcácăkimăloạiănặng,ămuốiăsulphat,ă floruasilicat,ă
HF,ăP2O5,ăcadmiumăvàă226Ra.ăCácănhânătốăkhôngăkhíăcóăth吋ăphátătánăcácăchấtăôănhi宇mătớiăcácă
vùngălânăc壱n.ă

3.1. Ọ nhi宇m không khí 

Nhi隠uănghiênăc泳uăchoăthấyă90%ălượngăPoăvàăRaăcóătrongăđáăphosphatăđượcătồnăđọngătrongă
PG,ă trongăkhiă lượngăUă làă<ă20%ă[1].ă ăV磯năđ隠ăgặpăphảiăđốiăvớiăcácăđốngăPGă làăs詠ăphátă thảiă
222Rnălàăsảnăphẩmăphânărãăc栄aă226Ra,ălàănguyênătốăphóngăxạăgâyăđộtăbiếtăgenăởăngười.ăTheoă
quyăđịnhăc栄aăcụcăbảoăv羽ămôiătrườngăMỹ,ănghiêmăcấmăsửădụngăPGăcóăhàmăhượngă226Raăvượtă
quáă70ăBq/kgătrongănôngănghi羽p,ăvàăhàmălượngătốiăđaă226Raăhítăphảiăkhôngăkhíătừăb隠ămặtăv壱tă
li羽uăch泳aă226Raălàă0,74ăBq/m2/s.ăNhi隠uănghiênăc泳uăchỉăraărằngănhi隠uăbãiăthảiăPGătrênăthếăgiớiă
phátăthảiăhàmălượngăchấtăphóngăxạăraăngoàiăkhôngăkhíălớnăhơnăm泳căquyăđịnh.ă

Lysandrouăvàăcộngăs詠ă[5]ăđoătốcăđộăphátăxạă222Rnăc栄aăm磯uăPGăchônăởăvùngăvenăbi吋năc栄aă
Cyprus,ăchoăvàoălọănh詠aăkínăvàăđoăđạcăs詠ăphátătri吋năhoạtăđộăc栄aăRnătheoăthờiăgian,ătrongă80ăh.ă
Kếtăquảăchoăthấy,ătốcăđộăphátăxạă222Rnănằmătrongăkhoảngă0,35ă-ă1,1ăBq/h,ăcaoăhơnătốcăđộăphátă
xạăRadonăn隠năđịaălýăởăCyprus.ăDoăđóăPGăđãălàmătĕngăm泳căRadon,ătạoăraălượngăphóngăxạălớnă
tớiăconăngười,ăcóătrườngăhợpăđãăđạtăm泳că17ămSv/nĕm.ă

3.2. Ọ nhi宇m nư噂c và đất 

雲ăcácăbãiăthảiăPG,ăthườngăxảyăraăhi羽nătượngătáchăchiếtăc栄aăcácănguyênătốănguyăhại,ăchúngă
cóăth吋ătíchătụălạiătrongăđấtăgầnăđóăhoặcăngấmăvàoănướcăngầmă(gâyăôănhi宇mămôiătrường),ăcuốiă
cùngăsẽătíchătụătrongăcơăth吋ăconăngườiă[1].ăă

ăKhiăch泳aăPGătrongăcácăbãiăthảiămàăkhôngăcóăbi羽năphápălótăcácătấmăHDPEăthìăFloătrongăPGă
cóă th吋ă làmăhòaătană lớpăđấtăởădưới,ănênăcóă th吋ăđẩyănhanhăquáătrìnhăôănhi宇mănướcăvàăđấtăởă
dướiă [4].ăFloă tấnăcôngăcácăkhoángăsilicatăvàăhòaă tanăchúng.ăQuáă trìnhăhòaă tanăFloă trongăđấtă
theoăphươngătrìnhădướiăđây: 

H2Oă+ăHFă+ăMAlSiO2ă→ăM+ă+ăAlF3ă+ă(4H2O)ă+ăSiF4ă+ănH2Oă

Trongăđó:ăMAlSiO2ăđạiădi羽năchoăcácăkhoángăalumisilicată
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Mălàăđạiădi羽năchoăCa,ăMg,ăNa,ăK,ăvàăFeă

Trongăthiênănhiên,ăcácăhợpăchấtăc栄aăfloruaăkháăb隠năv英ng,ăítăbịăphânăh栄yăbởiăquáătrìnhălàmă
sạchăvàăhầuăhếtăđ隠uăkhôngă tan.ăVìăv壱yăcácăchấtăôănhi宇nă floruaă thườngădịchăchuy吋n,ă tồnă tạiă
trongămôiătrườngănước.ă

Haridasanăvàăcộngăs詠ă[16]ănghiênăc泳uăs詠ătáchăchiếtăc栄aăm磯uăPGătrongănướcăcấtă(pHă=ă6)ă
vàănướcămưaă(pHă=ă5,0ă-ă5,8)ătrongăcácăkhoảngăthờiăgianăvàătỷăl羽ărắn/lỏngăkhácănhau.ăKếtăquảă
choăthấyăs詠ătáchăchiếtă226Raătrongănướcămưaă(0,09ậ0,28ăBq/l)ăthấpăhơnătrongănướcăcấtă(0,08ậ
0,38ăBq/l).ăTrongăđi隠uăki羽năthờiătiếtăt詠ănhiênă(mưa),ăhoạtăđộă226Raăcaoănhấtălàă0,53ăBq/l,ăthấpă
nhấtă làă0,07ăBq/l.ăHầuăhếtă cácăgiáă trịă đoăđượcăđ隠uă lớnăhơnăm泳căquyăđịnhă trongă tiêuă chuẩnă
nướcăuốngăc栄aă遺năĐộă(0,1ăBq/l).ă

Azouaziăvàăcộngăs詠ă[17]ănghiênăc泳uăđộăhòaătanăc栄aăPGăởăMoroccaătrongănước.ăHoạtătínhă
c栄aă226RaătrongăđáăphosphatăvàăPGălầnălượtălàă1700ăandă1420ăBq/kg.ă20ăgăPGăđượcăhòaă50ă
mLănướcăcấtătrongă20ăhăởăcácăpHăkhácănhauă(2,10ậ8,84).ăKếtăquảăchoăthấy,ălượngă226Raătáchă
chiếtătrungăbìnhălàă26,4%.ă

Burnettăvà Elzerman [18]ănghiênăc泳uăs詠ădiăchuy吋năc栄aăcácănguyênătốăphóngăxạătừăcácăbãiă
thảiăPGăởăFloridaă(Mỹ).ăKếtăquảăchoăthấy,ăcácădungădịchăbãiăthảiăcóăđộăpHă2,43ă±ă0,10,ăcườngă
độă ionăcao,ăhàmălượngăchấtărắnăhòaătană(з18,700ăµg/kg)ă trongăkhiănướcăng壱măb隠ămặtăxungă
quanhăbãiăthảiăcóăhàmălượngăchấtărắnăhòaătanăkhoảngă3300ăµg/kg,ăpHă=ă6,33ă±ă0,65ă(tươngăt詠ă
nướcăngầmă trongăvùng).ăV隠ămặtăhóaăhọcăphóngăxạ,ă choă thấyă trongăbãiă thải,ă cácănguyênă tốă
phóngăxạăch栄ăyếuă tồnă tạiă ăởădạngăhợpăchấtăph泳căvớiă sulphată vàăphosphat,ă khôngă tíchăđi羽nă
hoặcă tíchăđi羽năâm,ăkháă linhăđộng.ăTuyănhiên,ănếuăpHădướiăbãiă thảiă tĕng,ăs詠ăkếtă t栄aăc栄aăcácă
phaărắnănhi隠uăthànhăphầnăngĕnăcảnăs詠ădiăchuy吋năởădi羽nărộngăc栄aăcácănguyênătốăphóngăxạăraă
ngoàiănướcăngầmăvàăb隠ămặt.ă

Nghiênăc泳uăc栄a Bolivar vàăcộngăs詠ă [19]ă v隠ămôiă trườngănướcăc栄aăcửaăsôngăởăTâyăBană
Nha,ăchoăthấyăcóăs詠ăôănhi宇mănghiêmătrọngăc栄aănhómăcácănguyênătốăphóngăxạăUăch泳aătrongă
bãiăthảiăPGăgầnăvùngănướcăc栄aăsông.ăHàmălượngă210Poălàă10ă±ă3ămBq/l,ăvượtăxaăm泳căthôngă
thườngăc栄aănướcăcửaăcôngăkhôngăôănhi宇mă (2ămBq/l).ăHàmă lượngă trungăbìnhă 238Uăkhiăm詠că
nướcă thấpăvàă caoă lầnă lượtă làă 43±7ămBq/lă vàă38±3ămBq/l,ă kháă tươngă t詠ăm泳că40ămBq/lă c栄aă
nướcăbi吋năkhôngăbịăôănhi宇m.ăă

Perez-Lopeză vàăcộngăs詠ă [20]ănghiênăc泳uăs詠ădiăchuy吋năc栄aăcácăkimă loạiă từăđáăphosphată
sangăPG,ăsauăđóătớiăcửaăsông.ăKếtăquảăchoăthấy,ănhìnăchungăcácăkimăloạiăđượcănghiênăc泳uă
đ隠uăchuy吋năhi羽uăquảătừăđáăphosphatăsangăphếăthảiăPGădướiădạngăphầnălinhăđộng,ăcóăchỉăsốă
chuy吋nătrungăbìnhă140±22%.ăĐốiăvớiăbãiăthảiăPGă100ătri羽uătấn,ăcácăkimăloạiăhòaătanătrongănướcă
đượcăthảiăraăcửaăsôngăướcătính:ăBaă(6509ătấn),ăГnă(6726ătấn),ăNiă(232ătấn),ăCuă(1158ătấn),ăCdă
(667ătấn)ăvàăSră(54.219ătấn).ăDoăđó,ăchúngăgâyăôănhi宇mănghiêmătrọng,ăbịăphátătánăxaădọcătheoă
bờăbi吋nădoăth栄yăchi隠uăvàăsóng.ă

Al-Masriăvàăcộngăs詠ă[21]ăđãănghiênăc泳uăs詠ătáchăchiếtăc栄aăCd,ăCu,ăUăvàăГnătrongăbãiăthảiă
PGăởăSyri.ăThíănghi羽mătáchăchiếtăliênătụcăvàătheoămẻ,ăsửădụngănướcăcấtăvàăH2SO4ă(0,1ậ1ămol/l)ă
vàătáchăchiếtătheoăbướcăsửădụngănướcăcấtăvàăcácăchấtăphânătáchăcóătínhăchọnălọcăkhácănhau.ă
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S詠ătáchăchiếtătheoăbướcăc栄aăPGătrongăaxităđặc,ăchoăthấyăcácănguyênătốăvếtăđượcăhòaătanătheoă
th泳ăt詠ăsau:ăUă(31%),ăCdă(25%),ăГnă(10%),ăvàăCuă(10%).ăKhiătĕngăhàmălượngăH2SO4,ăs詠ăhòaă
tanăU,ăCd,ăГnăvàăCuătĕng.ăĐộămịnăPGătĕng,ăs詠ăhòaătanăc栄aăcácănguyênătốătĕng.ă

Lysandrou và Pashalidisă[22]ănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăcácăăthànhăphầnătrongădungădịchă
(độăaxităvàăđộămặn)ă lênăs詠ătáchăchiếtăc栄aăUătừăbãiă thảiăPGăsửădụngănướcătáchă ionăvàănướcă
bi吋n.ăCácăm磯uălấyătừă3ăvùngăcóăđộăaxităvàăhàmălượngămuốiăvàătuổiăc栄aăPGăkhácănhau.ăA1ăvàă
A2ă lầnă lượtă làăm磯uăPGă lâuăngàyăvàăm磯uăPGămới,ăA3ă làăm磯uăcóăđộămặnăcaoădoănướcăbi吋n.ă
HàmălượngăUătrongăbãiăthảiăPGătrongăA1,ăA2,ăA3ălầnălượtălàă75,ă30ăvàă40ăBq/kg.ăNồngăđộăUă
trongăcácădungădịchăbãiăthảiălàă2,81ăvàă282mg/l.ăNgoàiăra,ăđộăhòaătanăc栄aăPG,ăcụăth吋ălàăs詠ătáchă
chiếtăc栄aăCaăvàăUăđượcătĕngă103ăkhiătĕngăđộămặn,ădoăảnhăhưởngăc栄aăcườngăđộăionăđếnăđộă
hòaătanăc栄aăPG.ăDoăđóăhàmălượngălớnăUăđoăđượcătrongăPGătừăA1ă(75ăBq/kg),ăsoăvớiă40ăBq/kgă
trongăPGătừăA3ă(m磯uămàăUătáchăchiếtădoănướcăbi吋n)ăgâyăraăphátătánăquanătrọngăc栄aăUăraăbi吋nă
gầnăđó.ă

4. Khả năng sử d映ng PG 

Trênăthếăgiới,ăchỉăcóăkhoảngă15%ăPGăđượcătáiăsửădụngă làmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ng,ăphânăbónă
nôngănghi羽păhoặcăcảiătạoăđất,ăphụăgiaăđi隠uăchỉnhăđôngăkếtătrongăxiămĕngăPortlandăvàălàmătấmă
thạchăcao.ăCònă lạiă85%ăkhôngăcóăbi羽năphápăxửă lý,ăđượcătr英ătạiăcácăbãiă thải,ăvừaăchiếmămộtă
phầnădi羽nătíchăđángăk吋,ăvừaăgâyăthi羽tăhạiănghiêmătrọngăv隠ămôiătrườngăkhôngăkhí,ăđấtăvàănướcă
[1].ăMộtăvấnăđ隠ăđángăquanătâmălàăkhảănĕngăròărỉăcácăthànhăphầnăđộcăhạiătừăPG,ătíchătụătrongă
đấtăởăkhuăv詠căxungăquanhăhoặcădịchăchuy吋năvàoătrongănướcăgâyăôănhi宇m.ăă

TạiăcácănướcănhưăNh壱t,ăPháp,ăBỉ,ăĐ泳c,ăPhầnăLanăphosphogypsumăđượcăsửădụngăđ吋ăsảnă
xuấtă xiămĕng,ă vàă chấtă kếtă dínhă thạchă cao.ăVi羽că tĕngăquyămôăgiaă côngăphosphogypsumă liênă
quanăkhôngăchỉăhi羽uăquảăkinhătếămàăcònădoăcácăđòiăhỏiăngàyăcàngăcaoăc栄aăcơăquanăki吋măsoátă
v羽ăsinhămôiătrường.ă

ă Hi羽nă nayă cácă nghiênă c泳uă rộngă vàă toànă di羽nă trênă thếă giớiă choă thấyă khảă nĕngă sửă dụngă
phosphogypsumătheoăcácăhướngăsau:ă

ăPhụăgiaăchoăxiămĕngănhằmăthayăthếăthạchăcaoăt詠ănhiên.ă[6,ă13]ă
ăSửădụngătrongănôngănghi羽p:ăđi隠uăhòaăđấtă(đốiăvớiăđấtăphèn)ă.ă[7,ă8]ă
ă Sửă dụngă trongă đườngă giaoă thôngă (làmă lớpă móngă baseă vàă sub-baseă choă đườngă giaoă

thông),ăbi吋năvàăvenăbi吋n,ăv壱tăli羽uăgiaăcốăn隠năđất...ă

ăSửădụngătrongăxâyăd詠ngă(dùngătrongăsảnăxuấtăgạchăhoặcămộtăsốăchấtăkếtădínhăkhác..).ă[9,10]ă
ăSửădụngătrongăsảnăxuấtăthạchăcao,ătấmăthạchăcao,ăvánăsợiăthạchăcao...[15]ă
ăSửădụngălàmăphụăgiaăkhoángăhóaătrongăquáătrìnhănungăluy羽năclanhkeăxiămĕngă[11,12];ă
ăThànhăphầnănguyênăli羽uăchínhăkhiăsảnăxuấtăxiămĕngătrắngăvàăxiămĕngăkhoángăsulfoănhi羽tă

độănungăthấpă[14]ă

ăLàăphụăgiaăchoăthạchăcaoăkỹăthu壱tăđ吋ăchếătạoăkhuônătrongăcôngănghi羽păgốmăs泳;ă
ăLàăchấtăđộnătrongăsảnăxuấtăcácăsảnăphẩmăcaoăsuăvàăgiấy…ă
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Vi羽cănghiênăc泳uăloạiăbỏătạpăchấtăvàăgiảmănồngăđộăchấtăôănhi宇mătrongăPGăđ吋ăchoăphépăPGă
đượcăsửădụngănhi隠uăhơn,ăhi羽uăquảăhơnălàărấtăcầnăthiết.ăMộtăsốătàiăli羽uătrìnhăbàyăphươngăphápă
xửălýăPGăđượcăphânăloạiănhưăsau:ă

  Xử lý bằng phương pháp hóa học hoặc vật lý: Đ吋ăloạiăbỏăcácătạpăcóăhạiă trongăPG,ăcácă
nhàănghiênăc泳uăđãăđ隠ăxuấtăcácăphươngăphápănhưărửa,ăsàngăướt,ătrungăhòaăvôi,ăvàăxửălýăbằngă
hỗnăhợpăaxităsulfuricăvớiăsilicaăhoặcădungădịchăamoniăsulfat.ăManjită[23]ăđãăthửănghi羽măsấyăm磯uă
PGă vớiă dungă dịchă amoniă hydroxită (5ă ậă 20%)ă trongă 24ă giờă ởă 35oC,ă đ吋ă giảmă hàmă lượngă
phosphateăvàăfloruaătrongăPGătrướcăkhiăsửădụngătrongăcôngănghi羽păxiămĕng.ăNĕmă2002,ăManjită
[24]ăcùngăcácăđồngănghi羽păđãănghiênăc泳uăkhuấyăm磯uăPGăvớiădungădịchăaxităcitrică2ăậă5%ătrongă
khoảngă15ăậă25ăphútăởă30oC,ănồngăđộăaxităcitricătốiăưuălàă3ăậă4%,ăăcácătạpăchấtăbịăloạiăbỏădoă
hòaătanăvàoătrongănướcănhưăH3PO4,ăNa3(C6H5O7)2,ăHF,ăH3SiF6,ăH3AlF6ăvàăH3FeF6.ăCũngătheoă
nghiênăc泳uăc栄aăăManjită[25],ăxửălýăPGăbằngăphươngăphápăphânăloạiăsàngăướtăvàăcycloneăth栄yă
l詠c.ăKếtăquảăchoăthấyăm磯uăPGăquaăsàngăcóăpHăcaoă(5,8ăậă6),ăhàmălượngăSO3ăcao,ăhàmălượngă
P2O5,ăfluoride,ăchấtăh英uăcơăvàăchấtăki隠măđ隠uăgiảm.ă

  Xử lý bằng phương pháp nhiệt:ăthườngăđượcăápădụngăđ吋ătáiăsửădụngăPGătrongăsảnăxuấtă
v壱tăli羽uăxâyăd詠ngăvàăngànhăcôngănghi羽păxiămĕng.ăă

ManjităandăGargă[26]ăđãăsảnăxuấtăxiămĕngăcóăđộăb隠năcaoăvàăổnăđịnh,ăPGăđượcănungăởă500,ă
600,ă700,ă800,ă900ăvàă1000ºCătrongă4ăgiờ,ăvàăsauăkhiălàmămát,ănghi隠nătrongămáyănghi隠năbiăthuă
đượcăcácăsảnăphẩmăthạchăcaoăkhanăkhácănhau.ăSauăthờiăgianăbảoădưỡngă28ăngàyăvàăbổăsungă
mộtăsốăloạiăphụăgiaăhoạtătínhăhóaăhọcănhưănatriăsulfat,ăsulfatăsắt,ăamoniăsulfat,ăkaliăsulfat,ăkaliă
dicromat,ăcloruaăcanxiăvàăcanxiăhydroxide,ăcườngăđộănénăđ隠uălớnăhơnă17ăMPa.ăă

Nĕmă2005,ăManjităvàăMridulă[26]ăcũngăđãănghiênăc泳uănungăPGăởă1000oCătrongă4ăậă5ăgiờ,ăbổă
sungăthêmăcácăchấtăxúcătác,ăsợiăth栄yătinh,ăbộtămàu...ăđ吋ăsảnăxuấtăgạchălátăn隠n.ă

5. Kết lu壱n 

- Tínhăchấtăc栄aăPGăphụăthuộcăvàoăđặcătínhăt詠ănhiênăc栄aăquặngăphosphat,ăloạiăphươngăphápă
ướtăsửădụng,ăhi羽uăquảăv壱năhànhăc栄aănhàămáy,ăphươngăphápăchônălấp,ăthờiăgian,ăđịaăđi吋măvàă
độăsâuăc栄aăbãiăthảiă

-ăVi羽căch泳aăPGăkhôngăquaăti隠năxửălýătiêuătốnădi羽nătíchăđấtălớnăvàăcóăth吋ăgâyăraăôănhi宇măđấtă
nướcăvàăkhôngăkhí.ă

-ăPGăđượcăsửădụngăởănhi隠uăcácălĩnhăv詠căkhácănhauăđặcăbi羽tălàătrongăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăTuyăă
nhiênătrướcăkhiăsửădụngăcầnăphảiăthửănghi羽m,ăđánhăgiáăcácătínhăchấtăc栄aăPGăđ吋ăđưaăraăđượcă
quyătrìnhăxửălý,ăsửădụngăvàăquảnălýămôiătrườngăhợpălý.ă
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NGHIÊN CỨU S盈 DỤNG PHOSPHOGYPSUM  
LÀM V一T LI烏U SAN LẤP, Đ溢P NỀN 

Phần 2: Các chỉ tiêu cần ổn định/đóng rắn khi sử d映ng Phosphogypsum 
c栄a DAP Đình Vũ làm v壱t liệu san lấp, đắp n隠n 

RESEARCHăONăUSINGăPHOSPHOGYPSUMăASăMATERIALSă
FORăAGGRANDISEMENTăANDăFOUDITIONăSOILă

Partă2:ăFactorsăneedătoăbeăstabilized/solidiedăwhenărecoverăPhosphogypsumă
fromăDinhăVuăDAPăasăaggrandisementăandăfounditionăsoilă

ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. Khổng Thị Giang 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Trênăthếăgiới,ăphosphogypsumăđãăđượcănghiênăc泳uăvàăsửădụngătrongănhi隠uălĩnhăv詠c.ăTùyă

thuộcănguồnăgốcăc栄aăquặngăphosphatăvàăcôngăngh羽ăsảnăxuấtămàăphosphogypsumăchấtălượngă
khácănhau.ăBàiăbáoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăcácăchỉătiêuăcóănguyăcơăphátătánăraă
môiătrườngăkhiăsửădụngăphosphogypsumă(PG)ăc栄aăcôngătyăDAPăĐìnhăVũălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ă
đắpăn隠n.ăKếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấyărằngăcầnăcóăbi羽năphápănhằmătránhăphátătánăcácăthànhă
phầnăôănhi宇m:ătínhăaxităcao;ăF-,ăPO4

3-,ăSO4
2-ăvàăMn2+ăvàoămôiătrường.ă

Từ khóa: phosphogypsum,ăchấtăthảiănguyăhại,ăổnăđịnh/đóngărắn.ă
Abstract:  
Inătheăworld,ăphosphogypsumăhasăbeenăstudiedăandăusedăinămanyăfields.ăDependingăonătheă

originăofăphosphateăoreăandăproductionătechnology,ăphosphogypsumăqualityăvariesăwidely.ăThisă
paperă presentsă resultsă ofă studiesă onă theă riskă ofă dissipationă intoă theă environmentă usingă
phosphogypsumă(PG)ăofăDinhăVuăDAPăcompanyăasăbackfillămaterial.ăResearchăresultsăindicateă
thată PGă shouldă beă stabilized/solidifiedă toă minimizeă emissionă ofă contaminantsă H+,ă F-,ă PO4

3-,ă
SO4

2-ăandăMn2+ăintoătheăenvironment.ă

Keywords: phosphogypsum,ăhazardousăwaste,ăstabilization/solidation.ă
ă

1. Quá trình hình thành phosphogypsum 

Hi羽nănayătrênăthếăgiớiăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăaxităphosphoricăbằngăphươngăphápăướtăđượcăsửă
dụngărộngărãiă trongăngànhăsảnăxuấtăphânăbónădoăgiáă thànhărẻăphùăhợpăcôngăngh羽ăsảnăxuấtă
phânăbónăDAP,ăMAP…ăă

Cơăsởăhóaăhọcăc栄aăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăaxităphotphoricăbằngăphươngăphápăướtănhưăsau:ăă
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CaF2.3Ca3(PO4)2ă+ă10H2SO4ă+ănH2Oă→ă10CaSO4.nH2Oă+ă2HFă+ă6H3PO4ă

Cácătinhăth吋ăCanxiăsunfatăsẽăđượcătáchăkhỏiăaxităphosphoric,ăch栄ăyếuănhờăquáătrìnhălọc.ăPhảnă
泳ngăgi英aăquặngăphosphateăvàăaxităsunfuricăthườngăkhôngătri羽tăđ吋ădoămộtălớpăchấtărắnăc栄aăcanxiă
sulfatăhìnhăthànhătrênăb隠ămặtăc栄aăcácăhạtăquặng.ăCácăphươngătrìnhăphảnă泳ngănhưăsau:ă

Ca3(PO4)2ă+ă4H3PO4ăă3Ca(H2PO4)2ă
Ca(H2PO4)2ă+ă3H2SO4ăă3CaSO4ă+ă6H3PO4ă

Canxiăsunphatătồnătạiădướiădạngătinhăth吋,ăs詠ăhìnhăthànhătinhăth吋ăphụăthuộcăvàoănhi羽tăđộăvàă
hàmălượngăc栄aăsunphatăt詠ădo.ă

Cóă5ăquyătrìnhăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăaxităPhosphoricăbằngăphươngăphápăướtănhưăsau:ă

-ăDiăHydrată(DH)ă

- HemiăHydrată(HH)ă
- DiăHemiHydrată(DHH)ăậăhaiăgiaiăđoạnă
- HemiăDiăHydrată(HDHă)ăậămộtăgiaiăđoạnă
- HemiăDiăHydrată(HDHă)ăậăhaiăgiaiăđoạnăă
Hi羽nănay,ătạiănhàămáyăsảnăxuấtăphânăbónăDAPăĐìnhăVũ,ăHảiăPhòng,ădâyăchuy隠năcôngăngh羽ă

sảnăxuấtăaxităPhosphoricătheoăphươngăphápăDiăHydrată(DH).ă

2. V壱t liệu và các phương pháp thí nghiệm sử d映ng trong nghiên c泳u 

2.1 Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu: 

Trongănghiênăc泳uănày,ăPGăđượcă lấyăđượcă tạiă bãiă thảiă đ吋ă lâuăngàyă (lưuă trênă1ănĕm)ă c栄aă
côngătyăDAPăĐìnhăVũ.ăM磯uăđượcălấyătạiănhi隠uăđi吋măởăbãiăvàăđượcăđồngănhấtăthànhămộtăm磯u.ă
Thànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăm磯uăPGăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă1.ă

Bảng 1: Thành phần hóa c栄a PG (% khối lượng) 

LOIă SiO2ă Fe2O3ă Al2O3ă CaOă MgOă SO3ă K2Oă Na2Oă TiO2ă F-ă P2O5ă

19,54ă 10,40ă 0,22ă 0,75ă 26,74ă 0,10ă 38,81ă 0,71ă 0,00ă 0,30ă 1,17ă 0,27ă

ă
Hình 1: Phosphogypsum DAP Đình Vũ tại bãi lưu hơn 1 năm 
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2.2. Phương pháp xác định thành phần nguy h衣i trong phosphogypsum 

2.2.1 Phương pháp phân định chất thải nguy hại 

TheoăQCVNă07:2009/BTNMTăậăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăngưỡngăchấtăthảiănguyăhạiă[1],ă
đãăquyăđịnhăTCLPălàăphươngăphápăthửăđượcăsửădụngăđ吋ăxácăđịnhănồngăđộăngâmăchiết,ănhằmăxácă
địnhăkhảănĕngăròărỉăcácăthànhăphầnănguyăhạiătrongămộtăchấtăthảiăraămôiătrườngă(bi吋uăthịăbằngănồngă
độăngâmăchiếtăcóăđơnăvịălàămg/L).ăPhươngăphápăngâmăchiếtăđộcătínhăTCLPăđãăđượcăTổngăcụcămôiă
trườngăbiênăsoạnăthànhăTCVNă9239:2012ăChấtăthảiărắnăậăQuyătrìnhăchiếtăđộcătính.ăăă

QuyătrìnhăchiếtăđộcătínhăTCLPăvớiăm磯uălàă100%ăchấtărắnănhưăPhosphogypsumăđượcătómătắtă
nhưăsau:ăM磯uăđượcăxửălýăcơăhọcăđ吋ăđảmăbảoătoànăbộălượngăchấtărắnăđượcălọtăquaăsàngăcóă
kíchăthướcămắtăkhôngăvượtăquáă9,5ămm,ăđượcăngâmăchiếtăbằngădungădịchăngâmăchiếtăcóătínhă
axită (đượcăphaăchếă từăCH3COOH,ănướcăvàăcóă th吋ăbổăsungăNaOHăđ吋ăđạtăgiáă trịăpHă (4,93ă±ă
0,05)ăhoặcă(2,88ă±ă0,05)ătuỳătheoăloạiăthànhăphầnănguyăhạiăcầnăphânătích)ăcóăkhốiălượngăgấpă
20ălầnăkhốiălượngăchấtărắnătrongăkhoảngăthờiăgiană(18ă±ă2)ăh.ă

2.2.2 Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên của PG: 

Hoạtăđộăphóngăxạăc栄aăPGăđượcătínhătoánătheoăTCXDVNă397:2007.ăCácăchỉăsốănguyênătốă
phóngăxạăđượcăxácăđịnhătrênămáyăphổăkếăgammaăphânăgiảiăcaoăHPGe.ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Phân định chất thải nguy hại theo quy định của QCVN 07: 2009/BTNMT  

Theoănghiênăc泳uăbanăđầuăthànhăphầnăhóaătoànăphầnăc栄aăPGăphânătíchătạiăTrungătâmăKi吋mă
Địnhă-ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăởăBảngă1,ănhómănghiênăc泳uăđãăxácăđịnhămộtăsốătínhănguyăhạiă
cầnăphânăđịnhătheoăQCVNă07ă:ă2009/BTNMT.ă

-ăTínhăaxitătrongăchấtăthảiărắn.ă

-ăCácăthànhăphầnănguyăhạiăvôăcơăvàămuốiăfloruaă(Fluoride)ătrừăcanxiăfloruaă(calciumăfloride)ă
theoăBảngă2ăc栄aăQCVNă07ă:ă2009/BTNMT.ă

Nhómănghiênăc泳uăđãătiếnăhànhălấyăm磯uăvàăthửănghi羽măphânăđịnhăPhosphogypsumăcóăphảiă
chấtă thảiănguyăhạiă (CTNH)ăhoặcăchấtă thảiă thôngăthườngătạiăPhòngăphânătíchăchấtă lượngămôiă
trườngăậăVi羽năCôngăngh羽ămôiătrườngăậăVi羽năHànălâmăKhoaăhọcăvàăCôngăngh羽ăVi羽tăNamătạiă
Bảngă2.ă

Bảng 2: Hàm lượng các thành phần nguy h衣i vô cơ trong PG 

QCVN 07:2009/BTNMT (Nồng độ 
ngâm chiết) 

QCVN 07:2009/BTNMT 
(Hàm lượng tuyệt đối-Htc) 

TT Chỉ tiêu 
phân tích 

Đơn vị Kết quả Ngư叡ng 
CTNH 

Đơn 
vị Kết quả Ngư叡ng CTNH 

1ă pHă ă ă ă ă 3,09ă ă12,5ăhoặcăă2,0ă
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2ă Floă mg/Lă 44ă 180ă ppmă 440ă 2882ă

3ă Cdă ppmă 0,0004ă 0,5ă ppmă 0,04ă 8,0ă

4ă Beă ppmă 0,003ă 0,1ă ppmă 0,24ă 1,6ă

5ă Asă ppmă 0,003ă 2ă ppmă <0,01ă 32ă

6ă Agă ppmă 0,195ă 5ă ppmă 1,64ă 80ă

7ă Hgă ppmă 0,0026ă 0,2ă ppmă 0,17ă 3,2ă

8ă Baă ppmă 0,122ă 100ă ppmă 169,6ă 1601ă

9ă Coă ppmă 0,003ă 80ă ppmă 0,58ă 1281ă

10ă Seă ppmă 0,002ă 1ă ppmă 1,20ă 16ă

11ă Pb ppmă 0,003ă 15ă ppmă 14,23ă 240ă

12ă Vă ppmă 0,016ă 25ă ppmă 13,66ă 400ă

13ă Гnă ppmă 0,096ă 250ă ppmă 20,07ă 4003ă

14ă Tlă ppmă 0,001ă 7ă ppmă 0,08ă 112ă

15ă Niă ppmă 0,032ă 70ă ppmă 8,60ă 1121ă

16ă Moă ppmă 0,001ă 350ă ppmă 0,30ă 5604ă

17ă Sbă ppmă <0,001ă 1ă ppmă 0,17ă 16ă

Ghiăchú:ăQCVNă07:2009/BTNMT:ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăngưỡngăchấtăthảiănguyăhạiă
-ăNgưỡngăhàmălượngătuy羽tăđốiă(Htc,ăppm)ăđượcătínhăbằngăcôngăth泳căsau:ă

H.(1+19.T)ă
Htcă=ă

20ă

Trongăđó:ăă
-ăHă (ppm)ă làăgiáă trịăquyăđịnhă trongăcộtăấHàmă lượngă tuy羽tăđốiăcơăsở,ăHẦăc栄aăBảngă2ăvàă3ăc栄aăQuyă
chuẩnălàmăcơăsởătínhătoánăgiáătrịăHtc;ă
-ăTălàătỷăsốăgi英aăkhốiălượngăthànhăphầnărắnăkhôătrongăm磯uăchấtăthảiătrênătổngăkhốiălượngăm磯uăchấtă
thải;ăTă=ă0,79ă

Từă kếtă quảă nghiênă c泳uă choă taă nh壱nă xét:ă Cácă chỉă tiêuă nguyă hạiă c栄aă PGă đ隠uă nằmă dướiă
ngưỡngăchấtăthảiărắnănguyăhạiăđượcăquyăđịnhătrongăQCVNă07:2009ă/BTNMT.ăDoăđó,ăm磯uăPGă
c栄aăDAPăĐìnhăVũă sửădụngă trongă nghiênă c泳uă khôngăphảiă làă chấtă thảiă nguyă hạiă theoăQCVNă
07:2009ă/BTNMT. 

3.2. Xác định các thành phần cần ổn định/đóng rắn khi sử d映ng PG làm v壱t liệu san 
lấp, đắp n隠n  

DoăphươngăphápăngâmăchiếtăđộcătínhăTCLPănhằmătạoăraămộtădịchăchiếtăđạiădi羽năchoăquáă
trìnhăròărỉăchấtăôănhi宇mănhưăd詠ăkiếnătheoăđi隠uăki羽nămôăphỏngăc栄aăbãiăchônălấp,ăvàăđi隠uănàyăcóă
th吋ăsoăsánhăvớiăm泳cănồngăđộăđượcăchấpănh壱nătrongăcácăhoạtăđộngăchônălấp,ăxửălýăhoặcăsảnă
xuấtăchấtăthải.ăTạiăVi羽tăNam,ăQCVNă25:2009/BTNMTăậăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ănướcă
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thảiăc栄aăbãiăchônălấpăchấtăthảiărắnă[2]ăquyăđịnhănồngăđộătốiăđaăchoăphépăc栄aăcácăthôngăsốăôă
nhi宇mătrongănướcăthảiăc栄aăbãiăchônălấpăchấtăthảiărắnăkhiăxảăvàoănguồnătiếpănh壱n:ăNgoàiă04ă
thôngăsốăquyăđịnhătạiăBảngă1ăc栄aăQCVNă25:2009,ătùyătheoăyêuăcầuăvàămụcăđíchăki吋măsoátăôă
nhi宇m,ă giáă trịă c栄aă cácă thôngă sốă ôă nhi宇mă khácă ápă dụngă theoă quyă địnhă c栄aă QCVNă 40:ă
2011/BTNMTă-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ănướcăthảiăcôngănghi羽pă[3].ăCácăgiáătrịăôănhi宇mă
từădịchăchiếtăthuăđượcătheoăphươngăphápăngâmăchiếtăđộcătínhăTCLPăsẽăđượcăsoăsánhăsánhă
theoăQCVNă40:ă2011/BTNMTăởăBảngă3.ăTạiăQCVNă40:ă2011/BTNMTăkhôngăquyăđịnhănồngăđộă
tốiăđaăchoăphépăc栄aăSO4

2-,ăđâyălàăthôngăsốăảnhăhưởngăđếnăchấtălượngănguồnănướcăngầm.ăVìă
v壱yăriêngănồngăđộăSO4

2-ăsẽăđượcăsoăsánhăvớiăgiáătrịătớiăhạnătheoăQCVNă09:2008/BTNMTă[4].ă

Bảng 3: Giá trị nguyên tố c栄a PG t瑛 dịch chiết TCLP  

QCVN 40:2011/BTNMT 
TT Chỉ tiêu phân 

tích Đơn vị Nồng độ ngâm 
chiết TCLP Cột A Cột B 

1ă Asă mg/Lă 0,003ă 0,05ă 0,1ă

2ă Hgă mg/Lă 0,0026ă 0,005ă 0,01ă

3ă Pbă mg/Lă 0,003ă 0,1ă 0,5ă

4ă Cdă mg/Lă 0,0004ă 0,05ă 0,1ă

5ă Cră mg/Lă 0,042ă 0,05ă 0,1ă

6ă Cuă mg/Lă 0,017ă 2ă 2ă

7ă Гnă mg/Lă 0,096ă 3ă 3ă

8ă Niă mg/Lă 0,032ă 0,2ă 0,5ă

9ă Mnă mg/Lă 3,300ă 0,5ă 1ă

10ă Feă mg/Lă 3,800ă 1ă 5ă

11ă Floă mg/Lă 44ă 5ă 10ă

12ă Tổngăphosphoă* mg/Lă 98ă 4ă 6ă

ă ă ă ă QCVNă09:2015/BTNMTă

13ă Sunphată mg/Lă 1601ă 400ă

Ghiăchú:ă
-ăCộtăA:ăNướcăthảiăcôngănghi羽păkhiăxảăvàoănguồnănướcădùngăchoămụcăđíchăcấpănướcăsinhăhoạt.ă
-ăCộtăB:ăNướcăthảiăcôngănghi羽păkhiăxảăvàoănguồnănướcăkhôngădùngăchoămụcăđíchăcấpănướcăsinhă

hoạt.ă
-ă*:ăTổngăphosphoătheoăPO4

3-ă

Theoăcácăsốăli羽uăởăBảngă3,ăcóăth吋ăkếtălu壱năcácăthànhăphầnănguyênătốăcầnăki吋măsoátăkhiăsửă
dụngăPGălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ăđắpăn隠năgồm:ă

-ăNồngăđộăpHăc栄aăPGătạiăbãiăch泳aălâuăngàyăc栄aănhàămáyălàă3,09;ăchấtăthảiăPGăcóătínhă
axităcao.ă
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-ăNồngăđộăcácă ionăF-,ăPO4
3-,ăSO4

2-ă vàă ionăkimă loạiăMn2+ăđ隠uăvượtăkhiă soăsánhăvớiăQCVNă
40:2011/BTNMTăvàăQCVNă09:2015/BTNMT.ăDoăđó,ăkhiăsửădụngăPGălàmăv壱tăli羽uăsanălấp,ăđắpă
n隠năcầnăphảiăổnăđịnh/đóngărắnăcácăionăF-,ăPO4

3-,ăSO4
2-ăvàăMn2+ăđ吋ăkhôngăgâyăảnhăhưởngătớiă

môiătrường.ă

3.3. Xác định ho衣t độ phóng x衣 t詠 nhiên c栄a PG  

Theoăcácănghiênăc泳uătổngăquanăđãătrìnhăbàyăởăPhầnăI,ăkhiăsửădụngăPGăcầnăchúăýătớiăhoạtă
độăphóngăxạă t詠ănhiênăc栄aăPGănguyênăkhai.ăĐ隠ă tàiă đãă lấyăm磯uăPGănguyênăkhaiă đemăgửiăởă
TrungătâmăCôngăngh羽ăxửălýămôiătrường,ăBộătưăl羽nhăhóaăhọcătrênămáyăphổăkếăgammaăphânăgiảiă
caoăHPGeăc栄aăhãngăCanberra.ăKếtăquảăxácăđịnhăhoạtăđộăphóngăxạă t詠ănhiênăc栄aăPGăđượcă
trìnhăbàyătrongăBảngă4.ă

Bảng 4: Ho衣t độ phóng x衣 t詠 nhiên c栄a PG 

Chỉ tiêu PG TCXDVN 397:2007 [5] 

Ra-226ă 56,25ă±ă1,40ă ă

Th-232ă 10,46ă±ă1,45ă ă

K-40ă 58,77ă±ă8,58ă ă

I1ăă(dùngăchoăxâyănhà)ăI1ă=ăCRa/300ă+CTh/200ă+ăCK/3000ă

-ăSảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngălớnădùngăxâyănhàă

-ăV壱tăli羽uăsanălấpăn隠nănhàăhoặcăgầnăn隠nănhàă

≤1ă

-ăSảnăphẩmăv壱tăli羽uădùngăđ吋ăxâyănhàăcóăkhốiălượngăhayă
b隠ămặtăhạnăchếă

0,4357ă

≤6ă

I2ă(dùngăchoăcôngătrìnhăngoàiănhà)ăI2ă=ăCRa/700ă+CTh/500ă+ăCK/8000ă

-ăV壱tăli羽uăsửădụngăkhốiălượngălớnătrongăxâyăd詠ng,ăcôngă
trìnhăth栄yălợi,ăgiaoăthôngă

≤1ă

-ăKhiăsửădụngăv壱tăli羽uănhưăốp,ălátăcôngătrìnhă

0,175ă

≤1,5ă

I3ă(dùngăchoăsanălấp)ăI3ă=ăCRa/2000ă+CTh/1500ă+ăCK/20000ă

-ăV壱tăli羽uădùngăchoăsanălấpăă ≤1ă

-ăV壱tăli羽uăăkhôngădùngăchoăsanălấp,ăcầnăđượcătồnăch泳aă
0,038ă

>1ă

CRaă,ăCTh,ăCKălàăcácăhoạtăđộăphóngăxạăriêngăc栄aăcácăhạtănhânăphóngăxạătươngă泳ngă
Radi-226,ăThori-232ăvàăKali-40ăc栄aăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng 
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Từăkếtăquảănghiênăc泳uăởăBảngă4ăcóăth吋ănh壱năthấyărằngăPGăcóăhoạtăđộăphóngăxạăt詠ănhiênă
thấpăhơnă tiêuă chuẩnăquyăđịnh.ăVìă v壱yă thỏaămãnăyêuăcầuă làmăv壱tă li羽uă xâyăd詠ng,ă khôngăảnhă
hưởngătớiămôiătrường.ă

4. Kết lu壱n: 

-ăăPhosphogypsumăc栄aăcôngătyăDAPăĐìnhăVũăsửădụngătrongănghiênăc泳uăkhôngăphảiălàăchấtă
thảiănguyăhạiătheoăQCVNă07:2009/BTNMT.ăă

-ăKhiăsửădụngăPGălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăcầnăđặcăbi羽tăchúăýătớiăkhảănĕngăphátătánăvớiăhàmă
lượngălớnăc栄aăăpH,ăF-,ăPO4

3-,ăSO4
2-ăăvàăMn2+ăraămôiătrường.ăKhiăsửădụngăPGălàmăv壱tăli羽uăsană

lấp,ăđắpăn隠năcầnăcóăbi羽năphápăổnăđịnh/đóngărắnăcácăthànhăphầnănguyăhạiătrên,ătránhăvượtăm泳că
quyăchuẩnăQCVNă40:2011/BTNMTăvàăQCVNă09:2015/BTNMT.ă

-ăHoạtăđộăphóngăxạăt詠ănhiênăc栄aăPGăthấpăhơnărấtănhi隠uăsoăvớiătiêuăchuẩnănênăkhiăsửădụngă
PGălàăanătoànăv隠ăphóngăxạ.ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

[27]ă QCVNă07:2009/BTNMTăậăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăngưỡngăchấtăthảiănguyăhại.ă
[28]ă QCVNă25:2009/BTNMTăậăQuyăchuẩnăkỹă thu壱tăquốcăgiaăv隠ănướcă thảiăc栄aăbãiăchônă lấpă

chấtăthảiărắn.ă
[29]ă QCVNă40:2011/BTNMTă-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ănướcăthảiăcôngănghi羽p.ă
[30]ă QCVNă09:2015/BTNMTă-ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăchấtălượngănướcăngầm.ă
[31]ă TCXDVNă397:2007ăậăHoạtăđộăphóngăxạăt詠ănhiênăc栄aăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăậăM泳căanătoànăăăă

ăăăătrongăsửădụngăvàăphươngăphápăthử.ă
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NGHIÊN CỨU S盈 DỤNG PH蔭 THẢI CỌNG NGHI烏P CH蔭 TẠO V一T LI烏U 
GIA C渦 NỀN ĐẤT THEO CỌNG NGH烏 CDM  

USEăINDUSTRIALăWASTESăINăSOILăSTABILISATIONă
WITHăCEMENTăDEEPăMIXINGă

ThS. T衣 Văn Luân, ThS. Lê Việt Hùng, ThS. Trịnh Thị Châm, KS. Vũ Văn Linh 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Bàiăbáoă trìnhăbàyă tómă tắtăkếtăquảănghiênăc泳uăsửădụngăphếă thảiăcôngănghi羽pă (xỉă lòăcaoă

nghi隠nămịn,ătroăbay,ăthạchăcaoăphốtăpho)ăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăgiaăcốăn隠năđấtăyếuăởăkhuăv詠că
venă bi吋n.ă Cườngă độă nénă nởă hôngă c栄aă đấtă giaă cốă đượcă nghiênă c泳uă vớiă s詠ă thayă đổiă c栄aă
thànhă phầnă chấtă kếtă dính;ă hàmă lượngă chấtă kếtă dínhă (200,300,400ă kg/m3ă đất);ă tỷă l羽ă
nước/chấtăkếtădínhăthayăđổiă60,80,100%.ăKếtăquảănghiênăc泳uăchoăthấy,ăcườngăđộănénănởă
hôngăc栄aăđấtăđượcăgiaăcốăbằngăchấtăkếtădínhăsửădụngăphếăthảiăcôngănghi羽păcaoăhơnă1,5ă
đếnă2ă lầnăsoăvớiăđấtăđượcăgiaăcốăbằngăxiămĕngăthôngăthườngătùyă thuộcăvàoă loạiăchấtăkếtă
dính,ăloạiăđấtăvàăhàmălượngăchấtăkếtădính.ă

Từ khóa:ăgiaăcốăn隠năđất,ăxiămĕngăgiaăcốăđất,ăxiămĕng-đất,ăcôngăngh羽ăCDM.ă

Abstract:  
Thisăpaperăpresentsăsummaryăofăresearchăresultsăonăuseăindustryăwasteă(groundăgranulatedă

blastăfurnaceăslag,ăflyăash,ăphosphogypsum)ăforămadeămaterialsăstabilizationăsoftăsoilăinăcoastală
areas.ăUnconfinedăcompressiveăstrengthăofăstabilizedăsoilsăwereăstudiedăinăvariationăofăratiosăofă
ingredentămaterialsăinăadhesive;ăcontentăofăadhesiveăvariedăfromă200,ă300,ă400ăkg/cubicămeteră
ofăsoil;ăwater/adhesiveăratiosăvariedăfromă60,80,100%.ăResearchăresultsăshowăthatăunconfinedă
compressiveăstrengthăofăsolidifiedăsoilsăbyăadhesiveăusingă industryăwasteăhigheră thană thatăofă
normală Portlandă cement,ă fromă 1.5ă toă twofold,ă dependingă onă adhesiveă type,ă soilă typeă andă
adhesiveăcontent.ă

Keywords:ăsoilăstabilization,ăcement-basedăstabilizer,ăsoil-cementăagent,ăcementădeepămixing.ă

ă

1. Gi噂i thiệu: 

Phươngăphápă trộnăsâuă làămộtăkỹă thu壱tăgiaăcốăđấtădướiăsâuă tạiăchỗăsửădụngăvôi,ăxiămĕngă
hoặcăcácăhỗnăhợpăđặcăbi羽tăd詠aătrênăcơăsởăvôiăvàăxiămĕng.ăSoăsánhăvớiăcácăkỹăthu壱tăcảiăthi羽nă
n隠năđấtăkhácăthìăphươngăphápătrộnăsâuăcóăưuăthếălàăcườngăđộătĕngănhanhătrongăkhoảngămộtă
tháng,ăítătácăđộngăxấuătớiămôiătrườngăvàăcóăkhảănĕngă泳ngădụngăcaoăvớiăbấtăkỳăloạiăđấtănàoănếuă
loạiăvàălượngăchấtăkếtădínhăđượcăl詠aăchọnăchínhăxác.ăă
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雲ăMỹ,ăkỹă thu壱tă trộnăđấtă lầnăđầuă tiênăđượcăphátă tri吋năbởiă Intrusionăậăprepakt,ă liênădoanhăc栄aă
ClevelandăOhioăvàoănh英ngănĕmă1950ă(Liverăetăal.,ă1954).ăVàoăcuốiănh英ngănĕmă1960ăvàăđầuănh英ngă
nĕmă1970ăngườiăThụyăĐi吋năđãăsửădụngăquyătrìnhăgiaăcốăvôiătrộnătạiăchỗă(Ryanăetăal.,ă1989).ăTớiă
cuốiănh英ngănĕmă1980,ătrộnăsâuăđãăđượcăphátătri吋năvàăth詠căhi羽năởăNh壱tăvàăcácănướcăBắcăỂu.ăĐếnă
nh英ngănĕmă1990ătrộnăsâuăđãălanărộngăphổăbiếnăởăĐôngăNamăÁ,ăMỹăvàătrungătâmăChâuăỂuă[1].ă

Đ吋ănângăcaoăs詠ătraoăđổiăquốcătếăv隠ăthôngătinăc栄aăcôngăngh羽,ăhộiăthảoăchuyênămônăquốcătếă
đầuătiênăv隠ătrộnăsâuăđãăđượcăđồngătổăch泳căbởiăHi羽păhộiăđịaăkỹăthu壱tăNh壱tăvàăISSMGEăTC-17ă
vàoă nĕmă 1996ă tạiă Tokyo.ă Hộiă thảoă nàyă sauă đóă đãă đượcă tiếpă tụcă bởiămộtă loạtă cácă hộiă thảoă
chuyênămônăkhácăvàoănĕmă1999ăStockholm,ă2000ăHelsinki,ă2002ăTokyo,ă2003ăNewăOrleans,ă
2005ăStockholmăvàă2009ăOkinawa.ă

TạiăVi羽tăNam,ăcơăquanănghiênăc泳uăphươngăphápăđất-vôi-xiămĕngăđầuătiênălàăbộămônăĐườngă
trườngăđạiăhọcăBáchăKhoaăHàăNội.ăVàoănh英ngănĕmă1966-1967ăvấnăđ隠ănghiênăc泳uăgiaăcốăđất-
vôi-xiămĕngăđượcătiếnăhànhănhưngăchỉălàăgiaăcốănông,ăch栄ăyếuăápădụngăcảiătạoăchoăn隠năđườngă
giaoăthông.ăNh英ngănĕmătiếpătheoăthìăchỉăcóăVi羽năkỹăthu壱tăgiaoăthôngăcònătiếpătụcănghiênăc泳uă
vàădừngălạiăvàoănh英ngănĕmă1970.ă

Đếnă nĕmă 1980ă phòngăĐịaă kỹă thu壱tă thuộcă Vi羽nă Khoaă họcă ậă kỹă thu壱tă Xâyă d詠ngă (Bộă Xâyă
d詠ng)ăhợpătácăvớiăVi羽năđịaăkỹăthu壱tăThụyăĐi吋nă(SGI)ăđãănghiênăc泳uămộtăcáchăchiătiếtăhơnăvàă
h羽ăthốngăphươngăphápăcọcăđấtăvôiăvàăđất-xiămĕng-vôiă[2].ăă

Gầnăđây,ăvàoănĕmă2002ămộtănghiênăc泳uăv隠ăcọcăđấtă-ăxiămĕngă-ăvôiăđãăđượcăVi羽năKhoaăhọcă
vàăCôngăngh羽ăXâyăd詠ngă(IBST)ăth詠căhi羽n.ăNghiênăc泳uănàyăt壱pătrungăvàoăcácătínhăchấtăcơălýă
c栄aăđấtăđãăgiaăcốăbởiăhỗnăhợpăxiămĕng-vôiătrongăphòngăthíănghi羽m.ă

TrườngăđạiăhọcăBáchăKhoaăHồăChíăMinhăcũngăđãăth詠căhi羽nămộtănghiênăc泳uăsửădụngăvôi,ăxiă
mĕng,ăhỗnăhợpăxiămĕngă-ăvôiăđ吋ăcảiăthi羽năđấtăyếuăởăqu壱nă9,ăthànhăphốăHồăChíăMinhă[3].ăă

Vi羽căsửădụngăphếă thảiăcôngănghi羽păđ吋ă thayă thếămộtăphầnăxiămĕngădùngă trongăgiaăcốăđấtă
khôngăhoànătoànămới.ă雲ăNh壱tăđãăsửădụngăthôngădụngăxiămĕngăxỉălòăcaoăloạiăBălàmăv壱tăli羽uăgiaă
cốătrongăphươngăphápătrộnăsâuă[1].ăNĕmă2014,ăVi羽năV壱tă li羽uăxâyăd詠ngăđãăphốiăhợpăvớiăT壱pă
đoànăxiămĕngăTaiheiyoăc栄aăNh壱tăBảnăđ吋ănghiênăc泳uăsửădụngăloạiăxiămĕngăgiaăcốăthíchăhợpăvớiă
cácăloạiăđấtăởăVi羽tăNamă[3].ă

Hi羽nănay,ăvớiălượngăphếăthảiătroăxỉ,ăthạchăcaoănhânătạoăthảiăraăhàngănĕmălênătớiăhàngătri羽uă
tấn,ăápăl詠căv隠ădi羽nătíchăbãiăch泳aăchấtăthảiălàărấtălớn.ăNghiênăc泳uăsửădụngăphếăthảiătroăxỉ,ăthạchă
caoănhânătạoătrongănướcăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăgiaăcốăn隠năđấtăyếuăđemălạiăhi羽uăquảătíchăc詠căcảă
v隠ămặtăbảoăv羽ămôiătrườngăvàăhi羽uăquảăkinhătếăkỹăthu壱t.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1 Vật liệu thí nghiệm 

2.1.1 Xi măng pooc lăng 

Nghiênă c泳uă nàyă đãă sửă dụngă xiămĕngăPC40ăBútăSơnă (BS).ă Tínhă chấtă cơă lýă c栄aă xiămĕngă
PC40ăBSăthỏaămãnăcácăyêuăcầuăquyăđịnhătrongăTCVNă2682:2009.ă
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2.1.2 Xỉ lò cao 

Nghiênăc泳uăsửădụngăxỉălòăcaoăHòaăPhátă(HP)ănghi隠nămịn,ăthànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăxỉălòăcaoă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă1,ămộtăsốătínhăchấtăcơălýăth吋ăhi羽nătrongăBảngă2,ăthànhăphầnăhạtăxỉălòă
caoănghi隠nămịnăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă1.ă

Bảng 1. Thành phần hóa xỉ lò cao HP 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
1ă Mấtăkhiănungăă(LOI)ă %ă 0.34ă

2ă SiO2ă %ă 37.76ă

3ă Fe2O3ă %ă 1.12ă

4ă Al2O3ă %ă 10.83ă

5ă CaOă %ă 39.20ă

6ă MgOă %ă 7.86ă

7ă SO3ă %ă 0.21ă

8ă K2Oă %ă 1.25ă

9ă Na2Oă %ă 0.15ă

10ă TiO2ă %ă 0.30ă

Bảng 2. Tính chất cơ lý c栄a xỉ h衣t lò cao HP nghi隠n mịn 

STT Tên chỉ tiêu Kết quả Phương pháp thử 
1ă Khốiălượngăriêng,ăg/cm3ă 2.89ă TCVNă4030:ă2003ă

2ă B隠ămặtăriêng,ăcm2/gă 4870ă TCVNă4030:2003ă

45ăµmă 1.34ă
3ă Lượngăsótăsàng,ă%ă

80ăµmă 0.00ă
TCVNă4030:2003ă

3ăngàyă 70.7ă

7ăngàyă 87.47ă

28ăngàyă 97.2ă
4ă Chỉăsốăhoạtătínhăcườngăđộ,ă%ă

91ăngàyă 132.97ă

TCVNă4316:2007ă

ă
Hình 1. Phân bố cỡ hạt của xỉ hạt lò cao HP nghiền mịn 
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2.1.3 Tro bay 

Nghiênăc泳uăsửădụngătroăbayănhàămáyănhi羽tăđi羽năQuảngăNinhă(QN),ăthànhăphầnăhóaăhọcăc栄aă
troă bayă đượcă th吋ă hi羽nă trongă Bảngă 3,ă đánhă giáă chấtă lượngă troă bayă theoă tiêuă chuẩnă TCVNă
10302:2014ăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă4.ă

Bảng 3. Thành phần hóa tro bay QN 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1ă Mấtăkhiănungăă(LOI)ă %ă 7.48ă

2ă SiO2ă %ă 57.60ă

3ă Fe2O3ă %ă 4.63ă

4ă Al2O3ă %ă 21.66ă

5ă CaOă %ă 1.12ă

6ă MgOă %ă 1.40ă

7ă SO3ă %ă 0.14ă

8ă K2Oă %ă 4.29ă

9ă Na2Oă %ă 0.06ă

10ă TiO2ă %ă 0.32ă

Bảng 4.  Đánh giá tính chất tro bay QN theo tiêu chuẩn TCVN 10302:2014 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

1ă Tổngăhàmălượngăcácăoxită(SiO2,ăAl2O3,ăFe2O3)ă %ă 83.89ă

2ă Hàmălượngăki隠măquyăđổi,ăNa2Otdă %ă 2.88ă

3ă Độăẩmă %ă 1.2ă

4ă HàmălượngăMKNă %ă 7.48ă

5ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 2.28ă

6ă Độămịnătrênăsàngă45mă %ă 23.20ă

7ă
Chỉăsốăhoạtătínhăcườngăđộ:ă
-ă雲ătuổiă7ăngàyă
-ă雲ătuổiă28ăngàyă

%ă
ă

79.2ă
85.4ă

8ă Lượngănướcăyêuăcầuă %ă 95ă

Hàmălượngăkhoáng:ă ă ă

-ăQuarzt:ăSiO2ă Cóă з7ă
9ă

-ăMulite:ăAl6Si2O13ă

-ăHemalite:ăFe2O3ă
Cóă
Cóă

з1,6ă
-ă

ă -ăPhaăvôăđịnhăhìnhă Cóă з91ă
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2.1.4 Thạch cao phốt pho (PG) 

Nghiênăc泳uăsửădụngăthạchăcaoăPGătừănhàămáyăDAPăĐìnhăVũ,ăthànhăphầnăhóaăhọcăthạchă
caoăPGănguyênăkhaiăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă5,ăhìnhădạngăhạtăthạchăcaoăPGăđượcăth吋ăhi羽nă
trongăHìnhă2.ăThạchăcaoăPGăđượcălàmăkhanătrướcăkhiăsửădụng.ă

Bảng 5. Thành phần hóa h丑c c栄a th衣ch cao PG nguyên khai 

M磯uă MKNă SiO2ă Fe2O3ă Al2O3ă CaOă MgOă SO3ă K2Oă Na2Oă H2Olkă

PGă
nguyênă
khaiă

19.12ă 10.20ă 0.069ă 0.12ă 28.28ă 0.20ă 39.21ă 0.20ă 0.01ă 15.54ă

ă
Hình 2. ǜnh chụp SEM thạch cao PG 

2.1.5 Đất  

Nghiênăc泳uăsửădụngă2ăloạiăđấtăđượcălấyătừăkhuăv詠căcầuăTiênăC詠u,ăhuy羽năAnăLãoăvàăkhuă
v詠căsânăbayăCátăBi,ăqu壱năHảiăAn,ăHảiăPhòng.ăThànhăphầnăhóa,ătínhăchấtăcơălýăc栄aăcácăm磯uă
đấtăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă6,ăBảngă7,ătheoăth泳ăt詠.ă

Bảng 5. Thành phần hóa các mẫu đất 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Sét xám Cát Bi Cát vàng Tiên C詠u 

1ă MKNăă(LOI)ă %ă 7.74ă 0.94ă

2ă SiO2ă %ă 58.68ă 88.90ă

3ă Fe2O3ă %ă 6.54ă 1.11ă

4ă Al2O3ă %ă 17.52ă 4.72ă

5ă CaOă %ă 1.12ă 0.56ă

6ă MgOă %ă 2.80ă 0.80ă

7ă SO3ă %ă 0.00ă 0.00ă
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Sét xám Cát Bi Cát vàng Tiên C詠u 

8ă K2Oă %ă 3.27ă 1.72ă

9ă Na2Oă %ă 1.21ă 0.23ă

10ă TiO2ă %ă 0.23ă 0.19ă

11ă pHă ă 7.7ă 7.8ă

Bảng 6. Tính chất cơ lý c栄a các mẫu đất 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Sét xám Cát Bi Cát vàng Tiên C詠u 

Thànhăphầnăhạt,ăcỡăsàng,ămmă
5ă>ădă>ă1ă
2ă>ădă>ă1ă
1ă>ădă>ă0.5ă
ă0.5ă>ădă>ă0.25ă
0.25ă>ădă>ă0.08ă
ă0.08ă>ădă>ă0.06ă
ă0.06ă>ădă>ă0.01ă
ă0.01ă>ădă>ă0.002ă
ă0.002ă>ădă

%ă

ă
-ă
-ă
-ă
2.1ă
1.3ă
23.2ă
29.3ă
39.7ă
4.4ă

ă
6.6ă
0.3ă
2.0ă
42.3ă
10.7ă
1.0ă
19.8ă
3.9ă
13.4ă

Khốiălượngăriêng,ăρă g/cm3ă 2.70ă 2.72ă

Độăẩm,ăWoă %ă 48.56ă 17.02ă

Khốiălượngăth吋ătíchăẩm,ăγwă g/cm3ă 1.73ă -ă

Khốiălượngăth吋ătíchăkhô,ăγcă g/cm3ă 1.16ă -ă

Giớiăhạnăchảy,ăLLă %ă 42.3ă 15.89ă

Giớiăhạnădẻo,ăPLă %ă 27.11ă 13.08ă

Chỉăsốădẻo,ăPIă %ă 15.19ă 2.81ă

Độăs羽t,ăLIă ă 1.412ă 1.402ă

Độăbãoăhòa,ăSă %ă 99.40ă -ă

Độărỗng,ănă %ă 57.04ă -ă

H羽ăsốărỗng,ăeoă ă 1.319ă -ă

PhânăloạiătheoăTCVNă5747:1993ă ă MLă SMă

2.2 Phương pháp thí nghiệm 

2.2.1 Phương pháp tiêu chuẩn 

+ăTCVNă141:2008ăXiămĕng.ăPhươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

+ăTCVNă4030:2008ăXiămĕng.ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộămịnă
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+ăTCVNă8262:2009ăTroăbayă-ăPhươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

+ăTCVNă10302:2014ăPhụăgiaăhoạtătínhătroăbayădùngăchoăbêătông,ăv英aăvàăxiămĕngă

+ăTCVNă4316:2007ăXiămĕngăpoocălĕngăxỉălòăcaoă

+ăTCVNă8654:2011ăThạchăcaoăvàăsảnăphẩmăthạchăcaoă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăhàmălượngă
nướcăliênăkếtăvàăhàmălượngăsunfuaătrioxitătổngăsốă

+ăTCVNă7131:2002ăĐấtăsétă-ăPhươngăphápăphânătíchăhóaăhọcă

+ăTCVNă4198:2014ăĐấtăxâyăd詠ngă-ăPhươngăphápăphânătíchăthànhăphầnăhạtătrongăphòngăthíă
nghi羽mă

+ăTCVNă4196:2012ăĐấtăxâyăd詠ngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộăẩmăvàăđộăhútăẩmătrongăphòngă
thíănghi羽mă

+ăTCVNă4202:2012ăĐấtăxâyăd詠ngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăkhốiălượngăth吋ătíchătrongăphòngă
thíănghi羽mă

+ăTCVNă4195:2012ăĐấtăxâyăd詠ngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăkhốiălượngăriêngătrongăphòngăthíă
nghi羽mă

+ăTCVNă4197:2012ăĐấtăxâyăd詠ngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăgiớiăhạnădẻoăvàăgiớiăhạnăchảyă
trongăphòngăthíănghi羽mă

+ăTCVNă5747:1993ăĐấtăxâyăd詠ngă-ăPhânăloạiă

2.2.2 Phương pháp phi tiêu chuẩn 

+ăXácăđịnhăpHăc栄aăđất,ăthànhăphầnăhóaăhọcăxỉălòăcaoătheoăQTPTăVLXD.ă

+ăXácăđịnhăcườngăđộănénănởăhôngă(UCS)ăc栄aăm磯uăđấtăđãăgiaăcốă theoăASTMăD2166,ă tuyă
nhiênătốcăđộătĕngătảiăđượcăcốăđịnhălàă1.27ă%/min.ă

3. Kết quả nghiên c泳u: 

3.1 Ảnh hưởng của thành phǡn vật liệu đến cường độ nén nở hông của đất đã gia cố 

Nghiênăc泳uăsửădụngă5ăloạiăv壱tăli羽uăgiaăcốă(VLGC)ănhưăsau:ă

-ăVLGCă0:ăxiămĕngăPC40ăBSă(m磯uăđốiăch泳ng)ă

ă -ăVLGCă1:ăxiămĕngăPC40ăBSă+ăthạchăcaoăPGă

ă -ăVLGCă2:ăxiămĕngăPC40ăBSă+ăthạchăcaoăPGă+ăxỉălòăcaoăHPă

ă -ăVLGCă3:ăxiămĕngăPC40ăBSă+ăthạchăcaoăPGă+ătroăbayăQNă

ă -ăVLGCă4:ăxiămĕngăPC40ăBSă+ăthạchăcaoăPGă+ăxỉălòăcaoăHPă+ătroăbayăQNă

3.1.1 Ảnh hưởng của hàm lượng xỉ lò cao 

謂nhăhưởngăc栄aăhàmălượngăxỉălòăcaoăđếnăcườngăđộănénănởăhôngăc栄aăđấtăgiaăcốăđượcăbi吋uă
di宇nătrongăđồăthịăhìnhă3.ă
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ă ă
Hình 3. ǜnh hưởng của hàm lượng xỉ lò cao   Hình 4. ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

Từăkếtăquảătrên,ătaăthấy:ăkhiăsửădụngăxỉălòăcaoănghi隠nămịnăthayăthếăchoăxiămĕngăcóătácădụngă
cảiăthi羽năcườngăđộănénăc栄aăđất,ăxuăhướngăchungălàăcácăm磯uăsửădụngăxỉăđ隠uăcóăcườngăđộăcaoă
hơnăm磯uă0ăởătấtăcảăcácăngàyătuổi.ăKhiăhàmălượngăxỉălòăcaoătĕngăthìăcườngăđộănénănởăhôngăc栄aă
m磯uăđấtătĕng,ăcườngăđộăđạtăcaoănhấtătạiăhàmălượngăthayăthếă45%,ăđạtă3.29ăMpaătạiă tuổiă91ă
ngày,ăgấpăkhoảngă2ălầnăsoăvớiăm磯uăkhôngăsửădụngăxỉ.ă

3.1.2 ǜnh hưởng của hàm lượng tro bay 

謂nhăhưởngăc栄aăhàmălượngătroăbayăđếnăcườngăđộănénănởăhôngăc栄aăđấtăgiaăcốăđượcăbi吋uă
di宇nătrongăđồăthịăhìnhă4.ă

Nhìnăvàoăđồăthịătaăcóăth吋ăthấy,ăxuăhướngăchungălàăcácăm磯uăsửădụngătroăbayăcóăcườngăđộă
thấpăhơnăm磯uă0ăởătấtăcảăcácăngàyătuổi,ăhàmălượngătroăbayătĕngăthìăm泳căđộăgiảmăcườngăđộă
tĕng,ăngoạiătrừătạiăhàmălượngă20%ătroăbayăcóăcườngăđộă91ăngàyăcaoăhơnăm磯uă0.ă

3.1.3 ǜnh hưởng của các loại VLGC khác nhau 

Cườngăđộănénănởăhôngăc栄aăđấtăgiaăcốăsửădụngăcácăloạiăVLGCăkhácănhauăđượcăchoătrongă
hìnhă5ă

ă ă
Hình 5. ǜnh hưởng của các loại VLGC khác nhau 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 559

Từăđồă thịă taă cóă th吋ănh壱nă thấyă rằng,ăhaiă loạiăVLGC2ăvàăVLGC4ă th吋ăhi羽năảnhăhưởngăđếnă
cườngăđộănénătốtăhơnăhẳnăcácăloạiăVLGCăcònălại.ă

3.2 Ảnh hưởng c栄a hàm lượng v壱t liệu gia cố đến cư運ng độ nén nở hông c栄a đất 
gia cố 

Nghiênăc泳uătiếnăhànhăởă3ăhàmălượngăv壱tăli羽uăgiaăcốălàă200;ă300;ă400ăkg/m3ăđốiăvớiăloạiăđấtă
ML.ă謂nhăhưởngăc栄aăhàmălượngăVLGCăđếnăcườngăđộănénănởăhôngăc栄aăđấtăgiaăcốăởăcácăđộă
tuổiăkhácănhauăđượcăth吋ăhi羽nătrongăcácăhìnhăsau:ă

Hình 6. ǜnh hưởng của hàm lượng vật liệu gia cố 

tới cường độ nén ở tuổi 3 ngày 

Hình 7. ǜnh hưởng của hàm lượng vật liệu gia cố 

tới cường độ nén ở tuổi 7 ngày 

ă ă
Hình 8. ǜnh hưởng của hàm lượng vật liệu gia cố 

tới cường độ nén ở tuổi 28 ngày 

Hình 9. ǜnh hưởng của hàm lượng vật liệu gia cố 

tới cường độ nén ở tuổi 91 ngày 

Từăcácăkếtăquảătrên,ătaăthấy:ăă

-ă Hầuă hếtă cácăm磯uă đấtă giaă cốă cóă cườngă độă nénă tĕngă lênă theoă thờiă giană bảoă dưỡng,ă xuă
hướngănàyăcũngăđãăđượcăbáoăcáoătrongăcácănghiênăc泳uătrướcăđóă[1,4,5,6].ă

-ă雲ăcùngămộtăđộătuổi,ăxuăhướngăchungălàăhàmălượngăv壱tăli羽uăgiaăcốătĕngăthìăcườngăđộănénănởă
hôngăc栄aăm磯uăđấtătĕng,ăm泳căđộătĕngăc栄aăcácăv壱tăli羽uăgiaăcốăkhácănhauăthìăkhácănhau.ăTuyănhiên,ă
v磯năcóămộtăsốăm磯uăcóăcườngăđộănénăkhôngătĕngătheoăđúngăquyălu壱tătrên,ăvíădụăởătuổiă7ăngày,ăởă
cácăcấpăphốiăS(X)-5;ă15;ă17;ă18;ă19ă(Hìnhă7).ăHi羽nătượngănàyăcóăth吋ădoătrongăquáătrìnhătạoăm磯u,ăcóă
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mộtăsốăm磯uăkhôngăđượcăđầmăkỹăvàătrộnăkhôngăđ隠uăgâyăraăkhuyếtăt壱tăchoăm磯uăd磯nătớiăcườngăđộă
nénăthấpăhơnăsoăvớiănh英ngăm磯uăcònălại.ăĐi隠uănàyăcũngăđãăđượcăquanăsátăthấyăbởiă[7].ă

3.3 Ảnh hưởng c栄a tỷ lệ nư噂c/v壱t liệu gia cố đến cư運ng độ nén nở hông c栄a đất 
gia cố 

Nghiênăc泳uătiếnăhànhăởă3ătỷăl羽ăw/că=ă100,ă80,ă60%ăđốiăvớiăloạiăđấtăSM.ă謂nhăhưởngăc栄aătỷăl羽ă
w/căđếnăcườngăđộănénănởăhôngăc栄aăđấtăgiaăcốăởăcácăđộătuổiăkhácănhauăđượcăth吋ăhi羽nătrongă
cácăhìnhăsau:ă

ă ă
Hình 10. ǜnh hưởng của tỷ lệ nước/vật liệu gia cố 

tới cường độ nén tuổi 3 ngày 
Hình 11. ǜnh hưởng của tỷ lệ nước/vật liệu gia cố 

tới cường độ nén tuổi 7 ngày 

ă ă
Hình 12. ǜnh hưởng của tỷ lệ nước/vật liệu gia cố 

tới cường độ nén tuổi 28 ngày 

Hình 13. ǜnh hưởng của tỷ lệ nước/vật liệu gia cố 

tới cường độ nén tuổi 91 ngày 

Nh壱năxét:ă

-ă雲ăcùngămộtăđộătuổi,ănhìnăchungăkhiătỷăl羽ănước/v壱tăli羽uăgiaăcốăgiảmăthìăcườngăđộănénăc栄aă
đấtăgiaăcốătĕng,ănhưngăm泳căđộătĕngăkhôngăhoànătoànătuyếnătính.ăTuyănhiên,ătaăcóăth吋ăquanăsátă
thấyăởămộtăsốăcấpăphốiăcóăkếtăquảăcườngăđộănénăkhôngătuânătheoăquyălu壱tătrên.ă

-ă雲ătuổiă28ăngày,ăm泳căđộăchênhăl羽chăc栄aăcườngăđộănénăđấtăgiaăcốăsửădụngăcácătỷăl羽ăw/că
khácănhauăcóăxuăhướngăítăđi,ăngoạiătrừătỷăl羽ă60%ăc栄aăcấpăphốiăS(X)-5;ăS(X)-6;ăS(X)-16;ăS(X)-
17ăvàăS(X)-19ăcóăs詠ăchênhăl羽chăkháălớnăsoăvớiătỷăl羽ă80%ăvàă100%.ă
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4. Kết lu壱n: 

-ăCóăth吋ăsửădụngăcácăphếăthảiăcôngănghi羽pănhưăxỉă lòăcao,ătroăbay,ăthạchăcaoănhânătạoăđ吋ă
chếătạoăv壱tăli羽uăgiaăcốăn隠năđấtăyếuătheoăcôngăngh羽ăCDM.ăă

-ăV壱tăli羽uăgiaăcốăđượcăchếătạoătừăcácăloạiăphếăthảiătrênăchoăthấyăảnhăhưởngătíchăc詠căhơnăsoă
vớiăkhiăgiaăcốăbằngăxiămĕngăpoocălĕngăthôngăthường,ăgấpă1.5ăđếnă2ălần.ăHàmălượngăsửădụngă
xỉălòăcaoădaoăđộngătừă35÷45%,ătroăbayădaoăđộngătừă10÷20%,ăthạchăcaoănhânătạoătừă5÷10%.ă

ă
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NGHIÊN CỨU S盈 DỤNG TRO BAY Cị HÀM LƯ営NG MẤT 
KHI NUNG CAO CHO SẢN XUẤT BÊ TỌNG VÀ V頴A XÂY D衛NG 

Phần 1: Tính chất c栄a tro bay và chất kết dính sử d映ng tro bay 

ThS. Lê Việt Hùng, ThS. Trần Thanh Quang, ThS. T衣 Văn Luân 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Nghiênăc泳uăth詠căhi羽nănhằmăđánhăgiáăkhảănĕngăsửădụngăc栄aătroăbayăvớiăhàmălượngămấtăkhiă

nungă(MKN),ătừă3ăđếnă20%ăvàătừă3ăđếnă15%ăvớiătroăbayănhàămáyănhi羽tăđi羽nă(NMNĐ)ăđốtăthană
phună(troăbayăPC)ăvàătroăbayăNMNĐăđốtăthanătầngăsôiă(troăbayăFBC)ătươngă泳ng,ăchoăchếătạoă
bêătôngăvàăv英aăxâyăd詠ng.ăNghiênăc泳uăđượcăth詠căhi羽nătrênăcơăsởăđánhăgiáătínhăchấtăc栄aăcácă
loạiătroăbay,ăthanăchưaăcháyătrongătro,ătínhăchấtăc栄aăxiămĕng,ăv英a,ăbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépă
cóăch泳aătroăbayăvớiăcácăhàmălượngăMKNăkhácănhau.ăKếtăquảănghiênăc泳uăđãăchỉăraămộtăsốăảnhă
hưởngă c栄aă lượngăMKNă trongă troă bayă đếnă tínhă chấtă cơă lýă c栄aă xiămĕng,ă v英a,ă bêă tông;ă ảnhă
hưởngăđếnătínhăbảoăv羽ăĕnămònăcốtăthépătrongăbêătông,ăcụăth吋ălàăm泳căđộăảnhăhưởngăc栄aăhàmă
lượngăMKNălàăkhôngălớn,ăítăhơnănhi隠uăsoăvớiăảnhăhưởngăc栄aăloạiătroăbay,ătheoăhướngăbêătôngă
troăbayăFBCăbảoăv羽ăchốngăĕnămònăcốtăthépăkémăhơnăsoăvớiătroăbayăPC.ă

Từ khóa:ătroăbay,ămấtăkhiănung,ăthanăchưaăcháy,ăbêătôngătroăbay,ăv英aătroăbay.ă

Abstract:  
Thisăresearchăwasăinvestigatedătoăevaluateătheăapplicabilityăofăflyăashesăcontainingăhighălossă

onă ignitionă (LOI),ă fromă3ă toă20%ăwithă flyăashăofăpulverizedăcoală thermalăpowerăplantsă (PCăflyă
ash)ăandăăfromă3ătoă15%ăwithăflyăashăofăfluidizedăbedăcombustionăthermalăpowerăplantsă(FBCăflyă
ash),ăforăconcreteăandămortar.ăTheăresearchăwasăperformedăbyăinvestigationăofăcharacteristicsă
ofăflyăashăandăunburnedăcarbon,ăeffectăofăhighăunburnedăcarbonăflyăashăonăcharacteristicsăofăflyă
ashă cement,ă mortar,ă concreteă andă corrosionă ofă reinforcingă rebară ină concrete.ă Testă resultsă
indicateăsomeăeffectsăofăLOIăonăphysicalăpropertiesăofăcement,ămortarăandăconcrete;ătheăeffectă
onăcorrosionălevelăofărebarăinăconcreteăisănotăremarkableăandămuchălowerăthanăthatăofătypeăofăflyă
ash,ăi.e.ăFBCăflyăashăconcreteăisămuchălessăprotectionăthanăthatăofăPCăflyăash.ăă

Keywords:ăflyăash,ălossăonăignition,ăunburnedăcarbon,ăflyăashăconcrete,ăflyăashămortar.ă

ă

1. Gi噂i thiệu chung 

Vi羽tăNamăhi羽nănayăvàătrongăthờiăgianăsắpătớiăsẽăcóănhi隠uănhàămáyănhi羽tăđi羽nă(NMNĐ)ăđốtă
thanăđangăvàăsắpăsửaăhoạtăđộng,ădoăv壱yălượngătroăxỉăthảiăraăhàngănĕmălàărấtălớn.ăTheoăkếtăquảă
đi隠uă traă vàă tínhă toánă sơă bộă c栄aăVi羽năV壱tă li羽uă xâyă d詠ng,ă hi羽nă nayă cảă nướcă đangă tồnă ch泳aă
khoảngă15ătri羽uătấnătro,ăxỉănhi羽tăđi羽nătạiăcácăbãiăthảiăvàăhàngănĕmăthảiăraăkhoảngă14ătri羽uătấnă
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chấtăthảiăch栄ăyếuălàătro,ăxỉănhi羽tăđi羽n,ăbùnăthạchăcao.ăTheoăQuyếtăđịnhăc栄aăTh栄ătướngăChínhă
ph栄ăv隠ăquyăhoạchăphátă tri吋năđi羽năởănướcătaăgiaiăđoạnă2011-2020ăcóăxétă tớiănĕmă2030ă(Quyă
hoạchăđi羽năVIIă[1]),ătrongăthờiăgianătới,ănguồnăđi羽năcungăcấpăbổăsungăch栄ăyếuătừăcácăd詠ăánănhàă
máyănhi羽tăđi羽năđốtăthanăxâyămớiăhoặcămởărộng.ăDoăv壱y,ăălượngăchấtăthảiătro,ăxỉănhi羽tăđi羽năsẽă
cònătiếpătụcătĕngăthêm.ăCácăchấtăthảiănàyăđangătạoăs泳căépăngàyăcàngălớnălênămôiătrườngăvàă
chiếmădi羽nătíchăđấtăđ吋ătồnăch泳aăngàyăcàngălớn.ă

V隠ănhuăcầuăsửădụngătroăbay,ă troăbayăcóăkhảănĕngăsửădụngăkhốiă lượngă lớnătrongă lĩnhăv詠că
sảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngănhưălàmănguyênăli羽uăvàăphụăgiaăchoăsảnăxuấtăxiămĕng,ăbêătông,ăv英aă
xâyăd詠ng;ălàmănguyênăli羽uăchoăsảnăxuấtăgạchăkhôngănung,ălàmăv壱tăli羽uăchoăđườngăgiaoăthông,ă
thayăthếămộtăphầnăsétătrongăsảnăxuấtăgạchăđấtăsétănung,ăv.v...ăTuyăv壱y,ădoăcácăNMNĐăởănướcă
taăsửădụngănguồnăthanăch栄ăyếuălàăthanăantraxităkhuăv詠căđôngăbắcă(vùngăQuảngăNinh)ălàăloạiă
thanăcóăhàmălượngăchấtăbốcăthấpă(4-8)%,ănênălượngăMKNătrongătroăbayăc栄aăcácăNMNĐătạiăVi羽tă
Namăởăm泳căcao,ădaoăđộngătrongăkhoảngă(5-30)%,ăphổăbiếnătrongăkhoảngă(6-15)%.ă雲ăVi羽tă
Namăhi羽nănayăcácănhàăquảnălýăvàăkỹăthu壱tăthườngăv磯năápădụngătiêuăchuẩnătroăbayătheoătiêuă
chuẩnăASTMăC618:ăTiêuăchuẩnăkỹăthu壱tăđốiăvớiătroătừăthanăvàăpuzolanăt詠ănhiên,ănhânătạoăsửă
dụngălàmăchoăbêătôngă,ătrongăđóăquyăđịnhăhàmălượngăMKNăphảiănhỏăhơnă6%.ăĐi隠uănàyătrongă
th詠cătếălàmăhạnăchếărấtălớnăvi羽căsửădụngătroăbayăchoăsảnăxuấtăxiămĕng,ăbêătôngăvàăv英aăxâyă
d詠ng.ăDoăv壱y,ăcầnăthiếtăphảiăcácăcácănghiênăc泳uăxemăxétăkhảănĕngăsửădụngăc栄aătroăbayăcóă
lượngăMKNălớnăhơnă6%ălàmăphụăgiaăkhoángăchoăxiămĕng,ăbêătôngăvàăv英aăxâyăd詠ng.ă

Tổngă quană cácă nghiênă c泳uă trướcă đâyă choă thấyă [3-11],ă hầuă hếtă cácă nghiênă c泳uă v隠ă ảnhă
hưởngăc栄aăhàmălượngăMKNătrongă troăbayăđếnă tínhăchấtăc栄aăbêă tông,ăv英aă làănghiênăc泳uăv隠ă
m泳căđộăảnhăhưởngăđếnăphụăgiaăcuốnăkhíăvàăcơăbảnăchoărằngăMKNălàmăgiảmăhi羽uăquảăcuốnă
khí,ănhưngăm泳căđộăgiảmăphụăthuộcănhi隠uăvàătỷădi羽năb隠ămặt,ăcấuătrúc,ăkíchăthướcălỗăărỗngăvàă
độămịnăc栄aăMKN,ăloạiătroăbayă(troăbayăloạiăCăảnhăhưởngănhi隠uăhơnăloạiăF).ăĐốiăvớiăảnhăhưởngă
c栄aăMKNăđếnăcácătínhăchấtăkhácăc栄aăbêătôngăvàăv英a,ămộtăsốăcácănghiênăc泳uăđ隠uăchoărằngă
MKNă tĕngă làmă tĕngă lượngă dùngănước,ă thờiă giană đôngă kếtă c栄aă bêă tông,ă v英a,ă trongă khiă ảnhă
hưởngăđếnăcườngăđộăc栄aăbêătông,ăv英aăcònăkhôngărõăràng,ămộtăsốănghiênăc泳uăchoărằngăkhôngă
ảnhăhưởngăđếnătínhănĕngă(cườngăđộ,ăđộăco,ăchốngăthấm)ăbêătôngă(khiăMKNăđếnă15%),ămộtăsốă
choărằngătĕngăMKNălàmăgiảmăcườngăđộ,ăđộăcoăc栄aăbêătông.ă

Nghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăc栄aălượngăMKNătrongătroăbayăđếnătínhăĕnămònăcốtăthépătrongăbêă
tôngăkhôngăcóănhi隠u.ăHầuăhếtăcácănghiênăc泳uăliênăquanăđếnăMKNătrongătroăbayălàăcácăđánhăgiáă
v隠ăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngăvàă tínhăchấtăc栄aă thanăchưaăcháyă trongă troăbayăđếnăkhảănĕngă
hấpăthụăphụăgiaăcuốnăkhíătrongăhỗnăhợpăbêătông,ăv英a.ăMộtănghiênăc泳uăv隠ăảnhăhưởngăc栄aăthană
hoạtătínhăđếnătínhăchấtăĕnămònăc栄aăcốtăthépăđãăchỉăra,ănếuăhàmălượngăthanătĕngăthìăm泳căđộăĕnă
mònăcốtăthépătĕngăvàăhàmălượngăcóăth吋ăchấpănh壱năđượcăc栄aăthanăchưaăcháyătrongătroăbayălàă
6-8%ă[12].ăă

Tiêuăchuẩnăc栄aăcácănướcăv隠ătroăbayăsửădụngăchoăbêătôngăvàăv英aăxâyăd詠ngăquyăđịnhăhàmă
lượngăMKNătrongătroăbayălàăkhôngăgiốngănhau,ădaoăđộngătrongăkhoảngătừă3%ăđếnă25%ăvớiătroă
bayăloạiăFăvàătừă3%ăđếnă15%ăvớiătroăloạiăC.ăNgoàiăra,ăcóăth吋ăthấyăm泳căquyăđịnhăhàmălượngă
MKNătrongătroăbayăloạiăCăthườngăđượcăquyăđịnhăthấpăhơnăsoăvớiătroăbayăloạiăF.ă
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Từănh英ngăcơăsởănêuătrên,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđãăth詠căhi羽nănghiênăc泳uăđánhăgiáăv隠ăkhảă
nĕngăsửădụngăc栄aă troăbayăNMNĐăởăVi羽tăNamăvớiă lượngăMNKălớnăhơnă6%ăchoă làmăphụăgiaă
khoángăchoăsảnăxuấtăbêătông,ăbêătôngăcốtăthép,ăv英aăxâyăd詠ng.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1 .V壱t liệu thí nghiệm 

2.1.1. Xi măng  

SửădụngăxiămĕngăPC40ăBútăSơn.ăCácătínhăchấtăcơălý,ăhóaăxiămĕngăPC40ăBútăSơnăphùăhợpă
vớiăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tăđốiăvớiăxiămĕngăpooclĕngătheoăTCVNă2682:2009.ăă

2.1.2. Tro bay  

Cácă loạiă troăbayăsửădụngătrongănghiênăc泳uăgồm:ă troăbayăNMNĐăPhảăLạiănguyênăkhai,ă troă
bayăNMNĐăPhảăLạiă2ăquaătuy吋nănổi,ătroăbayăNMNĐăMạoăKhêănguyênăkhai.ăKếtăquảăthíănghi羽mă
th吋ăhi羽nătrongăError! Reference source not found.ă

Đ吋ătạoăraăcácăm磯uătroăbayăvớiălượngăMKNăvớiălượngăMKNăkhácănhau,ăm磯uătroăbayăcóăMKNă
caoă(troăbayănguyênăkhai)ăđượcăphốiătrộnăvớiăm磯uătroăbayăcóăMKNăthấpă(quaătuy吋n).ăTroăbayă
PCănghiênăc泳uăcóăMKNătrongăkhoảngă3-20%,ăkýăhi羽uălàăPL3,ăPL6,ăPL8,ăPL12,ăPL15ăvàăPL20,ă
trongăđóăPLălàăviếtătắtătroăbayăNMNĐăPhảăLại,ăchỉăsốătheoăsauăhàmăhàmălượngăMKNătrongătro.ă
TroăbayăFBCăcóăMKNătrongăkhoảngă(3-15)%ăkýăhi羽uălàăMK3,ăMK6,ăMK8,ăMK12,ăMK15.ă

Bảng 1. Tính chất c栄a tro bay sử d映ng cho nghiên c泳u 

Kết quả thí nghiệm 
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

PL ng.khai PL tuyển M衣o Khê 

1ă TổngăhàmălượngăcácăôxităSiO2,ă
Al2O3,ăFe2O3ă

%ă 71,26ă 88,64ă 84,29ă

2ă HàmălượngăSO3ă %ă 0,06ă 0,09ă 0,66ă

3ă HàmălượngăCaoăt詠ădoă %ă <0,02ă <0,02ă <0,02ă

4ă Hàmălượngăki隠măNaO2ătđă %ă 2,39ă 2,99ă 2,80ă

5ă Độăẩmă %ă <0.2ă 2,55ă <0.2ă

6ă HàmălượngăMKNă %ă 27,06ă 2,34ă 6,85ă

7ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 2,16ă 2,34ă 2,54ă

8ă Độămịnătrênăsàngă45mă %ă 26,32ă 23,40ă 25,96ă

9ă Chỉăsốăhoạtătínhăcườngăđộă
-ă雲ătuổiă7ăngàyă
-ă雲ătuổiă28ăngàyă

%ă ă
80,1ă
85,3ă

ă
81,2ă
87,6ă

ă
87,9ă
90,9ă
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2.1.3 Than trong tro bay 

Haiăm磯uăthanăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uănàyălà:ă(1)ăthanătrongătroăbayăPhảăLạiă(đượcă
táchăraătừătroăbayănhờăquáătrìnhătuy吋nănổi)ăvàă(2)ăthanătrongătroăbayăMạoăKhêă(đượcătáchăraătừă
troăbayănhờăquáătrìnhătuy吋nănổi).ăă

2.1.4 Phụ gia hóa học cho bê tông 

Phụăgiaăhóaăhọcăđượcăsửădụngăchoăcácăm磯uăthíănghi羽măgồmăbaăloại:ăM磯uăphụăgiaăDaratardă
45ă thíănghi羽măcóă tínhăchấtăphùăhợpăvớiăphụăgiaăhóaădẻoăch壱măđôngăkếtă loạiăDă theoăTCVNă
8826:2011.ăM磯uăphụăgiaăDaracemă100ăvàăphụăgiaăAdvaă181ăthíănghi羽măcóătínhăchấtăphùăhợpă
vớiăphụăgiaăsiêuădẻoăch壱măđôngăkếtăloạiăGătheoăTCVNă8826:2011.ăă

2.1.5 Cốt liệu  

Cốtăli羽uănhỏălàăcátăsông.ăHaiăloạiăcátăđượcăsửădụngăchoănghiênăc泳uălàăcátăsôngăhạtăthôăvớiă
môăđunăđộă lớnă làă2,51ăvàăcátăsôngăhạtă trungă(dùngăchoăchếă tạoăv英a)ăvớiămôăđunăđộănhỏă làă
1,89.ăHaiăloạiăcátăcóăchỉătiêuăkỹăthu壱tăphùăhợpăvớiăTCVNă7570:2006ă“Cốtăli羽uăchoăbêătôngăvàă
v英aăxâyăd詠ngăậăYêuăcầuăkỹăthu壱t”.ă

Cốtăli羽uălớnălàăđáădĕmăsửădụngălàăđáăvôiăPh栄ăLý,ăHàăNam.ăHaiăm磯uăđáădĕmăthíănghi羽măcỡă
hạtăvàăcácătínhăchấtăcơălýăkhácăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăđáădĕmăcấpăhạtă5-10mmăvàă10-20mmăchoă
chếătạoăbêătôngătheoătiêuăchuẩnăquốcăgiaăTCVNă7570:2006ă“Cốtăli羽uăchoăbêătôngăvàăv英aăxâyă
d詠ngăậăYêuăcầuăkỹăthu壱t”.ă

2.2. Phương pháp thí nghiệm: 

Nghiênă c泳uă cácă tínhă chấtă c栄aă troă bayă đượcă thíă nghi羽mă theoă tiêuă chuẩnă ASTMă C618;ă
Nghiênăc泳uăcácă tínhăchấtăc栄aăxiămĕngăđượcăđánhăgiáă theoăcácă tiêuăchuẩnăTCVN;ăcácă tínhă
chấtăc栄aăhỗnăhợpăv英aăvàăv英aăđóngărắnăđượcăthíănghi羽mătheoăTCVNă3120:2003;ăNghiênăc泳uă
cácătínhăchấtăc栄aăbêătôngăđượcăđánhăgiáătheoăTCVN;ătínhăổnăđịnhăth吋ătích,ăđộăb隠nălâuătrongă
môiă trườngă xâmă th詠că đượcă hi羽nă theoă cácă phươngă phápă đoă độă nởă thanhă v英aă trongă môiă
trườngăsulfateătheoătheoăTCVNă7713:2007ă“Xiămĕng-ăPhươngăphápăxácăđịnhăthayăđổiăchi隠uă
daiă thanhă v英aă trongădungădịchă sunăphát”,ăĐộăcoă khôă trongă khôngăkhí:ă xácăđịnhă thôngăquaă
thayă đổiă chi隠uă dàiă thanhă v英aă d詠aă theoă tiêuă chuẩnă TCVNă 8824:2011ă “Xiămĕngă ậă Phươngă
phápăxácăđịnhăđộăcóăkhôăc栄aăv英a”,ăXácăđịnhăcườngăđộănénăc栄aăm磯uăbêătôngă10x10x10cmă
chếă tạoă theoăTCVNă3105:1993ăđượcăbảoădưỡngăởăđi隠uăki羽nă tiêuăchuẩnăđếnă tuổiă28ăngày,ă
sauăđóăđượcăngâmătrongăbaămôiătrường:ămôiătrườngăsunăphátă(dungădịchăNa2SO4ă5%),ămôiă
trườngănướcămuốiă(dungădịchăNaClă3%)ăvàănướcăthườngăởănhi羽tăđộă27±2oCătrongămộtănĕm.ă
Xácăđịnhăcườngăđộănénăc栄aăm磯uăv英aă4x4x16cmăchếătạoă theoăTCVNă3121:2003ăđượcăbảoă
dưỡngăởăđi隠uăki羽nătiêuăchuẩnăđếnătuổiă28ăngày,ăsauăđóăđượcăngâmătrongăbaămôiătrường:ămôiă
trườngăsunăphátă (dungădịchăNa2SO4ă 5%),ămôiă trườngănướcămuốiă (dungădịchăNaClă3%)ă vàă
nướcăthườngăởănhi羽tăđộă27±2oCătrongămộtănĕm.ăă

Đánhăgiáătínhăbảoăv羽ăcốtăthépăc栄aăbêătôngăđượcăthíănghi羽mătheoăcácăphươngăpháp:ă
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1.ă ăXácăđịnhănồngăđộăionăCl-,ăpHăc栄aăbêătôngătạiăvịătríătiếpăxúcăvớiăcốtăthépăkhiăbêătôngăđặtă
trongămôiătrườngăxâmăth詠cămạnhăởătuổiă1ănĕm.ăă

2.ă Xácăđịnhăkhảănĕngăthâmănh壱păionăcloătheoăASTMăC1202ăởătuổiă91ăngày.ă

3.ă TínhăchốngăthấmătheoăTCVNă3117:1993ă

4.ă Phươngăphápădòngăđi羽năcưỡngăb泳c:ăNTăBuildă356ăConcrete,ă repairingămaterialsăandă
protectiveăcoating:ăEmbeddedăsteelămethod,ăchlorideăpermeabilityă

5.ă Phươngăphápăxácăđịnhăđi羽nătrởăkhángă

6.ă Phươngăphápăxácăđịnhăảnhăhưởngăc栄aăphụăgiaăhóaăhọcăđếnătínhăĕnămònăcốtăthépătrongă
bêă tôngă ASTMă G109ă Standardă Testă Methodă foră Determiningă Effectsă ofă Chemicală
Admixturesă onăCorrosionă ofă EmbeddedăSteelăReinforcementă inăConcreteăExposedă toă
ChlorideăEnvironments.ă

7.ă Phươngă phápă đi羽nă thếă ĕnă mònă cốtă thép:ă ASTMă C786ă Standardă Testă Methodă foră
CorrosionăPotentialsăofăUncoatedăReinforcingăSteelăinăConcreteă

8.ă Đánhăgiáătheoăphươngăphápămấtăkhốiălượngăvàătr詠căquan.ăĐúcăm磯uăbêătôngăcóăcốtăthépă
sauăđóăbảoădưỡngătrongămôiătrườngădungădịchăNaClă3%ă(quyătrìnhăthâmănh壱păcloătheoă
chuăkỳăẩm-khôădungădịchăNaClă3%)ătrongă1ănĕm.ăQuanăsátăvùngăĕnămònătrênăthanhăcốtă
thépăsauă1ănĕm.ă

3. Kết quả nghiên c泳u: 

3.1 Tính chất của tro bay 

Cácăkếtăquảăphânătíchătínhăchấtăcơălý,ăhóa,ăthànhăphầnăkhoángăc栄aăcácăm磯uătroăbayăNMNĐă
sửădụngăthanăantraxităkhuăv詠căQuảngăNinhătrongăBảngă2ăvàăBảngă3ăchoăthấy:ă

1.ă Troă bayă PCă sửă dụngă thană khuă v詠că Quảngă Ninhă cóă tổngă hàmă lượngă cácă oxită chínhă
(SiO2+Al2O3+Fe2O3)ălớnăз90%ă(thànhăphầnăkhôngătínhălượngăMKN);ăă

2.ă HìnhăảnhăchụpăSEMăc栄aătroăbayăPCăchoăthấyăcácăhạtătroăbayăhìnhăcầu,ăítălỗăxốp,ăxenăl磯nă
làăcácăhạtăthană(cacbon)ăchưaăcháyăhếtă(gócăcạnh).ă

3.ă TroăbayăcácăNMNĐăPCăsửădụngăthanăantraxităkhuăv詠căQuảngăNinhăkhảoăsátăngoạiătrừă
chỉătiêuăhàmălượngăMKNăc栄aămộtăsốănhàămáyăcaoăhơnăm泳căquyăđịnh,ăcònălạiăphùăhợpă
vớiătroăbayăloạiăFătheoăTCVNă10302:2014.ă

4.ă Thànhă phầnă hóa,ă thànhă phầnă khoángă c栄aă cácăm磯uă troă bayă từă cácă NMNĐă khảoă sátă
khôngăchênhăl羽chănhi隠uă(thànhăphầnăkhôngătínhălượngăMKN).ă

5.ă HàmălượngăSO3,ăCaOăt詠ădoătrongăcácăm磯uătroăbayăđ隠uăthấp,ăhàmălượngăki隠măquyăđổiă
(Na2Oeq)ăcao.ă

6.ă Lượngă MKNă trongă troă bayă ởă cácă NMNĐă PCă khảoă sátă khácă nhau,ă daoă độngă trongă
khoảngă5%ăđếnă30%.ă

7.ă Độămịnă troăbayăởăcácăNMNĐăPCăkhảoăsátăxácăđịnhă thôngăquaă lượngăsótăsàngă45mmă
daoăđộngătrongăkhoảngă15-23%ăđốiăvớiăcácăNMNĐăxâyăd詠ngăgầnăđây,ăvàălớnăhơnăđốiă
vớiăNMNĐăPhảăLạiă1ăvàătroăbayăhồăch泳aăc栄aăNMNĐăPhảăLại.ăă
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8.ă Phână tíchă thànhăphầnăhạtăbằngă????ăchoă thấyăcỡăhạtă c栄aă troăbayăPCăch栄ăyếuă trongă
khoảngă5ăđếnă100ămm,ăcỡăhạtătrungăbìnhăkhoảngă36ămm.ă

ă ă

Hình 2. Hình ảnh hạt tro bay PC (trái) và tro bay FBC (Phải) qua chụp SEM 

Bảng 2. Kết quả đánh giá tính chất c栄a tro bay PC 

Kếtăquảăă

TTă Tênăchỉătiêuă Đơnăvịă
PhảăLạiă1ă PhảăLạiă2ă UôngăBíă Quảngă

Ninhă
Hảiăă

Phòngă

1ă
Tổngăhàmălượngăcácă
ôxită(SiO2,ăAl2O3,ă

Fe2O3)ă
%ă 64,45ă 71,26ă 87,23ă 85,23ă 77,81ă

2ă HàmălượngăSO3ă %ă 0,12ă 0,06ă 0,58ă 0,29ă 0,12ă

3ă HàmălượngăCaoăt詠ădoă %ă <0,008ă <0,008ă <0,008ă <0,008ă <0,008ă

4ă Hàmălượngăki隠mă
NaO2tđă %ă 2,37ă 2,39ă 2,49ă 2,45ă 3,37ă

5ă Độăẩmă %ă -ă 1,2ă 0,8ă -ă -ă

6ă HàmălượngăMKNă %ă 29,12ă 22,59ă 5,47ă 6,65ă 13,68ă

7ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 2,13ă 2,22ă 2.35ă 2,28ă 2,23ă

8ă Độămịnătrênăsàngă
45mă %ă 36,4ă 23,3ă 17,6ă 23,20ă 15,10ă

9ă Tỷădi羽năBlaineă cm2/gă -ă -ă 3480ă -ă -ă

10ă

Chỉăsốăhoạtătínhă
cườngăđộă

-ă雲ătuổiă7ăngàyă
-ă雲ătuổiă28ăngàyă

%ă

ă
ă

78,8ă
84,2ă

ă
ă

80,1ă
85,3ă

ă
ă

79,2ă
86,4ă

ă
ă
-ă

ă
ă
-ă

11ă Lượngănướcăyêuăcầuă %ă 94ă 96ă 96ă 95ă 95ă

12ă ĐộănởăAutoclaveă %ă -ă 0,028ă 0,042ă -ă -ă
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Đánhăgiáăhìnhădạngăkíchăthướcăc栄aătroăbayăFBCăđượcăth詠căhi羽năthôngăquaăhìnhăảnhăchụpă
SEMăvàăphânătíchăđộămịn,ăkhốiălượngăriêngăc栄aătroăbay.ăTừăhìnhăảnhăchụpăSEMă(Hìnhă2)ăchoă
thấy,ă khácăvớiă troă bayăPC,ă cácăhạtă troăbayăFBCăkhôngă cóădạngăhìnhă cầuămàăcóăhìnhădạngă
khôngăxácăđịnh,ănhi隠uăgócăcạnh.ăĐộămịnăkhiăphânătíchăquaăsàngă45măc栄aătroăbayăFBCăMạoă
Khêălàătươngăđươngăvớiă troăbayăPCăPhảăLại,ănhưngăphânătíchăphânăbốăthànhăphầnăhạtă lazeă
choăthấyătroăbayăFBCăch泳aănhi隠uăhạtănhỏăhơnătroăbayăPCCăPhảăLại.ă

-ăCóăth吋ăthấyătínhăchấtăc栄aătroăbayăFBCăđượcănghiênăc泳uăch栄ăyếuăphụăthuộcăvàoăloạiăthană
đốt.ăCụăth吋ăcóăth吋ăchiaăcácăm磯uătroăbayăFBCăthànhăbaănhómăvớiăcácăđặcătínhănhưăsau:ă(1)ăCácă
m磯uătroăbayăFBCăc栄aăNMNĐăsửădụngănguồnăthanăkhuăv詠căQuảngăNinhălàăCẩmăPhả,ăMạoăKhê,ă
Sơnăđộng:ăcóătínhăchấtătươngăđươngănhauăcơăbảnăphùăhợpăvớiăyêuăcầuăc栄aătroăbayăloạiăFătheoă
TCVNă10302:2014ăngoạiătrừăchỉătiêuălượngănướcăyêuăcầuălớnăhơnăm泳căchoăphép;ă(2)ăTroăbayă
FBCăc栄aăNMNĐăsửădụngăthanăkhuăv詠căTháiăNguyên:ăcóăhàmălượngăcanxiăoxytăCaOălớnăhơnă
10%;ăătổngăhàmălượngăoxytă(SiO2+Al2O3+Fe2O3)ăthấpăз45%ă(tínhăcảălượngăMKN)ăhoặcăз61%ă
(nếuă loạiăbỏă lượngăMKN);ăhàmă lượngăMKN;ăhàmă lươngăSO3,ăhàmă lượngăvôiă t詠ădoăcaoăhơnă
m泳că choăphépăđốiă vớiă troă bayă choă bêă tông;ă (3)ă Troă bayăFBCăc栄aăNMNĐăsửădụngă thanăNaă
Dương-ă Lạngă Sơn:ă cóă hàmă lượngă Caoă lớnă hơnă 10%,ă tổngă hàmă lượngă oxytă
(SiO2+Al2O3+Fe2O3)ăởăm泳cătrungăbìnhăз66%,ăhàmălươngăSO3,ăhàmălượngăvôiăt詠ădoăcaoăhơnă
m泳căchoăphépăđốiăvớiătroăbayăchoăbêătông;ăTroăbayăNMNĐăNaăDươngăcóăthànhăphầnăgầnăvớiă
troăbayăloạiăCătheoăTCVNă10302:2014ănhưngăcácăchỉătiêuăSO3ăvàăMKNăcaoăhơnăm泳căchoăphépă
c栄aătiêuăchuẩnănày.ă

-ăPhânătíchăthànhăphầnăhạtăbằngăsàngă45măvàălazeăchoăthấyăc栄aătroăbayăFBCăMạoăKhêăcóă
phânăbốăcỡăhạtăvàăđộămịnăthấpăhơnăvớiătroăbayăPCăPhảăLại.ă

Bảng 3. Kết quả đánh giá tính chất c栄a tro bay FBC. 

Kết quả 
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Cẩm 

Phả 
M衣o 
Khê 

Sơn 
Động 

Cao 
Ng衣n 

Na 
Dương 

1ă Tổngăhàmălượngăcácăôxită
SiO2,ăAl2O3,ăFe2O3ă

%ă 81,81ă 84,29ă 85,66ă 45,77ă 66,12ă

2ă HàmălượngăSO3ă %ă 0,59ă 0,66ă 1,06ă 10,44ă 8,26ă

3ă HàmălượngăCaoăt詠ădoă %ă <0,02ă <0,02ă <0,02ă 1,8-2,0ă 2,0ă

4ă ăHàmălượngăki隠măNaO2tđă %ă 3,19ă 2,80ă 1,53ă 0,81ă 2,22ă

5ă Độăẩmă %ă -ă -ă -ă 0,3ă 0,1ă

6ă HàmălượngăMKNă %ă 8,55ă 6,85ă 7,11ă 26,53ă 7,19ă

7ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 2,40ă 2,54ă 2,23ă -ă -ă

8ă Độămịnătrênăsàngă45mă %ă 17,72ă 25,96ă 21,32ă 13,4ă 15,41ă

9ă Tỷădi羽năBlaineă cm2/gă -ă -ă -ă -ă -ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 569

Kết quả 
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Cẩm 

Phả 
M衣o 
Khê 

Sơn 
Động 

Cao 
Ng衣n 

Na 
Dương 

10ă
ChỉăsốăhoạtătínhăC.ăđộă
-ă雲ătuổiă7ăngàyă
-ă雲ătuổiă28ăngàyă

%ă
ă

90,2ă
95,6ă

ă
87,9ă
89,9ă

ă
-ă
-ă

ă
81.6ă
86.2ă

ă
78.2ă
82.8ă

11ă Lượngănướcăyêuăcầuă %ă 107ă 107ă 107ă 115ă 112ă

12ă ĐộănởăAutoclaveă %ă -ă -ă -ă 0,01ă -ă

Bảng 4. Kết quả phân tích than trong tro bay 

Kết quả 
TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Than cám 

nghi隠n 
Than trong TB  

Phả L衣i 
Than trong  

TB M衣o Khê 

1ă Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 1,59ă 1,68ă 1,75ă

2ă Độămịnătínhătheoălượngă
sótăsàngă45mă %ă 18,0ă 44,81ă 21,32ă

3ă Phânătíchăthànhăphầnă
hạtăbằngălazeă

ă -ă Dảiăhạtăch栄ăyếuătừă
10măđếnă123mă
Kíchăthướcăhạtătrungă
bìnhă:ă65,05ămă

Dảiăhạtăch栄ăyếuătừă
10măđếnă160mă
Kíchăthướcăhạtă

trungăbìnhă:ă77,27ămă
4ă Xácăđịnhăhìnhădạngă

hạt,ăcấuătrúcăb隠ămặtă
hạtăthan:ăchụpăSEMă

ă -ă cóăhìnhădạngăkhôngă
xácăđịnh,ăgócăcạnh.ă
Cácăhạtăcóăcấuătrúcă
xốpătổăongăhơnăthană

FBCă

cóăhìnhădạngăkhôngă
xácăđịnh,ăgócăcạnh.ă
Cácăhạtăcóăcấuătrúcă
xốpătổăongănhưngă
thấpăhơnăthanăPCCă

 

Hình 5. Hình ảnh chụp SEM của than trong tro bay PC (trái) và trong tro FBC (phải) 
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Nh壱năxétă:ă

1.ă Khốiălượngăriêngăc栄aăcácăhạtăthanătrongătroăbayăthấpăhơnăkháănhi隠uăsoăvớiăhạtătroăbay.ăKhốiă
lượngă riêngă c栄aă thană trongă troă bayă caoă hơnămộtă chútă soă vớiă khốiă lượngă riêngă c栄aă thană
chưaăquaălửa.ă

2.ă Độămịnăc栄aăthanăchưaăcháyătrongătroăbayăNMNĐăFBCăcóădảiăhạtărộngăhơnăvàăkíchăthướcă
hạtăthôăhơnăsoăvớiăthanăc栄aăNMNĐăPCCăth吋ăhi羽năquaălượngăsótăsàngă45măvàăphânătíchă
thànhăphầnăhạtăbằngălaser.ăCácăhạtăthanătrongătroăbayăPCăbaoăgồmăcácăhạtătrongădảiăhạtătừă
10măđếnă123m,ătrongăkhiăhạtăthanătrongătroăbayăFBCăbaoăgồmăcácăhạtătrongădảiăhạtătừă
10măđếnă160m.ăKếtăquảănàyăcũngăphùăhợpăvớiămộtăsốănghiênăc泳uăv隠ăkíchăthướcăhạtă
thanătrongătroăbayăchoărằngăthanătrongătroăbayăloạiăFăcóăkíchăthướcănhỏăhơnăloạiăCăvàăch栄ă
yếuăgồmăcácăhạtănhỏăhơnă100mă[Kulaots,9].ăă

3.ă HìnhăảnhăchụpăSEMăchoăthấy,ăcácăhạtăthanătrongătroăbayăcóăhìnhădạngăkhôngăxácăđịnh,ăgócă
cạnh.ăCácăhạtăcóăcấuătrúcăxốp,ăđặcăbi羽tăcácăhạtăthanătrongătroăbayăPCăcóăcấuătrúcăxốpăhơnă
soăvớiăsoăvớiăcácăhạtă thană trongă troăbayăFBC,ăcácăhạtă thană trongă troăbayăPCăcóăcấuă trúcă
dạngătổăong.ăĐâyă làăkếtăquảăc栄aăquáătrìnhăđốtăcháyăcácăhạtă thanăởănhi羽tăđộăcao,ămộtăsốă
chấtăh英uăcơătrongăhạtăthanăđãăbịăđốtăcháyăcònătrơălạiăcácăphầnăkhôngăhoặcăkhóăcháyăhơn.ă
Đi隠uănàyăcóăth吋ăthấyăthôngăquaăvi羽căsoăsánhăcácăhạtăthanătrongătroăbayăvớiăcácăhạtăthană
cámănghi隠n.ă ăKíchă thướcăcácă lỗă rỗngăc栄aăcácăhạtă thană trongă troăbayă loạiăFă theoăkếtăquảă
nghiênăc泳uăc栄aăMaroto-Valeră[5]ăthìăch栄ăyếuăgồmăcácărỗngămesoă(2-50nm)ăchiếmăkhoảngă
60-90%ătổngăcộngăth吋ătíchă lỗărỗng.ăSốă lượngăvàăkíchăthướcă lỗărỗngămesoăphụăthuộcăvàoă
dạngăcacbonătrongăcácăhạtăthan.ăH羽ăthốngălỗărỗngămesoăđượcăchoălàăcóăkhảănĕngăhấpăthụă
AEAă(nênăcũngăcóăth吋ăhấpăthụăđượcăcácăchấtăphụăgiaăhóaăhọcăkhác).ăăă

4.ă Thànhăphầnăkhoángăc栄aă3ăm磯uăthanănghiênăc泳uăkháătươngăđồngănhau,ănhưngăkhácănhauă
v隠ăhàmălượngăgồmăch栄ăyếuălàăphaăvôăđịnhăhìnhă(chiếmătrênă76%)ăvàăphaătinhăth吋.ăĐốiăvớiă
Phaă tinhă th吋ă trongă thană cámănghi隠nă ch栄ă yếuăgồmăquartză (з7%),ăPyriteă (з15%)ă trongă khiă
trongăthanăc栄aătroăbayăthìălượngăpyriteăđãăgiảmăđiăđángăk吋ădoăbịăoxyăhóaăchuy吋năthànhăcácă
khoángăhematite.ăTrongăthanăNMNĐăFBCăMạoăKhêădoăđốtăởănhi羽tăđộăthấpă(800-900)oCănênă
v磯nă cònă cácă khoángăAluminumăSulfateăHydrateă vàăMuscovite,ă trongă khiă cácă khoángănàyă
khôngăcònătrongăthanăNMNĐăPCăPhảăLại.ă

3.2 Nghiên c泳u ảnh hưởng c栄a tro bay MKN cao đến tính chất c栄a xi măng 
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Lượngănướcătiêuăchuẩnăcácăm磯uăxiămĕng-troăbayăcóăxuăhướngătĕngăkhiăhàmălượngăMKNătrongă

troăbayătĕngă( ă

Hìnhă)ăđốiăvớiăcảăhaiă loạiătroăbayăPLăvàăMK.ăTuyănhiên,ăm泳căđộăthayăđổiă lượngănướcătiêuă
chuẩnăc栄aăcácăm磯uăch泳aă troănayăPLăsoăvớiăm磯uăxiămĕngăđốiă ch泳ngă làăkhôngă lớnă (saiă l羽chă
chuẩnăkhôngăquáă0,38ăđơnăvị)ăvàăthấpăhơnăsoăvớiăcácăm磯uăch泳aătroăbayăMKă(saiăl羽chăchuẩnă
khôngăquáă0,58ăđơnăvị).ăHi羽nătượngălượngănướcătiêuăchuẩnătĕngăkhiăhàmălượngăMKNătĕngăcóă
th吋ăgiảiă thíchădoă lượngăMKNăch泳aăcácăhạtă thanăcóăhìnhădạngăgócăcạnh,ăch泳aănhi隠uă lỗăxốpă
trongăcấuătrúcădoăv壱yălàmăgiảmătỉnhădẻoăc栄aăhỗnăhợpăhồăxiămĕng.ă

ă
Hình 4. Quan hệ giữa lượng nước tiêu chuẩn của xi măng và lượng MKN trong tro bay  

-ăKhiăhàmălượngăMKNătrongătroăbayătĕngăthìăthờiăgianăbắtăđầuăvàăkếtăthúcăđôngăkếtăc栄aăcácă
m磯uăxiămĕng-troăbayăcóăxuăhướngătĕngăđốiăvớiăcảăhaiăloạiătroăbayăPLăvàăMKă(Hìnhă5).ăTuyăv壱y,ă
m泳căđộătĕngălàăkhôngăđángăk吋,ăth壱măchíămộtăsốăm磯uăkhôngărõăxuăhướngănàyăth吋ăhi羽năquaăh羽ă
sốătươngăquanătuyếnătínhăR2ăgi英aăhàmălượngăMKNăvàăTGĐKăởăm泳cătrungăbình,ăth壱măchíă làă
thấpăđốiăvớiăcácăm磯uăcóăhàmălượngătroăbayă10%.ăNgoàiăra,ăkhiăhàmălượngăMKNăc栄aătroăbayă
PLăthayăđổiătừă6%ăđếnă20%ăthìăm泳căđộăthayăđổiăc栄aăTGĐKăc栄aăxiămĕngăkhôngăđángăk吋,ăth吋ă
hi羽năquaăsaiăl羽chăchuẩnăc栄aăTGĐKăgi英aăcácăm磯uălàărấtăthấpăcụăth吋ălàănhỏăhơnă12ăphútăvớiăthờiă
gianăbắtăđầuăđôngăkếtăvàă14ăphútăvớiăthờiăgianăkếtăthúcăđôngăkết.ăă
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ă
Hình 5. Quan hệ giữa Hàm lượng MKN trong tro bay và thời gian BĐĐK của hỗn hợp xi măng-tro bay 

ă
Hình 6. Quan hê giữa cường độ nén tuổi 28 ngày và hàm lượng MKN trong tro bay của các mẫu xi 

măng chứa hàm lượng tro bay khác nhau 

-ăĐốiăvớiăcảăhaiăloạiătroăbayăPLăvàăMK,ăkhiăhàmălượngăMKNătrongătroăbayătĕngăthìăcườngăđộă
nénăc栄aăcácăm磯uăxiămĕngădườngănhưăcóăxuăhướngăgiảmănhẹ.ăTuyănhiênămốiătươngăquană(th吋ă
hi羽năquaăh羽ăsốăR2)ăgi英aă lượngăMKNăvàăcườngăđộănénăc栄aăxiămĕngăởăm泳căthấpăhoặcă trungă
bìnhăởăcảătuổiă3ăngày,ă28ăvàă91ăngày.ăă

-ăKhiă hàmă lượngăMKNă trongă troă bayă tĕngă làmă tĕngă lượngănướcă tiêuă chuẩn,ă vàă thờiă giană
đôngăkết,ălàmăgiảmăcườngăđộănénăc栄aăhỗnăhợpăxiămĕngătroăbay.ăTuyănhiênăm泳căđộăthayăđổiălàă
nhỏ,ă đặcă bi羽tă vớiă thờiă giană đôngă kếtă vàă th壱mă chíă khôngă đángă k吋ă vớiă cườngăđộă nénă c栄aă xiă
mĕng.ăLượngănướcătiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkếtăvàăcườngăđộănénăc栄aăxiămĕng-troăbayătĕngă
kháănhi隠uăkhiăthayăthếătroăbayăPLăbằngătroăbayăMKăvàătĕngăhàmălượngătroăbayătrongăhỗnăhợpăxiă
mĕngă-ătroăbay.ăă

4. Kết luận 
Mộtăsốăkếtălu壱năv隠ătínhăchấtătroăbayăNMNĐăvàătínhăchấtăxiămĕngăsửădụngătroăbayăhàmălượngă

MKNăkhácănhau:ă
1.ăTroăbayăNMNĐăởănướcătaăhi羽nănayăcóăth吋ăchiaăthànhăbốnănhómăchínhăd詠aătheoăs詠ăkhácă

nhauăv隠ăcôngăngh羽ăđốtăvàănguồnăthanăsửădụng:ăă

(1)ăTroăbayăNMNĐăcôngăngh羽ăđốtăthanăphunăsửădụngăthanăantraxităQuảngăNinhăă

(2)ăTroăbayăNMNĐăcôngăngh羽ăđốtătầngăsôiăsửădụngăthanăantraxităQuảngăNinhăă
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(3)ăTroăbayăFBCăc栄aăNMNĐăCaoăNgạnăsửădụngăthanăbánăantraxităTháiăNguyênăă

(4)ăTroăbayăFBCăc栄aăNMNĐăNaăDươngăsửădụngăthanămỡăNaăDương-ăLạngăSơn.ăă

2.ăTheoăcáchăphânăloạiănêuătrên,ătrongăcùngămộtănhóm,ătínhăchấtăc栄aătroăbayătừăcácăNMNĐăkhácă
nhauălàătươngăt詠ănhau,ăngượcălạiătínhăchấtăc栄aăcácăloạiătroăbayărấtăkhácănhauănếuăkhácănhóm.ăCụă
th吋,ătroăbayănhómă1ănguyênăkhaiăhoặcăphảiăquaăxửălýăđ吋ăgiảmăbớtălượngăMKNăphùăhợpăvớiătroăbayă
loạiăFă làmăphụăgiaăchoăxiămĕng,ăbêă tôngăvàăv英aăxâyăd詠ngă theoăTCVNă10302:2014ăhoặcăASTMă
C618:02;ătroăbayănhómă2ăcơăbảnăphùăhợpătroăbayăloạiăFătrừăchỉătiêuălượngănướcăyêuăcầuălớnăhơnă
m泳căchoăphépătheoăTCVNă10302:2014ăhoặcăASTMăC618ăătroăbayănhómă3ăvàă4ăgầnătươngăđươngă
vớiătroăloạiăCănhưngănhi隠uăchỉătiêuăkhôngăđạtătheoăyêuăcầuăc栄aătroăbayăchoăbêătôngănhưăhàmălượngă
SO3,ăMKN,ăvôiăt詠ădo,ălượngănướcăyêuăcầuătheoăTCVNă10302:2014ăhoặcăASTMăC618.ăă

3.ăHàmălượngăMKNătrongătroăbayălàmăgiảmăkhốiălượngăriêng,ăkhốiălượngăth吋ătíchăxốpăvàăđộă
mịnăBlaineăc栄aăhỗnăhợpăxiămĕng-troăbay.ăĐồngăthời,ăkhiăhàmălượngăMKNătrongătroăbayătĕngă
làmătĕngălượngănướcătiêuăchuẩn,ăvàăthờiăgianăđôngăkết,ălàmăgiảmăcườngăđộănénăc栄aăhỗnăhợpă
xiămĕngătroăbay.ăTuyănhiênăm泳căđộăthayăđổiălàănhỏ,ăđặcăbi羽tăvớiăthờiăgianăđôngăkếtăvàăth壱măchíă
khôngăđángăk吋ăvớiăcườngăđộănénăc栄aăxiămĕng.ăLượngănướcătiêuăchuẩn,ăthờiăgianăđôngăkếtăvàă
cườngăđộănénăc栄aăxiămĕng-troăbayătĕngăkháănhi隠uăkhiăthayăthếătroăbayăPLăbằngătroăbayăMKăvàă
tĕngăhàmălượngătroăbayătrongăhỗnăhợpăxiămĕngă-ătroăbay.ăă
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NGHIÊN CỨU T蔚NG H営P NANO SILICA T洩 TRO TRẤU 

RESEARCHăONăSYNTHESISăOFăNANOăSILICAăFROMăRICEăHUSKăASHăă

Võ Hoàng Quốc Huy, Dương Ng丑c Ph映ng, Nguy宇n Thị Hải, Mai Ng丑c Tâm 
Phânăvi羽năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăMi隠năNam,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Nanoăsilicaăđãăđượcănghiênăc泳uătổngăhợpăđượcătừănguồnătroătrấuăcóăsẵnătrongănướcăbằngă

phưongă phápă solă gel.ă Silicată Natriă đượcă táchă từă troă trấuă bằngă dungă dịchă NaOH.ă Sauă đóă
SilicagelăđượcătạoăraăbằngăcáchăthayăđổiăpHăc栄aădungădịchăsilicat.ăSảnăphẩmăgelăđượcăxửălýă
rửa,ăsấyănungăchoăchấtăbộtăSiO2ăkíchăthướcănano.ăCácătínhăchấtăc栄aăsảnăphẩmăđượcănghiênă
c泳uăvàăđượcăkhẳngăđịnhăbằngăphươngăphápăphânătíchăhi羽năđại:ăXRF,ăXRD,ăSEM,ăTEM.ăBàiă
báoănàyătrìnhăbàyăkếtăquảăchếătạoănanoăsilicaătừătroătrấu.ă

Từ khóa: Nanoăsilica,ăXRF,ăXRD,ăSEM,ăTEM.ă

Abstract:  
Nanoăsilicaăhasăbeenăstudiedăsynthesizedăfromătheăavailableăriceăhuskăashăsourceăbyăsol-gelă

method.ăSodiumăsilicateăisăseparatedăfromăriceăhuskăashăwithăNaOHăsolution.ăSilicagelăisăthenă
producedă byă changingă theă pHă ofă theă silicateă solution.ă Productsă areă processedă gelăwashing,ă
dryingă kilnsă foră SiO2ă nanoscaleă powders.ă Theă propertiesă ofă theă productă areă studiedă andă
confirmedă byă modernă analyticală methods:ă XRF,ă XRD,ă SEM,ă TEM.ă Thisă paperă presentsă theă
resultăofămakingănanosilicaăfromăRiceăhush.ă

Keywords:ăNanoăsilica,ăXRF,ăXRD,ăSEM,ăTEM.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Theoăcácănghiênăc泳uăthìălượngătrấuăchiếmăkhoảngă20%ăsoăvớiălượngăthócălúaăvàălượngătroă
thuăđượcăkhoảngă18%.ăKhiăchếăbiến,ăc泳ămỗiătấnălúaătạoăraăkhoảngă200ăkgăvỏătrấuăvàălượngăvỏă
trấuănàyăsauăkhiăđốtătạoăraăkhoảngă40ăkgătro.ăThànhăphầnăchínhăc栄aătroătrấuălàăoxităsilicăchiếmă
hơnă80%ăkhốiălượngă[1].ăOxităsilică(SiO2)ătáchătừătroătrấuăcóăth吋ă泳ngădụngăvàoănhi隠uălĩnhăv詠că
như:ăhútăẩm,ălàmăphụăgiaăxiămĕng,ălưuăhóaăcaoăsu,ălàmăchấtăbánăd磯n,ălàmănguyênăli羽uăthayăthếă
TetraethylăOrthosilicateă(TEOS)ăđ吋ătổngăhợpăv壱tăli羽uăxúcătácămaoăquảnătrungăbìnhănhưăv壱tăli羽uă
maoăquảnătrungăbìnhăcóăcấuătrúcălụcălĕngă(MCM-41),ăSantaăBarbaraăAcidăậă16(SBA-16).ăTheoă
[2]ăthìăsửădụngănguồnăSiO2ăthuăhồiătừătrấuătrongăquáătrìnhătổngăhợpăv壱tăli羽uăMCM-41,ăSBA-16ă
cóăchấtă lượngăkhôngăkémăgìă soăvớiă khiă sửădụngăTEOS.ăSBA-16ă tổngăhợpă từă trấuăđượcăsửă
dụngăđ吋ăhấpăphụăvàăxúcătácăphânăh栄yăcácăchấtăh英uăcơătrongănướcănhưăphenol,ămetylenăxanh,ă
metylăđỏ...ă,ăxửălýănướcăthải.ă
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Trênă thếăgiới,ă nanoă silicaăđãăđượcă sảnă xuấtă côngănghi羽pă vàă thươngămạiă hóaăsảnăphẩm.ă
Phươngăphápăthôngădụngănhấtăđ吋ăsảnăxuấtăhạtănanoăsilicaălàăsửădụngăsiliconătetracloă(SiCl4)ă
nhưălàăsilicaăđãălaiătạoăbằngăphảnă泳ngăc栄aăhơiăcloătrongăsiliconăkimăloạiănấuăchảy.ăHơiăcloăđượcă
trộnăvớiăôxyăvàăhỗnăhợpăkhíănàyăbịăđốtăcháyăvớiăhydroătrongălòăđốtăđặcăbi羽t.ăBằngăs詠ăthayăđổiă
nồngăđộăchấtăphảnă泳ng,ănhi羽tăđộăđốtăcháyăvàăthờiăgianălưuănồngăđộăbụiătrongălòăđốtăđ吋ăcóăkhảă
nĕngăki吋măsoátăkíchăthướcăhạtănanôăSiO2ătheoăýămuốn.ăNgoàiăraăcònăcóăcácădòngăsảnăphẩmă
fumedăsilicaăcóăkíchă thướcănanoă(ăkỵănước)ăđượcăbiếtăđếnăvớiă tênăgọiăaerosil.ăHầuănhưăcácă
dòngănanoăsilicaăkếtăt栄aăítăthấyăxuấtăhi羽nătrênăthịătrườngămàăthayăvàoăđóălàăcácădạngădungădịchă
nanoăsilicaăvớiătênăthươngămạiălàăcolloid.ă

TạiăVi羽tăNam,ăcácănghiênăc泳uăv隠ănanoăsilicaăkếtăt栄aăchưaăcóănhi隠u.ăHầuăhếtăcácănghiênăc泳uă
chỉăt壱pătrungăvàoă泳ngădụngăc栄aătroătrấuănghi隠nămịnămàăchưaăquanătâmăđếnăvấnăđ隠ăchếătạoăraă
nanoăsilicătừănguồnătroătrấuăấy.ăGầnăđâyăchỉăcóăđ隠ătàiănghiênăc泳uăv隠ălĩnhăv詠cănàyălàăc栄aănhómă
tácăgiảăLêăVĕnăHải,ăHàăThúcăHuy,ă“Nghiênăc泳uătổngăhợpănanoăsilicaătừăvỏătrấu”,ăTrườngăĐHă
Khoaăhocăt詠ănhiên,ăĐHQGăTPăHồăChíăMinh.ăTuyănhiênăcũngăchỉădừngălạiăởăm泳căđộăthĕmădòăvàă
cũngăchưaăđượcăcôngăbốărộngărãi.ăVìăv壱yăvi羽cănghiênăc泳uătổngăhợpănguồnănanoăsilicaătừătroă
trấuăcóăýănghĩaătoălớnăv隠ămặtăđờiăsống,ăxãăhội,ăvàăkhoaăhọcăkĩăthu壱t.ă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1. Nguyên v壱t liệu, hóa chất 

Troătrấuănghi隠nămịnă

Xútăcôngănghi羽pă(NaOH,ăTrungăQuốc)ă

Axităsunphuricăđđă(H2SO4,ăTrungăQuốc)ă

Polyăethyleneăglycolă(PEG),TrungăQuốcă

Ethanolă98%,ăTrungăQuốcă

Thanăhoạtătính,ăTrungăQuốcă

Axităaxeticăă(ăCH3COOH,ăTrungăQuốc)ă

DdăAmoniacă(ăNH4OH,ăTrungăQuốc)ă

Nướcăcấtă

2.2. Phương pháp nghiên c泳u 

Để tiến hành nghiên cứu, nhóm đề tài đã tham khảo nguồn tài liệu đáng tin cậy  
-ă Tổngăhợpăbằngăphươngăphápă solă gelă cóăbổă sungă thêmădungămôiă ethanolă vàă chấtă hoạtă

độngăb隠ămặtăPEGă

Bênăcạnhăđóăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăthuăđượcăcũngăđượcăkhẳngăđịnhăbằngăcácăphươngă
phápăphânătíchăhi羽năđạiăchoăđộăchínhăxácăcao:ă

-ăHuỳnhăquangătiaăX,ăThermoăscientific-Perform’Xă
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-ăNhi宇uăxạătiaăX,ăBrukerăD8ăAdvanceă

-ăKínhăhi吋năviăđi羽nătửăquét,ăModelăJSM-6700Fă

-ăKínhăhi吋năviăđi羽nătửăxuyênă

Quy trình thí nghiệm 
Quyătrìnhăthíăth詠cănghi羽măgồmăcácăbướcăsauă:ă

Bướcă1:ăTáchăoxităsilicătừănguồnănguyênăli羽uălàătroătrấuă.ăTaăchoă50gătroătrấuăvàoă500mlăddă
NaOHă3M.ăRồiăđemăđunăởănhi羽tăđộătừă95-1050Cătrongă2h.ăTiếpătụcătaăđemălọcăhỗnăhợpăbằngă
giấyălọcăvàărửaăsạchăki隠m.ăThuăđượcădungădịchălọcăvàăđịnhăm泳căởă500ml;ă

Bướcă2:ăChoătừătừăă500mlădungădịchălọcăởăphầnătrênăvàoăhỗnăhợpă500mlăEt+ăPEGă5%ătỉăl羽ă
1:1ă[3]ărồiăkhuấyănhẹ.ăTiếpătụcăkhuấyănhẹăkhoảngă30ăphút,ărồiăchoăthêmăddăaxităsunphurică3Mă
[4]ă(ă48ml)ăvàoă.ăDùngăddăamoniacăhoặcăaxităaxeticăđ吋ăđi隠uăchỉnhăv隠ăpHăthíchăhợp;ăăă

Bướcă3:ăXửă líănhi羽tăhỗnăhợpă trênă tạiănhi羽tăđộă600Cătrongă8hă [3]ă (đ壱yăkínăh羽ăđ吋ă tránhăbayă
hơi).ăSauăđóăđemălọc,ărửaămuốiăchoăsạch.ăKi吋mătraăbằngăddăBaCl2ă10%;ă

Bướcă4:ăSấyăkhôăsảnăphẩmăthuăđượcătạiănhi羽tăđộă100-1100C;ăă

Bướcă5:ăNungăsảnăphẩmăởănhi羽tăđộă5000Cătrongă3h.ă

 
Hình 1. Quy trình tổng hợp nano silica từ tro trấu 
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3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1. Kết quả kiểm tra nguyên liệu 

ă Bằngăcácăphươngăphápăphână tíchăhi羽năđạiănhưăhuỳnhăquangă tiaăXăvàănhi宇uăxạă tiaăXă
(bảngă1ăvàăhìnhă1),ăchoă thấyă thànhăphầnăchínhă trongănguồnănguyênă li羽uă troă trấuă làăoxităsilică
chiếmă91.4%ăkhốiălượngăvàăởătrạngătháiăvôăđịnhăhìnhă(trạngătháiăhoạtătính)ă

Bảng 1. Kết quả thành phần hóa c栄a tro trấu 

SiO2ă K2Oă MgOă Fe2O3ă CaOă Al2O3ă Na2Oă SO3ă MnOă LOIă

91.4ă 3.70ă 0.95ă 0.99ă 0.70ă 0.47ă 0.25ă 0.17ă 0.19ă 1.18ă

ă
Hình 2. Kết quả phân tích XRD của tro trấu 

3.2. Kết quả quá trình tách oxit silic 

Vớiăkếtăquảăthuăđượcăkhiăphânătíchănguyênăli羽uătroătrấu,ăchúngătôiăđãătiếnăhànhăhànhăkhảoă
sátăbằngăcáchăthayăđổiănồngăđộădungădịchăNaOHălầnălượtălàă3M,ă5M,ă7M,ă9M,ăvớiăkhốiălượngă
troătrấuăcốăđịnhălàă10g,ăvớiăth吋ătíchădungădịchăxútălàă100ml[4].ăHỗnăhợpătrênăđượcăđunănóngăởă
nhi羽tăđộă100OCăvàăkhuấyăvớiăv壱nătốcă300ăvòng/phútătrongăthờiăgiană1h,ă2hăởămỗiănồngăđộădungă
dịchăNaOH.ă

Bảng 2. Hiệu suất tách oxit silic 

Ký hiệu 
mẫu 

Khối lượng tro 
trấu đem tách (g) 

Khối lượng SiO2 có trong 
tro trấu ban đầu (g) 

Khối lượng SiO2 
tách được (g) 

Hiệu suất 
(%) 

3M1ă 100ă 91.4ă 89.45ă 97.86ă

3M2ă 100ă 91.4ă 89.59ă 98.02ă
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Ký hiệu 
mẫu 

Khối lượng tro 
trấu đem tách (g) 

Khối lượng SiO2 có trong 
tro trấu ban đầu (g) 

Khối lượng SiO2 
tách được (g) 

Hiệu suất 
(%) 

5M1ă 100ă 91.4ă 88.43ă 96.75ă

5M2ă 100ă 91.4ă 88.76ă 97.11ă

7M1ă 100ă 91.4ă 88.41ă 96.73ă

7M2ă 100ă 91.4ă 88.47ă 96.79ă

9M1ă 100ă 91.4ă 88.01ă 96.29ă

9M2ă 100ă 91.4ă 88.20ă 96.50ă

ă
Hình 2. Sự phụ thuộc của hiệu suất tách SiO2 và nồng độ của dung dịch xút 

Trongăcácăđi隠uăki羽năthíănghi羽măđãănêuătrênăthìăs詠ăchêchăl羽chăhi羽uăsuấtătáchăkhôngănhi隠uă
vàăđạtăgiáătrịăcaoănhấtă làă98.02%ăởăđi隠uăki羽năphảnă泳ngănồngăđộăNaOHă3Măkhuấyătrongă2ă
giờ.ăTuyănhiênătaăcũngănh壱năthấyărằngătrongăđi隠uăki羽năNaOHă3Măkhuấyătrongă1ăgiờăthìăhi羽uă
suấtălàă97.85%ăchỉăchênhăl羽chă0.17%ănênăđ吋ătiếpăki羽măchiăphíăsảnăxuất,ăchúngătôiăđãăchọnă
đi隠uăki羽nănồngăđộăNaOHă3Măvàăkhuấyătrongă1ăgiờă làăđi隠uăki羽năthíchăhợpăđ吋ătáchăSiO2ă raă
khỏiătroătrấu.ă

3.3. Kết quả quá trình tổng hợp nano silica 

Đ吋ăchếătạoăđượcăhạtănanoăsilica,ăchúngătôiăđãătiếnăhànhăth栄yăphânădungădịchănatriăsilicatăthuă
đượcăsauăkhiăxửălíătroătrấuăbằngădungădịchăxút.ăChoătừătừădungădịchăsilicatăthuăđượcăvàoăhỗnă
hợpăEthanol+ăPEGă5%ătỉăl羽ă1:1[3]ărồiăkhuấyănhẹ.ăTiếpătụcăkhuấyănhẹăkhoảngă30ăphút,ărồiăchoă
thêmăddă axită sunphuric.ăDùngă ddă amoniacă hoặcă axită axetică đ吋ă đi隠uă chỉnhă v隠ă pHă thíchă hợp.ă
TrongăgiaiăđoạnănàyătaăkhảoăsátăpHăc栄aăhỗnăhợpălầnălượtălàă5,ă7,ă9.ă
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Bảng 3. Thành phần hoá c栄a mẫu khảo sát 

M磯uă SiO2ă Na2Oă K2Oă Fe2O3ă MgOă CaOă Al2O3ă SO3ă MKNă Σă

HpH5ă 67.83ă 0.77ă -ă 0.06ă 0.02ă 0.26ă 0.25ă 0.05ă 30.67ă 99.91ă

HpH7ă 63.72ă 2.23ă 0.09ă 0.08ă 0.17ă 0.39ă 0.55ă 0.01ă 32.68ă 99.82ă

HpH9ă 64.15ă 1.79ă 0.03ă 0.05ă 0.008ă 0.25ă 0.17ă 0.03ă 33.45ă 99.89ă
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Hình 3. Hàm lượng oxit silic trong mẫu khảo sát 

Chọnăm磯uăHpH5ălàăm磯uăthuăđượcăhàmălượngăoxităsilicăcaoănhất.ăTiếnăhànhăxácăđịnhăkíchă
thướcăhạtăm磯uăthuăđượcăbằngăphươngăphápăTEM,ăSEMă

ă
Hình 4. ǜnh SEM của mẫu HpH5 độ phóng đại 60.000 lần 
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Bằngăphươngăphápăhi吋năviăđi羽nă tửăquétă taăquanăsátăđượcăb隠ămặtăm磯u,ăvàăđoăđượcăkíchă
thướcăhạtălàăkhoảngă23.4nm.ăSaukăhiăđãătrảiăquaăcácăgiaiăđoạnăsấyăvàănungăthìăcácăhạtăbịăcoă
cụmălạiăvớiănhau.ă

ă
Hình 5. ǜnh TEM của sản phẩm tại độ phóng đại 200.000 lần 

Đ吋ăquanăsátărõăhơnătaădùngăkínhăhi吋năviăđi羽nătửătruy隠năquaă(TEM)ăđ吋ăphânătíchăm磯uăvàăthấyă
rằngăkíchăthướcăhạtănanoăsilicaăcũngănằmătrongăkhoảngă20ănm,ăcũngăkháătươngăđồngăsoăvớiă
kếtăquảăảnhăSEMă

3.4. Các tính chất c栄a sản phẩm nano silica t瑛 tro trấu 

Bảngă4ătrìnhăbầyăcácătínhăchấtăc栄aăm磯uănanoăsilicaătổngăhợpătừătroătrấu.ăCácăkếtăquảănàyăđãă
khẳngăđịnhăm磯uănanoăsilicaătổngăhợpăđượcăcóăcácăthôngăsốăkỹăthu壱tătươngăđươngăvớiăcácăsảnă
phẩmănh壱păngoạiăcùngăloại.ă

Bảng 4. Các tính chất c栄a sản phẩm nanosilica chế t衣o t瑛 tro trấu 

Kết quả 
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả đăng ký Kết quả th詠c tế 

1ă Hàmălượngăoxităsilică %ă >95ă 98.5ă

2ă Kíchăthướcăhạtă Nmă 20-40ă 23ă

3ă Di羽nătíchăb隠ămặtăriêngă m2/gă 150-250ă 162.47ă
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4. Kết lu壱n 

Đãătổngăhợpăđượcăm磯uănanoăsilicaătừătroătrấuătheoăphươngăphápăsol-gelăbằngăvi羽căbổăsungă
thêmăhỗnăhợpăethanolăvàăchấtăhoạtăđộngăb隠ămặtăpolyăethylenăglycolătạiăđi隠uăki羽năpHă5ăvàătácă
nhânăth栄yăphânălàăaxităsunphuricăloãng.ă
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method”,ăChiang Mai J. Sci., 35(1),ăpp.ă206-211.ă
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HƯỚNG D郁N S盈 DỤNG CÁC LOẠI PH蔭 THẢI CHỨA NĔNG LƯ営NG LÀM 
NHIÊN LI烏U THAY TH蔭 TRONG SẢN XUẤT XI MĔNG  

GUIDELINEăOFăUSINGăENERGYăWASTEăASăALTERNATIVEăFUELă
INăCEMENTăINDUSTRYă

ThS. Lê Đ泳c Thịnh, TS. Nguy宇n Dương Định 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Đ隠ătàiă“Biênăsoạnătàiăli羽uăHướngăd磯năsửădụngăcácăloạiăphếăthảiăch泳aănĕngălượngălàmănhiênă

li羽uăthayăthếătrongăngànhăsảnăxuấtăxiămĕng”ăđượcătri吋năkhaiătrongăgiaiăđoạnă2015ă-2016ăcóăcácă
nộiădung:ă

-ăăNghiênăc泳uăhướngăd磯năl詠aăchọnănguồnăchấtăthảiăphùăhợp;ă

-ăăNghiênăc泳uăhướngăd磯năcáchăth泳căv壱năchuy吋n,ăxửălýăvàălưuăkhoăchấtăthải;ă

-ăăNghiênăc泳uăhướngăd磯năl詠aăchọnămôăhìnhăcôngăngh羽ăsửădụngăchấtăthải;ă

-ăNghiênăc泳uăhướngăd磯năđánhăgiáătácăđộngămôiătrường,ăs泳căkhỏeăvàăanătoàn;ă

-ăNghiênăc泳uăhướngăd磯năcácăth栄ătụcăphápălýăcấpăphépăsửădụngăchấtăthải.ă

Từ khóa:ăNhiênăli羽uăthayăthế,ăsảnăxuấtăxiămĕng,ăhướngăd磯năsửădụng.ă

Abstract:  
Theă projectă "Guidelineă ofă usingă energyă wasteă asă alternativeă fuelă ină cementă industry"ă isă

implementedăinătheăperiodă2015ă-2016ăwithătheăfollowingăcontents:ă

-ăGuidelineăofăselectionăofăappropriateăwasteăsources;ă

-ăGuidelineăofăshipping,ăhandlingăandăstorageăofăwaste;ă

-ăGuidelineăofăselectionăofăappropriateătechnologyăforăusingăwaste;ă

-ăGuidelineăofăassessmentăonăimpactăofăenvironment,ăhealthăandăsafety;ă

-ăGuidelineăofăapplicationăforălicenseăofăusingătheăwaste.ă

Keywords: Alternativeăfuels,ăcementăproduction,ăguideline.ă

 

1. Gi噂i thiệu 

Cácănguồnărácă thảiăởăVi羽tăNamăngàyăcàngănhi隠uăvàăđangă trởă thànhăvấnăđ隠ăcấpă thiếtăc栄aă
toànăxãăhội.ăCôngătácăxửălýăchúngăhi羽nănayăv磯năđangădừngălạiăởăkhâuăchônălấpălàăch栄ăyếu,ănênă
d宇ăgâyăôănhi宇mămôiătrườngăvàărấtăkhóăcóăth吋ăxửălýătri羽tăđ吋.ăĐãăcóănhi隠uăgiảiăphápăđượcăđưaăraă
như:ălấyămùnădoărácăphânăh栄yătừăcácăhốărácăđemăđiăcảiătạoăđồngăruộng;ăxửălýărácăthànhăphână



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 584ă

h英uăcơ;ăbiếnărácăthànhăgạchăvàăbêătôngăgiáărẻ;ăđốtărácăđ吋ăphátăđi羽n;...ăTuyănhiên,ăhi羽năcácăgiảiă
phápăxửălýănêuătrênăv磯năchỉădừngălạiăởăquyămôănhỏă[1].ă

Từălâuătrênăthếăgiới,ăngườiătaăđãăsửădụngăcácănhiênăli羽uăthayăthếă(NLTT)ătừăcácărácăthảiăđ吋ă
sảnăxuấtăxiămĕngănhằmămụcătiêuătiếtăki羽mănĕngălượng,ăgiảiăquyếtăvấnăđ隠ăôănhi宇mămôiătrường.ă
Hi羽nănay,ănhi隠uăcôngătyăxiămĕngălớnătrênăthếăgiớiăđãăsửădụngăphổăbiếnătừă10ăđếnă17%ăNLTTă
đ吋ăphụcăvụăsảnăxuấtă[2].ăTạiăVi羽tăNam,ăCôngătyăxiămĕngăHolcimăcũngăđãăsửădụngănguồnănhiênă
li羽uănàyăvớiăkhoảngă1,6ă%ăbắtăđầuătừănĕmă2003ăvàăđếnănĕmă2012ăđạtă20,13%ă[3].ăNLTTăđượcă
sửădụngăch栄ăyếuălàăt壱nădụngănguồnărácăthảiă(cóăch泳aănĕngălượng)ănhư:ăvỏătrấu,ădầuăthải,ăcaoă
suăphếăthải;ăphếăthảiăngànhăcôngănghi羽păgiầyă-ădépă-ămayămặc,ă ...Theoăđánhăgiá,ă lòănungăxiă
mĕngăhi羽nănayăkháălýătưởngăđốiăvớiăvi羽căthiêuăđốtăcácăchấtăthải,ărácăthảiădoăcóăhi羽uăsuấtăpháă
h栄yărấtăcao,ăcũngănhưăhi羽uăquảălàmăsạchăkhíăthảiăưuăvi羽tă[2,3].ăă

Chínhăvìănh英ngă lýădoănêuă trên,ăQuyăhoạchăphátă tri吋năcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNamăgiaiă
đoạnă2011ăậă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ăcũngăđãăkhuyếnăkhíchăcácănhàăsảnăxuấtăđầuă
tưăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăxiămĕngăgắnăvớiăvi羽căxửălýăchấtăthảiăcôngănghi羽păvàărácăthảiă(k吋ăcảărácă
thảiăyătế)ălàmănhiênăli羽uăđ吋ătiếtăki羽mănĕngălượngăvàăbảoăv羽ămôiătrườngă[4].ăă

Trướcăth詠cătrạngăđó,ăBộăXâyăd詠ngăđãăgiaoănhi羽măvụăchoăVi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ngăth詠căhi羽nă
đ隠ătài:ă‘‘Biên soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng các loại phế thải chứa năng lượng làm nhiên 

liệu thay thế trong ngành sản xuất xi măng”.ă

2. Phương pháp nghiên c泳u 

*ăPhươngăphápăphânătíchătổngăhợpăvàănghiênăc泳uăh羽ăthống;ă

*ăPhươngăphápăthốngăkê,ănghiênăc泳uăth詠căđịa;ă

*ăPhươngăphápăthuăth壱p,ătổngăhợpătàiăli羽uăcóăliênăquan:ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Tổng quan v隠 các phương pháp sử d映ng NLTT trên thế gi噂i t瑛 rác thải và phế thải 

Sảnăxuấtăxiămĕngălàăngànhăcôngănghi羽păsửădụngănhi隠uănĕngălượng.ăTrungăbìnhăđ吋ătạoăraă1ă
tấnăclinkeră(làăthànhăphầnăchínhăc栄aăxiămĕng)ăphảiăcầnăđếnă750-ă1.300ăKcal,ătươngăđươngăvớiă
nhi羽tănĕngăc栄aă100ă -ă180ăkgă thanăAnthraciteăhoặcă70ăậ125ăkgădầuănhiênă li羽uă [5].ăTrongăbốiă
cảnhăgiáăthanătrênăthếăgiớiăngàyăcàngătĕngăcao,ătr英ălượngăngàyăcàngăkhanăhiếm,ăthìăápăl詠căv隠ă
sửădụngăNLTTătừărácăthảiăvàăphếăthảiăđốiăvớiăngànhăcôngăxiămĕngăngàyăcàngălớn.ăTrongăkhi,ă
NLTTătừănguồnărácăthảiăvàăphếăthảiănàyăngàyăcàngănhi隠uăvàăổnăđịnh,ănhi隠uănướcătrênăthếăgiớiă
đãăcóăkếăhoạchăkhaiăthácăvàătáiăchếăchúng:ă

* Tại tập đoàn Holcim (Thụy Sỹ): 
T壱pă đoànăHolcimă làămộtă trongă nh英ngă t壱pă đoànă điă tiênă phongă trênă thếă giớiă sửă

dụngă cácă NLTTă từă rácă thảiă vàă phếă thảiă côngă nghi羽p.ă Hi羽nă tại,ă cảă t壱pă đoànă cóă
khoảngă 38ă nhàămáyă đangă sửă dụngă thườngă xuyênăNLTTă từă ă 0,2ă đếnă 98ă%ă [6,7].ă
Trongăđó,ătỷăl羽ăthayăthếătrungăbìnhăc栄aăcácănhàămáyăđạtăkhoảngă11,4ă%.ăă
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* Tại Hoa Kỳ: 

Cácănhàămáyăxiămĕngăthuộcă t壱păđoànăHolcimătạiăHoaăKỳăcũngăđiăđầuă trongăvi羽căsửădụngă
NLTTăởăđây,ădoăchiăphíănhiênăli羽uăngàyăcàngătĕngăcaoăvàăcácăquyăđịnhăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngă
ngàyăcàngănghiêmăngặt.ăNhi隠uăcôngătyăxiămĕngăđangăthamăgiaăvàoăquáătrìnhăđồngăxửălý,ăsửă
dụngănhiênăli羽uătáiăchếătừălốpăxe,ăvớiăthịătrườngăcungăcấpăổnăđịnhăởănhi隠uăvùngănướcăMỹă[8].ăă

* Tại Ǟn Độ: 

Ngànhăxiămĕngă遺năĐộăsảnăxuấtă200ă tri羽uă tấnămỗiănĕm.ăNhuăcầuănĕngă lượng,ă khôngăchỉă
trongăngànhăcôngănghi羽păxiămĕng,ăđãăd磯năđếnăvi羽că tĕngăgiáăbánănhiênă li羽uăhóaă thạch.ăĐâyă
khôngăphảiă làă lýădoăduyănhấtăgiảiă thíchă tạiăsaoăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngă遺năĐộăhi羽nănayă
đangăt壱pătrungăvàoăcácăNLTT.ăă

Vi羽căsửădụngăcácăNLTTăhoặcăRDFălàămộtăvi羽călàmăthôngăthườngătrongăngànhăcôngănghi羽pă
xiămĕngătrênăkhắpăthếăgiới.ăNgoàiăra,ăcácăloạiăchấtăthảiătừăbùnăcặnăsơnăc栄aăngànhăsảnăxuấtăôtô,ă
bùnă tinhă chếă dầuămỏ,ă nh詠aăđườngă thải,ă nh詠aă thảiă bỏă vàă cácămẩuă lốpă xeă cũngă đangă đượcă
nghiênăc泳uăsửădụngălàmăNLTTătrongăsảnăxuấtăxiămĕngă[8].ă

Theoă tínhă toánă tạiă遺năđộ,ă cóă khoảngă20%ă ă rácă thảiă rắnăđôă thịă khiă táiă chếăsẽăchoăkhoảngă
100.000ă tấnăRDFă/ăngàyăvớiănhi羽tă trịă>ă3000ăkcal.ăĐâyăsẽă làănguồnănĕngă lượngăphùăhợpăđ吋ă
thayă thếăchoă75%ănhuăcầuăv隠ănhi羽tă trongă toànăngànhăcôngănghi羽păxiămĕng.ăCĕnăc泳ăvàoăgiáă
thanăhi羽nătạiă làă120ăUSD/ătấn,ă thìăcóăth吋ătiếtăki羽măđượcăhơnă500ătri羽uăUSDămỗiănĕmăvàălàmă
giảmălượngăphátăthảiăCO2ă[9].ă

* Tại Việt Nam: 

Thờiăgianăqua,ăởănướcătaăđ吋ăđốiăphóăvớiăvấnăđ隠ătĕngăgiáănhiênăli羽uăvàăápăl詠căgiảmăgiáăthànhă
sảnăxuất,ămộtăsốăcôngătyăxiămĕngăcũngăđãătiếnăhànhăsửădụngăNLTTătừărácăthảiăvàăphếăthảiămộtă
cáchătr詠cătiếpăhoặcăgiánătiếp,ăcụăth吋ănhưăsau:ă

-ăăTạiăNhàămáyăxiămĕngăHònăChôngă-ăCôngătyăXiămĕngăHolcimăVi羽tăNamăđãătiênă
phongăsửădụngădầuăthải,ăphếă li羽uădaăgiàyăậăd羽tămay,ăvỏătrấu,…ăđ吋ă làmăNLTTăbắtă
đầuătừănĕmă2005ăvàăhi羽nănayăđãăcóătỷăl羽ăthayăthếălênătớiă25%ătổngănhuăcầuănhiênă
li羽uăvàănĕmă2012ăđãătiếtăki羽măđượcă36.000ătấnăthan.ăă
-ă ăTạiăNhàămáyăxiămĕngăBìnhăPhướcă-ăCôngătyăXiămĕngăVicemăHàăTiênăđãătri吋nă

khaiăchươngătrìnhăsửădụngăbãăvỏăhạtăđi隠uăđ吋ăthayă thếăchoă10ăậă20%ăthanătừănĕmă
2013.ăNgoàiăra,ăNhàămáyăcũngănghiênăc泳uăsửădụngădầu FO-R,ămộtăsảnăphẩmătừăquáă
trìnhănhi羽tăphânăcaoăsuăphếăthải,ăđ吋ăthayăthếăchoădầuăDOăsấyămáyănghi隠n,ălòănung,...ă

-ăTạiăNhàămáyăxiămĕngăKiênăLươngăPhướcă-ăCôngătyăXiămĕngăVicemăHàăTiênăđãănghiênăc泳uăsửă
dụngădầu vỏ hạt điềuăđ吋ăthayăthếămộtăphầnădầuăFO,ăphụcăvụăchoămụcăđíchăđốtălòă1ăvàăsấyălòă2.ăă

-ăăCôngătyăXiămĕngăVicemăHoàngăThạchăcũngăđãăđầuătưălắpăđặtăh羽ăthốngăthiếtăbịăđốtăvỏ trấu,ă
nhằmămụcăđíchăchoăthayăthếămộtăphầnăthanătạiălòănungăsốă2,…ă

Ngoàiăra,ătạiăcácănướcătrongăkhuăv詠căChâuăÁăkhácănhưăTrungăQuốc,ăIndonesia,ăThaiălan,...cũngă
đ隠uăđãăvàăđangăsửădụngăNLTTătừăphếăthảiănôngănghi羽pă(vỏătrấu),ă lốpăcaoăsuăthải,ăphếăthảiăcácă
ngànhădaăgiày,ăd羽tămay,ărácăthảiăsinhăhoạtăđôăthịătrướcăhoặcăsauăkhiăđãăphânăloại,…[2,3].ăă
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Các phương pháp cấp, đốt NLTT trong hệ thống lò nung xi măng  

Tùyă thuộcăvàoă tínhăchấtăc栄aă từngă loạiăchấtă thảiăcụă th吋,ăvi羽că l詠aăchọnăđi吋mănạpă li羽uă thíchă
hợpăđ吋ăđốtătrongălòănungăxiămĕngăphảiăđượcănghiênăc泳uăkỹăđ吋ăbảoăđảmăchấtăthảiăđượcăthiêuă
h栄yăhoànătoànămàăkhôngătạoăraăcácăchấtăôănhi宇măth泳ăcấpăhoặcăgiaătĕngăđángăk吋ănồngăđộăchấtă
ôănhi宇mătrongăkhíăthải.ăă

Mộtăsốăđi吋măcấpănhiênăli羽uăchoăh羽ăthốngălòănhưăsauă[7,12,ă13]:ă

*ăVào vòi đốt chính:ăÁpădụngăchoăcácănhiênăli羽uăởădạngărắn,ăcóăkíchăthướcăkhoảngăvàiămm.ă

*ăVào buồng đốt thứ cấp hay buồng precalciner:ăÁpădụngăchoăcácănhiênăli羽uăởădạngăcụcăvàă
khóăcháyăhoànătoànăhơnăởăvòiăđốtăchính.ă

*ăVào giữa lò dài:ăệtăkhiăsửădụng,ăphảiăthôngăquaăthiếtăbịăcấpăđặcăbi羽tăvàăcácăgàuămúcăNLTTă
ởădạngăbột.ă

*ăQua cấp liệu lò:ăChỉăápădụngătrongăcácătrườngăhợpăhãnăh英uăđốiăvớiăNLTTăkhôngăcóăchấtăbốc.ă

*Vàoăghiălàmălạnhă(trênălớpăđ羽măclinker):ăHiếmăkhiăápădụng.ă

Trongăđó,ăcácăđi吋măcấpăvào vòi đốt chínhăvàăbuồng đốt thứ cấp hay buồng precalcineră làă
hayădùngănhất.ăĐi吋măcấpăqua cấp liệu lòăđượcăcoiălàătrườngăhợpăhãnăh英u,ădoănóăkhôngăđảmă
bảoăcháyăki羽tăphầnăchấtăbốc,ămàăcònăphátă thảiăcảăphầnăchấtăbốcă raăngoàiămôiă trường.ăCònă
đi吋măcấpăvào ghi làm lạnh cũngă rấtăhiếmăkhiăsửădụng,ă trừămộtăsốă trườngăhợpăápădụngăchoă
NLTTăởădạngărắnăvớiămộtătỷăl羽ănhỏă[6].ă

* Khí hóa rác thải thành nhiên liệu đốt: 
Côngăngh羽ănàyăđượcăphátătri吋năbởiăCôngătyăANHUIăCONCHăKAWASAKIăENGINEERING.ă

Nóăsửădụngămộtălòăkhíăhóaătheoăcôngăngh羽ătiênătiếnăđ吋ăkhíăhóaăhoànătoànărácăthảiăthànhăcácă
loạiăkhíăcóăth吋ăcháyăđượcăvàăd磯năchúngăcấpăvàoăcalcinerăc栄aă lòăxiămĕngătheoăcôngăngh羽ă lòă
quayăphươngăphápăkhô,ănhưălàămộtăphầnănhiênăli羽u.ăDướiăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộăcaoăvàătácăđộngă
c栄aăcácăvòngăluânăchuy吋năkhíătrongălò,ăcácăhợpăchấtăcóăhạiătạoăraătrongăquáătrìnhăđốtărácănhưă
dioxinăcóăth吋ăbịăphânăh栄yăhoặcăđượcăhấpăthụăhếtă[14].ă 

Hiệu quả sử dụng NLTT 

SửădụngăNLTTătrongălòănungăxiămĕngălàămộtătrongănh英ngăgiảiăphápăquảnălýăchấtăthảiăb隠nă
v英ngănhấtăvàăđượcăxếpăởăm泳căcaoăhơnăsoăvớiăcácăbi羽năphápăchônălấpăhayăthiêuăh栄yătrênăthápă
quảnălýăchấtăthảiă[2]. 

Đâyălàăbi羽năphápăquảnălýăchấtăthảiăkhôngăth吋ătáiăchế,ărấtăanătoànăchoămôiătrườngăsinhătháiă
vàă xãă hội.ă Sửă dụngă NLTTă khôngă chỉă tiêuă h栄yă chấtă thảiă hoànă toàn,ămàă cònă phụcă hồiă đượcă
nguồnănĕngălượngăvàăhàmălượngăkhoángăsảnăkhiătíchăhợpătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăxiămĕng.ă
SửădụngăNLTTăgiúpăbảoătồnătàiănguyênăthiênănhiên,ăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăvàăgiảmănhuă
cầuăv隠ădi羽nătíchăchônălấpăchấtăthải.ăĐi隠uănàyăcóăíchăchoămôiătrường,ăcộngăđồngăvàătr詠cătiếpă
giúpăchoădoanhănghi羽păthuănhỏădấuăchânăsinhătháiăc栄aămình.ă

SửădụngăNLTTăbằngăcáchăđốtăchấtăthảiăởănhi羽tăđộăcao,ăổnăđịnhăậălênăđênă2.000°Cătrongălòă
nungăxiămĕngălàămộtăbi羽năphápăhi羽uăquảăvàăb隠năv英ngăđ吋ătiêuăh栄yăhoànătoànăcácăloạiăchấtăthảiă
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côngănghi羽păcũngănhưăcácăloạiăchấtăthảiărắn,ăbaoăgồmăcảăcácăv壱tăli羽uăthải,ăhàngăhóaăhếtăhạnă
sửădụngăvàăcácăv壱tăli羽uăkhácăkhôngăth吋ătáiăchếăbằngăcácăphươngăphápătruy隠năthống.ăă

Nĕngălượngăvàăthànhăphầnăkhoángăchấtăc栄aăchấtăthảiăđượcăsửădụngătrongăsảnăxuấtăximĕng,ă
khôngăchỉăchấtăthảiăhoànătoànăbịătiêuăh栄yămàătàiănguyênăthiênănhiênănhưădầuăkhí,ăthanăvàăkhíă
cũngăđượcăbảoătồnă[2,6,7].ăă

3.2 Hư噂ng dẫn sử d映ng NLTT trong ngành sản xuất xi măng. 

3.2.1 Về loại chất thải được phép sử dụng: 

Danhămụcăcácăchấtăthảiăđượcăsửădụngătrongălòănungăxiămĕngăgồmă[6,9,10]:ă

-ăăDầuăđãăquaăsửădụng;ăă

-ăăBùnăcặnă(côngănghi羽pălọcădầu,ănhàămáyăhoáăchất,ăsảnăxuấtăgiấyă...);ă

-ăăDungămôiăđãăquaăsửădụng;ăă

-ăăSơn;ă

-ăăThuốcătrừăsâuăcóănguồnăgốcăh英uăcơ;ă

-ăăBùnăxưởngăin;ă

-ăăDầuăaxit/chấtălỏngăki隠măthảiăbỏ;ă

-ăTroătừăcácănhàămáyăcôngănghi羽p,ăcácăquáătrìnhăthiêuăđốt;ă

-ăăLốpăxeăthải;ă

-ăăCaoăsuăthải;ă

-ăăNh詠a;ă

-ăăVinyl;ă

-ăăGiấy/gỗăthải;ă

-ăăBùnăcặnăsauăxửălýănướcăthải;ă

-ăăChấtăthảiăvôăcơ;ă

-ăăXỉ;ă

-ăăCátăđúcăkhuôn,ăcátătừăxưởngăđúcăthảiăbỏ;ă

3.2.2  Các loại chất thải không được sử dụng: 

Danhămụcăcácăloạiăchấtăthảiăkhôngăđượcăsửădụngă[6,9,10]:ă

-ăăChấtăthảiălàăcácăaxitămạnhă(sulfuric,ănitric,ăclohydric...);ă

-ăăChấtăthảiălàăcácăki隠mămạnhă(Na2O,ăK2O);ăă

-ăăChấtănổ;ă

-ăăChấtăphóngăxạ;ă

-ăăChấtăthảiăyătế;ă
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-ăăPin;ă

-ăăChấtăthảiăaxităkhoáng;ă

-ăăChấtăthảiăđi羽nătử;ă

-ăăKimăloạiăvụn.ă

3.2.3 Các yêu cǡu chất thải khi sử dụng trong lò nung: 

Yêuăcầuăv隠ăđặcătínhăchấtăthảiăkhiăsửădụngătrongălòănungănhưăsauă[7,11]:ăă

-ăăNhi羽tătrị:ăkhôngănhỏăhơnă12.700ăkJ/kgăchấtăthải;ă

-ăăĐộăẩm:ăcàngănhỏăcàngătốt;ă

-ăTổngălượngăki隠mătínhătheoătổngăK2OăvàăNa2Oănhỏăhơnă4%;ă

-ăTổngălượngăClănhỏăhơnă500ppm;ă

-ăăHàmălượngăkimăloạiăbayăhơiăcóănhi羽tăđộănóngăchảyăthấp:ănhỏăhơnă1000ăppm,ătuyănhiênă
riêngăHg,ăCr,ăAsăvàăCdănhỏăhơnă150ăppm.ă

-ăăNếuăchấtăthảiăởădạngărắnăthìăyêuăcầuăkíchăthướcăcàngănhỏăcàngătốt.ăKhiăchấtăthảiăcóăkíchă
thướcătoăhơnă(nhưălốpăxeăcũ)ăcũngăcóăth吋ăđượcăsửădụngăkhiălắpăthêmăthiếtăbịăđ吋ănạp.ă

3.2.4 Hư噂ng dẫn xử lý trung gian (ti隠n xử lý) chất thải trư噂c khi đưa vào lò nung xi măng. 

Cácăloạiăchấtăthảiăkhiăđưaăvàoăthiêuăđốtătrongălòănungăxiămĕngăcầnăphảiăđượcăti隠năxửălýăsaoă
choăphùăhợpăvớiăcácăthiếtăbịăc栄aălòănungă[7,11].ă

Tuỳă thuộcăvàoăyêuăcầuăcụă th吋ă c栄aă từngăcôngăngh羽ăsảnăxuấtă xiămĕngămàăvi羽că ti隠nă xửă lýă
đượcăápădụngătheoăphươngăphápăthíchăhợp,ăđảmăbảoăđượcăcácăyêuăcầuăv隠ăchấtă lượngăsảnă
phẩmăvàăcácătiêuăchuẩnăv隠ămôiătrườngăchoăphép.ă

KhiăchấtăthảiăcóăhàmălượngăPCBSălớnăhơnă50ăppm,ăcầnăti隠năhànhănh英ngăthíănghi羽măv隠ăquáă
trìnhăđốtăkèmătheoăquáătrìnhăquanătrắcăcẩnăth壱năđ吋ăkhẳngăđịnhăkhỉăthảiăđạtătiêuăchuẩnăv隠ăPCB.ăNếuă
khôngăthìăphảiătiếnăhànhăphaăloãngănhiênăli羽uănàyăbằngăloạiănhiênăli羽uăkhôngăcóăPCBSă[7,11].ă

3.2.5 Hướng dǥn vận chuyển và lưu giữ chất thải trước khi đưa vào lò nung. 

a) Khâu vận chuyển chất thải đến nhà máy: 

Vi羽căv壱năchuy吋năchấtă thảiăđếnănhàămáyăxiămĕngăphảiă tuână th栄ă theoăcácăquyăchếăquảnă lýă
chấtăthảiănguyăhạiăc栄aănhàănướcă[6,7].ă

b) Tiếp nhận và lưu giữ chất thải trong khu vực nhà máy: 

Quáătrìnhătiếpănh壱năvàălưuăgi英ăchấtăthảiătrongăkhuăv詠cănhàămáyăcầnăđượcăđảmăbảoăcácătiêuă
chíănhưăsauă[6,7]:ă

-ăăKhuăv詠cătiếpănh壱năvàălưuăgi英ăchấtăthảiăphảiăcóădấuăhi羽uăcảnhăbáo;ă
-  Khu vực lưu giữ chất thải trong nhà máy xi măng phải đảm bảo an toàn về mặt xây 

dựng, kết cấu và phù hợp với bản chất và khối lượng của chất thải thu nhận; 
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-ăCácăloạiăchấtăthảiăkhácănhauăphảiăđượcălưuăgi英ăởănh英ngăkhuăv詠cănhỏăkhácănhauăvàămỗiă
khuăv詠cănhỏăch泳aătừngăloạiăchấtăthảiăphảiăcóădấuăhi羽uăcảnhăbáoăanătoàn;ă

-ăCácăthùngăch泳aăchấtăthảiădạngărờiă(khôngăbaoăbì)ăphảiăcóădungătíchăítănhấtă lớnăhơnăth吋ă
tíchăchấtăthảiă10%,ăphảiăđượcăchếătạoătừăv壱tăli羽uăphùăhợpăvớiăchấtăthảiălưuăgi英,ăkếtăcấuăphảiă
đảmăbảoăanătoànăvàăhợpălýătrongăthaoătácă(nạpăchấtăthảiăvàălấyăchấtăthải).ăVớiănh英ngăloạiăchấtă
thảiăd宇ăbiếnăđổiăth吋ătíchătrongăquáătrìnhălưuăgi英ăphảiăcóăbaoăbìăth泳ăcấpăđ隠ăphòngătrànăchấtăthải;ă

-ăPhảiăcóăh羽ăthốngămái,ăcheăchắnăvàăthoátănướcămưaăđảmăbảoănướcămưaăkhôngăxâmănh壱pă
vàoăchấtăthải;ă

-ăPhảiăcóăh羽ăthốngătườngăhoặcăđêăbaoăhayămươngăđ隠ăphòngăs詠ăcố;ă

-ăăPhảiăcóăh羽ăthốngăthôngăgióăvàăchiếuăsángăphùăhợp.ă

3.2.6  Hướng dǥn đưa chất thải vào lò nung. 

Trướcăkhiăchínhăth泳căsửădụngăchấtăthảiălàmănguyênăli羽u,ănhiênăli羽uătrongălòănungăxiămĕngă
cầnă tiếnăhànhăđốtă thửănghi羽mănhằmăxácăđịnhăcácăchếăđộă tốiăưu,ăxácăđịnhăcácă tácăđộngăc栄aă
vi羽căđốtăcácăchấtăthảiăđếnămôiătrườngăvàăđếnăs泳căkhoẻăc栄aăconăngười.ăă

Quáătrìnhăđốtăthửănghi羽măcầnăth詠căhi羽năcácăbướcăsauă[6,7]:ă

* Lập kế hoạch đốt thử nghiệm:  

Xácăđịnhătínhăchấtăvàăthànhăphầnăc栄aăchấtăthảiăđemăđốt,ăkỹăthu壱tălấyăvàăphânătíchăm磯u,ăđi隠uă
ki羽năv壱năhànhăc栄aălòănung,ăthiếtăbịăki吋măsoátăvàăquanătrắcămôiătrường.ăKếăhoạchănàyălàăcĕnăc泳ă
đ吋ăki吋mătraăhi羽uăquảăvi羽căxửălăýăchấtăthảiăvàăxácăl壱păcácăđi隠uăki羽năv壱năhànhălòănung.ă

Kếăhoạchăđốtăthửănghi羽măchấtăthảiăbaoăgồmă6ăphầnă[6,7]:ă

(1)ăMôătảănhàămáy,ălòănungăxiămĕngăvàăh羽ăthốngăki吋măsoát:ăă

-ăăVịătríănhàămáy:ăCầnămôătảărõăvịătríăc栄aănhàămáyăd詠ăđịnhăđốtăchấtăthải,ăgiấyăphépăđầuătư,ă
côngăsuấtăđốt,ănguồnăđi羽năsửădụng,ămôiătrườngădânăcưăxungăquanhănhàămáy.ă

-ă ăNguyênă li羽u:ăCầnămôă tảă rõăcácănguồnănguyênă li羽uăkhaiă thácăvàăsửădụngăchoănhàămáy,ă
lượngănguyênăli羽uăsửădụngătrongăngày,ătháng,ănĕm,ăphươngăth泳căv壱năchuy吋n,ăchếăbiến.ăă

-ăăChuẩnăbịănguyênăli羽uăthô:ăphươngăth泳căchuẩnăbị,ătỉăl羽ăphaătrộn,ăyêuăcầuăđạtăđượcătrướcă
khiăđưaăvàoănung.ă

-ă ăH羽ă thốngăxửă lýănhi羽t:ămôă tảăcấuă tạo,ăcôngăsuấtăc栄aă thápă ti隠nănung,ăvịă tríă lấyăm磯u,ăcácă
thôngăsốăcơăbảnăc栄aăcácăluồngăkhí.ă

-ăăH羽ăthốngăđi隠uăkhi吋nătrungătâm:ămôătảăđầyăđ栄ăh羽ăthốngăki吋măsoátătrungătâm,ăch泳cănĕngă
cácăbộăph壱năc栄aăh羽ăthốngăđi隠uăkhi吋n.ă

(2) Mô tả đặc tính chất thải được sử dụng đốt thử nghiệm: 

Cầnămôă tảă rõănguồnăgốcăc栄aăchấtă thải,ă tínhăchấtăc栄aăchấtă thải,ă lượngăchấtă thảiăđượcăsửă
dụngăđ吋ăđốt,ăcóăkèmătheoăkếtăquảăphânătíchăm磯uăchấtăthảiătrướcăkhiăđưaăvàoălòăđốt.ă
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(3) Thời gian biểu đốt thử nghiệm: 

Nhàămáyăcầnăl壱pămộtăthờiăgianăbi吋uăchiătiếtăchoăvi羽căđốtăthửănghi羽măchấtăthải,ăbaoăgồm:ăthờiă
gianăchuẩnăbị,ăki吋mătraălòăđốt,ăthờiăgianăv壱năchuy吋nălưuăgi英ăchấtăthải,ăthờiăgianăđốt,ăthờiăgianăth詠că
hi羽năđoăkhíăthảiătrước,ătrongăvàăsauăkhiăđốt,ăthờiăgianăphânătíchăvàăbáoăcáoăkếtăquảăđốtăthửănghi羽m.ă

(4). Thủ tục khí đốt chất thải: 

Cácăđi隠uăki羽năv壱năhànhăc栄aălòănungăvàăh羽ăthốngăđi隠uăkhi吋năđượcăđ隠ăc壱pătrongăphầnăth栄ătụcă
khiăđốtăchấtăthảiăbaoăgồm:ă

-ăăNhi羽tăđộăđầuălò;ă

-ăăHàmălượngăCOătạiăđầuălò;ă

-ăăHàmălượngăO2ătạiăđầuălò;ă

-ăăLoạiăchấtăthảiăvàălưuălượngăchoăvàoălò;ă

-ăăHi羽uăsuấtănhi羽t;ă

-ăăLưuălượngăkhíăvàoălò;ă

-ăăLưuălượngănhiênăli羽uăvàoălò;ăă

-ăăKhốiălượngăvàăchấtălượngăclanhke;ă

-ăăNhi羽tătrịăvàăthànhăphầnăcloăc栄aăchấtăthải.ă

(5) Lấy mẫu theo dõi quá trình hoạt động của lò: 

Phươngăphápălấy,ăphânătíchăvàăki吋năsoátăm磯uăcầnăđượcătiếnăhànhătheoăđúngăcácătiêuăchuẩnă
c栄aăVi羽tăNamăhoặcăthamăkhảoăápădụngăcácătiêuăchuẩnăc栄aăMỹăhoặcăCanada.ă

Cácăthôngăsốăcầnăđượcăxácăđịnhătrongăquáătrìnhăđốtăthửănghi羽măbaoăgồm:ă

-ăăNhi羽tăđộ,ătốcăđộăgióăvàălưuălượngăkhí;ă

-ăăThànhăphầnăđộăẩmăkhíăởăốngăkhóiălò;ă

-ăăÔxy,ăCO2ăvàăCOăphátăthảiătừăốngăkhói;ă

-ăăTổngălượngăcácăthànhăphầnăh英uăcơăd宇ăbayăhơi,ăôxitănitơ,ăSO2ă,ătổngăcácăhạtărắn;ă

-ăăHydrogenăchlorideăvàăchlorine;ă

-ăăCácăkimăloại;ă

-ăăDioxin,ăFuran,ăPCBSăvàăcácăhydrocacbonăđ吋ămạchăvòngăd宇ăbayăhơiă(PAHS).ă

Cầnălấyăm磯uăkhíăthảiă8ăgiờătrướcăkhiăchoăchấtăthảiăvàoălòăvàă8ăgiờăsauăkhiăhoànătấtăđốtăthửă
nghi羽măđ吋ăsoăsánh.ăTrongăquáătrìnhăđốt,ăc泳ă2ăgiờă1ălầnăk吋ătừăkhiăchoăchấtăthảiăvàoălòăcầnălấyă
m磯uănhiênăli羽uăthô,ănhiênăli羽uăhoáăthạchăvàăbụiăđ吋ăphânătíchăcácăchỉătiêuăsau:ăAs,ăBe,ăCd,ăCO,ă
Cr,ăCu,ăHg,ăMn,ăNi,ăPb,ăSb,ăSe,ăSn,ăTe,ăTl,ăV,ăCl,ăF,ăSi,ăAl,ăFe,ăCa,ăMg,ăK,ăNaăvàăSO2.ă

Cầnălấyăvàăphânătíchă2ăhợpăchấtăFenobucabăvàăFipronilănhằmăxácăđịnhăs詠ăphânăhuỷăhoànă
toànăc栄aăchấtăthải.ă

Hoạtăđộngăc栄aălòăvàăcácăthiếtăbịăđi隠uăkhi吋năliênăquanăsẽăđượcătheoădõiătrongăsuốtăquáătrìnhă
đốtăthửănghi羽m.ă
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(6). Kiểm soát chất lượng chất thải: 

Cácăthànhăphầnăcơăbảnăc栄aăsơăđồăki吋măsoátăchấtăthảiăchoăvi羽căđốtăthửănghi羽m,ăbaoăgồm:ă

-ăăTiêuăchuẩnăchấtăthải;ăă

-ăăKi吋măsoátăvi羽căgiaoănh壱năchấtăthải;ă

-ăăQuyătrìnhălấyăm磯uăvàălưuăgi英ăchấtăthải.ă

Đ吋ăđảmăbảoăană toàn,ăquáă trìnhăđốtă thửănghi羽măchấtă thảiăcầnă l詠aăchọnăchấtă thảiănguyăhạiă
đặcătrưngăchoăcácăloạiăchấtăthảiănguyăhạiăhi羽năcóăởănướcăta.ăTiêuăchuẩnăchoăcácăchấtăthảiănguyă
hạiădạngălỏngădùngăđốtă thửănghi羽măluônăđượcăđốiăchiếuăvớiă4ăyếuătốăcốtăyếuăc栄aăki吋măsoátă
chấtălượngăchấtăthải:ăv壱năhànhănhàămáy,ăchấtălượngăsảnăphẩm,ăs泳căkhoẻăvàăanătoàn,ătácăđộngă
môiătrường.ă

* Vận hành nhà máy:  

Trongăquáătrìnhăv壱năhànhănhàămáyăxiămĕngăđ吋ăxửălýăchấtăthảiăcầnăđảmăbảoăcácătiêuăchíă
sauă[6,7]:ăă

-ă ăĐốiăvớiăquáă trìnhăđốt:ăcầnă thườngăxuyênăki吋măsoátăđộăẩm,ă thànhăphầnă tro,ă lưuăhuỳnh,ă
ki隠m,ăhalogen,ănhi羽tătrị.ă

-ă ăĐốiăvớiăquáă trìnhă ti隠năxửă lý:ăcầnă thườngăxuyênăki吋măsoátăđộănhớtăhoặcă tỷă trọng,ă thànhă
phầnăchấtărắn,ăpH,ătínhăkhôngătrộnăl磯n,ăđi吋măchớpăcháy…ă

-ăĐốiăvớiăchấtălượngăchấtăthải:ăăCầnăki吋măsoátăcácătốănhưăThànhăphầnătro,ălưuăhuỳnh,ăhalogen,ă
kimăloạiănặng,ăcácănguyênătốăgâyătrởăngại,ăchoălòănhưăki隠m,ăphốtăphát,ăcácăbon,ăphóngăxạ.ă

-ăĐốiăvớiăcôngătácăanătoànăvàăs泳căkhỏeă:ăTrongăquáătrìnhăđốtăcầnăki吋măsoátăcácăchấtănhư:ă
PCB,ăkimăloạiănặng,ăxianua,ăthuốcătrừăsâu,ăphóngăxạ,ăchấtălâyănhi宇m,ăsợiăamiĕngăvàăki吋măsoátă
giớiăhạnăđi吋măchớpăcháy,ăđộăpH.ă

-ăCácătácăđộngăđếnămôiătrường:ăă

+ăPhátă thảiă raăkhíăquy吋n:ăkimă loạiănặng,ăcacbonăh英uăcơăd宇ăbayăhơi,ă lưuăhuỳnh,ăhalogen,ă
cianua,ănitrogen,ăamoniĕc.ă

+ăThànhăphầnănướcăthảiăvàătroălắng:ăkimăloạiănặng,ăcácăchấtăh英uăcơ,ăcácăthànhăphầnăhoàă
tanăkhác.ă

3.2.7  Hướng dǥn xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 

Trìnhăt詠ăth詠căhi羽năxinăcấpăgiấyăphépăxửălýăchấtăthảiănguyăhạiăđượcăquyăđịnhătạiăThôngătưăsốă
12/2006/TT-BTNMTăc栄aăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngă[16],ăcụăth吋ănhưăsau:ă

*ăBước 1:ăChuẩnăbịăđầyăđ栄ăhồăsơăhợpăl羽ătheoăquyăđịnhăc栄aăphápălu壱t.ă

*ăBước 2:ăăNộpăhồăsơătạiăBộăph壱nămộtăcửaăc栄aăSởăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăcácătỉnh,ăTPă
tr詠căthuộcăTW.ăCôngăch泳cătiếpănh壱năhồăsơăki吋mătraătínhăphápălýăvàănộiădungăhồăsơ:ăTrườngă
hợpăhồăsơăđãăđầyăđ栄,ăhợpăl羽ăthìăviếtăgiấyănh壱năhồăsơ.ăTrườngăhợpăhồăsơăthiếuăhoặcăkhôngă
hợpăl羽ăthìăcôngăch泳cătiếpănh壱năhồăsơăhướngăd磯năđ吋ăngườiăđếnănộpăhồăsơăchỉnhăsửa,ăbổăsungă
hồăsơ.ăThờiăgianătiếpănh壱năhồăsơ:ăCácăngàyălàmăvi羽cătrongătuần.ă
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*ăBước 3:ăNh壱năGiấyăphépăhànhăngh隠ăquảnălýăchấtăthảiănguyăhạiătạiăBộăph壱nămộtăcửaăc栄aă
Sởă Tàiă nguyênă vàăMôiă trường.ă Trườngă hợpă ngườiă đếnă nh壱nă hộă thìă phảiă xuấtă trìnhă giấyă tờă
ch泳ngăminhănhânădânăvàăGiấyăuỷăquy隠n.Thờiăgianătrảăkếtăquả:ăCácăngàyălàmăvi羽cătrongătuần.ă

Cáchăth泳căth詠căhi羽n:ăNộpăHồăsơătạiăBộăph壱nămộtăcửaăc栄aăSởăTàiănguyênăvàăMôiătrườngă
cácătỉnh,ăTPătr詠căthuộcăTW.ă

Thànhăphầnăhồăsơ,ăbaoăgồm:ă

+ăĐơnăđĕngăhànhăngh隠ăgiấyăphépăquảnălýăchấtăthảiănguyăhạiătheoăm磯uăquyăđịnhătạiăPhụălụcă
2ă(A);ă

+ăHồăsơăđĕngăkýăhànhăngh隠ăquảnă lýăchấtă thảiănguyăhạiă theoănộiădungăphụă lụcă2(B.1)ăbaoă
gồm:ă

ă-ăBảnăsaoăGiấyăch泳ngănh壱năđĕngăkýăkinhădoanh,ăQuyếtăđịnhăthànhăl壱p,ăGiấyăch泳ngănh壱nă
đầuătưăhoặcăcácăgiấyătờătươngăđươngă(đốiăvớiăcơăsởăxửălýăvàăcácăđạiălýăv壱năchuy吋năCTNH);ă

-ăBảnăsaoăhồăsơ,ăgiấyătờătheoăquyăđịnhătạiăKhoảnă2ăĐi隠uă10ăThôngătưănàyă(đốiăvớiăcơăsởăxửă
lýăvàăcácăđạiălýăv壱năchuy吋năCTNH);ă

-ăBảnăsaoăvĕnăbảnăquyăhoạchăđãăđượcăphêăduy羽tăhoặcăvĕnăbảnăc栄aăUBNDăcấpătỉnhăchấpă
thu壱năv隠ăđịaăđi吋măchoăhoạtăđộngăxửă lýăCTNHăđốiăvớiăcơăsởăxửă lýăCTNHă trongă trườngăhợpă
chưaăcóăquyăhoạchă-ăBảnămôătảăcácăcơăsởăxửălýăvàăđạiălýăv壱năchuy吋năCTNHăđãăđầuătư;ă

-ăHồăsơăkỹăthu壱tăc栄aăcácăphươngăti羽n,ăthiếtăbịăchuyênădụngăđãăđầuătưăchoăvi羽căv壱năchuy吋n,ă
xửălýăvàălưuăgi英ătạmăthờiăCTNH;ă

-ăHồăsơăkỹăthu壱tăc栄aăcácăcôngătrình,ăbi羽năphápăbảoăv羽ămôiătrườngăđãăđầuătư;ă

-ăHồăsơănhânăl詠că-ăQuyătrìnhăv壱năhànhăanătoànăcácăphươngăti羽n,ăthiếtăbịăchuyênădụng.ă

-ăKếăhoạchă ki吋măsoátă ôă nhi宇măvàăbảoă v羽ămôiă trườngă (tạiă cơă sởă xửă lýă vàă cácăđạiă lýă v壱nă
chuy吋năCTNH)ă

ă-ăChươngătrìnhăgiámăsátămôiătrường,ăgiámăsátăv壱năhànhăxửălýăvàăđánhăgiáăhi羽uăquảăxửălýăCTNHă

-ăKếăhoạchăv隠ăanătoànălaoăđộngăvàăbảoăv羽ăs泳căkhoẻăchoăcánăbộ,ăcôngănhânăviênă

-ăKếăhoạchăphòngăngừaăvàă泳ngăphóăs詠ăcốă-ăKếăhoạchăđàoătạo,ăt壱păhuấnăđịnhăkỳăhàngănĕmă
choăcánăbộ,ăcôngănhânăviênă

ă-ăKếăhoạchăxửălýăôănhi宇măvàăbảoăv羽ămôiătrườngăkhiăchấmăd泳tăhoạtăđộngă(toànăbộăhoặcămộtă
sốăđạiălýăv壱năchuy吋năCTNH)ă

ă-ăBáoăcáoăcácăvấnăđ隠ăkhácătrongăvi羽căth詠căhi羽năcácănộiădungăc栄aăbáoăcáoăĐTMăvàăyêuăcầuă
c栄aăQuyếtăđịnhăphêăduy羽tăhoặcăcácăhồăsơ,ăgiấyătờăthayăthếătươngăđươngă(cácănộiădungăkhácă
nằmăngoàiăphạmăviăhoạtăđộngăQLCTNHătrongătrườngăhợpăbáoăcáoăĐTMăchoăd詠ăánăcóăthêmă
cácăhoạtăđộngăkhácăvớiăQLCTNH;ăgiảiătrìnhăcácăđi吋măthayăđổiăsoăvớiăbáoăcáoăĐTM)ă

ă-ăSốălượngăhồăsơ:ă02ă(bộ)ă

ă-ăThờiăhạnăgiảiăquyết:ă55ăngàyălàmăvi羽cătínhătừăngàyănh壱năhồăsơăhợpăl羽ă(khôngătínhăthờiă
gianăv壱năhànhăthửănghi羽m).ă
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ă-ăYêuăcầu,ăđi隠uăki羽năth詠căhi羽năth栄ătụcăhànhăchính:ăYêuăcầu,ăđi隠uăki羽năhànhăngh隠ăQLCTNHă
đ吋ăđượcăcấpăphépăquyăđịnhătạiăđi隠uă9ăthôngătưăsốă12/2011/TT-BTNMTăngàyă14/4/2011ăc栄aăBộă
TàiănguyênăvàăMôiătrườngă[17].ă

-ăCĕnăc泳ăphápălý:ă

+ăLu壱tăBảoăv羽ămôiătrườngănĕmă2005;ă

+ăNghịăđịnhăsốă80/2006/NĐ-CPăngàyă09/8/2006ăc栄aăChínhăph栄ăv隠ăvi羽căquyăđịnhăchiătiếtăvàă
hướngăd磯năthiăhànhămộtăsốăđi隠uăc栄aăLu壱tăBảoăv羽ămôiătrường;ă

+ăThôngătưăsốă12/2011/TT-BTNMTăngàyă14/4/2011ăc栄aăBộătrưởngăBộăTàiănguyênăvàăMôiă
trườngăquyăđịnhăv隠ăquảnălýăchấtăthảiănguyăhại;ă

+ăQuyếtăđịnhăsốăc栄aăUỷăbanănhânădânătỉnhăTPătr詠căthuộcăTWăv隠ăvi羽căbanăhànhăQuyăđịnhă
Bảoăv羽ămôiătrườngă(nếuăcó)ă

-ăM磯uăđơn,ătờăkhai:ăă

+ăĐơnăđĕngăkýăhànhăngh隠ăquảnălýăchấtăthảiănguyăhạiătheoăm磯uăquyăđịnhătạiăPhụălụcăA;ă

+ăBộăhồăsơăđĕngăkýă(cấpălầnăđầuăGiấyăphép)ăhànhăngh隠ăQLCTNHăquyăđịnhătạiăPhụălụcăB.ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

1.ă BáoăcáoăMôiătrườngăQuốcăGiaă2011-ăChấtăthảiărắn.ăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường.ă
2.ă Tàiăli羽uăHộiăthảoă“Xử lý rác thải và sử dụng NLTT trong sản xuất xi măng”ănĕmă2011.ăT壱pă

đoànăF.LăSmidth.ă
3.ă Kỷăyếuăphátătri吋năb隠năv英ngănĕmă2012.ăCôngătyăTNHHăHolcimăVi羽tăNam.ă
4.ă Quyếtă địnhă sốă 1488/QĐ-TTgă ă c栄aă Th栄ă tướngă Chínhă ph栄ă ngàyă 29/08/2011ă v隠ă vi羽că Phêă

duy羽tăQuyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păxiămĕngăVi羽tăNamăgiaiăđoạnă2011ăậă2020ăvàăđịnhă
hướngăđếnănĕmă2030.ă

5.ă LêăThanhăHảiăNghiên cứu thực nghiệm một số quá trình tận dụng chất thải công nghiệp 
làm NLTT cho quá trình đốt trong lò xi măng ở điều kiện Việt Nam.ăVi羽năMôiătrườngăvàăTàiă
nguyên.ăĐạiăhọcăQuốcăgiaăTpăHCM.ă(2007).ă

6.ă PhùngăThịăHu羽.ăNhững nhiên liệu thay thế.ăBàiădịchăđĕngătảiă trênăTạpăchíă thôngătinăkhoaă
họcăKỹăthu壱tăXiămĕng.ă

7.ă Guidelinesă onă co-processingăWasteăMaterialsă inăCementăProduction.ă T壱pă đoànăXiămĕngă
Holcim.ăă

8.ă Nghiênăc泳uăthịătrườngăMỹăchoăcácăgiảiăphápătáiăchếărácăthải.ăTrangăthôngătinăđi羽nătửăăhttps:ă
//www.ximangvietnam.vnă

9.ă Nhiênăli羽uăthayăthếăởă遺năđộ.ăTrangăthôngătinăđi羽nătửăăhttps:ă//www.ximang.vnă
10.ăDră Jean-Marieă CHANDELLEă ậă CEMBUREAUă Chiefă Executiveă (2007).ă WASTEă COă

PROCESSINGăINăCEMENTăPLANTS-ăNEWăDEVELOPMENTSăINăEUROPE.ă
11.ăGuidelinesă foră coă ậprocessingă ofă alternativeă fuelsă ă andă rawă ămaterialsă andă treatmentă ofă

organicăhazardousăwastesăinăcementăkiln,ăSinoăậăNorwegianăProjectă2006ăậă2009.ă
12.ăCatalogăgiớiăthi羽uăvòiăđốtăDUOFLEXăvàăbuồngăđốtăHOTDISCăsửădụngăchoăNLTT.ăT壱păđoànă

F.LăSmidth.ă
13.ăCatalogăgiớiă thi羽uăvòiăđốtăPOLFLAMEăvàăbuồngăđốtăPREPOLăSCăsửădụngăchoăNLTTăvàă

nhiênăli羽uăkhóăđốt.ăHãngăPolysiusăA.Gă
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14.ăCatalogăgiớiă thi羽uăh羽ăthốngăđốtărácăthảiăđôăthịă trongă lòăxiămĕng.ăCôngătyăANHUIăCONCHă
KAWASAKIăENGINEERING.ă

15.ăNguy宇năHi隠nă Trung.ăĐịnh hướng lựa chọn và sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu thay thế 
trong ngành công nghiệp xi măng.ăBàiădịchăđĕngă tảiă trênă tạpăchíăThôngă tinăkhoaăhọcăKỹă
thu壱tăXiămĕng,ăsốă3/2012.ă

16.ăThôngă tưă sốă 12/2006/TT-BTNMTă ngàyă 26/12/2006ă c栄aă Bộă Tàiă nguyênă vàă Môiă trườngă
Hướngăd磯năđi隠uăki羽năhànhăngh隠ăvàăth栄ătụcăl壱păhồăsơăđĕngăký,ăcấpăphépăhànhăngh隠,ămãăsốă
quảnălýăchấtăthảiănguyăhại.ă

17.ăThôngă tưă sốă 12/2011/TT-BTNMTăngàyă 14/4/2011ă c栄aăBộă trưởngăBộăTàiă nguyênă vàăMôiă
trườngăquyăđịnhăv隠ăquảnălýăchấtăthảiănguyăhại.ă

ă
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĔNG KHệ HịA RÁC THẢI SINH HOẠT 
LÀM NHIÊN LI烏U THAY TH蔭 

KS. Lê Cao Chiến1, ThS. Nguy宇n Thị Tâm1, KS. Trần Quốc Huy2, 
KS. Nguy宇n Hồng Quang1, KS. Nguy宇n Đ泳c Thịnh1, KS. Trần Thị Phương Thúy1 

1TrungătâmăThiếtăbị,ăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ngă
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Tóm tắt:  
Lượngăchấtăthảiăphátăsinhăngàyăcàngălớn,ătínhăchấtăngàyăcàngăph泳cătạpătạoănênăs泳căépămôiă

trườngăđangăgiaătĕng,ăđòiăhỏiăphảiăphátătri吋năcácănĕngăl詠căxửălý/chếăbiếnămới,ăđ栄ăs泳căgiảiăquyếtă
cácăvấnăđ隠ămôiătrườngăđangăđặtăra.ăCôngăngh羽ăkhíăhóaălàămộtăquyătrìnhăxửălýănhi羽tăchấtăthảiăđãă
đượcăápădụngătrongăquảnălýăchấtăthảiărắnăđôăthịătạiănhi隠uăquốcăgia.ăQuáătrìnhăkhíăhóaălàămộtăquáă
trìnhăhóaănhi羽tătạoăraăsảnăphẩmăkhíăgiầuănhiênăli羽u,ănóăcóănhi隠uăưuăđi吋măhơnăsoăvớiăcôngăngh羽ă
đốtăchấtăthảiătruy隠năthốngănhưăcôngăngh羽ănàyăth詠căhi羽nătrongămộtămôiătrườngănghèoăoxyănênă
hạnăchếăs詠ăhìnhăthànhăcácăhợpăchấtădioxinăvàămộtălượngălớnăSOxăvàăNOx.ăHơnăn英aăchỉăyêuăcầuă
mộtă lượngănhỏăkhíăoxyăcầnăthiếtăchoăquáătrìnhăđốt.ăKếtăquảă làă th吋ătíchăkhíăcháyăthấpăd磯năđếnă
giảmăchiăphíăthiếtăbịălàmăsạchăkhí.ăNgoàiăraăquáătrìnhăkhíăhóaăcònătạoăraăkhíănhiênăli羽u,ăcóăth吋ăsửă
dụngătrongătuabinăkhí,ăđộngăcơăpittongăhoặcăpinănhiênăli羽uăđ吋ăchuy吋năđổiănhiênăli羽uăthànhăđi羽nă
nĕngăvớiăhi羽uăquảăgấpăđôiăsoăvớiăcácăcôngăngh羽ăthuăhồiănĕngălượngătừărácăthảiăkhác.ăBàiăviếtă
nàyănhằmăchỉăraăti隠mănĕngă泳ngădụngăcôngăngh羽ăkhíăhóaăkhôngănh英ngănhằmăquảnălýăchấtăthảiă
vàăcònătạoăraănĕngălượngăvàăsảnăphẩmăcầnăthiếtăđ吋ăthúcăđẩyătĕngătrưởngăkinhătế.ăă

Từ khóa: Côngăngh羽ăkhíăhóa,ăXửălýăchấtăthải,ăchấtăthảiărắn,ăNhiênăli羽uăthayăthế.ă
Abstract:  
Dueătoăincreasingăamountăofădischargedămunicipalăsolidăwasteă(MSW),ătheăcharacteristicsăareă

increasinglyă complex,ă whichă raiseă someă importantă environmentală concernsă andă ită takesă
necessitatesă theă developmentă ofă newă processingă thată solvesă theă growingă environmentală
problems.ăGasificationătechnologyăisăaăwasteăthermalătreatmentăprocessăthatăhasăbeenăappliedăină
municipalăsolidăwasteămanagementăinămanyăcountries.ăGasificationăisăaăthermochemicalăprocessă
thată generatesă aă gaseous,ă fuel-richă productă thată hasă severală advantagesă overă traditională
combustionă ofăMSW.ă Ită takesă placeă ină aă lowă oxygenă environmentă thată limitsă theă formationă ofă
dioxinsăandăofă largeăquantitiesăofăSOxă andăNOx.ă Furthermore,ă ită requiresă justă aă fractionăofă theă
stoichiometricăamountăofăoxygenănecessaryăforăcombustion.ăAsăaăresult,ătheăvolumeăofăprocessă
gasă isă low,ă requiringă smalleră andă lessăexpensiveăgasă cleaningăequipment.ăFinally,ă gasificationă
generatesăaăfuelăgasăthatăcanăbeăintegratedăwithăcombinedăcycleăturbines,ăreciprocatingăenginesă
and,ăpotentially,ăwithăfuelăcellsăthatăconvertăfuelăenergyătoăelectricityămoreăthanătwiceăasăefficientlyă
asă conventională steamă boilers.ă Thisă paperă willă describeă theă technologyă andă provideă ană
assessmentăofătheăenergyăthatăcouldăbeărecoveredăfromădifferentăwasteăfeedstock.ăă

Keywords: Gasificationătechnology,ăWasteătreatment,ăMunicipalăsolidăwaste,ăAlternativeăfuel.ă
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1. Đặt vấn đ隠 

Theoăsốă li羽uă thốngăkê,ă trongăcácănĕmătừă2007ăđếnă2010,ă tổngă lượngăchấtă thảiă rắnă(CTR)ă
sinhă hoạtă ởă cácă đôă thịă phátă sinhă trênă toànă quốcă làă 17,682ă tấn/ngàyă (nĕmă 2007);ă 26,224ă
tấn/ngàyă(nĕmă2010),ătĕngătrungăbìnhă10%ămỗiănĕm.ăĐếnănĕmă2014,ăkhốiălượngăchấtăthảiărắnă
sinhăhoạtăđôăthịăphátăsinhăkhoảngă32,000ătấn/ngày.ăChỉăriêngătạiăHàăNộiăvàăThànhăphốăHồăChíă
Minh,ăkhốiălượngăphátăsinhălàă6,420ătấn/ngàyăvàă6.739ătấn/ngày.ăTínhătheoăm泳căgiaătĕngăc栄aă
giaiăđoạnătừă2010-2014ăđạtătrungăbìnhă12%ămỗiănĕm.ăChấtăthảiărắnăsinhăhoạtăđôăthịăphátăsinhă
ch栄ăyếuătừăcácăhộăgiaăđình,ăcácăkhuăv詠căcôngăcộngă(đườngăphố,ăchợ,ăcácătrungătâmăthươngă
mại,ăvĕnăphòng,ăcácăcơăsởănghiênăc泳u,ătrườngăhọc...).ăChấtăthảiărắnăsinhăhoạtăđôăthịăcóătỷăl羽ă
h英uăcơăvàoăkhoảngă54ă-ă77%,ăchấtă thảiăcóăth吋ătáiăchếă(thànhăphầnănh詠aăvàăkimăloại)ăchiếmă
khoảngă8ă-ă18%.ăă

Theoăbáoăcáoăkhôngăđầyăđ栄ăc栄aăcácătỉnh,ăthànhăphốătr詠căthuộcăTrungăương,ăhi羽nănayătrênă
cảănướcăcóă50ălòăđốtăchấtăthảiărắnăsinhăhoạt,ăđaăsốălàălòăđốtăcỡănhỏă(dướiă500kg/h),ătrongăđóă
khoảngă2/3ălòăđốtăđượcăsảnăxuất,ălắpărápătrongănước.ăHi羽nănhi隠uănơiătạiăcácăvùngănôngăthônă
đangăcóăxuăhướngăđầuătưăđạiătràălòăđốtăchấtăthảiăsinhăhoạtăởătuyếnăhuy羽n,ăxã.ăĐâyălàăgiảiăphápă
tìnhăthếăgópăphầnănhanhăchóngăgiảiăquyếtăvấnăđ隠ăxửălýăchấtăthảiăsinhăhoạtăhi羽năđangătồnăđọngă
tạiăkhuăv詠cănôngăthôn.ăTuyănhiên,ăvấnăđ隠ăđặtăraăđốiăvớiăvi羽căquảnălýăvàăki吋măsoátăcácălòăđốtă
nàyăđặcăbi羽tăđốiăvớiănh英ngălòăchưaăđápă泳ngăđượcănhuăcầuăkỹăthu壱tătrongăquyătrìnhăv壱năhànhă
khôngăđảmăbảoăsẽăd磯năđếnăvi羽căphátăsinhăôănhi宇măth泳ăcấpăphátăthảiăcácăkhíăđộcăhạiăvàoămôiă
trường,ăđặcăbi羽tăphátăthảiăkhíăthảiăDioxinăvàăFuranărấtănguyăhi吋măđốiăvớiăs泳căkhỏeăcộngăđồng.ăă

Từăkhiălu壱tăbảoăv羽ămôiătrườngăđượcăbanăhành,ăchínhăph栄ăđãăbanăhànhănhi隠uăthôngătư,ăquyă
địnhănhằmăquảnălýărácăthảiărắnăđôăthị.ăTrongăđóăcóănh英ngăchínhăsáchăưuătiênăphátătri吋năthuăhồiă
nĕngă lượngă từăchấtă thảiă rắnănhưă“đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam 

đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025”ăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄ăphêăduy羽tă tạiăQuyếtăđịnhăsốă
1030/QĐ-TTgăngàyă20/07/2009.ăNhằmăphátă tri吋năcácănhàămáyăsảnăxuấtăđi羽nă từărácă thải,ă tuyă
nhiênăv磯năchưaăth吋ăphátătri吋nădoătínhăhi羽uăquảăv隠ăkinhătếăkhôngăcao.ăNh英ngăd詠ăánăđầuătưănhàă
máyăđi羽nă từă rácăđòiăhỏiă vốnăđầuă tưă rấtăcao,ăkhôngăchoă lợiănhu壱năngayă trongă thờiăgianăđầu,ă
trongăkhiăkhảănĕngăthuăhồiăvốnăkéoădàiătừă10ăđếnă20ănĕmăvàăsinhălợiăthấp.ăBênăcạnhăđóăcũngă
chưaăcóăcôngăngh羽ăphânăloạiărácăphùăhợpăvớiăđặcăđi吋măvàătínhăchấtărácăthảiăc栄aănướcăta.ăDoă
đóăvấnăđ隠ănghiênăc泳uăphátă tri吋năcôngăngh羽ăkhíăhóaărácă thảiă làmănhiênă li羽uăđốtăchoăcácănhàă
máyăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngălàăvấnăđ隠ăcấpăthiếtăđ吋ăxửălýărácăthảiăđôăthịăhi羽nănay.ăă

2. Nội dung nghiên c泳u 

2.1. Thành phần và tính chất rác thải 

Thành phần rác thải:ăLượngăphátăthảiăphátăsinhăvàăthànhăphầnărácăthảiărắnăsinhăhoạtăđầuă
vàoăc栄aăcácăbãiăchônălấpăc栄aămộtăsốăbãiărácălớnătạiăHàăNội,ăHảiăPhòng,ăHuế,ăĐàăNẵng,ăTP.Hồă
ChíăMinhăvàăBắcăNinhăđượcătổngăhợpătừăcácăsốăli羽uătrongăBáoăcáoămôiătrườngăQuốcăgiaă2011ă
ậăChấtăthảiărắn.ă
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Tính chất của rác thải:ăCácătínhăchấtăđặcătrưngăc栄aărácăthảiănhưăkhốiălượngăriêng,ăđộăẩm,ă
thànhăphầnănguyênătố,ănhi羽tătrịăc栄aărácăthảiărắnăđôăthịăđượcătínhătoánătrênăcơăsởăcácătínhăchấtă
đặcătrưngăc栄aătừngăthànhăphầnăvàătừăthànhăphầnăc栄aămỗiăloạiărácăthảiătrongăhỗnăhợpărácăthảiă
phátăsinhătừăcácăbãiărácălớnătrongăcảănước.ă

2.2. Phương pháp nghiên c泳u 

Trênăcơăsởănghiênăc泳uăv隠ănguyênălýăvàăcácăcơăchếăquáătrìnhăkhíăhóaăchấtăthải,ănghiênăc泳uă
cácăchếăđộăcôngăngh羽ăcácăthiếtăbịăkhíăhóaăphổăbiếnătrênăthếăgiớiănhư:ăLòăkhíăhóaătầngăcốăđịnhă
dòngă khíă điă lênă (updraft fixed-bed gasifier),ă lòă khíă hóaă tầngă cốă địnhă dòngă khíă điă xuống 

(downdraft fixed-bed gasifier),ăLòăkhíăhóaă tầngăsôiă (Fluidized bed gasifiers),ăKhíăhóaăplasmaă
(Plasma gasifiers). Tácăgiảăđãăxâyăd詠ngămôăhìnhă thiếtăbịăkhíăhóaăphòngă thíănghi羽măvàă th詠că
hi羽năcácănghiênăc泳uăảnhăhưởngăcácăyếuătốăđếnăkhảănĕngăsinhăkhíăc栄aărácăthảiătạiăphòngăthíă
nghi羽m.ăTừăđóăcóăth吋ăđưaăraăcácăyếuătốăảnhăhưởngăchínhănhưănhi羽tăđộăkhíăhóa,ătỷăl羽ăđươngă
lượngăkhôngăkhí,ăhàmăẩmăđếnăthànhăphầnăkhíătổngăhợp,ănhi羽tătrịăc栄aăhỗnăhợpăkhíătổngăhợp,ăđộă
chuy吋năhóaăcacbonăvàăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăc栄aăkhíătổngăhợpănhằmăthuăđượcăhỗnăhợpă
khíă cóănhi羽tă trịă caoănhất,ă tĕngăhi羽uăquảăquáă trìnhă xửă lýă rácă thảiă vàă t壱nă thuănĕngă lượngă làmă
nhiênăli羽uăthayăthế.ă

-ăPhươngăphápăphânătíchăthànhăphầnăkhíăcháyăă

ă
Hình 1.  Sơ đồ hệ thống phân tích khí trong phòng thí nghiệm 

Khíătạoăraătừăthiếtăbịăkhíăhóaăđượcăchuy吋năquaăxyclonătáchăbụi,ăsauăđóăquaăthiếtăbịătraoă
đổiănhi羽tăđ吋ăngưngătụăhắcăín,ădầuăvàăkhíăkhôngăcháy.ăKhíăsauăđóăđượcăd磯nătớiăbìnhăch泳aă
khíăđ吋ătíchăch英ăvàămộtăđầuăd磯năsangăthiếtăbịălọcătrướcăkhiăhútăvàoăthiếtăbịăphânătíchăkhíăđ吋ă
xácăđịnhăthànhăphầnăkhí.ăKhíătổngăhợpăch栄ăyếuăbaoăgồmăCO,ăCO2,ăCH4ăvàăH2.ăDoăđóăđ隠ă
tàiăsửădụngăthiếtăbịăđoăkhíăđaănĕngăGAS-3100P-SYNGAS-NDIRăđ吋ăxácăđịnhăthànhăphầnă4ă
loạiăkhíănày.ăă
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ă
Hình 2. Các loại khí có thể phân tích được bằng thiết bị đo khí 

-ăThiếtăbịănghiênăc泳uă

 ă

a) Thiết bị khí hóa thí nghiệm b) Mô hình thiết bị khí hóa liên tục 

Hình 3. Thiết bị khí hóa trong phòng thí nghiệm 

Đ吋ănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăcácăđi隠uăki羽năđếnăkhảănĕngăsinhăkhíăc栄aărácăthải.ăĐ隠ătàiăđãă
xâyăd詠ngămôăhìnhăthiếtăbịăkhíăhóaătheoănguyênălýă tầngăcốăđịnhăậăkhíăđiă từădướiă lênă(Updraft 

Gasifier)ă vàă thiếtă bịă khíă hóaă liênă tụcă vớiă tốcă độă khíă hóaă rácă thảiă khoảngă 13kg/giờ.ă Th吋ă tíchă
buồngănạpăch泳aă40-50ăkg,ădoăđóăh羽ăthốngăkhíăhóaăcóăth吋ăhoạtăđộngăliênătụcătrongăvòngă4-5h.ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1. Nghiên c泳u thành phần c栄a rác thải rắn sinh ho衣t 

Thànhăphầnălý,ăhóaăhọcăc栄aăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtărấtăkhácănhauătùyăthuộcăvàoătừngăđịaă
phương,ăvàoăcácămùa,ăkhíăh壱u,ăđi隠uăki羽năkinhătếăvàănhi隠uăyếuătốăkhác.ăV隠ăcơăbản,ăthànhăphầnă
c栄aărácăthảiăsinhăhoạtăbaoăgồmăchấtăvôăcơă(cácăloạiăphếăthảiăthuỷătinh,ăsànhăs泳,ăkimăloại,ăgiấy,ă
caoăsu,ănh詠a,ătúiănilon,ăvải,ăđồăđi羽n,ăđồăchơi...),ăchấtăh英uăcơă(câyăcỏăloạiăbỏ,ăláărụng,ărauăquảă
hưăhỏng,ăđồăĕnăthừa,ăxácăsúcăv壱t,ăphânăđộngăv壱t....)ăvàăcácăchấtăkhác.ăTrênăcơăsởăd英ăli羽uăthuă
th壱păđượcătừăBáoăcáoămôiătrườngăquốcăgiaăv隠ăchấtăthảiărắn.ăĐãătiếnăhànhătổngăhợp,ăphânătíchă
d英ăli羽uăvàăphânăloạiă thànhăphầnărácăthảiă tạiăcácăbãiărácă lớnătrongăphạmăviăcảănước.ăKếtăquảă
phânătíchăđượcăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă4ăvàăHìnhă5.ăă
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ăThànhăphầnăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăphụăthuộcăvàoăm泳căsốngăởămộtăsốăđôăthị.ăM泳căsống,ă
thuănh壱păkhácănhauăgi英aăcácăđôăthịăđóngăvaiătròăquyếtăđịnhătrongăthànhăphầnăCTRăsinhăhoạt.ă
Trongă thànhă phầnă rácă thảiă đưaă đếnă cácă bãiă chônă lấp,ă thànhă phầnă rácă cóă th吋ă sửă dụngă làmă
nguyênă li羽uăsảnăxuấtăphânăh英uăcơărấtăcaoătừă54ă-ă77,1%;ătiếpătheoă làă thànhăphầnănh詠a:ă8ă-ă
16%;ăthànhăphầnăkimăloạiăđếnă2%;ăCTNHăbịăthảiăl磯năvàoăchấtăthảiăsinhăhoạtănhỏăhơnă1%.ăTừă
Hìnhă4,ăcóăth吋ăthấyărácăthảiăh英uăcơălàăthànhăphầnăphổăbiếnănhấtăởătấtăcảăcácăbãiărác,ăchiếmă
khoảngă55-77%ătổngălượngăphếăthải.ăSauăđóălàăcácăloạiăphếăthảiăd宇ăcháyănhưăgiấy,ăgỗ,ănh詠a,ă
caoăsuăchiếmăkhoảngă15-30%.ăThànhăphầnăkimăloạiăchỉăchiếmămộtălượngărấtănhỏă0.25-1.5%ădoă
hầuăhếtăcácăchấtăthảiătáiăchếăđượcăthuăth壱pătrướcăkhiăt壱păkếtătạiăcácăkhuăv詠căchônălấpănày.ăRácă
táiăchếăđượcăthuăth壱pătừănh英ngăngườiănhặtărác,ăphânăloạiăthuăth壱păngayătạiăhộăgiaăđìnhăcưătrúă
vàăbánăchoăcácăcơăsởăthuăgomărácătáiăchếăsửădụngăđ吋ătáiăchếăv壱tăli羽u.ă

ă
Hình 4. Đồ thị biểu diễn thành phần rác thải  

ăNgoàiăra,ăchấtăthảiăđượcăphânăthànhăbaăloại:ărácăphânăh栄yăsinhăhọcă(rácăth詠căphẩmăvàă
rácăsânăvườn),ărácăd宇ăcháyă(nh詠a,ăgiấy,…),ăvàărácăkhôngăcháyă(kimăloạiăvàănhôm,ăchấtătrơ).ă
Thànhăphầnăchúngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă5ădướiăđâyăcóăth吋ăchoăthấyăchấtăthảiăphânăh栄yă
sinhăhọcăchiếmăphầnălớnănhấtătiếpătheoălàăchấtăd宇ăcháyăvàăkhôngăcháy.ăCóăth吋ăthấyătỷăl羽ărácă
ch泳aănĕngălượngărấtăcaoătạiăHàăNộiălàătrênă85%ăvàătạiăThànhăphốăHCMălàătrênă94%.ăTừăcơăsởă
sốăli羽uăphânătíchăthànhăphầnărácăthảiăsinhăhoạtătạiăVi羽tăNamăcóăth吋ăthấyărằngăti隠mănĕngă泳ngă
dụngăcôngăngh羽ăkhíăhóaăvàoă t壱nă thuănĕngă lượngăđ吋ăxửă lýă rácă thảiă làă rấtă ti隠mănĕngăvàăhoànă
toànăcóătínhăkhảăthi.ă

ă
Hình 5. Tỷ lệ rác cháy và không cháy tại Việt Nam 
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Nghiên cứu tính chất của rác thải sinh hoạt tại Việt Nam 

Từă thànhăphầnă rácă thảiă tạiăcácăbãiă rácă lớnă trongăcảănước,ăcóă th吋ăxácăđịnhăđượcăcácă tínhă
chấtălýăhóaăc栄aărácăthảiăsinhăhoạtătạiăVi羽tăNam.ăKếtăquảăphânătíchănhưăsau:ăă

ăKhốiălượngăriêngăc栄aărácăthảiărắnăcóăth吋ăcĕnăc泳ăvàoăthànhăphầnărácăvàăkhốiălượngăriêng,ă
hàmăẩmăđặcătrưngătrongăcácăthànhăphầnăchấtăthảiăbằngăcách:ăKhốiălượngăriêngătrungăbìnhăc栄aă
rácăthảiăcóăth吋ătínhăbằngătổngăc栄aătíchăsốăgi英aăphầnătrĕmăkhốiălượngăthànhăphầnănhânăvớiătỷă
trọngăđặcătrưngăc栄aătừngăthànhăphần.ăTỷătrọngăkhốiăđượcătínhătừătỷăl羽ăkhốiălượngăvàătỷătrọngă
c栄aătừngăthànhăphầnăđ吋ătínhăraătỷăl羽ăth吋ătíchăc栄aătừngăthànhăphần.ăTừăđóătínhăraătỷătrọngăkhốiă
bằngăkhốiălượngăchiaăchoăth吋ătích.ăKếtăquảăphânătíchăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă1,ăchoăthấyătỷă
trọngăkhốiăvàăkhốiălượngăriêngăc栄aărácăthảiărắnăđôăthịăVi羽tăNamăkháălớnădoăch泳aălượngărácăh英uă
cơălớn,ădoăđóăvi羽căkhíăhóaăcácăthànhăphầnărácăd宇ăcháyăđ吋ăt壱năthuănĕngălượngătừăcácăloạiărácă
nàyăsẽălàmăgiảmăđángăk吋ăkhôngăgianăchoăbãiăchônălấp.ă

Bảng 1 - Khối lượng riêng và tỷ tr丑ng khối c栄a rác thải 

 

ăĐộăẩmăc栄aăchấtăthảiărắnălàăthôngăsốăh英uăíchăđ吋ătínhătoánăhàmălượngănĕngălượngătrongă
chấtăthải,ăkíchăcỡăbãiăchônălấpăvàăcácăyêuăcầuăliênăquanătớiăquáătrìnhăthuăgomăv壱năchuy吋năchấtă
thải.ăĐộăẩmăđượcăth吋ăhi羽nădướiădạngăphầnătrĕmăkhốiălượngăướtăhoặcăphầnătrĕmăkhốiălượngă
v壱tăli羽uăkhô.ăTrongăkỹăthu壱tăhàmălượngăđượcăth吋ăhi羽năbằngăphầnătrĕmăkhốiălượngăướtăđượcă
sửădụngăphổăbiến.ăĐộăẩmăc栄aărácăthảiăđạiădi羽năchoăthànhăphầnăkhôngăcháyăđượcăc栄aărácăthảiă
rắnăsinhăhoạtăvàă làă thànhăphầnăkhôngămongămuốnătrongărácă thải,ăvìănóă làmătĕngăkhốiă lượngă
nhiênă li羽uămàăkhôngă làmă tĕngănhi羽tă trịă c栄aănhiênă li羽u.ăĐộăẩmă trungăbìnhă tạiă cácăbãiă rácă lớnă
trongăcảănướcăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă2,ăcóăgiáătrịă trongăkhoảngătừă42-56%ădoăs詠ăcóămặtă
c栄aăchấtăthảiăh英uăcơăvàăchấtădẻoăhoặcăbaoăbìăcóăch泳aăẩmăbênătrong.ăă

Bảng 2 - Xác định độ ẩm c栄a rác t衣i các bưi rác l噂n 

ă

ăTừăbảngăthànhăphầnănguyênătốăđặcătrưng,ăkếtăhợpăvớiătỷăl羽ăkhôăc栄aătừngăloạiărácăthảiăsinhă
hoạtătrongăcácăbãiărácăthànhăphốălớnăc栄aăVi羽tăNam.ăTaăcóăth吋ătínhăđượcătỷăl羽ăcácănguyênătốă
trongăcácăbãiărácălớnătạiăVi羽tăNamăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă3.ăHàmălượngăCacbonăvàănitơăcóă
th吋ăxácăđịnhăđượcăhi羽uăsuấtăc栄aăquáă trìnhă栄ăkỵăkhí.ăTrongăđóănguồnăcacbonă làănguồnănĕngă
lượngăcungăcấpăchoăviăsinhăv壱tăvàănitơălàmătĕngăs詠ăphátătri吋năc栄aăviăsinhăv壱t.ăNếuăhàmălượngă
nitơăhạnăchếăthìăquầnăth吋ăviăsinhăv壱tănhỏănênămấtănhi隠uăthờiăgianăđ吋ăcóăth吋ăphânăh栄yălượngă
cacbonă ch泳aă trongă rácă thải.ă Quáă nhi隠uă nitơ,ă vượtă quáă ngưỡngă yêuă cầuă c栄aă viă khuẩnă thìă
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thườngăsẽătổnăthấtădoăs詠ătạoăthànhăkhíăammoniac.ăCácănghiênăc泳uătrênăthếăgiớiăđãăchỉăraărằngă
quáătrìnhătiêuăhóaăc栄aăviăkhuẩnăsửădụngălượngăcacbonănhanhăgấpă30-35ălầnăsoăvớiăquáătrìnhă
chuy吋năhóaănitơ.ăDoăđóăvi羽căxácăđịnhăthànhăphầnănguyênătốătrongărácăthảiăsẽăgiúpăxácăđịnhătỷă
l羽ăphốiătrộnăv壱tăli羽uărácăthảiăđ吋ăđạtăđượcătỷăl羽ăC/Năphùăhợpăvớiătốcăđộăchuy吋năhóaăviăsinh.ăTỷăl羽ă
C/Nătốiăưuăchoăquáătrìnhăxửălýăkỵăkhíărácăthảiăh英uăcơălàă20-30.ăNếuătỷăl羽ăC/Năcaoăthìăquáătrìnhă
tiêuăthụănitơănhanhăc栄aăviăkhuẩnăsinhămethaneălàmăgiảmăkhảănĕngăsinhăkhí.ăTỷăl羽ăC/Năthấpăthìă
gâyăraăs詠ătíchătụăammoniac,ăd磯năđếnătĕngăpHăvàăkhiăgiáătrịăpHăvượtăquáă8,5ă làmăngộăđộcăviă
khuẩnăsinhăkhíămethan.ăNgoàiăra,ătỷăl羽ăC/Năvượtăquáăgiớiăhạnă8-30ăsẽăsinhăraănhi隠uăkhíăCO2.ă
Tỷăl羽ăC/Nătạiăcácăbãiărácălớnătrongăcảănướcănhìnăchungăđ隠uă>30,ăkhiătiếnăhànhăchônălấpăsẽăphátă
sinhănhi隠uăkhíăCO2ăhơnăsoăvớiăvi羽căsửădụngăcácăcôngăngh羽ăkhác.ă

Bảng 3 - Phân tích thành phần nguyên tố t衣i các bưi rác l噂n   

 

Bảng 4 - Tỷ lệ C/N t衣i các bưi rác l噂n trong cả nư噂c   

 
ăNhi羽tă trịăc栄aă rácă làă thôngăsốăquană trọngănhấtă th吋ăhi羽năkhảănĕngă thuăhồiănhi羽tăc栄aăchấtă

thải.ăChấtă thảiăcóănhi羽tă lượngăthấpăhơnă800ăkcal/kgă(3349,4ăkJ/kg),ă thìăchấtă thảiăcầnăphảiăbổă
sungăthêmănhiênăli羽uăđ吋ăđốtăcháy.ăNĕngălượngăti隠mănĕngăc栄aăphếăthảiăphụăthuộcăvàoăthànhă
phầnăhỗnăhợpăvàăđộăẩmăc栄aărác.ăDoăđó,ărácăthảiăcóănhi羽tătrịăcaoăvàăđộăẩmăthấpăthìăcóăkhảănĕngă
thuăhồiănhi羽tăcàngăcao.ăNếuă rácă thảiă rắnăcóănhi羽tă trịă từă11-17ăMJ/kg,ă thìăđượcăsửădụngă làmă
nhiênăli羽uătáiătạoăgọiălàăRDFă(refuseăderivedăfuel).ăGiáătrịănhi羽tătrịăc栄aărácăthảiătạiăcácăbãiărácălớnă
trongăcảănướcăđượcătínhătoánăvàăth吋ăhi羽nătrongăBảngă5ăchoăthấyăgiáătrịănhi羽tătrịătừă13,9ă-ă15,8ă
MJ/kgătínhătheoăkhốiălượngăkhô,ăvàătừă2,5ăậă5,2ăMJ/kgătínhătheoăkhốiălượngăướt.ăă

Bảng 5 - Nhiệt trị c栄a rác thải trên cơ sở khối lượng ư噂t  
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Nghiên cứu khả năng sinh khí 

ăǜnh hưởng của nhiệt độ khí hóa tới khả năng sinh khí: Nhi羽tăđộăkhíăhóaălàămộtăthôngăsốă
quanătrọngănhấtăđốiăvớiăkhảănĕngăsinhăkhíătổngăhợpătừăquáătrìnhăkhíăhoáărácăthải.ăThốngăsốănàyă
ảnhăhưởngăđếnăs詠ăcânăbằngăc栄aăcácăphảnă泳ngăhóaăhọc.ăTrongănghiênăc泳uănày,ănhi羽tăđộăkhíă
hóaăđượcăkhảoăsátătừă500ăđếnă700°C.ăTỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíălàă0,4.ăThànhăphầnăsảnă
phẩmăkhíătheoănhi羽tăđộăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă6.ăă 

ă (1)ă

ă (2)ă

ă (3)ă

ă (4)ă

ă (5)ă

ă (6)ă

ă
Hình 6. Đồ thị ảnh hưởng nhiệt độ khí hóa đến thành phần khí  

NồngăđộăkhíăH2ăsinhăraătrongăkhoảngătừă35-44%.ăTĕngănhẹăkhiănhi羽tăđộăkhíăhóaătừă500ăđếnă
550,ăvàătĕngărấtăítătrongăkhoảngănhi羽tăđộătừă550ăđếnă700oC,ănồngăđộăCH4ăgiảmăkhiătĕngănhi羽tă
độ.ăNồngăđộăCOă tĕngă lênăđángă k吋ă khiă nhi羽tă độă khíă hóaă tĕng,ă trongă khiă nồngăđộăCO2ă giảm.ă
Nh英ngăthayăđổiănàyălàădoăs詠ăchuy吋nădịchăcânăbằngăhóaăhọcăc栄aăcácăphảnă泳ngăhóaăhọcăxẩyăraă
trongăquáătrìnhăkhíăhóa:ănhi羽tăđộăcaoăsẽăưuătiênătạoăthànhăcácăsảnăphẩmătrongăcácăphảnă泳ngă
tỏaănhi羽tăvàăphânăh栄yăcácăchấtăphảnă泳ngătrongăcácăphảnă泳ngăthuănhi羽t.ăKhíătổngăhợpăsinhăraă
từărácăthảiărắnăsinhăhoạtălàăkếtăquảăc栄aămộtăloạtăcácăphảnă泳ngăhóaăhọcăxẩyăraătrongăquáătrìnhă
khíăhóaă(phảnă泳ngă(1)ă-ă(6)).ăDoăđó,ămốiăquanăh羽ăgi英aănhi羽tăđộăvàăhàmălượngăkhíătrongăhỗnă
hợpăkhíăhóaăcóăth吋ăđượcăgiảiăthíchănhưăsau:ăkhiătĕngănhi羽tăđộ,ăhàmălượngăCH4ăgiảmădoăcácă
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phảnă泳ngăthuănhi羽tă2ăvàă5ăưuătiênălàmăgiảmăhàmălượngăchấtăphảnă泳ng.ăNồngăđộăH2ăsẽătĕngălênă
doăcácăphảnă泳ngăthuănhi羽tă2;ă3;ă5.ăNồngăđộăCOăsẽătĕngălênădoăcácăphảnă泳ngăthuănhi羽tă(2);ă(3)ă
vàă (4)ăchiếmăưuă thếăhơnăphảnă泳ngă tỏaănhi羽tă (6).ăMặcădùăphảnă泳ngă thuănhi羽tă (5)ăgiảiăphóngă
CO2ă (nghĩaă làănồngăđộăCO2ăphảiă tĕngă lên)ănhưngănồngăđộăCO2ă lạiăgiảmăxuốngăkhiănhi羽tăđộă
tĕngălên.ăĐi隠uănàyălàădoăphảnă泳ngăthuănhi羽tă(3)ăchiếmăưuăthếăhơn,ăphảnă泳ngăchuy吋nădịchăv隠ă
phíaăbênăphảiăkhiătĕngănhi羽tăđộăphảnă泳ngăchoănênănồngăđộăCOătĕngăvàănồngăđộăCO2ăgiảm.ă

ăǜnh hưởng của nhiệt độ khí hóa tới nhiệt trị của hỗn hợp khí: Nhi羽tătrịăc栄aăhỗnăhợpăkhíăcóă
th吋ăđượcăxácăđịnhăthôngăquaăthànhăphầnăkhíătheoăcôngăth泳căsau: 

LHV=ă119950,4ăxănH2ă+ă10103,9ăxănCOă+ă50009,3ăxănCH4ăăă(kJ/Nm3)ăăăăăăăăă

TrongăđóănH2,ănCOăvàănCH4ălàăphầnămolăc栄aăcácăloạiăkhíătrongăkhíătổngăhợp,ăVălàăth吋ătíchăkhíă
tổngăhợpă (m3).ăTaăcóă th吋ă thấy,ănhi羽tă trịăLHVăphụă thuộcăvàoănồngăđộăkhíăcóăkhảănĕngăcháy.ă
Nhi羽tă trịăc栄aăhỗnăhợpăkhíă tĕngă theoănhi羽tăđộă từă500-650oCă(đạtăgiáă trịăc詠căđạiăkhoảngă5000ă
kJ/m3)ăvàăsauăđóăgầnănhưăkhôngăđổiătừă650ă-700oC.ă

ă
Hình 7. Đồ thị ảnh hưởng nhiệt độ khí hóa với nhiệt trị hỗn hợp khí 

ăǜnh hưởng nhiệt độ tới hiệu suất chuyển hóa nhiệt và chuyển hóa cacbon: Thôngăsốăhi羽uă
suấtăchuy吋năđổiănhi羽tăc栄aăkhíătổngăhợpăvàăchuy吋năđổiăcacbonăc栄aărácăthảiărắnăcóăth吋ăđượcăsửă
dụngăđ吋ănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aănhi羽tăđộălênăkhảănĕngăkhíăhóaăc栄aărácăthảiărắn.ăHaiăthôngă
sốănàyăđượcăth吋ăhi羽nătrongăCôngăth泳căsau: 

  

ăTrongăđóăqă làăđộăchuy吋năđổiăcacbonăc栄aărácăthảiărắn,ăm1ă làăkhốiă lượngăcacbonătrongăkhíă
tổngăhợpă (kg)ăvàăm2ă làăkhốiă lượngăc栄aăcacbonă trongă rácă thảiă rắnănạpăvàoăh羽ă thốngăkhíăhóaă
(kg),ăălàăhi羽uăsuấtăchuy吋năđổiănhi羽tăc栄aăkhíătổngăhợpă(kJ/kg),ăQălàănhi羽tătrịăLHVăc栄aăhổnăhợpă
khíăkhôă trongă thiếtăbịă khíăhóa,ă (kJ/Nm3)ă vàămMSWă làăkhốiă lượngăc栄aă rácă thảiă rắnănạpăvàoăh羽ă
thốngă(kg).ă
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ă
Hình 8.  ǜnh hưởng nhiệt độ tới hiệu suất chuyển hóa nhiệt và độ chuyển hóa cacbon 

Độăchuy吋năhóaăcacbonăvàăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăc栄aăchấtăthảiărắnăsoăvớiănhi羽tăđộăkhíă
hóaăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă8.ăĐộăchuy吋năhóaăcácbonăvàăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăc栄aărácă
thảiărắnăcóăxuăhướngăgầnăgiốngănhauăkhiăthayăđổiăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộăkhíăhóa.ăCóăs詠ăgiaătĕngărõă
r羽tătrongăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăc栄aăhỗnăhợpăkhíătổngăhợp,ătừă2431ăđếnă5234ăkJ/kgăchấtă
thảiă rắnă tạiăkhoảngănhi羽tăđộă từă500ăđếnă650°C.ăHi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăc詠căđạiă làă5234ă
kJ/kgătạiănhi羽tăđộă650oC,ăvàăsauăđóăhầuănhưăkhôngăđổi.ăKhiătĕngănhi羽tăđộ,ăcàngănhi隠uăcarbonă
trongărácăthảiărắnăphảnă泳ngătrongăthiếtăbịăkhíăhóa,ăvàăkếtăquảălàălàmătĕngălượngăcarbonăchuy吋nă
vàoătrongăkhíătổngăhợp.ăTạiănhi羽tăđộă650oCăkhôngăcònăcacbonătrongărácăthảiăchuy吋năhóaăvàoă
khíădoăđóăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaăgầnănhưăkhôngăđổiătạiănhi羽tăđộă650-700oC.ăCóăth吋ăthấyărằngă
nhi羽tăđộăphùăhợpăchoăquáătrìnhăkhíăhóaăvớiăđươngălượngăkhôngăkhíălàă0,4ălàă650oC.ă

ăǜnh hưởng tỷ lệ đương lượng không khí đến khả năng sinh khí: Tỷă l羽ă đươngă lượngă
khôngăkhíă làătỷăsốăgi英aălượngăkhôngăkhíăđưaăvàoăvớiălượngăkhôngăkhíăcầnăthiếtăđ吋ăđốtăcháyă
hoànătoàn.ăDoăđó,ăkhiăthayăđổiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăsẽălàmăthayăđổiălượngăkhôngăkhíă
đưaăvàoălòăphảnă泳ngăkhíăhóa.ăCóăth吋ăxácăđịnhăđượcăbaăđi隠uăki羽năkhácănhau:ăđốtăcháyăhoànă
toànătạoăthànhăCO2,ăkhíăhóaăhoànătoànătạoăthànhăCOăvàăđốtăcháyămộtăphầnătạoăraăCO2ăvàăCO.ă
Tỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíădaoăđộngătừă0,2ăđếnă0,8ăbằngăcáchăthayăđổiătỷăl羽ăkhôngăkhíăvàă
nhiênăli羽u.ăNhi羽tăđộăthiếtăbịăkhíăhóaăđượcăgi英ătạiănhi羽tăđộă600oC.ă

 

Hình 9. Đồ thị ảnh hưởng tỷ lệ đương lượng đến thành phần khí  
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Taă thấy,ă khiă tĕngă tỷă l羽ă đươngă lượngă khôngă khíă thìă hàmă lượngă khíă H2ă giảmă xuống.ăHàmă
lượngăCO2ăvàăCOătĕngănhẹăkhiă tỷă l羽ăđươngă lượngăkhôngăkhíă tĕngătừă0,2ăđếnă0,5ăvàăsauăđóă
hàmălượngăCOăgiảmătrongăkhiăhàmălượngăCO2ălạiătĕngălên.ăHàmălượngăCOăđạtăc詠căđạiălàă26%ă
vớiătỷăl羽ăđươngălượngălàă0,5.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchăbởiăphảnă泳ngă(4)ăvàăphảnă泳ngă(6)ăc栄aă
CacbonăvớiăOxy:ăhàmălượngăCO2ăvàăCOătĕngăkhiătỷăl羽ăđươngălượngăcònăthấp,ăkhiătỷăl羽ăđươngă
lượngăđ栄ăcaoăphảnă泳ngă(4)ăsẽăchiếmăưuăthếăhơnăphảnă泳ngă(6)ă(vìăkhiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngă
khíăcaoăthìăoxyăsẽăcóănhi隠uăhơnăcungăcấpătrongălòăphảnă泳ngănênăsẽăcóălợiăchoăphảnă泳ngăoxyă
hóa),ăvàăđi隠uănàyăsẽă làmăgiảmăhàmălượngăCOăvàă tĕngăhàmălượngăCO2.ăNồngăđộăCH4ăcũngă
giảmăthấpădầnăkhiătĕngătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhí.ă

ăǜnh hưởng tỷ lệ đương lượng không khí đến nhiệt trị hỗn hợp khí: 謂nhăhưởngăc栄aătỷăl羽ă
đươngălượngăkhôngăkhíăđếnănhi羽tătrịăLHVc栄aăhỗnăhợpăkhíătổngăhợpăđượcăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă
10.ăNhi羽tătrịăLHVăgiảmăđángăk吋ăkhiătĕngătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhí.ăLHVălớnănhấtălàă4974ă
kJ/Nm3ăvớiă tỷă l羽ăđươngă lượngăkhôngăkhíă làă0,2.ăNhi羽tă trịăLHVăc栄aăhỗnăhợpăkhíă tổngăhợpăsẽă
giảmăkhiătĕngătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhí,ăđi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchăbằngăphảnă泳ngăoxyăhóaă
(4)ăvàă(6)ălàmăgiảmănồngăđộăkhíăcháy,ăđặcăbi羽tălàăs詠ăgiaătĕngănồngăđộăN2ătrongăkhôngăkhíăđưaă
vàoăsẽăcàngălàmăgiảmănhi羽tătrịăc栄aăhỗnăhợpăkhí.ă

ă
Hình 10. ǜnh hưởng tủ lệ đương lượng tới nhiệt trị hỗn hợp khí  

ăǜnh hưởng tỷ lệ đương lượng không khí đến hiệu suất chuyển hóa nhiệt và cacbon: Hi羽uă
suấtăchuy吋năhóaănhi羽tăc栄aărácăthảiărắnătĕngălênăkhiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíătĕngălên,vàă
đạtăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tălớnănhấtălàă4124ăkJ/kgătạiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăkhoảngă
0,5ăvàăởă600oC.ăSauăđó,ăcóăxuăhướngăgiảmăxuốngăkhiătiếpătụcătĕngătỷăsốăđươngălượngăkhôngă
khí.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăđượcăgiảiăthíchăbởiăkhiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíătĕng,ăphảnă泳ngătỏaă
nhi羽tă(4)ăvàă(6)ăđượcăưaătiênăhơn,ăsẽăcungăcấpăthêmănhi羽tăchoăvùngăphânăh栄yăvàăkhíăhóa.ăTuyă
nhiên,ănhi羽tătrịăc栄aăhỗnăhợpăkhíătổngăhợpăsẽăthấpăhơnădoăphảnă泳ngăoxyăhóaă(phảnă泳ngă4ăsinhă
raăCO2ănhi隠uăhơnălàmăgiảmănồngăđộăkhíăcháy.ă 
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ă
Hình 11. ǜnh hưởng tỷ lệ đương lượng tới hiệu suất chuyển hóa nhiệt và cacbon 

Khiătĕngătỷă l羽ăđươngălượngăkhôngăkhí,ăđộăchuy吋năhóaăcacbonătĕngătuyếnătínhăvàăđạtăđếnă
giáătrịălớnănhấtălàă1.ăĐi隠uănàyăcóănghĩaălàăcarbonăcóătrongărácăthảiărắnăđãăphảnă泳ngăhoànătoànă
khiătỷă l羽ăđươngălượngăkhôngăkhíătĕngălênă0.5.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăđượcăgiảiăthíchăbởiăcácăphảnă
泳ngăoxyăhóaă(3),ă(4),ăvàă(6).ăTómălại,ătừănh英ngăkếtăquảăđượcătrìnhăbàyătrongăHìnhă11,ăcóăth吋ă
kếtălu壱nărằngătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăthu壱nălợiăchoăquáătrìnhăsinhăkhíătổngăhợpălàă0,5ăởă
nhi羽tăđộă600ă°Cătrongăthiếtăbịăkhíăhóa.ăă

ăǜnh hưởng của hàm ẩm đến khả năng sinh khí: Độăẩmăc栄aăchấtă thảiă rắnăsinhăhoạtă tạiă
Vi羽tăNamărấtăcaoă(khoảngă43ăậă56%),ădoăđóăcầnăphảiănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăđộăẩmărácă
thảiărắnăđếnănồngăđộăkhíătổngăhợpătừăquáătrìnhăkhíăhóaărácăthảiărắn.ăĐộăẩmăthayăđổiăbằngăcáchă
thayăđổiăhàmălượngăkhô.ăTỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăthayăđổiătừă0,2-0,8ăởănhi羽tăđộăkhíăhóaă
khácănhauălầnălượtălàă500,ă600ăvàă700°C.ăĐộăẩmăc栄aărácăthảiărắnăđưaăvàoăthiếtăbịăkhíăhóaălầnă
lượtălàă5%,ă20%ăvàă30%.ăTừăHìnhă12,ăcóăth吋ăthấyărằngăđộăẩmătĕngălàmătĕngăđộăchuy吋năhóaă
cacbonădoăphảnă泳ngă(1).ăĐộăẩmăcaoă(nghĩaă làăcóănhi隠uăH2O)ă làmătĕngăchấtăphảnă泳ngătrongă
phảnă泳ngă(1)ăd磯nătớiălượngăcacbonăgiảmăvàăđộăchuy吋năhóaăcacbonătĕngălên.ă 

ă
Hình 12. ǜnh hưởng tỷ lệ đương lượng tới hiệu suất chuyển hóa nhiệt và cacbon 
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TừăHìnhă13,ăcóăth吋ăthấyăLHVăc栄aăhỗnăhợpăkhíătổngăhợpăđượcătạoăraătừăquáătrìnhăkhíăhóaărácă
thảiăcóăxuăhướngăgiảmăkhiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíătĕngălênăvớiăcácăđi隠uăki羽nănhi羽tăđộăkhíă
hóaăkhácănhau.ăNhưăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă13a,ăđộăẩmăcaoăd磯năđếnănhi羽tătrịăLHVăc栄aăkhíătổngă
hợpăcaoăhơnătạiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăthấpă(dướiă0,5)ăvớiănhi羽tăđộăkhíăhóaălàă500oC.ă
Đi隠uănàyăcóăth吋ăgiảiăthíchăbằngăphảnă泳ngă(1)ăvàă(2);ăkhiătĕngălượngăH2Oăsẽăthúcăđẩyăphảnă泳ngă
theoăchi隠uăthu壱n.ăKếtăquảălàmătĕngăCOăvàăH2ăvàăcảiăthi羽năLHVăc栄aăkhíătổngăhợp.ăKhiătỷăl羽ănàyă
tiếpătụcătĕng,ătácăđộngăc栄aăđộăẩmătheoăhướngăngượcălại,ăt泳călàăđộăẩmăcaoăhơnăd磯năđếnăLHVă
giảm.ăĐi隠uănàyăch栄ăyếuălàădoăs詠ăgiaătĕngăkhíăkhôngăcháyăH2Oălàmăphaăloãngăhỗnăhợpăkhíătổngă
hợpăvàăs詠ăgiaătĕngăCO2ă(phảnă泳ngă(4)ăvàă(5)).ăXuăhướngătươngăt詠ăcũngăcóăth吋ăthấyătrongăHìnhă
13băvàăHìnhă13c,ănhi羽tăđộăkhíăhóaăcàngăcaoăthìăảnhăhưởngăc栄aăđộăẩmătớiăcảiăthi羽năkhíătổngă
hợpăcàngăthấp.ăă

ă
Hình 13a. Đồ thị ảnh hưởng độ ẩm đến nhiệt trị hỗn hợp khí tại 500oC 

ă
Hình 13b. Đồ thị ảnh hưởng độ ẩm đến nhiệt trị hỗn hợp khí tại 600oC 
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ă
Hình 13c. Đồ thị ảnh hưởng độ ẩm đến nhiệt trị hỗn hợp khí tại 700oC 

Cóăth吋ăthấyătrongăHìnhă14,ăkhiănhi羽tăđộătĕngălênă600oCăd磯năđếnăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tă
gầnănhưătươngăt詠ănhauăởăcácăđộăẩmăkhácănhau,ădoăđóăLHVăgiảmăkhiăđộăẩmătĕngălên.ăKhiănhi羽tă
độăkhíăhóaătĕngălênă700oC,ănhi羽tătrịăLHVăc栄aăkhíătổngăhợpăthấpăhơnătạiăđộăẩmălàă30%ăsoăvớiăđộă
ẩmă5%.ăNhi羽tătrịălớnănhấtălàă6800kJ/Nm3ătạiăđộăẩmă20%ă(700oC,ă0,2).ăĐộăẩmăcaoăthìăcầnănhi隠uă
nhi羽tăhơnăđ吋ăbốcăhơi,ădoăđóăđộăẩmăthấpăhơnăthìăthu壱nălợiăhơn.ăS詠ătĕngăhàmăẩmăkhôngăphảiălàă
nguyênănhânălàmătĕngăLHVăc栄aăkhíătổngăhợpăsinhăraătrongăquáătrìnhăkhíăhóaărácăthảiărắn.ăĐi隠uă
nàyăphụăthuộcăvàoănhi羽tăđộăkhíăhóaăvàătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhí.ăĐi隠uăki羽nănhi羽tăđộăcaoăvàă
tỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăthấpăsẽălàmătĕngănhi羽tătrịăHLVăc栄aăkhíătổngăhợpătạiăđộăẩmănhấtă
định.ăTuyănhiên,ăs詠ăgiaătĕngăđộăẩmăsẽătạoăraăLHVăcaoăởănhi羽tăđộăthấpă(dướiă700oC).ăMặtăkhác,ă
nóălàmătĕngănhuăcầuănhi羽tăc栄aăquáătrìnhăkhíăhóaădoăs詠ăbốcăhơiănước.ă

ă
Hình 14. Đồ thị ảnh hưởng độ ẩm đến hiệu suất chuyển hóa nhiệt 

ăǜnh hưởng của tác nhân khí hóa đến khả năng sinh khí: Tácănhânăkhíăhóaăcóătácăđộngă
đángăk吋ăđếnăhi羽uăquảăc栄aăh羽ăthốngăkhíăhóaăvàăthànhăphầnăkhíătổngăhợp.ăTrongăcôngăngh羽ăkhíă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 609

hóaăthườngăsửădụngămộtătrongăcácătácănhânăkhíăhóaălà:ăKhôngăkhí,ăoxy,ăhơiănướcăvàăCO2ăcóăth吋ă
thúcăđẩyăquáă trìnhăkhíăhóa.ăKhiăsửădụngăkhôngăkhíă làmă tácănhânăkhíăhóa,ădoă tỷă l羽ănitơă trongă
khôngăkhíăcaoănênătỷă l羽ăkhíăN2ă trongăhỗnăhợpăkhíă tổngăhợpăkháăcao,ăchiếmăkhoảngă32%ăkhốiă
lượngăhỗnăhợpăkhíăkhô,ăvìăv壱yălàmăgiảmănhi羽tătrịăc栄aăhỗnăhợpăkhíătổngăhợpănênănhi羽tătrịăhỗnăhợpă
khíă thấpăkhoảngă5MJ/Nm3.ăTrongă trườngăhợpăsửădụngă tácănhânăkhíăhóaă làăkhíăoxyăđượcă làmă
giầuă(O2ăchiếmăkhoảngă80%),ăd磯năđếnătỷăl羽ăkhíăN2ătrongăhỗnăhợpăkhíătổngăhợpăgiảmăxuốngăcònă
khoảngă22%ătùyăthuộcăvàoăđộătinhăkhiếtăc栄aăkhíăO2ăđưaăvàoălàmătácănhânăkhíăhóa,ălàmănhi羽tătrịă
c栄aăhỗnăhợpăkhíătĕngălênăkhoảngă8MJ/Nm3.ăTuyănhiên,ăvi羽cătáchăvàălàmăgiầuăkhíăO2ătrongăkhôngă
khíăđòiăhỏiănhuăcầuănĕngălượngăcaoădoăđóăvi羽cănàyăgắnăli隠năvớiăchiăphíăcàngăcao.ăTácănhânăkhíă
hóaălàăhơiănướcăsẽăthuăđượcăhỗnăhợpănhi羽tătrịăcaoănhấtăkhoảngă14,5MJ/Nm3,ăđi隠uănàyălàădoăs詠ă
giaătĕngăđángăk吋ăhàmălượngăkhíăcháyăH2,ăCO,ăCH4ănhưăđượcăchỉăraătrongăHìnhă15. 

ă
Hình 15. Nhiệt trị của hỗn hợp khí khi thay đổi tác nhân khí hóa 

Nghiên cứu khả năng sinh khí của các loại rác: Khảănĕngăsinhăkhíăphụăthuộcăvàoăthànhă
phầnărácăthải,ăđ吋ănghiênăc泳uăti隠mănĕngăsinhăkhíăc栄aărácăthải,ăđãănghiênăc泳uătỷăl羽ăth吋ătíchăkhíă
sinhăraătừă1kgărácăthảiăcácăloạiăkhácănhau.ăKếtăquảăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă6:ă

Bảng 6. Khả năng sinh khí c栄a các lo衣i rác khác nhau 

Lo衣i rác H2 (%) CO (%) Tỷ lệ sinh khí M3/kg Nhiệt trị MJ/Nm3 

Giấyă 25ă 45ă 1ă 8ă

Gỗăhỗnăhợpă 35ă 40ă 2,66ă 9ă

Mùnăcưaă 33ă 20ă 1,8ă 7ă

Trấuă 15ă 20ă 1,5ă 4,2ă

Nh詠aăPEă 27ă 30ă 1,2ă 14ă

Nh詠aăPPă 20ă 55ă 3,8ă 5,2ă

Rácăthảiăhỗnăhợpă 29ă 16ă 0,9ă 4,9ă
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Khíătổngăhợpăsinhăraătrongăquáătrìnhăkhíăhóaăch栄ăyếuălàăH2ăvàăCOăvàămộtălượngănhỏăcácăloạiă
khíăkhác.ăThànhăphầnăvàătỷăl羽ăsảnăphẩmăkhíăH2ăvàăCOăsinhăraăphụăthuộcăvàoăloạiănguyênăli羽uă
khíăhóaăvàăphươngăphápăkhíăhóa.ăTừăkếtăquảăkhíăhóaăcácăloạiărácăkhácănhauăsửădụngătácănhână
khíă hóaă làă khôngăkhíă thìă vớiă cácă loạiă nhiênă li羽uă cóăđộăẩmă thấpă thìă sảnăphẩmăkhíă sinhă raăsẽă
chiếmătỷăl羽ăCOăcaoăhơn.ăTỷăl羽ăth吋ătíchăkhíătổngăhợpăsinhăraătừăhỗnăhợpărácăthảiărắnălàăkhoảngă
0,8-1ăNm3ăchoămỗiăkgărácănguyênăli羽u.ăKhíătổngăhợpăsẽăch泳aă75-80%ăhàmălượngănĕngălượngă
c栄aă nhiênă li羽u,ă cònă 20-25%ăgiảiă phóngă thànhă nhi羽tă nĕngă trongă quáă trìnhă khíă hóa.ă Tỷă l羽ă khíă
H2/COăsinhăraăkhiăkhíăhóaăhầuăhếtăcácăloạiănhiênăli羽uăthườngălàă1:2.ăTuyănhiên,ătỷăl羽ănàyătrongă
khíătổngăhợpărácăthảiăhoặcăcácăsảnăphẩmăsinhăkhốiăsẽărơiăvàoăkhoảngă0,7-1,4.ăCóăth吋ălýăgiảiă
đi隠uănàyăcóăth吋ădoătrongărácăthảiăh英uăcơăvàăsinhăkhốiăcóăchưaătỷăl羽ănguyênătốăCăvàăHă
làătươngăđươngănhau.ăDoăđó,ăquáătrìnhăphảnă泳ngăkhíăhóaăsẽătạoăraătỷă l羽ăkhíăH2/COăgầnă1ă
theoăphảnă泳ng:ă

 

Đi隠uănàyăd磯năđếnăs詠ăhìnhă thànhăCOăvàăH2
ăởăcácă tỷă l羽ă tươngăđươngănhauătrongăkhíă tổngă

hợp.ăDoăđóăđ吋ătạoăraăsảnăphẩmăkhíăcóăchấtălượngăcao,ănhi羽tătrịăcaoăthườngăsửădụngătácănhână
khíăhóaălàăhơiănướcăđ吋ăđi隠uăchỉnhătỷăl羽ăkhíăCOăvàăH2ătrongăsảnăphẩmăkhíătổngăhợpătạoăthành.ă

4. Kết lu壱n 

Đãăđưaăraăcácăphươngăphápăxácăđịnh,ătínhătoánăcácăđặcătínhăđặcătrưngăchoărácăthảiărắnăsinhă
hoạt.ăTừăđóătínhătoánăđượcăcácăthôngăsốăcơăbảnăc栄aărácăthảiărắnătạiăcácăbãiărácă lớnătạiăVi羽tă
Nam.ăĐ隠ă tàiă cũngăđãănghiênă c泳uă cácăảnhăhưởngă c栄aănhi羽tă độă khíă hóa,ă tỷă l羽ă đươngă lượngă
khôngă khí,ă hàmă ẩmă đếnă thànhă phầnă khíă tổngă hợp,ă nhi羽tă trịă c栄aă hỗnă hợpă khíă tổngă hợp,ă độă
chuy吋năhóaăcacbonăvàăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăc栄aăkhíătổngăhợp.ăKếtăquảănghiênăc泳uăcóă
th吋ătómătắtănhưăsau:ă

-ăNhi羽tăđộăcaoăsẽălàmătĕngănhi羽tătrịăLHVăc栄aăhỗnăhợpăkhí,ăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăvàăđộă
chuy吋nă hóaă cacbon.ă Nhi羽tă độă khíă hóaă phùă hợpă trongă h羽ă thốngă khíă hóaă làă 650oCă vớiă tỷă l羽ă
đươngălượngăkhôngăkhíălàă0,4;ă

-ăTỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăcaoălàmătĕngăđộăchuy吋năhóaăcacbon,ătuyănhiênălạiălàmăgiảmă
nhi羽tătrịăHLVăc栄aăhỗnăhợpăkhíătổngăhợp.ăHi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tătĕngălênăvàăđạtăc詠căđạiă
sauăđóăgiảmăxuốngăkhiătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíătĕng.ăTỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăphùă
hợpăchoăphảnă泳ngăkhíăhóaărácăthảiălàă0,5ăvớiănhi羽tăđộă600oC;ă

-ăĐộăẩmăcaoăkhôngăcảiăthi羽năquáătrìnhăkhíăhóa.ăĐộăẩmăcóăth吋ăkhôngălàmătĕngănhi羽tătrịăc栄aă
hỗnăhợpăkhíătổngăhợpătừăquáătrìnhăkhíăhóaărácăthảiărắn.ăĐi隠uănàyăcònăphụăthuộcăvàoănhi羽tăđộă
khíăhóaăvàătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăsửădụng.ăĐộăẩmăcaoălàmătĕngăđộăchuy吋năhóaăcacbonă
vàăhi羽uăsuấtăchuy吋năhóaănhi羽tăởătỷăl羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăthấp.ăTómălạiăquáătrìnhăkhíăhóaă
sẽăthu壱nălợiănhấtăđ吋ăđạtăđượcănhi羽tătrịăhỗnăhợpăkhíătổngăhợpăcaoălàănhi羽tăđộăkhíăhóaăcaoăvàătỷă
l羽ăđươngălượngăkhôngăkhíăthấp.ă
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-ăTácănhânăkhíăhóaăsẽă làmă thayăđổiă thànhăphầnăhỗnăhợpăkhíăcháy,ăd磯năđếnă làmă thayăđổiă
nhi羽tătrịăhỗnăhợpăkhí.ăTrongăcôngăngh羽ăkhíăhóa,ătácănhânăkhíăhóaălàăhơiănướcăsẽăthuăđượcăhỗnă
hợpăkhíăhóaăcóănhi羽tătrịăcaoănhấtădoălàmătĕngănồngăđộăkhíăcháyăH2ăvàăgiảmăđượcănồngăđộăkhíă
trơăN2ătrongăhỗnăhợpăkhí.ă

-ăĐ隠ă tàiăđãănghiênăc泳uăvàăxácăđịnhăđượcătỷă l羽ăsinhăkhíăc栄aărácă thảiă rắnăsinhăhoạtăvớiă tácă
nhânăkhíăhóaălàăkhôngăkhíălàă0,8-1ăNm3/ăkgărácăthảiănguyênăli羽u.ăNhi羽tătrịăc栄aărácăthảiăcóăgiáătrịă
từă13,9ă-ă15,8ăMJ/kgătínhătheoăkhốiălượngărácăkhô,ăvàătừă2,5ăậă5,2ăMJ/kgătínhătheoăkhốiălượngă
rácăướt.ăă

Kếtăquảănghiênăc泳uăc栄aăđ隠ătàiăcóăth吋ăđưaăraăhướngăd磯nătínhătoánăkhíăhóaărácăthảiărắnăđôăthịă
đ吋ăcóăth吋ăthuăđượcăhỗnăhợpăkhíăcóănhi羽tătrịăcaoănhất,ătĕngăhi羽uăquảăquáătrìnhăxửălýărácăthảiăvàă
t壱năthuănĕngălượngălàmănhiênăli羽uăthayăthế.ă
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TÌNH HÌNH PHÁT SINH  
VÀ S盈 DỤNG PH蔭 THẢI THẠCH CAO TẠI VI烏T NAM 

ThS. Nguy宇n Văn Hoan, ThS. Lê Đ泳c Thịnh 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăcácăkếtăquảăđi隠uătra,ăkhảoăsátănguồnăthạchăcaoăphếăthảiălàmăv壱tăli羽uă

xâyăd詠ngă(VLXD).ăCácăkếtăquảăđi隠uătraăđãăt壱păhợpăđượcăcácăthôngătinăv隠ătìnhăhìnhăsửădụngă
thạchăcaoăphếăthảiătạiămộtăsốănướcătrênăthếăgiới,ătìnhăhìnhăphátăsinhăthạchăcaoăphếăthảiăvàăhi羽nă
trạngăsửădụngălàmăVLXDătạiăVi羽tăNam,ăđồngăthờiăđ隠ăxuấtămộtăsốăgiảiăphápăsửădụngăcácăloạiă
thạchăcaoănày.ăCácăloạiăthạchăcaoăphếăthảiăđượcăđ隠ăc壱pătrongăbàiăbáoănàyăgồmăcó:ăThạchăcaoă
FGDăcôngănghi羽pănhi羽tăđi羽n,ăbãăthảiăphosphogypsumă(PG)ăcôngănghi羽păhóaăchấtăphânăbón,ă
thạchăcaoăkhuônăthảiăcôngănghi羽păgốmăs泳.ă

Từ khóa:ăthạchăcao,ăthạchăcaoăphếăthải,ăbãăthảiăphosphogypsumă(PG),ăthạchăcaoăFGD.ă

Abstract:  
Thisăpaperăpresentsăsurveyăresultsăforăăwasteăgypsumăwhichăisăusedăinăbuildingămaterialăfield.ă

Theă surveyă resultă showsă theă informationă aboută theă useă ofă wasteă gypsumsă ină theă world,ă theă
situationăofăwasteăgypsumăandăitsăuseăasăbuildingămaterialsăinăVietnam,ăandăproposalăuseăofătheseă
wasteăgypsum.ăTheăwasteăgypsumă isădiscribedă ină thisă reportă includes:ăFGDăgypsumă ină thermală
powerăplant,ăphosphogypsumăinăchemicalăindustry,ămoldăgypsumăwasteăinăceramicăindustry.ă

Keywords: Gypsum,ăwasteăgypsum,ăphosphogypsumă(PG),ăFGDăgypsum.ă

ă

1. Mở đầu 

Trongă cácă ngànhă côngă nghi羽pă ởă nướcă taă hi羽nă nayă cácă loạiă thạchă caoă phếă thảiă gồmă có:ă
ThạchăcaoăFGDă(thạchăcaoăphếăthảiăởăcôngăđoạnăkhửălưuăhuỳnhătrongăcôngănghi羽pănhi羽tăđi羽nă
than),ăthạchăcaoăbãăthảiăPGătừăcôngănghi羽păsảnăxuấtăhóaăchấtăphânăbónăvàăthạchăcaoăkhuônă
thảiă từăcôngănghi羽păsảnăxuấtăgốmăs泳.ăĐâyălàăcácă loạiăPTCNăkhácănhau,ătuyănhiênăchúngăcóă
thànhăphầnăch栄ăyếuălàăCaSO4.nH2O.ăă

Nguồn thạch cao FGD: 

ThạchăcaoăFGDă(Flue-GasăDesulfurization)ă làăsảnăphẩmăc栄aăquáă trìnhăkhửăSOxă thảiă raăởă
ốngăkhóiănhàămáyănhi羽tăđi羽năđốtăthanăcóăhàmălượngălưuăhuỳnhă(S)ălớnăbằngăcáchăsửădụngăbộtă
đáăvôiănghi隠nămịnăởădạngăhồălỏngăđ吋ăhấpăphụăkhíăSOx.ăSơăđồăquáătrìnhăcôngăngh羽ătạoăthạchă
caoăFGDănhưătrongăHìnhă1.ăQuáătrìnhăhóaălýăc栄aăphảnă泳ngăxảyătheoăcácăbướcăsau:ă

Bước 1:    SO2ă(khí)ă+ăCaCO3ă(rắn)ă+ă1/2H2Oăă→ CaSO3ꞏH2Oă(rắn)ă+ăCO2ă(khí)ăăăă(1) 

Bước 2:ăăHuy隠năphùăcanxiăsulfiteă(CaSO3.H2O)ăđượcăchuy吋năhoáăthànhădungădịchăởăpHă=5.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 613

2CaSO3ꞏH2Oă(rắn)ă+ă2SO3ă(khí)ă+H2O→ 2CaHSO3ă(dungădịch)ăăăăăăă(2)ă

Bước 3:Canxiă bisulphateă (CaHSO3)ă bịă oxyă hoáă ởă ă pHă =ă 5ă tạoă thànhă canxiă sulfateă
(CaSO4ꞏ2H2O)ăgọiălàăthạchăcaoăFGD.ă

CaHSO3(dungădịch)ă+ăH2Oă→ CaSO4.2H2Oă(rắn)ă+ăH2SO4ăăăăăăăă(3)ă

Bước 4: ăAxítăăsulfurică(H2SO4)ăđượcătạoăraăphảnă泳ngăvớiăđáăvôiăcònălạiătạoăraăthạchăcao.ă

H2SO4ă+ăCaCO3ă(rắn)ă+ăH2Oă→ CaSO4ꞏ2H2Oă+ăCO2ă(khí)ăăăăăăăă(4)ă

Thạchăcaoăđượcătạoăthànhăởădạngăhuy隠năphùă(thạchăcaoăphânătánăđ隠uătrongănước),ăđ吋ăcóă
thạchăcaoăkhôăphảiăsửădụngăthiếtăbịătáchănướcănhư:ăCyclonătáchănước;ăthùngălyătâmăhoặcăbĕngă
lọcăchânăkhông.ăSauăkhiăđượcă táchănướcă trongă thạchăcaoăv磯nă tồnă tạiămộtă lượngănướcănhấtă
địnhă(khoảngă10%),ăthạchăcaoăloạiănàyăcóăđộătinhăkhiếtăcaoă(hàmălượngăCaSO4ꞏ2H2Oăcao)ăvàă
màuăsắcătrắngăđục.ă

Hi羽nănay,ănhi隠uăcácănhàămáyănhi羽tăđi羽năđangăxảăkhíăthảiătr詠cătiếpăvàoămôiătrườngăhoặcăsửă
dụngăh羽ăthốngălọcăkhíăSO2ă tạoăraăchấtăthảiărắnăvàăcũngăthảiăraămôiătrường.ăMộtăvàiănhàămáyă
đangăv壱năhànhăh羽ăthốngăFGDănhưngăthạchăcaoăthuăđượcăcóăchấtă lượngăkhôngăcaoă(độătinhă
khiếtăthấp,ăđộăẩmăcao,v.v...).ăă

Thạch cao bã thải phosphogypsum: 

Bãăthạchăcaoăphosphogypsumă(PG)ăcóăcôngăth泳căhóaăhọcăCaSO4.2H2Oăvàămộtăsốătạpăchấtă
khác,ăđâyălàăchấtăthảiărắnăthôngăthườngăđượcătạoăraătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăaxităphotphoricătừă
nguyênăli羽uăquặngătuy吋năApatităđ吋ăthuăhồiăP2O5ăcóătrongăquặngăđ吋ăsảnăxuấtăphânăbón.ăBãăthảiă
PGăsẽăgâyăhạiăkhiăhàmălượngăaxitădưătrongăbãăthạchăcaoăròărỉăraămôiătrườngăvàăkhôngăđượcăxửă
líătri羽tăđ吋.ăHìnhă1ămôătảăsơăđồăcôngăngh羽ăchếătạoăphânăbónăDAPăvàăphátăsinhăbãăthảiăPG.ăHìnhă
2ălàăbãiăphếăthảiăPGănhàămáyăDAPăĐìnhăVũ.ă

 
Hình 1: Sơ đồ quá trình sản xuất DAP và phát sinh phế thải PG 
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Hình 2: Nhà máy DAP Đình Vũ và bãi chứa bã thải PG 

Nguồn thạch cao khuôn thải: 

Trongăcôngănghi羽păsảnăxuấtăgốmăs泳,ăđúcăm磯uăbằngăcôngăngh羽ăđổă rót,ă khuônăđúcăđượcă
dùngăphổăbiếnălàăkhuônăthạchăcao.ăTùyătheoăchấtălượngăthạchăcaoăvàăcôngăngh羽ăsửădụngămàă
sốă lầnăsửădụngăkhuônăđúcădaoăđộngă từă80ăđếnă120ă lần.ăCácăkhuônă thạchăcaoăsauăkhiăquaă
nhi隠uăchuăkỳăsửădụngă(đúcăm磯uăậăsấy)ăsẽăgiảmădầnăkhảănĕngălàmăvi羽că(hútănước)ăhoặcăchấtă
lượngăb隠ămặtăkhuônăbịăgiảm,ăngoàiăraămộtăsốăkhuônăbịăn泳tăvỡ,ăcácăkhuônănàyăkhôngăđượcăsửă
dụngălạiăvàăloạiăbỏ.ăă

  

Hình 3: Thạch cao khuôn phế thải 

2. Tình hình sử d映ng th衣ch cao phế thải làm VLXD trên thế gi噂i 

Trênăthếăgiới,ăvi羽căthuăhồiăthạchăcaoăthươngăphẩm,ăchấtălượngăcao,ăcóăth吋ădùngălàmăVLXDă
theoăcôngăngh羽ăFGDăđượcătiếnăhànhătừălâu:ăMỹăthuăhồiă7,5ătri羽uătấn/nĕm,ăcácănướcăchâuăỂuă
11ătri羽uătấnă(nĕmă2009),ăăĐ泳că2ătri羽uătấn/nĕm,ăHànăQuốcă2ătri羽uătấn/nĕm,…ăđồngăthời,ăvi羽căthuă
hồiătroăbay,ăxỉălàmănguyênăli羽uăđ吋ăsảnăxuấtăVLXDăcũngăđãăđượcăgiảiăquyếtătốt.ăMộtăvíădụăđi吋nă
hình,ănhưătạiăHànăQuốc,ăcácădoanhănghi羽păbắtăbuộcăphảiăsửădụngăcôngăngh羽ăFGDătrongăxửălýă
chấtăthải,ăbanăhànhălu壱tătiếtăki羽măv壱tăli羽uăvàăkhuyếnăkhíchătáiăchế,ăhỗătrợătínădụngăchoădoanhă
nghi羽pătáiăchế,ăưuăđãiăthuếăthuănh壱p,ăhỗătrợăcácăd詠ăánăhợpătácăvàăhộiăthảoăquốcătế,ăhỗătrợăkỹă
thu壱tăchoăcôngăngh羽ămới...ăNhờăđó,ătroăxỉăc栄aăcácănhàămáyănhi羽tăđi羽nătrởăthànhănguồnănguyênă
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li羽uătốtăđ吋ăsảnăxuấtăVLXD,ăthuăhồiăđượcăbaoănhiêuătiêuăthụăhết,ătiếtăki羽măhàngătri羽uămétăvuôngă
đấtăchônălấpăphếăthải,ătiếtăki羽măphíăchônălấpăhàngăchụcătri羽uăUSDăhằngănĕm.ăThạchăcaoăthuă
hồiăchấtălượngătốtălàmăphụăgiaăchoăxiămĕngăvàălàmătấmăthạchăcao,ăcungăcấpătrongănướcăkhôngă
phảiănh壱păkhẩuăvàăcònăxuấtăkhẩuăraăcácănướcăkhácă

雲ămộtăsốănướcătrênăthếăgiới,ăthạchăcaoăPGăđượcăsửădụngăphổăbiếnătrongăsảnăxuấtăv壱tăli羽uă
xâyăd詠ng,ănhư:ă

-ăTạiăMỹ,ăthạchăcaoăPGăđượcăsửădụngătrongăxâyăd詠ngăđườngăgiaoăthôngăbằngăbi羽năphápă
giaăcốăn隠năđườngătừăcuốiănĕmă1950ăvàăđầuănĕmă1960.ăThạchăcaoăPGăđượcă泳ngădụngăgiaăcốă
cácăn隠nănhư:ăN隠năđườngăcaoătốc,ăn隠năđườngăđiălênămỏ,ăcácăđườngănốiăđịaăphương,ăn隠năbãiă
đỗăxe,...ă

-ăTạiăChâuăỂu,ădướiăápăl詠căsửădụngăbãăthảiăPGăc栄aăchínhăph栄ăbuộcăcácănhàămáyăphátăthảiă
phảiă xửă lý,ă doă đóă đếnă nayă hầuă hếtă cácă sảnă phẩmă đượcă sảnă xuấtă tạiă châuăỂuă đượcă gọiă làă
"truy隠năthống"ănhưătấmătường,ăkhốiăxâyăd詠ngănộiă thất,ăvv,..ăđượcăchếă tạoă từă thạchăcaoăPG.ă
Nhi隠uăcôngătyăc栄aăĐ泳căđãăcóăcôngăngh羽ăchếătạoătấmătường,ătấmăthạchăcaoătừăbấtăkỳănguồnă
thạchăcaoănào.ă

-ăTạiăNh壱t,ăvi羽cănghiênăc泳uăsửădụngăthạchăcaoăPGătrongăsảnăxuấtăxiămĕng,ătấmătường,ăvàă
v壱tă li羽uăxâyăd詠ngăkhácăđượcăphátătri吋nămạnhănhấtătạiăNh壱tăBản,ădoăNh壱tăBảnăkhôngăcóăsẵnă
nguồnăthạchăcaoăt詠ănhiênăvàăchínhăph栄ăquyăđịnhărấtănghiêmăngặtăv隠ăbãiăthảiălưuătr英ăPG.ăTấtăcảă
thạchăcaoăPGăđượcăsảnăxuấtătạiăNh壱tăBảnăđ隠uă泳ngădụngăvàoăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

-ăTạiă遺năĐộ,ăhàngănĕmăphátăsinhămộtălượngăbãăthảiăPGătươngăđốiălớn,ăkhoảngă6ătri羽uătấn,ă
trongăđóăthạchăcaoănhânătạoăPGăđượcăsửădụngăvớiănhi隠uămụcăđíchăkhácănhauătrongăsảnăxuấtă
VLXD,ănhưă làmăv壱tă li羽uă tấmă trần,ă gạchăblock,ă làmăphụăgiaăđi隠uă chỉnhă thờiă gianăđôngă kếtă xiă
mĕng,..ăăă

-ăTạiăTrungăQuốc,ăthạchăcaoănhânătạoăPGăđượcăsửădụngăphổăbiếnălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtă
thạchăcaoătấm,ăphụăgiaăđi隠uăchỉnhăthờiăgianăđôngăkếtăchoăxiămĕng,...ă

3. Tình hình phát sinh và sử d映ng th衣ch cao phế thải t衣i Việt Nam 

3.1  Th衣ch cao FGD công nghiệp nhiệt điện 

Tình hình phát sinh: 

Vớiălợiăthếăcơăbảnălàăcóănguồnăđáăvôiădồiădàoăởămi隠năBắcăvàămi隠năTrungăvàărảiărácăởămi隠nă
Namăvàăcácăưuăđi吋măc栄aăh羽ă thốngăFGDăki吋uăướt,ănênăcôngăngh羽ăkhửă lưuăhuỳnhă trongăcácă
NMNĐăđốtăthanăởăVi羽tăNamăch栄ăyếuăsửădụngăcôngăngh羽ăFGDăki吋uăướtăsửădụngăđáăvôi,ăngoạiă
trừămộtăsốăítăNMNĐăđặtăởăvenăbi吋nădùngăcôngăngh羽ăFGDăsửădụngănướcăbi吋nă làmăchấtăkhửă
(FGDănướcăbi吋n)ănhưănhi羽tăđi羽năVũngăÁng,ăVĩnhăTână2ăvàămộtăsốănhỏăcácănhàămáyăkhửălưuă
huỳnhăbằngăphươngăphápăkhôănhưăcácănhàămáyăNĐăđốtăthanătầngăsôi.ăă

Theoă kếtă quảă báoă cáoă đi隠uă traă cácă nguồnăPTCNă làmăVLXD,ă tínhă đếnă nĕmă 2014,ă lượngă
thạchăcaoăphếăthảiăFGDăphátăsinhăkhoảngă215.000ătấn.ăă
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Hiện trạng sử dụng: 

Hi羽nănayănướcătaăcóă5ănhàămáyănhi羽tăđi羽năcóătrangăbịăh羽ăthốngăthuăhồiăthạchăcaoăFGD,ătuyă
nhiênătìnhătrạngătiêuăthụăsảnăphẩmăthạchăcaoăFGDăc栄aăcácănhàămáyănàyăkhácănhau.ăNguyênă
nhânăchínhăc栄aălàădoăchấtălượngăthạchăcaoăthuăhồiăchưaăổnăđịnh,ăchưaăđápă泳ngăđượcăyêuăcầuă
làmăphụăgiaăsảnăxuấtăxiămĕngănênămộtăsốănhàămáyăchoăh羽ăthốngăhoạtăđộngăcầmăchừngăvàăchờă
tiêuăthụăsảnăphẩm,ăcóănhàămáyăcóătrangăbịăh羽ăthốngăthuăhồiănhưngăkhôngăđưaăvàoăhoạtăđộng,ă
cóănhàămáyăcóăh羽ăthốngănhưngăkhôngăđầuătưăcôngăđoạnăxửălýăẩmăvàăkhoăch泳aăsảnăphẩm,...ăă

3.2 Th衣ch cao bư thải PG hóa chất phân bón 

Tình hình phát sinh: 

Hi羽nănay,ăởănướcătaăcóă3ăNhàămáyăcóăphátăsinhănguồnăphếăthảiăPGălớn,ăgồmăcó:ăTạiănhàă
máyăDAPăc栄aăCôngătyăCPăDAPăĐìnhăVũătạiăHảiăPhòng,ăCôngătyăCPăDAPăsốă2ătạiăLàoăCaiăvàătạiă
CôngătyăCPăhóaăchấtăphânăbónăĐ泳căGiangăậăLàoăCai.ăăTổngălượngăphátăsinhăthạchăcaoăphếă
thảiăPGăhàngănĕmăphátăsinhăkhoảngă1,96ătri羽uătấn.ă

Hiện trạng sử dụng: 

CôngătyăCPăSôngăĐàăCaoăCườngăđangăđầuătưăxâyăd詠ngănhàămáyăthạchăcaoăĐìnhăVũănằmă
ngayăcạnhăbãiăthảiăc栄aănhàămáy,ăvớiăcôngăsuấtăhi羽nătạiă70.000ătấn/nĕm,ăgiaiăđoạnăsauătổngă
600.000ătấn/nĕm.ă

Nằmătrongăkhuônăviênăbãiă thảiănhàămáyăhóaăchấtăĐ泳căGiangăậăLàoăCai,ănhàămáyă thạchă
caoăDuyănhấtăđầuătưădâyăchuy隠năxửălýăbãăthảiălàmăthạchăcaoănhânătạoălàmăphụăgiaăxiămĕngă
vớiăcôngăsuấtă24.000ătấn/nĕm.ăăă

NhàămáyăCDPăYênăBái,ăhi羽năsửădụngănguyênăli羽uă làăapatită th泳ăcấp,ăvàăPGăDAPăĐìnhăVũă
làmănguyênăli羽u,ătrongăđóăphụăphẩmălàăthạchăcaoănhânătạoăhi羽năđangăcungăcấpăchoăxiămĕngă
YênăBìnhă1ănĕmă13.000ătấnăvàăxiămĕngăTânăQuangă10.000ătấnălàmăphụăgiaăxiămĕng.ă

Nhìnăchungăvi羽cătiêuăthụăthạchăcaoănhânătạoăPGăc栄aăcácănhàămáyăcònăgặpănhi隠uăkhóăkhĕn,ă
cácănhàămáyăăxiămĕngăch栄ăyếuăv磯năchỉăsửădụngăthửănghi羽măloạiăthạchăcaoănhânătạoănày.ăă

3.3 Th衣ch cao khuôn phế thải sản xuất gốm s泳 

Tình hình phát sinh: 

Theoăcácăkếtăquảăđi隠uătraănguồnăPTCNălàmăVLXD,ălượngăthạchăcaoăphếăthảiăkhuônătrongă
sảnăxuấtăgốmăs泳ăởănướcătaăhàngănĕmăphátăsinhăkhoảngă33.122ătấn/nĕmă(nĕmă2014),ătrongăđóă
gồmăphầnălớnăkhuônăthạchăcaoăs泳ăxâyăd詠ngăvàămộtălượngănhỏăs泳ădânădụng.ăVớiănguồnăphếă
thảiăkhuônăthạchăcaoăs泳ăxâyăd詠ngălàănguồnăkhuônăthạchăcaoăthảiăc栄aăcácănhàămáyăsảnăxuấtă
s泳ăv羽ăsinh,ăsốă lượngănhàămáyăs泳ăv羽ăsinhăởănướcătaăkhôngănhi隠u,ă tuyănhiênă lượngăphếăthảiă
khuônăthạchăcaoăphátăsinhătrongătừngănhàămáyăthườngălớnăhơnăs泳ădânădụng.ăă

Hiện trạng sử dụng: 

Hi羽nănay,ă thạchă caoă khuônăphếă thảiă c栄aă cácănhàămáyă sảnă xuấtă s泳ă xâyăd詠ngăvàă s泳ădână
dụngăhầuănhưăđ隠uăđượcăbánăchoăcácăđơnăvịăthuămuaăvớiăgiáărẻăvàăchúngăđượcăsửădụngăvàoă
cácălĩnhăv詠căsau: 
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-ăLàmăphụăgiaăchoăsảnăxuấtăxiămĕng:ăThạchăcaoăkhuônăphếăthảiăc栄aăcácănhàămáyăgốmăs泳ăđ隠uă
đ栄ăđi隠uăki羽nălàmăphụăgiaăđi隠uăchỉnhăđôngăkếtăchoăxiămĕng.ăHầuăhếtăcácănhàămáyăsảnăxuấtăgốmăs泳ă
ởăkhuăv詠căphíaăBắcăcóăbánăcácăkhuônăphếăthảiăchoăcácăch栄ăthầuămuaăvớiăgiáă từă120ăđếnă200ă
nghìnăđồng/1ătấnăkhuônăthải,ăvàăđượcăbánălạiăchoăcácănhàămáyăxiămĕngăcóăcôngăsuấtăvừaăvàănhỏ.ăă

-ăTạiăcácătỉnhăkhuăv詠căphíaăNam,ăthạchăcaoăkhuônăphếăthảiăđượcăthuămuaăvàăphânăloại.ăLoạiă
khuônătạiăcácănhàămáyăs泳ăv羽ăsinhăcóăchấtălượngăcaoăđơnăvịăthuămuaăbánălạiăchoăcácăđơnăvịătáiă
chếălàmăchấtăkếtădínhăthạchăcaoăbánăchoăcácăđơnăvịăsảnăxuấtăgốmăs泳ătạiăcácălàngăngh隠ăgốmă
s泳,ăcònălạiăcungăcấpăchoăcácăđơnăvịăsảnăxuấtăphânăbónălàmănguyênăli羽u.ăă

3.4  Các thuân lợi và khó khăn trong việc sử d映ng th衣ch cao phế thải làm VLXD 

VớiănguồnăthạchăcaoăFGDănhàămáyănhi羽tăđi羽năvàăbãăthảiăPGănhàămáyăhóaăchấtăphânăbón,ă
vi羽căsửădụngăthạchăcaoănhânătạoătrongăsảnăxuấtăVLXDăcònăgặpănhi隠uăkhóăkhĕnănhư:ă

-ăCácăNMNĐăcóă trangăbịăh羽ă thốngăFGDăvàăđangăhoạtăđộng,ă thạchăcaoăbãă thảiă thuăhồiăcóă
chấtălượngăthấpă(hàmălượngăSO3ăthấp,ăkhôngăổnăđịnh,ăđộăẩmăcao),ăchưaăđápă泳ngăđượcăyêuă
cầuălàmăphụăgiaăxiămĕngăvàălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmătrần,ătấmătường,...ăTh詠cătếătạiăcácă
NMNĐăthạchăcaoăbãăthảiăkhôngăđượcăthuăhồiămàălạiăthảiăraăbãiăch泳aătroăxỉăc栄aănhàămáy.ă

-ăHi羽nănayăđãăcóămộtăsốăcơăsởăđầuătưăh羽ăthốngătáiăchếăbãăthảiăPGălàmăthạchăcaoănhânătạo,ă
tuyănhiênăkhiăsảnăxuấtăraălạiăkhóăkhĕnătrongăvấnăđ隠ătiêuăthụ,ăcóăth吋ădoămộtăsốăkhóăkhĕnădoăloạiă
thạchăcaoănàyăcònămới,ăchưaăcóănghiênăc泳uăsâuăv隠ăảnhăhưởngăc栄aănóăđếnăchấtă lượng,ăđộă
b隠năc栄aăxiămĕngăvàăbêătôngănênănhi隠uăđơnăvịăcònăeăngạiăkhiăsửădụngăloạiăthạchăcaoănày.ă

-ăăChưaăcóătiêuăchuẩn,ăhướngăd磯năsửădụngăchoăcácăloạiăthạchăcaoănhânătạoăđiătừănguồnăbãă
thảiăFGDăvàăbãăthảiăPGălàmăphụăgiaăxiămĕngăvàănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmătrần,ătấmătường,...ă

-ăDoănhàănướcăchưaăcóăcơăchế,ăchínhăsáchăthíchăhợpăvớiăcácăđơnăvịăđầuătưăvàăsửădụngăloạiă
thạchăcaoămớiănày.ăă

4.  Đ隠 xuất các giải pháp sử d映ng th衣ch cao phế thải  

Nhuăcầuăsửădụngăthạchăcaoăởănướcătaăhàngănĕmătươngăđốiălớn,ăcụăth吋ătrongămộtăsốăngànhă
nhưăsau:ă

-ăTrongăsảnăxuấtăxiămĕng:ăHi羽nănayăsảnălượngăxiămĕngăởănướcătaăkhoảngătrênă65ătri羽uătấn,ă
tínhă trungăbìnhă lượngă thạchăcaoăsửădụngă trongăxiămĕngă làă4%,ă thìă lượngă thạchăcaoăcầnăsửă
dụngălàă2,6ătri羽uătấn/nĕm.ăTheoăquyăhoạchăphátătri吋năngànhăcôngănghi羽păxiămĕng,ănĕmă2020ă
nhuăcầuăsửădụngăxiămĕngăởănướcătaăkhoảngă94ătri羽uătấn/nĕm,ăkhiăđóălượngăthạchăcaoăsửădụngă
sẽălàă3,76ătri羽uătấn/nĕm.ăă

-ăNgànhăsảnăxuấtă tấmă thạchăcao:ăTheoăsốă li羽uă thốngăkêănĕmă2009,ăởăVi羽tăNamăm泳căsửă
dụngătấmăthạchăcaoătínhătheoăđầuăngườiă làă0.25m2/người/nĕm.ăGiảăsửămỗiănĕmănhuăcầuăthịă
trườngăsửădụngătấmăthạchăcaoătĕngătrưởngă10%ăthìăđếnănĕmă2020ăm泳cătiêuăthụătấmăthạchăcaoă
theoăđầuăngườiăsẽălàă0,71m2/người/nĕm.ăD詠ăbáoădânăsốăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàoăkhoảngă
98ă tri羽uăngười,ănhưăv壱yăđếnănĕmă2020ă lượngă tiêuă thụă tấmăthạchăcaoăvàoăkhoảngă68,6ă tri羽uă
m2/nĕmă(ướcătínhămỗiăm2ătấmăthạchăcaoăcóăkhốiălượngăthạchăcaoăkhoảngă7kg),ănhưăv壱yăkhốiă
lượngăthạchăcaoăsẽălàăkhoảngă0,48ătri羽uătấn.ă

-ă Trongăngànhă sảnă xuấtă s泳ă v羽ă sinh:ă Trongă lĩnhă v詠că sảnă xuấtă s泳ă v羽ă sinhă cầnă chếă tạoă cácă
khuônăm磯uăbằngăthạchăcaoăđ吋ăchếătạoăsảnăphẩm,ătheoăd詠ăbáoăquiăhoạchăphátătri吋năVLXDăVi羽tă
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Namăđếnănĕmă2020,ă(Xemălạiăsốăth泳ăt詠ătríchăd磯n),ăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhăcóăsảnălượngăkhoảngă
24ătri羽uăsảnăphẩm,ătrungăbìnhălượngăthạchăcaoăsửădụngăchoămộtăsảnăphẩmălàă5ăkg,ănhưăv壱yăđếnă
nĕmă2020ălượngăthạchăcaoăcầnăsửădụngălàmăkhuônăchếătạoăs泳ăv羽ăsinhăkhoảngă0,12ătri羽uătấn.ă

Bênăcạnhăđóăcònămộtăsốălĩnhăv詠căcũngăcầnăsửădụngăthạchăcaoănhưngăvớiăsốălượngăkhôngă
nhi隠uă như:ă sảnă xuấtă gạchă AACă (khoảngă 0,11ă tri羽uă tấn),ă sảnă xuấtă bộtă bảă tườngă thạchă cao,ă
tượngăthạchăcao,ăv.v...ă

Nhưăv壱yăquaăđánhăgiáănhuăcầuăsửădụngăthạchăcaoătrongămộtăsốălĩnhăv詠căv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
chínhăchoăphépăkếtălu壱năsơăbộăv隠ănhuăcầuăsửădụngăthạchăcaoăc栄aănướcătaăđếnănĕmă2020ăvàoă
khoảngă4,47ătri羽uătấn.ă

Trongăkhiăđó,ăởănướcătaăkhôngăcóămỏăthạchăcaoăt詠ănhiên,ăthạchăcaoăsửădụngătrongăcácăngànhă
đ隠uătừănguồnănh壱păkhẩuătừăcácănướcănhư:ăLào,ăTháiăLanăvàăTrungăQuốc,...ăVìăv壱yămàăvi羽căxửă
lý,ătáiăsửădụngăcácănguồnăthạchăcaoănhânătạo,ăvàăcácănguồnăthạchăcaoăphếăthảiălàărấtăcầnăthiết,ă
vi羽călàmănàyăvừaăgiảiăquyếtăphầnănàoănhuăcầuăthạchăcaoăphảiănh壱păkhẩu,ămặtăkhácăcònăđóngăvaiă
tròăxửălýăcácăphếăthảiăcôngănghi羽p,ăgópăphầnăgiảmăôănhi宇mămôiătrườngădoăchấtăthảiărắn.   

4.1 Các giải pháp kỹ thu壱t  

4.1.1 Nguồn thạch cao phế thải FGD 

a).ăăCácăgiảiăphápăsửădụngă
-ăLàmăthạchăcaoănhânătạoăchoăsảnăxuấtăxiămĕngă
-ăLàmănguyênăli羽uăchếătạoăthạchăcaoătấmătường,ătấmătrần,...ă
-ăCácămụcăđíchăkhác:ăChếătạoăchấtăkếtădínhăthạchăcao,ăchếătạoăxiămĕngăsunăphua,...ă
b)ăGiảiăphápănângăcaoăchấtălượngăthạchăcaoănhânătạoăFGD:ă
ăăă+ăCácănhàămáyănhi羽tăđi羽năphảiăđầuătư,ăv壱năhànhăh羽ăthốngăFGDăđ吋ăthuăhồiăthạchăcaoăcóă

chấtălượngăđạtăyêuăcầuăvàăổnăđịnhăv隠ăthànhăphầnăSO3,ăhàmălượngătạpăchất,...ă
ăăă+ăPhảiăđầuă tưăvàăv壱năhànhăh羽ă thốngă táchănướcăkhỏiăbùnă thạchăcaoăFGDă thảiă raănhằmă

giảmăđộăẩm,ăvàăphảiăcóăkhoăch泳aăđạtăyêuăcầu,ăth詠cătrạngăhi羽nămộtăsốănhàămáyănhi羽tăđi羽năcóă
h羽ăthốngăFGDănhưngăkhôngăđầuătưăh羽ăthốngătáchănướcăvàăkhoăch泳a,ăbùnăthạchăcaoăFGDăsinhă
raăđổăthảiăraăbãiăch泳aăcùngătroăxỉănênăkhôngăthuăhồiăđượcă

4.1.2 Với bã thải PG  

a)ăCácăgiảiăphápăsửădụngă
-ăLàmăthạchăcaoănhânătạoăchoăsảnăxuấtăxiămĕngă
-ăLàmănguyênăli羽uăchếătạoăthạchăcaoătấmătrần,ătấmătường,..ă
-ăCácămụcăđíchăkhác:ăChếătạoăchấtăkếtădínhăthạchăcao,ăchếătạoăxiămĕngăsunăphua,...ă
-ăXửălýălàmăv壱tăli羽uăsanălấpăcôngătrình,ăn隠nămóng,ăv壱tăli羽uăhoànănguyênămỏ,...ă

b)ăGiảiăphápăxửălýăphếăthảiăPGă

Mụcăđích:ătĕngăhàmălượngăSO3,ăloạiăbỏăcácăyếuătốăgâyăhạiănhưăaxităH2SO4ădư,ăP2O5,...ăCácă
côngăngh羽ăhi羽nănayăcóăth吋ăsửădụngănhưăsau:ă

-ăCôngăngh羽ătuy吋nănổiăvàăsấy:ănhưăCôngătyăthạchăcaoăĐìnhăVũăđangăsửădụngăă
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-ăCôngăngh羽ătrungăhòaăbằngăphảnă泳ngăhóaăhọc,ănhưătạiăCôngătyăCPăphátătri吋năCNăhóaăYênă
Báiăđangăsửădụng.ăă

4.2 Đ隠 xuất các cơ chế chính sách 

-ăXâyăd詠ngătiêuăchuẩnăv隠ăthạchăcaoănhânătạoătáiăchếătừănguồnăbãăthảiăFGDăvàănguồnăbãă
thảiăPGăchoăsảnăxuấtăxiămĕngăvàălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmătrần,ătấmătường.ă

-ăXâyăd詠ngăvàăchoăbanăhànhătiêuăchuẩnăhướngăd磯năsửădụngăthạchăcaoănhânătạoăchoăsảnă
xuấtăxiămĕngăvàătấmătrần,ătấmătường,...ă

-ăBanăhànhăcácăchínhăsáchăđưaăraătráchănhi羽măc栄aăcácăđơnăvịăphátăsinhăthạchăcaoăphếăthải,ă
đặcăbi羽tăvớiă2ănguồnăthạchăcaoăphếăthảiăFGDăcôngănghi羽pănhi羽tăđi羽năvàăPGăcôngănghi羽păhóaă
chấtăphânăbón.ăă

-ăNhàănướcăcầnăcụăth吋ăhóaăcácăchínhăsáchăđãăcóăvàăbanăhànhăcácăchínhăsáchăkhuyếnăkhíchă
đốiăvớiăcácăđơnăvịăxửălý,ătáiăchếăvàăsửădụngăthạchăcaoăphếăthảiălàmăVLXD.ăă

5. Kết lu壱n 

Theoăcácăkếtăquảăđi隠uătraăcácănguồnăPTCNălàmăVLXD,ălượngăthạchăcaoăphếăthảiăphátăsinhă
hàngănĕmăởănướcătaălàărấtălớn:ăthạchăcaoăphếăthảiăFGDăkhoảngă215.000ătấn/nĕm,ăbãăthảiăPGă
1,96ătri羽uătấn/nĕm,ăthạchăcaoăkhuônăthảiăkhoảngătrênă33.000ătấn/nĕm,ăvớiătổngălượngăướcătínhă
2,2ătri羽uătấnăthạchăcaoăphếăthảiăcóăth吋ăđápă泳ngăkhoảngă50%ănhuăcầuăsửădụng.ăă

Trongăcácăloạiăthạchăcaoăphếăthải,ăthạchăcaoăphếăthảiăkhuônăgốmăs泳ăđãăăđượcătáiăchếătri羽tă
đ吋ălàmăphụăgiaăxiămĕng,ăphânăbón.ăTuyănhiên,ă2ăloạiăthạchăcaoăphếăthảiăti隠măẩnănhi隠uănguyăcơă
gâyăôănhi宇mămôiă trườngă làă thạchăcaoăphếă thảiăFGDăvàăPGăchưaăđượcă táiă chếăvàă sửădụngă
nhi隠u,ăphầnălớnăch泳aătạiăbãiăthảiănhàămáyănhi羽tăđi羽năvàăhóaăchấtăphânăbón.ăă

Nhàănướcăcầnăbanăhànhăcácăcơăchếăchínhăsáchănhằmăthúcăđẩyăvi羽căsửădụngăcácăloạiăthạchă
caoăphếăthảiănàyălàmăVLXD.ăă
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S盈 DỤNG TRO BAY NHI烏T ĐI烏N Cị HÀM LƯ営NG MẤT KHI NUNG CAO 
LÀM NGUYÊN LI烏U SẢN XUẤT CLANHKE XI MĔNG 

ThS. Hà Văn Lân, ThS. Lê Đ泳c Thịnh, ThS. Trịnh Thị Châm, 
ThS. T衣 Văn Luân, KTV. Tống Thị Thu 

Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Troăbayăcóăhàmălượngăcácăbonăcaoăđượcăsửădụngălàmănguyênăli羽uăchoăsảnăxuấtăclanhkeăxiă

mĕng.ăKhiăsửădụngătroăbayătrongănguyênăli羽uăsẽălàmăgiảmătiêuătốnănhiênăli羽u,ătĕngăkhảănĕngă
phảnă泳ngăvàăcảiăthi羽năđángăk吋ăchấtălượngăxiămĕng.ăă

Vi羽căsửădụngăthànhăcôngătroăbayăcaoăcácăbonătrongăphốiăli羽uăsảnăxuấtăclanhkeăxiămĕngăsẽă
tiêuă thụămộtă lượngă lớnă troă bayă d磯nă đếnă làmăgiảmăôă nhi宇mămôiă trườngă choă cảă ngànhă côngă
nghi羽păđi羽năvàăxiămĕng.ăBàiăbáoătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăsửădụngătroăbayăhàmălượngămấtă
khiănungăcaoăthayăthếăđấtăsétătrongăsảnăxuấtăclanhkeăxiămĕng.ăă

Từ khóa:ăTroăbay,ătroăbayăhàmălượngăcácăbonăcao,ăsảnăxuấtăxiămĕng,ănguyênăli羽u,ăthànhă
phầnăphốiăli羽u,ănhiênăli羽uăthayăthế,ăthửăxiămĕng,ăđánhăgiáăclanhke.ă

Abstract:  
High-carbonă flyă ashă wasă usedă asă rawă materială foră cementă productionă thată ă reducedă fuelă

consumption,ăincreasedăresponseăcapabilitiesăandăsignificantlyăimprovedătheăqualityăofăcement.ă

Ifă highă carbonă flyă ashă isă usedă successfullyă ină cementă production,ă theă manufactuingă willă
consumesăaălargeăamountăofăhigh-carbonăflyăash,ăthatăleadsătheăenvironmentalăbenefitătoăbothă
electrică poweră generationă andă cementă industries.Thisă paperă presentsă researchă resultsă usingă
highăcacbonăflyăashăcontentăătoăreplaceăclayăinăcementăclinkerăproduction.ă

Keywords: Flyăash,ăhigh-carbonăflyăash,ăcementămanufacturing,ărawămaterials,ăcementărawă
feedăcomponent,ăfuelăsupplement,ăcementătesting,ăclinkerăevaluation.ă

1. Tổng quan: 

Tổngălượngăphátăsinhătroăbayăc栄aănhàămáyănhi羽tăđi羽nătínhăđếnănĕmă2015ăkhoảngă10ătri羽uă
tấn.ăTheoăQuyăhoạchăđi羽năVIIătínhăđếnănĕmă2020ăvàă2030,ăướcătínhăcóăkhoảngă25ătri羽uătấnăvàă
50ătri羽uătấnătroăxỉătừăcácăNMNĐăthanăsẽăthảiăraăhàngănĕm.ăTroăbayăcóăhàmălượngămấtăkhiănungă
caoăgầnănhưăkhôngăđượcăsửădụngătrongăvi羽căchếătạoăbêătông.ăă

Trongăthànhăphầnătroăbayăbaoăgồmăsilic,ănhômăvàăsắt,ăcácăthànhăphầnănàyăcũngăcầnăthiếtă
trongăphốiă li羽uăsảnăxuấtăxiămĕng.ăLượngăcácăbonă trongă troăbayăsẽăcungăcấpămộtăphầnănĕngă
lượngătrongăquáătrìnhănungăluy羽năclanhkeăxiămĕng.ăChínhăvìăv壱y,ătroăbayăcaoăcacăbonăcóăth吋ă
sửădụngăđ吋ălàmănguyênăli羽uăchoăsảnăxuấtăxiămĕng.ă
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Trongăbáoăcáoănày,ăgiớiă thi羽uăvi羽că泳ngădụngătroăbayăcaoăcácăbonăđ吋ăsảnăxuấtăclanhkeăxiă
mĕngătạiăCôngătyăCổăphầnăxiămĕngăKi羽năKhê.ăTroăbayăcaoăcácăbonăđượcălấyătừănhàămáyănhi羽tă
đi羽năPhảăLại.ăTroăbayăsẽăđượcăphốiă trộnăvớiănguyênă li羽uăsảnăxuấtăxiămĕngăc栄aăCôngă tyăCổă
phầnăxiămĕngăKi羽năKhêătheoătỷăl羽ănhấtăđịnh.ăKếtăquảăsảnăphẩmăclanhkeătạoăraăkhiăsửădụngătroă
bayălàmănguyênăli羽uăđượcăsoăsánhăvớiăsảnăphẩmăthôngăthườngăc栄aănhàămáy.ă

1)ăThànhăphânăhóaăhọcăc栄aăcácănguyênăli羽uăthửănghi羽mă

Bảng 1: Thành phần hóa c栄a các nguyên liệu 

Chỉ tiêu Tro bay Đá vôi Đất sét Quặng sắt CaoSilic Tro than 
MKNă 15,5ă 43,10ă 6,18ă 12,16ă 3,12ă 0,00ă
SiO2ă 49,9ă 0,52ă 61,00ă 28,50ă 80,5ă 48,8ă
Fe2O3ă 5,84ă 0,16ă 6,50ă 44,00ă 3,03ă 9,58ă
Al2O3ă 20,83ă 0,40ă 16,72ă 12,30ă 8,96ă 23,14ă
CaOă 1,68ă 53,90ă 3,20ă 1,40ă 1,96ă 8,27ă
MgOă 0,80ă 0,40ă 1,68ă 0,70ă 1,21ă 1,00ă
SO3ă 0,76ă 0,00ă 0,00ă 0,10ă 0,35ă 5,01ă
K2Oă 3,96ă 0,15ă 2,37ă 0,49ă 0,50ă 2,40ă
Na2Oă 0,19ă 0,40ă 0,56ă 0,19ă 0,30ă 0,48ă
Tổngă 99,46ă 99,03ă 98,21ă 99,84ă 99,93ă 98,68ă

Đ吋ăđánhăgiáăkhảănĕngăcháyăc栄aătroăbayăcaoăcácăbonătaăsửădụngăphươngăphápănhi羽tăviăsaiă
DSC.ăKếtăquảăphânătíchănhi羽tăviăsaiăDSCăcảuătroăbayăđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă1.ă

ă
Hình 1: Đồ thị nhiệt lượng vi sai (DSC) của tro bay 

Quaăhìnhătaăthấy,ătroăbayănhi羽tăđi羽năPhảăLạiăbắtăđầuăbắtăcháyăởănhi羽tăđộăkhoảngă480oCăvàă
cháyămạnhănhấtăởănhi羽tăđộăkhoảngă650oC.ă
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2) Tỷ lệ phối liệu 

Cácăh羽ăsốăchếătạoăđượcăl詠aăchọnăgiốngăvớiăh羽ăsốăchếătạoănhàămáyăđangăsửădung.ăLươngă
troăbayăthayăthếăsétătrongătínhătoánăphốiăli羽uălàă100%.ă

ă  Hệ số chế tạo phối liệu 

-ăH羽ăsốăbãoăhòaăvôiă LSFă=ă98ă

-ăModulăsilică ă nă=ă2,1ă

-ăModulănhômăă ă pă=ă1,5.ă

ăTiêuăhaoănhi羽tăchoălòănungălà:ă950ăkcal/kgăclanhkeă
Cácăkếtăquảătínhătoánăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2,ă3,ă4,ă5.ă

Bảng 2: Tỷ lệ phối liệu theo tính toán 

Tên nguyên liệu Phối liệu khô Độ ẩm Phối liệu ẩm Đơn phối liệu 

Đáăvôiă 79,49ă 0,5ă 79,20ă 79ă

Đấtăsétă 0ă 4,5ă 0ă ă
Troăbayă 9,03ă 5ă 9,37ă 9,5ă

Caoăsilică 8,17ă 2ă 8,23ă 8ă

Quặngăsắtă 3,32ă 5ă 3,44ă 3,5ă

Tổngă 100ă ă 100ă 100ă

Đơnăphốiăli羽uălàătỷăl羽ăcácănguyênăli羽uăbaoăgồmăẩmăcấpăvàoătrongămáyănghi隠năli羽u.ă

Bảng 3: Thành phần hóa c栄a phối liệu theo tính toán. 

Tỷ lệ, % Hàm lượng các ô xít Hàm 
lượng 

cacbon Tro Set SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O MKN 

1,4ă 100ă 0ă 12,44ă 2,36ă 3,34ă 43,20 0,51ă 0,10ă 0,53ă 0,37ă 36,32ă

Quaăkếtăquảătínhătoán,ăhàmălượngăcacbonătrongăphốiăli羽uănhỏăhơnăsoăvớiăgiớiăhạnăchoăphép,ă
nênăvi羽căsửădụngă100%ătroăbayăcóăhàmălượngămấtăkhiănungă15,5%ăkhôngăảnhăhưởngăđếnăquáă
trìnhănungăc栄aăphốiăli羽u.ă

Bảng 4: Thành phần hóa c栄a clanhke theo tính toán. 

Tỷ lệ, % Hàm lượng các ô xít 

Troă Setă SiO2ă Fe2O3ă Al2O3ă CaOă MgOă SO3ă K2Oă Na2Oă MKNă

100ă 0ă 20,57ă 3,92ă 5,88ă 65,73ă 0,81ă 0,33ă 0,89ă 0,57ă 0,00ă
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Ki隠mătươngăđươngăc栄aăclanhkeătheoătínhătoán:ă
Na2Oăqđă=ăNa2Oă+ă0,658ăK2Oă=ă1,156ă%ă

Đốiăvớiălòăquayăphươngăphápăkhô,ăgiớiăhạnăki隠măquyăđổiăthôngăthườngăkhôngăquáă1%ăvàă
giớiăhạnăcaoălàă1,5%.ăPhốiăli羽uănàyăcóăhàmălượngăki隠măcaoăhơnăgiớiăhạnăthôngăthườngăchoă
phépănênăcầnăchúăýăđếnăbámădínhăvàătắcăh羽ăthốngăthápătraoăđổiănhi羽t.ă

Bảng 5: Thành phần khoáng theo tính toán 

Tỷ lệ, % Thành phần khoáng clanhke, % 

Troă Setă C3Să C2Să C3Aă C4AFă

100ă 0ă 65,21ă 9,08ă 8,94ă 11,92ă

3. Đánh giá việc sử d映ng tro bay thay thế sét 

Đ吋ăthu壱năti羽năvi羽căsoăsánhătaăkýăhi羽uăm磯uănhưăsau:ă

+ăM磯uăkhôngăsửădụngătroăbayăkýăhi羽uă là:ăM0ă(làăm磯uătrungăbìnhătrongă2ăngàyăsảnăxuấtă
bìnhăthường).ă

+ăM磯uăsửădụngătroăbayăkýăhi羽uălà:ăM1ă(làăm磯uătrungăbìnhăc栄aăquáătrìnhăsảnăxuâtăthửănghi羽m)ă

3.1 Đánh giá v隠 chỉ tiêu hóa lý 

Thànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăphốiăli羽uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă6.ă

Bảng 6: Thành phần hóa h丑c c栄a phối liệu 

Chỉ tiêu M0 M1 

MKNă 35,25ă 35,79ă

SiO2ă 12,14ă 12,36ă

Fe2O3ă 2,07ă 2,23ă

Al2O3ă 2,87ă 3,03ă

CaOă 43,96ă 43,26ă

MgOă 1,11ă 1,41ă

SO3ă 0,08ă 0,21ă

K2Oă 0,57ă 0,53ă

Na2Oă 0,03ă 0,01ă

TiO2ă 0,09ă 0,08ă

Tổng 98,17 98,91 
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Thànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăclanhkeăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă7.ă

Bảng 7: Thành phần hóa h丑c c栄a clanhke 

Chỉ tiêu M0 M1 

MKNă 0,12ă 0,05ă

SiO2ă 20,46ă 20,41ă

Fe2O3ă 3,91ă 3,62ă

Al2O3ă 5,1ă 5,03ă

CaOă 63,98ă 64,17ă

MgOă 1,41ă 1,42ă

SO3ă 2,34ă 2,89ă

K2Oă 0,84ă 0,95ă

Na2Oă 0,06ă 0,04ă

TiO2ă 0,09ă 0,1ă

Tổng 98,31 98,68 

Thànhăphầnăkhoángăc栄aăclanhkeăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă8.ă

Bảng 8: Thành phần khoáng c栄a clanhke 

Thành phần khoáng clanhke, % 
Ký hiệu mẫu 

C3S C2S C3A C4AF 

M0ă 58,4ă 9,6ă 8,9ă 11,9ă

M1ă 58,88ă 7,90ă 7,20ă 11,02ă

Tínhăchấtăcơălýăc栄aăclanhkeăxiămĕngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă9ă

Bảng 9: Tính chất cơ lý c栄a clanhke xi măng 

ă Cườngăđộănén,ăMPaă Thờiăgianăđôngăkết,ăphútă

ă 3ăngàyă 7ăngàyă 28ă
ngàyă

Nướcătiêuă
chuẩn,ă%ă

Bắtăđầuă Kếtăthúcă

Độănởă
autoclave,ă

%ă

M0ă 27,7ă 37,2ă 49,3ă 26,0ă 105ă 170ă 0,08ă

M1ă 29,8ă 41,1ă 53,5ă 26,5ă 130ă 185ă 0,12ă

Nhận xét:ăCườngăđộăc栄aăm磯uăsửădụngătroăbayăcaoăhơnăm磯uăkhôngăsửădụngătroăbay.ăTuyă
nhiên,ăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăm磯uăxiămĕngăsửădụngătroăbayăthayăthếăsétăcũngăbịăkéoădàiăhơnă
soăvớiăm磯uăkhôngăsửădụng.ă
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3.2 Đánh giá v隠 các thông số công nghệ. 

Đối với nghiền liệu:ăTrongăquáă trìnhănghi隠n,ămáyănghi隠năhoạtăđộngă tốtăvàă tĕngăcôngăsuấtă
máyăđượcăkhoảngă10%ăkhiăgi英ănguyênăđộămịnăc栄aăphốiăli羽uă(Theoăsốăli羽uăv壱năhành).ă

Đối với hệ thống lò:  

-ăTrongăquáă trìnhănungăclanhkeăchoă thấy,ăkhảănĕngăkếtăkhốiăc栄aăphốiă li羽uă làă tốt,ăphốiă
li羽uă tươngăđốiăd宇ănungă tuyănhiênănĕngăsuấtă lòă tĕngăđượcăkhoảngă5,5%ăsoăvớiăphốiă li羽uă
bìnhăthường.ă

-ăTiêuătốnănhiênăli羽uăgiảmăkhoảngă5,5%ă(theoăsốăli羽uăv壱năhànhălò).ă

-ăThànhăphầnăkhíăthảiăc栄aălòăđượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă10.ă

Bảng 10: Thành phần khí thải c栄a lò trư噂c và trong khi sử d映ng tro bay 

Chỉ tiêu Đơn vị tính M0 M1 

COă mg/Nm3ă 658ă 649ă

NOxă mg/Nm3ă 919ă 904ă

SOxă mg/Nm3ă 876ă 930ă

Nh壱n xét:ăHàmălượngătấtăcảăcácăkhíătrongăkhiăthảiăc栄aăquáătrìnhănungăclanhkeăxiămĕngăcóă
sửădụngă troăbayă làmănguyênă li羽uă thayă thếăsétăgầnănhưăkhôngăkhácăvớiăkhíă thảiăkhiăsửădụngă
phốiăli羽uăthôngăthường.ăĐi隠uăđóăch泳ngătỏ,ăcácăbonătrongăphốiăli羽uăđượcăcháyăhoànătoàn.ă

Kết lu壱n 

Vi羽căsửădụngătroăbayănhi羽tăđi羽năcóăhàmălượngămấtăkhiănungăcaoătrongăsảnăxuấtăthửăcôngă
nghi羽păchoăthấy:ă

-ăTroăbayănhi羽tăđi羽nălàănguyênăli羽uătốtăđ吋ăsảnăxuấtăclanhkeăxiămĕng;ă

-ăNângăcaoăchấtălượngăsảnăphẩm,ătĕngănĕngăsuấtămáyănghi隠năbi,ătĕngănĕngăsuấtălò,ăkhôngă
ảnhăhưởngăđ吋ămôiătrường;ă

-ăVi羽căsửădụngătroăbayănhi羽tăđi羽năthayăsétăđ吋ăsảnăxuấtăclanhkeăxiămĕngăcònăgópăphầnătiếtă
ki羽mătàiănguyênăsét,ăgiảmătiêuătốnănĕngălượngăvàăgiảmăphátăthảiărắnăraămôiătrường.ă

Tài liệu tham khảo 

[1]ăăJavedă I.Bhatty,ă JohnăGajda,ăandăF.M.Milleră (2003),ăCommercial demonstration of high – 

carbon fly ash technology in cement manufacturing,ă Constructionă Technologyă

Laboratories.ă

[2]ăăRachelă J.Detwileră (2006),ă Use of high corbon fly ash as a component of raw mix for 

cement manufacture.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 626ă

[3]ăăPTSăKHKT.ăLươngăĐ泳căLongă (1996),ăBáo cáo kết quả nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt 

điện làm nguyên liệu sản xuất xi măng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

[4]ăăThS.ăNguy宇năKiênăCường,ă2012,ăĐiều tra, khảo sát đánh giá và đề xuất giải pháp sử dụng 

triệt để nguồn tro xỉ nhiệt điện trong sản xuất vật liệu xây dựng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

[5]ăăF.Lsmith,ăTối ưu hóa hệ thống lò,ăt壱pă5-2.ă

[6]ăăInnovationsăinăportlandăcementămanufacturing,ăPCAă2004ă

 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 627

NGHIÊN CỨU S盈 DỤNG THẠCH CAO FGD LÀM NGUYÊN LI烏U 
SẢN XUẤT TẤM THẠCH CAO 

RESEARCHăONăUSEOFăFGDăGYPSUMăASăRAWăMATERIALă
FORăPRODUCTIONăOFăGYPSUMăBOARDSă

ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. T衣 Văn Luân 
TrungătâmăXiămĕngăvàăBêătông,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
ThạchăcaoăFGDă(viếtătắtăc栄aăcụmătừăFlueăGasăDesulfurization)ă làăsảnăphẩmăc栄aăquáătrìnhă

khửăSOxăthảiăraăởăốngăkhóiănhàămáyănhi羽tăđi羽năcóăhàmălượngălưuăhuỳnhă(S)ălớnăbằngăcáchăsửă
dụngăđáăvôiăhoặcăvôiăbộtăđãăđượcănghi隠nămịnăởădạngăhồălỏng...ăThạchăcaoăFGDăcóăhàmălượngă
CaSO4.2H2Oăcaoă(>ă90%)ănênăcóăth吋ăđượcăsửădụngălàmăphụăgiaăchoăxiămĕng,ălàmănguyênăli羽uă
sảnă xuấtă tấmă thạchă cao.ă Tuyă nhiênă tạiă Vi羽tăNamă chấtă lượngă FGDă khôngă ổnă định,ă cóă ch泳aă
nhi隠uăthànhăphầnăgâyăảnhăhưởngătớiăchấtălượngăc栄aătấmăthạchăcaoănhư:ăHăclorua,ăcanxiăsunfită
vàămuốiăhòaătan.ăBàiăviếtănàyătrìnhăbàyăv隠ănghiênăc泳uăcáchăloạiăbỏăcácăthànhăphầnăgâyăhạiăc栄aă
FGDăđ吋ăcóăth吋ăsửădụngănóălàmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcao.ă

Từ khóa:ăFGD,ăthạchăcao,ătấmăthạchăcao.ă

Abstract:  
FGDăgypsumăisăaăsyntheticăproductăderivedăfromăflueăgasădesulfurizationă(FGD)ăsystemsăată

electricăpowerăplants.ăSulfurădioxideăemissionăcontrolăsystemsăusedăinăcoal-firedăpowerăplantsă
removeăsulfură fromăcombustionăgasesăbyăaddingămilkăofă limestoneăoră limeă inăscrubbers.ăTheă
mainăcomponentăofăFGDăgypsumă isăCaSO4.2H2Oă(>ă90%)ăsoă ită canăbeăusedă inăcementăandă
gypsumă boards.ă However,ă qualityă ofă FGDă gypsumă ină Vietnamă isă notă stable,ă ită hasă aă lotă ofă
impuritiesăthatăaffectăonătheăqualityăofăwallboard,ăsuchăasăchloride,ăcalciumăsulfiteăandădissolvedă
salt.ăThisăpaperădiscussesă(orăPresentă?)ăhowătoătreatătheăharmfulăcomponentsăofăFGDăforăusedă
inătheăproductionăofăgypsumăboards.ă

Keywords:ăFGD,ăgypsum,ăgypsumăboards.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

ThạchăcaoăFGDălàăsảnăphẩmăc栄aăquáătrìnhăkhửăSOxăthảiăraăởăốngăkhóiănhàămáyănhi羽tăđi羽nă
cóăhàmălượngălưuăhuỳnhălớnăbằngăcáchăsửădụngăbộtăđáăvôiăhoặcăvôiăbộtăsiêuămịnăởădạngăhồă
lỏngăđ吋ăhấpăthụăkhíăSOx.ă

Trênăthếăgiới,ăthạchăcaoăFGDăđượcăsửădụngăphổăbiếnătrongălĩnhăv詠căv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđặcă
bi羽tălàmăphụăgiaăxiămĕngăvàăchếătạoăthạchăcaoătấm.ăVớiăvi羽căsửădụngăh羽ăthốngăkhửăSOxăhi羽nă
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đại,ă thạchă caoă FGDă thuă đượcă từă nhàămáyă nhi羽tă đi羽nă cóă hàmă lượngăCaSO4.2H2Oă kháă caoă
(khoảngă85-95%).ăT壱păđoànăSaintăậăGobainăsửădụngă4.5ătri羽uătấnăthạchăcaoăFGD/nĕmătrongă
đóătrênă36%ăđượcăsửădụngătrongăsảnăxuấtătấmăthạchăcao.ăTạiăMỹălượngăthạchăcaoăFGDătáiăchếă
làmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngă làă7,5ă tri羽uă tấn/nĕm,ă tạiăĐ泳că làă2ă tri羽uă tấn/nĕm,ăPháp,ăNh壱t.ăTạiăHànă
Quốc,ăthạchăcaoăFGDălàănguồnănguyênăli羽uăchínhăchoăsảnăxuấtătấmăthạchăcaoă(chiếmă50%),ă
làmăphụăgiaăchoăngànhăsảnăxuấtăxiămĕngă(chiếmă46%).[1]ă

Tuyă nhiên,ă tùyă vàoă côngă ngh羽ă vàă nguồnă gốcă thană sửă dụngămàă thạchă caoă FGDă cóă chấtă
lượngăkhácănhau.ă雲ămộtăsốănhàămáy,ăFGDăsauăkhiăthuăcóăch泳aănhi隠uăthànhăphầnăgâyăhạiătớiă
chấtălượngăc栄aătấmăthạchăcaoă

1.1 Ảnh hưởng c栄a các thành phần gây h衣i có mặt trong th衣ch cao FGD t噂i công 
nghệ sản xuất tấm th衣ch cao [2] 

TrongăthạchăcaoăFGDăcóărấtănhi隠uăthànhăphầnăcóăkhảănĕngăgâyăảnhăhưởngăxấuătớiăcôngă
ngh羽ăsảnăxuấtătấmăthạchăcao,ăcụăth吋:ă

* Độ ẩm 

Thạchăcaoăcóăhàmălượngăẩmălớnăthườngăd宇ăbịădínhătrênăcácăthiếtăbịăv壱năchuy吋n.ă
* Clorua 

LoạiăvàălượngătạpăchấtăCloruaăcóăảnhăhưởngălớnătớiăvi羽căsửădụngăc栄aăthạchăcaoăFGD,ădo:ă
-ăLàmăgiảmăkhảănĕngănungă
-ăGiảmănhi羽tăđộănungă
-ă謂nhăhưởngătớiătỷăl羽ănướcătrộnă
* Canxi/Magie cacbonat 

Phầnăđáăvôiăchưaăphảnă泳ngălàătạpăchấtăch栄ăyếuătrongăthạchăcaoăFGD,ăđáăvôiăsẽămàiămònă
cácăthiếtăbịăsảnăxuất,ăd宇ăvónăcục,ăảnhăhưởngătớiă thờiăgianăbắtăđầuăvàăkếtă thúcăđôngăkếtăc栄aă
thạchăcaoă

* Tro bay 

S詠ăcóămặtăc栄aătroăbayăcóăl磯nătrongăFGDăcóăth吋ăảnhăhưởngăđếnăs詠ăkếtădínhăgi英aăgiấyăvàălõiă
trongăquáătrìnhăsảnăxuấtă tấmăthạchăcao.ăTroăbayăch泳aăsilicăoxităvàăsắtă làmătĕngăs詠ămàiămònă
c栄aăthiếtăbị.ă

* SiO2 

Silicăoxităcóăth吋ănằmătrongătạpătroăbayăvàăquartz.ăHàmălượngălớnăSiO2ăởădạngăcóăth吋ăhítăphảiă
(0ă-ă4µm)ăcóăth吋ăgâyăraăvấnăđ隠ăv隠ăv羽ăsinhăcôngănghi羽p.ă

Silicăoxită tinhă th吋ăhoặcăquartză rấtă c泳ngă (7ăMohs).ăNgayăcảă lượngănhỏă (1-2%)ăcóă th吋ă tĕngă
mạnhămàiămònăthiếtăbịăsảnăxuất.ăă

* Canxi sunphit (CaSO3.0,5H2O)                                                                      

H羽ăthốngăFGDăcóăth吋ătạoăraăthạchăcaoăchưaăoxiăhóaăhoặcăcanxiăsunphit.ăCanxiăsunphită làă
tạpăchấtăcóăhại.ăNóăảnhăhưởngătớiăđịnhă lượngănguyênă li羽uăvàăcácăvấnăđ隠ăv隠ăsảnăxuấtăkhác.ă
Canxiăsunphităởădạngăhạtămịnăsẽăgâyăcácăvấnăđ隠ăv隠ărửaătrôiăvàătáchănướcăc栄aăbánhăthạchăcao. 
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* Muối hòa tan 

Cácătạpămuốiăhòaătanălàăcácănhânătốăquanătrọngănhấtăảnhăhưởngătớiăcácătínhăchấtăv壱tălýăc栄aă
tấmăthạchăcao.ă

ThạchăcaoăFGDăcóăth吋ăch泳aălượngălớnăcácămuốiămagie.ăCácămuốiăhòaătanăngayăkhiăthạchă
caoătrộnăvớiănướcăvàăcácăphụăgiaăkhácătrongămáyătrộnătấm.ăTrongăquáătrìnhăsấyătấmăthạchăcaoă
trongălò,ăcácămuốiădiăchuy吋nătớiăb隠ămặtătiếpăgiápăgi英aăgiấyăvàălõi,ălàmăảnhăhưởngăs詠ăgắnăkếtă
gi英aăgiấyăvàălõi.ăBốnăionămuốiăhòaătanăphổăbiếnălàăMg2+,ăK+,ăNa+,ăCl-.ă

* Các nguyên tố vết 

CácănguyênătốăvếtăvàăpHăliênăquanătớiăvấnăđ隠ăv羽ăsinhăcôngănghi羽p.ăCácănguyênătốăvếtă làă
cácătạpăchấtăkhôngămongămuốn.ăChúngăcóămặtătrongăthạchăcaoăFGDălàătừătroăbay,ăchúngălàmă
tĕngăs詠ămàiămònăcácă thiếtăbịăsảnăxuất.ăCácănguyênă tốăvếtăcũngăcóă th吋ă từăđáăvôiă tồnădưă l磯nă
trongăthạchăcaoăFGD.ă

* Hàm lượng lưu huỳnh dễ bay hơi (S8)  

Khiătiếpăxúcăvớiănhi羽tăđộ,ăđộăẩmăhoặcăcảăhaiăyếuătốătrên,ătấmăthạchăcaoăcóăch泳aăhàmălượngă
S8ă lớnăhơnă10ăppmăcóă th吋ăphátă tánă lượngăhợpăchấtăsulfurăd宇ăbayăhơiăgâyăraăhi羽nă tượngăĕnă
mònătrênăh羽ăthốngădâyăđi羽n,ăốngăd磯nănước,ăđườngăkhíănhiênăli羽u,ăthiếtăbịăthôngăgióăhoặcăbấtă
kỳă thànhăphầnănàoăđượcănêuă trên.ăDoăđó,ăcầnăkhốngăchếăhàmălượngă lưuăhuỳnhăd宇ăbayăhơiă
trongănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcao.ă

* Kích thước hạt 

Thạchă caoă FGDă làă cácă hạtă tinhă th吋ămonolitică cóă kíchă thướcă trungă bìnhă (40-60)ă µm,ă gâyă
nh英ngătrởăngạiăchoăcácăthiếtăbịăsảnăxuấtătấmătường.ăCácăhạtătoă(cóădi羽nătíchăb隠ămặtănhỏ)ăsẽăd宇ă
dàngătáchănước.ăNhìnăchung,ăthạchăcaoăFGDăthườngăcóăcácăđặcătínhătáchănướcăkém,ăcóăđộă
ẩmăb隠ămặtăcaoăvàăcóădi羽nătíchăb隠ămặtălớn.ă

* Khối lượng thể tích 

CácăhạtăthạchăcaoăFGDăcóăkíchăthướcăđồngănhấtălớnăthườngăsẽăcóăkhốiălượngăth吋ătíchăcao.ă
Đi隠uănàyăcóăth吋ăgâyăkhóăkhĕnătrongăvi羽căl詠aăchọnăthiếtăbịăv壱năhànhăphùăhợp.ă

1.2 Yêu cầu kỹ thu壱t c栄a th衣ch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm th衣ch cao  

Theoăcácătàiăli羽uă[1-4],ăđ隠ătàiăđãătổngăhợpăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tăc栄aăFGDăcầnăthỏaămãnăđ吋ă
làmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcaoănhưăBảngă1ădướiăđây.ă

Bảng 1: Tổng hợp yêu cầu kỹ thu壱t c栄a th衣ch cao  
FGD khi sử d映ng làm nguyên liệu sản xuất tấm th衣ch cao 

STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1ă CaSO4.2H2O,ă%,ăkhôngănhỏăhơnă 93*ă

2ă Độăẩm,ă%,ăkhôngălớnăhơnă 10ă

3ă Hàmălượngă(CaCO3ă+ăMgCO3),ă%,ăkhôngălớnăhơnă 2,5ă
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STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

4ă pHă 5ă-ă9ă

5ă Cl-,ă%,ăkhôngălớnăhơnă ă0,1ă

6ă Na2O,ă%,ăkhôngălớnăhơnă 0,06ă

7ă MgOăhòaătan,ă%,ăkhôngălớnăhơnă 0,10ă

8ă CaSO3.1/2ăH2O,ă%,ăkhôngălớnăhơnă 0,50ă

9ă Độătrắng,ă%,ăkhôngănhỏăhơnă 60**ă

10ă Tổngăhàmălượngă(Al2O3ă+ăFe2O3),ă%,ăkhôngălớnăhơnă 1,5ă

11ă SiO2,ă%,ăkhôngălớnăhơnă 3ă

12ă Mùiă Trungătínhă

CHÚăTHệCH:ăă
(*)ăHàmălượngăCaSO4.ă2H2Oăcóăth吋ăgiảmăkhiăcóăcácăthànhăphầnătrơăthìăv磯năcóăth吋ăđượcăsửă
dụng.ăM泳căgiảmătốiăđaălàă90%;ă
(**)ăĐộătrắngăcóăth吋ăthấpăhơnătùyătheoăvi羽căsửădụngăvàăsảnăphẩmăcuốiăcùng.ă

2. V壱t liệu và phương pháp thí nghiệm 

2.1 .V壱t liệu thí nghiệm 

2.1.1 Thạch cao FGD Nghi Sơn 1 

M磯uăthạchăcaoăFGDălấyătạiăkhoăch泳aăthạchăcaoăc栄aănhàămáyănhi羽tăđi羽năNghiăSơnă1ă(gọiătắtă
làăFGDăNS1).ăM磯uăđượcălấyătạiăcácăvịătríăkhácănhauăc栄aăkhoăch泳a.ăM磯uăsauăkhiălấyăv隠ăđượcă
đồngănhất,ă rồiăcấtăvàoăbao.ăHìnhăảnhăm磯uăthạchăcaoăFGDăNS1ătrongăHìnhă1,ăbi吋uăđồă thànhă
phầnăkhoángătrongăHìnhă2ăvàăthànhăphầnăhóaăđượcăđưaăraătrongăBảngă2.ă

ă
Hình 1. Hình ảnh của FGD Nghi Sơn 1 
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Hình 2: Biểu đồ thành phần khoáng của FGD Nghi Sơn 

Bảng 2: Thành phần hóa c栄a th衣ch cao FGD Nghi Sơn (% KL) 

SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă CaOă MgOă SO3ă TiO2 K2Oă Na2Oă Cl-ă MKNă H2Olkă CKT

0,73ă 0,08ă 0,06ă 31,92ă 0,30ă 43,73 0,00 0,06ă 0,02ă 479.10-3ă 21,18ă 17,86ă 0,56

2.1.2. Thạch cao Lào  

Thạchăcaoăt詠ănhiênăđ吋ălàmăm磯uăđốiăch泳ngătrongăvi羽căxácăđịnhăcácătínhăchấtăcơălýăc栄aăchấtă
kếtădínhăthạchăcaoăvàăđúcăthửănghi羽mătấmăthạchăcaoălàăthạchăcaoăLàoăcóăthànhăphầnăhóaănhưă
Bảngă3.ă

Bảng 3: Thành phần hóa c栄a th衣ch cao Lào (% KL) 

ăSiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă CaOă MgOă SO3ă TiO2ă K2Oă Na2Oă MKNă

5,25ă 0,94ă 0,29ă 30,66ă 0,4ă 40,07ă 0,08ă 0,23ă 0,24ă 20,88ă

2.1.3. Thạch cao FGD Knauf 

M磯uăthạchăcaoăFGDăđượcălấyătừăkhoăch泳aăthạchăcaoăFGDăc栄aănhàămáyăsảnăxuấtătấmăthạchă
caoăKnaufăđượcănh壱păkhẩuăv隠ătừăIndonesia.ăBi吋uăđồăthànhăphầnăkhoángăc栄aăFGDăKnaufătrongă
Hìnhă3ăvàăthànhăphầnăhóaăđượcăđưaăraătrongăBảngă4.ă
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Hình 3. Biểu đồ thành phần khoáng của thạch cao Knauf 

Bảng 4: Thành phần hóa c栄a th衣ch cao FGD Knauf 

SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă CaOă MgO SO3ă Cl-ă TiO2ă K2Oă Na2Oă MKNă

1,02ă 0,17ă 0,17ă 31,08ă 0,1ă 42,22ă <10ăppmă 0,02ă 0,04ă 0,0ă 20,88ă

2.2. Phương pháp thí nghiệm: 

Cácăphươngăphápăthíănghi羽măsửădụngătrongănghiênăc泳uănhưăsau:ă

ăPhânătíchăthànhăphầnăhóaăc栄aăthạchăcaoă(trừăSO3,ănướcăliênăkết)ătheoăTCVNă9191:2012;ă

ăXácăđịnhăhàmălượngăSO3,ănướcăliênăkếtătheoăTCVNă8654:2011;ă

ăXácăđịnhăđộătrắngăc栄aăthạchăcaoătheoăTCVNă5691:2000;ă
ă Xácă địnhă lượngă nướcă yêuă cầu,ă thờiă giană đôngă kết,ă cườngă độă nén,ă cườngă độă uốnă vàă

cườngăđộăbámădínhăc栄aăchấtăkếtădínhăthạchăcaoătheoăBSăENă13279-2:2014ăGypsumăbindersă
andăgypsumăplastersăậăPartă2ăTestămethods;ă

ăPhânătíchăthànhăphầnăkhoángăc栄aăthạchăcaoăbằngăphươngăphápănhi宇uăxạătiaăXăXRD.ă
3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Xác định thành phǡn cǡn nghiên cứu xử lý của FGD NS 1 

Đ吋ăxácăđịnhăcácăyếuătốăcầnănghiênăc泳uăxửălý,ăđ隠ătàiăđãăthửănghi羽măvàătổngăhợpăcácăchỉătiêuă
cầnăquanătâmăkhiăsửădụngăFGDăNS1ăsoăvớiăcácăyêuăcầuăc栄aăcácăđơnăvịăsảnăxuấtătấmăthạchă
caoăđãăđượcătổngăhợpăởăBảngă1.ă
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Bảng 6: Tổng hợp các chỉ tiêu cần quan tâm khi sử d映ng  
FGD Nghi Sơn làm nguyên liệu sản xuất tấm th衣ch cao 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả thí nghiệm Yêu cầu 

1ă CaSO4.2H2Oă %ă 94ă ≥93ă

2ă Độăẩmă %ă <10ă ≤10ă

3ă CaCO3ă+ăMgCO3ă %ă 2,0ă ≤2.5ă

4ă pHă ă 7,2ă 5ăđếnă9ă

5ă Cl-ă %ă 0,479ă ≤0,1ă

6ă Na2Oă %ă 0,02ă ≤0,06ă

7ă MgOăhòaătană %ă -ă ≤0,10ă

8ă CaSO3.1/2ăH2Oă %ă -ă ≤0,50ă

9ă Độătrắngă %ă 62,3ă ≥60ă

10ă Al2O3ă+ăFe2O3ă %ă 0,14ă ≤ă1,5ă

11ă SiO2ă %ă 0,73ă ≤3ă

12ă Mùiă ă Trungătínhă Trungătínhă

Từăbảngătổngăhợpătrên,ăđ隠ătàiănh壱năthấyărằng,ăthạchăcaoăFGDăcầnăxửălýăđ吋ălàmăgiảmăhàmă
lượngăc栄aăCl-ăxuốngădướiă0,1%.ă

3.2 Xử lý th衣ch cao FGD NS 1 

Đ吋ăxửălýăCl-ăcóămặtătrongăthạchăcaoăFGDăNS1ăthìăđ隠ătàiăđãăsửădụngădungădịchăaxităloãngăpHă=5.ăă

Quy trình xử lý như sau:ăThạchăcaoăFGDăNS1ăđượcătrộnăcùngăvớiădungădịchăaxităloãngăcóă
pHă=5ăvàăkhuấyătrongăthiếtăbịăkhuấyăcóăkhảănĕngăđi隠uăchỉnhăđượcătốcăđộăkhuấyăvàăđượcătrangă
bịăbộăph壱năgiaănhi羽t.ăSauăkhiăkhuấy,ăthạchăcaoăđượcălọc,ătáchăphầnăchấtărắnă1ăvàănướcăthảiă1.ă
Phầnăchấtărắnănàyăđượcăbổăsungăthêmănước,ătiếpătụcăkhuấyăvàălọcăđ吋ătáchăphầnăchấtărắnă2ăvàă
nướcăthảiă2.ăNướcăthảiă1ăvàănướcăthảiă2ăthuăhồiăđ吋ăxửălýăđ吋ăđảmăbảoăcácăyêuăcầuătheoăQCVNă
40:20011/BTNMT.ăChấtărắnă2ăsauăkhiă lọc,ăđượcălàmăkhôătớiăđộăẩmăyêuăcầu,ăthuăđượcăthạchă
caoăđãăxửălý.ă

Đ隠ătàiăđãăkhảoăsátăvàăđưaăraăđượcăcácăyếuătốătốiăưuănhưăsau:ă

-ăTỷăl羽ăR/Lă(thạchăcaoăFGD/dungădịchăaxităloãng)ă=1/1ă

-ăTốcăđộăkhuấyătốiăưu:ă400ăvòng/phútă

-ăThờiăgianăkhuấyătốiăưu:ă30ăphútă

-ăNhi羽tăđộăkhuấyătốiăưuălà:ă30ăoC.ă

Sauăkhiăkhảoăsátăđượcăcácăgiáătrịătốiăưu,ăđ隠ătàiăsửădụngăcácăthửănghi羽măởăcácăgiáătrịătốiăưuă
nàyăđ吋ălọcătáchăthạchăcaoăFGDătrongăthiếtăbịăpilot.ăKếtăquảăthànhăphầnăhóaăc栄aăFGDăsauăkhiă
lọcătáchănhưăsau:ă
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Bảng 7: Thành phần hóa c栄a th衣ch cao FGD sau xử lý 

SiO2ă Al2O3ă Fe2O3 CaOă MgOă SO3ă TiO2ă K2Oă Na2Oă Cl-ă MKNă

0,79ă 0,07ă 0,09ă 31,26ă 0,30ă 43,76ă 0,00ă 0,05ă 0,01ă <10ăppmă 21,51ă

Từăcácăkếtăquảăphânătíchăthànhăphầnăhóaăc栄aăthạchăcaoăFGDăNSă1ăsauăxửălýăcóăth吋ăthấyăđãă
thỏaămãnăcácăyêuăcầuăđượcănêuăraăởăBảngă1.ă

3.3 Đánh giá tính chất cơ lý c栄a chất kết dính th衣ch cao 

Đ隠ătàiăđãăkhảoăsátătínhăchấtăcơălýăc栄aăchấtăkếtădínhăthạchăcaoăchếătạoătừăthạchăcaoăFGDă
NS1ăđãăxửălý,ăthạchăcaoăFGDăKnaufăvàăthạchăcaoăLàoăđ吋ăsoăsánhăđánhăgiáăkhảănĕngăsửădụngă
làmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcao.ă

Cáchăchếătạoăchấtăkếtădínhăthạchăcao:ă

ThạchăcaoăFGDăsauăxửălý,ăthạchăcaoăFGDăKnauf,ăthạchăcaoăt詠ănhiênăđượcăsấyăởă45ăoCătrongă
24ăgiờăvàăsauăđóăđượcăđemănungăởănhi羽tăđộă160oCătrongăthờiăgianălàă2h.ăSauăđóăxácăđịnhălượngă
nướcăyêuăcầu,ăthờiăgianăđôngăkếtătheoăBSăENă13279-2:2014.ăLượngănướcăyêuăcầuăđượcăxácăđịnhă
theoăphươngăphápărắc,ăthờiăgianăđôngăkếtăxácăđịnhătheoăphươngăphápădùngădaoă(Hìnhă4).ăă

Kếtăquảăthửănghi羽măxácăđịnhălượngănướcăyêuăcầuăvàăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăcácăm磯uăthạchă
caoăđượcăđưaăraătrongăBảngă9.ă

ă
Hình 4. Thử nghiệm xác định thời gian đông kết của các mẫu chất kết dính  

thạch cao theo phương pháp dùng dao 

Bảng 9: Kết quả lượng nư噂c yêu cầu  
và th運i gian đông kết c栄a các mẫu chất kết dính th衣ch cao 

Lượng nư噂c yêu cầu TG đông kết 
STT Tên mẫu Khối lượng 

th衣ch cao (g) 
Thể tích 

nư噂c (ml) 

Tỷ lệ 
N/TC, % BĐĐK phút 

- giây 
KTĐK 

phút - giây 

1ă FGDăđãăxửălýă 140,83ă 100ă 71,0ă 6-20ă 16-20ă
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Lượng nư噂c yêu cầu TG đông kết 
STT Tên mẫu Khối lượng 

th衣ch cao (g) 
Thể tích 

nư噂c (ml) 

Tỷ lệ 
N/TC, % BĐĐK phút 

- giây 
KTĐK 

phút - giây 

2ă M磯uăthạchăcaoă
FGDăKnaufă 142,35ă 100ă 70,25ă 6-50ă 15-10ă

3ă M磯uăthạchăcaoă
Làoă 151,68ă 100ă 65,92ă 7-35ă 18-30ă

Cácăchấtăkếtădínhă thạchăcaoăđượcă tiếpă tụcă thửănghi羽măcườngăđộănén,ăcườngăđộăuốnăvàă
cườngă độă bámădínhă theoă tiêuă chuẩnăBSăENă 13279-2:2014.ă Kếtă quảă thíă nghi羽mă th吋ă hi羽nă ởă
Bảngă10.ă

Bảng 10: Cư運ng độ nén, cư運ng độ uốn và cư運ng độ bám dính c栄a các mẫu chất kết 
dính th衣ch cao 

STT Tên mẫu R nén, MPa R uốn, MPa R bám dính, MPa 

1ă FGDăđãăxửălýă 7,34ă 4,18ă 0,25ă

2ă M磯uăFGDăKnaufă 7,64ă 4,22ă 0,26ă

3ă M磯uăthạchăcaoăLàoă 7,89ă 4,24ă 0,28ă

TừăkếtăquảăởăBảngă9ăvàăBảngă10ănh壱năthấyărằngăchấtălượngăc栄aăchấtăkếtădínhăFGDăNS1ăđãă
xửălýăc栄aăđ隠ătàiăcóătínhăchấtătươngăt詠ănhưăthạchăcaoăt詠ănhiênăvàăthạchăcaoăKnauf.ăDoăđó,ăcóă
th吋ăthấyărằngăm磯uăthạchăcaoăFGDăNSă1ăxửălýătheoăcôngăngh羽ăc栄aăđ隠ătàiăcóăth吋ăsửădụngălàmă
nguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcao.ă

4. Kết lu壱n: 

-ăThạchăcaoăFGDăNghiăSơnă1ăcóăthànhăphầnăch栄ăyếuălàăCaSO4.2H2O.ăTuyănhiên,ănếuăsửădụngă
làmănguyênăli羽uăsảnăxuấtătấmăthạchăcaoăthìăxửălýăCloruaăxuốngădướiă0,1%ă(theoăkhốiălượng).ă

-ăCôngăngh羽ăxửălýăthạchăcaoăFGDăc栄aăđ隠ătàiăđ隠ăxuấtăđãăđápă泳ngăcácăyêuăcầuălàmănguyênă
li羽uăsảnăxuấtă tấmă thạchăcao.ăTínhăchấtăc栄aăchấtăkếtădínhă thạchăcaoăFGDăNSă1ăđãăxửă lýăcóă
thànhăphầnăkhoáng,ăhóaăvàătínhăchấtăcơălýătươngăt詠ăvớiăchấtăkếtădínhăthạchăcaoăFGDăKnauf,ă
thạchăcaoăLào. 
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S盈 DỤNG TRO BAY CH蔭 TẠO V一T LI烏U PH曳 CH渦NG PHÁT TÁN 
Ọ NHI右M CHO CÁC BẩI CHỨA CHẤT THẢI R溢N CỌNG NGHI烏P 

RESEARCHăANDăPRODUCEăCOVERINGăMATERIALăBASEDăONăFLYăASHăINă
ORDERăTOăPREVENTăPOLLUTIONăOFăINDUSTRIALăSOLIDăWASTEăFIELDSă

ThS. Lê Văn Quang1, KS. Dương Ng丑c Ph映ng1, 
ThS. Ph衣m Đ泳c Nhu壱n1, KS. Nguy宇n Ng丑c Nam1 

1Phânăvi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngămi隠năNam,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Bàiăbáoănàyătrìnhăbàyăcácănghiênăc泳uăchếătạoăv壱tăli羽uăph栄ăgốcăxiămĕngăpoocălĕng,ăsửădụngă

đ吋ăph栄ăcácăbãiăchấtă thảiă rắnăcôngănghi羽p,ăchốngăphátă tánăôănhi宇m.ăThànhăphầnăchếă tạoăv壱tă
li羽uăph栄ăch栄ăyếuăsửădụngătroăbayănhi羽tăđi羽nălênătớiă94%,ăcònălạiălàăchấtăkếtădínhăxiămĕngăvớiă
cácăloạiăphụăgia,ăcốtăsợiăphânătánăchốngăn泳t.ăV壱tăli羽uăph栄ăđạtătínhălinhăđộngăcaoăđ吋ăthiăcôngă
bơmăvớiăcácătínhăchấtăđạtăđượcăv隠ăcườngăđộănénăởătuổiă28ăngàyătừă0,3÷1,4ăMPa,ăthờiăgianăbắtă
đầuăđôngăkếtănhỏăhơnă5ăgiờ,ăđộăcoăngótănhỏăhơnă0,05%.ăSảnăphẩmăđượcăsửădụngă làmă lớpă
ph栄ătạmăthời,ăhoặcălâuădàiăchoăcácăbãiăch泳aăchấtăthảiărắnăcôngănghi羽p.ăĐồngăthờiăcóăth吋ăápă
dụngăđ吋ăhóaăc泳ngăb隠ămặtăchoămộtăsốăcácă泳ngădụngăkhácătrongăxâyăd詠ng,ăgiaoăthông,ăth栄yălợiă
hoặcăv壱năchuy吋năcácăchấtăthảiărắnătrênăcácăphươngăti羽năchuyênăchởăkhác.ă

Từ khóa: troăbay,ăv壱tăli羽uăph栄,ăbãiăchấtăthảiărắn.ă
Abstract:  
Thisă paperă presentsă theă researchă onă theă coveringă materială basedă onă Portlandă cement,ă

whichăisăăusedătoăcoverăindustrialăsolidăwasteăfields.ăCompositionăofăcoveringămaterialăisămainlyă
madeăfromăflyăash-theăwasteăofăthermalăpowderăplant-upătoă94%,ăcement,ăadhesives,ăanti-crackă
dispersantă fiber.ă Thisă materială hasă someă specială characteristicsă suchă as:ă highă flexibility;ă
compressiveăstrengthăată28ădaysăisăfromă0,3ătoă1,4ăMPa;ăinitialăsettingătimeăisălessăthană5ăhours,ă
theăshrinkageăisălessăthană0,05%.ăTheăproductăisăusedăasăaătemporaryăorăpermanentăcoveringă
layerăforăindustrialăsolidăwasteăfields.ăInăaddition,ăităcanăbeăusedăinăothersăfieldăas:ăconstruction,ă
transpotation,ăirrigation...ă

Key word:ăFlyăash,ăcoveringămaterial,ăsolidăwasteăfield.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Hi羽nănayăởănướcătaăchấtăthảiărắnă(CTR)ăcôngănghi羽păthườngăphátăsinhătừăcácănguồnănhư:ă
Cácă khuă côngănghi羽p,ă khuă chếă xuất,ă khuă côngăngh羽ă cao.ăChấtă thảiă từă hoạtă độngă khaiă thácă
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khoángăsản,ăkhaiăthácăthan,ăkhaiăthácăbôăxítăvàăkhaiăthácăkhoángăsảnăkhác.ăChấtăthảiătừăcácă
ngànhăcôngănghi羽păkhácănhưăhoạtăđộngăngànhădầuăkhí,ăchấtăthảiărắnătừăhoạtăđộngăc栄aăngànhă
đóngămới,ăsửaăch英aăvàăpháădỡătàuăbi吋n,ăchấtăthảiărắnătừăcôngănghi羽pănhi羽tăđi羽t,ăCTRăngànhă
côngănghi羽părượu,ăbia,ănướcăgiảiăkhát,ăchấtăthảiărắnătừăhoạtăđộngănh壱păkhẩuăphếăli羽u.ăă

TrongăcácănguồnăphátăsinhăCTRănóiătrênăthìăhi羽nănayăchấtăthảiărắnătừăcôngănghi羽pănhi羽tăđi羽nă
đangălàăvấnăđ隠ăđượcăquanătâmăhàngăđầuădoăs詠ătĕngănhanhăv隠ăkhốiălượng,ăkhảănĕngăphátătánă
vàoăkhôngăkhíăd宇ădàng…ăTheoăquyăhoạchăđi羽năVIIă(đi隠uăchỉnhănĕmă2016),ă tổngălượngătroăxỉă
phátăthảiăth詠cătếănĕmă2016ăkhoảngă12,5ătri羽uătấnă[1].ăQuyăhoạchăngànhăđi羽năđếnănĕmă2020ăvàă
tầmănhìnăđếnănĕmă2030ă(gọiătắtălàăQuyăhoạchăđi羽năVII)ăd詠ăbáoăđếnănĕmă2030ălượngătroăxỉăphátă
thảiăkhoảngă38,3ătri羽uătấnă[1].ăHi羽nănayăvi羽căsửădụng,ătáiăchế,ăxửălýănguồnăchấtăthảiărắnănàyă
cònărấtăhạnăchế.ăVìăthếătrênăth詠cătếăcácănhàămáyănàyăđ隠uăthiếtăkếămộtăquỹăđấtădànhăriêngăchoă
vi羽cătồnătr英ătạiăcácăbãiăch泳aăchấtăthảiărắn.ăNếuăkhôngăđượcăquảnălýăv壱năhànhăcũngănhưăbảoă
quảnă tốtă sẽă phátă tánăbụi,ă cácă chấtă độcăhạiă cóă trongă chấtă thảiă raămôiă trườngăbênăngoàiă ảnhă
hưởngătớiăs泳căkhỏeăconăngười,ăcũngănhưăôănhi宇mămôiătrường.ăăăă

Cácăloạiăv壱tăli羽uăđượcănghiênăc泳uăvàăsửădụngătrênăthếăgiớiăđ吋ăph栄ăcácăbãiăch泳aăchấtăthảiă
rắnăcôngănghi羽păthườngăđượcănghiênăc泳uătheoăcácăhướngăsau:ăSửădụngăđấtălàmăv壱tăli羽uăph栄ă
[2-5],ă tuyănhiênăvi羽căsửădụngăđấtăđ吋ăsană lấpăcácăbãiăCTRăgâyă lãngăphíă tàiănguyênăđấtăvàăbịă
nướcămưaă thấmăqua.ăSửădụngăbọtă ph栄ă [6-8]ă v壱tă li羽uă compositeă đượcă sảnă xuấtă ch栄ă yếuă từă
ureformandehyde,ăcóăth吋ăthiăcôngăd宇,ăđóngărắnănhanh,ănhượcăđi吋măkhóăthiăcôngăởăđi隠uăki羽nă
cóăgióălớnăhoặcămưa,ăkhôngăb隠năv英ngăkhiăchịuătácăđộngăluălènăphíaătrên.ăSửădụngăv壱tăli羽uăph栄ă
gốcăcelluloăpolymeră[9]ăthànhăphầnăch泳aăđếnă95÷99%ălàănướcăvàăthànhăphầnărắnăch栄ăyếuălàă
cellulosicăpolymerăchiếmă0,5÷5%,ăđóngărắnănhờăphảnă泳ngăpolymer-acidănước.ăD宇ădàngăphună
ph栄ălênăb隠ămặtăc栄aăcácăbãiăCTRăngĕnăphátătánăbụi,ăloạiănàyăphùăhợpăvớiălớpăph栄ătạmăthời.ăSửă
dụngăbạtăph栄ăpolymer,ăbạtăplasticănhưămàngăchốngăthấmăHDPEăđượcăsửădụngănhi隠uătạiăcácă
bãiătíchătr英ăphếăthảiătroăxỉăc栄aănhàămáyănhi羽tăđi羽n,ănhàămáyăluy羽năgangăthép,ăgiúpătránhăphátă
tánăbụiăvàoăkhôngăkhí.ăNhượcăđi吋măkhôngăth吋ăsửădụngăđơnălẻăkhiăph栄ămàăcầnăsửădụngăcùngă
vớiăđấtăhoặcăđáănhằmăcốăđịnhănóălênălớpămặtăph栄ăvìăbạtăd宇ădàngăbịăthổiăbayădoăgióăhoặcăd宇ăbịă
ráchăkhiăchịuătácăđộngăcơăhọcănhưăluălèn,ăv壱tăsắcănhọnăvàăd宇ăbịăphânăh栄yăbởiănhi羽tăđộă[4].ăV壱tă
li羽uăph栄ăgốcăxiămĕngăportlandăkếtăhợpăvớiăcácăthànhăphầnăkhácănhưăvôi,ăđấtăsét,ătroăbay,ăphụă
giaăsiêuădẻo,ăsợiăphânătán.ăTrênăthếăgiới,ămộtăsốăhãngălớnăđãăđưaăsảnăphẩmănàyăraăthịătrườngă
trongăđóăcóă cảă thịă trườngăVi羽tăNamănhưăsảnăphẩmăPosi-Shell®ăBaseăSlurryă c栄aăhãngăLSCă
EnvironmentalăProductsăvớiăthànhăphầnăchínhălàăxiămĕngăkếtăhợpăvớiăđấtăsétăvàăsợiăphânătánă
[10,11],ăhoặcăsảnăphẩmăsửădụngă troăbayăđ吋ă thayă thếăđếnă90%ăxiămĕngă [11]ă vàămộtă sốă sảnă
phẩmăc栄aăcácăhãngăkhácănhưăConCover®,ăConcover®ă180ăvàăProGuard®ăSBăc栄aăhãngăOCSă
Environmentală [12],ăTopcoat®ăc栄aăPROFILEăProductsăLLCă[13].ăV壱tă li羽uăph栄ătừăphếăthải,ăsửă
dụngănguyênă li羽uă làăcácăphếă thảiăc栄aăngànhăcôngănghi羽păkhácănhưăgiấyăhoặcăgiấyăphếă li羽uă
nghi隠nă [14-19].ăVỏă lốpăxeănghi隠năcũngăđượcăsửădụngă làmăv壱tă li羽uăph栄ă [20-22],ăhayăcácăphếă
thảiăc栄aăcácăngànhăcôngănghi羽păkhácă[23,24].ă

Sửădụngătroăxỉănhi羽tăđi羽nălàăthànhăphầnăchínhăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăph栄ătrênăcơăsởăhỗnăhợpă
c栄aăxiămĕng,ă troăbay,ăphụăgia,ă sợiăgiaăcố..;ăhàmă lượngă troăbayănhi羽tăđi羽nă lênă tớiă94%ă trongă
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thànhăphầnăhỗnăhợp.ăĐ吋ătạoăraăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăph栄ăđạtătínhăchất:ăcườngăđộănénăđạtă0,3-1,4ă
MPa;ăthờiăgianăninhăkếtăkhôngălớnăhơnă5ăgiờ;ăđộăcoăngótăkhôănhỏăhơnă0,05%ăvàăđộăchảyălớnă
hơnă200ămm.ăV壱tă li羽uăđượcăđóngăbaoătrộnăsẵnăkhiă thiăcôngăđượcătrộnăvớiănướcăthànhădạngă
v英aăchảyălỏngăđượcăphunăph栄ălênăb隠ămặtăc栄aăcácăbãiătồnătr英ăphếăthải.ă

2. Nguyên v壱t liệu và phương pháp 

2.1. Nguyên v壱t liệu 

Xiămĕng:ăSửădụngăxiămĕngăHàătiênăPCBă40ăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăph栄.ă

Troăbay:ătroăbayăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàătroăbayăc栄aăNhàămáyănhi羽tăđi羽năDuyênă
Hảiă1ăậăTràăVinh.ăTroăbayăcóăcácătínhăchấtănhư:ăđộăẩmăt詠ănhiênă0,16%;ăkhốiălượngăriêngă2,31ă
g/cm3;ătỷădi羽năBlaineă2110ăcm2/g;ăđộămịnăsótăsàngă0,08ămmălàă2,03ă%.ăThànhăphầnăhóaătroăbayă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă2.1.ă

Bảng 2.1. Thành phần hoá h丑c c栄a tro bay 

TPăhóaăhọcă MKNă SiO2ă Fe2O3ă Al2O3ă CaOă MgOă SO3ă K2Oă Na2Oă TiO2ă

(%) 6,83 56,04 5,27 21,51 1,54 1,31 0,39 4.67 0.08 0.83 

Thànhă phầnă khoáng:ă Quartz:ă SiO2;ă Mulite:ă Al6Si2O13;ă Hematite:ă Fe2O3;ă Cristobalite:ă
SiO2ăvàăphaăvôăđịnhăhình.ăChỉăsốăhoạtătínhăc栄aătroăbayăởătuổiă28ăngàyălàă82,91%;ătuổiă28ă
ngàyăđạtă81,95ă%ăvàăđ隠uă lớnăhơnă75ă%ănênă troăbayăDuyênăHảiă1ăđượcăxếpăvàoă loạiăcóă
hoạtătínhămạnh.ăă

Phụăgiaăsiêuădẻo:ăPhụăgiaăgốcăNaphthaleneăsulphonateă(NS).ăPhụăgiaăđóngărắnănhanh:ă
chọnăphụăgiaăđóngă rắnănhanhăkhôngăch泳aăgốcăcloruaăSC1ăc栄aăhãngăDenkaăphùăhợpăvớiă
yêuăcầuăc栄aăphụăgiaăđóngărắnănhanhăASTMăC494ătypeăC.ăSợiăphânătánăgiaăcườngăchoălớpă
ph栄:ăsợiăPVAăđượcănh壱păkhẩuătừăNh壱tăBản,ămộtăsốăđặcătínhăc栄aăsợiănhư:ăĐườngăkính,ă26ă
µm;ă Cườngă độă chịuă kéo,ă 1.590ă MPa;ă Môă đună đànă hồi,ă 32ă GPa;ă Khốiă lượngă riêng,ă 1,3ă
g/cm3;ăĐộăgiãnădài,ă7,2ă%;ăChi隠uădàiăsợi,ă4ămm.ăPhụăgiaăbiếnătínhăđộănhớt,ăphụăgiaăchốngă
rửaătrôi:ăphụăgiaăgốcăxenlulôălàăhydroxylăetylămetylăxenluloă(HEMC)ăc栄aănh壱păkhẩuătừăTrungă
Quốcăcóăthôngăsốănhưăsau:ăBộtămàuătrắng;ăpH:ă5÷8;ăĐộănhớtă35.000ă÷ă47.000ămPa.să(dungă
dịchă2ă%ăởă20oC).ăă

2.2. Phương pháp nghiên c泳u 

Xácăđịnhăcườngăđộănénăv英aăxiămĕngătheoătiêuăchuẩnăASTMăC109;ăThờiăgianăninhăkếtă(đôngă
kết)ăc栄aăhỗnăhợpăv英aăđượcăthamăkhảoătheoătiêuăchuẩnăASTMăC191;ăXácăđịnhăđộă linhăđộngă
c栄aăhỗnăhợpăv英aătheoătiêuăchuẩnăASTMăC230,ăkhôngădằnăm磯uăăASTMăC230;ăXácăđịnhăđộăcoă
ngótăkhôă(s詠ăthayăđổiăchi隠uăcaoăc栄aăm磯uăv英a)ătheoătiêuăchuẩnăASTMăC1090.ăă

Phươngăphápăxácăđịnhăđộărửaătrôiăc栄aăhỗnăhợpăbêă tôngăvàăv英a,ă theoă tiêuăchuẩnăc栄aăUSă
ArmyăCorpsăofăEngineersăCRD-Că61-89A.ă
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3. Kết quả nghiên c泳u và thảo lu壱n 

3.1. Nghiên c泳u thành phần cấp phối chế t衣o v壱t liệu ph栄 

3.1.1. Khảo sát tỉ lệ Nước/ Bột và hàm lượng chất giữ nước tối thiểu 

Đ吋ăđảmăbảoăcườngăđộălàmăvi羽căc栄aăv壱tăli羽uăph栄ătaăcầnăkhảoăsátălượngăxiămĕngăhợpălýăđưaă
vàoăvàătỷăl羽ănước/ătroăbayă+ăxiămĕngă(N/B).ăSửădụngătroăbayăvừaălàăphụăgiaăkhoángăhoạtătính,ă
vừaălàăcốtăli羽uăsiêuămịnătrongăthànhăphầnăc栄aăv壱tăli羽uăph栄,ătĕngătínhăcôngătácăcũngănhưăgiảmă
đượcăđộăcoăngótăvàăcảiăthi羽năđượcămộtăsốătínhăchấtăkhácăc栄aăv英a.ăTỷăl羽ăcấpăphốiăvàăkếtăquảă
đượcăth吋ăhi羽nătrongăBảngă3.1ă

Bảng 3.1. Cấp phối và kết quả thí nghiệm cư運ng độ nén c栄a v英a 

XM Tỷ lệ dùng % Độ xòe Cư運ng độ nén (MPa) 
Ký hiệu 

Tỷ lệ 
N/B (kg) XM Tro bay (mm) R7 R28 

DH1ă 0,350ă 96ă 235ă 0,54ă 0,73ă

DH2ă 0,325ă 96ă 190ă 0,59ă 0,79ă

DH3ă 0,300ă 96ă 155ă 0,79ă 1,02ă

DH4ă 0,275ă

40ă 4ă

96ă 125ă 0,95ă 1,37ă

DH5ă 0,350ă 94ă 220ă 0,79ă 0,95ă

DH6ă 0,325ă 94ă 180ă 1,08ă 1,27ă

DH7ă 0,300ă 94ă 145ă 1,18ă 1,42ă

DH8ă 0,275ă

60ă 6ă

94ă 115ă 1,22ă 1,75ă

DH9ă 0,350ă 92ă 215ă 0,95ă 1,22ă

DH10ă 0,325ă 92ă 175ă 1,31ă 1,58ă

DH11ă 0,300ă 92ă 140ă 1,28ă 1,89ă

DH12ă 0,275ă

80ă 8ă

92ă 112ă 1,56ă 2,02ă

Trongăquáătrìnhăkhảoăsát,ăchấtăgi英ănướcăchốngăphânătầngătáchănướcăHEMCăđượcăthêmăvàoă
ởăcácă tỷă l羽ăkhácănhauăđ吋ăđạtăđượcătínhăđồngănhấtăc栄aăhỗnăhợpăv英a.ăQuaăcácăcấpăphốiă thửă
nghi羽mănhưătrênătaăl詠aăchọnăđượcăhàmălượngăchấtăgi英ănướcătốiăthi吋uăHEMCălàă0,025ă%ătrênă
tổngălượngăbộtăkhôă(ăxiămĕngă+ătroăbay).ă

謂nhăhưởngăc栄aătỷăl羽ăN/Băđếnăđộăchảyăxòeăc栄aăhỗnăhợpăv英aătươiăđượcăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă
3.1.ăKếtăquảăchoăthấyăkhiă tĕngăhàmălượngăxiămĕngăthìăđộăchảyăxòeă(tínhă linhăđộng)ăc栄aăhỗnă
hợpăv英aăgiảmăkhiăởăcùngămộtătỷăl羽ăN/B.ăĐộăchảyăc栄aăv英aătĕngătỷăl羽ăthu壱năvớiălượngăN/Bătrongă
hỗnăhợp.ă
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ă ă
Hình 3.1. ǜnh hưởng của tỷ lệ N/B đến độ chảy 

xòe vữa 

Hình 3.2. ǜnh hưởng của tỷ lệ N/B đến cường 

độ nén vữa 

Kếtăquảăcườngăđộănénăởă28ăngàyă(R28)ăc栄aăv英aăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă3.2.ăKhiătĕngătỷăl羽ăN/Bă
cườngăđộănénăc栄aăv英aăđ隠uăgiảm,ăcườngăđộănénătĕngătỷăl羽ăthu壱năvớiăhàmălượngăxiămĕngăsửă
dụngă trongă hỗnă hợpă khiă cóă cùngămộtă tỷă l羽ăN/B.ăĐ吋ă đápă泳ngă yêuă cầuă đ隠ă raă v隠ă độă chảyă vàă
cườngăđộăc栄aăv英a,ăđ隠ătàiăl詠aăchọnămộtăsốăcấpăphốiăđ吋ăkhảoăsátătỷăl羽ăsửădụngăphụăgiaăsiêuădẻoă
trongăhỗnăhợp,ănhưătrongăBảngă3.2.ă

Bảng 3.2. Cấp phối được l詠a ch丑n để khảo sát lượng dùng ph映 gia siêu d飲o 

Tỷ lệ dùng % 
Ký hiệu Tỷ lệ N/B 

Xi măng Tro bay 

DH1ă 0,350ă 4ă 96ă

DH2ă 0,325ă 4ă 96ă

DH5ă 0,350ă 6ă 94ă

DH6ă 0,325ă 6ă 94ă

3.1.2. Khảo sát tỷ lệ phụ gia siêu dẻo 

Mụcăđíchătìmăđi吋măbãoăhòaăc栄aăphụăgiaăsiêuădẻo,ăkhôngăbịăphânătầngătáchănước,ăđạtătínhă
côngătác.ăCácăcấpăphốiăthíănghi羽măsửădụngăhàmălượngăchấtăgi英ănướcă(chấtăbiếnătínhăđộănhớt)ă
HEMCălàă0,025%ătrênătổngălượngăbộtăkhôă(ăxiămĕngă+ătroăbay).ăKếtăquảăthửănghi羽măphụăgiaă
gốcăNaphthaleneăsulphonateă(NS)ăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă3.3.ă

 
Hình 3.3. Xác định điểm bão hòa phụ gia siêu dẻo (NS) 
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Kếtăquảăchoăthấyărằngăhàmălượngăphụăgiaăsiêuădẻoătốiăưuătrongăhỗnăhợpăv英aătỷăl羽ănghịchă
vớiăN/B,ătỷăl羽ăN/Băcàngălớnăthìăđi吋măbãoăhòaăphụăgiaăsiêuădẻoăđếnăcàngăsớmă(hayăhàmălượngă
phụăgiaăsiêuădẻoătốiăưuăcàngănhỏ).ăTừăbi吋uăđồăHìnhă3.3ăl詠aăchọnăđượcăcấpăphốiăsửădụngăphụă
giaăsiêuădẻoă(NS)ăhợpălýăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă3.3ăsau:ă

Bảng 3.3. Cấp phối sử d映ng ph映 gia (NS) được l詠a ch丑n 

KH mẫu N/B XM % Tro bay % Tỷ lệ ph映 gia/  
(XM+ Tro bay) (%) 

DH1-NSă 0,350ă 4 96ă 0,075ă

DH2-NSă 0,325ă 4ă 96ă 0,100ă

DH5-NSă 0,350ă 6ă 94ă 0,075ă

DH6-NSă 0,325ă 6ă 94ă 0,100ă

3.2. Nghiên c泳u l詠a ch丑n sợi gia cố l噂p ph栄 

Đ吋ăcảiăthi羽nătínhăchấtăcoăngótăkhôăc栄aălớpăph栄ăđ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăsợiăPVAăđ吋ăgiảmătínhăcoă
ngótăc栄aăv壱tăli羽u,ăđồngăthờiăcóătácădụngăchốngăn泳tăchoălớpăv壱tăli羽uăph栄ăsauăkhiăthiăcông.ăKếtă
quảăthíănghi羽măđượcăbi吋uădi宇nătrênăHìnhă3.4ăchoăthấy,ăđộăcoăngótăkhôătỷă l羽ănghịchăvớiăhàmă
lượngăsợiăcóătrongăhỗnăhợp.ăĐộăcoăngótăkhôăgiảmăkhiătỷăl羽ăN/Băgiảm,ăởăm磯uăđốiăch泳ngătỷăl羽ă
N/Bălàă0,35ăchoăđộăcoăngótăkhôălớnănhấtăcóăgiáătrịălàă0,15%ătươngă泳ngăvớiăhàmălượngăxiămĕngă
trongăhỗnăhợpălàă6%.ăHàmălượngăxiămĕngăsửădụngăcàngălớnăthìăđộăcoăngótăkhôăcàngătĕng,ăcấpă
phốiăsửădụngănhi隠uătroăbayăchoăđộăcoăngótăkhôăgiảm.ă

ă
Hình 3.4. ǜnh hưởng của hàm lượng sợi tới độ co ngót khô của vữa 

Đ吋ăđạtăđượcătínhăchấtăv隠ăđộăcoăngótăc栄aăv英aă<0,05ă%ăđ隠ătàiăchọnăhàmălượngăsợiăvàăcácă
thànhăphầnăv壱tăli羽uăđượcăđưaăraătrongăBảngă3.4ănhưăsau:ă

Bảng 3.4. Cấp phối sử d映ng sợi PVA được l詠a ch丑n 

KH mẫu N/B Xi măng (%) Tro bay (%) Tỷ lệ PGSD/ 
tổng bột (%) 

Hàm lượng sợi 
(%) 

DH1-NS-S4ă 0,350ă 4 96ă 0,075ă 0,04ă
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KH mẫu N/B Xi măng (%) Tro bay (%) Tỷ lệ PGSD/ 
tổng bột (%) 

Hàm lượng sợi 
(%) 

DH2-ăNS-S4ă 0,325ă 4ă 96ă 0,100ă 0,04ă

DH5-ăNS-S4ă 0,350ă 6ă 94ă 0,075ă 0,04ă

DH6-ăNS-S4ă 0,325ă 6ă 94ă 0,100ă 0,04ă

3.3. Nghiên c泳u các tính chất c栄a hỗn hợp v英a ph栄 

Sauăkhiăđãăl詠aăchọnătỷăl羽ăphụăgiaăsiêuădẻoăhợpălý,ăhàmălượngăsợiătốiăưu.ăĐ隠ătàiă l詠aăchọnă
mộtăsốăcấpăphốiăđi吋năhìnhăđ吋ăl詠aăchọnăhàmălượngăphụăgiaăđóngărắnănhanh,ăhàmălượngăchấtă
chốngărửaătrôiăchoăhỗnăhợpăv英aăph栄.ă

3.3.1. Thời gian ninh kết của hỗn hợp vật liệu phủ 

Thíă nghi羽măkhảoă sátă thờiă gianăninhă kếtă vàăhàmă lượngăsửădụngăphụăgiaă đóngă rắnănhanhă
SC1.ăBi吋uăđồăth吋ăhi羽năảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngăphụăgiaăđóngărắnănhanhăđếnăthờiăgianăbắtă
đầuăninhăkếtăc栄aăhỗnăhợpăv英aăđượcătrìnhăbàyătrênăHìnhă3.5ăvàăHìnhă3.6.ă

ă
ă

Hình 3.5. ǜnh hưởng phụ gia SC1 đến thời gian 

bắt đầu ninh kết 

Hình 3.6. ǜnh hưởng phụ gia SC1 đến thời gian 

kết thúc ninh kết 

Kếtăquảăth吋ăhi羽nătrênăHìnhă3.5ăvàăHìnhă3.6ăchoăthấyăm磯uăv英aăđóngărắnărấtăch壱măkhiăkhôngă
sửădụngăphụăgiaăđóngărắnănhanh.ăThờiăgianăninhăkếtănhanhănhấtăởăm磯uă(cóăkýăhi羽uăDH6-NS-
S4-0ătạiătỷăl羽ăN/Bă0,325ăhàmălượngădùngăxiămĕngă6%)ăđạtăđượcălàă7ăgiờă-ăbắtăđầuăđôngăkếtăvàă
9h30’ă-ăkếtăthúcăđôngăkết.ă

Hàmălượngădùngăxiămĕngăcũngăảnhăhưởngălớnăđếnăthờiăgianăninhăkếtăc栄aăm磯uăv英a.ăĐốiăvớiă
v壱tăli羽uăph栄ăchếătạoăvớiătỷăl羽ăxiămĕngătrongăthànhăphầnăcấpăphốiălàărấtănhỏ,ăchiếmă4%ăvàă6%ăsoă
vớiătổngălượngă(Xiămĕngă+ăTroăbay).ăDoăđóăkhiăkhôngădùngăphụăgiaăđôngăkếtănhanhăthìăm磯uăcóă
th吋ăkhôngăđ栄ălượngăxiămĕngăđóngărắnănhanhănhưăhỗnăhợpăv英aăthôngăthường.ăă

Tỷăl羽ăN/B,ăhayălượngănướcănhàoătrộnăcóăảnhăhưởngălớnăđếnăthờiăgianăbắtăđầuăvàăkếtăthúcăđôngă
kếtăc栄aăm磯uăv英a.ăTỷăl羽ăN/Băcàngălớnăthìăthờiăgianăninhăkếtăc栄aăm磯uăv英aăcàngălớn,ăngượcălạiătỷăl羽ă
N/Băcàngănhỏă thìăm磯uăđóngărắnănhanhăhơn.ăVìăv壱yăvi羽că l詠aăchọnătínhăcôngă tácăvàăhàmă lượngă
nướcănhàoătrộnăcũngărấtăquanătrọng,ănóăsẽăảnhăhưởngălớnăđếnăthờiăgianăđôngăkếtăc栄aăm磯uăv英a.ă
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Trênăbi吋uăđồăHìnhă3.5ăvàăHìnhă3.6ăcũngăth吋ăhi羽nărõăkhiăsửădụngăhàmălượngăphụăgiaăđóngă
rắnănhanhăSC1ăvớiătỷăl羽ătừă0,2÷0,5%ăsoăvớiăhỗnăhợpă(Xiămĕngă+ăTroăbay).ăThờiăgianăđôngăkếtă
c栄aăm磯uăv英aăgiảmănhanh,ăm磯uăđóngărắnănhanhăhơnăvàătĕngădầnătheoătỷăl羽ăphụăgiaăsửădụng.ăă

Theoăyêuăcầuăkỹăthu壱tăc栄aăv壱tăli羽uăph栄ăđãăđặtăraătrongănghiênăc泳u,ăđ隠ătàiăchọnăcấpăphốiăcóă
tínhăchấtăđạtăyêuăcầuăv隠ăthờiăgianăninhăkết,ătỷăl羽ăphụăgiaăđóngărắnănhanhăSC1ălàă0,31%ăsoăvớiă
tổngă lượngă(xiămĕngă+ătroăbay)ăđ吋ăchếătạoăv壱tă li羽uăph栄,ă l詠aăchọnăcấpăphốiăsốăDH5-NS-S4-3ă
làmăcấpăphốiăđ吋ăchếătạoăv壱tăli羽uăph栄ăchốngărửaătrôiăvàăxácăđịnhăcácătínhăchấtăc栄aăm磯uăv英aăkhiă
soăsánhăvớiăm磯uăđốiăch泳ng.ă

Cấpăphốiăv壱tăli羽uăph栄ăcơăbảnăđượcăsảnăxuấtătheoădạngăv壱tăli羽uăkhôătrộnăsẵnăđóngăbao,ăquyă
v隠ă1ătấnă(1000ăkg)ăv壱tăli羽uăkhô,ăđượcăđ隠ăxuấtătrongăBảngă3.5.ă

Bảng 3.5. Cấp phối đ隠 xuất cho v壱t liệu ph栄 bưi CTR công nghiệp 

V壱t liệu ph栄 cơ bản (VLPCB) 
TT Tỷ lệ các v壱t liệu 

 (kg)  (%) 

1ă XiămĕngăHàăTiênăPCBă40,ăkgă 59,73ă 5,97ă

2ă TroăbayăDuyênăHảiă1,ăkgă 935,8ă 93,58ă

3ă PhụăgiaăsiêuădẻoăNS,ăkgă 0,747ă 0,075ă

4ă PhụăgiaărắnănhanhăSC1,ăkgă 3,111ă 0,311ă

5ă PGăchốngăphânătầng,ăHEMC,ăkgă 0,249ă 0,025ă

6ă Sợi,ăkgă 0,398ă 0,040ă

ă Tổngă 1.000ă 100ă

3.3.2. Thí nghiệm độ chống rửa trôi của vật liệu phủ. 

Từăcấpăphốiăđượcă l詠aăchọnă trongăBảngă3.5ă (cấpăphốiăv壱tă li羽uăph栄ăcơăbản),ăsửădụngăcấpă
phốiănàyăđ吋ăkhảoăsátăđánhăgiáăđộăchốngărửaătrôiăc栄aăhỗnăhợpăv英aăkhiăsửădụngăphụăgiaăHEMC.ă
(Phụ gia giữ nước tối thiểu để hỗn hợp không phần tầng tách nước và phụ gia chống rửa trôi 

trong đề tài dùng chung 1 loại HEMC).ă

Cấpăphốiăthíănghi羽măkhảoăsátăđộăchốngărửaătrôiăvàăkếtăquảăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă3.6.ă
Cácătỷăl羽ăhàmălượngăphụăgiaăHEMCăthêmăvàoătínhătheoă%ăsoăvớiălượngăv壱tăli羽uăkhôăc栄aăcấpă
phốiăv壱tăli羽uăph栄ăcơăbảnă-ăVLPCB.ă

Bảng 3.6. Cấp phối và kết quả độ chống rửa trôi c栄a hỗn hợp v英a 

Tỷ lệ sử d映ng ph映 gia chống rửa trôi HEMC (%) 
Di宇n giải 

0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Độărửaătrôiă(%)ă 92,5ă 65,3ă 30,6ă 14,5ă 4,8ă 1,8ă 0,3ă

Độăchảyăxòeă(mm)ă 290ă 275ă 245ă 215ă 205ă 175ă 150ă
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Kếtăquảăv隠ătươngăquanăgi英aăđộărửaătrôiăvớiăđộăchảyăxòeăc栄aăhỗnăhợpăv壱tăli羽uăph栄ăkhiăthayă
đổiăhàmălượngăphụăgiaăchốngărửaătrôiăHEMCăđượcătrìnhăbàyătrênăHìnhă3.7ănhưăsau:ă

ă
Hình 3.7. ǜnh hưởng của phụ gia HEMC tới độ rửa trôi và độ linh động của hỗn hợp vật liệu phủ 

Bi吋uăđồă th吋ăhi羽nă trênăHìnhă3.7ăchoă thấy,ăhàmălượngăHEMCăđượcăthêmăvàoăsửădụngă làmă
chấtăchốngărửaătrôiăchoăhỗnăhợpăv英aăcóăảnhăhưởngărấtălớnăđếnăđộălinhăđộngăc栄aăv英a.ă

Độărửaătrôiăc栄aăm磯uăđốiăch泳ngăbanăđầuă làărấtă lớnă lênătớiă92,5ă%ă(khiăchưaăthêmăphụăgiaă
chốngărửaătrôi).ăĐộărửaătrôiăc栄aăhỗnăhợpăv英aăgiảmădầnăkhiăhàmălượngăHEMCătĕngădầnătheoă
quyălu壱tăđườngăcongălogarit.ăBanăđầuătácădụngăc栄aăchấtăchốngărửaătrôiălàăcóăgiáătrịălớnăth吋ăhi羽nă
ởăđộădốcăc栄aăđườngăcong,ăsauăđóătácădụngăcóăxuăhướngăgiảmădầnăkhiăđạtăđếnămộtăgiáătrịătốiă
ưuăởătỷăl羽ă0,15%ăđếnă0,20%.ăă

Hàmălượngăsửădụngăphụăgiaăchốngărửaătrôiăcũngăđồngăthờiălàmăthayăđổiăcácătínhăchấtăc栄aă
v英a.ăĐộălinhăđộngăbịăgiảmădần,ăhỗnăhợpăv英aăcóătínhăchấtăđặcăquánh,ăcóătínhădínhăbếtăvớiănhauă
khiătỷăl羽ăphụăgiaătĕng.ăĐộălinhăđộngăc栄aăhỗnăhộpăv英aăgiảmădầnătừă290ămmăc栄aăm磯uăđốiăch泳ngă
v隠ăchỉăcònă150ămmăởătỷăl羽ă0,3%ăphụăgia.ăă

Trongăphạmăviăđượcăkhảoăsát,ăyêuăcầuăcầnăđạtăđượcătínhăchấtăchốngărửaătrôi,ănhưngăđồngă
thờiăphảiăđạtăđượcăđộălinhăđộngăđộăchảyăxòeă>200ămmăđ吋ăđảmăbảoătínhăcôngătácăchoăthiăcôngă
bơmăphun.ăă

ThamăkhảoătiêuăchuẩnăUSăArmyăCorpsăofăEngineersăCRD-Că61-89Aăv隠ăbêătôngăchốngărửaă
trôi,ăđ隠ă tàiă l詠aăchọnă tỷă l羽ăphụăgiaăHEMCătốiăưuă làă0,20%.ă雲ătỷă l羽ănàyăhỗnăhợpăv英aăvừaăđạtă
đượcătínhăchốngărửaătrôiăvàăđộălinhăđộngănhưăsau:ă

-ăVớiăđộărửaătrôiălà:ă4,8ă%ă<10ă%ă

-ăĐộălinhăđộngă(chảyăxòe)ălà:ă205ămmă>ă200ămmă

Tổngăhợpălạiăcácăkếtăquảănghiênăc泳uătrên,ănhómănghiênăc泳uăđ隠ăxuấtă2ăcấpăphốiăsửădụngăđ吋ă
làmăv壱tăli羽uăph栄ăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă3.7.ăCácătỷăl羽ăđượcăquyăv隠ălượngăsửădụngăđ吋ăchếă
tạoăchoă1ătấnă(1000ăkg)ăv壱tăli羽uăph栄,ăv英aăkhôătrộnăsẵn.ă
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Bảng 3.7. Cấp phối đ隠 xuất cho v壱t liệu ph栄 bưi CTR công nghiệp 

V壱t liệu ph栄 cơ bản  V壱t liệu ph栄 chống rửa 
trôi TT Tỷ lệ các v壱t liệu 

 (kg)  (%)  (kg)  (%) 

1ă XiămĕngăHàăTiênăPCBă40,ăkgă 59,73ă 5,97ă 59,73ă 5,97ă

2ă TroăbayăDuyênăHảiă1,ăkgă 935,8ă 93,58ă 935,8ă 93,58ă

3ă PhụăgiaăsiêuădẻoăNS,ăkgă 0,747ă 0,075ă 0,747ă 0,075ă

4ă PhụăgiaărắnănhanhăSC1,ăkgă 3,111ă 0,311ă 3,111ă 0,311ă

5ă PGăchốngăphânătầng,ăHEMC,ăkgă 0,249ă 0,025ă 0,249ă 0,025ă

6ă Sợi,ăkgă 0,398ă 0,040ă 0,398ă 0,040ă

ă Tổngă 1.000ă 100ă ă ă

7ă PGăchốngărửaătrôi,ăHEMCăthêmăvàoă ă ă 2,0ă 0,2ă

4. Kết lu壱n 

Đ隠ătàiăđãăchếătạoăđượcăv壱tăli羽uăph栄ăgốcăxiămĕng,ăvớiăthànhăphầnăch栄ăyếuălàătroăbayănhi羽tă
đi羽năchiếmătớiă93,58%ătrongăhỗnăhợpăđ吋ăt壱nădụngătốiăđaănguồnăchấtăthảiătroăxỉ,ăcácăthànhăphầnă
cònălạiălàăxiămĕngăpoocălĕng,ăphụăgiaăsiêuădẻo,ăphụăgiaăđóngărắnănhanh,ăchốngărửaătrôiăvàăsợiă
PVA.ă V壱tă li羽uă ph栄ă nàyă cóă cácă tínhă chấtă nhưă độă linhă độngă chảyă lỏngă cao,ă cườngă độă thấp,ă
nguyênăli羽uăsửădụngătạiăchỗ,ăcóăsẵnătạiăđịaăphương,ăd宇ădàngăthiăcôngăphunămộtălớpămỏngăcóă
chi隠uădàyătừă3ămmăđếnălớnăhơnă10ămmălênătrênăb隠ămặtăcácăbãiăch泳aăchấtăthảiărắn.ăă

Tùyătheoămụcăđíchăsửădụngăcóăth吋ăđ吋ălàmălớpăph栄ătạmăthờiă(độădàyălớpăph栄ătừă3÷10mm)ă
hayă lớpăph栄ă lâuădàiă(độădàyă lớpăph栄ă>10mm).ăVớiăcácătínhăchấtăđạtăđượcăc栄aă lớpăph栄ănhư:ă
thờiăgianăninhăkếtănhỏăhơnă5ăgiờ,ăcườngăđộănénătuổiă28ăngàyăđạtătừă0,3÷1,4ăMPa,ăd宇ădàngăpháă
bỏălớpăph栄ăkhiămuốnăkhaiăthácăbãiăch泳aăchấtăthảiărắn.ăĐộăcoăngótănhỏăhơnă0,05ă%,ăb隠ămặtăsauă
khiăthôngăcôngăkhôngăn泳tăvàăbongătrócăvớiălớpăn隠năc栄aăbãiăchấtăthảiărắn.ăV壱tăli羽uăph栄ăcóăkhảă
nĕngăchốngărửaătrôi,ăcóăth吋ăthiăcôngăngayăcảătrongăđi隠uăki羽nătrờiămưa.ă

Thànhăphầnănguyênăli羽uăchínhăđ吋ăchếătạoăhỗnăhợpăv英aăph栄ăđiătừătroăbay,ăsửădụngăchấtăkếtă
dínhăvôăcơăxiămĕngăportlandăcóăsẵnă tạiăđịaăphương.ăHàmă lượngăchấtăkếtădínhărấtă ítănênăgiáă
thànhănguyênă li羽uărẻăhơnănhi隠uăsoăvớiăcácăgiảiăphápăkhácănhưăsửădụngăbạtă liă lôngă(PE),ăsửă
dụngălướiălàm,ăhayăđặcăbi羽tăsửădụngăsảnăphẩmătươngăt詠ăcóăsẵnănh壱pătừăMỹălàăPosi-Shell®ăc栄aă
hãngăUSAăLandfillăcoverăsystems.ă

Trongăthànhăphầnăc栄aăv壱tăli羽uăph栄ăchiếmăch栄ăyếuălàătroăbay,ănênăvi羽căsửădụngăv英aăph栄ăđ吋ă
cheăph栄ăsẽăgiảiăquyếtăvấnăđ隠ăchấtăthảiărắnăgâyăôănhi宇mămôiătrường,ăgópăphầnăcảiăthi羽năđượcă
vấnăđ隠ăôănhi宇mămôiătrường.ă

Hơnăn英aăkhiă khaiă thácăcácăbãiă troăxỉ,ăhayă th壱măchíăcácăbãiăch泳aăclinkerăxiămĕng…ăhoànă
toànăkhôngăcầnătáchălọcăloạiăbỏălớpăv壱tăli羽uăph栄ănày,ămàăcoiăchúngănhưălàămộtăthànhăphầnăv壱tă
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li羽uătrơăv隠ămặtăhóaăhọcăthamăgiaăvàoăcấuătửăc栄aănguyênă li羽uăđó,ămàăkhôngălàmăảnhăhưởngă
đếnăchấtălượngăsửădụngăc栄aătroăxỉăhayăclinkerăxiămĕng…ă
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG C曳A HÀM LƯ営NG SiO2 TỚI TệNH CHẤT 
C曳A HẠT LỌC T洩 ĐIATOMIT VÀ TRO TRẤU 

TS. Lưu Thị Hồng, ThS. Trịnh Thị Châm, ThS. T衣 Văn Luân, ThS. Khổng Thị Giang 
Vi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
V壱tăli羽uălọcănướcăsinhăhoạtăđượcădùngăphổăbiếnătrênăthếăgiớiălàăcátăt詠ănhiênălọc.ă姶uăđi吋măcátă

lọcăcóăgiáăthànhăthấp,ăcóăsẵnătrongăt詠ănhiênăvàăhạtăc泳ngănênăkhôngăphôiănhi宇măcácătạpăchấtăvàoă
nguồnănước.ăTuyănhiênăcátălọcăcóănhượcăđi吋m:ăkhôngălọcăđượcăcácăhạtăcóăkíchăthướcănhỏăhơnă
10ămicromet,ă th詠cătếăchoăthấyănếuăsửădụngăcátă lọcă thìăhàmălượngărắnălơă lửngăcònă25%ătrongă
nướcăsauălọcădoăđóătuổiăthọăc栄aăcácăv壱tăli羽uălọcăđằngăsau,ăsauăcôngăđoạnălọcănhưăthanăhoạtătính,ă
hạtăxửălýă(mangan,...)ăcóătuổiăthọăngắnăvàănhanhăphảiăthayăthế;ăthờiăgianălọcăch壱măvàăb吋ăcátălọcă
d宇ăbịătắcătrongămộtăthờiăgianăngắnăv壱năhànhăvàăphảiăsụcărửa.ă

Bàiăbáoătrìnhăbàyăkếtăquảănghiênăc泳uăchếătạoăv壱tăli羽uălọcătrênăcơăsởătroătrấuăvàăđiatomităcóă
ưuăđi吋m:ătốcăđộălọcănhanhăgấpă1.5ă-ă2ălầnăsoăvớiăcátălọc;ăcóăth吋ăcấpăphốiăcỡăhạtălọcătheoăcácă
yêuăcầuăc栄aăb吋,ăkéoădàiătuổiăthọăc栄aăcácăv壱tăli羽uălọcăởăcôngăđoạnăsauăxửălýănước,ădoătroătrấuă
vàăđiatomităcóăcấuătrúcălàăcácălỗăxốpădạngăốngăcóăkíchăthướcănhỏăhơnă5ămicrometănênăcóăth吋ă
gi英ălạiăcácăcặnăcóăkíchăthướcălớnăhơnă5ămicromet.ăTuyănhiênăchấtălượngăhạtălọcăphụăthuộcăvàoă
thànhăphầnăhóaăhọcăđặcăbi羽tălàăhàmălượngăSiO2ăvàăcấuătrúcăhạtălọc.ă

Từ khóa:ăHạtălọc,ătroătrấu,ăđiatomit.ă

Abstract:  
Theăcommonăwaterăfiltrationăusedăinătheăworldăisănaturallyă filterăsand.ăTheăadvantageăofăsandă

filterăisălowăcost,ăavailableăinănatureăwithăhardăparticlesăthatădoesn’tăemităimpuritiesăintoătheăwater.ă
However,ăsandăhasădisadvantageăthatăităhasn’tăfilterăparticlesăsmallerăthană10ămicrometers,ătheăfactă
showsăthatăifăsandăfilterăisăused,ătheăsuspendedăsolidăquatityăisă25%ăinătheăwaterăafterăfiltrationăsoă
theă lifetimeă ofă theă objectsă filteră materială behind,ă afteră theă filtrationă stageă asă activatedă carbon,ă
processedăparticlesă(manganese,...)ăhasăaăshortăandăfastălifetimeămustăreplace;ăslowăfilterătimeăandă
filterăsandătankăeasilyăcloggedăinăaăshortătimeăofăoperationăandămustăbeăwashed.ă

Theăpaperăpresentsă theă resultsăofă researchăonămanufacturingă filterămaterialsăbasedăonă riceă
huskăashăandădiatomiteăwithătheăadvantages:ătheăfiltrationăspeedăisă1.5ă-ă2ătimesăfasterăthanăfilteră
sand;ămanufacturesăcanăprovideătheăaggregateăsizeăaccordingătoătheărequirementsăofătheătank,ă
extendingătheăserviceălifeăofăfilterămaterialsăatătheăpost-waterătreatmentăstage,ăsinceăriceăhuskăashă
andădiatomiteăareăstructuredăasăsmallerăpore-shapedăporesă5ămicrometers,ăsoădepositsăofăscaleă
greateră thană 5ă micrometersă cană beă retained.ă However,ă theă qualityă ofă filteră dependsă onă theă
chemicalăcomposition,ăespeciallyătheăSiO2ăcontentăandăfilterăstructure.ă

Keyword:ăFilterăcoat,ăRiceăhush,ădiatom.ă
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1. V一T LI烏U, CÁC PHƯ愛NG PHÁP NGHIÊN CỨU  

1.1. Các phương pháp nghiên c泳u 

Trongănghiênăc泳uănàyăsửădụngăcácăphươngăphápătiêuăchuẩnăvàăphiătiêuăchuẩn.ă

1.1.1. Phương pháp tiêu chuǣn 

Phươngăphápătiêuăchuẩnăđ吋ăphânătíchăthànhăphầnăhóaăhọcăvàăcácătínhăchấtăcơălýăc栄aăhạtălọc.ăă

-ăThànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăĐiatomităthửătheoătiêuăchuẩnăTCVNă7131,ăđấtăsétă-ăPhươngăphápă
phânătíchăhóaăhọc. 

-ăThànhăphầnăhóaăhọcăc栄aăTroătrấuăthửătheoătiêuăchuẩnăTCVNă8262,ătroăbayă-ăPhươngăphápă
phânătíchăhóaăhọc.ăă

-ăĐộăb隠năvaăđ壱păc栄aăhạtălọcăsauănungăđượcăthửătheoătiêuăchuẩnăTCVNă6069-ăăV壱tăli羽uălọcă
dạngăhạtădùngătrongăxửălýănướcăsạchă-ăphươngăphápăthử.ă

-ăĐộăb隠năaxită c栄aăhạtă lọcă sauănungăđượcă thửă theoă tiêuă chuẩnăBSăENă12902-ăSảnăphẩmă
đượcăsửădụngăđ吋ăxửă lýănướcădànhăchoănướcăsinhăhoạt.ăV壱tă li羽uă lọcăvàăhỗă trợădạngăvôăcơ.ă
Phươngăphápăthử.ăă

-ăKhốiălượngăriêngăc栄aăhạtălọcăđượcăthửătheoătiêuăchuẩnăANSI/ăAWWAăB100-16ă-ăGranulară
FilterăMaterials.ă

1.1.2. Phương pháp phi tiêu chuẩn 

Phươngă phápă phiă tiêuă chuẩnă đượcă sửă dụngă đ吋ă xácă địnhă tínhă chấtă hóaă lý:ă thànhă phầnă
khoáng,ăcấuătrúcăvàăcácăbiếnăđổiăthànhăphầnăv壱tăli羽uădướiătácădụngăc栄aănhi羽tăđộ.ă

-ăXácăđịnhămấtăkhốiălượngăc栄aăTroătrấuădướiătácădụngăc栄aănhi羽tăđộătheoăphươngăphápăDTAă
vàăDTGă

-ăXácăđịnhăcấuătrúcăc栄aăhạtălọcăsauăkhiănungăbằngăphươngăphápăSEMă

-ăXácăđịnhăthànhăphầnăkhoángăc栄aăĐiatomităvàăTroătrấuăphươngăphápăXRD.ă

1.2. V壱t liệu sử d映ng trong nghiên c泳u 

Cácănguyênăli羽uăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uăgồm:ăĐiatomităvàăTroătrấu.ăCácătínhăchấtă
vàăthànhăphầnănguyênăli羽uănhưăsau:ăă

1.2.1. Điatomit:ăĐiatomităđượcălấyătạiăPhúăYên,ăđượcăsấyăvàănghi隠năđếnăđộămịnăcònălạiătrênă
sàngă 0.08mmă làă 10%.ă Thànhă phầnă hóaă họcă đượcă th吋ă hi羽nă trongă Bảngă 2.2.ă Thànhă phầnă
khoángăc栄aăĐiatomităđượcăth吋ăhi羽nătrongăHìnhă2.1ăvàăBảngă2.1.ă
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Hình 2.1. Phân tích XRD của Điatomit nguyên khai 

ĐiatomităđượcăphânătíchăXRDăchoăkếtăquả:ăch泳aăch栄ăyếuăphaăvôăđịnhăhìnhăc栄aăSiO2,ăngoàiă
raăcònăkhoáng:ăQuartză,ăCristobaliteăvàăHematit.ăPhânătíchăđịnhălượngăcácăkhoángăc栄aăĐiatomită
đượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă2.1ă

Bảng 2.1: Thành phần khoáng c栄a điatomit Phú Yên 

Thành phần khoáng 
Tên mẫu Quartz: 

SiO2 Cristobalite:SiO2 Hematit: Fe2O3 Pha vô định hình 

ĐiatomităPhúăYênă 52,5ă 8,0ă 5,5ă 34ă

ăPhânătíchăcấuătrúcăĐiatomităbĕngăphươngăphápăSEMăvớiăđộăphóngăđạiă1000ălầnăvàă2000ă
lầnăchoăthấy:ăĐiatomităđượcătạoănênăbởiăcácăống,ătrênăb隠ămặtăcácăốngăđóăcóărấtănhi隠uăcácălỗă
xốpămaoăquảnălàmăchoădi羽nătíchăb隠ămặtăriêngă lớn.ăChínhăcácă lỗăxốpămaoăquảnănàyăchoăcácă
phầnătửănướcăđiăquaărấtănhanhăvàăcóăkhảănĕngăhấpăthụăcácăcặnănhỏătrênăb隠ămặtătrongălỗărỗng.ă
PhânătíchăSEMăc栄aăĐiatomităđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.2ă

 

  

Hình 2.2.a. Cấu trúc nguyên khai của 

Điatomít (Độ phóng đại 1000 lần) 

Hình 2.2.b. Cấu trúc nguyên khai của 

Điatomít (Độ phóng đại 2000 lần) 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 651

Bảng 2.1: Thành phần hóa c栄a nguyên liệu sử d映ng trong nghiên c泳u 

Tên 
 nguyên liệu SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O TiO2 MKN 

Điatomit,ă%ă 58.7
8ă

17.38ă 6.38ă 1.23ă 2.13ă 0ă 1.36ă 0.4ă 0.28 10.98 

Troătrấu,ă%ă 71.0ă 0.15ă 0.17ă 0.67ă 0.53ă 0ă 2.5ă 0.18ă 0.03 25.17 

2.2.2. Tro trấu 

TroătrấuăđượcălấyătạiăCầnăThơ.ăTroătrấuăđượcănghi隠nămịnăđếnăđộămịnăcònălạiătrênăsàngă0.08ă
mmă làă10%.ăThànhăphầnăhóaăhọcă c栄aăTroă trấuăđượcă th吋ăhi羽nă trongăbảngă2.2.ăThànhăphầnă
khoángăvàăcấuătrúcăTroătrấuăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă2.3ăvàă2.4.ă

Mauătroătrauă-ăTrungătamăXMBT

01-070-2161ă(C)ă-ăCoquimbiteă-ăFe2(SO4)3(H2O)9ă-ăWL:ă1.5406ă-ăHexagonală-ăPrimitive
00-004-0379ă(D)ă-ăCristobaliteă-ăSiO2ă-ăWL:ă1.5406ă-ăTetragonală-ăPrimitive
Operations :ăSmoothă0.048ăеă Im port
Mauătroătrauă-ăTrungătamăXMBTă-ăF ile:ăMauătroăt rauă-ăTrungătamăXMBT.rawă-ăType:ă2Th/Thălockedă-ăStart :ă5.000ă° ă-ăEnd:ă55.010ă°ă -ăStep:ă0.030ă° ă-ăStepăt ime:ă1. ăsă -ăTemp.: ă25ă°C ă(Room )ă-ăTimeăStarted:ă15
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Hình 2.3 . Phân tích thành phần khoáng (XRD) 

 của Tro trấu 

Hình 2.4 . Phân tích cấu trúc 

 (SEM) của Tro trấu 

KếtăquảăPhânătíchăXRDăc栄aăTroătrấuăchỉăraărằng:ăTroătrấuăch泳aăch栄ăyếuăSiO2ăvôăđịnhăhìnhă
(phaăth栄yătinh),ăcóăch泳aămộtălượngănhỏăkhoángăCristobalite.ăă

ă
Hình 2.5  Phân tích DTA-DTG của Tro trấu 
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KếtăquảăphânătíchăDTA-ăDTGăăc栄aăTroătrấuă(ăhìnhă2.5)ăchoăthấy:ăăkhiătĕngănhi羽tăđộă,ăTroătrấuă
cóă02ăđi吋măchuy吋năbiếnănhi羽tăđộ.ăMộtăđi吋măởă124.80Căvớiă trọngă lượngămấtă làă7.73%ă,ăđi吋mă
nàyălàămấtănướcăv壱tălýănằmătrongăm磯u.ăĐi吋măchuy吋năbiếnănhi羽tăđộălầnăth泳ăhaiălàă5050C,ătạiăđâyă
làăxuấtăhi羽năquáătrìnhăcháyăc栄aăthanăcònălạiătrongăhạtăTroătrấu.ăTổngăkhốiălượngămấtăc栄aăm磯uă
tạiăđi吋mănhi羽tăđộă tốiăđaă6000Călàă13.27%.ăTuyănhiên,ă th詠că tếăphână tíchă thànhăphầnăhóaăhọcă
trongăbảngă2.2ănh壱năđượcăhàmălượngămấtăkhiănungăc栄aăTroătrấuă(25.17%).ăTroătrấuăcóăhàmă
lượngămấtăkhiănungălớnănênăđượcăxácăđịnhăkhảănĕngăphátănhi羽tătrongăquáătrìnhăcháyăđượcăth吋ă
hi羽nătrongăbảngă2.3.ă

Bảng 2.3. Nhiệt trị c栄a Tro trấu 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị PP thử 

Nhi羽tălượngă(Qk)ă Kcal/kgă 1.368ă TCVNă200:2011ă

M磯uătroătrấuăcònălượngănhi羽tătrịărấtălớn,ăđâyălàălợiăthếăkhiăđưaăTroătrấuăvàoăthànhăphầnăc栄aă
hỗnăhợpăĐiatomităvừaătĕngăđượcăhàmălượngăSiO2ătrongăv壱tăli羽uălọc,ăvừaăcóănhi羽tătrịăđ吋ăgiảmă
nĕngălượngătrongăquáătrìnhăđốtăm磯u.ă

3. K蔭T QUẢ NGHIÊN CỨU  

Cácăăm磯uăhạtălọcăđượcăchếătạoăbằngăcáchăphốiătrộnătỷăl羽ăĐiatomităvàăTroătrấuăsaoăchoăthànhă
phầnăhóaăhọcăc栄aăhỗnăhợpăphốiăli羽uăcuốiăcùngănh壱năđượcăvớiăhàmălượngăSiO2ălớnăhơnă70%ă
trongăthànhăphần.ăHàmălượngăSiO2ătrongăcácăm磯uăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă3.1ă

Bảng 3.1. Thành phần SiO2 trong cấp phối h衣t l丑c   

TT KH M SiO2 
tổng TT KH M SiO2 

tổng TT KH M SiO2 
tổng 

1ă M1ă 74.57ă 9ă M9ă 80.11ă 17ă M17ă 85.65ă

2ă M2ă 77.17ă 10ă M10ă 82.13ă 18ă M18ă 87.09ă

3ă M3ă 79.76ă 11ă M11ă 84.15ă 19ă M19ă 88.53ă

4ă M4ă 82.36ă 12ă M12ă 86.17ă 20ă M20ă 89.97ă

5ă M5ă 77.34ă 13ă M13ă 82.88ă ă ă ă

6ă M6ă 79.65ă 14ă M14ă 84.61ă ă ă ă

7ă M7ă 81.95ă 15ă M15ă 86.34ă ă ă ă

8ă M8ă 84.26ă 16ă M16ă 88.07ă ă ă ă

Cácăm磯uăđượcăcânătỷăl羽ănhấtăđịnhăvàăđượcătrộnăđ隠u.ăM磯uăsauăkhiătrộnăxongăđượcăđưaăvàoă
máyăvêăviênăđ吋ătạoăviênăm磯u.ăCácăhạtăđượcătạoăraăcóăkíchăthướcătừă0.5ă-5mm.ăM磯uăsauăkhiăvêă
viênăcóăhìnhădạngăvàămàuăsắcăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă3.1.ă
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ă
ă

Hình 3.1. Mẫu sau khi vê viên chưa nung Hình 3.2. Mẫu được nung ở nhiệt độ 9000C 

ă ă

Hình 3.3. Mẫu được nung ở nhiệt độ 8500C Hình 3.4. Mẫu được nung ở nhiệt độ 1.0000C 

Cácăm磯uăsauăkhiăvêăviênăđượcănungăkhảoăsátăởă03ădảiănhi羽tăđộălàă:ă850,ăă9000Căvàă10000C,ă
thờiăgianănângănhi羽tălàă8ătiếngăvàăthờiăgianălưuăm磯uălàă3ătiếng.ăMàuăsắcăcácăhạtălọcăsauănungă
đượcă th吋ăhi羽nă trongăhìnhă3.2ă -3.4.ăM磯uăđượcănungăởănhi羽tăđộă8500Căcóădấuăhi羽uăchưaăkếtă
khối,ăm磯uăbởăăkhôngăcóăcườngăđộ.ăM磯uănungăởă10000Căcóămàuăđ壱măvàăcóădấuăhi羽uăcoăngótă
lớn.ăM磯uănungăởănhi羽tăđộă9000Căcóăkếtăkhốiătốt.ăVìăv壱yănhómăđ隠ătàiăđãăl詠aăchọnăm磯uănungăởă
nhi羽tăđộă9000Căđ吋ănungă20ăcấpăphốiăvàăthửăcácătínhăchất.ăKếtăquảăthửăđộăb隠năvaăđ壱păvàăđộă
b隠năaxităc栄aăcácăm磯uăcấpăphốiăđượcăth吋ăhi羽nătrongăbảngă3.1.ă

Bảng 3.1. Độ b隠n va đ壱p và độ b隠n axit c栄a các mẫu 

Ký 
hiệu 

Màu 
sắc 

Độ 
c泳ng 
sơ bộ  

K.  
lượng 
riêng, 
g/cm3 

Độ 
v叡 

v映n, 
% 

Độ 
b隠n 

axit, %

Hình ảnh trư噂c và sau khi va 
đ壱p 

Chú 
thích 

M1ă Vàngă
nâuă

Hạtă
c泳ngă

2.366ă 16.8ă 1.44ă

ă

Lõiăchưaă
chínă
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Ký 
hiệu 

Màu 
sắc 

Độ 
c泳ng 
sơ bộ  

K.  
lượng 
riêng, 
g/cm3 

Độ 
v叡 

v映n, 
% 

Độ 
b隠n 

axit, %

Hình ảnh trư噂c và sau khi va 
đ壱p 

Chú 
thích 

M2ă Vàngă
nhạtă

Hạtă
c泳ngă

2.32ă 12.8ă 1.1ă

ă ăăăăăă

Lõiăchínă

M3ă Vàngă
camă

Hạtă
c泳ngă

2.295ă 12ă 1.06ă

ă

Lõiăchưaă
chínă

M4ă Vàngă
nhạtă

Hạtă
c泳ngă

2.293ă 14.2ă 1.02ă

ă

Lõiăchínă

M5ă Vàngă
nâuă

Hạtă
c泳ngăă

2.322ă 22.3ă 1.3ă

ă
ă

Lõiăchínă

M6ă Vàngă
camă

Hạtă
c泳ngăă

2.341ă 10.6ă 0.64ă

ă

Lõiăchínă

M7ă Vàngă
nâuă

Hạtă
c泳ngă

2.317ă 18ă 1.26ă

ă

Lõiăchưaă
chínă
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Ký 
hiệu 

Màu 
sắc 

Độ 
c泳ng 
sơ bộ  

K.  
lượng 
riêng, 
g/cm3 

Độ 
v叡 

v映n, 
% 

Độ 
b隠n 

axit, %

Hình ảnh trư噂c và sau khi va 
đ壱p 

Chú 
thích 

M8ă Vàngă
nâuă

Hạtă
c泳ngă

2.314ă 25.6ă 0.98ă

ă

Lõiăchưaă
chínă

M9ă Vàngă
camă

Hạtă
c泳ngă

2.328ă 16.2ă 1.04ă

ă ă

Lõiăchưaă
chínă

M10ă Vàngă
camă

Hạtă
c泳ngă

2.332ă 9.6ă 1.34ă

ă ă

Lõiăchínă

M11ă Vàngă
nhạtă

Hạtă
c泳ngă

2.341ă 15.9ă 1.05ă

ă ă

Lõiăchưaă
chín,ăhạtă
nhẹă

M12ă Vàngă
nhạtă

Hạtă
c泳ng,ă
khôngă
đ隠uă
màuăă

2.315ă 28.7ă 0.87ă

ă

Lõiăchưaă
chín,ăhạtă
nhẹă

M13ă Vàngă
camă

Hạtă
c泳ngă

2.331ă 14ă 1.02ă

ă ă

Lõiăchínă
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Ký 
hiệu 

Màu 
sắc 

Độ 
c泳ng 
sơ bộ  

K.  
lượng 
riêng, 
g/cm3 

Độ 
v叡 

v映n, 
% 

Độ 
b隠n 

axit, %

Hình ảnh trư噂c và sau khi va 
đ壱p 

Chú 
thích 

M14ă
(lòă
gốm)ă

Vàngă
nhạtă

Hạtă
c泳ngă

2.321ă 15.1ă 1.06ă

ă

Lõiăchínă

M15ă Vàngă
camă

Hạtă
c泳ngă

2.316ă 18.4ă 1.0ă

ă

Lõiăchínă

M16ă Xámă Hạtă
xốpă

2.314ă 29ă 0.95ă

ă

Hạtădính,ă
nhẹă

M17ă Xámă Hạtă
xốpă

2.336ă -ă 0.78ă

ă

Hạtădính,ă
nhẹă

M18ă Xámă Hạtă
c泳ngă

2.318ă 32.1ă 0.84ă

ă

Hạtă
c泳ng,ă
đượcă

nungăvớiă
khốiă
lượngă
1/2ăbìnhă
thườngă
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Ký 
hiệu 

Màu 
sắc 

Độ 
c泳ng 
sơ bộ  

K.  
lượng 
riêng, 
g/cm3 

Độ 
v叡 

v映n, 
% 

Độ 
b隠n 

axit, %

Hình ảnh trư噂c và sau khi va 
đ壱p 

Chú 
thích 

M19ă Xámă Hạtă
xốpă

2.323ă -ă 0.81ă

ă

Hạtădính,ă
nhẹă

M20ă Xámă Hạtă
c泳ngă

2.331ă 28.5ă 0.79ă

ă

Hạtă
c泳ng,ă
đượcă

nungăvớiă
khốiă
lượngă
1/2ăbìnhă
thườngă

Từă bảngă kếtă quảă 3.1ă taă cóă bi吋uă đồă th吋ă hi羽nă mốiă quană h羽ă gi英aă hàmă lượngă troă trấuă vớiă
điatomitătớiăkhảănĕngăchịuăvaăđ壱păc栄aăhạtălọcăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă3.1.ă

ă ă

Hình 3.5. Quan hệ giữa hàm lượng SiO2 và độ vỡ vụn 

Từăbảngăkếtăquảă3.1ătaăcóănh壱năxétăsau:ă

-ăCácăm磯uăđ隠uăb隠nătrongămôiătrườngăaxităă

-ăKhiătĕngăhàmălượngăSiO2ăthìăđộăvỡăvụnă(độăb隠năvaăđ壱p)ăc栄aăm磯uătĕngălênăđángăk吋.ăTh詠că
tếă chỉă nh英ngă m磯uă cóă hàmă lượngă SiO2ă thấpă mớiă đạtă độă vỡă vụnă theoă tiêuă chuẩnă (<15%).ă
Nguyênănhânăcóăth吋ădoăhàmălượngăSiO2ălớnăsẽătạoăraăphaălỏngănhi隠uătrongăquáătrìnhălàmălạnhă
SiO2ăchuy吋năphaătạoănênătínhăgiònăchoăhạtălọc.ă

-ăKhiăhàmălượngăSiO2ătĕngăthìănhi羽tăđộănungăm磯uăcầnăgiảmăđ吋ăm磯uăkhôngăbịăchảy,ănhưngă
v磯năđảmăbảoăkếtăkhốiătốt.ă
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4. K蔭T LU一N  

ăăăKếtăquảănghiênăc泳uăảnhăhưởngăc栄aăhàmălượngăSiO2ătrongăhạtălọcănhưăsau:ă

-ăM磯uăcóăhàmălượngăSiO2ăătừă74%ă-ă80%ăcóănhi羽tăđộănungăm磯uătốiăưuălàă9000C.ăCácăm磯uă
cóăhàmălượngăSiO2ăcaoăhơnăcầnănungăm磯uăởănhi羽tăđộă8500C.ăKhiăhàmălượngăSiO2ătĕngăthìă
nhi羽tăđộănungăm磯uăcầnăgiảmăđ吋ăm磯uăkhôngăbịăchảy,ănhưngăv磯năđảmăbảoăkếtăkhốiătốt.ă

-ăăCácăm磯uăđ隠uăcóăkhảănĕngăb隠năaxit.ă

-ăKhiă tĕngăhàmă lượngăSiO2ă thìăđộăvỡăvụnăc栄aăm磯uă tĕngă lênăđángăk吋.ăTh詠că tếăchỉănh英ngă
m磯uăcóăhàmălượngăSiO2ăthấpămớiăđạtăđộăvỡăvụnătheoătiêuăchuẩnă(<15%).ăNguyênănhânăcóăth吋ă
doăhàmălượngăSiO2ălớnăsẽătạoăraăphaălỏngănhi隠uătrongăquáătrìnhălàmălạnhăSiO2ăchuy吋năphaă
tạoănênătínhăgiònăchoăhạtălọc.ă
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NGHIÊN CỨU S盈 DỤNG XỎC TÁC Đẩ QUA S盈 DỤNG C曳A 
PHÂN XƯỞNG CRACKING D井U M碓 LÀM NGUYÊN LI烏U 

SẢN XUẤT G渦M SỨ  

USINGăRECYCLEDăFLUIDăCATALYTICăCRACKINGăASăRAWă
MATERIALăFORăCERAMICăTILEăINDUSTRYă

ThS. Nguy宇n Văn Trung 
TrungătâmăGốmăs泳ăvàăTh栄yătinh,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Hi羽nănay,ăsảnălượngăgạchăgốmăốpălátăc栄aănướcătaăượcătínhăđạtăgầnă800ătri羽uăm2/ănĕm,ăvìăthếă

nhuăcầuănguyênăli羽uălàărấtălớn.ăTrongăkhiăcácănguồnănguyênăli羽uăt詠ănhiênăđangăcạnăki羽t,ăbaoăgồmă
cảă caoă lanh.ă Vi羽că sửă dụngă cácă nguồnă nguyênă li羽uă thayă thếă khácă làă cấpă thiết.ă Recycledă fluidă
catalyticăcrackingă(RFCC)ălàămộtăphếăthảiăc栄aăcôngănghi羽păhóaădầu,ănóăcóăthànhăphầnăchínhălàăoxită
nhômăvàăoxităsilicătươngăt詠ăvớiăcácănguyênăli羽uăthuộcănhómăalumosilicatădùngăchoăsảnăxuấtăgạchă
ốpălát.ăTrongănghiênăc泳uănàyămôătảăvi羽căsửădụngăRFCCăthayăthếăcaoălanhălàmănguyênăli羽uăsảnă
xuấtăgạchăgốmăốpălát.ăCácătínhăchấtăcôngăngh羽ănhưăđộănhớtăc栄aăhồ,ătỷătrọng,ăcườngăđộămộc,ămấtă
khiănung,ăđộăco,ăcườngăđộăuốn,ăđộăhútănước…thayăđổiăraăsaoăđượcălàmărõ.ă

Từ khóa: xúcătácăphếăthải,ănguyênăli羽uăsảnăxuấtăgạchăốpălát,ătáiăchếăphếăthải,ăthayăthếăcaoă
lanh,ăsảnăxuấtăgạchăốpălát...ă

Abstract:  
Currently,ă ceramică tileă productivityă isă aboută 800ă millionă m2ă peră year,ă therefore,ă theă

requirementăaboută theăquantityăofă rawămaterială isă tooămuchămore..ăWhenănaturalămaterialăareă
runningă out,ă includingă kaolin.ă Theă usingă substitutionă rawămaterială isă required.ă Recycledă fluidă
catalyticăcrackingă(RFCC)ăisăwasteăofăoilăindustry,ătheămainăcompositionăofăRFCCăareăaluminiumă
oxideă(Al2O3)ăandăsiliconăoxideă(SiO2),ăthatăareăsimilarăalumosilicateărawămaterialăforăceramicătileă
industry.ăThisăstudyădecribesătheăusingăofăRFCCăasăaărawămaterialătoăreplaceăkaolinăinăbatchăofă
ceramică tile.ă Theă resultsă obtainedă clearlyă demonstrateă thată theă viscosity,ă density,ă strengthă ofă
greenătile,ălossăofăignitionă(LOI),ăshrinkage,ăstrengthăofătile,ăwaterăabsorption…ă

Keyword:ă RFCC,ă recycledă fluidă catalytică cracking,ă rawămaterial,ă tileămanufacturer,ă reuseă
industrialăwaste,ăkaolinăsubstitute…ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Ngàyănay,ătấtăcảăcácănhàămáyălọcădầuătrênăthếăgiớiăđ隠uăápădụngăcôngăngh羽ăcrackingăxúcătácă
tầngăsôiă(FluidăCatalyticăCracking,ăviếtătắtălàăFCC).ăChấtăxúcătácăchoăcôngăngh羽ănàyăđượcăgọiă
làăxúcătácăFCC.ă
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Hầuăhếtăcácăchấtăxúcătácăcrackingătrướcăkiaăđ隠uăđượcăchếătạoătừăđấtăsétăhoạtăhoáăaxităvàă
cácăaluminosilicatăvôăđịnhăhình.ăCácăxúcătácăđóăcóăhoạtătính,ăđộăchọnălọcăhấpăvàăthờiăgianăhoạtă
độngăngắn.ăMãiăđếnăgi英aănh英ngănĕmă60ăc栄aă thếăkỷă trước,ăcácăxúcă tácăcrackingăch泳aăzeolită
mớiăđượcăbắtăđầuăsửădụngă trongăcôngăngh羽ăFCC.ăTừăđó,ă cácănhàă lọcădầuămớiăbắtăđầuăcóă
đượcămộtăcôngăngh羽ăFCCăvớiăhi羽uăsuấtăgasolină(xĕng)ăcaoănhờăzeolităcóăhoạtătínhăxúcătácăvàă
độăchọnălọcătốtăhơnănhi隠uăsoăvớiăaluminosilicatăvôăđịnhăhình,ăcácăoxyt,ăkhoángăsétă(clay)...ăChấtă
n隠năch泳aăcácămaoăquảnătrungăbìnhăvàălớn,ăcácătâmăaxităyếuănênăcóăth吋ăcrackingăsơăbộăcácă

hydrocacbonăphânătửă lớn,ă tạoăđi隠uăki羽năthu壱nă lợiăchoăquáătrìnhăkhuếchătánăchấtă thamăgiaă
phảnă泳ngăvàăsảnăphẩmăphảnă泳ng;ăchấtăn隠năhỗătrợăquáătrìnhătruy隠nănhi羽tătrongăchấtăxúcătác.ă
Chấtăn隠năcònălàănơiă“bắtăgi英ătừăxa”ăcácătácănhânăngộăđộcăzeolită(V,ăNi,ăcácăhợpăchấtănitơ...),ă
bảoăv羽ăcácăphaăhoạtăđộngăxúcătác.ăTrongăchấtăn隠năch泳aăcácăchấtăcóăvaiătròăliênăkếtăgi英aăcácă
hợpăphầnăxúcătácătạoănênăđộăb隠năcơăhọcăchoăchấtăxúcătác.ăNgoàiă2ăhợpăphầnăchínhă(zeolităYă
vàăchấtăn隠n)ătrongăxúcătácăFCC,ănhi隠uăkhiăngườiătaăcònăthêmăvàoăcácăchấtăphụătrợă(additive)ă
đ吋ălàmăchoăchấtăxúcătácăFCCăđạtăđượcămụcătiêuăcụăth吋ăc栄aăcácănhàămáyălọcădầu.ăVíădụ,ăthêmă
kimăloạiăPtăđ吋ăxúcătiếnăquáătrìnhăCOă=>ăCO2,ănghĩaălàăđ吋ăgiảmăthi吋uălượngăkhíăthảiăCOăraămôiă
trường;ăthêmăzeolităГSM-5ăđ吋ăgiaătĕngăchỉăsốăoctanăc栄aăgasolinăhoặcătĕngăhi羽uăsuấtăpropylenă
(dùngăchoăquáătrìnhăsảnăxuấtăpolypropylen,ăPP)....[1]ă

Cóăth吋ăhìnhădungăcácăhợpăphầnăc栄aăchấtăxúcătácăFCCănhưăsơăđồăsau:ă

ă
Hình 1: Sơ đồ sản xuất xúc tác FCC 

ăГeoliteălàăthànhăphầnăquanătrọngănhấtăc栄aăFCC.ăNóămangăđếnăchoăxúcătácă:ă
-ăTínhăchọnălọcă(Selectivity).ă

-ăHoạtătínhă(Activity).ă
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ă Chấtămangă(Matrix):ăChấtămangăđượcăsửădụngălàăoxytănhôm.ăChấtămangăcũngăcóăhoạtă
tính,ătuyănhiênăkhôngăcóătínhăchọnălọcăcaoănhưăГeolite.ăChấtămangăđóngăvaiătròăđángăk吋ă
trongăchấtălượngăc栄aăxúcătác.ăCácălỗărỗngăc栄aăГeoliteăquáănhỏ,ăkhôngăth吋ăchoăcácăphẩnă
tửăHCălớnăkhuếchătánăvào.ăMộtăchấtămangăhi羽uăquảăphảiăcóăkhảănĕngăchoăphépăkhuếchă
tánăHCăvàoăvàăraăkhỏiăxúcătác.ăCácăphảnă泳ngăcrackingăsơăcấpăxảyăraătrênăchấtămang.ă
Tâmăacidătrênăchấtămangăkhôngăcóătínhăl詠aăchọnăcaoănhưăГeolite,ănhưngăcóăkhảănĕngă
Crackăcácăphânătửălớn,ănh英ngăphânătửăkhôngăcóăkhảănĕngăthâmănh壱păvàoăcácălỗărỗngă
c栄aăГeolite.ăSảnăphẩmălàăcácăphânătửănhỏăhơnăsẽăcóăkhảănĕngăchuiăvàoăcácălỗărỗngăc栄aă
Гeolite.ăChấtămangăcóăth吋ăđóngăvaiătròăb磯yăcácănguyênătửăVăvàăcácăphânătửămangăNăcóă
tínhăki隠m.ăNh英ngăchấtănàyăcóăkhảănĕngălàmăngộăđộcăГeolite.ăNhưăv壱yămộtătrongănh英ngă
ưuăđi吋măc栄aăchấtămangălàălàmăgi英ăchoăГeoliteăkhôngăbịămấtăhoạtătínhăsớmădoănh英ngă
tạpăchất.ă

ă Chấtăđộnăvàăchấtăkếtădínhă:ăChấtăđộnălàăloạiăđấtăsétăthêmăvàoăxúcătácăđ吋ălàmăloãngăhoạtă
tínhăc栄aănó.ăCaoălanhăthườngăđượcăsửădụngălàmăchấtăđộnăc栄aăxúcătácăFCC.ăNgoàiăra,ă
caoălanhăcònăđượcăsửădụngălàmăbộăkhungăđ吋ăphátătri吋năcácătinhăth吋ăГeoliteăởătrênănó.ă
ChấtăkếtădínhăgiúpăgắnăkếtăГeolite,ăchấtămangăvàăchấtăđộnăvớiănhau.ăCh泳cănĕngăc栄aă
chấtăđộnăvàăchấtăkếtădínhălàăđảmăbảoătínhăb隠năv壱tălýăc栄aăxúcătác,ăđảmăbảoămôiătrườngă
khuếchătánănhi羽t.ă

Rấtănhi隠uănghiênăc泳u[2-4]ăđãăchỉăraărằngăxúcătácăFCCăđãăquaăsửăărấtămịn,ăcácăhạtăcóăkíchă
thướcăkhôngăquáă20ăµm,ănhỏăhơnătrungăbìnhăkhoảngă3ălầnăsoăvớiăhạtăxúcătácăbanăđầu.ăCỡăhạtă
rấtănhỏăc栄aăxúcătácăFCCăđãăquaăsửădụngăsẽătạoăchoăchúngăcóăđộăbámădínhărấtăcao,ăkhôngăcầnă
giaăcôngăthêm,ăítălàmăgiảmătínhăchấtăcơălýăc栄aămộc,ătạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăkhiă泳ngădụngăvàoă
sảnăxuấtăgạchăốpălátăvàăs泳ăv羽ăsinh. 

Thànhăphầnăhócăhọcăc栄aăxúcătácăFCCăđãăquaăsửădụngăch栄ăyếuălàăAl2O3ăvàăSiO2,ăvớiăphầnă
trĕmă khốiă lượngă tươngă 泳ngă khoảngă 50%ă vàă 40%[4,ă 5],ă phùă hợpă vớiă nguyênă li羽uă tạoă gạchă
khôngănungăhoặcăcácăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăhọăsilicatăkhác.ă

V隠ăthànhăphầnăpha,ăFCCăch栄ăyếuălàătinhăth吋ăГeolităvàăphaăvôăđịnhăhìnhăcóăgốcălàăcácăoxită
Al2O3ăvàăSiO2.ăNhưăv壱yăFCCăcóăthànhăphầnătươngăt詠ăcácăkhoángăsilicatăkhácănênăhoànătoànă
cóăkhảănĕngălàmănguyênăli羽uăchoăcácăsảnăphẩmăsilicată

Trongănghiênăc泳uănàyăsẽălàmărõăsửădụngăRFCCăthayăthếăchoăcaoălanhătrongăbàiăphốiă li羽uă
sảnăxuấtăgạchăốpălát,ăcácătínhăchấtăcôngăngh羽ăthayăđổiăraăsaoăvớiăs詠ăcóămặtăc栄aăRFCCătrongă
bàiăphốiăli羽u.ăă

2. V壱t liệu và phương pháp nghiên c泳u 

2.1. Nguyên liệu sử d映ng 

Caoă lanhă sửă dụngă choă nghiênă c泳uă làă caoă lanhă Phúă Thọă đượcă cungă cấpă bởiă côngă tyă
Vinaglazedămàuătrắng,ădạngăcụcăvớiăcácăthôngăsốănhưăsau:ă
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Bảng 9. Thành phần hóa cao lanh Phú Th丑 

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

caoălanhăPhúăthọă(%ăKL)ă 46,92ă 35,84 0,43ă 0,7ă 0,2ă 0,38ă 1,12ă 0,0ă 13,6ă

RFCCăăđượcăcungăcấpăbởiăcôngătyăLILAMAăEMEăcóămàuăđất,ădạngăbộtămịn,ătrongăbảngă2.ă

Bảng 10. Thành phần hóa RFCC 

Thànhăphầnăhóaă SiO2ă Al2O3ă Fe2O3ă CaOă TiO2ă MgOă K2Oă Na2Oă MKNă

RFCCă(%ăKL)ă 47,34ă 45,72ă 0,93ă 0,70ă 0,38ă 0,75ă 0,06ă 0,43ă 2,81ă

Ngoàiăraăcònăsửădụngăcácănguyênăli羽uăkhácănhưăđấtăsét,ătrườngăthạch,ăthạchăanh,ăbộtăđáă
vôi,ătalc… 

2.2 Phương pháp nghiên c泳u 

Cácănguyênăli羽uăđượcăt壱păhợp,ăphânătíchăthànhăphầnăhóa,ătínhătoánăđưaăraăbàiăphốiăli羽u.ăSửă
dụngăRFCCăthayăthếăcaoălanhătrongăbàiăphốiă li羽uăvớiăcácăm泳căthayă50ă%,ă100ă%ălượngăcaoă
lanhătrongăphốiă li羽u,ăchiếmătỷă l羽ătươngă泳ngă8ăvàă16ă%ătrongătổngăbàiăphốiă li羽u.ăCácăbàiăphốiă
li羽uăđượcăcânăđịnhălượng,ăđưaăvàoămáyănghi隠năhànhătingătrongă10ăphútăvớiătốcăđộă250ăvòngă/ă
phút.ăHồă thuăđượcăsauănghi隠năđemăxácăđịnhăđộăsótă sàng,ă tỷă trọng,ăđộănhớt.ăĐi隠uăchỉnhăhồă
bằngăphụăgiaănghi隠năđ吋ăhồăđạtăyêuăcầu.ăHồăđượcăsấyăkhô,ăsauăđóătiếpătụcăđượcăcánămịnăvàă
tạoăẩmăvớiălượngă8%.ăĐ吋ăđồngănhấtăẩmăchoăbàiăphốiăli羽uătrongă24hăsauăđóăđemăépătrênăkhuônă
4ăcmăxă20ăcm.ăXácăđịnhăcườngăđộămộc.ăMộcăsauăđóăđượcătrángămenăđemănungătrongălòăthanhă
lĕnăthíănghi羽mătrongă50ăphút.ăSảnăphẩmăthuăđượcăđượcăphânătíchăcácătínhăchấtăcơălý.ă

Bảng 3 Các bài phối liệu sử d映ng 
Bài phối liệu Đất sét Cao lanh Felspat Đá Vôi Talc RFCC

Aă(%ăkhốiălượng)ă 41ă 17ă 30ă 10ă 2ă 0ă

B-ăthayă50%ă(%ăkhốiălượng)ă 41ă 9ă 30ă 10ă 2ă 8ă

C-thayă100ă%ă(%ăkhốiălượng)ă 41ă 0ă 30ă 10ă 2ă 17ă

Các phương pháp nghiên c泳u sử d映ng: 
ăPhânătíchăthànhăphầnăhóaăTCVNă7131:2002ă
ăXácăđịnhăh羽ăsốăgiãnănởănhi羽tătheoăTCVNă6415-8:2016ă
ăXácăđịnhăđộăb隠năsốcănhi羽tătheoăTCVNă6415-12:2016ă
ăXácăđịnhăđộăhútănướcătheoăTCVNă6415-3:2016ă
ăXácăđịnhăcườngăđộăuốnătheoăTCVNă6415-4:2016ă
Ngoàiăraăsửădụngăcácăphươngăphápăphiătiêuăchuẩnătínhăđộăco,ămấtăkhiănung,ăcườngăđộămộc.ă
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3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Tính chất c栄a hồ v噂i s詠 có mặt c栄a RFCC 

Cácăbàiăphốiăli羽uăđượcăcânăđịnhălượngă500g,ăthêmăphụăgiaănghi隠năởăm泳că1%,ă250ămlănước,ă
nghi隠nă trongă10ăphút,ă tốcăđộă250ăvòngă /ăphút.ăCácă tínhăchấtă c栄aăhồă thuăđượcă th吋ăhi羽năquaă
Bảngă4:ă

Bảng 4. Tính chất hồ 

ă A B C 

Dă(g/ml)ă 1,7ă 1,71ă 1,62ă

Vă(s)ă 18ă 20ă Khôngăchảyăthànhă
dòngă

Sótăsàngă(%)ă 5,4ă 5,43ă -ă

Tínhă lưuăbiếnăc栄aăhồăđãă thayăđổiăkhiă cóămặtăRFCC,ăđộă linhăđộngăc栄aăhồăgiảmămạnhăkhiă
lượngăRFCCătĕngălên.ăĐ吋ăkhắcăphụcăđi隠uănày,ăcầnăbổăsungăthêmăphụăgiaătrợănghi隠n.ăKếtăquảă
th吋ăhi羽năởăBảngă5:ă

Bảng 5. Tính chất hồ sau đi隠u chỉnh 

ă A B C 

Dă(g/ml)ă 1,7ă 1,71ă 1,62ă

Vă(s)ă 18ă 20ă 13ă

Sótăsàngă(%)ă 5,4ă 5,43ă 5ă

Sauăđi隠uăchỉnh,ăđộălinhăđộngăc栄aăhồăđãătĕngălênăkhiăthayăthếă100ă%ăcaoălanhăbằngăRFCC.ă
Nhưăv壱yăhoànătoànăcóăth吋ăđi隠uăchỉnhăđượcăcácăthôngăsốăcôngăngh羽ăc栄aăhồăđạtăyêuăcầu.ă

3.2 Các tính chất cơ lý 

Cácăbàiăphốiăli羽uăsauănghi隠năđượcăsấyăkhô,ălĕnămịn,ătạoăẩm,ă栄,ătạoăhình,ănungăvàăki吋mătraă
cácătínhăchất.ă

3.2.1 Ngo衣i quan 

雲ăcảăbaăm磯uăA,ăB,ăCăcácăsảnăphẩmăthuăđượcăgi英ăđượcăhìnhădạng,ăkhôngăcongăvênh,ăb隠ă
mặtămenă bóngă đ隠u,ă khôngă cóă khuyếtă t壱t.ă Nhưă v壱yă cóă th吋ă thấyă rằngăRFCCă khôngă làmă ảnhă
hưởngăđếnămenătrênăsảnăphẩm.ă

3.2.2 Các tính chất cơ lý 

Cácătínhăchấtăcơălýăc栄aăsảnăphẩmăthuăđượcăth吋ăhi羽năquaăBảngă5:ă
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Bảng 6. Tính chất cơ lý 

ă Co nung MKN R uốn Hút nư噂c R mộc 

Aă 0,9ă 8,94ă 13,6ă 17,5ă 0,34ă

Bă 1,2ă 8,47ă 13,75ă 17,1ă 0,44ă

Că 1,55ă 8,5ă 14,2ă 17,6ă 0,51ă

Vớiăs詠ăcóămặtăc栄aăRFCCăởăm泳căthayăthếă50%ă(bàiăB)ăvàă100ă%ă(BàiăC).ăCácătínhăchấtăgầnă
nhưăkhôngăthayăđổi.ăRiêngăvớiăđộăcoăthìăởăhaiăbàiăBăvàăCătĕngălên.ăĐi隠uănàyăcóăth吋ăđượcălýăgiảiă
bởiăkhiădùngăRFCCăthayăthếăcaoălanhăthìălượngăSiO2ăởădạngăquartzăgiảm,ăhàmălượngănguyênă
li羽uăgầyăgiảmă làmăchoăđộăcoă tĕngă lên.ăĐộăcoăc栄aăbàiăphốiă li羽uăhoànă toànăcóă th吋ăđi吋uăchỉnhă
đượcăthôngăquaăbổăsungăSiO2ădạngăquartz.ă

Nhưăv壱y,ăcóă th吋ănóiă rằngănguyênă li羽uă thayă thếăRFCCăhoànă toànăđápă泳ngăđượcăcácăđi隠uă
ki羽năc栄aăsảnăxuấtăđưaăra,ăthayăthếăcaoălanhătrongăbàiăphốiăli羽uăsảnăxuấtăxươngăgạchă

4. Kết lu壱n 

Kếtăquảănghiênăc泳u,ăphânătích,ăkhảoăsátăchoăcácăkếtăquảănhưăsau:ă
ă Sử dụng RFCC có thể thay thế cao lanh hoàn toàn. 

ă Khi đưa RFCC và thay thế cao lanh thì tính chất hồ bị thay đổi, độ linh động giảm theo 
lượng tăng của RFCC. Việc này có thể giải quyết bằng cách tăng lượng phụ gia nghiền 
để hồ đạt độ linh động yêu cầu. Tuy nhiên RFCC có kích thước hạt nhỏ nên có thể giảm 
thời gian nghiền. 

ă Khi thêm RFCC vào bài phối liệu thì các chỉ tiêu cơ lý như độ hút nước, cường độ uốn, 
mất khi nung có thay đổi nhưng rất ít, không đáng kể. Chỉ có độ co nung tăng lên, điều 
này có thể dự đoán là do hàm lượng SiO2 ở dạng Quartz giảm. 

ă Khi sử dụng RFCC thay thế cao lanh bề mặt men không bị biến đổi, tác động trông thấy 
nào(không gây ra khuyết tật men). 

ă Vấn đề tồn tại duy nhất là độ co lớn hơn khi sử dụng R có thể điều chỉnh bằng cách tăng 
hàm lượng của SiO2 (tăng % các nguyên liệu chứa nhiều SiO2 (felspat…). 
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ĐÁNH GIÁ CỌNG NGH烏 X盈 Lụ CHẤT THẢI R溢N  
VÀ ĐỀ XUẤT MỌ HÌNH X盈 Lụ PHỐ H営P 

EVALUATIONăOFăSOLIDăWASTEăTREATMENTăTECHNOLOGYăANDă
PROPOSALăOFăSUGGESTEDăTREATMENTăMODELă

KS. Nguy宇n Hồng Quang, ThS. Nguy宇n Thị Tâm 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Nguyăcơăôănhi宇mămôiătrườngăvàătácăđộngătớiăs泳căkhoẻăcộngăđồngădoăchấtăthảiărắnăgâyăraă

đangătrởăthànhămộtătrongănh英ngăvấnăđ隠ăcấpăbáchăc栄aăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrườngăởănướcăta,ă
đặcăbi羽tălàăcácăđôăthịă lớn.ăĐãăcóănhi隠uăphươngăpháp,ăcôngăngh羽ăxửălýăchấtăthảiărắnătiênătiếnă
trongănướcăvàătrênăthếăgiớiăđượcăápădụngătạiăVi羽tăNam.ăTuyănhiênăv磯năcònătồnătạiănhi隠uăbấtă
c壱pădoăđi隠uăki羽năc栄aăVi羽tăNamăcóănhi隠uăkhácăbi羽tăđốiăvớiăcácănướcătrênăThếăgiới.ăĐánhăgiáă
côngăngh羽ăxửălýăchấtăthảiărắnăvàăđ隠ăxuấtămôăhìnhăxửălýăphùăhợpănhằmămụcătiêu:ă(1)ăĐánhăgiáă
ưuănhượcăđi吋măvàăhi羽uăquảăxửălýăc栄aăcácăcôngăngh羽ăxửălýăchấtăthảiărắnăđangăđượcăápădụngă
tạiăVi羽tăNamăvàătrênăthếăgiới;ă(2)ăĐ隠ăxuấtăcácăcôngăngh羽ăxửălýăchấtăthảiărắnătạiăcácăđôăthịăphùă
hợpăvớiăđi隠uăki羽năc栄aăVi羽tăNam.ă

Từ khóa: Chấtăthảiărắn;ăxửălýăchấtăthảiărắn.ăă

Abstract:  
Theăriskăofăenvironmentalăpollutionăandăimpactsăonătheăpublishăhealthăcausedăbyăsolidăwasteă

isăbecomingăanăurgentă issuesăofăenvironmentalăprotectionăinăVietnam,ăespeciallyă inăbigăcities.ă
Manyă methods,ă advancedă technologiesă ină solidă wasteă treatmentă ină theă worldă haveă beenă
appliedăinăVietnam.ăHowever,ăthereăstillăexistămanyăproblemsăbecauseătheăconditionăofăVietnamă
isă quiteă differentă fromă otheră countriesă ină theă world.ă Evaluationă ofă solidă wasteă treatmentă
technologyă andă proposală ofă suggestedă treatmentă modelă withă theă aim:ă (1)ă Evaluatingă theă
advantagesă &ă disadvantagesă andă theă processingă efficiencyă ofă theă solidă wasteă treatmentă
technologiesă beingăappliedă inăVietnamăandă ină theăworld;ă (2)ăProposingă someăsuitableă urbană
solidăwasteătreatmentătechnologiesăwithăVietnam'săcondition.ă

Keywords: Solidăwaste,ăsolidăwasteătreatment.ă

ă

1. Lo衣i, nguồn phát sinh 

TheoăNghịăđịnhăsốă59/2007/NĐăậăCPăngàyă9ăthángă4ănĕmă2007ăc栄aăChínhăph栄:ă

-ăPhânăloại:ăchấtăthảiărắnăthôngăthườngăvàăchấtăthảiărắnănguyăhại.ăă
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-ăQuảnălý,ăchấtăthảiărắnăđượcăchiaăthành:ăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtă(chiếmă60-70ălượngăCTRă
phátăsinh),ăchấtăthảiăcôngănghi羽p,ăchấtăthảiărắnăxâyăd詠ngăvàăchấtăthảiăyătế…ă

Chấtăthảiărắnăsinhăhoạtătạiăcácăđôăthịăcóăthànhăphầnăch栄ăyếuălàăh英uăcơă(th泳căĕnăthừa,ăc栄,ă
quả,ăxácăxúcăv壱t…),ăthànhăphầnăvôăcơă(giấy,ănh詠a,ăcaoăsu,ăda,ăth栄yătinh…),ăchấtărắnănguyăhạiă
nhưăpin,ăácăquyăhỏng,…Chấtăthảiăsinhăhoạtătừăcácăhộăgiaăđình,ăcácăkhuăchợăvàăkhuăkinhădoanhă
HàăNộiăch泳aămộtătỷăl羽ălớnăcácăchấtăh英uăcơăd宇ăphânăh栄yăkhoảngă50%.ă

Theoăd詠ăbáoăc栄aăBộăXâyăd詠ngăvàăBộăTN&MT,ăđếnănĕmă2025,ăkhốiălượngăCTRăphátăsinhă
ướcătínhăđạtăkhoảngă44ătri羽uătấn/nĕm.ă[1]ă

ă
Hình 1.  Biểu đồ Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh 

2. Các công nghệ xử lý chất thải rắn đang được 泳ng d映ng ở Việt Nam và trên thế gi噂i 

2.1. Công nghệ chôn lấp Hợp vệ sinh (HVS): 

Lượngă rácă đượcă chônă lấpă hi羽nă nayă chiếmă khoảngă 60%ă tổngă lượngă rácă phátă sinh.ăCôngă
ngh羽ăchônălấpăhợpăv羽ăsinhăđượcăápădụngătrênă28ătỉnhăthànhăởăVi羽tăNam.ăă

Rácăđượcăchônătrongăcácăhốăcóăđộăsâuă-7măsoăvớiămặtăđất.ăĐổărácăthànhă9lớp,ămỗiălớpăcóă
chi隠uădàyă2,2m,ăđượcăngĕnăcáchăbởiă8ălớpăđấtăph栄ătrungăgian,ămỗiă lớpăcóăchi隠uădàyă0,15m,ă
lớpăđấtăph栄ătrênăcùngădàyă1,3m,ălớpălótăđáyădàyă0,5măbaoăgồm:ălớpănh詠aăHDPE,ăcát,ăh羽ăthốngă
thuăgomănướcăthải,ălớpălótăcóătácădụngăkhôngăchoănướcăthảiăthấmăvàoăđất.ăTổngăchi隠uăcaoăc栄aă
đụnărácăsauăkhiăđổălàă23m.ă

-ăH羽ăthốngăthuănướcăthảiăđiăxửălý;ă

-ăLớpălótăđáyăbằngănh詠a:ăTránhănướcărácăngấmăvàoăđất.ă
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ăă ă
Hình 2. Bãi chôn lấp chất thải HVS Nam Sơn, Sóc Sơn, HN 

2.2. Sản xuất phân h英u cơ vi sinh theo công nghệ hiếu khí 

Côngăngh羽ăsảnăxuấtăphânăh英uăcơăviăsinhăhiếuăkhíălàăquáătrìnhăsửădụngăcácăviăsinhăv壱tăhiếuă
khíă(ưaăkhí,ăcầnăoxi)ăphânăh栄yăcácăchấtăh英uăcơăd宇ăphânăh栄yătrongărácăthảiă(Cácăchấtăd宇ăbịăviă
sinhăv壱tăphânăh栄yăậăPhânăh栄yăsinhăhọc)ă thànhăCO2,ăH2Oăvàăsinhăkhốiă (tếăbàoăviă sinhăv壱t).ă
Côngăngh羽ăsảnăxuấtăphânăh英uăcơăviăsinhătheoăphươngăphápăhiếuăkhíăđượcăápădụngătạiă10ătỉnhă
thànhătạiăVi羽tăNam.ă:ăNhàămáyăchếăbiếnăphếăthảiăCầuăDi宇nă(HàăNội);ăNhàămáyăxửălýăchấtăthảiă
thànhăphốăNamăĐịnh;ăXíănghi羽păxửă lýărácăthảiăsảnăxuấtăphânăbónăthànhăphốăTháiăBình;ăNhàă
máyăchếăbiếnăphếă thảiăVi羽tăTrìă (PhúăThọ);ăXíă nghi羽păquảnă lýă vàă chếăbiếnă rácă thảiă LongăMỹă
(BìnhăĐịnh);ăNhàămáyăxửălýărácăChánhăPhúăHòaă(BìnhăDương);ăNhàămáyăxửălýărácăthảiăTrảngă
Dàiă (ĐồngăNai);ăNhàămáyăxửă lýă rácăTp.ăPhanăThiếtă (BìnhăThu壱n);ăNhàămáyăxửă lýăCTRăTamă
Đi羽pă(NinhăBình);ăKhuăxửălýăCTRăThungăĐámăGaiă(HàăNam).ă

ă
Hình: 3. Tách rác vô cơ trước khi ủ 

ă
Hình: 4. Sàng lồng tách rác vô cơ trước khi ủ 

ă
Hình 5. Phân hữu cơ 

ă
Hình 6. Mùn sau ủ 
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2.3. Công nghệ đốt 

Côngăngh羽ăđốtăchấtăthảiălàăphươngăphápăxửălýăchấtăthảiăbằngănhi羽t,ăthôngăquaălòăđốtăchấtă
thải.ăCóănhi隠uăloạiălòăđốtăchấtăthảiăkhácănhau,ătuyănhiênăphảiăđảmăbảoămộtăsốăyêuăcầuăchính:ă
nhi羽tăđộăbuồngăđốtăth泳ăcấpă>1.000ă0C,ăthờiăgianălưuăcháyătă>2s,ăcóăh羽ăthốngăxửălýăkhíăthảiăđảmă
bảoăcácăTCVNăv隠ămôiătrườngăhi羽năhành.ăCóăcácăloạiăsau:ă

-ăĐốtăkhôngăthuăhồiănhi羽t;ă

-ăLòăđốtăchấtăthảiăthuăhồiănhi羽t;ă

-ăĐốtăchấtăthảiătrongălòăxiămĕng;ă

-ăCôngăngh羽ăđốtăchấtăthảiăbằngăplasma.ă

 2.4. Công nghệ t衣o viên ép nhiên liệu (RDF) 

Làămộtăphầnăc栄aătổngăth吋ădâyăchuy隠năxửălýăchấtăthảiărắn.ăCh栄ăyếuădùngăđ吋ăxửălýăcácăchấtă
h英uăcơăkhóăphânăh栄yăsinhăhọcăvàăkhôngăcònăkhảănĕngătáiăsửădụng.ă

2.5. Công nghệ nhiệt phân nilon thành dầu 

Đâyălàămộtăphầnătrongătổngăth吋ădâyăchuy隠năxửălýărácăthảiărắn,ăđốiăvớiărácăthảiăđãăđượcăphână
loại,ăchỉăxửălýănilon.ă

3. Các tổ hợp công nghệ xử lý rác được 泳ng d映ng t衣i Việt Nam 

3.1. Công nghệ AIC 

Đâyălàăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăphânăh英uăcơătừărácăthảiăh英uăcơăkhóăphânăh栄y.ăă

3.2. Công nghệ Seraphin 

Côngă ngh羽ăSERAPHINă đượcă ápă dụngă tạiă cácă tỉnh,ă thànhă phố:ă Nhàămáyă xửă lýă rácă Th栄yă
Phươngă(Huế),ăRạchăGiáă(KiênăGiang),ăĐôngăVinhă(Ngh羽ăAn);ăNhàămáyăxửă lýăchấtă thảiăSơnă
tâyă(HàăNội);ăNhàămáyăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăĐồngăVĕnă(HàăNam).ă

Phânăloại;ă

-ă曳ăcompost;ă

-ăXửălýăchấtăthảiădẻo;ă
ă-ăXửălýăphầnărácăvôăcơ.ă

3.3. Công nghệ Tâm Sinh Nghƿa (An Sinh) 

Rácăđượcăphânăraă3ăloạiăbằngăcôngăngh羽ăthổiăgióă(gióăngangăvàăgióădọc):ăchấtăvôăcơ,ăchấtă
h英uăcơăd宇ăphânăh栄y,ănilon,ănh詠a.ă

-ăChấtăthảiăh英uăcơăd宇ăphânăh栄y:ăĐượcă栄ăsảnăxuấtăcácădạngăphânăbónăh英uăcơă(h英uăcơăviă
sinh,ăh英uăcơăkhoángăđaăviălượng,ămùnăh英uăcơăcảiătạoăđất,ă…).ă
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-ăPhếăthảiădẻo:ăĐượcătáiăchếăvàătạoănguồnănguyênăli羽uăchoăngànhănh詠aădẻoătáiăchế./ă

-ăChấtăthảiăh英uăcơăkhóăphânăh栄y:ăĐượcăđốtătrongălòăđốtărác,ănhi羽tăđượcăthuăsửădụngăchoă
quáătrìnhăsấy.ă

-ăChấtă thảiăvôăcơ:ăĐượcădùngăđ吋ăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngănhư:ăgạchă látăđường,ăgạchă
khôngănung.ă

3.4.  Công nghệ khu xử lý Đa Phư噂c (Công nghệ Hoa KǶ) 

Quyătrìnhăcôngăngh羽:ăRácăđượcăt壱pătrung,ăphânăloại:ă

-ăRácăthảiăh英uăcơăd宇ăphânăh栄y:ăSảnăxuấtăphânăcompostă(côngăsuấtă100ătấn/ngày);ă

-ăRácăthảiăh英uăcơăkhóăphânăh栄y:ăChônălấpătrongăbãiăchônălấpăhợpăv羽ăsinh.ăCóăh羽ăthốngăthuă
nướcărác,ăkhíărác.ăNướcărácăđượcăxửălýăbằngăh羽ăthốngăcóăcôngăsuấtă1.500ăm3/ngày,ăkhíărácă
đượcăđốtăbỏ.ă

-ăNh詠a,ănilon:ăTáiăchế,ăsảnăxuấtăhạtănh詠a,ăgiấy.ă

3.5. Công nghệ BETID ậ Đồng Xoài 

Quyătrìnhăcôngăngh羽:ăă

-ăTiếpănh壱nărácăvàăkhửămùi:ăRácăđượcăđưaăt壱păkếtă tạiăkhuă tiếpănh壱năsẽăđượcăphunăngayă
dungădịchăviăsinhăkhửămùiăđ吋ăkhửămùiăhôi. 

- Sàngăphânăloại:Sàngălồngătáchăchấtăvôăcơă(dướiăsàng);ă
- Phânăloạiăth栄ăcông:ăRácătrênăsàngăđượcăh羽ăthốngăbĕngătảiăđưaăđếnăcôngăđoạnă栄ăphân.ăTạiă

đâyărácăđượcăphânăloạiăth栄ăcôngăđ吋ătáchăcácărácăcóăkíchăthướcălớnă(chĕn,ăgạchăđá),ărácăcóăth吋ă
táiăchếă(nilon,ăđồăhộp)ă

- 曳ăphân:ăRácăsauătừăbĕngătảiăđượcăchuy吋năđếnăh羽ăthốngăsảnăxuấtăphânăviăsinh.ăSauăkhiă栄,ă
phânăviăsinhăđượcăphânăloạiăbằngăh羽ăthốngăsàngărungăđ吋ătáchăcácăchấtăkhôngăphânăh栄yăsinhă
học.ă

-ăĐốt: Rác thảiăcóăkíchăthướcălớnă(chĕn,ăchiếu),ărácăkhôngăphânăh栄yătáchătừăquáătrìnhăsảnă
xuấtăphânăxiăsinhăđượcăđốtătrongălòăđốtăkhôngăthuăhồiănhi羽t.ăKhóiăthảiăđượcăxửălýăbằngăphươngă
phápăhấpăthụătrướcăkhiăthảiăraămôiătrường;ă

-ăChônălấp:ăChấtăvôăcơătácăraă từăquáătrìnhăphânăloạiăsàngă lồng,ăchấtăvôăcóăcóăkíchăthướcă
lớn,ătroăđáyătừăquáătrìnhăđốtăđượcăchônălấp.ă

3.6. Đánh giá ưu nhược điểm các công nghệ xử lý chât thải rắn sinh ho衣t hiện nay 

Cácăđánhăgiáăđượcătổngăhợpănhưăbảngă1,ă2.ă

4. Đ隠 xuất mô hình công nghệ 

Theoăkếtăquảăkhảoăsátăđánhăgíaăcácăcôngăngh羽ăxửălýăchấtăthảiărắnăhi羽nănay,ăcácăgiảiăphápă
côngăngh羽ăxửălýăđượcăđ隠ăxuấtănhưăsau:ă
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Chấtăthảiărắnăcầnăđượcăphânăloạiătrướcăkhiăápădụngăbấtăc泳ăcôngăngh羽ăxửălýănào.ăTùyătheoă
côngăngh羽ăxửălý,ăm泳căđộ,ăyêuăcầuăphânăloạiăkhácănhau.ă

4.1. T衣i nh英ng vùng trồng cây công nghiệp 

-ăCácătỉnhăcóăthếămạnhăv隠ăloạiăhìnhănàyănhư:ăLâmăĐồng,ăKonăTum,ăĐắcălắc...ă

-ăCácăloạiăcâyăcôngănghi羽păch栄ăyếu:ănhưăchè,ăcàăphê,ăcaoăsu..ăcóăth吋ăsửădụngăphânăh英uăcơă
sảnăxuấtătừărác.ă

Đ隠ăxuấtărácăthảiărắnăsinhăhoạtăđượcăxửălýătheoăcôngăngh羽ăsau:ă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Hình 7. Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại những vùng trồng cây công nghiệp 

曳ăsinhăhọcă

ă

Chấtăthảiăh英uăcơă(dướiă
sàngăcóăkíchăthướcămắtă

1,5ăậă9cm)ă

Chấtăthảiărắnă

Nh詠a,ătúiănilon,ă
giấyă

Phunăhóaăchấtăkhửămùiă

Sàng lồng 2 cấp 

Bánăchoăcácăcơă
sởătáiăchếă

Sàngălồngăphână
loạiă

Phânăh英uăcơă

ă
Rácăkhôngăphânăh栄yă

sinhăhọcă

Viênăđốtă Cácă cơă sởă sửă
dụngă

Chấtăthảiăvôăcơ:ă
gạch,ăđá...ăăăăăăă

(dướiăsàngă1,5ăcm)ă
Chônă
lấpă

Gachăđáă
Rácăkíchăthướcălớnă
(Trênăsàngăcóăkíchă
thướcămắtă>ă9cm)ă

Chĕnăbông,ă
chiếu...ă

Chônă
lấpă
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Bảng 1: Đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn hiện đang triển khai và đư ho衣t 
động t衣i Việt Nam và trên thế gi噂i 

Đánh giá 
STT 

Tên 
công 
nghệ 

Quy mô 
xử lý Ưu điểm Nhược điểm 

Hiện tr衣ng 泳ng 
d映ng 

1 Công nghệ chôn lấpă

ă

Côngă
ngh羽ă
chônă lấpă
hợpă v羽ă
sinhă

ă -ă Côngă ngh羽ă đơnă giản,ă d宇ă
v壱năhành.ă
-ă Giáă thànhă đầuă tưă vàă chiă
phíă v壱nă hànhă thấpă hơnă
phươngăphápăkhác.ă
-ăXửă lýăđượcănhi隠uă loạiă rácă
khácănhau.ă
ă

-ăChiếmădi羽nătíchăđấtătươngă
đốiălớn;ăă
-ă Sinhă raă khíă CO2ă vàă CH4ă
gâyă raă hi羽nă tượngă ấmă lênă
c栄aătráiăđất.ă
-ă Nếuă bãiă chônă lấpă khôngă
đượcă thiếtăkếăvàăv壱năhànhă
tốt,ă nóă sẽă làmă ôă nhi宇mă
nướcă ngầm,ă nướcă mặt,ă
gâyăcháyănổ.ă
-ăGâyămùiăkhóăchịuăchoăkhuă
v詠căxungăquanh.ă

Đượcă ápă dụngă trênă
28ă tỉnhă thành:ă Bãiă
rácă Namă Sơn,ă Bãiă
rácă Kiêuă kỵă (Hàă
Nội);ă Bãiă rácă Phúcă
yênă (Vĩnhă Phúc);ă
Bãiă rácăĐồngăNạpă -ă
ĐạiăPhúcă...ă

2 Công nghệ làm phân h英u cơă

aă

Côngă
ngh羽ă sảnă
xuấtă phână
h英uă cơă viă
sinhă theoă
côngă
ngh羽ă hiếuă
khíă

ă -ăĐơnăgiản,ăd宇ăv壱năhành.ă
-ă Máyă mócă thiếtă bịă d宇ă chếă
tạo,ăthayăthếăthu壱nălợi.ă
-ă Đảmă bảoă hợpă v羽ă sinhă
trongăvàăngoàiănhàămáy.ă
-ăCóăđi隠uăki羽nămởărộngănhàă
máyăđ吋ănângăcaoăcôngăsuất.ă
-ă Tốnă ítă di羽nă tíchă hơnă
phươngăphápăchônă lấpăhợpă
v羽ăsinh;ă
-ă T壱nă dụngă lượngă rácă h英uă
cơăchếăbiếnăthànhăphânăh英uă
cơ.ă

-ă Chưaă đượcă cơă giớiă hoáă
trongăkhâuăphânăloại.ă
-ăChấtălượngăphânăbónăchưaă
caoăvìăcóăl磯năcácătạpăchất.ă
-ă Đòiă hỏiă rácă thảiă sinhă hoạtă
đầuăvàoăcóătỷăl羽ăh英uăcơăcaoă
(70-80%)ă vàă phảiă đượcă
phânăloạiătrướcăkhiăđưaăvàoă
xửălý.ă
-ăPhátăsinhăkhíăthảiăvàănướcă
thải.ă
-ăSảnăphẩmăphânăbónătừărácă
khóătiêuăthụăảnhăhưởngăđếnă
hi羽uă quảă kinhă tếă vàă thuă hồiă
vốnăc栄aăd詠ăánă

Phươngă phápă nàyă
đangă đượcă ápă dụngă
tạiămộtăsốătỉnhăthành:ă
Nhàă máyă chếă biếnă
rácă thảiă Cầuă Di宇nă
(Hàă Nội);ă Nhàă máyă
xửă lýăchấtă thảiă thànhă
phốăNamăĐịnh;ă….ă

3 Công nghệ đốtă

3.1ă

Côngă
ngh羽ă đốtă
khôngă thuă
hồiănhi羽tă

Côngă
suấtă c栄aă
cácălòăđốtă
daoă độngă
từă 100-
1000ăkg/hă

-ăCôngă ngh羽ă đơnă giản,ă sẵnă
cóă(nh壱păkhẩuăhoặcăchếătạoă
trongănước),ă chiă phíă đầuă tưă
hợpă lý,ă d宇ă v壱nă hànhă phùă
hợpăđi隠uăki羽năVi羽tăNam;ădảiă
CTNHăxửă lýă rộngă (baoăgồmă
cảăchấtăthảiăyătế).ă
-ă Chiếmă ítă di羽nă tíchă xâyă
d詠ng;ă
-ăThờiăgianăxửălýăngắn,ăxửălýă
tri羽tă đ吋,ă lượngă troă đemă điă
chônă lấpă làănhỏ,ădoăv壱yă tiếtă
ki羽mădi羽nătíchăchônălấp,ăkéoă
dàiăthờiăgianăsửădụngăcácăôă
chônălấp;ă
ă

-ăĐốtătheoămẻănênăhi羽uăquảă
kinhă tếăkhôngăcao,ămấtă thờiă
gianăkhiăkhởiăđộngăvàădừngă
lò;ă quyă trìnhă ki吋mă soátă cònă
th栄ăcôngăhoặcăchưaăt詠ăđộngă
hoáăcaoănênăkhóăcóăth吋ăđốtă
cácăCTNHăđặcăbi羽tă độcă hạiă
nhưăPOPă(PCB);ăkhôngăđốtă
đượcă hoặcă đốtă khôngă hi羽uă
quảăđốiăvớiăcácăloạiăchấtăthảiă
khóăcháyănhưăbùnăthải.ă
-ă Chiă phíă choă đầuă tưă bană
đầuă vàă quảnă lýă v壱nă hànhă
caoă soă vớiă cácă côngă ngh羽ă
khácă(chiăphíăxửălýăcao);ă
-ăGiánăđoạn,ă th栄ăcôngănênă
đòiăhỏiătrìnhăđộăquảnălýăv壱nă
hànhăcao;ă
-ă Khôngă thuă hồiă đượcă
nhi羽t.ă
-ă Cầnă giámă sátă cẩnă th壱nă
khíăthảiăsinhăraătừăquáătrìnhă
thiêuăđốt.ăPhátăsinhăđioxin.ă

ăĐâyă làă loạiă côngă
ngh羽ăphổăbiếnăđượcă
sửă dụngă nhi隠uă ởă
Vi羽tă Namă vớiă tổngă
sốă 21ă lòă đốt,ă chiếmă
21/36ă sốă cơă sởă xửă
lýă CTNHă doă Tổngă
cụcăMôiă trườngăcấpă
phép.ăă
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Đánh giá 
STT 

Tên 
công 
nghệ 

Quy mô 
xử lý Ưu điểm Nhược điểm 

Hiện tr衣ng 泳ng 
d映ng 

3.2ă

Côngă
ngh羽ă đốtă
chấtă thảiă
thuă hồiă
nhi羽tă

Côngă
suấtă 300ă
tấn/ngàyă

-ă ă Đốtă liênă tục,ă khôngă tốnă
nhi隠uăthờiăgianăkhởiăcôngăvàă
nhómălò;ă
-ă Ki吋mă soátă quáă trìnhă t詠ă
động,ăhi羽uăquảăđốtăcao,ăđốtă
đượcăcảăchâtăthảiănguyăhại;ă
-ăĐốtăđượcăcảăbùnăthải;ă
-ăChiếmăítădi羽nătíchăxâyăd詠ng;ă
-ăThờiăgianăxửălýăngắn,ăxửălýă
tri羽tă đ吋,ă lượngă troă đemă điă
chônă lấpă nhỏ,ă doă v壱yă tiếtă
ki羽mădi羽nătíchăchônălấp,ăkéoă
dàiăthờiăgianăsửădụngăcácăôă
chônălấp.ă
-ă T壱nă dụngă nhi羽tă đ吋ă phátă
đi羽nă phụcă vụă choă cácă mụcă
đíchăsửădụngăkhác.ă

-ăChiăphíăđầuătưălớn;ăă
-ă Đi羽nă phátă từă nhi羽tă khóiă
thảiă cầnă đượcă sửă dụngă
ngay,ăkhôngătíchălũyăđược;ă
-ăChiă phíă đ吋ă phátă đi羽nă lớnă
(6ă cent/1ă kwă ậă Theoă tínhă
toánăc栄aăCôngătyăTâmăSinhă
Nghĩa);ă
-ă Đòiă hỏiă trìnhă độă quảnă lýă
v壱nă hànhă cao.ă Cầnă giámă
sátă cẩnă th壱nă khíă thảiă sinhă
raătừăquáătrìnhăđốt.ă
ă

D詠ă ánă đangă đượcă
đầuătưătạiăNamăSơnă
ậăHàăNội.ăD詠ăánădoă
NEDOătàiătrợă

3.3.ă

Côngă
ngh羽ă đốtă
chấtă thảiă
trongă lòă xiă
mĕngă

Ứngă
dụngă tạiă
Côngătyăxiă
mĕngă
Holcim,ă
Kiênă
Giangă

-ă Lòă nungă xiă mĕngă cóă môiă
trườngăhoạtăđộngăởănhi羽tăđộă
caoă nênă hi羽uă suấtă tiêuă huỷă
cao;ă xửă lýă đượcă nhi隠uă loạiă
CTNH;ă côngă suấtă lớn;ă cóă
hi羽uăquảăkinhătếădoătiếtăki羽mă
nguyên,ănhiênăli羽u.ăĐặcăbi羽tă
làăcóă ti隠mănĕngăxửă lýăđượcă
cácă loạiă chấtă nguyă hạiă đặcă
bi羽tănhưăPCB.ă
-ă Doă xửă lýă trênă cùngă h羽ă thốngă
sảnăxuấtăxiămĕngănênă tiếtăki羽mă
đượcăchiăphíăđầuătưăv隠ăcơăsởăhạă
tầng.ă
-ă Hạnă chếă gầnă nhưă hoànă
toànă vi羽că gâyă ôă nhi宇mă môiă
trường.Khôngă phátă thảiă
dioxin.ă
-ăThuăthuăphíăxửălýăchấtăthải.ă

-ă Đ吋ă đồngă xửă lýă CTNHă
trongă lòă nungă xiă mĕngă đòiă
hỏiă côngă ngh羽ă sảnă xuấtă
hi羽nă đạiă (lòă quayă khô);ă
côngăsuấtăxửălýăCTNHăphụă
thuộcă vàoă quáă trìnhă sảnă
xuấtă xiămĕngă vàă tỷă l羽ă phốiă
nạp;ă quáă trìnhă nạpă chấtă
thảiăvàoălòărấtăph泳cătạp;ă
-ă Đ吋ă khắcă phục,ă cácă lòă
nungă clankeă cầnă đầuă tưă
cácăh羽ăthốngănạpăriêngăchoă
từngă nhómă CTNH;ă cầnă
ki吋mă soátă CTNHă phốiă nạpă
đ吋ă đảmă bảoă chấtă lượngă xiă
mĕng.ă

Mớiă chỉă đượcă 泳ngă
dụngătạiănhàămáyăxiă
mĕngă Holcimă tạiă
KiênăGiangăđ吋ăxửălýă
chấtă thảiă côngă
nghi羽p,ă chấtă thảiă
nguyăhạiă

3.4ă
Côngă
ngh羽ă đốtă
Plasmaă

Côngă
suấtă lớnă
(từă50ătấnă
ậă 3.000ă
tấn/ngày).ă

-ă H羽ă thốngă xửă lýă chấtă thảiă
nguyăhạiăPlasmaăPJMITMălàă
tiênă tiếnă nhấtă hi羽nă nay.ă H羽ă
thốngălòăplasmaălàăgiảiăphápă
tốiăưuănhấtăhi羽nănayăv隠ămặtă
kinhă tế,ă kỹă thu壱tă vàă môiă
trường.ăChấtăthảiăh英uăcơăsẽă
đượcă hóaă hơiă (syngas:ă
CO+H2)ă làmă khíă nhiênă li羽u,ă
dùngă chạyă máyă phátă đi羽n.ă
Khôngă cóă troă xỉă nhưănh英ngă
lòă đốtă bằngă nhiênă li羽u.ă
Khôngăphátăthảiăđioxxin.ă

-ăSuấtăđầuătưăhi羽năcònăcao,ă
soăvớiăcácălòăđốtăhoạtăđộngă
bằngănhiênăli羽u.ăă
-ăGiáăđầuătưăcaoăhơnăcôngă
ngh羽ă đốtă thườngă khoảngă
50%ăvàăgiáăthànhăv壱năhànhă
soă vớiă lòă thườngă caoă hơnă
20-30ălần.ă
ă

Côngă ngh羽ă nàyă
khôngă thíchă hợpă ởă
Vi羽tă Namă vìă chiă phíă
đầuă tưăvàăv壱năhànhă
quáăcao.ăă
D詠ă ánă đangă đượcă
lênăkếăhoạchăđầuătưă
tạiă Đôngă Anhă ậă Hàă
Nội.ă

4 

Nhiệt 
phân 
nilon 
thành 
dầu 

Côngă
suấtă2ătấnă
nhiênă li羽uă
lỏng/ngàyă

-ăTáiăchế,ăsửădụngăphếă thảiă
hi羽uăquả.ă
-ă ă Cungă cấpă nhiênă li羽uă choă
cácăngànhăcôngănghi羽păkhác.ă
-ăHi羽uă quảă xửă lýă cao,ă phầnă
lớnă chấtă thảiă đượcă táiă chếă
vàă táiă sửă dụng,ă tỷă l羽ă chấtă
thảiăđemăđiăchônălấpălàă10%.ă

-ă Chỉă xửă lýă đượcă chấtă thảiă
nh詠a,ănilon;ă
-ă Nguyênă li羽uă đầuă vàoă c栄aă
côngă ngh羽ă khôngă đượcă l磯nă
nh詠aăPVC.ă
-ăSảnăphẩmădầuăchỉăsửădụngă
trongă mộtă sốă ngànhă nhấtă
định,ă khôngă đượcă sửă dụngă
rộngărãiătrênăthịătrường.ă

Côngă ngh羽ă đangă
trongă giaiă đoạnă
nghiênă c泳uă vàă 泳ngă
dụng.ă
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5 

sản xuất 
viên 
nhiên 
liệu t瑛 
chất thải 
h英u cơ 

ă -ă H羽ă thốngă liênă hoàn,ă đồngă
bộ,ă xửă lýă đượcă tri羽tă đ吋ă cácă
loạiărác;ă
-ăNhi隠uămodun,ăcóă th吋ă tháoă
rời,ăv壱năchuy吋năd宇ădàng;ă
ă

-ăCôngăngh羽ănàyăhi羽nă nayă
v磯nă chưaă đượcă ápă dụngă
rộngă rãi,ă sảnă phẩmă làmă raă
v磯nă chưaă cóă đượcă thịă
trườngănhấtăđịnhă

Côngă tyă Máyă th栄yă
l詠că
ă

Bảng 2: Đánh giá các tổ hợp công nghệ xử lý chất thải rắn  
t衣i các khu xử lý rác t衣i Việt Nam hiện nay 

 
Đánh giá 

STT Tên công 
nghệ 

Quy mô 
xử lý Ưu điểm Nhược điểm 

Hiện tr衣ng 
 泳ng d映ng 

1ă

Côngăngh羽ă
AICă

-ă Côngă
suấtă tốiă đaă
cóă th吋ă lênă
7.000ă
tấn/ngàyă
đêm.ă
ă

-ăCôngăngh羽ăAICălàăs詠ătổngăhợpă
c栄aă cảă baă phươngă pháp,ă đảmă
bảoă táiă sửă dụngă đượcă hếtă cácă
sảnăphẩmătáiăchế.ă
-ă Suấtă đầuă tưă đãă tínhă cảă xửă lýă
nướcă thảiă vàă khíă thảiă thấpă hơnă
phươngăphápăđốtăphátăđi羽n.ă
-ă Côngă ngh羽ă AICă cóă khảă nĕngă
linhă hoạtă vớiă yêuă cầuă cầnă tĕngă
quiămôăxửălýărácăhàngăngày.ă

-ă Sửă dụngă dâyă chuy隠nă
phânăloạiăbánăt詠ăđộngăđ吋ă
táchă chấtă thảiă côngă
nghi羽păvàăchấtă thảiănguyă
hại,ă chưaă cơă giớiă hóaă
hoànătoànăkhâuăphânăloạiă
chấtăthảiăđầuăvào.ă
-ăSảnăphẩmăphânăh英uăcơă
viă sinhă v磯nă cóă ch泳aămộtă
sốătạpăchất.ă

Côngă ngh羽ă AICă
doă Côngă tyă CPă
tiếnă bộă quốcă tếă
phốiă hợpă vớiă
Côngă tyă Môiă
trườngă Đôă thịă Hàă
Nộiă th詠că hi羽nă tạiă
Khuă LHXLCTă
NamăSơn.ă

2ă

Côngăngh羽ă
Seraphină

ă −ă Hi羽uă quảă táiă chếă rácă caoă
(90%),ăhầuăhếtăchấtăthảiăđượcătáiă
chếă vàă táiă sửă dụngă làmă phână
compost,ăhạtănh詠a,ăgạchăblock…ă
−ă M泳căđầuătưăchoănhàămáyăxửă
lýă rácă theoă côngă ngh羽ă
SERAPHINă chỉă bằngă 30-40%ăsoă
vớiă dâyă chuy隠nă thiếtă bịă tươngă
đươngănh壱păkhẩuă(cóăcùngăcôngă
suất).ă
−ă Cóăth吋ăv壱năhànhăsongăsongă
gi英aăhaiădâyăchuy隠nărácăthảiătươiă
(rácă trongă ngày)ă vàă rácă thảiă khôă
(rácă đãă chônă lấp)ă đ吋ă tạoă raă
nh英ngăsảnăphẩmăkhácănhau.ă

−ă Sảnăphẩmăphânăbónă
h英uăcơăviăsinhăphụăthuộcă
lớnă vàoă thịă trườngă tiêuă
thụ.ă
−ă Tínhă đồngă bộ,ă ổnă
địnhă vàă hi羽nă đạiă hóaă
chưaăcao..ă
−ă Thiếtă bịă chưaă ổnă
địnhă v隠ă giáă thànhă vàă độă
b隠n.ă
ă

ăCôngă ngh羽ă
SERAPHINă đượcă
ápădụngătạiăcácătỉnh,ă
thànhăphố:ăNhàămáyă
xửălýărácăĐôngăVinhă
(Ngh羽ăAn);ăNhàămáyă
xửă lýă chấtă thảiă Sơnă
tâyă (Hàă Nội);ă Nhàă
máyă v壱tă li羽uă xâyă
d詠ngăĐồngăVĕnă(Hàă
Nam).ă
ă

3ă

Côngăngh羽ă
Tâmă Sinhă
Nghĩaă
Côngăngh羽ă
Ană Sinhă -ă
ASCă

ă -ă ăD宇ăsửădụng,ăd宇ăbảoă trìă vàă rấtă
phùăhợpăvớiăcácăđịaăphương,ăk吋ă
cảănh英ngănơiăxaătrungătâmăcôngă
nghi羽p.ă
-ă ă Phână loại,ăxửă lýă riêng,ă cóă hi羽uă
quả,ăchoătừngăthànhăphầnăch栄ngă
loạiăvàăkíchăthướcăcóătrongărác.ă
-ă ă Toànă bộă thiếtă bịă c栄aă dâyă
chuy隠nă côngă ngh羽ă đ隠uă đượcă
thiếtă kếă chếă tạoă trongă nướcă vớiă
nh英ngă v壱tă tưă nguyênă li羽uă thôngă
dụng,ăgiáăbánăthấpăhơnănhi隠uălầnă
soă vớiă cácă dâyă chuy隠nă thiếtă bịă
đồngă bộă nh壱pă ngoạiă cóă côngă
suất,ă tínhă nĕngă khaiă thácă sửă
dụngă vàă chấtă lượngă bảoă hànhă
tươngăt詠.ă

-ăThiếuătínhăđồngăbộ,ătínhă
côngănghi羽p.ăă
ă

Nhàă máyă Th栄yă
Phươngă ậă Huế,ă
TPă Rạchă Giáă ậă
Kiênă Giangă (côngă
suấtă200ă tấn/ngàyă
ậă300ătỉăđồng).ă
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Đánh giá 
STT Tên công 

nghệ 
Quy mô 

xử lý Ưu điểm Nhược điểm 

Hiện tr衣ng 
 泳ng d映ng 

4ă

Côngăngh羽ă
khuă xửă lýă
Đaă Phướcă
(Côngă
ngh羽ă Hoaă
Kỳ)ă

Xửă lýă rácă
khoảngă
3.000ă
tấn/ngàyă
Nhàă máyă
sảnă xuấtă
phână bónă
compost,ă
CSă 100ă
tấn/ngày,ă
tươngă laiă
nângă cấpă
lênă 1.000ă
tấn/ngàyă

-ă Xửă lýă tri羽tă đ吋ă (sảnă xuấtă phână
compost,ăchônălấp,ătáiăchế).ăă
-ă Ápă dụngă côngă ngh羽ă tiênă tiến,ă
khửăđượcămùiătrongăquáătrìnhăxửă
lýă rácă thải.ă Đảmă bảoă đượcă môiă
trườngă khôngă khí,ă nướcă mặt,ă
nướcă ngầmă quanhă khuă xửă lýă
khôngăbịăôănhi宇m.ă
-ă Xửă lýă đượcă rácă thảiă vớiă côngă
suấtălớnă
-ă Bãiă chônă lấpă khôngă bịă thấmă
nướcănhờăh羽ă thốngă chốngă thấmă
bằngăHDPEă
-ăT壱nădụngăđượcă tốiă đaăcácă loạiă
rácă táiă chế:ă rácă vôă cơ,ă nh詠a,ă túiă
nilon…ă đượcă táiă chếă thànhă hạtă
nh詠aă.v.v..ă
-ăCóăth吋ăthuăhồiăkhíăphátăđi羽n.ă

-ăHi羽nătạiăcôngăngh羽ăv磯nă
cònă mớiă vàă chưaă đượcă
ápădụngăởănhi隠uănơi.ă
-ăCácă trangă thiếtă bịă côngă
ngh羽ăđaăphầnă làănh壱pătừă
nướcă ngoàiă vớiă chiă phíă
lớn.ă
ă

Bãiă rácă Đaă
Phước.ăCôngăsuấtă
10.000ă tấn/ngàyă
(hi羽nănayăđangăxửă
lýă 3.000ă
tấn/ngày).ă Chiă phíă
16,4ăUSD/tấnărác.ă
(Hi羽nă tạiă ch栄ă yếuă
làăchônălấp)ă

5 

Côngăngh羽ă
BETIDă

ă -ă Côngă ngh羽ă vàă nguyênă lýă đơnă
giảnăđãăđượcăVi羽tăNamăhóa.ăXửă
lýătri羽tăđ吋.ă
-ăChiăphíăkhôngăcao;ă
-ăV壱năhànhăđơnăgiảnă

-ă Chưaă ổnă địnhă v隠ă giáă
thànhăvàăđộăb隠năă
-ă Côngă ngh羽ă lòă cònă thôă
sơ,ăquyămôănhỏ.ăă

BãiărácăĐồngăXoàiă

4.2. T衣i các vùng có nhà máy xi măng 

Yêu cầu đối với chất thải rắn: 

Chấtăthảiărắnăđượcădùngălàmănhiênăli羽uăthayăthếăphảiăđảmăbảoăcácăyêuăcầuăsau:ă

-ăĐồngănhấtăv隠ăthànhăphần;ă

ăCóănhi羽tătrịăổnăđịnhă≥ă3.000ăkcal/kg;ă
ăĐộăẩmăthấpăvàăổnăđịnhă<ă1%;ă

ăKhôngăch泳aăcácăthànhăphầnănhư:ăKimăloại,ăth栄yătinh,ăkhoángăv壱t;ă
ăCóăkíchăthướcăphùăhợpăvớiăcôngăngh羽ăđốt.ă
Yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy xi măng [9]: 

ăPhảiă cóă lòă nungă xiămĕngădạngă lòă quay:ă Lòăquayă khôă cóăprecalcineră hoặcăpreheater;ă lòă
quayăkhôădài;ă

ăPhảiăcóăvịătrí,ăcơăsởăkỹăthu壱tătrangăthiếtăbịălưuătr英,ăxửălýăchấtăthảiăphùăhợp.ăă
Yêu cầu về khoảng cách vận chuyển chất thải rắn: 

Đ吋ăđảmăbảoăhi羽uăquảă(chiăphíăxửălýăchấtăthảiărắn),ăkhoảngăcáchăv壱năchuy吋năchấtăthảiărắnă
đếnăcácănhàămáyăxiămĕngă≤ă50km.ă

Cácăkhuăv詠căcóănhàămáyăxiămĕngăđápă泳ngăđượcăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tăvàăcóăkhoảngăcácă
v壱năchuy吋năchấtăthảiărắnăápădụngăcôngăngh羽ăxửălýănhưăsau:ă
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Sơ đồ công nghệ số 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Hình 8: Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò nung clinke - cấp liệu dạng rời 

Vịătríănạpăli羽u:ă

ăĐốtăchấtăthảiărắnădướiădạngărời:ăă
+ăBuồngăđốtăchuyênădụngăprecalciner;ă

+ăBuồngăkhóiălòănung;ă

ăĐốtăchấtăthảiărắnădướiădạngăviênănhiênăli羽u:ăăBuồngăđốtăth泳ăcấpătrongăprecalciner.ă
Ƣu điểm: 

ăChiăphíăđầuătưărẻăhơnădạngăkhíăhóaălấyănhi羽tă

Chấtăthảiăvôăcơă
(gạch,ăđá,ă
sànhăs泳)ă

Rácăthảiăsinhăhoạtă

Băng tải phân lo衣i th栄
công 

Kimăloạiă
ăRácăthảiăh英uăcơăă

Chấtăh英uăcơăkhóăphânăh栄yăsinhă
họcă(vải,ănh詠a,ăcaoăsu,ăgỗ...)ă

Cắtătheoăkíchăthướcă
yêuăcầuă(dạngărời)ă

ă

Lòănungăclinkeră

Phân lo衣i b茨ng sàng 
lồng 

Phunăhóaăchấtăkhửămùiă

曳 hiếu khí
ă

Sàng lồng phân lo衣i
ă

Phânăh英uăcơăăăăăăăă
(dướiăsàngă0,5-ă

1cm)ă
Đóngăbaoă

Chônălấpă
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Nhượcăđi吋m:ă

ăXửălýăkhôngătri羽tăđ吋;ă
ăPhảiăkếtăhợpăcùngăcôngăngh羽ăxửălýăkhácă(làmăphânăh英uăcơ)ă
Sơ đồ công nghệ số 2: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 9. Sơ đồ công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò nung clinke – nhiệt phân lấy nhiệt 

Vịătríănạpăli羽u:ăVòiăđốtăchínhătrongălòănungăxiămĕng.ă

Ƣu điểm: 

ăXửălýătri羽tăđ吋;ă
ăV壱năhànhăd宇;ă
ăKhíătạoăthànhăcóănhi羽tăđộăcao,ăổnăđịnh,ăd宇ăcấpăvàoălò;ă
Nhược điểm: 

ăChiăphíăđầuătưăđắt.ă
Cácănhàămáyăxiămĕngăđ栄ăđi隠uăki羽năxửălýăchấtăthảiărắnăvàănhàămáyăxửălýăchấtăthảiărắnăđượcă

chiătiếtătrongăphụălụcă1ă(bảnăđồăphânăbốănhàămáyăxiămĕngăvàănhàămáyăxửălýăchấtăthảiărắn).ă

Rácăthảiăsinhăhoạtă

Băng tải phân lo衣i th栄 
công 

Kimăloạiă

ăRácăthảiăh英uăcơăă

Lòănungăclinkeră

Phân lo衣i b茨ng sàng 
lồng 

Phunăhóaăchấtăkhửămùiă

Nhiêt phân, khí hóa 

Nhi羽tă

Troăđáyă

Chấtăvôăcơăcóăkíchăthướcălớnă
(gạchăđá,ăsànhăs泳...)ă

Chônălấpă
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4.3. Đốt rác phát điện  

Côngăngh羽ăxửălýănàyăđượcăápădụngăđốiăvớiăcácăkhuăv詠căcóălượngărácăphátăsinhă≥ă450ătấnă
rác/ngày ă

ăTheoăquyăhoạchăđi羽năVII,ămụcătiêuăđặtăraăđếnănĕmă2030:ă
+ăĐi羽năgióăđạtă6.200ăMW;ă

+ăĐi羽năsảnăxuấtătừăchấtăthảiărắn:ă2.000ăMW;ă

+ăĐi羽năsảnăxuấtătừărácăthảiăsinhăhoạt,ăkhíăsinhăhọcă...ăđạtăkhoảng:ă6.000ăMW.ă

ăCơăsởăkhoaăhọcăđ吋ătínhăquyămô,ăcôngăsuấtărácăsửădụngăchoăphátăđi羽n:ă
+ăQuyămôăcôngăsuất:ăCôngăsuấtăđi羽năl詠aăchọnălàă3ăMWă

+ăNhi羽tătrịărácăthải:ă1.200ăậă1.500ăkcal/kg;ă

+ăHi羽uăsuất:ă25%ăă(Vớiătuabinăhơiă17ăậă34ă%ă(trangă8ăậătàiăli羽uă[4])ă

+ăLượngărácăcầnăth詠cătế:ă432ătấnărác/ngày.ăChọnă450ătấnărác/ngày.ă

 Sơ đồ công nghệ phát điện bằng nhiệt rác thải như sau: 

ă

ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

 

Hình 10. Sơ đồ công nghệ phát điện bằng nhiệt rác thải đối  

với các cơ sở xử lý rác có công suất ≥ 450 tấn rác/ngày  

Lò quay thu hồi nhiệthân 
compost 

CTRăh英uăcơă

Băng tải 
 (phân lo衣i th栄 công) 

RácăthảiăsinhăhoạtRácăthảiă
sinhăhoạtă

Phunăăhóaăchấtăkhửămùiă

Phân lo衣i b茨ng Sàng lồng 

Troăđáyă

Xửălýăkhóiălòăbằngăăphươngă
phápăhấpăthụă

Chấtăthảiăvôăcơ:ă
gạch,ăđá...ă(dướiă
sàngă1,5ăcm)ă

Chônălấpă

Chấtăvôăcơăkíchăthướcă
lớn:ăGạchăđáă

XửălýănướcăthảiătuầnăhoànăChônălấpă
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Yêu cầu: 
ăChấtăthảiărắnăcầnăđượcăphânăloại;ăkhôngăch泳aăchấtăvôăcơ,ăkimăloại...ă
4.4. Đốt không thu hồi nhiệt 

Cácăcơăsởăxửălýărácăcóăcôngăsuấtăă≤ă450ătấnărác/ngàyăápădụngăcôngăngh羽ăxửălýănhưăsau:ă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 11. Sơ đồ công nghệ đốt rác không thu hồi nhiệt đối  

với các cơ sở xử lý rác có công suất ≤ 450 tấn rác/ngày  

Yêuăcầu:ă
ăChấtăthảiărắnăcầnăđượcăphânăloại;ăkhôngăch泳aăchấtăvôăcơ,ăkimăloại...ă
Khuyến cáo: 

Hi羽nănayăcóăkhoảngă100ălòăđốtăCTR,ăcôngăsuấtăkhoảngă10ăậă20ătấn/ngày.ăĐ吋ăgiảmătiêuătốnă
nhi羽tătrongăquáătrìnhăv壱năhành,ăcácălòăđốtănênăđốtăliênătục,ăhạnăchếăv壱năhànhăgiánăđoạnă(tốnă
nhiênăli羽uăquáătrìnhănhómălò).ăLòăđốtăsẽăhoạtăđộngăổnăđịnh,ăhi羽uăquảăđốtăcaoăhơn.ă

4. Kết lu壱n 

Hi羽nănay,ătrênăphạmăviătoànăquốc,ăcácăcôngăngh羽ăchínhăđ吋ăăxửăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăbaoă
gồm:ă

Chônălấpă

Đốt không thu 
hồi nhiệt 

Rácăh英uăcơă

Băng tải        
(phân lo衣i th栄 

công) 

Rácăthảiăsinhăhoạtă

Nh詠a,ătúiănilon,ă
giấyă

Phunăhóaăchấtăkhửămùiă

Phân lo衣i b茨ng Sàng lồng 

Bánăchoăcácăcơă
sởătáiăchếă

Troăđáyă

Xửălýăkhóiălòăbằngăphươngă
phápăhấpăthụă

Chấtăthảiăvôăcơ:ă
gạch,ăđá...ăă(dướiă
sàngă1,5ăcm)ă

Chônălấpă

Chấtăvôăcơăkíchăthướcălớn:ă
Gachăđáă

Xửălýănướcăthảiătuầnăhoànă
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-ăCôngăngh羽ăchônălấp:ă80-85%ă(trongăđóăcóă52ăbãiăchônălấpăkhôngăhợpăv羽ăsinh);ă

-ăăCôngăngh羽ătáiăchếăchấtăthảiăh英uăcơ:ă<3%ă(khoảngă22ăcơăsở).ăă

-ăCácăcôngăngh羽ătáiăchếăt詠ăphát:ă12ă-17%;ă

-ăMộtăsốăcơăsởăxửălýărácăđãăápădụngăquyătrìnhăphânăloạiăxửălýărácătổngăhợp;ă

-ăCôngăngh羽ăđốtăkhôngăthuăhồiănhi羽t:ăă

5. Kiến nghị 

-ăChấtăthảiărắnăcầnăđượcăphânăloạiătrướcăkhiăápădụngăbấtăkỳăcôngăngh羽ăxửălýănàoă(trừăchônă
lấp).ăCầnăcóănghiênăc泳uălàmăch栄ăcôngăngh羽ăphânăloạiăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăphùăhợp;ă

-ăCầnăăcóăcácănghiênăc泳uăsâuăđ吋ălàmăch栄ăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăphânăcomposăđảmăbảoăchấtă
lượng;ă

-ăCầnăhoànăhi羽năcácăcơăsởăkỹăthu壱t,ăphápălýăđ吋ăphânăh英uăcơăsảnăxuấtătừăchấtăthảiărắnăsinhă
hoạtăcóăcơăsởăsửădụngătrênăthịătrường:ăCácătiêuăchuẩnăchấtălượngăphân,ăcácăthôngăsốăkỹăthu壱tă
sảnăxuất...ă

-ăKhuyếnănghịăápădụngăcôngăngh羽ăđốtăkhôngăthuăhồiănhi羽tăđốiăvớiăcácăcụmănôngăthôn;ă

-ăCầnătiếpătụcănghiênăc泳u,ăxâyăd詠ng,ăchếătạoămôăhìnhăđốtăchuẩnăđảmăbảoăcácăchỉătiêuămôiă
trườngăthayăthếăcácălòăđốtănh壱păngoại;ă

-ăKhuyếnănghịăápădụngăcôngăngh羽ăđốtăphátăđi羽năd詠aătrênăcácăđi隠uăki羽nătínhătoánăkhoaăhọcă
vàăcácăđi隠uăki羽năkinhătế,ăxãăhộiăkhác.ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

[1]ă BộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngă(2011),ăBáoăcáoăMôiătrườngăquốcăgiaăậăChấtăthảiărắn.ă
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HƯỚNG D郁N BẢO V烏 MỌI TRƯ云NG TRONG KHAI THÁC, 
CH蔭 BI蔭N ĐÁ XÂY D衛NG 

AăGUIDANCEăONăENVIRONMENTALăPROTECTIONăă
INăEXPLOITINGăANDăPROCESSINGăBUILDINGăSTONEă

ThS. Nguy宇n Thị Tâm, KS. Khổng Thị Giang, 
ThS. Nguy宇n Kiên Cư運ng, KS. Trần Thị Phương Thúy, 

KS. Ph衣m B茨ng Hải, KS. Nguy宇n Hồng Quang, KS. Nguy宇n Đ泳c Thịnh 
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Tóm tắt:  
Hướngăd磯năbảoăv羽ămôiătrườngătrongăkhaiăthác,ăchếăbiếnăđáăxâyăd詠ngăcóănộiădungătổngăhợpă

hi羽nătrạngăcácănguồnăphátăsinh,ăđặcăđi吋m,ăm泳căđộăôănhi宇măvàătừăđóăđ隠ăxuấtăcácăbi羽năphápă
quảnălý,ăkỹăthu壱tănhằmăgiảmăthi吋uăcácătácăđộngătiêuăc詠cătớiămôiătrường.ăCácăgiảiăphápăđ隠ăxuấtă
trongătàiăli羽uăđượcătổngăhợpătừăth詠cătếăđi隠uătra,ăkhảoăsát,ăhi羽nătrạngăcôngăngh羽,ămôiătrườngătạiă
cácăcơăsởăkhaiăthácăchếăbiếnăđáăxâyăd詠ng,ăthamăkhảoăcácătàiăli羽uăliênăquanănhằmătừngăbướcă
gópăphầnăcảiăthi羽nămôiătrườngăsảnăxuất,ăbaoăgồm:ăCácăbi羽năphápăquảnălý,ăbi羽năphápăkỹăthu壱tă
côngăngh羽ăvàăcácăbi羽năphápăxửălýăôănhi宇mămôiătrường.ăă

Từ khóa: Đáăxâyăd詠ng;ăTácăđộngămôiă trường;ăCôngăngh羽ăkhaiă thác;ăHướngăd磯năbảoăv羽ă
môiătrường.ă

Abstract:  
Guidelinesă forăenvironmentalăprotectionă inăminingăandăprocessingăofăconstructionăstoneăhaveă

mainăfollowingăcontents:ăcollectionăofăcurrentăsituationăofăarisingăsources,ăcharacteristics,ăpollutionă
levelsă andă giveă proposedă environmentală managementă measuresă andă techniquesă ină orderă toă
minimizeătheănegativeăimpact.ăTheăproposedăsolutionăinăthisădocumentăisăcollectedăfromătheăactuală
investigation,ă theăsurvey,ă theăcurrentăstateăofă technology,ă theăenvironmentăofă theăextractionăandă
processingăfacilityăconstructionăstone,ăreferringătoărelatedădocumentsăgraduallyăcontributedătoătheă
improvementă ofă theă productionă environment,ă includingă managementă measures,ă technicală
measuresăandătechnologyămeasuresăofăenvironmentalăpollutionătreatment.ă

Keywords:ăBuildingăstone;ăenvironmentalăimpact;ăminingătechnology;ăguidelinesăforăenvironmentală
protection.ă

ă

1. Gi噂i thiệu: 

Quáătrìnhăkhaiăthác,ăchếăbiếnăđáăxâyăd詠ngăgâyăôănhi宇mămôiătrườngădoăbụi,ătiếngăồn,ărung,ă
mảnhăvĕng,ănướcă thải…ăNhi隠uăcơăsởăkhaiă thácăkhôngăcóă thiếtăkếăhoặcăkhôngăđúngă thiếtăkếă
đượcăphêăduy羽t,ăkhaiă thácăkhôngă theoăđúngăquyă trình,ăquyăphạm…ăgâyă lãngăphíă tàiănguyênă
thiênănhiên,ăpháăhoạiăcảnhăquan,ăgâyăôănhi宇mămôiătrườngăsinhăthái.ă
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Tàiă li羽uă“Hướngăd磯năbảoăv羽ămôiă trườngătrongăkhaiă thác,ăchếăbiếnăđáăxâyăd詠ng”ă trìnhăbàyă
cácăbi羽năphápăgiảmăthi吋u,ăxửălý,ăquảnălýăchấtăthảiăphátăsinhătrongăquáătrìnhăkhaiăthácăvàăchếă
biếnăđáăxâyăd詠ng,ăđáăốpălátăt詠ănhiênăvớiămụcătiêu:ă

Giảmăthi吋uăôănhi宇mătừăđầuănguồn;ă
Xửă lýă tri羽tăđ吋ăcácănguồnă thảiăphátăsinhăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽năkinhă tếăc栄aăcácăcơăsởăsảnă

xuất,ăđảmăbảoăcácăyêuăcầuăc栄aăLu壱tămôiătrường,ăgiảmăthi吋uătácăđộngătiêuăc詠cătớiămôiătrường,ă
phátătri吋năb隠năv英ng;ă

Cảiă tiến,ăápădụngăcôngăngh羽ămới,ăphùăhợpăđảmăbảoăchấtă lượngăsảnăphẩmăvàă lợiă íchăc栄aă
cácăcơăsởăsảnăxuất.ăă

2. Công nghệ khai thác, chế biến đá xây d詠ng 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ă

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1. Sơ đồ công nghệ chế biến đá cốt liệu xây dựng và các chất ô nhiễm phát sinh 

Bócătầngăđấtăph栄,ăđáăphongăhóaăbằngămáyă
đàoăkếtăhợpănổămìnă(1)ă

Khaiăthácălớpăxiên,ălớpăbằng,ăhỗnă
hợpă(2)ă

Khoan,ănổămìnă(3)ă

Xúcăđáănguyênăli羽uă(4)ă

V壱năchuy吋năđáătừ gươngăkhaiăthácă
lênăkhuăchếăbiếnă(5)ă

Bụi,ăồnă
Chấtăthảiărắnă
Khíăthảiă

Bụi,ăồnă

Chấnăđộngărung,ăồnă
Bụiăvàăkhíăthảiă

Đáăvĕngă

Bụi,ăồn,ăkhíăthảiă

唄nă
Bụiăvàăkhíăthảiă

Xửălýăđáăă
quáăcỡă

Thayăđổiă
cảnhăă
quană

Đáăsảnăphẩmă

Cụmămáyănghi隠năăă
th泳ăcấpăă

CTR,ăgiẻăă
dínhădầuă

Cụmămáyăđ壱păsơăcấpă(3)ă

Bụi,ăồn,ăă
giẻădínhădầuă

Bụi,ăồnăH羽ăthốngămáyăcấpă(2)ă

H羽ăthốngăsàngătrungăgiană(4)

Cụmămáyănghi隠năă
sàngăliênăhợpă(5)ă

Đáăhộcăkhaiăthácă
từămỏă(1)ă

Sảnăphẩmăđáă
40x60mmă

Đạtă Khôngăđạtă

Đáăthảiăăăăăăăăăăă
(đáă<ă5mm)ă
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Hình 2. Sơ đồ công nghệ khai thác, chế biến đá ốp lát tự nhiên và chất ô nhiễm phát sinh 

3. Các tác nhân ô nhi宇m 

Quáătrìnhăkhaiă thácăvàăchếăbiếnăđáăcốtă li羽uăxâyăd詠ngăphátă thảiăcácăchấtăgâyăôănhi宇măvàoă
khôngăkhíănhư:ăBụi,ăkhíăthải,ăchấtăthảiărắn,ătiếngăồnăvàăđộărung.ăTrongăđóăbụi,ătiếngăồnăvàăđộă
rungălàăthànhăphầnăôănhi宇măchính.ăă

Bảng 1: Nguồn và chất ô nhi宇m có thể phát sinh trong khai thác  
và chế biến đá cốt liệu xây d詠ng 

TT Lo衣i chất thải Nguồn phát sinh Đặc điểm và m泳c độ gây ô nhi宇m 

Khoanăvàănổămìnă
Phátăsinhăbụiănhi隠u,ăkhảănĕngăphátătánăxa,ăảnhă
hưởngăđếnăngườiălaoăđộngăvàădânăcưăxungăquanh,ă
giánăđoạn.ă

1ă Bụiă

Xúcăbốcăđáăthôă
Bụiăthô.ă
Khôngăphátătánăxa.ă
謂nhăhưởngătr詠cătiếpăđếnăngườiălaoăđộng.ă

Bócătầngăđấtăph栄ă(1)

Bócătầngăđáăphongăhóaă
bằngănổămìnăă

(2)ă

Khaiăthác:ăKhoanănêm,ă
cưa,ăcắt…ă(3)ă

V壱năchuy吋năv隠ăkhoăch泳aă
(4)ă

Cắt,ăxẻă
(5)ă

Màiăăă(6)ă Tạoănhámăb隠ămặtă
(7)ă

Khoăch泳aă(8)ă

Thayăđổiăcảnhăquan,ă
địaăhìnhă

Bụi,ăchấtăthảiărắnă
Tiếngăồnă

Bụi,ăchấtăthảiărắnă
Tiếngăồn,ărungă

Bụi,ănướcăthải,ăCTRă
Tiếngăồn,ărungă

Bụiă
Tiếngăồnă

Bụi,ătiếngăồn,ănướcăthải,ă
CTRă

唄n,ănướcă Bụi,ăồn,ăkhíăthảiă
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TT Lo衣i chất thải Nguồn phát sinh Đặc điểm và m泳c độ gây ô nhi宇m 

Nghi隠năsàngă

Liênătục.ă
Bụiăthô,ămịn.ă
Khảănĕngăphátătánălớnărộng,ăliênătục.ă
謂nhăhưởngălớn,ăliênătụcăđếnăngườiălaoăđộngătr詠că
tiếpăvàădânăcưăxungăquanh.ă

V壱năchuy吋nă Bụiăcuốnătheoăxeăkhiăv壱năchuy吋n,ăm泳căđộătácăđộngă
lớn,ăliênătục.ă

Khoanăđá,ănổămìnă
Tácăđộngăkhôngălớnă(nếuăápădụngăcácăbi羽năphápă
kỹăthu壱tănổămìnăphùăhợp),ăảnhăhưởngătr詠cătiếpăđếnă
côngănhânăkhoan,ănổămìn.ă2ă Tiếngăồn,ărungă

Nghi隠năsàng,ăv壱nătảiă Tácăđộngătr詠cătiếpăđếnăcôngănhânăv壱năhànhăthiếtăbị,ă
laoăđộngătạiămỏăvàădânăcưăkhuălânăc壱n.ă

Nổămìn,ă Sinhălượngăkhíălớn,ăphátătánărộng,ăảnhăhưởngăđếnă
xungăquanh.ă3ă Khíăthảiă

Ôătô,ămáyămócă 謂nhăhưởngătrongăkhuăv詠cămỏ.ă

Đấtăph栄,ăđáăthảiă Gâyăôănhi宇mămôiătrườngăđất,ănướcăxungăquanhă
khuămỏ,ăảnhăhưởngăđếnăsinhătrưởngăcâyătrồng.ă

4ă Chấtăthảiărắnă
Chấtăthảiăsinhăhoạtă Gâyăôănhi宇mămôiătrườngănếuăkhôngăđượcăthuăgom,ă

xửălý.ă

Nướcăthảiăkhuămỏă Ch泳aăbùn,ăđất,ăgâyăbồiălấpădòngăchảyănếuăkhôngă
đượcăxửălý.ă

5ă Nướcăthảiă
Nướcăthảiăsinhăhoạtă Ch泳aăhàmălượngăchấtădinhădưỡngăcao,ăgâyăôă

nhi宇mămôiătrườngătiếpănh壱n.ă

Bảng 2: Nguồn và chất ô nhi宇m có thể phát sinh trong quá trình khai thác  
và chế biến đá ốp lát t詠 nhiên 

TT Lo衣i chất thải Nguồn phát sinh Đặc điểm và m泳c độ gây ô nhi宇m 

Nổămìnă(bócăvỉa)ă Phátăsinhăbụiănhi隠u,ăkhảănĕngăphátătánăxa,ăảnhă
hưởngăđếnăngườiălaoăđộngăvàădânăcưăxungăquanh.ă

Cắt,ăxẻăđáă
Bụiămịn.ă
Khôngăphátătánăxa.ă
謂nhăhưởngătr詠cătiếpăđếnăngườiălaoăđộng.ă

1ă Bụiă

V壱năchuy吋nă Bụiăcuốnătheoăxeăkhiăv壱năchuy吋n,ăm泳căđộătácă
độngălớn,ăliênătục.ă

Khoanăđá,ănổămìnă
Tácăđộngăkhôngălớnă(nếuăápădụngăcácăbi羽năphápă
kỹăthu壱tănổămìnăphùăhợp),ăảnhăhưởngătr詠cătiếpă
đếnăcôngănhânăkhoan,ănổămìn.ă2ă Tiếngăồn,ărungă

Cắt,ăxẻăđá,ăv壱nătảiă Tácăđộngătr詠cătiếpăđếnăcôngănhânălaoăđộngătạiămỏ.ă

3ă Khíăthảiă Nổămìnă(cóăth吋ăkhiăbócă
vỉa)ă

Sinhălượngăkhíălớn,ăphátătánărộng,ăảnhăhưởngăđếnă
xungăquanh.ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019 

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019 684ă

TT Lo衣i chất thải Nguồn phát sinh Đặc điểm và m泳c độ gây ô nhi宇m 

Ôătô,ămáyămócă 謂nhăhưởngătrongăkhuăv詠cămỏ.ă

Đấtăph栄,ăđáăthảiă Gâyăôănhi宇mămôiătrườngăđấtăxungăquanhăkhuămỏ,ă
ảnhăhưởngăđếnăsinhătrưởngăcâyătrồng.ă

4ă Chấtăthảiărắnă
Chấtăthảiăsinhăhoạtă Gâyăôănhi宇mămôiătrườngănếuăkhôngăđượcăthuă

gom,ăxửălý.ă

Nướcăthảiăkhuămỏ,ănướcă
thảiătừăquáătrìnhăgiaă
công,ăchếăbiếnăđáă

Ch泳aăbùn,ăđất,ăgâyăbồiălấpădòngăchảyănếuăkhôngă
đượcăxửălý.ă

5ă Nướcăthảiă

Nướcăthảiăsinhăhoạtă Ch泳aăhàmălượngăchấtădinhădưỡngăcao,ăgâyăôă
nhi宇mămôiătrườngătiếpănh壱n.ă

4. Các giải pháp bảo vệ môi trư運ng 

4.1. Các biện pháp v隠 quản lý 

Cácăgiảiăphápăv隠ăquảnălýăđượcăđ隠ăxuấtăd詠aătrênăcácăvĕnăbảnăphápălu壱tăhi羽năhànhăbaoăgồm:ă

-L壱păphươngăánăđầuă tư:ăPhươngăánăđầuă tưăđượcă l壱pă trênăcơăsở:ăThĕmădò,ăđánhăgiáă tr英ă
lượngăđ吋ăxácăđịnhăquyămôămỏ;ăThiếtăkếăcơăsởăvàăphână tíchăhi羽uăquảăkinhă tế;ăĐánhăgiáă tácă
độngămôiătrườngă(ĐTM);ăL壱păd詠ăánăcảiătạoăvàăphụcăhồiămôiătrườngăsauăkhaiăthác;ă

-Thiếtăkếăkỹăthu壱tă thiăcông,ăkhaiă thácămỏ:ăCácăcơăsởăkhaiă thácăcầnăphảiă l壱păhộăchiếuăchoă
từngăkhâuătrongăquyătrìnhăcôngăngh羽ăkhaiăthácămỏ:ăkhoan,ănổămìn,ăxúcăbốc…ăcóăsơăđồăhoặcă
bảnăvẽăkèmătheo.ă

-ă L壱pă phươngă án,ă kýă quỹă cảiă tạo,ă phụcă hồiă môiă trường:ă Th詠că hi羽nă theoă Quyếtă địnhă
18/2013/QĐ-TTg. Phươngăánăcảiătạoăphụcăhồiămôiătrườngăđượcăthẩmăđịnhăbởiăcácăcơăquană
ch泳cănĕngătheoăthôngătưăsốă38/2015/TT-BTNMT,ăngàyă30ăthángă6ănĕmă2015.ăCácătổăch泳c,ăcáă
nhânăđượcăphépăkhaiăthácăkhoángăsảnăphảiăkýăgửiămộtăkhoảnăti隠nănhấtăđịnh,ătrongămộtăthờiăhạnă
nhấtăđịnh,ăvàoăQuỹăbảoăv羽ămôiătrườngăVi羽tăNamăhoặcăQuỹăbảoăv羽ămôiătrườngăđịaăphươngănhằmă
mụcăđíchăbảoăđảmătàiăchínhăchoăvi羽căcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrườngăsauăkhaiăthácăkhoángăsản.ă

-L壱păbáoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătrường,ăbảnăcamăkếtăbảoăv羽ămôiătrường:ăTheoăquyămôă
d詠ăán,ănộiădung,ăcấpăthẩmăđịnhăđượcăquyăđịnhăchiătiếtătheoăthôngătưăsốă27/2015/TT-BTNMTădoă
Bộătàiănguyênăbanăhànhăngàyă29ăthángă5ănĕmă2015ătrướcăkhiătiếnăhànhăkhaiăthác.ă

-ăQuanătrắc,ăki吋măsoátăôănhi宇mămôiătrường:ăCácăcơăsởăcầnăth詠căhi羽năchếăđộăbáoăcáoăv隠ă
môiătrườngătheoăđi隠uă35ăc栄aăLu壱tăbảoăv羽ămôiătrường.ăă

4.2. Các biện pháp v隠 kỹ thu壱t công nghệ 

4.2.1. Các giải pháp giảm thiểu chất thải rắn 

Công đoạn khoan, nổ mìn: 

Để giảm thiểu chất thải rắn trong quá trình nổ mìn cần thực hiện các biện pháp sau: 
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Bảng 3: Các biện pháp giảm thiểu chất thải trong công tác nổ mìn [1] 

Biện pháp kỹ thu壱t  Tác d映ng 

Mởărộngămạngălướiălỗăkhoan,ătĕngăthuốcănổătrongălỗăkhoan

Thayăđổiăth泳ăt詠ănổămìnăvàăthờiăgianăgiãnăcáchăkhiănổă

Giảmăđườngăkínhălỗăkhoană

Giảmăđáăquáăcỡ,ăgiảmăcôngătácăgiaăcôngă
đáăquáăcỡ,ăgiảmăbụiăphátăsinh.ă

Giảmăthuốcănổ,ătĕngăchi隠uădàiăbuaă

Tĕngăkhoảngădãnăcáchăthờiăgianănổă

Thayăđổiătrìnhăt詠ănổămìnă

Giảmăđấtăđáăvĕng,ăgiảmăh壱uăxung.ă

Tĕngăchi隠uădàiăkhoanăthêmă

Dùngăthuốcănổăchịuănướcă(Trongălỗăkhoanăcóănước)ă
Tránhătạoămôăchânătầng.ă

Tĕngălượngăthuốcănổătrongălỗăkhoan,ăápădụngănạpămìnă
phânăđoạnă

Tránhătạoăđáătreo.ă

Dùngăphươngăphápănổăviăsaiă
Tĕngăchấtălượngăđáă(cóăkíchăthướcăgọn,ă
cỡăhạtăđ隠u),ăkhôngăđ吋ălạiămôăchânătầng,ăítă
gâyăn泳tănẻăn隠nătầng.ă

Dùngăbúaăđ壱păth栄yăl詠cătrongăpháăđáăquáăcỡălầnă2ă Giảmăđáăbay,ăgiảmănĕngălượngăsóngănổă
khôngăkhí.ă

Gi英ăổnăđịnhăbờămỏ,ămáiădốcăbằng:ăă
+ăCóăđ栄ăcácăđaiăbảoăv羽ătrênăbờ;ă
+ăChọnăgócănghiêngăc栄aăbờămỏăphảiăphùăhợpăvớiătínhăchấtă
cơălýăc栄aăđấtăđá,ăđịaăchất,ăth栄yăvĕn,ăchi隠uăsâuăkhaiăthácăvàă
thờiăgianăphụcăvụăc栄aăbờămỏ.ă

ă
Ngĕnăchặnăhi羽nătượngătrôiălởăđấtăđáătừă
cácătầngăxuốngătầngădướiălàmăsạtălởăbờă
mỏ.ă
ă

Bảngă3ăđ隠ăxuấtămộtăsốăkỹăthu壱tăgiảmăchấtăthải,ăchiăphí,ătácăđộngătớiămôiătrườngătrongăquáă
trìnhănổămìn.ăĐ吋ăth詠căhi羽nătốtăvi羽cănày,ăngườiăđọcăcóăth吋ăthamăkhảoăchiătiếtătrongătàiăli羽uă[1],ă
“Cẩmănangăcôngăngh羽ăvàăthiếtăbịămỏ”ă-ăHộiăliênăhi羽păKhoaăhọcăvàăKỹăthu壱tăVi羽tăNam,ănhàăxuấtă
bảnăKhoaăhọcăkỹăthu壱t.ă

Công đoạn cắt, xẻ đá: 

Ápădụngăphốiăhợpănhi隠uăphươngăpháp:ăKhoan,ănêmătách,ăkhoan,ănổămìn,ăcưaăđĩa,ăcắtădâyă
kimăcương…ă

Sửădụngăphươngăphápăkhaiăthácătiênătiến,ăhạnăchếăchấtăthảiăphátăsinh.ă

4.2.2. Các giải pháp hạn chế phát sinh bụi 

Trongăquáăkhaiăthác,ăchếăbiếnăđáăxâyăd詠ng,ăchấtăthảiăphátăsinhăcầnăquanătâmănhấtălàăbụiătừă
quáătrìnhănghi隠năsàng,ăcầnăcóăcácăbi羽năphápăgiảmăthi吋uănhưăsửădụngăcôngăngh羽ănghi隠năsàngă
cóăchuătrìnhăkhépăkín.ă
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4.2.3. Các giải pháp giảm phát sinh khí gây ô nhiǿm [2] 

Khíăđộcăhạiăsinhăraătrongăquáătrìnhănổămìn,ăv壱năchuy吋n,ăđ吋ăgiảmălượngăkhíăđộcăhạiăphátăsinhă
cầnăth詠căhi羽n:ă

-ăChọnăloạiăthuốcănổăítăgâyăđộcătớiămôiătrường;ă

-ăL詠aăchọnăphươngăphápănổămìnăphùăhợp,ăgiảmălượngăthuốcănổăsửădụng;ă

-ăSửădụngăANFO;ă

-ăPhunănướcăkhuămỏăthườngăxuyên;ă

-ăBảoădưỡng,ăsửădụngăthiếtăbịăđúngăthờiăgian.ă

4.2.4. Các biện pháp giảm tiếng ồn, rung 

Ápădụngăcácăbi羽năphápăkỹăthu壱tăphùăhợp,ăl詠aăchọnăthờiăđi吋mănổămìnăhợpălý,ătuânăth栄ăquyă
phạmăv隠ăanătoànăkhiăsửădụngăv壱tă li羽uănổ,ăxâyăd詠ngăvànhăđaiăcâyăxanhăcáchălyăkhuăv詠căkhaiă
thác,ăchếăbiếnăvớiăxungăquanh…sẽăgiảmăcácătácăđộngătiêuăc詠cătớiămôiătrường.ă

4.2.5. Các biện pháp giảm xói mòn bề mặt, biến dạng địa hình 

Xóiămònăb隠ămặt,ăbiếnădạngăđịaăhìnhălàătácăđộngălớnătrongăquáătrìnhăkhaiăthácăđáălộăthiên.ăĐ吋ă
hạnăchếă tácăđộngăxấu,ăcóă th吋ă th詠căhi羽năcácăbi羽năphápănhưăquyăhoạchăh羽ă thốngăthoátănướcă
mỏ,ăchọnăgócănghiêngăvàăkếtăcấuăbờăhợpălý,ăgiaăcốăbờ,ăquyăhoạchăđổăthảiăhợpălý,ăcóăphươngă
ánăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrườngăkhiăkếtăthúcăkhaiăthácămỏ.ă

4.3. Các biện pháp xử lý chất thải 

4.3.1. Các biện pháp xử lý bụi 

- Quá trình chế biến đá ốp lát tự nhiên:ăPhátăsinhăbụiădạngăkhôătạiăcôngăđoạnălàmănhámăb隠ă
mặtă sảnă phẩm.ă Bụiă từă nguồnă phátă sinhă đượcă thuă bằngă h羽ă thốngă chụpă baoă che,ă quạtă hút,ă
đườngăốngăd磯năv隠ăthiếtăbịăxửălý.ă 

Sơăđồăbốătríăthiếtăbịăthuăbụiănhưăhìnhă3:ă

 
 
 
 

Hình 3. Sơ đồ bố trí thiết bị thu, xử lý bụi 

- Quá trình chế biến đá cốt liệu xây dựng: Phátăsinhăbụiătạiătấtăcảăcácăcôngăđoạnăđ壱p,ănghi隠nă
sàng…Doăh羽ăthốngăthiếtăbịănằmătrongăkhuăv詠cărộng,ătrốngănêuăbi羽năphápăthíchăhợpăđ吋ăxửălýă
bụiălàădùngădànăphunăẩm.ăDànăphunăẩmăđượcălắpătạiăcácăđầuăđổăbĕngătải,ămáyănghi隠n,ămáyă
kẹp,ădọcătuyếnăđườngăv壱nătảiătrongăkhuămỏ.ăă

Chụpăthuăbụiătạiăđi吋măphátăsinhăsốă
(7)ătheoăsơăđồăcôngăngh羽ăhìnhă2ă H羽ăthốngăQuạtăhút,ă

đườngăốngă
LọcăbụiăXyclonă
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-ăGiảm bụi từ quá trình giao thông vận tải:ăBằngăh羽ăthốngăphunănướcăhoặcăăxeăbồn.ă

4.3.2. Các biện pháp xử lý nước thải 

- Nước thải từ quá trình khai thác và chế biến đá ốp lát tự nhiên: cóăth吋ăđượcătuầnăhoànăsauă
khiăxửălý.ăLượngănướcătuầnăhoànăcóăth吋ăđạtăđếnă70%.ă

  
 
 
 

 

Hình 4. Sơ đồ quy trình xử lý, tuần hoàn nước thải từ quá trình khai thác đá ốp lát tự nhiên 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải từ quá trình gia công đá ốp lát tự nhiên 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của CBVC: Đượcăxửălýăbằngăb吋ăt詠ă
hoạiăcảiătiếnăvớiăcácăváchăngĕnămỏngăvàăngĕnălọcăkỵăkhí.ă

4.3.3. Xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

-ăThuăgomăchấtăthảiărắnăsửădụngăchoăcácămụcăđíchăcụăth吋ăvàăphùăhợp.ăThuăgom,ăxửălýăchấtă
thảiăsinhăhoạtătheoăquyăđịnh;ă

-ăPhânăloại,ăxửălýăchấtăthảiănguyăhại,ăl壱păsổăđĕngăkýăch栄ănguồnăthảiătheoăđúngăquyăđịnhătạiă
Quyếtăđịnhă23/2006/QĐ-BTNMTăvàăthôngătưă36/2015/TT-BTNMT.ă

5. Quan trắc và kiểm soát ô nhi宇m 

Hoạtăđộngăquanătrắcănhằmăđánhăgiáăchấtă lượngămôiă trườngă làăvi羽căcầnă thiếtăvàăđảmăbảoă
đúngălu壱tăBảoăv羽ămôiătrường.ăVịătríăvàătầnăsuấtăđượcăxácăđịnhăphùăhợpăvớiăcôngăngh羽ăd詠aătrênă
yêuăcầuăc栄aăbảnăđánhăgiáătácăđộngămôiătrường,ăbảnăcamăkếtăbảoăv羽ămôiătrườngăđãăđượcăcơă
quanăch泳cănĕngăphêăduy羽t.ă

Nướcăthảiăă B吋ălắngă Bùnă

Nướcătuầnăhoànă

Quáătrìnhăkhaiăthác.ăCôngă
đoạnă(3)ătrongăhìnhă2ă

Nướcăthảiă B吋ălắngăIă

B吋ălắngăIIă

B吋ăch泳aănướcă
sauăxửălýă

Bơmănướcătuầnăhoànă

Chếăbiếnăđáă
ốpălátă
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6. Cải t衣o và ph映c hồi môi trư運ng 

TheoăQuyếtăđịnhăsốă18/2013/QĐ-TTgăc栄aăTh栄ătướngăChínhăph栄ăyêuăcầuăcảiătạo,ăphụcăhồiă
môiătrườngăsauăkhaiăthácăkhoángăsản,ănh英ngătổăch泳c,ăcáănhânăđượcăphépăkhaiăthácăkhoángă
sảnăphảiăcóăD詠ăánăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrường.ăă

Kếăhoạchăhoànă thổăphảiă làămộtăphầnăkhôngă táchă rờiă c栄aăkếăhoạchăkhaiă thácămỏăvàăphảiă
đượcăxácăđịnhămụcătiêuărõăràngăbaoăgồmăcácănộiădung:ă

-ăBồiăhoànăđấtăvàoăkhuăv詠căkhaiăthác;ă

-ăPhụcăhồiăthảmăth詠căv壱t;ă

-ăQuảnălý,ăgiámăsátăquáătrìnhăphụcăhồi.ă

7. Các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trư運ng trong khai thác đá xây d詠ng 

Hướngăd磯nă tổngăhợpăcácăvĕnăbản,ăquyăchuẩn,ă tiêuăchuẩnămôiă trườngăcóă liênăquană trongă
quáătrìnhăkhaiăthác,ăchếăbiếnăđáăxâyăd詠ngănhư:ă

Lu壱tăbảoăv羽ămôiătrường;ă

Lu壱tăkhaiăthácăkhoángăsản;ă

Cảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrường;ă

Phíăbảoăv羽ămôiătrườngătrongăkhaiăthácăkhoángăsản;ă

Phíăbảoăv羽ămôiătrườngăđốiăvớiănướcăthải;ă

Phíăbảoăv羽ămôiătrườngăđốiăvớiăchấtăthảiărắn;ă

Cácăquyăchuẩn,ătiêuăchuẩnămôiătrường.ă

8. Kết lu壱n 

Nhómăđ隠ătàiăđáăkhảoăsátăhi羽nătrạngăcôngăngh羽,ăcácăbi羽năphápăgiảmăthi吋u,ăxửălýăchấtăthải;ă
lấyăm磯uăkhôngăkhí,ănướcăthải;ăthamăkhảoăcácătàiăli羽uătrongăvàăngoàiănước;ăđánhăgiáăhi羽uăquảă
vàăđưaăraăcácăbi羽năphápăgiảmăthi吋u,ăxửălýăchấtăthảiătạiăcácăcơăsởătrongăquáătrìnhăkhaiăthác,ăchếă
biếnăđáăxâyăd詠ng.ăHướngăd磯nădùngălàmătàiă li羽uăthamăkhảoăchoăcácăcánăbộăkỹăthu壱t,ăcánăbộă
quảnălý,ăcôngănhânătạiăcácăcơăsởăsảnăxuất…ă
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ĐỌ THỊ TRONG Lọ NUNG XI MĔNG TẠI VI烏T NAM 

POTENTIALăFORăURBANăWASTEăTREATMENTăă
INăCEMENTăKILNSăINăVIETNAMă

KS. Lê Cao Chiến, ThS. Nguy宇n Thị Tâm, ThS. Trần Phương Thúy,  
ThS. Khổng Thị Giang 

TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Ngànhăcôngănghi羽păxiămĕngătiêuăthụăsốălượngăđángăk吋ăcácănguồnătàiănguyênăthiênănhiênăvàă

nĕngălượng.ăĐâyălàăngànhăcôngănghi羽păđóngăgópăchínhăvàoăphátătri吋năcơăsởăhạătầngăvàăhi羽năđạiă
hóaăcácăthànhăphốătrênătoànăthếăgiới.ăVi羽căsửădụngăchấtăthảiăđôăthịălàmănhiênăli羽uăvàănguyênăli羽uă
thayăthếăcóăth吋ălàmăgiảmăthi吋uătácăđộngătớiămôiătrườngăc栄aăchấtăthải,ăgiảmălượngăkhíăthảiăCO2,ă
giảmăchiăphíăxửălýăchấtăthảiăvàătiếtăki羽măchiăphíătrongăsảnăxuấtăxiămĕng.ăBênăcạnhăđóăngànhăcôngă
nghi羽păxiămĕngăcũngălàăngànhăcóăti隠mănĕngăxửălýăchấtăthảiănguyăhạiăđảmăbảoăanătoàn.ăă

Từ khóa:ăXửălýăchấtăthảiărắn,ăChấtăthảiărắnăđôăthị,ăNhiênăli羽uăthayăthế,ăĐồngăxửălýăphếăthảiă
trongăsảnăxuấtăxiămĕng,ăPhụcăhồiănĕngălượng.ă

Abstract:  
Theă cementă industryă consumesă aă significantă amountă ofă naturală resourcesă andă energy.ă

However,ă ităalsoăcontributesătoătheădevelopmentăandămodernizationăofăcitiesăandăinfrastructureă
inătheăworld.ăTheăuseăofăurbanăsolidăwasteăasăalternativeăfuelăandărawămaterialăcanădecreaseătheă
environmentalăimpactăofăwastes,ăsafelyădisposeăofăhazardousăwastes,ădecreaseăCO2ăemissions,ă
decreaseăwasteăhandlingăcosts,ăandăsaveămoneyăinătheăcementăindustry.ă

Keywords:ă Disposală ofă waste,ă Municipală Solidă Waste,ă Alternativeă Fuels,ă Co-Processingă
MunicipalăSolidăWasteăinătheăCementăIndustry,ăEnergyăRecovery.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Quảnă lýăchấtă thảiă rắnăđôă thịăđangă làăvấnăđ隠ăđượcăquană tâmănhi隠uă tạiăcácănướcăđangăphátă
tri吋n.ăS詠ăgiaătĕngăchấtăthảiărắnăđôăthịăliênăquanătr詠cătiếpăđếnăm泳căđộăgiaătĕngădânăsố,ăs詠ătĕngă
trưởngăkinhătế,ăphátătri吋năcôngănghi羽p,ăđôăthịăhóaăvàătiêuădùngăhi羽năđại.ăS詠ăgiaătĕngăv隠ăsốălượngă
vàăđaădạngăcácăloạiăchấtăthảiătrongăkhuăv詠căđôăthịăhi羽nănayăthườngăkhóăđápă泳ngăvớiăcùngămộtă
quyătrìnhăxửălýăvàătiêuăh栄y.ăDoăđóănếuăkhôngăđượcăxửălýăđúngăcáchăsẽăd磯năđếnănh英ngătácăđộngă
tiêuăc詠cătớiămôiătrường,ăảnhăhưởngăxấuătớiăs泳căkhỏeăcộngăđồngăchẳngăhạnănhưăôănhi宇mănguồnă
nướcătừănướcărỉărác,ăôănhi宇măkhôngăkhíătạiăkhuădânăcưăvàăphátăthảiăkhíănhàăkính,…ă
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Tạiăcácănướcăđangăphátătri吋n,ăchấtăthảiărắnăđôăthịăhầuănhưăchỉăthuăgomăsauăđóăđổăđốngătạiă
cácăbãiărácălộăthiênăhoặcăđượcăchônălấp,ăđ吋ăsảnăxuấtăphânăh英uăcơăhoặcăxửălýăbằngăcôngăngh羽ă
đốtărác.ăVi羽căphânăloạiărácăthảiălàămộtăvấnăđ隠ărấtăkhóăkhĕnătạiănhi隠uăquốcăgiaăChâuăÁ,ăkhôngă
riêngăgìăVi羽tăNam.ăGiảiăphápătiếtăgiảmăậătáiăsửădụngăậătáiăchếăhayăcònăgọiălàă3Tăhoặcă3Răv磯nă
cònăởăgiaiăđoạnăsơăkhaiăvàăch栄ăyếuă th詠căhi羽nă theoăphươngăth泳căphână loại.ăTuyănhiên,ăchấtă
thảiărắnăđôăthịăluônăch泳aănhi隠uăloạiăv壱tăli羽uăcóăgiáătrịămàăcóăth吋ătáiăchếăvàăthuăhồiălàmănguyênă
li羽uăsảnăxuất,ăvàăchúngăcũngăch泳aămộtănguồnănĕngălượngăcaoăcóăkhảănĕngăthuăhồiăthôngăquaă
cácăcôngăngh羽ăthuăhồiănĕngălượngăkhácănhau.ă

Vi羽tăNamălàămộtăquốcăgiaăđangăphátătri吋năv磯năphảiăđốiămặtăvớiămộtălượngălớnăchấtăthảiărắnă
đôăthị.ăKhốiălượngăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăphátăsinhătrênătoànăquốcănĕmă2014ăkhoảngă23ătri羽uă
tấnă tươngăđươngăvớiăkhoảngă63.000ă tấn/ngày,ă trongăđó,ăchấtă thảiă rắnăsinhăhoạtăđôă thịăphátă
sinhăkhoảngă32.000ătấn/ngày.ăChỉătínhăriêngătạiăthànhăphốăHàăNộiăvàăthànhăphốăHồăChíăMinh,ă
khốiălượngăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăphátăsinhălà:ă6.420ătấn/ngàyăvàă6.739ătấn/ngày.ăXửălýăchấtă
thảiărắnăsinhăhoạtătạiăVi羽tăNamănhìnăchungăch栄ăyếuăbằngăchônălấp,ăsảnăxuấtăphânăh英uăcơăvàă
đốt.ăTheoăthốngăkêănĕmă2014ăcóă26ăcơăsởăxửălýăchấtăthảiărắnăt壱pătrungătrênăcảănước.ăTrongăsốă
26ăcơăsởăxửălýăchấtăthảiărắnăcóă3ăcơăsởăsửădụngăcôngăngh羽ăđốt,ă11ăcơăsởăsửădụngăcôngăngh羽ă
sảnăxuấtăphânăh英uăcơ,ă11ăcơăsởăxửălýăsửădụngăcôngăngh羽ăkếtăhợpăsảnăxuấtăphânăh英uăcơăvàă
đốtăvàă1ăcơăsởăsửădụngăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăviênănhiênăli羽u.ăLượngăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtătrênă
cảănướcăch栄ăyếuălàăchônălấp,ăcóăkhoảngă458ăbãiăchônălấpăphếăthảiăcóăquyămôătrênă1ha,ăngoàiă
raăcònăcóăcácăbãiăchônălấpăquyămôănhỏăởăcácăxãăchưaăđượcăthốngăkêăđầyăđ栄.ăTrongăsốă458ăbãiă
chônă lấpăcóă121ăbãiăchônă lấpăhợpăv羽ăsinhăvàă337ăbãiăchônă lấpăkhôngăhợpăv羽ăsinh.ăCácăbãiă
chônălấpăkhôngăhợpăv羽ăsinhăphầnălớnălàăbãiărácătạm,ălộăthiên,ăkhôngăcóăh羽ăthốngăthuăgom,ăxửă
lýănướcărỉărác,ăđangălàănguồnăgâyăôănhi宇mămôiătrườngănghiêmătrọngă[1].ă

Gầnăđây,ăcôngăngh羽ăt壱năthuănĕngălượngătừăphếăthảiă(wasteătoăenergyăậăWTE)ăđangăđượcă
quanătâmănhi隠u.ăCôngăngh羽ăWTEăhi羽nălàămộtă l詠aăchọnăkhảăthiăđ吋ăgiảmăkhốiălượngăchấtăthảiă
xuốngăm泳căthấpănhấtătạiămọiăquốcăgia.ăCôngăngh羽ăWTEăđượcăsửădụngăđ吋ăxửălýămọiăchấtăthảiă
tạoă raă nĕngă lượngă đi羽nă hoặcă nhi羽t.ă Cóă khảă nĕngă giảmă khốiă lượngă chấtă thảiă đếnă 90%ă khốiă
lượngăbanăđầuăphụăthuộcăvàoăthànhăphầnăvàăsảnăphẩmăđầuăra.ăMộtă trongănh英ngăcôngăngh羽ă
WTEăđượcăsửădụngănhi隠uătạiăcácăquốcăgiaăphátătri吋nălàăcôngăngh羽ăkhíăhóa.ăĐâyălàăcôngăngh羽ă
thayăthếăcôngăngh羽ăđốtărácătruy隠năthốngănhằmăhạnăchếăcácăchấtăôănhi宇măkhôngăkhíăvàăphụcă
hồiănĕngălượng,ăkhíăhóaăchuy吋năđổiăchấtăd宇ăcháyăthànhădạngăhỗnăhợpăkhíăoxyăhóaămộtăphầnă
gọiălàăkhíătổngăhợp,ăđóălàăhỗnăhợpăkhíăCO,ăCO2,ăH2ăvàăCH4.ăă

Sảnăxuấtăxiămĕngă liênăquanătớiăcácăquáătrìnhăgiaănhi羽t,ănungăvàănungăkếtăhỗnăhợpăcácă
nguyênăv壱tă li羽u,ă thườngă làăđáăvôiă (CaCO3)ă vàă cácănguyênă li羽uă khácăch泳aăcaxi,ă silică oxit,ă
oxită nhômă vàă sắtă tạoă thànhă clinker.ă Quáă trìnhă nungă clinkeră di宇nă raă ởă nhi羽tă độă khoảngă
1450oCă trongă lòă quayă hoặcă lòă đ泳ng,ă sinhă raă Cacbonă dioxit.ă Khíă CO2ă phátă thảiă raă làă sảnă
phẩmă phụă c栄aă quáă trìnhă nung,ă di宇nă raă ởă phầnă phíaă trênă c栄aă lòă nung,ă hayă thiếtă bịă
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“precalciner”ă làămộtăphầnăc栄aă thápăsấyăsơăbộ.ăĐáăvôiă (caxiăcacbonnat)ăphânăh栄yăhayăcònă
gọiă làăquáătrìnhănungă(CaCO3ă→ăCaOă+ăCO2)ădi宇năraăhầuănhưăhoànătoànătạiă “precalciner”ă
(khoảngă95%)ănênă tạiăđóăsửădụngă50-60%ă tổngănhiênă li羽uăcầnă thiếtăchoăsảnăxuấtăclinker.ă
Sauăđó,ăclinkerălấyăraăkhỏiălòănungăđ吋ălàmămát,ănghi隠năthànhăbộtămịnăvàătrộnăvớiămộtăphầnă
nhỏăthạchăcaoă(khoảngă5%)ăđ吋ătạoăraămộtăloạiăv壱tăli羽uăphổăbiếnănhấtăthếăgiớiăhi羽nănayăđượcă
gọiălàăxiămĕngăPortland.ăNgànhăsảnăxuấtăxiămĕngătrênătoànăthếăgiớiăđangănỗăl詠căhạăthấpăchiă
phíă sảnă xuất.ăMộtă trongă nh英ngă phươngă phápă hi羽uă quảă đ吋ă đạtămụcă tiêuă nàyă làă sửă dụngă
nhiênăli羽uăthayăthế.ăVi羽căsửădụngănhiênăli羽uăthayăthếăcấpăđộăthấpănhưăMSWăởă“precalciner”ă
làămộtă l詠aăchọnăkhảăthiăvìăs詠ăđốtăcháyătrongăthiếtăbịănàyădi宇năraăởănhi羽tăđộăthấpăhơn.ăKhíă
thảiă từă lòănungăchạyăquaă “precalciner”ă sẽăgiảmă lượngăphátă thảiăNOxă doăphảnă泳ngă táiă đốtă
cháyătạiăđây.ăVi羽căđốtăchấtăthảiătrongălòănungăxiămĕngăcònălàmăgiảmăhi羽uă泳ngătĕngăphátăthảiă
khíăCO2ătoànăcầuăsoăvớiăcácălòăđốtărácăchuyênădụng,ădoăđóăgiảmăphátăthảiăkhíăCO2.ăChiăphíă
choănhiênăli羽uăthayăthếăcũngărẻăhơnăsoăvớiănhiênăli羽uăhóaăthạchătruy隠năthống,ătạoăraăđượcă
lợiăthếăcạnhătranh.ăVi羽căsửădụngănhiênăli羽uăthayăthếătrongăsảnăxuấtăxiămĕngăcũngămangălạiă
lợiăíchăsinhăthái,ăvìăhaiălýădo:ăbảoătồnăcácănguồnătàiănguyênăkhôngătáiătạoăvàăgiảmăthi吋uăyêuă
cầuăv隠ăxửălýăchấtăthải.ăVi羽căsửădụngănhiênăli羽uăthayăthếătrongălòănungăxiămĕngătạiăChâuăỂuă
tiếtă ki羽mă đượcă lượngă nhiênă li羽uă hóaă thạchă tươngă đươngă khoảngă 2,5ă tri羽uă tấnă thanămỗiă
nĕm.ăTỷăl羽ănhiênăli羽uăthayăthếăđượcăsửădụngătrongăcácăh羽ăthốngălòănungăxiămĕngăgi英aănĕmă
1990ăvàănĕmă1998ă tạiămộtăsốănướcăchâuăỂuănhưăsau:ăPhápă52,4ăphầnă trĕm;ăThụyăSĩă25ă
phầnătrĕm;ăAnhă20ăphầnătrĕm;ăBỉă18ăphầnătrĕm;ăĐ泳că15ăphầnătrĕm;ăCộngăhòaăSécă9,7ăphầnă
trĕm,ăÝă4,1ăphầnătrĕm;ăThụyăĐi吋nă2ăphầnătrĕm;ăBaăLană1,4ăphầnătrĕm;ăBồăĐàoăNhaăvàăTâyă
BanăNhaălàă1,3ăphầnătrĕmăvàă1ăphầnătrĕm.ă

Quáătrìnhănungăclinkerătrongăcácăh羽ăthốngălòănungătạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăchoăvi羽căsửădụngă
phếăthảiălàmănhiênăli羽uăthayăthế,ăbaoăgồm:ănhi羽tăđộăcao,ăthờiăgianălưuădài,ămôiătrườngăkhôngă
khíă bịă oxyă hóa,ămôiă trườngă ki隠m,ă cốă địnhă troă trongă clinker,ă vàă quánă tínhă nhi羽tă cao.ă Đâyă làă
nh英ngăđi隠uăki羽năđảmăbảoăpháăh栄yăcácăphầnăh英uăcơăc栄aăphếăthảiăvàăcácăphầnăvôăcơ,ăbaoăgồmă
cảăkimăloạiănặngăsẽăbịăcốăđịnhăvàăkếtăhợpătrongăsảnăphẩm.ăCácăchấtăthảiăđượcăsửădụngălàmă
nhiênăli羽uăthayăthếătrongălòănungăxiămĕngăsẽăthayăthếăđượcăvi羽căchônălấpăhoặcătiêuăhuỷătạiălòă
đốtă chuyênă dụng.ăVi羽că sửă dụngă phếă thảiă trongă lòă nungă xiămĕngă sẽă thayă thếă nhiênă li羽uă hóaă
thạchăvàătốiăđaăhóaăvi羽căthuăhồiănĕngălượng.ăSửădụngănhiênăli羽uăthayăthếătrongăcácănhàămáyăxiă
mĕngălàămộtăyếuătốăquanătrọngăc栄aămộtăchínhăsáchăquảnălýăchấtăthảiămạnhămẽ.ăă

2. Chất thải rắn đô thị t衣i Việt Nam [2] 

2.1. Các nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị 

Phátăsinhăchấtăthảiărắnăđôăthịăch栄ăyếuălàăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăchiếmăkhoảngă60ă-ă70%ălượngă
chấtăthảiărắn.ăNguồnăphátăsinhăch栄ăyếuătừăcácăhộăgiaăđình,ăcácăkhuăt壱păth吋,ăchấtăthảiăđườngăphố,ă
chợ,ăcácătrungătâmăthươngămại,ăvĕnăphòng,ăcácăcơăsởănghiênăc泳u,ătrườngăhọc,...;ătiếpătheoălàă
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chấtăthảiărắnăxâyăd詠ngăphátăsinhătừăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ng,ăsửaăch英aăhạătầng;ăchấtăthảiărắnă
côngănghi羽păphátăsinhătừăcácăcơăsởăcôngănghi羽pănằmătrongăđôăthị,ăhoặcătừăcácăkhuăcôngănghi羽p;ă
chấtăthảiărắnăyătếăphátăsinhătừăcácăb羽nhăvi羽n,ăcácăcơăsởăkhámăch英aăb羽nh;ăchấtăthảiărắnăđi羽nătửă
phátăsinhătừăcácăhoạtăđộngăsinhăhoạtăc栄aăconăngườiănhư:ăđồăđi羽nătửăcũăhỏngăbịăloạiăbỏ.ăă

Bảng 1: Chất thải rắn đô thị t衣i Hà Nội năm 2011 

ă
Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 

2.2. Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị 

Tổngă lượngăchấtă thảiă rắnăđôă thịăphátăsinhă trênă toànăquốcă tĕngă trungăbìnhă10ă÷ă16ă%ămỗiă
nĕm.ăTạiăhầuăhếtăcácăđôăthị,ăkhốiălượngăchấtăthảiărắnăsinhăhoạtăchiếmăkhoảngă60ă-ă70%ătổngă
lượngăchấtăthảiărắnăđôăthịă(mộtăsốăđôăthịătỷăl羽ănàyălênăđếnă90%).ăă

Kếtăquảăđi隠uătraătổngăth吋ănĕmă2006ă-ă2007ăđãăchoăthấy,ălượngăchấtăthảiărắnăđôăthịăphátăsinhă
ch栄ăyếuăt壱pătrungăởăhaiăđôăthịălớnălàăHàăNộiăvàăTp.ăHồăChíăMinh,ăchiếmătớiă45,24%ătổngălượngă
chấtăthảiărắnăsinhăhoạtăphátăsinhătừătấtăcảăcácăđôăthịătươngă泳ngăkhoảngă8.000ătấn/ngàyă(2,92ă
tri羽uătấn/nĕm).ăTuyănhiên,ăchoăđếnăthờiăđi吋măhi羽nătại,ătổngălượngăvàăchỉăsốăphátăsinhăchấtăthảiă
rắnăđôăthịăc栄aăđôăthịăđặcăbi羽tăvàăđôăthịăloạiă1ăhi羽nănayăđãătĕngălênărấtănhi隠u.ăNguyênănhânăc栄aă
s詠ăgiaătĕngănàyălàădoăTh栄ăđôăHàăNộiăsauăkhiăđi隠uăchỉnhăđịaăgiớiăhànhăchínhăthìălượngăchấtăthảiă
rắnăđôăthịăphátăsinhăđãălênăđếnă6.500ătấn/ngàyă(conăsốăc栄aănĕmă2007ălàă2.600ătấn/ngày),ăbênă
cạnhăđó,ăsốăđôăthịăloạiă1ăđãătĕngălênă10ăđôăthịă(trongăkhiănĕmă2007ălàă4ăđôăthịăloạiă1).ăTrongăcácă
vùngă trọngăđi吋m,ăvùngăĐôngăNamăBộă (baoă trùmăcảăkinhă tếă trọngăđi吋măphíaăNam)ă làănơiăcóă
lượngăchấtă thảiă rắnăđôă thịănhi隠uănhất,ă tiếpăđếnă làăvùngăĐồngăbằngăsôngăHồngă (baoă trùmăcảă
vùngăkinhă tếă trọngăđi吋măBắcăBộ),ă ítănhấtă làăkhuăv詠căTâyăNguyên.ăChỉăsốăphátăsinhăchấtă thảiă
sinhăhoạtătínhăbìnhăquânătrênăđầuăngườiălớnănhấtăxảyăraăởăcácăđôăthịăphátătri吋năduălịchănhưăcácă
thànhăphố:ăHạăLong,ăHộiăAn,ăĐàăLạt,ăNinhăBình,..ăCácăđôăthịăcóăchỉăsốăphátăsinhăchấtăthảiărắnă
sinhă hoạtă tínhă bìnhă quână đầuă ngườiă thấpă nhấtă làă Tp.ă Đồngă Hớiă (Quảngă Bình),ă Thịă xãă Giaă
Nghĩa,ăThịăxãăKonăTum,ăThịăxãăCaoăBằng. 
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Bảng 2: Chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh ho衣t bình quân năm 2009 

ă
Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 

2.3. Thành phǡn chất thải rắn đô thị 

Thànhăphầnăchấtă thảiăsinhăhoạtăphụăthuộcăvàoăm泳căsốngăởămộtăsốăđôăthị.ăM泳căsống,ă thuă
nh壱păkhácănhauăgi英aăcácăđôă thịăđóngăvaiă tròăquyếtăđịnhă trongă thànhăphầnăchấtă thảiă rắnăsinhă
hoạt.ăTrongăthànhăphầnărácăthảiăđôăthị,ărácăh英uăcơăvàărácăd宇ăcháyălàăhaiăthànhăphầnăchiếmătỷăl羽ă
caoănhấtăvàă làă thànhăphầnăch栄ăyếuă trongărácă thảiăđôă thịă tạiă tấtăcảăcácă thànhăphốă lớnă tạiăVi羽tă
Nam.ăChấtăthảiăh英uăcơălàăthànhăphầnăphổăbiếnănhấtăởătấtăcảăcácăbãiărác,ăchiếmăkhoảngă55-
77%ă tổngă lượngăphếă thải.ăSauăđóă làă cácă loạiă phếă thảiă d宇ă cháyănhưăgiấy,ă gỗ,ă nh詠a,ă caoă suă
chiếmăkhoảngă15-30%.ăThànhăphầnăkimăloạiăchỉăchiếmămộtă lượngărấtănhỏă0.25-1.5%ădoăhầuă
hếtăcácăchấtăthảiătáiăchếăđượcăthuăth壱pătrướcăkhiăt壱păkếtătạiăcácăkhuăv詠căchônălấpănày.ăRácătáiă
chếăđượcăthuăth壱pătừănh英ngăngườiănhặtărác,ăphânăloạiăthuăth壱păngayătạiăhộăgiaăđìnhăcưătrúăvàă
bánăchoăcácăcơăsởăthuăgomărácătáiăchếăsửădụngăđ吋ătáiăchếăv壱tăli羽u.ă

Ngoàiăra,ăchấtăthảiăđượcăphânăthànhăbaăloại:ărácăphânăh栄yăsinhăhọcă(rácăth詠căphẩmăvàărácă
sânăvườn),ărácăd宇ăcháyă(nh詠a,ăgiấy,ăvàăLTR),ăvàărácăkhôngăcháyă(kimăloạiăvàănhôm,ăchấtătrơ,ă
chấtăthảiănguyăhại,ăvàănh英ngăloạiăkhác).ăThànhăphầnăchúngăđượcăth吋ăhi羽nătrongăhìnhă1ădướiă
đây,ăcóă th吋ă thấyărằngăchấtă thảiăphânăh栄yăsinhăhọcăchiếmăphầnă lớn,ă tiếpă theoă làăchấtă thảiăd宇ă
cháyăvàăcuốiăcùngălàăchấtăthảiăkhôngăcóăkhảănĕngăcháy,ădoăđóărácăthảiăđôăthịăphùăhợpăvớiăcácă
côngăngh羽ăthuăhồiănĕngălượngăsảnăxuấtăđi羽n,ănhi羽tăhoặcăsảnăxuấtăphânăh英uăcơ.ă
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Bảng 3: Thành phần rác thải sinh ho衣t t衣i các thành phố l噂n  

STTă Loạiăchấtă
thảiă

HàăNộiă
(Namă
Sơn)ă

HàăNộiă
(Xuână
Sơn)ă

Hảiă
Phòngă
(Tràngă
Cát)ă

Hảiă
Phòngă
(Đìnhă
Vũ)ă

Huếă(Th栄yă
Phương)ă

ĐàăNẵngă
(Hòaă
Khánh)ă

HCMă
(Đaă

Phước)ă

HCMă
(Hi羽pă
Phước)ă

Bắcă
Ninhă(thịă
trấnăHồ)

1ă Rácăh英uă
cơă 53.81ă 60.79ă 55.18ă 57.56ă 77.10ă 68.47ă 64.50ă 62.83ă 56.90ă

2ă Giấyă 6.53ă 5.38ă 4.54ă 5.42ă 1.92ă 5.07ă 8.17ă 6.05ă 3.73ă

3ă Vảiă 5.82ă 1.76ă 4.57ă 5.12ă 2.89ă 1.55ă 3.88ă 2.09ă 1.07ă

4ă Gỗă 2.51ă 6.63ă 4.93ă 3.70ă 0.59ă 2.79ă 4.59ă 4.68ă ă

5ă Nh詠aă 13.57ă 8.35ă 14.34ă 11.28ă 12.47ă 11.36ă 12.42ă 15.96ă 9.65ă

6ă Daăvàă
Caoăsuă 0.15ă 0.22ă 1.05ă 1.90ă 0.28ă 0.23ă 0.44ă 0.93ă 0.20ă

7ă Kimăloạiă 0.87ă 0.25ă 0.47ă 0.25ă 0.40ă 1.45ă 0.36ă 0.59ă ă

8ă Th栄yătinhă 1.87ă 5.08ă 1.69ă 1.35ă 0.39ă 0.14ă 0.40ă 0.88ă 0.58ă

9ă Sànhăs泳ă 0.39ă 1.26ă 1.22ă 0.44ă 0.79ă 0.79ă 0.24ă 1.27ă ă

10ă Đấtăvàăcátă 6.29ă 5.44ă 3.08ă 2.96ă 1.71ă 6.75ă 1.39ă 2.25ă 27.80ă

11ă Xỉăthană 3.10ă 2.34ă 5.20ă 6.06ă ă ă 0.44ă 0.39ă ă

12ă Nguyăhạiă 0.17ă 0.82ă 0.05ă 0.07ă ă 0.02ă 0.11ă 0.05ă 0.07ă

13ă Bùnă 4.34ă 1.63ă 2.22ă 2.75ă 1.46ă 1.35ă 2.92ă 1.99ă ă

14ă Cácăloạiă
khácă 0.58ă 0.05ă 1.46ă 1.14ă ă 0.03ă 0.14ă 0.04ă ă

Tổngă 100ă 100ă 100ă 100ă 100ă 100ă 100ă 100ă 100ă

Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 

ă
Hình 1. Tỷ lệ rác cháy và không cháy tại Việt Nam  
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2.4. Tính chất c栄a chất thải rắn đô thị  

Nhiệt trịăc栄aăchấtăthảiărắnăđôăthịăphụăthuộcăvàoăhàmălượngăv壱tăli羽uăh英uăcơăcóăkhảănĕngăcháyăvàă
độăẩmăc栄aăchấtăthải.ăNhi羽tătrịăcaoălàămộtăchỉăsốăquanătrọngăti隠mănĕngăđ吋ăthuăhồiănhi羽t.ăNếuăchấtă
thảiăcóănhi羽tătrịăthấpăhơnă800kcal/kgă(3,4ăMJ/kg),ăchấtăthảiăcầnănhiênăli羽uăhỗătrợăđ吋ăđốtăcháyărácă
thải.ăNhi羽tătrịăc栄aăchấtăthảiăphụăthuộcăvàoăhỗnăhợpăv壱tăli羽uăvàăđộăẩm.ăVìăv壱y,ănhi羽tătrịăc栄aăchấtăthảiă
caoăvàăđộăẩmăthấp,ăsẽăd磯năđếnăkhảănĕngăsinhănhi羽tăcao.ăChấtăthảiăcóănhi羽tătrịălớnăhơnăhoặcăbằngă
11-17ăMJ/kgăcóăth吋ăđượcăsửădụngălàmănhiênăli羽uătáiătạoă(RDF).ăNhi羽tătrịăc栄aărácăthảiăướtăthôngă
thườngălàă1500ăkcal/kgă(6,2ăMJ/kg).ăNhi羽tătrịătínhăchoărácăthảiăkhôălàă4,500ăkcal/kgă(19ăMJ/kg),ăgầnă
tươngăđươngănhi羽tătrịăc栄aăgỗăvàăbằngă2/3ănhi羽tătrịăc栄aăthană(Hìnhă2)ă[3].ăă

ă
Hình 2. Nhiệt trị của các nhiên liệu khác nhau  

Hàm ǣmăđặcătrưngăchoătínhăd宇ăcháyăc栄aărácăthảiăvàălàăthôngăsốăkhôngămongămuốnătrongă
rácăthải,ăvìănóăsẽălàmăgiaătĕngălượngănhiênăli羽uăbùăthêmăđ吋ăđốtăcháyămàăkhôngănângăcaoăđượcă
nhi羽tătrị.ăHàmăẩmăđượcăth吋ăhi羽nătheoăphầnătrĕmătrọngălượngăướtăc栄aărácăthải.ăHìnhă3ăth吋ăhi羽nă
ảnhăhưởngăc栄aănhi羽tătrịăc栄aărácăthảiăđôăthịăvàoăđộăẩmăvàăthànhăphầnărác.ăĐộăẩmăc栄aărácăthảiă
đôăthịătrongăkhoảngă60-70%ădoăs詠ăcóămặtăc栄aătỷăl羽ăchấtăthảiăth詠căphẩmăvàăchấtădẻoăcóăch泳aă
độăẩmăbênătrongăcao.ăTổngăgiáătrịăhàmăẩmătrungăbìnhăkhoảngă65%.ăGiáătrịăđộăẩmănàyăchỉăraă
rằngărácăthảiăgồmărấtănhi隠uănướcăđượcăch泳aătrongăchấtăthảiăh英uăcơă(đặcăbi羽tălàăchấtăthảiăth詠că
phẩm)ăvàăhàmăẩmănộiătạiătrongăbaoăbìănh詠aă

Troăđượcătạoăraătrongăquáătrìnhăđốtăhayăkhíăhóaăphếăthảiălàătroăbayăvàătroăđáy.ăLượngătroătạoăraă
daoăđộngătừă15-25%ătínhătheoătrọngălượngăc栄aăphếăthải.ăTroăbayălàăthànhăphầnăcònălạiăđượcălấyăraă
từăkhíă thảiăkhiăsửădụngăcácă thiếtăbịăki吋măsoátăôănhi宇măkhôngăkhí.ăTroăbayăchiếmă10-20%ătrọngă
lượngăc栄aătổngălượngătro.ăS詠ăbiếnăđổiăc栄aăthànhăphầnăhóaăhọcăc栄aătroăphụăthuộcăvàoănguyênăli羽uă
rácăthảiăgốcăvàăquáătrìnhăđốtăcháy.ăThànhăphầnăchínhătìmăthấyălà:ăAl,ăFe,ăMg,ăCa,ăK,ăNaăvàăCl.ăCácă
OxităthườngăđượcătìmăthấyătrongătroălàăSiO2,ăAl2O3,ăCaO,ăFe2O3,ăNa2O,ăvàăK2Oă[4].ă
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ă
Hình 3. ǜnh hưởng của độ ẩm đến nhiệt trị của hỗn hợp rác thải  

3. Lợi ích khi sử d映ng rác thải đô thị làm nhiên liệu thay thế [6,7] 

Cácănhàăsảnăxuấtăxiămĕngătrênătoànăthếăgiớiăđangăsửădụngărácăthảiăđôăthị,ăbùnăthảiăđ吋ălàmă
nhiênăli羽uăthayăthếăchoănhiênăli羽uăhóaăthạch.ăCácănướcăcôngănghi羽păđãăcóăhơnă20ănĕmăkinhă
nghi羽pătrongăvi羽căđồngăxửălýăphếăthảiăvàoăsảnăxuấtăxiămĕng.ăNh英ngălợiăíchătrongăvi羽căđồngăxửă
lýăphếăthảiăvàoăsảnăxuấtăxiămĕngăcóăth吋ăđemălạiănhưăsau:ă

Tiết kiệm chi phí nhiên liệu:ăNĕngălượngăthườngăchiếmă30-40%ăchiăphíăhoạtăđộngăc栄aăcácă
nhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕng.ăVi羽că tiếtăki羽măchiăphíănĕngă lượngăsẽă tạoăraăvàăduyă trìă tínhăcạnhă
tranhăhơnăchoăsảnăphẩmăc栄aănhàămáyăvàătĕngătỷăsuấtălợiănhu壱năchoănhàămáy.ăVớiăvi羽căxửălýă
rácă thảiăchoăđịaăphươngănhàămáyăxiămĕngăsẽăđượcă trảăchiăphíăchoăxửă lýăcácă loạiăchấtă thải;ă
trongăcácătrườngăhợpăkhác,ăcácăchấtăthảiăcóăth吋ămi宇năphíăhoặcăđượcămuaăvớiăm泳căchiăphíăthấpă
hơnăsoăvớiăsửădụngăthanăhoặcănhiênăli羽uăhóaăthạchăcóănĕngălượngătươngăđương.ă

Bảo tồn nhiên liệu hóa thạch không tái tạo:ăVi羽căxửălýăchấtăthảiărắnăđôăthịălàmănhiênăli羽uă
thayăthếăcóăth吋ăthayăthếămộtăsốălượngăđángăk吋ănhiênăli羽uăhóaăthạchătrongăngànhăcôngănghi羽pă
xiămĕng,ăgiúpăbảoătồnănguồnănguyênăli羽uăhóaăthạchăkhôngăcóăkhảănĕngătáiătạoăchoăquốcăgia,ă
gópăphầnătíchăc詠căvàoăphátătri吋năb隠năv英ngăngànhăsảnăxuấtăxiămĕng.ăNgoàiăra,ăvi羽căkhaiăthácă
nhiênăli羽uăhóaăthạchănhưăthanăđáăcóătácăđộngătiêuăc詠căđếnăcảnhăquanădoăđóăvi羽căsửădụngărácă
thảiălàmănhiênăli羽uăthayăthếăcònălàmăgiảmăđángăk吋ătácăđộngătớiăđấtăvàăcảnhăquanămôiătrườngă
c栄aăquáătrìnhăkhaiăkhoáng.ă
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Giảm phát thải khí nhà kính:ăNgànhăcôngănghi羽păxiămĕngătạoăraăkhoảngă5%ătổngăphátăthảiă
CO2ădoăconăngườiătrênătoànăcầu.ăLượngăphátăthảiăliênăquanătớiănĕngălượngăchiếmăkhoảngămộtă
nửa,ă vớiă khoảngă 40%ădoă đốtă nhiênă li羽uă vàă 10%ădoă vi羽că sửă dụngă đi羽n,ă giaoă thôngă v壱nă tải.ă
LượngăphátăthảiăkhíăCO2ăc栄aărácăthảiăđôăthịăthấpăhơnăđángăk吋ăsoăvớiăthanăđá.ăDoăđóăvi羽căthayă
thếăthanăđáălàănhiênăli羽uăsửădụngăphổăbiếnănhấtătrongăngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăxiămĕngăsẽă
làmăgiảmăđángă k吋ă lượngă khíă thảiăCO2.ă Theoănghiênă c泳uă c栄aăGenonă vàăBrizioă sẽă làmăgiảmă
1,6kgăCO2ă trênămỗiăkgănhiênă li羽uăRDFăsửădụngăsoăvớiăđốtă than.ăNĕmă2006,ăvi羽căđồngăxửă lýă
chấtă thảiă trongăsảnăxuấtă xiămĕngăc栄aăChâuăỂuăd磯năđếnăgiảmăkhoảngă18%ănhiênă li羽uă thôngă
thườngă (ch栄ăyếuă làă than),ăgiảmăkhoảngă8ă tri羽uă tấnăkhíă thảiăCO2ămỗiănĕmăvàă tiếtăki羽măđượcă
khoảngă5ătấnăthan.ă

Có thể ước tính lượng phát thải CO2ă Vi羽tăNamă trongă nĕmă2015ă từă ngànhă sảnă xuấtă xiă
mĕngănhưăsau:ăVớiăsảnălượngăkhoảngă70ătri羽uătấnăxiămĕng,ăsẽătiêuăthụăkhoảngăgầnă70ătri羽uă
tấnăđáăvôiăch泳aă80%ăCaCO3.ăLượngăCO2ătạoăraătừănungănguyênăli羽uăthôămỗiănĕmăkhoảngă25ă
tri羽uătấn.ăNgoàiăraăCO2ăcònătạoăraătừăđốtănhiênăli羽u,ănếuăgiảăđịnhă1ătấnăxiămĕngătiêuăthụăkhoảngă
0,18ătấnăthanăvàă1ătấnăthanăch泳aăkhoảngă65%ăCacbon.ăThìălượngăCO2ăsinhăraătừăquáătrìnhăđốtă
cháyănhiênăli羽uălàăkhoảngă30ătri羽uătấnăCO2ămỗiănĕm.ăVìăv壱yălượngăCO2ăphátăthảiătừăngànhăsảnă
xuấtăxiămĕngăVi羽tăNamătrongănĕmă2015ălàăkhoảngă55ătri羽uătấnăCO2.ăNếuăngànhăcôngănghi羽păXiă
mĕngătiếtăki羽mă1%ănhiênăli羽uăvàănĕngălượngămỗiănĕmăcóăth吋ăgiảmă0,5ătri羽uătấnăCO2ămỗiănĕm,ă
tươngăđươngăvớiăvi羽cătrồngăkhoảngă10,000ăhaărừng.ăĐâyălàămộtăđóngăgópăkhôngăh隠ănhỏăvàoă
lỗăl詠căcắtăgiảmăkhíănhàăkínhătoànăcầu.ă

Tránh các tác động tiêu cực của việc đốt và chôn lấp rác:ăVi羽căđốtă rácă thảiăđôă thịăcóă
hoặcăkhôngăcóăthuăhồiănhi羽tănhằmăgiảmănhuăcầuăchônălấp.ăTuyănhiênăkhoảngă10%ăkhốiălượngă
rácăthảiăcònălạiăsauăkhiătiêuăh栄yălàătro,ăthườngăcóăch泳aăkimăloạiănặngăvàăđượcăphânăloạiălàăchấtă
thảiănguyăhại.ăNhi隠uănghiênăc泳uăđãăchỉăraăưuăđi吋măc栄aăvi羽căđồngăxửălýăphếăthảiăvàoăsảnăxuấtăxiă
mĕngăsoăvớiăcôngăngh羽ă tiêuăh栄yăchấtă thảiăcóăkếtă lu壱nă rằng,ăđốiăvớiăđạiăđaăsốă tácăđộngămôiă
trường,ăvi羽căsửădụngăchấtăthảiălàmănhiênăli羽uăthayăthếătrongăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngălàătốtă
hơnăchoămôiătrườngăsoăvớiăxửălýăchấtăthảiătrongălòăđốt.ăă

 
Hình 4. Lượng phát thải khí nhà kính từ chôn lấp, đốt và đồng xử lý phế thải  

Hìnhă4ăchoăthấyăvi羽căđồngăxửălýărácăthảiătrongălòănungăxiămĕng,ăngoàiăcácălợiăíchăgiảmăthi吋uă
khíă thảiă CO2ă cònă giảmă thi吋uă lượngă khíă thảiă methană tạiă cácă bãiă rác.ă Khíă thảiă bảiă rácă ch泳aă
khoảngă60%ămethan,ămộtăloạiăkhíălàmăấmălênătoànăcầuăcóătácădụngăgấpă21ălầnăsoăvớiăkhíăCO2.ăă
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ă
Hình 5. Thành phần hóa của tro phế thải và clinker xi măng  

Tiết kiệm nguyên liệu:ă Troă từă rácă thảiă đôă thịă cóă thànhă phầnă hóaă tươngă t詠ă nguyênă li羽uă
thôngăthườngăđ吋ăsảnăxuấtăclinker.ăHìnhă5ăchoăthấyăs詠ătươngăđồngăv隠ăthànhăphầnăhóaăc栄aătroă
phếăthảiăvàănguyênăli羽uăxiămĕng.ăNgoàiăraăcácăchấtăthảiăkhôngăcầnănhi隠uănhi羽tăđ吋ăxửălýăcóăth吋ă
đóngăgópămộtă phầnăCaOăcầnă thiếtă choă clinkeră từămộtă nguồnă khácăCaCO3,ă doăđóă làmăgiảmă
thi吋uăkhíăthảiăCO2ăvàăbảoătồnătàiănguyên.ă

Tránh đǡu tư mới nhà máy đốt rác và địa điểm chôn lấp:ăThayăvìăphảiăđầuătưăxâyăd詠ngă
nhàămáyăđốtărácăthảiăhoặcăcácăđịaăđi吋măchônălấpămớiăđ吋ăch泳aăchấtăthải.ăVi羽căđồngăxửălýăcũngă
kếtăhợpălượngătroăcònălạiăvàoăclinker,ăd磯năđếnăgiảmăthi吋uăchiăphíăquảnălýătroăthảiătừăquáătrìnhă
đốtăởăcácănhàămáyăđốtărácăthải.ăă

4. Công nghệ đồng xử lý phế thải trong sản xuất xi măng [8] 

Trongăquáătrìnhăsảnăxuấtăxiămĕngăcóăs詠ăkhácăbi羽tăv隠ănhi羽tăđộăgi英aăcácăthànhăphầnăh羽ăthốngă
khácănhau.ăDoăđóăvi羽căl詠aăchọnăxửălýăphếăthảiătạiăvịătríănàoătrongăh羽ăthốngăphụăthuộcăvàoăđặcă
tínhăc栄aăphếăthảiăbaoăgồmătínhăchấtăv壱tălý,ăhóaăhọcăvàăđộcătínhănhằmăđảmăbảoăquáătrìnhăđốtă
cháyăhoànătoànăvàăphòngătránhăs詠ăphátăthảiăkhôngămongămuốn.ăNh英ngăvịătríăthôngăthườngăđ吋ă
xửălýăchấtăthảiătrongădâyăchuy隠năsảnăxuấtăxiămĕngălà:ă

ăĐầuăđốtăchínhătạiăcuốiălòănungă
ăMángătrượtăởăbuồngăchuy吋nătiếpătạiăđầuăvàoălòănungă
ăĐầuăđốtăprecalcinerăvàoăprecalcineră
ăMángătrượtăvàoăprecalcineră
Cácăđi吋măthíchăhợpăđ吋ănạpăphếăthảiăxửălýăchoăh羽ăthốngălòănungăliênăquanăđếnănhi羽tăđộăvàă

thờiăgianălưuăphụăthuộcăvàoăthiếtăkế,ăloạiălòăvàăvi羽căv壱năhànhălò.ăNhìnăchung,ăcácălòănungăphảiă
đảmăbảoăkhíăthảiăgiaătĕngătừăvi羽căđồngăxửălýăđượcăki吋măsoátăvàăđồngănhấtăngayăcảădướiăđi隠uă
ki羽nă bấtă lợiă nhấtă ởă nhi羽tă độă 850°Că trongă 2ă giây.ă Nếuă chấtă thảiă đồngă xửă lýă vớiă hàmă lượngă
halogelă(clo)ăh英uăcơănhi隠uăhơnă1ăphầnătrĕm,ănhi羽tăđộăcầnăphảiăđượcănângălênăđếnă1100°Că-
1200ă°Căítănhấtătrongă2ăgiây.ă
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Xửălýănhiênăli羽uăphếăthảiăvớiăcácăphânătửărấtăổnăđịnh,ăchẳngăhạnănhưăcácăhợpăchấtăclo,ănênă
đượcăđượcăxửălýătạiăđầuăđốtăchính,ăcóănhi羽tăđộăđốtăcaoăvàăthờiăgianălưuădàiăsẽăđảmăbảoăđốtă
cháyăhoànăthành.ăChấtăthảiănguyăhạiăcầnăđượcăđưaăvàoăđầuăđốtăchínhăhoặcăđầuăđốtăth泳ăcấpă
c栄aăthiếtăbịăpreheater/precalciner.ăChấtăthảiănguyăhạiăđưaăvàoăđầuăđốtăchínhăsẽăđượcăphânăh栄yă
trongăđi隠uăki羽năoxyăhóaăởănhi羽tăđộăngọnălửaăcaoăhơnă1800°C.ăVi羽căxửălýăchấtăthảiătạiăbuồngă
đốtăth泳ăcấpătrongăthiếtăbịăpreheater,ăprecalcinerăsẽăbịăphânăh栄yătạiănhi羽tăđộăvùngăđốtăthườngă
lớnăhơnă1000°C.ăChấtă thảiănênăđượcăđưaăvàoăh羽ă thốngă lòănungă liênă tụcă trừă trườngăhợpă tắtă
hoặcăkhởiăđộngălòăkhiăđóăkhôngăth吋ăđạtănhi羽tăđộăvàăthờiăgianălưuăthíchăhợp.ă

CôngăướcăBaselăđịnhănghĩaăcôngăngh羽ăđồngăxửălýălàă“vi羽căsửădụngăphếăthảiătrongăquáătrìnhă
sảnăxuấtăvớiămụcăđíchăthuăhồiănĕngălượngăhoặcătàiănguyênănhằmăgiảmăvi羽căsửădụngănhiênăli羽uă
thôngă thườngăhoặcănguyênă li羽uă thôngăquaă thayă thế”.ăĐâyăcũngă làămộtăkháiăni羽mă trongăcôngă
nghi羽păsinhăthái,ăcóăliênăquanătớiăvaiătròăc栄aăngànhăcôngănghi羽pătrongăvi羽căgiảmătácăđộngămôiă
trườngămôiătrườngătrongăsuốtăvòngăđờiăsảnăphẩm.ăXửălýăchấtăthảiăđồngăxửălýăđượcăth詠căhi羽nă
trongăhơnă20ănĕmăqua,ăđặcăbi羽tătạiăcácăquốcăgiaăphátătri吋nănhưăkhuăv詠căChâuăỂu,ăNh壱tăBản,ă
Hoaăkỳ,ăCanada.ă

ă
Hình 6. Sơ đồ hệ thống lò nung xi măng sử dụng nhiên liệu thay thế 

CụcăPhòngăchốngăvàăKi吋măsoátăôănhi宇măLiênăminhăChâuăỂuă(EIPPCB)ăxácăđịnhăcácăđặcă
đi吋măc栄aăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăxiămĕngăphùăhợpăvớiăvi羽căđồngăxửălýăphếăthảiănhưăsau:ă

ăNhi羽tăđộătốiăđaăkhoảngă2000oCă(nhi羽tăđộăh羽ăthốngăđốtăchính,ănhi羽tăđộăngọnălửa)ătrongălòă
quay;ă

ăThờiăgianălưuăkhíătrongăkhoảngă8ăgiâyăởănhi羽tăđộălớnăhơnă1200oCătrongălòăquay;ă
ăNhi羽tăđộănguyênăli羽uăkhoảngă1,450oCăởăvùngăthiêuăkếtălòăquay;ă
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ăMôiătrườngăkhôngăkhíăOxyăhóaătrongălòăquay;ă
ă Thờiă giană lưuă khíă trongă h羽ă thốngă đốtă th泳ă cấpă khoảngă hơnă 2ă giâyăởă nhi羽tă độă lớnă hơnă

850oC;ătrongăthiếtăbịăprecalciner,ătươngă泳ngăvớiăthờiăgianălâuăhơnăvàănhi羽tăđộăcaoăhơn;ă

ăNhi羽tăđộăv壱tăli羽uărắnălàă850oCătrongăh羽ăthốngăđốtăth泳ăcấpăvàăcalciner;ă
ăĐi隠uăki羽năngọnălửaăđồngăđ隠uăvớiăcácăbiếnăđộngănạpădoănhi羽tăđộăcaoăvàăthờiăgianăđ栄ălâu;ă
ăTiêuăh栄yăcácăchấtăh英uăcơăôănhi宇mădoănhi羽tăđộăcaoăvàăduyătrìăthờiăgianăđ栄ălâu;ă
ăHấpăthụăcácăthànhăphầnăkhíănhưăHF,ăHClăvàăSO2ăbằngăphảnă泳ngăvớiăki隠m;ă

ăKhảănĕngăgi英ăkimăloạiănặngăcaoădoăcácăhạtăbaoăquanh;ă
ăThờiăgianăgi英ăkhíăthảiăngắnătrongăkhoảngănhi羽tăđộătổngăhợpădioxinăvàăfuran;ă
ăSửădụngăhoànătoànătroăthảiăthamăgiaăvàoăthànhăphầnăclinker;ă
ăKhôngăcóăsảnăphẩmăphếăthảiăvìăv壱tăli羽uăhoànătoànăđưaăvàoăclinker;ă
ăCốăđịnhăv隠ămặtăhóaăhọcă-ăkhoángăv壱tăhọcăkimăloạiănặngăkhôngăbayăhơiăvàoăn隠năclinker.ă
5. Kết lu壱n 

Sử dụng phế thải làm nhiên liệu thay thế trong lò nung xi măng có những ưu điểm như: 
ăTrongălòănungăxiămĕng,ănhi羽tăđộăcóăth吋ăđạtă1450oC,ăđ栄ăđ吋ăpháăvỡăhầuăhếtăcácăchấtăthảiă
ăThờiăgianăkhíăthảiălưuăgi英ătrongălòănungăxiămĕngănhi隠uăhơnă20ăphút.ăDoăđóăcácăchấtăthảiă

cóăđ栄ăthờiăgianăđ吋ăcóăth吋ăđượcăxửălý.ă

ăTrongălòănungăxiămĕngăcácăkimăloạiănặngăcóăth吋ăđượcăcốăđịnhătrongăclinker.ă
ăCácăchấtăthảiăcóăth吋ăchuy吋năvàoăcácăthànhăphầnăc栄aăxiămĕngăvàăkhôngăgâyăôănhi宇m.ă
ăLòănungăxiămĕngăcóăth吋ăsửădụngăcácăloạiăchấtăthảiăkhácănhauă(rắn,ăbánărắnăvàălỏng).ă
ăChiăphíăthấpăhơnăxâyăd詠ngănhàămáyăđốtărác.ă
Vìăv壱y,ăvi羽căsửădụngălòănungăxiămĕngăđ吋ăxửălýăchấtăthảiărắnăđôăthịălàămộtăl詠aăchọnătốtănhấtă

nhằmăxửălýă tri羽tăđ吋ămộtă lượngărácăthảiăđôăthịăkhổngă lồăđangăgiaă tĕngăhàngănĕm.ăVớiă76ădâyă
chuy隠năsảnăxuất,ă vớiăgiảăđịnhămỗiă lòănungăcóă th吋ă tiêuăh栄yăkhoảngă70ă000ă tấnă rácă thảiă (200ă
tấn/ngày),ăthìăhàngănĕmăngànhăcôngănghi羽păxiămĕngăsẽătiêuăh栄yăđượcă5,3ătri羽uătấnărácăthảiăđôă
thị,ăgópăphầnăxửălýăđượcă23%ălượngărácăthảiăphátăsinhătrênătoànăquốc.ă
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HƯỚNG D郁N BẢO V烏 MỌI TRƯ云NG  
TRONG CÁC C愛 SỞ SẢN XUẤT XI MĔNG 

AăGUIDANCEăONăENVIRONMENTALăPROTECTIONăINăCEMENTă
PRODUCTIONăFACILITIESă

ThS. Nguy宇n Thị Tâm, ThS. Khổng Thị Giang 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
TheoăQuyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păsảnăxuấtăxiămĕngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhă

hướngăđếnănĕmă2030,ăđếnănĕmă2020ătổngăcôngăsuấtăthiếtăkếăcácănhàămáyăxiămĕngălàă124,11ă
tri羽uătấnăxiămĕng.ăQuáătrìnhăsảnăxuấtăxiămĕngătiêuăhaoănhi隠uăđáăvôi,ăđáăsét,ăthan,ăđi羽n,ăphátăsinhă
chấtăthảiăti隠măẩnăgâyăôănhi宇mămôiătrường.ăTàiăli羽uăhướngăd磯năbảoăv羽ămôiătrườngăgiớiăthi羽uăcácă
giảiăphápăgiúpăcácănhàăđầuătưăl詠aăchọnăcôngăngh羽,ăthiếtăbịăphùăhợp,ăápădụng,ăv壱năhànhăcácăbi羽nă
phápăquảnălýăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽năth詠cătếăởăVi羽tăNam,ăsửădụngănĕngălượng,ătàiănguyênăhi羽uă
quảăvàăgiảmăthi吋uătácăđộngătiêuăc詠cătớiămôiătrườngăhướngătớiăphátătri吋năb隠năv英ng.ă

Từ khóa:ăXiămĕng;ăÔănhi宇mămôiătrường;ăchấtăthải;ăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrường;ăquanătrắcă
môiătrường.ă

Abstract: 
AccordingătoătheăplanningăofăcementăproductionăindustryăinăVietnamătoă2020ăandăorientationă

toă 2030,ă byă 2020ă theă totală designă capacityă ofă cementă plantsă 124.11ă millionă tons.ă Cementă
manufacturingă processă consumesă muchă limestone,ă coal,ă electricity,ă andă generatesă aă largeă
amountă ofă potentială wasteă causingă environmentală pollution.ă Guidanceă onă environmentală
protectionă introducesăsolutionsă toăhelpă investorsă chooseăsuitableă technologyăandăequipment,ă
applicabilityă andă operationă managementă measuresă ină accordanceă withă actuală conditionă ină
Vietnam;ăusingăenergyăandă resourcesăefficientively;ă andăminimizingă theănegativeă impactsăonă
theăenvironmentătowardsăsustainableădevelopment.ă

Keywords:ăCement;ăenvironmentalăpollution;ăwaste;ăenvironmentalărestorationăandărehabilitation;ă
environmentalămonitoring.ă

ă

1.  Đối tượng gây ô nhi宇m cần kiểm soát trong quá trình sản xuất xi măng  

1.1. Quá trình khai thác nguyên liệu 

-ăBụi:ăPhátăsinhătừăquáătrìnhănổămìnătrongăkhaiăthác,ăđ壱p,ănghi隠n,ăxúcăbốcăvàăv壱năchuy吋n.ă
Bụiă phátă sinhădướiădạngăhạtă thô,ămịn,ă phátă tánă rộng,ăảnhăhưởngă tớiă tr詠că tiếpă tớiă ngườiă laoă
độngăvàămôiătrườngăxungăquanh. 
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-ăKhíăđộc:ăPhátăsinhătừăquáătrìnhănổămìn,ăđộngăcơăsửădụngănhiênăli羽uăhóaăthạch.... 

-ăTiếngăồn:ăPhátăsinhătừăcácăhoạtăđộngănổămìn,ăđộngăcơăcóăcôngăsuấtălớn.ă

-ăChấnăđộng,ă rung:ăPhátăsinhă từăhoạtăđộngănổămìn,ăảnhăhưởngă tớiăcấuă trúcăđịaăchất,ăcácă
côngătrìnhălânăc壱n... 

-ăThayăđổiăcảnhăquan,ăđịaăhình,ăđịaămạo,ăảnhăhưởngătớiăh羽ăsinhăthái... 

-ăChấtăthảiărắn,ăchấtăthảiănguyăhại,ăchấtăthảiăsinhăhoạt; 

-ăNướcăthải:ănướcătháoăkhôămỏ,ănướcăthảiăsinhăhoạt. 

1.2. Quá trình sản xuất xi măng 

-ăBụi:ăPhátăsinhătừăquáătrìnhăsấyănghi隠nănguyênăli羽u;,ăbĕngătảiăv壱năchuy吋năphốiăli羽u;ănungă
clinker,ănghi隠năvàăđóngăbaoăxiămĕng;ăBụiăphátăsinhădướiădạngăcácăhạtămịnăcóăkíchăthướcănhỏă
hơnă3ăµm;ă

-ăCácăkhíăđộcăhại:ăPhátăsinhătừăquáătrìnhăsấy,ănungăclanhke,ăcácăthiếtăbịădùngăđộngăcơădiezen...ă

-ă Tiếngă ồn,ă rung:ă Phátă sinhă từă hoạtă độngă c栄aă cácă độngă cơă cóă côngă suấtă lớnă nhưămáyă
nghi隠n,ălòăquay,ăquạtăgióăcaoăáp;ă

-ăChấtăthảiărắn,ăchấtăthảiănguyăhạiăvàăchấtăthảiăsinhăhoạt;ă

-ăNướcăthải:ăNướcăthảiăsảnăxuấtă(làmămát,ăv羽ăsinh....),ănướcăthảiăsinhăhoạt...ă

2. Các nội dung bảo vệ môi trư運ng nhà máy sản xuất xi măng phải th詠c hiện theo 
quy định  

2.1. Các mỏ khai thác nguyên liệu 

a)ă Th詠că hi羽nă theoă Lu壱tă khoángă sảnă sốă 60/2010/QH12ă ngàyă 17/11/2010ă vàă Nghịă địnhă
sốă158/2016/NĐ-CPăngàyă29/11/2016ăc栄aăChínhăph栄ăquyăđịnhăchiătiếtăthiăhànhămộtăsốăđi隠uă
c栄aăLu壱tăkhoángăsản,ăđ吋ăkhaiă thácănguyênă li羽u,ăcácănhàămáyăL壱păđ隠ăán,ăbáoăcáoă thĕmădò,ă
khaiăthácăkhoángăsản,ăđóngăcửaămỏăkhoángăsản:ătheoăthôngătưăsốă45/2016/TT-BTNMT,ăngàyă
26ăthángă12ănĕmă2016,ăBộăTàiănguyênăvàămôiătrường;ă

b)ă Cảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrườngăvàăkýăquỹăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrường:ătheoăthôngătưăsốă
38/2015/TT-BTNMT,ăngàyă30ă/6ă/2015;ă

c)ă Quảnă lýă chấtă thảiă rắn,ă chấtă thảiă nguyă hại:ă theoă Nghịă địnhă sốă 38/2015/NĐ-CP,ă ngàyă
24/04/2015;ăNghịăđịnhăsốă40/2019/NĐ-CP,ăngàyă13/5/2019;ăĐĕngăkýăch栄ănguồnăthải,ălưuătr英,ăphână
loại,ăbáoăcáoăvàăxửălýăchấtăthảiănguyăhạiătheoăThôngătưăsốă36/2015/TT-BTNMTăngàyă30/6/2015.ă

d)ăQuanătrắcămôiătrườngăkhôngăkhí:ăă

-ăMôiă trườngă khôngă khíă xungăquanh:ăCácămỏă khaiă thácă khôngăphảiă giámă sátămôiă trườngă
xungăquanhătrongăgiaiăđoạnăhoạtăđộngănếuăkhôngăphátăsinhăphóngăxạă(theoăđi隠uă121ăc栄aăLu壱tă
bảoă v羽ă môiă trườngă sốă 55/2014/QH13ă ngàyă 23/6/2014ă vàă phụă lụcă 2.3ă c栄aă Thôngă tưă sốă
27/2015/BTNMTăngàyă29/5/2015);ă
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-ăMôiătrườngăkhôngăkhíăkhuăv詠căsảnăxuất:ăă

-ăQCVNă19:2009/BTNMTăậăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăkhíăthảiăcôngănghi羽păđốiăvớiăbụiă
vàăcácăchấtăvôăcơ;ă

-ăQCVNă02:2019/BYT:ăQuyăchuẩnăquốcăgiaăv隠ăbụiă-ăGiáătrịăgiớiăhạnătiếpăxúcăchoăphépăbụiătạiă
nơiălàmăvi羽c;ă

+ăQCVNă26:2016/BYT:ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăviăkhíăh壱uăậăGiáătrịăchoăphépăv隠ăviă
khíăh壱uătạiănơiălàmăvi羽c;ă

+ăQCVNă24:2016/BYT:ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ătiếngăồnăậăM泳cătiếpăxúcăchoăphépă
tiếngăồnătạiănơiălàmăvi羽c;ă

+ăQCVNă27:2016/BYT:ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ărungă-ăgiáătrịăchoăphépătạiănơiălàmă
vi羽c;ă

+ăBụiăvàăcácăhóaăchấtătrongăkhôngăkhí:ăGiớiăhạnăhóaăchấtătrongăkhôngăkhíătạiăcácăkhuăv詠că
sảnă xuấtă trongă khuă mỏă đượcă quyă địnhă trongă Quyếtă địnhă sốă 3733/2002/QĐ-BYTă ngàyă
10/10/2002.ă

e)ăQuanătrắcăcácăthôngăsốăôănhi宇mătrongănướcăthải:ă

-ă Nướcă thảiă sinhă hoạt:ă Giớiă hạnă cácă thôngă sốă ôă nhi宇mă đượcă quyă địnhă trongăQCVNă 14-
MT:2015/BTNMT;ă

-ăNướcăthảiăsảnăxuất:ă

+ăCácăkhuămỏănằmă trênăđịaăbànăHàăNội:ăGiớiăhạnăcácă thôngăsốăôănhi宇măđượcăquyăđịnhă
trongăQCTĐHNă02:2014/BTNMT;ă

+ăCácăkhuămỏăkhôngănằmătrênăđịaăbànăHàăNội:ăGiớiăhạnăcácăthôngăsốăôănhi宇măđượcăquyă
địnhătrongăQCVNă40:2011/BTNMT.ă

g)ăAnătoànătrongăkhaiăthácăvàăchếăbiếnăđá,ăsét:ă

-ăQCVNă05/2012/BLĐTBXH:ăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăanătoànălaoăđộngătrongăkhaiă
thácăvàăchếăbiếnăđá;-ăQCVNă04:2009/BCT:ăQuyăphạmăanătoànătrongăkhaiăthácămỏălộăthiên;ă

-ă QCVNă 02:2008/BCTă -ă Quyă chuẩnă kỹă thu壱tă quốcă giaă v隠ă ană toànă trongă bảoă quản,ă v壱nă
chuy吋n,ăsửădụngăvàătiêuăh栄yăv壱tăli羽uănổăcôngănghi羽p.ă

2.2. Nhà máy, tr衣m nghi隠n sản xuất xi măng 

Th詠că hi羽nă Lu壱tă bảoă v羽ă môiă trườngă sốă 55/2014/QH13ă ngàyă 23/6/2014,ă Nghịă địnhă sốă
18/2015/NĐ-CPăngàyă14/2/2015;ăNghịăđịnhăsốă19/2015/NĐ-CPăngàyă14/02/2015;ăNghịăđịnhăsốă
40/2019/NĐ-CP,ăngàyă13/5/2019;ăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăphải:ă

a)ăL壱păbáoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătrườngă

Cácănhàămáyăđầuătưămớiăhoặcăcảiătạo,ămởărộngănângăcôngăsuấtădâyăchuy隠năsảnăxuấtăphảiă
l壱păbáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătrườngătheoăthôngătưăsốă27/2015/TT-BTNMTăngàyă29/5/2015.ă

b) Kiểm toán năng lượng  



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 705

Cácănhàămáyăphảiăl壱păkếăhoạch,ăbáoăcáoăth詠căhi羽năkếăhoạchăsửădụngănĕngălượngătiếtăki羽mă
vàă hi羽uă quả;ă th詠că hi羽nă ki吋mă toánă nĕngă lượngă theoă thôngă tưă sốă 09/2012/TT-BCT,ă ngàyă
20/4/2012.ăă

c)ăKhaiăthácăvàăbảoăv羽ănguồnănướcă

Cácă nhàă máyă phảiă th詠că hi羽nă theoăNghịă địnhă sốă 201/2013/NĐ-CP ngàyă 27/11/2013,ă
Thôngătưăsốă27/2014/TT-BTNMT,ăngàyă30/5/2014ăvàăThôngătưăsốă31/2018/TT-BTNMT,ăngàyă
26/12/2018:ă

-ăXinăcấpăphépăsửădụngănước;ă

-ăXinăcấpăphépăxảănướcăthảiăvàoănguồnănước;ă

-ăNộpăphíănướcăthải:ăCácănhàămáyăphảiănộpăphíănướcăthảiătheoăNghịăđịnhăsốă154/2016/NĐ-
CPăngàyă16/11/2016.ă

d)ăQuảnălýăchấtăthảiărắn,ăchấtăthảiănguyăhạiă

-ăCácănhàămáyăphảiăthuăgom,ăphânăloại,ăquảnălýăvàăxửălýăchấtăthảiăvàăphếăli羽uătheoăNghịăđịnhă
sốă38/2015/NĐ-CP,ăngàyă24/4/2015,ăNghịăđịnhăsốă40/2019/NĐ-CP,ăngàyă13/5/2019.ă

-ăCácănhàămáyăphảiăđĕngăkýăch栄ănguồnăthải,ăthuăgom,ăphânăloại,ăquảnălýăvàăxửălýăchấtăthảiă
nguyăhạiătheoăThôngătưăsốă36/2015/TT-BTNMTăngàyă30/6/2015.ă

e)ăĐĕngăkýăch栄ănguồnăthảiăv隠ăkhíăthảiă

Cácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăphảiăth詠căhi羽năđĕngăkýăch栄ănguồnăthảiăkhíăthảiăcôngănghi羽pă
theoăNghịă địnhă 38/2015/BTNMTă ngàyă 24/4/2015.ă Vi羽că cấpăGiấyă phépă xảă thảiă khíă thảiă côngă
nghi羽păth詠căhi羽nătừăngàyă01/01/2018.ă

f)ăQuanătrắcămôiătrườngăkhôngăkhíă

-ăMôiă trườngă xungă quanh:ă theoă đi隠uă 121ă c栄aă Lu壱tă bảoă v羽ămôiă trườngă sốă 55/2014/QH13ă
ngàyă 23/6/2014ă vàă phụă lụcă 2.3ă c栄aăThôngă tưă sốă 27:2015/BTNMTăngàyă 29/5/2015,ă cácă nhàă
máyăsảnăxuấtăxiămĕngăkhôngăphảiăgiámăsátămôiătrườngăxungăquanhătrongăgiaiăđoạnăhoạtăđộng.ă

-ăMôiătrườngăsảnăxuất:ă

+ăHàmă lượngă bụi,ă tiếngă ồn,ă độă rung,ă nhi羽tă độ,ă độă ẩm,ă tốcă độă chuy吋nă độngă c栄aă khôngă khí,ă
cườngăđộăb泳căxạănhi羽t,ăánhăsáng,ătiếngăồn,ăđộărungăđượcăquyăđịnhătrongăQuyếtăđịnhăsốă3733/QĐ-
BYT,ăQCVNă24:2016/BYT,ăQCVNă26:2016/BYT,ăQCVNă27:2016/BYT,ăQCVNă02:2019/BYT.ă

g)ăQuanătrắcămôiătrườngănướcă

-ăNướcă thảiăsinhăhoạt:ăNướcă thảiăsinhăhoạtă từăcácănhàămáyăxiămĕngăđượcăgiámăsátă theoă
QCVNă14-MT:2015/BTNMT.ă

-ăNướcăthảiăsảnăxuất:ă

+ăCácănhàămáyăsảnăxuấtănằmătrênăđịaăbànăHàăNội:ăNồngăđộăcácăchấtăôănhi宇mătrongănướcă
thảiăsảnăxuấtăđượcăquyăđịnhătrongăQCTĐHNă02:2014/BTNMT.ă

+ăCácănhàămáyăkhôngănằmătrênăđịaăbànăHàăNội:ăNồngăđộăcácăchấtăôănhi宇mătrongănướcăthảiă
sảnăxuấtăđượcăquyăđịnhătrongăQCVNă40:2011/BTNMT.ă
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h)ăQuanătrắcăkhíăthảiă

Cácăthôngăsốăôănhi宇mătrongăkhóiăthảiăc栄aăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngănằmătrênăđịaăbànă
HàăNộiăđượcăquyăđịnhătrongăQCTĐHNă03:2014/BTNMT.ă

-ăCácăthôngăsốăôănhi宇mătrongăkhóiăthảiăc栄aăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăkhôngănằmătrênă
địaăbànăHàăNộiăđượcăquyăđịnhătrongăQCVNă23:2009/BTNMT.ă

-ăCácăthôngăsốăôănhi宇mătrongăkhóiăthảiăc栄aăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăđồngăxửălýăchấtă
thảiănguyăhạiăđượcăquyăđịnhătrongăăQCVNă41:2011/BTNMT.ă

Ngoàiăvi羽căgiámăsátăđịnhăkỳ,ăcácănhàămáyăxiămĕngăphảiăgiámăsátăt詠ăđộngăliênătụcăkhíăthảiă
sauăxửălýătheoăThôngătưăsốă27/2015/BTNMTăngàyă29/5/2015.ă

i)ăGiámăsátăchấtăthảiărắnă

Cácănhàămáyăphảiăthuăgom,ăphânăloại,ăquảnălýăvàăxửălýăchấtăthảiăvàăphếăli羽uătheoăNghịăđịnhă
sốă38/2015/NĐ-CP,ăngàyă24/4/2015ăvàăThôngătưăsốă36/2015/TT-BTNMTăngàyă30/6/2015.ă

f)ăXácănh壱năh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngă

Cácănhàămáyăcầnăth詠căhi羽năcôngătácăxácănh壱năh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngătheoăNghịăđịnhă
19/2015/NĐ-CPăngàyă14/02/2015.ă

3. Các giải pháp bảo vệ môi trư運ng 

3.1. Các giải pháp v隠 quản lý 

-ăQuanătrắc,ăđoăki吋măcácăthôngăsốămôiătrường:ăCácănhàămáyănênăquanătrắcămôiătrườngătạiă
cácăvịătríăphátăsinhăchấtăôănhi宇măđ吋ăki吋măsoátăhi羽nătrạngămôiătrườngăsảnăxuất,ăphátăhi羽năcácă
vấnăđ隠ăbấtăc壱p,ătừăđóăcóăbi羽năphápăxửălýăphùăhợp.ăă

-ăQuảnălýănộiăvi:ăĐàoătạoăv壱năhành,ănângăcaoănh壱năth泳căbảoăv羽ămôiătrườngăchoălãnhăđạo,ă
cánăbộăv壱năhành,ăngườiălaoăđộng....ă

-ăH羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngăISOă14001:ăCácănhàămáyănênăápădụngăh羽ăthốngăquảnălýămôiă
trườngăđ吋ătĕngăcườngăhi羽uăquảăcácăbi羽năphápăđãăđượcăápădụng.ăCácănộiădungătrongăh羽ăthốngă
quảnălýămôiătrườngăphảiăphùăhợpăvớiăcácăđi隠uăkhoảnăc栄aătiêuăchuẩnăISOă14001.ă

-ă Tiêuă chuẩnă h羽ă thốngă quảnă lýă ană toànă s泳că khỏeă ngh隠ă nghi羽pă OHSASă 45001:2018ă
(OccupationalăHealthăandăSafetyăAssessmentăSeries)ălàătiêuăchuẩnăh羽ăthốngăquảnălýăanătoànă
s泳căkhỏeăngh隠ănghi羽pădoă曳yăbanăTiêuăchuẩnăhóaăQuốcătếăISObanăhành.ăTiêuăchuẩnăquyăđịnhă
cácăyêuăcầuăv隠ăanătoànăs泳căkhỏeăngh隠ănghi羽p.ăTiêuăchuẩnănàyăđượcăápădụngănhằmăloạiăbỏă
hoặcăgiảmăthi吋uăr栄iăroăanătoànăs泳căkhỏeăngh隠ănghi羽p.ă

3.2. Các giải pháp v隠 kỹ thu壱t công nghệ 

3.2.1. Quá trình khai thác nguyên liệu 

3.2.1.1. Các giải pháp giảm thiểu chất thải rắn 

Đ吋ăgiảmă thi吋uăchấtă thảiă rắnă trongăquáă trìnhăkhaiă thác,ă cácăcơăsởăcầnă th詠căhi羽năcácăbi羽nă
phápăsau:ă
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-ăBócăđấtămặtălưuătr英ăriêngăđ吋ăsửădụngătrongăquáătrìnhăhoànăthổăphụcăhồiămôiătrường.ă

-ăNổămìnăbằngăphươngăphápăviăsaiăkếtăhọpăbuaănước.ă

-ăCắtătầngăkhaiăthácătheoăđúngăthiếtăkếăcơăsởăđãăđượcăphêăduy羽tăă

-ăSửădụngăphầnăm隠mătínhătoánăcânăbằngăchấtălượngăđá,ăsétăđ吋ătránhăgiảmăchấtăthảiărắnăvàă
lãngăphíănguyênăli羽u.ă

-ăQuảnălýăđổăthảiăbãiăthảiăđấtăđáătrongăquáătrìnhăkhaiăthác.ă

3.2.1.2. Các giải pháp hạn chế phát sinh bụi 

a) Quá trình khoan, nổ mìn 

-ăSửădụngămáyăkhoanăcóăthiếtăbịăhútăbụi;ă

-ăTướiănướcăsauăkhiănổămìn,ăxúcăbốc,ăv壱năchuy吋n;ă

-ăDùngăbuaănướcăhoặcătúiănướcăd壱păbụiăđặtătrênămi羽ngălỗăkhoanăkhiănổămìn;ă

-ăĐi隠uăkhi吋nănổămìnăbằngăphươngăphápănổăviăsaiăđi羽năhoặcăphiăđi羽năđ吋ăchiaănhỏăkhốiălượngă
thuốcănổăđồngăthờiăc栄aăbãiămìn;ă

-ăĐảmăbảoăquyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăanătoànătrongăbảoăquản,ăv壱năchuy吋năsửădụngăvàă
tiêuăh栄yăv壱tăli羽uănổăcôngănghi羽păQCVNă02:2008/BCT;ă

b) Vận tải 

-ăThườngăxuyênăthuădọn,ăv羽ăsinh,ăphunănướcăcácătuyếnăv壱nătảiătrongămỏ;ă

-ăBảoădưỡngăthườngăxuyênăđườngănộiăbộ,ăcácăthiếtăbịăv壱nătải;ă

-ăHạnăchếătốcăđộănhỏăhơnă30ăkm/h.ă

c) Quá trình gia công nguyên liệu 

-ăCácăthiếtăbịăđ壱p,ănghi隠năkín,ăcóăh羽ăthốngăphunăsương,ăbaoăcheăbĕngătảiăv壱năchuy吋n.ăă

-ăTrangăbịăthiếtăbịăthuăhồiăbụiătạiăcácăđi吋măphátăsinh.ă

d) Tạo vành đai cây xanh ngăn cách khu vực khai thác mỏ với các vùng xung quanh.  

3.2.1.3. Các giải pháp giảm phát sinh khí gây ô nhiễm 

Đ吋ăgiảmălượngăkhíăđộcăhạiăphátăsinhăcầnăth詠căhi羽n:ă

a) Quá trình nổ mìn 

-ăChọnăloạiăthuốcănổăítăgâyăđộcătớiămôiătrườngă(VD:ăTrôtinălàăchấtăđộcă-ăđặcăbi羽tăởătrạngătháiă
nghi隠nănhỏ),ăgâyănhi宇măđộcăcơăth吋,ădịă泳ngădaăvàăđauămắt;ă

-ăL詠aăchọnăphươngăphápănổămìnăphùăhợp,ăgiảmălượngăthuốcănổăsửădụng;ă

b) Quá trình vận tải 

-ăL詠aăchọnăcácănhiênăli羽uăcóăchỉăsốăoctaneăcaoăchoăthiếtăbịăv壱nătải;ă

-ăBảoădưỡng,ăsửădụngăthiếtăbịăđúngăthờiăgian,ăv壱năchuy吋năđúngătảiătrọng.ă
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3.2.1.4. Các biện pháp giảm tiếng ồn, rung 

a)ăGiảmăồn,ărungăkhiănổămìnă

-ăNạpăthuốcănổăvàăbuaăđúngăkỹăthu壱t.ăNạpăthuốcănổăvàăbuaăkhôngăđúngăkỹăthu壱tăsẽăgâyăhi羽nă
tượngăphụtălỗămìn,ălàmăgiảmăhi羽uăquảăpháăđáăvàătạoătiếngăồnălớn;ă

-ăĐi隠uăkhi吋nănổăbãiămìnăbằngăphươngăti羽năviăsai.ăĐâyălàăphươngăphápănổămìnătiênătiến,ăgiảmă
đáăvĕng,ăgiảmăsóngăđịaăchấnăvàăvaăđ壱păkhôngăkhí,ăgiảmăồn;ă

-ăTrồngăcâyăxanhăquanhăkhuăv詠cămỏ.ă

b)ăQuáătrìnhăchếăbiếnănguyênăli羽uă

-ăLắpăđ羽măchốngăồnăchoăcácăthiếtăbịăcóăcôngăsuấtălớn:ăMáyănghi隠n,ăsàng;ă

-ăBi羽năphápăphòngăhộăcáănhân:ăDùngăkhiăm泳căồnălớnăhơnă85ădBA.ăTrangăbịăcácăthiếtăbịăbảoă
v羽ătaiăđúngătiêuăchuẩnăchoăcôngănhânăv壱năhànhăởănh英ngănơiăcóătiếngăồnălớn;ă

-ăTrồngăcácădảiăcâyăxanhăcáchălyăkhaiătrườngăvớiăkhuăv詠căkhaiăthác,ăchếăbiến.ăă

3.2.1.5. Các biện pháp phòng chống rủi ro, an toàn mỏ. 

-ăTuy羽tăđốiăkhôngăđ吋ănướcămưaăchảyătrànătrênăsườnădốc,ăbờămỏ,ămặtătầng;ă

-ăPh栄ăxanhăbờămỏăbằngăcâyăxanh;ă

-ăÁpădụngăcácăbi羽năphápănhằmăổnăđịnhăcácăbờădốcănhư:ăgócănghiêngăvàăkếtăcấuăbờămỏăhợpă
lý,ăgiaăcốăbờămỏă(trồngăcâyăxanh…)ăápădụngănổăviăsaiătạoăbiênăđ吋ăkhôngăgâyăchấnăđộngăvàăgi英ă
ổnăđịnhăchoăbờămỏ,ăbốătríăcácăđaiăbảoăv羽ăvàăđaiăv壱nătảiătrênăbờăhợpălý;ă

-ăQuyăhoạchăđổăthảiăhợpălý:ăDùngăbãiăthảiătrong.ăL壱păquyătrìnhăđổăthảiăvàănộiăquyăanătoànăbãiă
thảiătheoăQCVNă04:2009/BCT;ă

-ăL壱păphươngăánăcảiătạo,ăphụcăhồiămôiătrườngăkhiăkếtăthúcăkhaiăthácămỏ.ăă

Vi羽căổnăđịnhăbãiăthảiăch栄ăyếuăgồmăcácăvi羽căsau:ă

ăThiếtăkếăbãiăthải:ăCầnăbốătríăđ吋ăhạnăchếăvi羽căsanăgạtăvàăv壱năchuy吋năchấtăthải.ăSơăđồăthiếtă
kếăbãiăthảiănhưăsau.ă

ă
Sơ đồ 1: Sơ đồ thiết kế bãi thải 

L壱păquyătrìnhăđổăthảiăvàănộiăquyăanătoànăbãiăthảiătheoăQCVNă04:2009/BCTă
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3.2.2. Quá trình sản xuất xi măng 

a) Giảm tiêu tốn nguyên liệu, nhiên liệu 

-ăThuăhồi/táiăsửădụngăbụiăphátăsinhătạiăcácăcôngăđoạnătrongăquáătrìnhăsảnăxuất.ă

-ăNghiênăc泳uăsửădụngăcácăphếăthảiăcôngănghi羽pălàmănguyên,ănhiênăli羽uăsảnăxuấtăxiămĕng.ă

b) Giảm tiêu tốn nhiệt năng 

  Lò nung 

+ăL詠aăchọnălòănungăcóăcôngăsuấtăcao,ătiêuăhaoănhi羽tănĕngăthấp;ă

+ăTốiăưuăhóaăh羽ă thốngăvòiăđốt,ăsửădụngăvòiăđốtăđaăkênh:ănhi羽tăđộăđỉnhăngọnă lửaăphảiăổnă
định,ăbảoăđảmănhiênăli羽uăcháyăhoànătoàn,ăgiảmălượngăCOăsinhăraăởăđuôiălò;ăgiảmăthi吋uăgióălòă
đ吋ăgiảmătiêuăhaoănhi羽tăvàăgiảmăthi吋uăthảiăraăNOx.ă

+ăKi吋măsoátănồngăđộăoxyăởăđầuăvàoă lòă từă1ăậă2%ă(thườngă1,5%),ăcóă th吋ăgiảmă25%ătổngă
lượngănhi羽tătiêuăthụă[4];ă

+ăDuyătrìălòăhoạtăđộngăổnăđịnhăvàăđồngănhất;ă

+ăTốiăưuăhóaăquyătrìnhăki吋măsoátălòănung;ă

+ăDuyătrìăcânăbằngăhóaăhọc,ăm泳căđộăoxyăhóaătrongălòănung;ă

+ăGiảmăthi吋uăkhôngăkhíălọtăvàoăh羽ăthốngă(khíăgiả).ă

Buồngăphânăh栄yăCalciner:ă

+ăL詠aăchọnăthiếtăbịăcóăđộăsụtăápănhỏ;ă

+ăPhânăphốiăcốăđịnhălượngăbộtăli羽uăởăđầuăvàoălòă(giúpăv壱năhànhălòănungăổnăđịnhăhơn);ă

+ăKi吋măsoátăm泳căđộăcanxiăhóaănguyênă li羽uătrongăbuồngăphânăh栄yă(90-95%):ăkéoădàiă thờiă
gianăcháyăcácănhiênăli羽uăcóăđặcătínhăkhácănhau,ănângăcaoătỷăl羽ăđốtătri羽tăđ吋.ăă

  Hệ thống tháp trao đổi nhiệt: 

+ăThiếtăkếăcácăthápătraoăđổiănhi羽tăcóăđộăsụtăápăthấp,ăhi羽uăquảăt壱nădụngănhi羽tăcao;ă

+ăV壱nătốcăđầuăvàoăcyclonăcao;ă

+ăPhânăphốiăli羽uăđồngănhấtăthôngăquaămặtăcắtăngangăốngăd磯năkhí;ă

+ăPhânăphốiăđồngănhấtăgi英aăphaăkhíăvàăphaărắnăởă2ănhánhăthápătraoăđổiănhi羽t;ă

  Hệ thống làm nguội: 

Sửădụngăthiếtăbịălàmănguộiăki吋uăghiăđ吋ălàmănguộiăclanhke,ătĕngănhi羽tăđộăgióănóngăcấpăchoălòă
(gióăII),ăgiảmătiêuăthụănĕngălượng.ăă

+ăTránhăclanhkeălọtăquaăghiărơiăxuốngătạoătrởăl詠cătheoăphươngăthẳngăđ泳ng,ăcảnătrởăthôngă
gióăđ隠uăđặn.ă

+ăKi吋măsoátătốtălưuălượngăgióăphùăhợpăcấpăchoăcácăkhoangăghiălàmănguội.ă

  Kiểm soát độ ẩm nguyên liệu 

Cầnăt壱nădụngănhi羽tăthừaătừălòănungăđ吋ăsấyăvàăki吋măsoátăđộăẩmănguyênăli羽u.ă
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  Giảm hàm lượng clanhke trong xi măng 

Nângăcaoă chấtă lượngă clanhkeăđ吋ăgiảmăhàmă lượngă clanhkeă trongă sảnăphẩmăxiămĕng,ă sửă
dụngăcácăphụăgiaăđầyă(cát,ăđáăvôi…),ăphụăgiaăkhoángăt詠ănhiênăvàănhânătạoă(xỷălòăcao,ătroăbayă
nhi羽tăđi羽n…).ăHi羽nănay,ătỷăl羽ăphụăgiaăthayăthếăclanhkeătrongăxiămĕngătrongăkhoảngă20ăậă25%.ăă

a) Giảm tiêu tốn điện năng 

-ăÁpădụngăh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượng.ă
Dùngăcácăbiếnătầnăchoăcácăđộngăcơăsửădụngăđi羽nălớn,ăcóăs詠ăthayăđổiătốcăđộăthườngăxuyên.ă

Ápădụngăphùăhợpăcóăth吋ăgiảmătiêuăthụătừă3ăậă9ăkwh/tấnăxiămĕngă[6].ă
-ăPhânălyătốtă(cácăcỡăhạtătheoătiêuăchuẩn),ăgiảmălượngăđi羽nătrongăquáătrìnhănghi隠nătớiă5ăậă8ă

%ă(cóăkhiătớiă10ăậă15%).ăQuáătrìnhăphânălyătốtăcóăth吋ăgiảmă4ăkwh/tấnăxiămĕngă[5].ă
-ăSửădụngămáyănghi隠năđ泳ng:ăDùngămáyănghi隠năđ泳ngăgiảmătiêuăthụătừă12ăậă16ăkwh/tấnăxiă

mĕng.ăTrongăsảnăxuấtăxiămĕng,ăquáătrìnhănghi隠năchiếmăgầnă40%ălượngăđi羽nătiêuăthụăchoăcảă
quáătrìnhăsảnăxuấtă[6].ă

-ăSửădụngăphụăgiaătrợănghi隠n.ă
b) Tuần hoàn nhiệt từ lò nung và hệ thống làm nguội clanhke 

-ăNhi羽tălượngătrongăkhóiăthảiătừălòănungăclanhkeăđượcăsửădụngăđ吋ăsấy,ănghi隠năcácănguyênăli羽u.ă
-ăT壱nădụngănhi羽tăthừaăđ吋ăphátăđi羽n.ăNhi羽tăkhóiăthảiăcóăth吋ăsảnăxuấtăđượcătừă8ăậă22ăkwh/tấnă

clanhkeă[6].ă

3.2.2.1. Các biện pháp xử lý khí, bụi 

a) Quá trình nung clanhke 

Tạiăcácănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕng,ăkhóiăthảiălòănungăthườngăđượcăxửălýănhưăsơăđồăsau.ăă

 
 

 
 
 

 

Sơ đồ 2: Bố trí thiết bị xử lý khói lò 

ăH羽ăthốngăthápăđi隠uăhòaă
Bụi,ăkhíăSO2ăcóătrongăkhóiălòăbịăhấpăphụăvàoănướcătạiăthápăđi隠uăhòaăkhoảngă30%.ă

Trongăquáătrìnhăv壱năhànhăcầnăchúăý:ă

-ăKi吋mătraăs詠ălàmăvi羽căc栄aăcácăthiếtăbị:ăBơmănước,ăquạtăthổiăkhíălàmăsạchăvòiăphun,ăvỏătháp,ă
lớpăbảoăôn,ăkhớpăgiãnănở,ăh羽ăthốngăcấpănướcălênăđỉnhătháp,ăh羽ăthốngăcấpăkhíănénăđóngămởă
vanăvàăvòiăphunătạoămù;ă

Siloăcấpăli羽uă

20ă-ă30%ă
hòaă

70ă-ă80%ă
30%ăhòaă

Quạtăhútă 渦ngă
khóiăQuạtăhútă

Khóiăthảiălòă
nungă Thápăđi隠uă

hòaă
Lọcăbụiă
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-ăKi吋mătraătìnhătrạngăbộtăthuăhồiăởăđáyăthápăquaăcửaăki吋mătraăđộăẩmăc栄aăbột,ă<ă5%ăvàănhi羽tă
độă160ă-ă350oC.ă

-ăXửălýăs詠ădòărỉăc栄aăđườngăốngăcấpănước,ăđườngăkhíănén;ă

-ăKhôngăđ吋ăbộtăáchătắcătrongătháp;ăă

-ăBôiătrơnăđầyăđ栄ăchoăh羽ăthốngăbơmăvàăquạtăthổi;ă

-ăĐịnhăkỳăđổiăbơmănướcăvàăv羽ăsinhăbầuălọcătươngă泳ng;ă

-ăĐịnhăkỳăki吋mătraăvòiăphunătrongătháp.ă

ă Thiếtăbịălọcăbụi:ăLọcăbụiătĩnhăđi羽n,ălọcăbụiătúiă
ăDòngăkhíăch泳aăbụiăsauăkhiăquaăthápălàmănguộiăđượcăd磯năvàoăthiếtăbịălọcăbụi.ăLượngăbụiăcònă

lạiăsẽătiếpătụcăđượcăgi英ălạiănhờălọcăbụiătĩnhăđi羽năhoặcălọcăbụiătúi.ăTheoăthiếtăkế,ăhi羽uăsuấtălọcăbụiă
cóăth吋ăđạtăđếnă99,9ă%ălượngăbụiătrongădòngăkhí.ăCácănhàămáyăcầnăv羽ăsinh,ăbảoădưỡng,ăv壱nă
hànhălọcăbụiăthườngăxuyênătheoăđúngăyêuăcầuăthiếtăkế.ăă

Khuyếnăkhíchăsửădụngăthiếtăbịălọcăbụiătúiăb隠năki隠măthayăthếăchoălọcăbụiătĩnhăđi羽n.ă

Trongăquáătrìnhăv壱năhànhăcầnăchúăý:ă

-ăKi吋mătraăđộăkínăc栄aăh羽ăthốngăcửaăki吋mătra,ăđườngăống,ăcácăkhớpăgiãnănởăra,ăvàoălọcăbụi,ă
cácăbộăph壱năanătoànăchoălọcăbụi.ă

-ăKi吋mătraăh羽ăthốngăgõ,ăcácăh羽ăthốngăv壱năchuy吋nă(tìnhătrạngăhoạtăđộng,ăkhảănĕngăthuăhồiăvàă
v壱năchuy吋năbụi).ă

-ăTìnhătrạngăhoạtăđộngăcácăbộăsấy.ă

-ăKi吋mătraăh羽ăthốngătúi,ăh羽ăthốngărung,ărũăbụi.ă

-ăĐịnhăkỳăki吋mătraăcácăgiớiăhạnăbáoăđộngăbảoăv羽ăchoălọcăbụiănhư:ăgiớiăhạnănhi羽tăđộăkhíăvào,ă
nhi羽tăđộăthiếtăbịăchỉnhălưu,ăđi羽năápăth泳ăcấp.ă

-ăKi吋mă traă lượngăbộtăvàăxemăxétăđộăẩmăbộtă li羽uă thuăhồi,ăbộtă li羽uă thuăhồiăởănhi羽tăđộă95ăậă
150oCăsauălọcăbụiăđi羽n.ă

ăH羽ăthốngăphụătrợ:ă
-ăTheoădõiăvàăki吋mătraăkỹăs詠ăhoạtăđộngăc栄aătừngăthiếtăbị,ăphátăhi羽năsớmăcácănguyênănhână

gâyăraăs詠ăcố;ă

a) Các phát sinh bụi khác trong quá trình sản xuất  

ăNhi隠uă côngă đoạnă trongă quáă trìnhă sảnă xuấtă xiămĕngă phátă sinhă bụiă (nghi隠n,ă bĕngă tảiă v壱nă
chuy吋n,ăđóngăbao,ăxuấtăkho...),ătạiăcácăđi吋măphátăsinhăcầnăđượcăđầuătưăđầyăđ栄ăthiếtăbịălọcăbụiă
tĩnhăđi羽năvàă lọcăbụiă túi.ăBụiă thuăhồiăđượcătuầnăhoànăngayă trongăquáătrìnhăsảnăxuất.ăCầnăbảoă
dưỡngăthườngăxuyên,ăsửaăch英aăhỏngăhóc,ăđảmăbảoăthiếtăbịăv壱năhànhăhi羽uăquả,ăđúngătheoăcácă
yêuăcầuăthiếtăkế.ăă

 Các nội dung cần theo dõi, thực hiện khi vận hành: 

-ăKi吋mătraăđộăkínăc栄aăh羽ăthốngăcửaăki吋mătra,ăđườngăống,ăcácăkhớpăgiãnănởăraăvàoălọcăbụi,ă
cácăanătoànăchoălọcăbụi.ă
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-ăKi吋mătraăh羽ăthốngăgõ,ăcácăh羽ăthốngăv壱năchuy吋nă(tìnhătrạngăhoạtăđộngăvàăkhảănĕngăthuăhồiă
vàăv壱năchuy吋năbụi).ă

-ăTìnhătrạngăhoạtăđộngăcácăbộăsấy.ă
-ăTìnhătrạngărung,ănhi羽tăđộăbấtăthường,ăs詠ăvaăqu羽tăc栄aăxíchăcào,ătìnhătrạngăĕnăkhớpăc栄aăxíchă

vàăbánhărĕng,ănh英ngătổnăhạiăc栄aăxíchăvàăđộăcĕng.ă
-ăTìnhătrạngăbộtăsauăkhiăthuăhồiăởăđáyălọcăbụi;ă
-ăĐịnhăkỳăki吋mătraăcácăgiớiăhạnăbáoăđộngăbảoăv羽ăchoălọcăbụiăbaoăgồm:ăgiớiăhạnănhi羽tăđộăkhíă

vào,ănhi羽tăđộăthiếtăbịăchỉnhălưu,ăđi羽năápăth泳ăcấp.ă
-ăKi吋mătraăđộăkínăc栄aătoànăbộătuyếnăđườngăốngătrongătoànăcôngătrìnhăđặcăbi羽tălàăcácăkhớpă

giãnănởănhi羽t;ă
b) Quá trình giao thông vận chuyển trong nhà máy 

Đ吋ăhạnăchếălượngăbụiăphátăsinh,ăphải:ă
-ăDùngă xeă chuyênă dụng,ă cheă bồnă trongă quáă trìnhă v壱nă chuy吋n,ă khôngă chởă quáă dungă tíchă

thùngăch泳a,ătránhărơiăvãi.ă
-ăThườngăxuyênăthuădọnănguyênăli羽uărơiăvãiă
-ăPhunănước,ălàmăẩmăthườngăxuyênăđườngănộiăbộ.ăă
-ăTrồngăcâyăxanhăxungănhàămáy,ăhạnăchếăbụiăphátăsinhăraămôiătrườngăxungăquanh.ă

3.2.2.2. Các biện pháp xử lý nước thải  

a) Nước thải mỏ 

Nướcăthảiănàyăphátăsinhăkhiătrờiămưa.ăCầnăxâyăd詠ngăh羽ăthốngăhồăch泳a,ălắngăcặnătrướcăkhiă
xảăvàoănguồnătiếpănh壱n.ă

 
 
 
 

Sơ đồ 3. Quy trình xử lý nước thải mỏ 

b) Nước mưa và vệ sinh nhà xưởng 

Loạiănướcăthảiănàyăchỉăch泳aăcácăchấtălơălửngăvôăcơ.ăCácănhàămáyăcầnăcóăh羽ăthốngăthuăgom,ă
xửălýăriêngăvàăsửădụngătuầnăhoàn.ă

  
 
 
 

Sơ đồ 4: Quy trình xử lý nước mưa, vệ sinh nhà xưởng 

Nướcăthảiăă B吋ălắngă Tướiăcây,ăv羽ăsinhănhàă
xưởngă

Bùnăthảiă

Nướcămưa,ăv羽ăsinhănhàă
xưởngă

Bùnăthảiă

Nướcăthảiătừăquáă
trìnhăkhaiăthácă

Hồălắng,ătáchădầuă
mỡă Nguồnătiếpănh壱nă
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a) Nước làm mát động cơ 

Loạiănướcăthảiănàyăch泳aăchấtăvôăcơăvàădầuămỡ,ăcầnăđượcăthuăgom,ătáchăcặnăvàătuầnăhoànă
tr詠cătiếp.ă

  
 
 
 

 

Sơ đồ 5: Quy trình xử lý, tuần hoàn nước thải làm mát thiết bị 

b) Nước thải sinh hoạt 

Toànă bộă lượngă nướcă thảiă sinhă hoạtă cầnă đượcă xửă lýă bằngă b吋ă t詠ă hoạiă cảiă tiếnă 5ă ngĕnă
(BASTAF).ăLưuălượngănướcăthảiăsinhăhoạtăthườngăđượcătínhăbằngă80%ălượngănướcăcấpăchoă
côngănhân.ăHi羽uăsuấtăxửălýătrungăbìnhăđạtă75%ă(SS),ă71%ă(BOD).ăNướcăsauăb吋ăt詠ăhoạiăcầnăxửă
lýăbằngăhồăsinhăhọcăđ吋ăđạtăQCVN 14-MT:2015/BTNMT.ă

3.2.2.3. Xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a) Chất thải rắn  

-ăĐấtăđáăbócăvỉaătừăquáătrìnhăkhaiăthácămỏ:ăThuăgom,ăsanălấp,ăhoànăthổ;ă

-ăĐất,ăđáăthảiătừăquáătrìnhăphânăloại:ăSanălấp;ă

-ăV壱tăli羽uăchịuălửaăthải,ălớpăcôălaăvàăclanhkeătrongăcácăđợtăsửaăch英aălò,ăthápătraoăđổiănhi羽t:ă
Táiăchếăhoặcăsanălấp;ă

-ăNguyênăv壱tăli羽uărơiăvãiătrênăcácătuyếnăđườngăv壱năchuy吋năbằngăxeăôătô,ădọcătuyếnăbĕngătải:ă
Thuăgom,ăsửădụngălại;ă

-ăVỏăbaoăxiămĕngăhưăhỏng:ăThuăgom,ăbán;ă

-ăChấtă thảiăsinhăhoạt:ăMỗiăkhuăbốă tríămộtă thùngăđ詠ngă rácăsinhăhoạtăcóănắpăđ壱yăđượcă thuă
gom,ăhợpăđồngăxửălýătheoăquyăđịnh.ă

-ăQuảnălýăchấtăthảiărắnătheoăđúngăNghịăđịnhăsốă38/2015/NĐ-CP,ăngàyă24/4/2015.ă

b) Chất thải nguy hại 

-ăL壱păsổăđĕngăkýăch栄ănguồnăthải,ăthuăgom,ăphânăloạiăchấtăthảiănguyăhại,ăthốngăkêăvàălưuăgi英ă
theoăđúngăquyăđịnhătạiăThôngătưăsốă36/2015/TT-BTNMT,ăngàyă30/6/2015ăc栄aăBộăTàiănguyênă
vàăMôiătrường.ă

-ăHợpăđồngăvớiăcácăđơnăvịăcóăch泳cănĕngăthuăgomăvàăhoặcăt詠ăxửălýătheoăđúngăquyăđịnh.ă

Nướcăbổăsungă

Nướcăthảiăă B吋ălắng,ătáchă
dầuămỡă

Bùnăthảiă

B吋ănướcătuầnăhoànă

Thiếtăbịăcầnălàmămátă
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6. Kết lu壱n 

Cácăgiảiăphápăđ隠ăxuấtătrongăHướngăd磯nămangătínhătổngăhợpăbaoăgồmăgiảmăthi吋uăchấtăthảiă
đầuănguồn,ăt壱năthuănguyênăli羽u,ăxửălýăcuốiănguồn,ăcácăgiảiăphápăquảnălý…ăđượcătổngăhợpătừă
th詠cătếăđi隠uătra,ăkhảoăsátătạiăcácăcơăsởăsảnăxuất,ăthamăkhảoăcácătàiăli羽uăliênăquanănhằmătừngă
bướcăgópăphầnăcảiăthi羽nămôiătrườngăsảnăxuất.ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 

[1]ă PGS.TS.ăLươngăĐ泳căLongă(2014),ăQuy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam 
đến năm 2020 và định hướng đến nam 2030,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

[2]ă PGS.TSăHồăSỹăGiaoă(2010),ăBảoăv羽ămôiătrườngătrongăkhaiăthácămỏălộăthiên,ăNhàăxuấtăbảnă
từăđi吋năBáchăKhoa.ă

[3]ă Liênăhi羽păcácăhộiăkhoaăhọcăvàăkỹăthu壱tăVi羽tăNamă(2006),ăCẩm nang công nghệ và thiết bị 
mỏ-Quyển 1: Khai thác mỏ lộ thiên,ăNhàăxuấtăbảnăkhoaăhọcăkỹăthu壱t.ă

[4]ă Powerăandăproductivityăforăaăbetterăworld,ăABB.ă
[5]ăBest available technique (BAT)refrence document for the production of Cement, Lime and 

Magnesium Oxideă(2013),ăEuropeanăIPPCăBureau.ă
[6]ăEropean cement research academyă(2009),ăDuesseldorf,ăGeneva. 
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CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NH因 PHÁT THẢI KHệ NHÀ KệNH 
TRONG LƾNH V衛C SẢN XUẤT V一T LI烏U XÂY D衛NG  

SOLUTIONSăTOăREDUCEăGREENHOUSEăGASăEMISSIONSă
INăPRODUCTIONăOFăCONSTRUCTIONăMATERIALSă

ThS. Nguy宇n Thị Tâm; ThS. Khổng Thị Giang; ThS. Trần Thị Phương Thúy 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Vi羽tăNamăđượcăđánhăgiáălàămộtătrongănĕmăquốcăgiaăchịuăảnhăhưởngănặngăn隠ănhấtădoăbiếnă

đổiă khíă h壱uă (BĐKH)ă vớiă hơnă 75%ă dână sốă sốngă dọcă theoă mộtă bờă bi吋nă dàiă hơnă 3.200ă km.ă
Nguyênănhânăc栄aăBĐKHătráiăđấtăbaoăgồmăcảă t詠ănhiênăvàănhânătạo.ăTheoăbáoăcáoămớiănhấtă
c栄aăLiênăhi羽păquốc,ănguyênănhânăch栄ăyếuăc栄aăhi羽nătượngăBĐKHă90%ădoăconăngườiăgâyăra.ă
Bàiăbáoănàyănêuăraăcácăgiảiăphápăgiảmănhẹăphátăthảiăkhíănhàăkínhătrongălĩnhăv詠căsảnăxuấtăv壱tă
li羽uăxâyăd詠ngănhằmămụcătiêuăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkính;ăphátătri吋năngànhăcôngănghi羽păsảnă
xuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăb隠năv英ng;ăvàălàmăcơăsởăxâyăd詠ngăkếăhoạchăhànhăđộngăthíchă泳ngăvớiă
BĐKHăc栄aăngànhăxâyăd詠ng.ă

Từ khóa:ăBiếnăđổiăkhíăh壱u,ăkhíănhàăkính,ănướcăbi吋nădâng,ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Abstract:  
Vietnamă isăevaluatedăasăoneăofă fiveăcountriesămostăaffectedăbyăclimateăchangeăwithămoreă

thană 75%ă populationă livedă alongă 3200kmă coastline.ă Theă reasonsă ofă climateă changeă includeă
bothănaturalăandăartificialăfactors.ăAccordingătoătheălatestăreportăofăUnitedăNations,ă90%ăofămaină
causesăofă theăclimateăchangeă isăgivenăbyăhumans.ăThisăpaperăprovidesăaăsolutionă toă reduceă
greenhouseă gasă emissionsă ină theă fieldă ofă constructionă materialsă production;ă developingă
sustainableăconstructionămaterialsăindustrialăproduction;ăandăserveăasăaăbasisăforădevelopingăaă
climateăchangeăadaptationăactionăplanăforătheăconstructionăindustry.ă

Key words:ăclimateăchange;ăgreenhouseăgas;ăseaălevelsărise;ăconstructionămaterials.ă

ă

1.  Biến đổi khí h壱u và các ảnh hưởng 

Biếnăđổiăkhíăh壱uătráiăđấtă làăs詠ăthayăđổiăc栄aăh羽ăthốngăkhíăh壱uăgồmăkhíăquy吋n,ăthuỷăquy吋n,ă
sinhăquy吋n,ăthạchăquy吋năhi羽nătạiăvàătrongătươngălaiăbởiăcácănguyênănhânăt詠ănhiênăvàănhânătạo.ă

Nguyênănhânăgâyăbiếnăđổiăkhíăh壱uălàăcácăkhíănhàăkính,ăălàănh英ngăkhíăcóăkhảănĕngăhấpăthụă
cácăb泳căxạăsóngădàiă(hồngăngoại)ăđượcăphảnăxạătừăb隠ămặtăTráiăĐấtăkhiăđượcăchiếuăsángăbằngă
ánhăsángămặtătrời,ăsauăđóăphânătánănhi羽tălạiăchoăTráiăĐất,ăgâyănênăhi羽uă泳ngănhàăkính.ăCácăkhíă
nhàăkínhăch栄ăyếuăbaoăgồm:ăhơiănước,ăCO2,ăCH4,ăN2O,ăO3,ăcácăkhíăCFC.ă
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2. Các chương trình 泳ng phó v噂i biến đổi khí h壱u liên quan đến ngành sản xuất v壱t 
liệu xây d詠ng 

Công ước khung của Liên hiệp quốc về BĐKH (UNFCCC) 

Mụcătiêuăchínhăc栄aăcôngăướcălàă“ổnăđịnhănồngăđộăkhíănhàăkínhătrongăkhíăquy吋năởăm泳căđộăcóă
th吋ăngĕnăchặnăđượcăs詠ăcanăthi羽pănguyăhi吋măc栄aăconăngườiăvàoăh羽ăthốngăc栄aăkhíăh壱u.ă

Nghị định thư Kyoto  

Nghịăđịnhăràngăbuộcă37ănướcăphátătri吋năvàăcộngăđồngăChâuăỂuătrongăvi羽căgiảmăphátăthảiă
khíănhàăkínhăởăm泳cătrungăbìnhălàă5%ăsoăvớiăm泳căphátăthảiănĕmă1990ătrongăvòngă5ănĕmă2008-
2012.ăNghịăđịnhăthưăKyotoăcũngăđưaăraămộtăsốăbi羽năphápăthịătrường:ă

-ăBuônăbánăphátăthải;ă

-ăCơăchếăphátătri吋năsạchă(CDM);ă

-ăHỗătrợăbổăsungă(JI).ă

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 

Ngàyă25ăthángă9ănĕmă2012ăTh栄ătướngăChínhăph栄ăphêăduy羽tăChiếnălượcăquốcăgiaăv隠ătĕngă
trưởngăxanhătheoăQuyếtăđịnhăsốă1393/QĐ-TTgăvớiămụcătiêu:ăTĕngătrưởngăxanh,ă tiếnătớiăn隠nă
kinhătếăcác-bonăthấp,ălàmăgiàuăvốnăt詠ănhiênătrởăthànhăxuăhướngăch栄ăđạoătrongăphátătri吋năkinhă
tếăb隠năv英ng;ăgiảmăphátăthảiăvàătĕngăkhảănĕngăhấpăthụăkhíănhàăkínhădầnătrởăthànhăchỉătiêuăbắtă
buộcăvàăquanătrọngătrongăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhội.ă

Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 

Ngàyă02ăthángă10ănĕmă2012,ăTh栄ătướngăChínhăph栄ăđãăphêăduy羽tăChươngătrìnhămụcătiêuă
quốcăgiaăv隠ăSửădụngănĕngălượngătiếtăki羽măvàăhi羽uăquảăgiaiăđoạnă2012ăậă2015ătheoăquyếtăđịnhă
sốă1427/QĐ-TTgăvớiămụcătiêu:ăđạtăđượcăm泳cătiếtăki羽mănĕngălượngătínhăchungăchoăcảănướcăvàă
choăriêngătừngălĩnhăv詠cătiêuăthụănhi隠uănĕngălượng.ă

Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 

Chiếnă lượcăSảnăxuấtăsạchăhơnătrongăcôngănghi羽păđếnănĕmă2020ăđượcăTh栄ătướngăChínhă
ph栄ăphêăduy羽tătạiăQuyếtăđịnhăsốă1419/QĐ-Ttgăngàyă07/9/2009ăvớiămụcătiêuă“giảmăthi吋uăphátă
thảiăvàăhạnăchếăm泳căđộăgiaătĕngăôănhi宇m”ăă

Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 

Ngàyă 28/4/2010,ă Th栄ă tướngăChínhă ph栄ă bană hànhăQuyếtă địnhă sốă 567/QĐ-TTgă phêă duy羽tă
Chươngătrìnhăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăkhôngănungăđếnănĕmă2020ăvớiămụcătiêuă“gópăphầnăgiảmă
thi吋uăkhíăphátăthảiăgâyăhi羽uă泳ngănhàăkínhăvàăôănhi宇mămôiătrường”ăă

Chương trình trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 

Chươngă trìnhămụcă tiêuăquốcăgiaă泳ngăphóăvớiăbiếnăđổiăkhíăh壱uăđượcăTh栄ă tướngăphêăduy羽tă
ngàyă02ăthángă12ănĕmă2008ătheoăquyếtăđịnhăsốă158/2008/QĐ-TTgăvớămụcătiêuă“đánhăgiáăđượcă
m泳căđộătácăđộngăc栄aăbiếnăđổiăkhíăh壱uăđốiăvớiăcácălĩnhăv詠c,ăngànhăvàăđịaăphươngătrongătừngăgiaiă
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đoạnăvàăxâyăd詠ngăđượcăkếăhoạchăhànhăđộngăcóătínhăkhảăthiăđ吋ă泳ngăphóăhi羽uăquảăvớiăbiếnăđổiă
khíăh壱uăchoătừngăgiaiăđoạnăngắnăhạnăvàădàiăhạn,ănhằmăđảmăbảoăs詠ăphátătri吋năb隠năv英ngăc栄aăđấtă
nước,ă t壱nădụngăcácăcơăhộiăphátă tri吋năn隠năkinhă tếă theoăhướngăcác-bonăthấpăvàă thamăgiaăcùngă
cộngăđồngăquốcătếătrongănỗăl詠căgiảmănhẹăbiếnăđổiăkhíăh壱u,ăbảoăv羽ăh羽ăthốngăkhíăh壱uătráiăđất”.ă

3. Hiện tr衣ng tiêu th映 nhiên liệu, phát sinh khí nhà kính và biện pháp giảm thiểu 

3.1. Ngành sản xuất xi măng 

a) Tiêu hao năng lượng, nguyên liệu 

Tiêuăhaoănhi羽t:ătrungăbìnhă800ăkcal/kgăclanhkeă[2].ă

Tiêuăhaoăđi羽n:ăCácădâyăchuy隠năcóăcôngăsuấtă ă≥ă3000ătấn/clanhke:ăTiêuăhaoăđi羽nă65ă÷ă66ă
kwh/tấnă clanhke,ă 90ă ÷ă 95ă kwh/tấnă xiă mĕng;ă Cácă dâyă chuy隠nă cóă côngă suấtă <ă 3000ă tấnă
clanhke/ngày:ăTiêuăhaoăđi羽nă68ă÷ă70ăkwh/tấnăclanhke,ă97ă÷ă110ăkwh/tấnăxiămĕngă[2].ăă

Tiêuăhaoăđáăvôi:ăTrungăbìnhă1,3ătấnăđáăvôi/tấnăclanhke.ă

b) Nguồn phát sinh khí nhà kính: 

Trongăsảnăxuấtăxiămĕng,ăkhíănhàăkínhăphátăsinhătr詠cătiếpătừăquáătrìnhăsấy,ănungădoăvi羽căđốtă
nhiênăli羽u,ăphânăh栄yănguyênăli羽uă(đáăvôi)ăvàăphátăsinhăgiánătiếpătừăquáătrìnhăsửădụngăđi羽n.ă

Bảng 1: Tiêu th映 nguyên, nhiên liệu, năng lượng, phát thải CO2 trong sản xuất xi măng 

Nội dung ĐVT Giá trị 

Tiêuăthụănhi羽tănĕngă kcal/kgăclanhkeă 800ă

Lượngăđáăvôiăsửădụngă tấn/tấnăclanhkeă 1,3ă

Đi羽nă(trungăbình)ă Kwh/ătấnăXMă 100ă

LượngăCO2ă Kg/tấnăxiămĕngă 852ă

c) Các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính 

ăCácăbi羽năphápăđãăđượcăápădụng:ă
-ăSửădụngă lòăquayăphươngăphápăkhôăcóă lòăphânăgiảiă (calciner):ăgiảmănhiênă li羽uăsửădụng.ă

Bi羽năphápănàyăđãăđượcăápădụngătạiăhầuăhếtăcácănhàămáy.ă

-ăSửădụngăvòiăphunăđaăkênh:ăBi羽năphápănàyăđãăđượcăápădụngătạiănhi隠uănhàămáy.ă

-ăVòiăphunăđơnăcầnătỉăl羽ăhòaătrộnăkhôngăkhíătừă20ăậă25%ă(thườngăđốtătr詠cătiếpăcùngăhỗnăhợpă
trongălò).ăVòiăphunăđaăkênhăchỉăcầnătỉăl羽ăhòaătrộnăkhôngăkhíătừă10ăậă12%.ăSửădụngăvòiăphunăđaă
kênhăcóăth吋ăgiảmălượngăCO2ăphátăsinhătừă2,5ăậă7ăkgăCO2ă/tấnăCLă[3].ă

-ăGiảmănhi羽tăđộănung:ăBi羽năphápănàyăđãăđượcăápădụngătạiănhi隠uănhàămáy.ăM泳căđộăgiảmă
nhi羽tăđộăphụăthuộcăvàoăth詠cătếăcôngăngh羽ăvàănguyênăli羽u.ă

-ăNângăcaoăhi羽uăquảăquáătrìnhăphânăly;ă
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-ăTĕngănĕngăsuấtălò;ă

-ăCảiătiếnăh羽ătraoăđổiănhi羽t:ăGiảmătiêuăthụăđi羽nătừă0,6ăậă1,5ăkwh/tấnăclanhkeă(giảmătừă0,25ăậă
1ăkgăCO2/tấnăclanhke)ă[3]ă

-ăLắpăcalcinerătrướcălòănung;ă

-ăGiảmătổnăthấtănhi羽tăquaăthànhălò;ă

-ăHạnăchếăgióălạnhăvàoălò;ă

-ăSảnăxuấtăclanhkeămácăcao;ă

-ăSửădụngă troăbay,ăpuzolan:ăHi羽nănayăcácănhàămáyăđangăsửădụngă lượngă troăbayăvớiă tỉă l羽ă
khoảngă15%.ăLượngătroăbayăcóăth吋ăsửădụngă25ăậă35%ă[3].ă

-ăSửădụngăxỉălòăcaoătrongăxiămĕng:ăLượngăxỉălòăcaoăcóăth吋ăsửădụngătừă30ăậă70%ăkhốiălượngă[3].ăă

-ăT壱nădụngănhi羽tătừăkhóiăthảiăđ吋ăphátăđi羽n:ăLượngăđi羽nătừănhi羽tăkhóiăthảiăcóăth吋ăđạtătừă8ăậă22ă
kwh/tấnăclanhkeă(giảmătừă4ăậă15ăkgăCO2/tấnăclanhke)ă[3].ăHi羽nănayăcóă4ădâyăchuy隠năsảnăxuấtă
clanhkeăsửădụngănhi羽tăkhóiăthảiăđ吋ăphátăđi羽năt壱nădụngănhi羽tăthải:ă

-ăNhàămáyăxiămĕngăHàăTiênă2ă(3.000ătấnăclanhker/ngày);ăcôngăsuấtă2,956ăMW,ăă

-ăNhàămáyăXiămĕngăCôngăThanhă(2.500ătấnăclanhker/ngày);ăCôngăsuất:ă4ăMW;ă

-ăNhàămáyăxiămĕngăHònăChôngă(5.500ătấnăclanhker/ngày):ăCôngăsuấtă6,3MW;ă

-ăNhàămáyăxiămĕngăSôngăThaoă(2.500ătấn/ngày):ăCôngăsuất:ă4ăMW;ă

-ăThayămáyănghi隠năbiănghi隠năclinhkerăbằngămáyănghi隠năđ泳ng.ăDùngămáyănghi隠năđ泳ngăgiảmă
tiêuăthụătừă12ăậă16ăkwh/tấnăxiămĕng.ăLượngăCO2ăgiảmătừă7ăậă10ăkg/tấnăxiămĕngă[3].ă

-ăSửădụngăcácăđộngăcơăđúngăcôngăsuấtăsửădụngăth詠cătế:ăNhi隠uănhàămáyăđãălắpăbiếnătầnă
choăcácăđộngăcơăquạtăkhuăv詠călòănung.ăÁpădụngăphùăhợpăcóăth吋ăgiảmătiêuăthụătừă3ăậă9ăkwh/tấnă
xiămĕng.ăGiảmătừă2ăậă5ăkgăCO2/tấnăxiămĕngă[3].ă

ăCácăbi羽năphápăgiảmăkhíănhàăkínhăchưaăđượcăápădụng:ă
-ăNghi隠năriêngătừngăloạiănguyênăli羽u:ăCácănguyênăli羽uăđượcănghi隠năvớiăchếăđộăriêngătheoă

tínhăchất.ăGiảmătiêuăthụătừă1ăậă1,4ăkwh/tấnăclanhkeă(giảmă0,7ăậă1ăkgăCO2/ătấnăclanhker)ă[3].ă

-ăLàmăgiàuăoxiăchoăkhôngăkhíăcấpăvàoălò.ă

-ăSửădụngănhiênă li羽uă táiăchế:ăChấtă thảiă rắnăch泳aănĕngă lượngă(đốtă tr詠că tiếp),ănhi羽tă từăquáă
trìnhănhi羽tăphânăkhíăhóa.ă

3.2. Ngành sản xuất g衣ch xây nung 

a)ăTiêuăhaoănhi羽tănung:ăĐốiăvớiălòăth栄ăcôngă>ă400ăkcal/kgăsảnăphẩm;ălòătuynen,ălòăđ泳ngăliênă
tụcă320ăậă350ăkcal/kgă[2];ăă

b)ăăNguồnăphátăsinhăkhíănhàăkínhă

Quáătrìnhăsảnăxuấtăgạchăngóiăđấtăsétănungăphátăthảiăcácăkhíănhàăkínhătừăquáătrìnhănung,ăsấyă
sửădụngănhiênăli羽u:ăthan,ădầu,ăđộngăcơăđi羽n,ăv壱năchuy吋n.ă
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Bảng 2. Tiêu th映 nguyên, nhiên liệu, năng lượng,  
phát thải CO2 trong sản xuất g衣ch đất sét nung: 

Nội dung ĐVT/định m泳c Giá trị 

Khốiăălượngăă kg/viênă 1,7ă

Nhi羽tănĕngăă kcal/kgă 350ă

Đi羽nă kw/kgă 0,02ă

LượngăCO2ăphátăsinhăă Kg/1000ăviênă 326,5ă

c)ăCácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhă

ăCácăbi羽năphápăđãăđượcăápădụngă
-ăCảiătiếnăthiếtăkếălòăsấy,ănung;ă

-ăSửădụngăphếăthải:ăHi羽nănay,ătroăbayăđãăđượcăsửădụngăthayăthếămộtăphầnăđấtăsétătrongăsảnă
xuấtăgạchănungăvớiătỉăl羽ă25ăậă32%;ă

-ăT壱nădụngănhi羽tăthảiăđ吋ăsấy;ă

-ăLắpăh羽ăthốngăđi隠uăkhi吋năt詠ăđộngăki吋măsoátăđộăẩm,ănhi羽tăđộătrongălòăsấy;ă

-ăSửădụngăvòiăphunăthană(thayăchoăbi羽năphápărắcăthanăbổăsungăhi羽nătại),ăcóăth吋ăgiảmă10%ă
lượngăthanăbổăsungătrongăquáătrìnhănung;ă

-ăDùngăcácăbiếnătầnăchoăcácăđộngăcơăsửădụngăđi羽nălớn,ăcóăs詠ăthayăđổiătốcăđộăthườngăxuyên.ă

ăCácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăchưaăđượcăápădụngă
-ăSửădụngăkhôngăkhíănóngăsạchăởăvùngălàmănguộiăđ吋ăđốtănhiênăli羽uăbằngăvòiăđốtăthayăchoă

vi羽călấyăkhôngăkhíăthườngăđ吋ăđốtănhưăhi羽nătại;ă

-ăLàmăgiàuăôăxyătrongăkhôngăkhíăcấpăchoăquáătrìnhăđốt:ăGiảmălượngăkhôngăkhíăcànăđốtăsẽă
giảmălượngăCO2;ă

-ăSửădụngănhi羽tăkhóiăthảiăgiaănhi羽tăchoăkhôngăkhíăcháy.ă

3.3. Ngành sản xuất kính 

a)ăTiêuăhaoănhi羽t,ăđi羽nănĕngă

Nhiênăli羽uădùngăđ吋ănấuăth栄yătinhălàădầuăFO,ăthan.ăTiêuăhaoănhi羽tă trungăbìnhă2200ăkcal/kgă
sảnăphẩm,ăđi羽nălàă219ăkWh/tấnăsảnăphẩm.ă

b)ăNguồnăphátăsinhă

Sảnăxuấtăkínhăphátăsinhăkhíănhàăkínhă từăquáă trìnhănấuă th栄yă tinhăsửădụngănhiênă li羽uă than,ă
dầu,ăđộngăcơ,ăv壱năchuy吋n.ă
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Bảng 3: Tiêu th映 nhiên liệu, năng lượng, phát thải CO2 trong sản xuất kính xây d詠ng 

Nội dung ĐVT Giá trị 

Sảnălượngă tri羽uăm2ă 110ă

Khốiălượngăsảnăphẩmăă kg/m2ă 13ă

Nhi羽tănĕngăă kcal/kgSPă 2.200ă

Đi羽nănĕngăă kw/tấnăSPă 219ă

LượngăCO2ăă Kg/tấnăsảnăphẩmă 591,7ă

c)ăCácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhă
ăCácăbi羽năphápăgiảmăkhíănhàăkínhăđãăđượcăápădụngă
-ăCảiătiếnăvòiăđốt,ăcôngăngh羽ăđốt;ă

-ăLưuătr英ănguyênăli羽uăhợpălý:ăGiảmătiêuăthụănhi羽t;ă

-ăLắpăh羽ăthốngăđi隠uăkhi吋năquáătrìnhăcháyăt詠ăđộngătheoăthànhăphầnănguyên,ănhiênăli羽u;ă

-ăThiếtăkếăvòiăđốtăthayăđổiălinhăhoạt;ă

-ăTĕngăhàmălượngăsửădụngăth栄yă tinhă t壱nădụngă(tĕngă10%ăth栄yă tinhă t壱nădụngăsẽăgiảmă3%ă
nĕngălượngătiêuăthụ;ăsảnăxuấtăkínhăxâyăd詠ngăcóăth吋ădùngătớiă40%ăth栄yătinhăt壱nădụng).ă

ăCácăbi羽năphápăgiảmăkhíănhàăkínhăchưaăđượcăápădụng:ă
-ăHòaătrộnăoxiăvàoăkhíăcấpăchoăquáătrìnhăcháy.ăNếuăthayăthếătỉăl羽ăhòaătrộnăkhôngăkhíăậănhiênă

li羽u/ăoxiăậăkhôngăkhí;ălênă20ăậă45%,ătiếtăki羽măđượcă5-ă20%ătổngălượngănhiênăli羽u;ă

-ăT壱nădụngănhi羽tăkhóiăthảiăchoăphépătĕngăhi羽uăquảăsửădụngănĕngălượngăc栄aălòălênă50-65%.ăă
Sửădụngănhi羽tăthảiăcấpăchoăquáătrìnhăđốtănhiênăli羽u:ăĐườngăd磯nătuầnăhoànăcóăth吋ăđượcăxâyă
bằngăv壱tăli羽uăchịuălửa.ăTuầnăhoànătốtănhi羽tăthảiăcóăth吋ănângăhi羽uăquảăsửădụngănhi羽tăđếnă50ăậă
60%ă[4ă

-ăSửădụngănhi羽tăthảiăsấyăth栄yătinhăvụnăvàănguyênăli羽uătrướcăkhiăcấpăvàoălòănấu;ă

-ăV壱năhànhăđộngăcơăsửădụngăđi羽năphùăhợp:ăLắpăbiếnătần,ăđi隠uăchỉnhănĕngălượngăsửădụngă
hợpălýătheoăphụătảiătrongăquáătrìnhăhoạtăđộng:ăGiảmătốiăđaăđếnă30%ăđi羽năsửădụng;ă

Dùngănhi羽tăkhóiăthảiăphátăđi羽n.ă

3.4. Ngành sản xuất vôi 

a)ăTiêuăthụănguyên,ănhiênăli羽uă

-ăNguyênăli羽u:ăNguyênăli羽uăsảnăxuấtăvôiălàăđáăvôi.ăLượngănguyênăli羽u:ă1,8ăậă2ătấnăđáăvôi/tấnă
vôiăsảnăphẩm.ă

-ă Tiêuă thụă nhi羽t:ă Lòă đ泳ngă cơă giớiă hóa:ă khoảngă 900ă kcal/kgă sảnă phẩm;ă lòă th栄ă côngă 1750ă
kcl/kgăsảnăphẩm.ă

-ăTiêuăthụăđi羽nănĕng:ăLòăđ泳ngăcơăgiớiăhóa:ăkhoảngă30ăkwh/tấnăsảnăphẩm.ă
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b)ăăNguồnăphátăsinhăkhíănhàăkínhă

Khíănhàăkínhăphátăsinhătừăvi羽căsửădụngăđi羽n,ănhiênăli羽uătrongăquáătrìnhăchếăbiến,ănungăvôiă
vàădoăphânăh栄yăđáăvôiătrongăquáătrìnhănung.ă

Bảng 4: Tiêu th映 nguyên, nhiên liệu, năng lượng, phát thải CO2 ngành sản xuất vôi  

Đơn vị 
Nội dung ĐVT 

Lò th栄 công Lò công nghiệp 

Sảnălượngă tri羽uătấnă 2,26ă 1,04ă

Nguyênăli羽uă kg/kgăspă 1,8ă

Nhi羽tănĕngă kcal/kgăSPă 1.750ă 900ă

Đi羽nănĕngă kw/tấnăSP)ă 10ă 30ă

LượngăCO2ăeăă Kg/tấnăsảnăphẩmă 3.540ă 2.324ă

c)ăăCácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhă

ăCácăbi羽năphápăđãăápădụng:ă
-ăÁpădụngăcôngăngh羽ăsảnăxuấtămớiătiêuătốnăítănhi羽t.ăHi羽nănayăđãăcóă6ăcơăsởăsảnăxuấtăvôiă

côngănghi羽păápădụngăcôngăngh羽ănày.ăă

-ăL詠aăchọnănguyênăli羽u:ăChọnăđáăvôiăcóăhàmălượngă>ă90%ăCaCO3;ă

-ăGiaăcôngăkíchăthướcănhiênăli羽uă(than)ăhợpălý:ăTĕngăhi羽uăquảăđốtă5ăậă10%ă[5];ă

-ăKi吋măsoátătốtăquáătrìnhănung:ăăă

ăCácăbi羽năphápăchưaăđượcăápădụng:ă
-ăThườngăxuyênăbảoătrìăcácăthiếtăbị,ăđộngăcơ:ăGiảmănĕngălượngăthấtăthoát.ă

-ăTiêuătốnăđi羽nătừăcácăđộngăcơ:ăLắpăh羽ăthốngăbiếnătần,ăđi隠uăchỉnhănĕngălượngăsửădụngăhợpă
lýătheoăphụătảiătrongăquáătrìnhăhoạtăđộng:ăGiảmătốiăđaăđếnă20%ăđi羽năsửădụng.ă

3.5. Ngành sản xuất v壱t liệu ốp lát 

a)ăTiêuăthụănhiênăli羽u,ănĕngălượngă

-ăNhi羽t:ăGạchă ceramică1600ă kcal/kgă sảnăphẩm,ăgạchă cotoă 1800ăkcal/kgă sảnăphẩm;ăgranită
2000ăkcal/kgăsảnăphẩm;ă

-ăĐi羽nănĕng:ăGạchăceramică0,12ăkwh/kgăsảnăphẩm;ăcotoă0,15ăkwh/kgăsảnăphẩm;ăgranită0,4ă
kwh/kgăsảnăphẩm.ă

b)ăNguồnăphátăsinhăkhíănhàăkính:ăTừăquáătrìnhăkhíăhóaăthan,ăsấy,ănungăsảnăphẩm,ăsửădụngă
độngăcơ,ăv壱năchuy吋n.ă
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Bảng 5: Tiêu th映 nguyên, nhiên liệu, năng lượng, phát thải CO2 ngành sản xuất g衣ch 
gốm ốp lát (công nghệ lò thanh lăn - tính cho sản phẩm là g衣ch ceramic) 

Nội dung ĐVT Giá trị 

Sảnălượngă tri羽uăm2ă 310ă

Khốiălượngă kg/m2ă 12ă

Sétăsửădụngă(10kg/m2)ă kg/m2ă 10ă

Nhi羽tănĕngă kcal/kgăsảnăphẩmă 1.600ă

Đi羽nă kwh/m2ă 0,12ă

LượngăCO2ăă Kg/tấnăsảnăphẩmă 666ă

b)ăCácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăđangăđượcăápădụngă

-ăHi羽nătạiăcácăcơăsởăsảnăxuấtăchỉăsửădụngăphếăphẩmătừăquáătrìnhăsảnăxuấtă(tạoăhìnhăhỏng:ă
tuầnăhoànătoànăbộ;ăphếăphẩm:ătuầnăhoànămộtăphần).ă

-ăT壱nădụngănhi羽tăkhóiăthải:ăTấtăcảăcácăcơăsởăsảnăxuấtăđ隠uăt壱nădụngănhi羽tăthảiătừăquáătrìnhă
nungăđ吋ăsấy.ă

3.6 Ngành sản xuất s泳 vệ sinh 

a)ăTiêuăthụănguyên,ănhiênăli羽uă

Tiêuăhaoănhiênăli羽u:ăTrungăbìnhăkhoảngă2300-2400ăkcal/kgăsảnăphẩmă[2];ă

Tiêuăhaoăđi羽nănĕng:ăTrungăbìnhăkhoảngă0,545ăkw.h/kgăsảnăphẩmă[2].ă

b)ăNguồnăphátăsinhăkhíănhàăkínhă
Khí nhà kính phát sinh từ các động cơ, quá trình nung, vận chuyển 

Bảng 6: Tiêu th映 nguyên, nhiên liệu, năng lượng,  
phát thải CO2 ngành sản xuất s泳 vệ sinh 

Nội dung ĐVT Giá trị Ghi chú 

Sảnălượngă tri羽uăSPă 10,8ă ă

Khốiălượngăsảnăphẩmă kg/spă 14,2ă ă

Nguyênăli羽uă kg/kgăspă 1,5ă ă

Nhi羽tănĕngă kcal/kgSPă 2.400ă Dùngăkhíăhóaăthanăhoặcă
LPG/khíăt詠ănhiênă

Đi羽nănĕngă kw/kgăSP)ă 0,55ă ă

LượngăCO2ăă Kg/tấnăsảnăphẩmă 299ă ă

Ghi chú: Khối lượng sản phẩm 14,2 kg/sp được lấy theo nhà máy sứ VS Thanh Trì. 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 723

c)ăCácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăă

ăCácăbi羽năphápăđãăđượcăápădụng:ă
-ăT壱nădụngănhi羽tăkhóiăthải:ăSấyăsảnăphẩmămộc,ăsấyăsảnăphẩmăsauăkhiătrángămen.ă

ăCácăbi羽năphápăchưaăđượcăápădụng:ă
-ăV壱năhànhăđộngăcơăsửădụngăđi羽năphùăhợp:ăLắpăbiếnătần,ăđi隠uăchỉnhănĕngălượngăsửădụngă

hợpălýătheoăphụătảiătrongăquáătrìnhăhoạtăđộng:ăGiảmătốiăđaăđếnă30%ăđi羽năsửădụng;ă

-ăT壱nădụngănhi羽tăkhóiăthải:ăNhi羽tăkhóiăthảiăđượcăthuăhồiăgiánătiếpăquaăthiếtăbịătraoăđổiănhi羽t,ă
giaănhi羽tăchoăkhôngăkhíăcháy.ă

4. Ứng d映ng giải pháp c映 thể 

4.1. Nhà máy sản xuất xi măng 

ăLắpăbiếnătầnăchoăcácăđộngăcơ:ă
-ăChiăphíăđầuătư:ăă956ătri羽uăđồngă

-ăLượngăkhíănhàăkínhăgiảm:ă3,34ăkg/tấnăxiămĕngă

-ăThờiăgianăhoànăvốn:ăă3ănĕmăăăăăăăăă

ăT壱nădụngănhi羽tăkhóiăthảiăphátăđi羽n:ă
Bi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhădoăt壱nădụngănhi羽tăkhóiăthảiăđượcătínhătoánăd詠aătrênă

cácănghiênăc泳uălýăthuyếtăvàăth詠cătếăđãăápădụngătạiăcácănhàămáyăkhác.ăNếuăsửădụngănhi羽tăkhóiă
thảiă phátă đi羽n,ă côngă suấtă 1ă tấnă clanhkeă sẽă phátă đượcă 8ă ậă 22ă kwhă [10].ă (từă 2MWă đếnă 5,5ă
MWh/2.500ătấnăclanhke/ngày).ă

Đốiăvớiăcácănhàămáyăxiămĕng,ăti隠mănĕngăgiảmătiêuăthụăđi羽nădoăsửădụngănhi羽tăkhóiăthảiăphátă
đi羽nă(giảmăphátă thảiăkhíănhàăkính)ă rấtă lớn.ăTheoătínhă toán,ănếuănhàămáyăcóăcôngăsuấtă2.500ă
tấn/ngày,ăchiăphí,ălợiăíchănhưăsau:ă

-ăCôngăsuấtăphátăđi羽n:ă4MWh;ă

-ăChiăphíăđầuătư:ă10ătri羽uăUSD;ă

-ăThờiăgianăhoànăvốn:ă8ănĕmă9ătháng;ă

-ăLượngăkhíănhàăkínhăgiảm:ă19,61ăkg/tấnăclanhkeăăă

4.2 Nhà máy sản xuất g衣ch ngói đất sét nung 

ăBi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăcóăth吋ăápădụng:ă
-ăTĕngătỉăl羽ăthanăphaăvàoănguyênăli羽u;ă

-ăThayăthếăvòiăphunăthanăchoăbi羽năphápărắcăthanăhi羽nătại.ă

ăLắpăbiếnătầnăchoăcácăđộngăcơăsửădụngăđi羽nălớn.ăă
-ă Giảmă tiêuă thụă đi羽nă 2,29ă kwh/1000ă viênă QTC,ă Giảmă phátă thảiă khíă nhàă kính:ă 1,3ă kgă

CO2eq/1000ăviênăQC;ă
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-ăChiăphíăđầuătư:ă372ătri羽uăVNĐ;ă

-ăThờiăgianăhoànăvốn:ă9ănĕmă7ăthángă(khôngătínhălãiăvay)ă

-ăBi羽năphápăkhôngăhi羽uăquảăv隠ăkinhătế.ă

4.3 Nhà máy sản xuất kính 

ăNhàămáyăcóăth吋ăápădụngăcácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăsau:ă
-ăThayănhiênăli羽uătừăhỗnăhợpăthană+ădầuăbằngănhiênăli羽uădầu;ă

-ăTĕngătỉăl羽ăkínhăvụn,ăhi羽nănayănhàămáyăđangăsửădụngăkhoảngă10%ăkínhăphếăthải;ă

-ăSửădụngăkhóiăthảiăsấyănguyênăli羽uăhoặcăphátăđi羽n;ă

ăLắpăbiếnătầnăchoăcácăđộngăcơăsửădụngăđi羽nălớn.ă
-ăLượngăkhíăCO2ăgiảm:ă24,7ăkg/tấnăsảnăphẩm;ă

-ăChiăphíăđầuătư:ă1.538ătri羽uăđồng;ă

-ăThờiăgianăhoànăvốn:ă1ănĕm,ă2ătháng.ă

-ăBi羽năphápăhi羽uăquảăv隠ăkinhătế.ă

4.4 Cơ sở sản xuất vôi 

ăCácăbi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăcóăth吋ăápădụngăchoănhàămáyăvôi:ă
-ăKi吋măsoátăquáătrìnhăcháyătốtăhơn.ăHi羽nănayănhàămáyăv壱năhànhăchưaăổnăđịnh.ăCầnăcóăbi羽nă

phápăki吋măsoátălượngăkhôngăkhíăcấpăđ吋ăquáătrìnhăcháyătri羽tăđ吋;ă

-ăXâyăd詠ngăkhoăch泳aăvôiăbột,ătránhăphátătán;ă

-ăSửaăch英a,ăv壱năhànhăthiếtăbịăxửălýăkhóiălò;ă

-ăTrồngăthêmăcâyăxanhăquanhăkhuăv詠cănhàămáy;ă

ăLắpăbiếnătầnăchoăđộngăcơ:ă
-ăLượngăCO2ăgiảm:ă16,8ăkg/tấnăvôi;ăă

-ăThờiăgianăhoànăvốnă>ă10ănĕm.ăKhôngăhi羽uăquảăv隠ăkinhătế.ă

4.5 Nhà máy sản xuất s泳 vệ sinh 

ăĐ吋ăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkính.ăNhàămáyăcóăth吋ăápădụngăbi羽năpháp:ă
-ăT壱nădụngănhi羽tăkhóiăthải:ăNhi羽tăkhóiăthảiăđượcăthuăhồiăgiánătiếpăquaăthiếtăbịătraoăđổiănhi羽t,ă

giaănhi羽tăchoăkhôngăkhíăcháy.ă

ăLắpăbiếnătầnăchoăcácăđộngăcơălớn:ă
-ăGiảm:ă9ăkwăđi羽n/tấnăsảnăphẩm;ă

-ăCO2ăGiảm:ăă5,04ă/tấnăsảnăphẩm;ă

-ăChiăphíăđầuătư:ă475ătri羽uăđồng;ă
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-ăThờiăgianăhoànăvốn:ă9ănĕmă6ătháng;ă

-ăBi羽năphápăcóăhi羽uăquảăkinhătế.ă

5. Kết lu壱n 

ăNgànhăsảnăxuấtăxiămĕng:ă
-ăTiêuăhaoănhi羽tătrungăbìnhătoànăngànhă>ă800ăkcal/kgăclanhke.ăTiêuăhaoăđi羽nătrungăbìnhătoànă

ngànhătrongăkhoảngă95-105ăkWh/tấnăxiămĕng.ăă

-ăPhátăthảiăkhíăCO2:ă852ăkg/tấnăxiămĕngă

-ăT壱nădụngănhi羽tăkhóiă thảiăphátăđi羽n:ăCóă4ănhàămáyăđầuă tưăh羽ă thốngăphátăđi羽nă t壱nădụngă
nhi羽tă khóiă thảiă (nhàămáyă xiămĕngăCôngăThanh,ă nhàămáyă xiămĕngăHàăTiênă 2;ăXiămĕngăHònă
Chông-ăKiênăGiang,ăxiămĕngăSôngăThao).ă

-ăNhi隠uănhàămáyăchưaălắpăbiếnătầnăchoăcácăquạtăcóăđộngăcơălớnă(dùngăvanăhỗnăhợp);ă

-ăSửădụngăphếă thải:ăHi羽nănayăcácănhàămáyăđangăsửădụngă lượngă troăbayăvớiă tỉă l羽ăkhoảngă
15%.ăLượngătroăbayăcóăth吋ăsửădụngă25ăậă35%.ăPuzolanătừă15ăậă35%.ăSửădụngăxỉălòăcaoătrongă
xiămĕng.ăLượngăxỉălòăcaoăcóăth吋ăsửădụngătừă30ăậă70%ăkhốiălượng.ă

-ăBi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăphùăhợpămangălạiăhi羽uăquảăkinhătế:ăLắpăbiếnătầnă
choăcácăđộngăcơăvàăsửădụngănhi羽tăkhóiăthảiăphátăđi羽n.ă

ăNgànhăsảnăxuấtăgạchăxâyănung:ăCóă04ăloạiăhìnhăcôngăngh羽:ă
-ăLòătuynenă(Chiếmăkhoảngă45%ăsảnălượng):ăTiêuăthụănhi羽tănĕngăkhoảngă0,31ăkcal/kgă(523ă

kcal/1000ăviênăQC);ătiêuăthụăđi羽nă22ăậă24ăkwh/1000ăviênăQTC.ăCácăđộngăcơ,ăquạtăchưaăđượcă
lắpăbiếnătần.ăă

-ăLòăvòngă(lòăhoffman):ăTiêuă thụănhi羽tănĕngătươngăđươngă lòă tuynen;ădùngănhiênă li羽uă thană
hoặcătrấuă(cácălòădùngătrấuăphổăbiếnăởăkhuăv詠căphíaăNam).ăLòăvòngăkhôngătiêuătốnăđi羽nătrongă
quáătrìnhănung;ă

-ă Lòă đ泳ngă liênă tục:ă Tiêuă haoă nhi羽tă nĕngă khoảngă 0,25ă ậă 0,3ă kcal/kgă (450ă ậă 500ă
kcal/1000VQC),ătiêuătốnăđi羽năhơnălòăvòngădoăcơăcấuăv壱năchuy吋nămộc,ăquạtăbổăsung.ăă

-ă Lòă th栄ă côngă (Chiếmă khoảngă 30%ă sảnă lượng):ă Tiêuă thụă nhi羽tă nĕngă khoảngă 0,55ă ậă 0,6ă
kcal/kgă(930ăậă1000ăkcal/1000ăviênăQTC).ăLoạiălòănàyăkhôngătiêuătốnăđi羽nănĕngătrongăquáătrìnhă
nung.ăă

-ăPhátăthảiăCO2:ă326,5ăkg/1000ăviênăQTC;ă

-ăBi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăkhôngămangălạiăhi羽uăquảăkinhătế.ă

ăNgànhăsảnăxuấtăkính:ăă
-ăNhiênăli羽uăsửădụngălàădầu,ăkhíăvàăthan.ăChiăphíănhi羽tănungătrungăbìnhă0,222ătấnădầuăFO/tấnă

sảnăphẩm,ăchiăphíăđi羽nătrungăbìnhă219ăkWh/tấnăsảnăphẩm.ăHi羽nănay,ăcácănhàămáyăkhôngăcóă
bi羽năphápăxửălýăkhóiăthải.ă

-ăPhátăthảiăkhsiăCO2:ă591,7ăkg/tấnăsảnăphẩm;ă
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-ăBi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhăphùăhợpămangălạiăhi羽uăquảăkinhătế:ăLắpăbiếnătầnă
choăcácăđộngăcơ.ă

ăNgànhăsảnăxuấtăvôiăcôngănghi羽p:ă
-ăLòăcôngănghi羽p:ăTiêuăhaoănhi羽tăkhoảngă800ăkcal/tấnăvôi.ăTiêuăhaoăđi羽năkhoảngă30ăkwh/tấnă

vôi.ăă

-ăLòăth栄ăcôngăbaoăgồm:ăCácălòănungăgiánăđoạnăthườngăcóăquyămôăcôngăsuấtăkhoảngă6ă-ă7ă
tấn/mẻ;ăCácălòănungăliênăhoànăcóăcácăloạiăquyămôăcôngăsuấtă10,ă15,ă20,ă25ătấn/ngày,ătiêuăthụă
nhi羽tăkhoảngă1750ăkcal/tấnăvôi.ă

-ăPhátăthảiăCO2:ă2.324ăkg/tấnăsảnăphẩm;ă

-ăBi羽năphápăgiảmăkhíănhàăkínhăápădụngătạiăcơăsởăthíăđi吋măkhôngămangălạiăhi羽uăquảăkinhătế.ă

ăNgànhăsảnăxuấtăs泳ăv羽ăsinh:ă
-ăM泳că tiêuăhaoănhi羽tă trungăbìnhăkhoảngă2300-2400ăkcal/kgăsảnăphẩm,ă tiêuă thụăđi羽nă trungă

bìnhăkhoảngă0,545ăkw.h/kgăsảnăphẩm.ă

-ăPhátăthảiăCO2:ă299ăkg/tấnăsảnăphẩm.ă

-ăBi羽năphápăgiảmăphátăthảiăkhíănhàăkínhătạiăcơăsởăthíăđi吋mămangălạiăhi羽uăquảăkinhătế.ă
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XÂY D衛NG TIÊU CHệ VÀ QUI TRÌNH CHỨNG NH一N SẢN PHẨM V一T 
LI烏U XÂY D衛NG XANH CHO XI MĔNG VÀ SỨ V烏 SINH 

DEVELOPINGăTHEăCRITERIAăANDăCERTIFICATIONăPROCESSăOFăGREENă
BUILDINGăMATERIALSăFORăCEMENTăANDăSANITARYăWAREă

KS. Lê Cao Chiến 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Vi羽căsửădụngăv壱tăli羽uătrênătoànăcầuăhi羽nănayălàăgầnă60ătỷătấnămỗiănĕmătĕngă8ălầnăsoăvớiăthếăkỷă

trướcăvàănhuăcầuăv壱tăli羽uăsẽătĕngăgấpăđôiăvàoănĕmă2050,ătrongăđóă40%ăv壱tă li羽uăđượcăsửădụngă
trongăngànhăxâyăd詠ngă[1].ăDoăv壱yăcùngăvớiăs詠ătĕngătrưởngăc栄aăcácăcôngătrìnhăXanh,ăthìăvi羽căsửă
dụngăcácăv壱tăli羽uăXanhăcũngăsẽăđượcăthúcăđẩyăvàăphátătri吋năbởiăs詠ăkếtăhợpăcácăchínhăsáchăphápă
lu壱tăhỗătrợăưuătiênăsửădụngăcácăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăXanhătrongăxâyăd詠ng.ăĐặcăbi羽tătạiăcácăn隠năkinhă
tếăđangăphátătri吋năsẽătạoăraătácăđộngătíchăc詠căđốiăvớiăs詠ătĕngătrưởngăXanhătoànăcầu.ăVi羽căphátă
tri吋năcácăchươngătrìnhănhãnăxanhăchoăsảnăphẩm,ăv壱tăli羽uăcóămụcăđíchăhướngătớiăvi羽cătĕngăcườngă
sửădụngăb隠năv英ngătàiănguyênăthiênănhiênăvàăbảoăv羽ămôiătrường.ăNhằmăki吋măsoátăquáătrìnhăsảnă
xuấtăvàăsửădụngăv壱tăli羽uăthôngăquaăvi羽căkhuyếnăkhíchăcácăhìnhăm磯uăsảnăxuấtăvàătiêuădùngăcácăsảnă
phẩmăthânăthi羽nămôiătrườngăđãăđượcăđánhăgiá,ăch泳ngănh壱n.ăKhuyếnăkhíchădoanhănghi羽păthiếtăkếă
sảnăphẩm,ăcảiătiếnăcôngăngh羽ătheoăhướngăgiảmăthi吋uăcácătácăđộngăcóăhạiătớiămôiătrường,ăsửădụngă
tàiănguyênăthiênănhiênăhi羽uăquảăvàăb隠năv英ngătrongăsuốtăvòngăđờiăsảnăphẩmătừăquáătrìnhăkhaiăthácă
nguyênăli羽u,ăsảnăxuất,ăbaoăgói,ăv壱năchuy吋n,ătiêuăthụăvàăthảiăbỏăsảnăphẩm.ă

Từ khóa: V壱tăli羽uăXâyăd詠ngăXanh,ăNhãnăXanh,ăXiămĕng,ăS泳ăv羽ăsinh.ă

Abstract:  
Theăglobalăuseăofămaterialsătodayăisănearlyă60ăbillionătonsăperăyear,ăanăincreaseăofă8ătimesăoveră

theă previousă centuryă andă theă demandă forămaterialsă willă doubleă byă 2050,ă ofă whichă 40%ă ofă theă
materialăisăusedăinătheăconstructionăindustry.ă[1].ăConsequently,ăwithătheăgrowthăofăGreenăBuildings,ă
theăuseăofăGreenăMaterialsăwillăbeăpromotedăandădevelopedăbyăaăcombinationăofăpoliciesăthatăfavoră
theăuseăofăGreenăBuildingăMaterialsăinăconstruction.ăEspeciallyăinădevelopingăeconomiesăwillăhaveă
aăpositiveăimpactăonăglobalăgreenăgrowth.ăTheădevelopmentăofăgreenălabelăprogramsăforăproductsă
andămaterialsăaimsătoăincreaseăsustainableăuseăofănaturalăresourcesăandăprotectătheăenvironment.ă
Toăcontrolă theăproductionăandăuseăofămaterialsăbyăencouragingă theăproductionăandăconsumptionă
patternsăofăenvironmentallyă friendlyăproductsă thatăhaveăbeenăevaluatedăandăcertified.ăEncourageă
enterprisesătoădesignăproducts,ăimproveătechnologyăinătheădirectionăofăminimizingănegativeăimpactsă
onă theă environment,ă usingă naturală resourcesă efficientlyă andă sustainablyă throughoută theă productă
lifecycleă fromă theă processă ofă exploitingă rawă materials,ă production,ă packaging,ă transportation,ă
consumption,ăandădisposal.ă

Keywords: GreenăBulidingăMaterial,ăGreenăLabel,ăCement,ăSanataryăware.ă
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1. Gi噂i thiệu 

Côngă trìnhă xâyă d詠ngă làămộtă đốiă tượngă sửădụngă nĕngă lượngă lớnă nhấtă trênă toànă thếă giới,ă
chiếmăhơnă40%ătổngănĕngălượngătiêuăthụătoànăcầuăvàăchịuătráchănhi羽măkhoảngă30%ăphátăthảiă
khíănhàăkínhăc栄aăcácăđôăthị.ăTheoăCơăquanănĕngălượngăthếăgiớiăthìătòaănhàălàăthànhăphầnăcóă
ti隠mănĕngătiếtăki羽mănĕngălượngătoànăcầu,ăướcătínhăđếnănĕmă2035ăcóăth吋ăđóngăgópă41%ănĕngă
lượngătiếtăki羽mătoànăcầu.ăCh栄ăyếuălàădoăcácăcôngătrìnhăxanhăsửădụngăítăhơnă40%ănĕngălượngă
vàăítăhơnă30%ănướcăsoăvớiăcácătòaănhàăthôngăthườngăcóăcùngăkíchăcỡ.ăNgoàiăra,ămỗiănĕmătrênă
toànăthếăgiớiăcóăkhoảngă8-10ătri羽uătòaănhàămớiăđượcăxâyăd詠ng,ăchoănênănếuămỗiătòaănhàăđượcă
xâyăd詠ngămớiănàyăđ隠uăth詠căhi羽năcácăbi羽năphápătiêuăthụăítănĕngălượngăvàănướcăhơn,ăgiảmăphátă
thảiă CO2,ă th詠că hi羽nă cảiă thi羽nă khôngă khí,ă vàă cóă độă b隠nă lâuă hơnă soă vớiă cácă tòaă nhàă thôngă
thường,ăthìăchắcăchẵnăsẽătạoăraănh英ngăbướcăđiăkhổngălồăhướngătớiăs詠ăphátătri吋năb隠năv英ngăvàă
mangălạiănhi隠uălợiăíchătốtăđẹpăhơnăchoăthếăgiớiă[2].ăă

TạiăVi羽tăNam,ăth栄ătướngăchínhăph栄ăđãăbanăhànhăquyếtăđịnhăsốă1393/QĐ-TTgăngàyă25ăthángă09ă
nĕmă2012,ăphêăduy羽tăchiếnălượcăquốcăgiaăv隠ătĕngătrưởngăXanh.ăVớiămụcătiêuăchungătiếnătớiăn隠nă
kinhătếăcác-bonăthấp,ălàmăgiàuăvốnăt詠ănhiênătrởăthànhăxuăhướngăch栄ăđạoătrongăphátătri吋năkinhătếă
b隠năv英ng;ăgiảmăphátăthảiăvàătĕngăkhảănĕngăhấpăthụăkhíănhàăkínhădầnătrởăthànhăchỉătiêuăbắtăbuộcăvàă
quanătrọngătrongăphátătri吋năkinhătếă-ăxãăhộiă[3].ăĐốiăvớiăngànhăxâyăd詠ng,ăkếăhoạchăhànhăđộngăv隠ă
tĕngătrưởngăXanhăđangăđượcăsoạnăthảo,ăvớiămụcătiêuăchungăđếnănĕmă2020ăvàătầmănhìnăđếnănĕmă
2030ăsẽăcóă50%ăđôăthịălớnăvàăvừaăđạtătiêuăchuẩnăđôăthịăXanh.ăĐ吋ăđạtăđượcăcácănhi羽măvụ,ămụcătiêuă
c栄aăngànhăXâyăd詠ngăđưaăraătrongăChiếnălượcăQuốcăgiaăv隠ătĕngătrưởngăXanhătheoăquyếtăđịnhăsốă
1393/QĐ-TTg,ăthìătrongălĩnhăv詠căcôngănghi羽păsảnăxuấtăV壱tă li羽uăXâyăd詠ng,ăkếăhoạchăhànhăđộngă
c栄aăngànhăđãăxácăđịnhămụcătiêuăcụăth吋ălàăđi隠uăchỉnhăquyăhoạchăvàă泳ngădụngăcôngănghi羽păsạchăđ吋ă
đếnănĕmă2020ăgiảmăphátăthảiăkhíăgâyăhi羽uă泳ngănhàăkínhătừă8ă-ă10%ăsoăvớiănĕmă2010.ăĐếnănĕmă
2030,ămỗiănĕmăgiảmăphátăthảiănhàăkínhătừă1,5ă-ă2%;ăgiảmătiêuăhaoănĕngălượngătínhătrênăGDPătừă1ă-ă
1,5%;ăgiáătrịăsảnăphẩmăcôngănghi羽păxanhătrongăGDPăchiếmă42ă-ă45%;ătỷăl羽ăcơăsởăsảnăxuấtăVLXDă
đạtătiêuăchuẩnămôiătrườngălàă80%.ăGiaiăđoạnătừănayăđếnănĕmă2020,ăt壱pătrungăưuătiênăxâyăd詠ngăvàă
hoànăthi羽năcácăcơăchế,ăchínhăsáchăkhuyếnăkhích,ăhỗătrợăphátătri吋năđôăthịăxanh,ăcôngătrìnhăxanh,ă
sảnăxuấtăvàăápădụngăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăxanh;ăquảnălýăvi羽căsửădụngănĕngăluợngătrongăcácătòaănhàă
thuộcăphạmăviă đi隠uă chỉnhă c栄aăQuyă chuẩnăkỹă thu壱tă quốcăgia;ă xâyăd詠ngă vàăhoànă thi羽nă cácăquyă
chuẩn,ătiêuăchuẩn,ătiêuăchí,ăđịnhăm詠căkinhătếăậăkỹăthu壱tăv隠ăxâyăd詠ngăxanh,ăđôăthịăxanh,ăcôngătrìnhă
xanh,ăv壱tăli羽uăxanhă[4].ăDoăđóăvấnăđ隠ănghiênăc泳uăxâyăd詠ngăquiătrìnhăvàătiêuăchíăch泳ngănh壱nănhãnă
v壱tăli羽uăxâyăd詠ngăxanhălàăvấnăđ隠ăcấpăthiếtăhi羽nănay.ă

2. Cơ sở khoa h丑c 

2.1 .Nh英ng tác động môi trư運ng c栄a v壱t liệu xây d詠ng [5] 

V壱tă li羽uăxâyăd詠ngă tácăđộngăđếnăcảămôiă trườngăvàăs泳căkhỏeăconăngười,ăbắtăđầuă từăcôngă
đoạnăkhaiăthácănguyênăli羽uălàăquáătrìnhăpháăh栄yăcácăh羽ăsinhătháiăvàămôiătrườngăsốngănhằmăthuă
gi英ăv壱tăli羽uăch栄ăyếuălàăcácăloạiătàiănguyênăkhôngăth吋ătáiătạoăc栄aătráiăđất.ăTrongăcôngăđoạnăchếă
biến,ăsảnăxuấtăvàăchếătạoăđóălàăvi羽căsửădụngănĕngălượngăvàăphátăthảiăkhíăthải,ănướcăthảiăvàă
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chấtăthải.ăTrongăquáătrìnhăv壱năchuy吋năv壱tăli羽uăgi英aăgiaiăđoạnănàyăcũngăphảiăxemăxétădoăphầnă
lớnăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngălàănh英ngăloạiăv壱tăli羽uăcồngăk隠nhăvàănặngăn隠.ăGiaiăđoạnăsửădụngăv壱tăli羽uă
xâyăd詠ngălàătươngăđốiădài,ăvàăcácăhoạtăđộngăbảoătrìăcóăth吋ăgâyătácăhạiăchoămôiătrườngăvàăs泳că
khỏeăconăngười.ăSauăthờiăgianăsửădụngăc栄aăv壱tă li羽uănếuăkhôngăth詠căhi羽năcácăbi羽năphápătáiă
chế,ă táiă sửădụngă ă thìă vi羽căxửă lýăsẽăgâyă raă tácăđộngăbởiăvi羽căchônă lấp.ăNh英ngă tácăđộngămôiă
trườngăchínhăc栄aăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđượcăđưaăraătrongăBảngă1.ă

Bảng 11 Tác động môi trư運ng chính đối v噂i v壱t liệu xây d詠ng [6]  

Tác động môi trư運ng Mối quan hệ t噂i v壱t liệu xây d詠ng 

Biếnăđổiăkhíăh壱uătoànăcầuă Phátăthảiăkhíănhàăkínhă(GHG)ătừăvi羽căsửădụngănĕngălượng,ăsảnă
xuấtăv壱tăli羽uă(víădụ.ăsảnăxuấtăxiămĕng,ăsắtăthép),ăv壱năchuy吋năv壱tă
li羽u,ăchônălấpă

Cạnăki羽tănguồnănhiênăli羽uăhóaă
thạchă

Vi羽căsửădụngăđi羽năvàănhiênăli羽uăhóaăthạchătr詠cătiếp,ănguyênăli羽uă
choăngànhănh詠a,ăasphal,ăvàăchấtăbịtăkín,ădungămôi,ăkeoăă

Suyăgiảmătầngăôăzônă PhátăthảiăkhíăCFC,ăHCFC,ăhalon,ăoxitănitơă(víădụ,ătrongăcácăyêuă
cầuălàmămát,ălàmăsạch,ăsửădụngăcácăhợpăchấtăflo,ăsảnăxuấtănhôm,ă
sảnăxuấtăthép)ă

Ôănhi宇măkhôngăkhíă Đốtănhiênăli羽u,ăkhaiăthác,ăchếăbiếnănguyênăli羽u,ăsảnăxuất,ăv壱nă
chuy吋n,ăxâyăd詠ngăvàăpháădỡă

Khóiă Đốtănhiênăli羽u,ăkhaiăthác,ăchếăbiếnănguyênăli羽u,ăsảnăxuất,ăv壱nă
chuy吋n,ăxâyăd詠ngăvàăpháădỡă

Axităhóaă PhátăthảiălưuăhuỳnhăvàăNOxătừăquáătrìnhăđốtăcháyănhiênăli羽uăhóaă
thạch,ăluy羽năkim,ăaxităthẩmăthấu,ăaxitătừănướcăthảiăăvàănướcălàmă
sạchămỏă

Phúădưỡngă Phátăthảiătừăquáătrìnhăsảnăxuất,ăchấtădinhădưỡngătừănguồnăôănhi宇mă
khuếchătán,ăphânăbónăvàăchấtăthảiă

Pháărừng,ăsaămạcăhóaăvàăxóiă
mònăđấtă

Kháiăthácărừng,ăkhaiăthácătàiănguyên,ăkhaiăthácămỏă

Thayăđổiămôiătrườngăsốngă Đấtăchoăkhaiăthácămỏ,ăkhaiăthácăv壱tăli羽u.ăTrồngănguyênăli羽uăsinhă
học,ăsảnăxuấtăvàăxửălýăphếăthảiă

Mấtăđaădạngăsinhăhọcă Khaiăthácătàiănguyên,ăsửădụngănước,ălắngăđọngăaxităvàăôănhi宇mă
nhi羽tă

Cạnăki羽tătàiănguyênănướcă Sửădụngănướcăvàănướcăthảiătrongăchếăbiếnăvàăsảnăxuấtă

Ngộăđộcăsinhătháiă Chấtăthảiărắnăvàăkhíăthảiătừăkhaiăthácămỏăvàăsảnăxuất,ăsửădụng,ă
bảoădưỡngăvàăxửălýăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

2.2. Căn c泳 xây d詠ng tiêu chí nhưn V壱t liệu Xây d詠ng Xanh 

2.2.1 Nguyên tắc xây dựng  

Nguyênă tắcă xâyă d詠ngă chươngă trìnhă dánă nhãnă v壱tă li羽uă xâyă d詠ngă xanhă phảiă đápă泳ngă theoă
nguyênătắcăc栄aătiêuăchuẩnăTCVNăISOă14020:2009ă(ISOă14020:2000)ăậăNhãnămôiătrườngăvàăbảnă
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côngăbốămôiătrườngă-ăNguyênătắcăchungă[7].ăăNhãnăV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăxanhălàămộtăloạiănhãnămôiă
trườngăcungăcấpăthôngătinăv隠ămộtăsảnăphẩmăhoặcădịchăvụăcóăđặcătínhămôiătrườngătổngăth吋,ăkhíaă
cạnhămôiătrườngăcụăth吋ăhoặcămộtăsốăkhíaăcạnhămôiătrườngăc栄aăsảnăphẩmăhoặcădịchăvụ.ăKháchă
hàngăvàăkháchăhàngăti隠mănĕngăcóăth吋ăsửădụngăthôngătinănàyătrongăvi羽căl詠aăchọnăsảnăphẩmăhoặcă
dịchăvụămàăhọămuốn,ăd詠aătrênăcácăxemăxétăv隠ămôiă trườngăcũngănhưăs詠ăcânănhắcăkhác.ăNhàă
cungăcấpăsảnăphẩmăvàădịchăvụăkỳăvọngărằngănhãnămôiătrườngăvàăbảnăcôngăbốămôiătrườngăsẽătácă
độngăđếnăquyếtăđịnhămuaăsắmătheoăs詠ăưuătiênăc栄aăkháchăhàngăđốiăvớiăsảnăphẩmăhoặcădịchăvụă
c栄aăhọ.ăNếuănhãnămôiătrườngăhoặcăbảnăcôngăbốămôiătrườngăcóătácăđộngănhưăv壱yăthìăthịăphầnă
c栄aăsảnăphẩmăhoặcădịchăvụăcóăth吋ătĕngătrưởngăvàăcácănhàăcungăcấpăkhácăcóăth吋ăhưởngă泳ngă
bằngăvi羽căcảiăthi羽năcácăkhíaăcạnhămôiătrườngăc栄aăsảnăphẩmăhoặcădịchăvụăc栄aămìnhăđ吋ătạoăchoă
chínhăhọăkhảănĕngăsửădụngănhãnămôiătrườngăvàăđưaăraăcácăcôngăbốămôiătrường,ălàmăgiảmăđượcă
ảnhăhưởngăbấtălợiăđếnămôiătrườngătừăloạiăsảnăphẩmăhoặcădịchăvụăđó.ă

NhãnăV壱tăli羽uăXâyăd詠ngăXanhălàămộtăchươngătrìnhăghiănhãnăloạiăI,ăt泳călàămộtăchươngătrìnhă
t詠ănguy羽n,ăd詠aătrênăcácăchuẩnăc泳ăc栄aăbênăth泳ăba,ăđượcăbênăth泳ăbaăcấpăgiấyăphépăchoăsửă
dụngănhãnămôiătrườngătrênăsảnăphẩm,ăđ吋ăchỉăraătínhăthânăthi羽năvớiămôiătrườngămộtăcáchătoànă
di羽năc栄aămộtăsảnăphẩmătrongămộtăch栄ngăloạiăsảnăphẩmăcụăth吋ătrênăcơăsởăxemăxétăvòngăđờiă
c栄aăsảnăphẩmăđó.ăTiêuăchíăđánhăgiáăhayăchuẩnăc泳ămôiătrườngăphảiăđápă泳ngătheoănguyênătắcă
c栄aătiêuăchuẩnăTCVNăISOă14024:2005ă(ISOă14024:1999)ăậăNhãnămôiătrườngăvàăcôngăbốămôiă
trườngăậăGhiănhãnămôiătrườngăki吋uăIăậăNguyênătắcăvàăth栄ătụcă[8].ăVớiămụcătiêuăgiảmăcácătácă
độngămôiătrường,ăkhôngăchỉăgiảmăcácătácăđộngătruy隠năđếnăcácămôiătrườngătrungăgianăhoặcăcácă
tácăđộngăquaăcácăgiaiăđoạnăc栄aăvòngăđờiăc栄aăsảnăphẩm,ălàăđạtăkếtăquảătốtănhấtănếuăxemăxétă
toànăbộăvòngăđờiăc栄aăsảnăphẩmăkhiăthiếtăl壱păcácătiêuăchíăđánhăgiáăc栄aăsảnăphẩm.ă

2.2.2 Tiêu chuǣn chứng nhận Vật liệu Xanh trên thế giới  

Hi羽nănayăcóănhi隠uătiêuăchuẩn,ăh羽ăthốngăđánhăgiá,ăquyăđịnh,ănhãn,ăhướngăd磯n,ăvàăcácăchươngă
trìnhăcấpăch泳ngănh壱năđãăđượcăphátătri吋năđ吋ăhướngăd磯n,ăquyăđịnhătrongăvi羽căl詠aăchọnăv壱tăli羽uăvàă
sảnăphẩmăxanhătrênăthếăgiới.ăNh英ngăh羽ăthốngănàyăđượcăphátătri吋năbởiăcácătổăch泳căphiălợiănhu壱n,ă
cơăquanăchínhăph栄,ăcácătổăch泳călợiănhu壱n,ăcácănhàăsảnăxuất,ăvàăcácăhi羽păhộiăthươngămại.ăă

2.2.2.1 Tiêu chí nhãn xanh cho sản phẩm xi măng 

Vi羽căsửădụngăxiămĕngătrongăbêătôngăcóămộtă lịchăsửărấtădài,ăngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăxiă
mĕngăbắtăđầuăvàoăgi英aăthếăkỷă19,ăđầuătiênălàălòăđ泳ng,ăvàăsauănàyăđượcăthayăthếăbằngălòăquayălàă
thiếtăbịătiêuăchuẩnătrênătoànăthếăgiới.ăHi羽nănayăsảnăxuấtăxiămĕngătoànăcầuăhàngănĕmăđãăđạtă2,8ătỷă
tấn,ăvàăd詠ăkiếnăsẽătĕngălênăkhoảngă4ătỷătấnămỗiănĕmăvàoănĕmă2050ă[9].ăĐ吋ăđạtăđượcăs詠ăổnăđịnhă
nồngăđộăcácăkhíănhàăkínhătrongăkhíăquy吋năởăm泳căbằngăhaiălầnăm泳căti隠năcôngănghi羽păsẽăphảiăyêuă
cầuăcắtăgiảmăkhíăthảiămàăcóăth吋ătớiă50%ă(choămỗiătấnăsảnăphẩm)ăvàoănĕmă2050ăđốiăvớiăngànhă
côngănghi羽păxiămĕng.ăĐ吋ăhướngătớiămộtăn隠năsảnăxuấtăxiămĕngăb隠năv英ngăhơnătrongătươngălai,ă
ngànhăcôngănghi羽păsảnăxuấtăxiămĕngăcầnăth詠căhi羽nă6ăvấnăđ隠ăquanătrọngăsauă[10]:ă

ă Sử dụng tài nguyên:ăNângăcaoăhi羽uăquảăsinhătháiă thôngăquaăvi羽căcảiă tiếnă trongăkhaiă
thácăđá,ăsửădụngănĕngălượng,ănhiênăli羽uăvàăthuăhồiăchấtăthải,ătáiăsửădụng;ă
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ă Bảo vệ khí hậu:ăAmăhi吋uăvàăquảnălýăphátăthảiăkhíăCO2;ă
ă Giảm phát thải:ăGiảmăbụiătừăkhaiăthácăđá,ăNOx,ăSOx,ăvàăcácăchấtăôănhi宇mătrongăkhôngă

khíăkhácătừăsảnăxuấtăxiămĕng;ă
ă Quản lý sinh thái:ăCảiăthi羽năsửădụngăđấtăvàăth詠căhi羽năquảnălýăcảnhăquan;ă
ă Phúc lợi nhân viên:ăQuảnălýăvàănângăcaoăs泳căkhỏe,ăanătoànăvàăs詠ăhàiălòngăchoăngườiă

laoăđộng;ă
ă Phúc lợi cộng đồng:ă Th詠că hi羽nă chínhă sáchă hi羽uă quảă hơnă vớiă cácă cộngă đồngă địaă

phương;ă

Cácătiêuăchuẩnăch泳ngănh壱nănhãnăXanhăchoăsảnăphẩmăxiămĕngătrênăthếăgiớiănhưăEC-42-10ă
(NewăГealand);ăGreenăChoiceăPhilippines;ăEcoăcementă(Nh壱tăBản);ăNhãnăXanhăchoăsảnăphẩmă
Xiămĕngă vàăBêă tôngă c栄aăSingapore;ăXiămĕngăXanhă c栄aăÚcă baoă gồmă cácă chỉă tiêuă đánhăgiáă
chínhănhưăsauă[11,ă12,ă13,ă14,ă15]:ă

ă Quáătrìnhăkhaiăthácănguyênăv壱tăli羽uăphảiăcóăcácăgiấyăphép,ătuânăth栄ăcácăquyăđịnhăphápă
lu壱t,ăcóăcácăbi羽năphápăgiảmă thi吋uă tácăđộngămôiă trườngănhưă tiếngăồn,ă rung,ăbụi,ănướcă
thải,…ăCóăkếăhoạchăphụcăhồiămỏ.ă

ă Sảnăphẩmăxiămĕngăphảiăch泳aămộtălượngăphụăgiaăkhôngănung,ăv壱tăli羽uăthayăthếătốiăthi吋u,ă
sửădụngăcácăsảnăphẩmăphếăthải,ăv壱tă li羽uătáiăchếăcácăsảnăphẩmăphụăc栄aăcácăquáătrìnhă
côngănghi羽pănhưăxỉăđồng,ăxỉălòăcao,ătroăbay,…ă

ă Sảnăphẩmăphảiăđạtăcácătiêuăchuẩnăquốcăgia,ăquốcătếăphùăhợpăvớiămụcăđíchăsửădụng.ă
ă Khíăthảiălòănungăphảiăkhôngăđượcăvượtăquáăcácăm泳căgiớiăhạnăchoăphépătốiăđa.ăLượngă

phátăthảiăCO2ătrênă1ătấnăsảnăphẩmăcũngăđượcăquyăđịnhăm泳cătốiăđa.ăă
ă Nướcăthải,ăphếăthảiăphảiăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăquyăđịnhăvàăcóăkếăhoạchăquảnălý,ăgiámă

sátăhi羽uăquảăđ吋ăkhôngălàmăảnhăhưởngăđếnămôiătrường.ă
ă Quyăđịnhălượngătiêuăthụănĕngălượng,ătiêuăthụănhi羽tăchoăsảnăxuấtă1ătấnăsảnăphẩmă
ă Sảnăphẩmăkhôngăch泳aăcácăchấtăcấm,ăchấtănguyăhại,ă chấtăgâyăungă thưă theoăquyăđịnhă

phápălu壱t.ăSảnăphẩmăkhôngăcốătìnhăthêmăvàoăhoặcăsửădụngăkimăloạiănặngăvàăcácăhợpă
chấtăc栄aăchúngă

ă Baoăbìăsảnăphẩmăphảiăsửădụngăv壱tăli羽uătáiăchếăhoặcăcóăkhảănĕngătáiăchếăhoặcăcóănguồnă
gốcătừăcácănguyênăli羽uăth詠căv壱t.ăă

2.2.2.1 Tiêu chí nhãn xanh cho sản phẩm sứ vệ sinh 

Tácăđộngămôiătrườngăchínhăc栄aăngànhăsảnăxuấtăs泳ăv羽ăsinhălàăkhaiăthácănguyênăv壱tăli羽uălàmă
cạnăki羽tănguồnătàiănguyên,ăsửădụngănhiênăli羽uălòănungăgópăphầnălàmănóngălênătoànăcầu,ăđộcă
tínhăvớiă conăngườiă vàăs詠ăaxită hóa,ă sửădụngănước.ăMụcăđíchăc栄aăcácă tiêuăchíăđánhăgiáăsảnă
phẩmăs泳ăv羽ăsinhălàăđ吋ăbảoătồnăcácănguồnătàiănguyênăvàănĕngălượngătiêuăthụ,ăđ吋ăgiảmăthi吋uătácă
độngămôiă trườngăquaăcácă tiêuăchíăđánhăgiáăv隠ăquyă trìnhăsảnăxuấtăvàăsửădụngăv壱tă li羽u.ăTổngă
hợpăcácătiêuăchíăđánhăgiáătrênăcơăsởăthamăkhảoăcácătiêuăchuẩnănhãnăxanhăchoăsảnăphẩmăs泳ă
v羽ăsinhătrênăthếăgiớiănhưăHJ/Tă296-2006ă(TrungăQuốc);ăSảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhăxanhă(Ecoămarkă
ậăNh壱tăBản);ăSảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhăXanhăc栄aăÚc,...ăbaoăgồmăcácătiêuăchíăđánhăgiáănhưăsauă
[16,ă17,ă18,ă19,ă20]:ă
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ă Nguyênă li羽uăđầuăvàoăkhôngăch泳aăcácăhóaăchấtăđộcăhại,ănguyăhại,ănh英ngăchấtăcóăkhảă
nĕngăgâyăungăthư.ăPhụăgiaăsảnăxuấtăphảiăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăgiớiăhạnăv隠ăhàmălượngă
kimăloạiănặngănhưăPb,ăCd,ăSb,..ă

ă Quyăđịnhălượngătiêuăthụănĕngălượng,ătiêuăthụănhi羽tăchoăsảnăxuấtă1ătấnăsảnăphẩmă
ă Quyăđịnhănồngăđộătốiăđaăchoăphépăc栄aăbụiăvàăcácăchấtăvôăcơătrongăkhíă thải.ăQuyăđịnhă

nồngăđộăphátăthảiăcácăkhíăgâyăaxităhóaănhưăSO2ăvàăNOxăphátăsinhătừălòănung.ăPhátăthảiă
khíăFloătrongăquáătrìnhăphunămen.ă

ă Nướcăthải,ăphếăthảiăphảiăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăquyăđịnhăvàăcóăkếăhoạchăquảnălý,ăgiámă
sátăhi羽uăquảăđ吋ăkhôngălàmăảnhăhưởngăđếnămôiătrường.ăQuyăđịnhămộtăsốăchỉătiêuănướcă
thảiăliênăquanătớiătổngăchấtărắnălơălửng,ăhàmălượngăcácăkimăloạiăCd,ăCr,ăFe,ăPb.ă

ă Sảnăphẩmăphảiăđạtăđộăanătoànăphóngăxạă
ă Quyăđịnhăm泳cătáiăsửădụngănước,ătỷăl羽ătáiăchếăchấtăthảiărắnăă
ă Baoăbìăsảnăphẩmăphảiăsửădụngăv壱tăli羽uătáiăchếăhoặcăcóăkhảănĕngătáiăchếăhoặcăcóănguồnă

gốcătừăcácănguyênăli羽uăth詠căv壱t.ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1. Tiêu chí dán nhưn V壱t liệu Xanh cho sản phẩm xi măng 

Sảnăphẩmăđượcăđánhăgiáăphảiăđápă泳ngătấtăcảăcácăyêuăcầuătốiăthi吋uăc栄aătiêuăchíăđi吋măcơăbảnă
đ吋ăđạtăm泳că“nhãn xanh”.ăTiêuăchíă“điểm thưởng”ăđượcătraoăchoăsảnăphẩmăđápă泳ngăcácătiêuăchíă
đi吋măcơăbảnăvàăđạtăm泳că“nhãnăđồng”,ă“nhãnăbạc”,ă“nhãnăvàng”ăvàă“nhãnăbạchăkim”ăkhiăđạtătổngă
sốăđi吋mătíchălũy.ăTấtăcảăhồăsơăxétăduy羽tăphảiăcóăxácănh壱năc栄aăngườiăđ泳ngăđầuătổăch泳căxinăcôngă
nh壱năhoặcăngườiăđượcă栄yăquy隠năđ吋ăch泳ngăminhăs詠ăphùăhợpăvớiăcácătiêuăchíăđánhăgiá.ăTấtăcảă
báoăcáoăch泳ngănh壱n,ăbáoăcáoăthửănghi羽măvàătàiăli羽uăhướngăd磯năphảiăcóăhi羽uăl詠cătrongăthờiăgiană
đánhăgiáăvàădánănhãn.ăThờiăgianăcóăhi羽uăl詠căđốiăvớiătấtăcảăcácătàiăli羽uăbáoăcáoălàă5ănĕmăk吋ătừă
ngàyăcấp.ăCácăthửănghi羽măcầnăđượcătiếnăhànhăbởiămộtăbênăth泳ăbaăhoặcăphòngăthửănghi羽măc栄aă
nhàăsảnăxuấtăđãăđượcăcôngănh壱nătuânătheoătiêuăchuẩnăTCVNăISOă17025.ă

3.1.1 Tiêu chí 1 – Yêu cǡu về tuân thủ pháp luật  

Đơnăvịăsảnăxuấtăphảiătuânăth栄ănh英ngăquyăđịnhăv隠ălu壱tăphápăvàănh英ngăquyăđịnhăliênăquanăápă
dụngătrongătoànăbộăvòngăđờiăsảnăphẩmă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ: 15 điểm cơ bản 

3.1.2 Tiêu chí 2 – Yêu cǡu về sử dụng phế thải thay thế vật liệu tự nhiên  

Nhàă sảnă xuấtă phảiă sửădụngă v壱tă li羽uăphếă thảiă thayă thếă v壱tă li羽uă t詠ănhiên:ăĐốiă vớiă cácă sảnă
phẩmăxiămĕngăphảiăch泳aătốiăthi吋uă10%ăvàăđốiăvớiăclinkerăphảiăch泳aătốiăthi吋uă5%ă(khôngăbaoă
gồmăthạchăcao)ănhưătroăxỉănhi羽tăđi羽n,ăxỉălòăcao;ăă

- Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản: sửădụngăphếăthảiăthayăthếătừă10ăđếnă30%ă(đốiăvớiăxiămĕng)ăvàătừă5%ă(đốiă
vớiăsảnăxuấtăclinker).ă

+ 5 điểm thưởng: sửădụngăphếăthảiăthayăthếă>ă30%. 



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 733

3.1.3 Tiêu chí 3 – Yêu cǡu về sử dụng nhiên liệu 

-ăNhiênăli羽uăsửădụngătrongălòănungăphảiăbaoăgồmătốiăthi吋uă5%ănhiênăli羽uăthayăthếătínhătrênă
tổngălượngătiêuăthụănhiênăli羽uăhàngănĕm;ă

-ăNhàăsảnăxuấtăphảiăcóăchínhăsáchăvàăth詠căhi羽nămộtăquyătrìnhăchínhăth泳căđ吋ătĕngăcườngăsửă
dụngănhiênăli羽uăthayăthếătrongălòănungăxiămĕng;ă

-ăNhàăsảnăxuấtăphảiăcóăbáoăcáoăhàngănĕmăv隠ălượngăsửădụngănhiênăli羽uăthayăthếăhàngănĕm,ă
baoăgồm:ă

ăTỷăl羽ănhiênăli羽uăthayăthếăđượcăsửădụngăhàngănĕm.ă
ăKếtăquảăphânătíchăhóaăhọcăđốiăvớiăcácăchấtăôănhi宇mătrongăcácănhiênăli羽uăthayăthếăđượcă

sửădụng.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản: sửădụngănhiênăli羽uăthayăthếătừă5ăđếnă10%.ă

+ 5 điểm thưởng: sửădụngănhiênăli羽uăthayăthếă>ă10%.ăă

+ 5 điểm thưởng: Khiăsửădụngăcácăcôngăngh羽ămớiăđồngăxửălýărácăthải,ăchấtăthảiătrongălòă
nungăxiămĕng;ă

3.1.4 Tiêu chí 4 – Yêu cǡu về sử dụng năng lượng 

-ăSảnăxuấtăxiămĕngăphảiăcóăđịnhăm泳căsửădụngănhi羽tălòănungătốiăđaălàă800Kcal/kgăclinker.ă

-ăNhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăphảiăcóăchínhăsáchăquảnălýănĕngălượngăhi羽uăquảăvàăcácăth栄ătụcă
và/hoặcăth詠căhi羽năchươngătrìnhăquảnălýănĕngălượng.ă

-ăNhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăphảiăbáoăcáoăhàngănĕmăv隠ăquảnălýănĕngălượng,ăbaoăgồm:ă

+ăTổngănĕngălượngăsửădụngăbaoăgồmănhiênăli羽uăsửădụngăchoăcácăphươngăti羽năgiaoăhàng;ă

+ăPhânătíchătổngănĕngălượngăsửădụngăchoăcácăloạiănĕngălượngăđượcăsửădụng;ă

+ăNĕngălượngăsửădụngăcóăliênăquanăđếnăsảnăxuất;ă

+ăCácăgiảiăpháp,ăsángăkiếnănhằmăsửădụngănĕngălượngăvàănângăcaoăhi羽uăquảăsửădụngănĕngă
lượng.ă

+ăCácăgiảiăphápăvàăsángăkiếnănhằmătínhătoánăvàăgiảmăphátăthảiăCO2ă liênăquanătớiăvi羽căsửă
dụngănĕngălượng.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản:ăKhiăđápă泳ngătiêuăchíănàyă

+ă5 điểm thưởng: khiăđạtăm泳căsửădụngănĕngălượngănhi羽tălòănungălàă≤ 730ăKcal/kgăclinker,ăă

+ 5 điểm thưởng: khiătiêuăhaoăđi羽nănĕngăă90ăkWh/tấnăxiămĕngă(đốiăvớiănhàămáyăsảnăxuấtă
clinker+xiămĕng);ăă60ăkWh/tấnăclinkeră(đốiăvớiănhàămáyăchỉăsảnăxuấtăclinker);ăvàăă30ăkWh/tấnă
xiămĕngă(đốiăvớiănhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngătừăclikerăthươngăphẩm).ă

+ 5 điểm thưởng: khiăđạtăch泳ngănh壱năh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượngătheoătiêuăchuẩnăISOă50001ă
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3.1.5 Tiêu chí 5 – Yêu cǡu về khí thải lò nung 

Khíăthảiălòănungăphảiăđạtăcácăm泳căgiớiăhạnăđượcăquyăđịnhătrongăQCVNă23:2009/BTNMTăvàă
QCVNă41:ă2011/BTNMT.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản: Khiăđápă泳ngătiêuăchíănàyă

+ 5 điểm thưởng:ăKhiănồngăđộăbụiăphátăthảiăă30ămg/Nm3ă

+ 5 điểm thưởng:ăKhiăápădụngăcôngăngh羽ăt壱nădụngănhi羽tăkhíăthảiă

3.1.6 Tiêu chí 6 - Yêu cǡu về phát thải CO2 

Quáătrìnhăsảnăxuấtăxiămĕngăphảiăcóătỷăl羽ăphátăthảiătốiăđaălàă800ăkgăCO2/tấnăxiămĕng.ăKhôngă
tínhăđếnăphátăthảiăCO2ăgiánătiếp,ăchẳngăhạnănhưătừămáyăphátăđi羽n,ăphươngăti羽năv壱năchuy吋năvàă
phátăthảiăCO2ătừănguồnăsinhăkhốiăCacbonătrungătínhălàmănhiênăli羽uăthayăthếă.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản:ăKhiănhàămáyătuânăth栄ăth詠căhi羽năki吋măkêăkhíănhàăkính.ă

3.1.7 Tiêu chí 7 – Yêu cǡu về quản lý môi trường 

Nhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăphảiăcóăchínhăsáchăvàăth栄ătụcăquảnă lýăchấtă thảiă trongătoànăbộă
quáătrìnhăsảnăxuất;ă

-ăNhàămáyăsảnăxuấtăxiămĕngăphảiăbáoăcáoăhàngănĕmăv隠ăquảnă lýăchấtă thải,ănướcăthảiăbaoă
gồm:ă

+ăSốălượngăvàăloạiăchấtăthảiăthuăhồiăđ吋ătáiăsửădụngăbênătrongăvàăbênăngoàiănhàămáy;ă

+ăSốălượngăvàăloạiăchấtăthảiătáiăchếăbênătrongăvàăbênăngoàiănhàămáy;ă

+ăSốălượngăvàăloạiăchấtăthảiăchônălấp;ă

+ăThôngătinăv隠ăđịaăđi吋măxửălýăchấtăthải;ă

+ăCácăsángăkiếnănhằmăgiảmăphátăthảiăvàăcảiăthi羽năvi羽căthuăhồi/ătáiăchếăchấtăthải.ăă
ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản:ăKhiăđápă泳ngătiêuăchíănày;ă

+ 5 điểm thưởng:ăKhiăh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngăđạtăch泳ngănh壱năh羽ăthốngăquảnălýămôiă
trườngăISOă14001ăcònăhi羽uăl詠cătạiăthờiăđi吋măđánhăgiá.ă

3.1.8 Tiêu chí 8 – Yêu cǡu về quản lý chất lượng sản phǣm 

Sảnăphẩmăphảiăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăphùăhợpăvớiămụcăđíchăsửădụngăvàăđápă泳ngăcácă
tiêuăchuẩnăquốcăgiaă liênăquanăTCVNă2682ăậăđốiăvớiăxiămĕngăPortland;ăTCVNă6260ăậăđốiă
vớiă xiămĕngăPortlandăhỗnăhợp;ăTCVNă4316ăậăđốiă vớiă xiămĕngăPortlandăxỉă lòă cao;ăTCVNă
9501ăđốiăvớiăxiămĕngăđaăcấuătửăvàăTCVNă9202ăậăđốiăvớiăxiămĕngăxâyătrát;ăvàăTCVNă7024ă
đốiăvớiăclinker.ă
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ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản:ăKhiăđápă泳ngătiêuăchíănày;ă

+ 5 điểm thưởng:ăKhiăh羽ăthốngăquảnălýăchấtălượngăđạtăch泳ngănh壱năh羽ăthốngăquảnălýăchấtă
lượngăISOă9001ăcònăhi羽uăl詠cătạiăthờiăđi吋măđánhăgiá.ă

3.2  Tiêu chí dán nhưn V壱t liệu Xanh cho sản phẩm s泳 vệ sinh 

Sảnăphẩmăđượcăđánhăgiáăphảiăđápă泳ngătấtăcảăcácăyêuăcầuătốiă thi吋uăc栄aătiêuăchíăđi吋măcơă
bảnăđ吋ăđạtăm泳că“nhãnăxanh”.ăTiêuăchíă“đi吋măthưởng”ăđượcătraoăchoăsảnăphẩmăđápă泳ngăcácă
tiêuăchíăđi吋măcơăbảnăvàăđạtăm泳că“nhãnăđồng”,ă“nhãnăbạc”,ă“nhãnăvàng”ăvàă“nhãnăbạchăkim”ăkhiă
đạtătổngăsốăđi吋mătíchălũy.ăTấtăcảăhồăsơăxétăduy羽tăphảiăcóăxácănh壱năc栄aăgiámăđốcăhoặcăngườiă
đượcă栄yăquy隠năđ吋ăch泳ngăminhăs詠ăphùăhợpăvớiăcácătiêuăchíăđánhăgiá.ăTấtăcảăbáoăcáoăch泳ngă
nh壱n,ăbáoăcáoăthửănghi羽măvàătàiăli羽uăhướngăd磯năphảiăcóăhi羽uăl詠cătrongăthờiăgianăđánhăgiáăvàă
dánănhãn.ăăThờiăgianăcóăhi羽uăl詠căđốiăvớiătấtăcảăcácătàiăli羽uăbáoăcáoălàă5ănĕmăk吋ătừăngàyăcấp.ă
Cácăthửănghi羽măcầnăđượcătiếnăhànhăbởiămộtăbênăth泳ăbaăhoặcăphòngăthửănghi羽măc栄aănhàăsảnă
xuấtăđãăđượcăcôngănh壱nătuânătheoătiêuăchuẩnăTCVNăISOă17025.  

3.2.1 Tiêu chí 1 – Yêu cǡu về tuân thủ pháp luật  

Đơnăvịăsảnăxuấtăphảiătuânăth栄ănh英ngăquyăđịnhăv隠ălu壱tăphápăvàănh英ngăquyăđịnhăliênăquanăápă
dụngătrongătoànăbộăvòngăđờiăsảnăphẩmă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ: 10 điểm cơ bản 

3.2.2 Tiêu chí 2 – Yêu cǡu về nguyên liệu  

Khôngăsửădụngăcácăchấtăch泳aăcácăhóaăchấtăđượcăli羽tăkêătrongădanhămụcăcácăhóaăchấtăcấmă
nh壱păkhẩu,ăxuấtăkhẩu,ăsửădụngăvàălưuăvàăcácăhóaăchấtăcóăkhảănĕngăgâyăungăthưăđượcăli羽tăkêă
trongădanhămụcăhóaăchấtăthuộcănhómă1ăvàănhómă2A,ă2BădoăIARCăquyăđịnh.ă

Cácăchấtăphụăgiaăđượcăsửădụngătrongăsảnăxuấtăsảnăphẩmăphảiăđápă泳ngăyêuăcầuăv隠ăgiớiăhạnă
nồngăđộătốiăđaăchoăphépănhưăsau:ă

Bảng 2 Yêu cầu v隠 kim lo衣i nặng  

Kim lo衣i nặng % khối lượng men 

Chìă(Pb)ă <0.5ă

Cadimiă(Cd)ă <0.1ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ: + 10 điểm cơ bản:ăKhiăđápă泳ngătiêuăchíănày; 

3.2.3 Tiêu chí 3 – Yêu cǡu về Tiêu thụ năng lượng 

Vi羽căsảnăxuấtăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhăphảiăcóăm泳căsửădụngănĕngălượngănhi羽tătốiăđaăchoănungă
sảnăphẩmălàă2200ăkcal/kgăsảnăphẩm.ăTiêuăhaoăđi羽nănĕngătốiăđaălàă0,50ăkWh/kgăsảnăphẩm.ăNhàă
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sảnăxuấtăs泳ăv羽ăsinhăphảiăcóăchínhăsáchăquảnălýănĕngălượngăhi羽uăquả.ăPhảiăth詠căhi羽năbáoăcáoă
hàngănĕmătổngănĕngălượngăsửădụngăbaoăgồmăcảănhiênăli羽uăsửădụng;ătổngăcácăloạiănĕngălượngă
sửădụngăvàănĕngălượngăsửădụngăliênăquanăđếnăsảnăxuất.ăCóăđ隠ăxuấtăcácăsángăkiếnăth詠căhi羽nă
đ吋ăgiảmăthi吋uăsửădụngănĕngălượngăvàănângăcaoăsửădụngănĕngălượngăhi羽uăquả.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 10 điểm cơ bản:ăKhiăđápă泳ngăđịnhăm泳cătiêuăthụănĕngălượngăvàănhi羽tănĕng;ă

+ă10 điểm thưởng:ăKhiăh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượngăđạtăch泳ngănh壱năISOă50001;ă

3.2.4 Tiêu chí 4 – Yêu cǡu về phát thải khí  

Nồngăđộătốiăđaăchoăphépăc栄aăbụiăvàăcácăchấtăvôăcơătrongăkhíăthảiăphảiăđápă泳ngăyêuăcầuăquyă
địnhătạiăcộtăBăc栄aăQuyăchuẩnăkỹăthu壱tăquốcăgiaăv隠ăkhíăthảiăcôngănghi羽păđốiăvớiăbụiăvàăcácăchấtă
vôăcơăQCVNă19:2009/BTNMT.ă

Trongăquáătrìnhăsảnăxuấtăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinh,ăhàmălượngăphátăthảiăSO2ăvàăNOxăphátăsinhă
từăcácălòănungăkhôngăđượcăvượtăquáăgiớiăgianăyêuăcầu.ă

Bảng 3 Yêu cầu v隠 phát thải khí  

Thông số Gi噂i h衣n yêu cầu (mg/Nm3) 

Nitơăoxit,ăNOxă(tínhătheoăNO2)ă 200ă

Lưuăhuỳnhădioxit,ăSO2ă 300ă

PhátăthảiăFloătốiăđaătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhălàă3mg/m3.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản: Khi đáp ứng quy định này; 
+ 5 điểm thưởng: Khi khi thực hiện các biện pháp công nghệ giảm phát thải NOx và SO2 

đạt mức yêu cầu. 
+ 5 điểm thưởng: Khi thực hiện các biện pháp công nghệ giảm phát thải Flo đạt mức 

yêu cầu 

3.2.5 Tiêu chí 5 – Yêu cǡu về an toàn bức xạ 

Chỉăsốăhoạtăđộăphóngăxạă t詠ănhiênăc栄aăđồngăvịăKaliăK40ă (CK),ăđồngăvịăRadiăRa226ă (CRa)ăvàă
đồngăvịăThoriăTh232ă(CTh)ăsẽăphảiăthỏaămãnăyêuăcầu:ăHexă≤ă1.3ăvàăHină≤ă1.0ătrongăđóă

H羽ăsốănguyăhạiăbênăngoài:ăHexă

ă
H羽ăsốănguyăhạiăbênătrong:ăHină

ă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 737

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 10 điểm cơ bản: khi đạt mức yêu cầu an toàn bức xạ. 

3.2.6 Tiêu chí 6 -  Yêu cǡu về tính năng tiết kiệm nước 

Sảnăphẩmăphảiăđượcăthiếtăkếăđ吋ălượngăsửădụngănướcăphảiănhỏăhơnăhoặcăbằngă3Lăchoămộtă
lầnăxảăđốiăvớiăbồnăti吋u;ă6Lăđốiăvớiăbồnăcầuăvàă9Lăđốiăvớiăb羽ăxổm.ăă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 10 điểm thưởng:ăKhiăđạtăyêuăcầuăc栄aătiêuăchíă

3.2.7 Tiêu chí 7 -  Yêu cǡu về hệ thống quản lý môi trường 

Cácănhàăsảnăxuấtăcácăsảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhăphảiăcóăh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngăhi羽uăquảă
baoăgồmăquảnălýăphátăthải,ăphếăthải,ărácăthảiăhi羽uăquả,ă lưuătr英ăvàăquảnălý,ăxửălýăcácănguyênă
li羽uăđộcăhạiăvàăhàngănguyăhi吋m,ăquảnălýătiếngăồn.ăXâyăd詠ngăh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngătheoă
h羽ăthốngătiêuăchuẩnăISOă14001.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản:ăkhiăth詠căhi羽năxâyăd詠ngăh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngănhằmăch泳ngăminhă
nh英ngăcamăkếtăc栄aăcôngătyăv隠ăcácăvấnăđ隠ămôiătrườngănhằmăgiảmăbớtăcácăảnhăhưởngăcóăhạiă
tớiămôiătrường,ăcungăcấpăbằngăch泳ngăv隠ăvi羽căcảiătiếnăliênătụcătrongăquảnălýămôiătrườngăă

+ 5 điểm thưởng:ăăH羽ăthốngăđạtăch泳ngănh壱năh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngăISOă14001ăcònă
hi羽uăl詠cătạiăthờiăđi吋măđánhăgiá.ă

3.2.8 Tiêu chí 8 -  Yêu cǡu về hệ thống quản lý chất lượng sản phǣm 

Sảnăphẩmăphảiăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăphùăhợpăvớiămụcăđíchăsửădụngăvàăđápă泳ngăcácătiêuă
chuẩnăquốcăgiaăliênăquanăTCVNă6073.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 5 điểm cơ bản:ăkhiăsảnăphẩmăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tătheoăcácătiêuăchuẩnăquốcă
giaăliênăquan.ă

+ 5 điểm thưởng:ăKhiăh羽ă thốngăquảnă lýăchấtă lượngăđạtăch泳ngănh壱năh羽ă thốngă theoă tiêuă
chuẩnăISOă9001.ă

3.2.9 Tiêu chí 9 – Yêu cǡu về bao bì sản phǣm 

Baoăbìăphảiăcóăkhảănĕngătáiăchếăđược.ăKhôngăsửădụngăcácăloạiăm詠c,ăthuốcănhuộm,ăchấtă
màuăvàăcácăchấtăphụăgiaăkhácăcóăch泳aăchìă(Pb),ă thuỷăngână(Hg),ăcadmiumă(Cd)ăvàăcácăhợpă
chấtă crômăhoáă trịă sáuă (Cr+6)ăđ吋ăsảnăxuấtăbaoăbì.ăM詠că inăcóă tổngăhàmă lượngăkimă loạiănặngă
khôngăđượcăvượtăquáă250ăppmătínhătrênămộtăđơnăvịăkhốiălượngăbaoăbì.ă

ă Số điểm nhận được khi tuân thủ:  

+ 10 điểm thưởng:ăKhiăđápă泳ngăcácătiêuăchíăyêuăcầu.ă
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4. Kết lu壱n: 

Trênăcơăsởănghiênăc泳uătìnhăhìnhădánănhãnăv壱tă li羽u,ăsảnăphẩmăxanhătrênăthếăgiới,ăcĕnăc泳ă
xâyăd詠ngăchươngătrình,ătiêuăchíăch泳ngănh壱năv壱tăli羽uăxanhăvàănh英ngănghiênăc泳uătổngăhợpăcácă
tiêuăchíădánănhãnăxanhătrênăthếăgiớiăcũngănhưăchươngătrìnhănhãnăxanhăVi羽tăNam.ăĐãăxácăđịnhă
đượcăcácăcĕnăc泳ăđ吋ăxâyăd詠ngăđ隠ăxuấtăchươngătrình,ătiêuăchí,ăquiătrìnhăch泳ngănh壱nănhãnăV壱tă
li羽uăXâyăd詠ngăXanh.ă

Đãăđ隠ăxuấtăhaiăbộătiêuăchíăch泳ngănh壱năV壱tăli羽uăXâyăd詠ngăXanhăchoăsảnăphẩmăXiămĕngăvàă
S泳ăv羽ăsinh,ăcóăcácăchỉătiêuătươngăđồngăvớiăcácăh羽ăthốngăch泳ngănh壱nănhãnăXanhătrênăthếăgiới.ă
Cácăm泳căyêuăcầuăđượcăxâyăd詠ngăbaoăph栄ăcácăquyăđịnhăhi羽năhànhăv隠ăbảoăv羽ămôiătrườngătrongă
từngăngànhăcụăth吋,ăphùăhợpăvớiăđi隠uăki羽năth詠cătếătạiăVi羽tăNam.ăCácătiêuăchíăđ隠ăxuấtăđ隠uăcóă
khảănĕngăth詠căhi羽n,ăgiámăsátătrongăđi隠uăki羽năth詠cătếătạiăVi羽tăNam.ă
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NGHIÊN CỨU XÂY D衛NG H烏 S渦 PHÁT THẢI CHO M浦T S渦 
NGÀNH SẢN XUẤT V一T LI烏U XÂY D衛NG VI烏T NAM 

DEVELOPMENTăOFăEMISSIONăFACTORăFORăBUILDINGăMATERIALSă
INDUSTRYăINăVIETNAMă

ThS. Nguy宇n Thị Tâm, KS. Cao Thị Tú Mai 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
H羽ăsốăphátăthảiăriêngăquốcăgia,ăh羽ăsốăphátăthảiăriêngăchoăngànhălàămộtătrongănh英ngăcôngăcụă

đơnăgiản,ăhi羽uăquảăvàăcóăđộăchínhăxácăcaoătrongăvi羽căướcătínhăphátăthảiăkhíănhàăkínhăvàoămôiă
trường.ăBàiăbáoănàyătrìnhăbàyăv隠ăvi羽cănghiênăc泳uăphươngăphápălu壱năđ吋ăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátă
thảiăchoămộtăsốăngànhăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngătạiăVi羽tăNamăbaoăgồmăgạchăốpă lát,ăs泳ăv羽ă
sinh,ăgạchănungăvàăkính.ăNgoàiăra,ăphươngăphápătínhăvàăcácăyêuăcầuăv隠ăd英ăli羽uăchoăvi羽cătínhă
toánăh羽ăsốăphátăthảiăcũngăđượcăthảoălu壱năchiătiết.ăă

Từ khóa:ăH羽ăsốăphátăthảiă(HSPT);ăKhíănhàăkínhă(KNK),ăV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(VLXD).ă

Abstract:  
Country-specificăemissionăfactorsăandăsector-specificăemissionăfactorsăareăsimple,ăeffectiveă

andă accurateă toolsă foră estimationă ofă greenhouseă gasă emissions.ă Thisă paperă presentsă aă
methodologicală foră establishingă emissionă factorsă foră buildingă materialsă industryă ină Vietnam,ă
includingăceramic,ăsanitary,ăbricksăandăglass.ăInăaddition,ătheăcalculationămethodăandărequiredă
dataăforăcalculatingăemissionăfactorsăwereăalsoădiscussedăinădetail.ă

Keywords: Emissionăfactorsă(EFs),ăGreenhouseăgasă(GHG),ăBuidingămaterialsă(BMs).ă

ă

1. Đặt vấn đ隠 

H羽ăsốăphátăthảiălàămộtăcôngăcụăkháăđơnăgiảnăđ吋ăướcătínhălượngăphátăthảiăchấtăôănhi宇mătrongă
khôngăkhíăkhiăcóăđ栄ăcácăthôngătinăv隠ănguồnăphátăthải.ăChínhăvìăv壱y,ăvi羽căxácăđịnhăh羽ăsốăphátă
thảiăcácăchấtăôănhi宇măcóăýănghĩaăquanătrọngătrongăcôngătácăquảnălýăchấtălượngăkhôngăkhí,ălàă
cơăsởăđ吋ăướcătínhălượngăphátăthải,ătừăđóăxâyăd詠ngăh羽ăthốngăki吋măkêăphátăthảiăkhiăkhôngăđ栄ă
kinhăphíăhayănguồnăl詠c.ăChoăđếnănay,ăvi羽cănghiênăc泳uăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăởăcácănướcă
phátătri吋năvàăcácătổăch泳călớnătrênăthếăgiớiăđãăcóăphươngăphápălu壱năvàăquyătrìnhăth詠căhi羽năđạtă
đượcăởătrìnhăđộăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăcao.ăă

TạiăMỹ,ăvi羽căxâyăd詠ngăbộăh羽ăsốăphátăthảiăđãăđượcătiếnăhànhăvàăápădụngărộngărãiătừărấtăsớmă
vớiăbộătàiăli羽uăAP-42:ăTổngăhợpăv隠ăh羽ăsốăphátăthảiăôănhi宇măkhôngăkhí.ăBộătàiăli羽uăđưaăraăthôngă
tinăh羽ăsốăphátăthải,ăbaoăgồmăh羽ăsốăphátăthảiăvàăthôngătinăcácăquáătrìnhăc栄aăhơnă200ănguồnăôă
nhi宇măkhôngăkhíă[1].ăă
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Tổăch泳căyătếăthếăgiớiă(WHO)ăđãăbanăhànhăbộătàiăli羽uăv隠ăh羽ăsốăphátăthảiă“Hướngăd磯năkỹăthu壱tă
ki吋măkêănhanhăcácănguồnăthảiăvàăcáchăsửădụngăđ吋ăxâyăd詠ngăcácăchiếnă lượcăki吋măsoátămôiă
trường,ăphầnă1:ăKỹăthu壱tăki吋măkêănhanhăôănhi宇mămôiătrường”ătừănĕmă1993ăvàăv磯năđangăđượcă
ápădụngărộngărãiăđ吋ăđánhăgiáăcácănguồnăôănhi宇măkhôngăkhí,ănướcăvàăđấtă[2].ă

Uỷăbanăliênăchínhăph栄ăv隠ăbiếnăđổiăkhíăh壱uăcũngăcôngăbốăbộătàiăli羽uăv隠ăh羽ăsốăphátăthảiăc栄aă
cácănguồn,ăcácălĩnhăv詠căvớiăhaiăphiênăbảnănĕmă1996ăvàă2006ă[3].ăă

Tạiă cácă nướcă châuă Á,ă vi羽că xâyă d詠ngă bộă h羽ă sốă phátă thảiă cũngă đãă đượcă tri吋nă khaiă trongă
nh英ngănĕmăgầnăđây.ăTuyănhiên,ăvi羽căxâyăd詠ngăbộăh羽ăsốăphátăthảiătrongăcôngănghi羽păv磯năchưaă
hoànăthi羽n.ăHầuăhếtăcácănghiênăc泳uăv隠ăh羽ăsốăphátăthảiăđ隠uăt壱pătrungăchoăngànhănhi羽tăđi羽năđốtă
thanănhưătạiăHànăQuốc,ăTrungăQuốc,ăIran….ăă

Trongăcácăhoạtăđộngăvàăd詠ăánăki吋măkêătạiăVi羽tăNamănóiăchungăvàăchoăngànhăsảnăxuấtăv壱tă
li羽uă xâyă d詠ngă nóiă riêngă thườngă phảiă sửă dụngă cácă h羽ă sốă phátă thảiă c栄aăHoaăKỳ,ăWHO,ăEU,ă
IPCC….ăđượcăxâyăd詠ngăchoăcácăngànhăcôngănghi羽păvớiătrìnhăđộăsảnăxuấtăđiătrướcănhi隠uănĕm,ă
đi隠uăki羽năkhácăbi羽tăvớiăVi羽tăNam.ăĐi隠uănàyăd磯năđếnăvi羽căxácăđịnhălượngăkhíănhàăkínhăphátăthảiă
thườngăchưaăchínhăxác.ăVi羽cănghiênăc泳uăphươngăphápăvàăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăkhíănhàă
kínhăchoămộtăsốăngànhăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăsẽăđóngăgópăýănghĩaă lớnăvàoăcôngăcuộcă
đánhăgiáăphátăthảiăvàă泳ngăphóăvớiăbiếnăđổiăkhíăh壱uătạiăVi羽tăNam.ăă

2. Cơ sở khoa h丑c 

2.1. Cơ sở khoa h丑c 

Vi羽căxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăchoăcácăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăđượcănghiênăc泳uă
trênăcơăsởăcácăhướngăd磯năquốcătếăchoăvi羽căướcătínhăphátăthảiăkhíănhàăkínhăchoăhaiălĩnhăv詠că
baoăgồm:ănĕngă lượngăvàăcôngănghi羽p.ăCôngăướcăkhungă liênăhi羽păquốcăv隠ăbiếnăđổiăkhíăh壱uă
(UNFCCC)ăđãăđưaăraăhướngăd磯năkỹăthu壱tăchoăvi羽cătínhătoán,ăướcălượngăkhíănhàăkínhăphátăthảiă
từăcácăhoạtăđộngăkhácănhau.ăĐâyăđượcăcoiălàăcơăsởăcóătínhăkhoaăhọcăvàăhợpăphápăquốcătếăcaoă
trongăvi羽căxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăchoăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Phiênă bảnă đầuă tiênă c栄aă hướngă d磯nă (Toolă toă calculateă projectă oră leakageăCO2ă emissionsă
fromăfossilăfuelăcombustionăậăVersionă01)ăđượcăcôngăbốăvàăcóăhi羽uăl詠cătừăngàyă22/7/2007ăđếnă
ngàyă1/8/2008.ăNĕmă2008,ăphiênăbảnăth泳ăhaiăc栄aăbộăhướngăd磯năđượcăraăđờiăvớiăvi羽căc壱pănh壱tă
vàăhướngăd磯năcụăth吋ăhơnătrongăvi羽căthuăth壱păvàăsửădụngănguồnăd英ăli羽u.ăPhiênăbảnămớiănhấtă
đượcăcôngăbốăvàăđangăcóăhi羽uăl詠călàăphiênăbảnă3.0ăcóăhi羽uăl詠căk吋ătừăngàyă22/9/2017ă[4].ă

Cácăhướngăd磯năđưaăraăcơăsởăchoăvi羽cătínhătoánăh羽ăsốăphátăthảiăCO2ătừăvi羽căđốtănhiênăli羽uă
hóaăthạchăchoăquáătrìnhăjătrongănĕmăyănhấtăđịnhă(PEFC,j,y):ă

PEFC,j,yă=ă∑ăFCi,j,yăxăCOEFi,yă

Trongăđó:ă

PEFC,j,y:ăCO2ăphátăthảiăătừăvi羽căđốtănhiênăli羽uăhóaăthạchăchoăquáătrìnhăjătrongănĕmăyă(tCO2/y)ă

FCi,j,y:ăSốă lượngănhiênă li羽uă loạiă iăđượcăsửădụngă trongăquáă trìnhă jă trongănĕmăyă(khốiă lượngă
hoặcăth吋ătích/nĕm)ă
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COEFi,y:ăH羽ăsốăphátăthảiăc栄aăloạiănhiênăli羽uăiătrongănĕmăyă(tăCO2/ăkhốiălượngăhoặcăth吋ătích),ăiă
làăloạiănhiênăli羽uăđượcăsửădụngătrongăquáătrìnhăjă

H羽ăsốăphátăthảiăCO2ăCOEFi,yăcóăth吋ăđượcătínhătoánătheoăhaiăcáchătùyăthuộcăvàoăd英ăli羽uăsẵnă
cóăv隠ăloạiănhiênăli羽uăhóaăthạchăiănhưăsau:ă

+ăTùyăchọnăA:ăH羽ăsốăphátăthảiăCO2ăCOEFi,yăđượcătínhătoánăd詠aătrênăthànhăphầnăhóaăhọcă
c栄aăloạiănhiênăli羽uăiătheoăhướngătiếpăc壱năsau:ă

NếuăFCi,j,yătínhătrênăđơnăvịăkhốiălượng:ăCOEFi,yă=ăwC,i,yăxă44/12ă

NếuăFCi,j,yătínhătrênăđơnăvịăth吋ătích:ăCOEFi,yă=ăwC,i,yăxăρi,yăxă44/12ă

Trongăđó:ă

COEFi,y:ă H羽ă sốă phátă thảiăCO2ă c栄aă nhiênă loạiă nhiênă li羽uă iă (tCO2/khốiă lượngă hoặcă th吋ă tíchă
nhiênăli羽u)ă

wC,i,y:ăH羽ăsốăkhốiălượngătrungăbìnhăc栄aăcacbonăcóătrongăloạiănhiênăli羽uăiătrongănĕmăyă

ρi,y:ăKhốiălượngăriêngătrungăbìnhăc栄aăloạiănhiênăli羽uăiătrongănĕmăyă

+ăTùyăchọnăB:ăH羽ăsốăphátăthảiăCO2ăCOEFi,yăđượcătínhătoánăd詠aătrênănhi羽tătrịăth詠căvàăh羽ăsốă
phátăthảiăCO2ăc栄aănhiênăli羽uăloạiăiănhưăsau:ă

COEFi,yă=ăNCVi,yăxăEFCO2,i,yă

Trongăđó:ă

COEFi,y:ă H羽ă sốă phátă thảiăCO2ă c栄aă nhiênă loạiă nhiênă li羽uă iă (tCO2/khốiă lượngă hoặcă th吋ă tíchă
nhiênăli羽u)ă

NCVi,y:ăGiáă trịă tri羽tă trịă riêngăc栄aă loạiănhi羽nă li羽uă iă trongănĕmăyă(GJ/khốiă lượngăhoặcă th吋ă tíchă
nhiênăli羽u)ă

EFCO2,i,y:ăH羽ăsốăphátăthảiăCO2ăc栄aăloạiănhiênăli羽uăiătrongănĕmăyă(tCO2/GJ)ă

Kếtăhợpăvớiăvi羽căxácăđịnhăcácăh羽ăsốăriêng,ăcácăquáătrìnhăvàădòngăphátăthảiăkhíănhàăkínhăchoă
từngăngànhăđượcăphânătíchăvàătíchăhợpăvàoăquáătrìnhătínhătoánăh羽ăsốăphátăthảiăngành.ă

2.2. Kinh nghiệm xây d詠ng hệ số phát thải ngành t衣i Việt Nam 

Vi羽tăNamăcũngăđãăbướcăđầuătiếpăc壱năvàăth詠căhi羽năvi羽căxâyăd詠ngăcácăh羽ăsốăphátăthảiăngành,ă
h羽ăsốăphátăthảiăriêngănhằmătĕngăđộăchínhăxácăchoăcácăkếtăquảătínhătoánăphátăthảiăquốcăgia.ăCácă
nghiênăc泳uăvàăcôngăbốăv隠ăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăngànhătạiăVi羽tăNamătiêuăbi吋uănhưăsau:ă

1. Hệ số phát thải (EF) của lưới điện quốc gia năm 2017 

Ngàyă29ăthángă3ănĕmă2019,ăCụcăbiếnăđổiăkhíăh壱uăậăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăđãăcôngă
bốă kếtă quảă tínhă toánă h羽ă sốă phátă thảiă lướiă đi羽nă Vi羽tă Namă choă nĕmă 2017ă làă 0,8649ă tấnă
CO2tđ/MWh.ăTrướcăđó,ăcácăh羽ăsốăphátăthảiălướiăđi羽năquốcăgiaăcácănĕmă2011,ă2014,ă2015ăcũngă
đãăđượcăcôngăbố.ă

Phươngăphápăđượcăsửădụngăđ吋ătínhătoánăh羽ăsốăphátăthảiăchoăh羽ăthốngăđi羽năhi羽năđangăđượcăápă
dụngăthốngănhấtătrênăthếăgiớiălàăphiênăbảnă07.0ăthuộcăphụălụcă04,ăbáoăcáoăEBă100ăđượcăbanăhànhă
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gầnăđâyănhấtăcóăgiáătrịăápădụngătừăngàyă31ăthángă8ănĕmă2018,ăc栄aăBanăChấpăhànhăquốcătếăv隠ă
CDMă(EB)ăthuộcăUNFCCC.ăPhươngăphápăthuăth壱păsốăli羽uăchoănghiênăc泳uănàyălàăphươngăphápă
thuăth壱păsốăli羽uătừăcơăsởă(từădướiălên)ăcóăkếtăhợpăvớiăsốăli羽uăbáoăcáoăngànhă(từătrênăxuống).ă

2. Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải chất thải rắn nguy hại ngành cơ khí của Hà Nội. 

PGS.TSăNguy宇năThịăKimăTháiăậăVi羽năMôiătrườngăĐôăthịă&ăCôngănghi羽păVi羽tăNamăcùngăvớiă
nhómăđ隠ătàiăđãăth詠căhi羽năđ隠ătàiăv隠ăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăchấtăthảiărắnănguyăhạiăngànhăcơă
khíăc栄aăHàăNội.ăPhươngăphápăth詠căhi羽nălàăl詠aăchọnăcácăđơnăvịăcơăkhíăđi吋năhìnhătạiăkhuăcôngă
nghi羽păThĕngăLongăđ吋ăthuăth壱păd英ăli羽uăphụcăvụăquáătrìnhăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthải.ăă

Quyătrìnhătínhătoánăh羽ăsốăphátăthảiătrungăbìnhăápădụngătheoăphươngăphápăxửălýăthốngăkêăcổă
đi吋năd詠aătrênăvi羽căthiếtă l壱păbảngăd英ăli羽uăthốngăkêăchuẩnătắcăđaădạngăv隠ăcácăh羽ăsốăphátăthảiă
c栄aătừngănhàămáyăthuộcăcácăngànhăngh隠ăđượcăl詠aăchọnănghiênăc泳uă(cácăh羽ăsốăphátăthảiăcóă
cùngămộtă đơnă vịă đo).ă Bênă cạnhă đó,ă cácă phươngă phápă vàă hướngă d磯nă quốcă tếă cũngă đượcă
nghiênăc泳uăvàăv壱nădụngăvàoăquáătrìnhăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthải.ă

Kếtăquảăthuăđượcăc栄aăđ隠ătàiăchỉărõăcácăh羽ăsốăphátăthảiăchấtăthảiărắnănguyăhạiăchoăngànhăcơă
khíătrungăbìnhălầnălượtălà:ă0,01ăkg/đơnăvịăsảnăphẩm;ă0,018ăkg/người/ngàyăvàă0,723ăkg/m2/nĕm.ă
Nghiênăc泳uăcũngăđãăchỉăraăcácăhạnăchếăv隠ăcácăkếtăquảăc栄aăđ隠ătàiănhưăchưaăcóăs詠ăthốngănhấtă
vàăđộătinăc壱yăchắcăchắn,ăd英ăli羽uăđầuăvàoăchưaăhoànătoànăphảnăánhăđượcăđúngăth詠cătrạngăphátă
sinhăchấtăthảiărắnănguyăhạiăc栄aăHàăNội,ăcácăkếtăquảăch栄ăyếuăsửădụngăchoămụcăđíchăquyăhoạchă
quảnălýăchấtăthảiătrênădi羽nărộngăvàătạoăti隠năđ隠ăchoăvi羽căki吋măkêăchấtăthảiărắnănguyăhạiăđốiăvớiă
cácăngànhăcôngănghi羽păkhác.ă

3. Phương pháp th詠c hiện 

Vi羽căxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăVi羽tăNamăđượcăth詠căhi羽nă
d詠aătrênăcơăsởăkhoaăhọcăcóăbổăsungăcácăyếuătốăđặcătrưngătrongăđi隠uăki羽năVi羽tăNam.ăTheoăđó,ă
h羽ăsốăphátăthảiăCO2ăc栄aăcácăloạiănhiênăli羽uăđượcălấyătheoăcácăgiáătrịămặcăđịnhăc栄aăIPCCă(2006)ă
nhưătrongăBảngă1.ă

Bảng 1. Hệ số phát thải CO2 theo IPCC  

Hệ số phát thải CO2 
(kg/TJ) 

95% khoảng tin c壱y L衣i nhiên liệu 

Hàm lượng 
cacbon mặc 

định 
(kg/GJ) 

Hệ số oxi hóa 
cacbon mặc 

định 
Giá trị mặc 

định Thấp Cao 

DầuăDOă 20,2ă 1ă 74.100ă 72.600ă 74.800ă

DầuăFOă 21,1ă 1ă 77.400ă 75.500ă 78.800ă

Thanăantraxită 26,8ă 1ă 98.300ă 94.600ă 101.000ă

Thanăbitumă 25,8ă 1ă 94.600ă 89.500ă 99.700ă

Khíăt詠ănhiênă 15,3ă 1ă 56.100ă 54.300ă 58.300ă
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Cácăd英ăli羽uăvàăthôngăsốăyêuăcầuăchoăquáătrìnhăxâyăd詠ngăh羽ăsốăphátăthảiăchoăcácăngànhăsảnă
xuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăthuăđượcăthôngăquaăđi隠uătra,ăkhảoăsát,ăphânătíchăphòngăthíănghi羽m,....ă
Cácăd英ăli羽uănàyăphảiătuânăth栄ăcácăyêuăcầuăsau:ă

Bảng 2. D英 liệu và thông số yêu cầu 

Thông số: FCi,j,y 

Đơnăvị:ă Khốiălượngăhoặcăth吋ătíchănhiênăli羽uătínhătheoănĕmă(víădụătấn/nĕmăhoặcăm3/nĕm)ă

Môătả:ă Lượngănhiênăli羽uăloạiăiăđượcăsửădụngătrongăquáătrìnhăjă

Nguồnăd英ăli羽u:ă Đoătạiăhi羽nătrườngă

Quáătrìnhăđoă
đạcă

+ăSửădụngăthiếtăbịăđoăkhốiălượngăhoặcăth吋ătích.ăTrongătrườngăhợpănhiênăli羽uăđượcă
ch泳aătrongăcácăthùngănhỏ,ăthướcăđoăcóăth吋ăsửădụngăđ吋ăxácăđịnhăkhốiălượngăhoặcă
th吋ătíchăvớiăcácăđi隠uăki羽năkèmătheo.ă
+ăCácăthiếtăbịăphụăki羽nănhưăđầuădò,ăcảmăbiến được chấp nhận nếu đảm bảo thiết 
bị được hiệu chuẩn thường xuyênă

QA/QCăquáă
trình:ă

Tínhă thốngănhấtăc栄aăd英ă li羽uăv隠ănhiênă li羽uăsửădụngăphảiăđượcăki吋mă traăchéoăvớiă
cânăbằngănĕngălượngăhàngănĕmăd詠aătrênăhóaăđơnămuaăhàngăvàăs詠ăthayăđổiălượngă
lưuăkho.ă
Trườngăhợpăhóaăđơnămuaăhàngăsẵnăcó,ăki吋mătraăchéoăvớiăbáoăcáoătàiăchính.ă

Thôngăsố:ă wC,i,yă

Đơnăvị:ă tC/khốiălượngăhoặcăth吋ătíchă

Môătả:ă Hàmălượngăcacbonăcóătrongănhiênăli羽uăloạiăiătrongănĕmăyă

Nguồnăd英ăli羽u:ă D英ăli羽uăcóăth吋ălấyătừăcácănguồn:ă

Nguồnăd英ăli羽uă Đi隠uăki羽năsửădụngăd英ăli羽uă

(a)ăGiáătrịăđượcăđưaăbởiăđơnăvịăcungăcấpă
nhiênăli羽uă

Nguồnănàyăđượcăưuătiênăsửădụngă

(b)ăĐoăđạcăth詠cătếă Nếuă(a)ăkhôngăsẵnăcóăă
Tầnăsuấtăgiámă

sát:ă
Hàmălượngăcacbonăphảiăđượcăcungăcấpăchoătừngăđợtămuaăhàng,ătừăđóăgiáătrịătrungă
bìnhănĕmăđượcătínhătoánă

QA/QCăquáă
trình:ă

Xácăminhăcácăgiáătrịă(a)ăvàă(b)ăcóănằmătrongăkhoảngăkhôngăchắcăchắnătheoăhướngă
d磯nă c栄aă IPCCă không.ă Nếuă cácă giáă trịă thấpă hơnă phạmă viă nàyă cầnă phână tíchă từă
phòngăthíănghi羽măđ吋ăminhăch泳ngăchoăkếtăquả.ă

Thôngăsố:ă ρi,yă

Đơnăvị:ă Đơnăvịăkhốiălượng/đơnăvịăth吋ătíchă

Môătả:ă Khốiălượngăriêngăc栄aăloạiănhiênăli羽uăiătrongănĕmăyă

Nguồnăd英ăli羽u:ă D英ăli羽uăcóăth吋ălấyătheoăcácănguồn:ă

Nguồnăd英ăli羽uă Đi隠uăki羽năsửădụngăd英ăli羽uă

(a)ăGiáătrịăđượcăđưaăbởiăđơnăvịă
cungăcấpăcácăloạiănhiênăli羽uă

Nguồnănàyăđượcăưuătiênăsửădụngă
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(b)ăĐoăđạcăth詠cătếă Nếuă(a)ăkhôngăsẵnăcóă

(c)ă Giáă trịă mặcă địnhă quốcă giaă
hoặcăkhuăv詠că

Nếuă(a)ăkhôngăsẵnăcóă
Nguồnă nàyă chỉă cóă th吋ă sửă dụngă choă cácă
nhiênăli羽uădạngălỏngăvàănênăđượcălấyăd詠aă
trênă cácă tàiă li羽uă đượcă côngă nh壱n,ă hợpă lýă
(nhưăcânăbằngănĕngălượngăquốcăgia)ăă

Thôngăsố:ă NCVi,yă

Đơnăvị:ă GJ/đơnăvịăkhốiălượngăhoặcăth吋ătíchă(víădụăGJ/m3,ăGJ/tấn)ă

Môătả:ă Nhi羽tătrịăriêngăc栄aăloạiănhiênăli羽uăiătrongănĕmăyă

Nguồnăd英ăli羽u:ă D英ăli羽uăcóăth吋ălấyătừănguồn:ă

Nguồnăd英ăli羽uă Đi隠uăki羽năsửădụngăd英ăli羽uă

(a)ăGiáă trịă đượcă đưaă bởiă đơnă vịă cungă
cấpănhiênăli羽uăă

Nguồnănàyă đượcăưuă tiênă sửădụngă
nếuăhàmălượngăcacbonătrongănhiênă
li羽uăkhôngăđượcăcungăcấpăă

(b)ăĐoăđạcăth詠cătếă Nếuă(a)ăkhôngăsẵnăcóă

(c)ăGiáătrịămặcăđịnhăc栄aăquốcăgiaăhoặcă
khuăv詠că

Nếuă(b)ăkhôngăsẵnăcóă
Nguồnănàyăchỉăcóăth吋ăsửădụngăchoă
cácă nhiênă li羽uă dạngă lỏngă vàă nênă
đượcălấyăd詠aătrênăcácătàiăli羽uăđượcă
côngă nh壱n,ă hợpă lýă (nhưă cână bằngă
nĕngălượngăquốcăgia)ă

(d)ăGiáătrịămặcăđịnhăc栄aăIPCCă Nếuă(c)ăkhôngăsẵnăcóăă
Tầnăsuấtăgiámă

sát:ă
Vớiă(a)ăvàă(b):ăNCVănênăđượcăcungăcấpăchoătừngăđợtămuaăhàng,ătừăđóăgiáătrịătrungă
bìnhănĕmăđượcăxácăđịnhă
Vớiă(c):ăXemăxétăs詠ăphùăhợpăc栄aăgiáătrịăhàngănĕmă
Vớiă(d):ăBấtăkỳăphiênăbảnănàoăc栄aăIPCCămớiăraănênăđượcăc壱pănh壱tă

Thôngăsố:ă EFCO2,i,yă

Đơnăvị:ă tCO2/GJă

Môătả:ă H羽ăsốăphátăthảiăCO2ăc栄aănhiênăli羽uăloạiăiătrongănĕmăyă

Nguồnăd英ăli羽u:ă D英ăli羽uăcóăth吋ălấyătừăcácănguồn:ă

Nguồnăd英ăli羽uă Đi隠uăki羽năsửădụngăd英ăli羽uă

(a)ăGiáătrịăđượcăđưaăbởiăđơnăvịăcungă
cấpănhiênăli羽uă

Nguồnănàyăđượcăưuătiênăsửădụngă

(b)ăĐoăđạcăth詠cătếă Nếuă(a)ăkhôngăsẵnăcóă

(c)ă Giáă trịă mặcă địnhă quốcă giaă hoặcă
khuăv詠că

Nếuă(b)ăkhôngăsẵnăcóă
Nguồnă nàyă chỉă cóă th吋ă sửă dụngă choă
cácă nhiênă li羽uă dạngă lỏngă vàă nênă
đượcă lấyăd詠aă trênăcácă tàiă li羽uăđượcă
côngă nh壱n,ă hợpă lýă (nhưă cână bằngă
nĕngălượngăquốcăgia)ă
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(d)ăGiáătrịămặcăđịnhăc栄aăIPCCă Nếuă(c)ăkhôngăsẵnăcóăă
Tầnăsuấtăgiámă

sát:ă
Vớiă(a)ăvàă(b):ăH羽ăsốăphátăthảiăCO2ănênăđượcăcungăcấpăchoămỗiălầnămuaăhàng,ătừă
đóăgiáătrịătrungăbìnhănĕmăđượcăxácăđịnhă
Vớiă(c):ăXemăxétăs詠ăphùăhợpăc栄aăgiáătrịăhàngănĕmă
Vớiă(d):ăBấtăkỳăphiênăbảnănàoăc栄aăIPCCămớiăraănênăđượcăc壱pănh壱tă

*) Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào: 

Cácăd英ăli羽uăđầuăvàoăthuăth壱păcầnăđượcăđánhăgiáăvàăxemăxétăđộăchínhăxácăvàăcóăbướcăđi隠uă
chỉnhăphùăhợp.ăQuáătrìnhăchuẩnăhóaănàyăđượcăth詠căhi羽năthôngăquaăcácăthu壱tătoánăthốngăkêă
bằngăphépăbiếnăđổiăhàmălog10,ăcụăth吋ănhưăsau:ă

Chuẩnăhóaăsốăli羽uătheoăhàmălogarită10:ăyiă=ălogăXi;ăiă=ă1,2,3,4,5,6,…,ănă

Tínhăgiáătrịătrungăbìnhăytbăc栄aăyiă=ălogăXi,ărồiălấyăsaiăsốătrungăbìnhăΔiă=ăyiăậăytbă

Saiăsốătươngăđốiăδiă=ă(Δi/ytb)*100%,ăkhiăđó:ă

+ăNếuăδiă=ă2,5ăậă97,5%,ăthìăgi英ănguyênăgiáătrịăă

+ăNếuăδiă<ă2,5%ăthìăchuẩnăhoáălạiăd英ăli羽u:ăXiă=ă10yiă(1+0,025).ă

+ăNếuăδiă>ă97,5%ăthìăchuẩnăhoáălạiăd英ăli羽u:ăXiă=ă10yiă(1-0,975).ă

*) Xác định hệ số phát thải: 

Quáătrìnhătínhătoánăh羽ăsốăphátăthảiăchoăcácăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăsửădụngăcácă
thu壱tătoánăthốngăkêăđ吋ătĕngăcườngătínhăchínhăxácăchoăd英ăli羽uăcũngănhưăkếtăquảăthuăđược.ă

Cácăd英ăli羽uăđầuăvàoăvàăkếtăquảătínhăđượcăđượcălấyătrịăsốătrungăbìnhătheoăcôngăth泳c:ă

ă ytbă=ă(y1ă+ăy2ă+ăy3ă+ă….+yn)/nă=ă(∑yi)/nă

Saiăsốătrungăbìnhăc栄aătừngăthànhăphầnă(Δi)ăvàătrungăbìnhăcộngăc栄aăsaiăsốătrungăbìnhă(Δtb)ă
đượcăxácăđịnh:ăă

Δiă=ăyiăậăytbă

Δtb=ă(∑Ấi)/nă

Saiăsốătrungăbìnhătoànăphươngă(σ)ăvàătrungăbìnhăcộngăcácăsaiăsốătrungăbìnhătoànăphươngă
(σtb)ăđượcăxácăđịnhătheoăcôngăth泳c:ă

σă=ăạ(∑(Δi)2)/(n-1)ă

σtbă=ăạ(∑(Δi)2)/n(n-1)ă

Từăđó,ăkếtăquảăh羽ăsốăphátăthảiăđượcăxácăđịnhădướiădạng:ăă

yă=ăytbă±ăσtb 

4. Kết lu壱n 

Cácănghiênăc泳uăđãăl詠aăchọnăđượcăcơăsởăvàăphươngăphápălu壱năphùăhợpăchoăvi羽căxâyăd詠ngă
h羽ăsốăphátăthảiăcácăngànhăsảnăxuấtăxâyăd詠ngăVi羽tăNam.ăBộăcôngăcụăướcătínhăphátăthảiătừăhoạtă
độngă đốtă nhiênă li羽uă hóaă thạchă c栄aă UNFCCCă -ă Toolă toă calculateă projectă oră leakageă CO2ă
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emissionsăfromăfossilăfuelăcombustionăđượcăsửădụngăđ吋ăxácăđịnhăcácăh羽ăsốăphátăthảiănày.ăĐ吋ă
tĕngăđộăchínhăxácăvàăth詠căti宇năchoăh羽ăsốăthuăđược,ăcácăthu壱tătoánăthốngăkêăvàăd英ăli羽uăh羽ăsốă
phátăthảiătínhătoánăđượcăc栄aăcácăđơnăvịăng磯uănhiênăđượcăsửădụngăđ吋ăđốiăchiếu.ăCácăd英ăli羽uă
đầuăvàoătrọngăyếuăchoăquáătrìnhăxâyăd詠ngăcácăh羽ăsốăphátăthảiănàyăcũngăđượcăđưaăraăvớiăcácă
yêuăcầuăcaoăv隠ăđộăchínhăxác.ăă
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ă
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ỨNG DỤNG CÁC H烏 TH渦NG QUẢN Lụ NÂNG CAO NĔNG SUẤT 
LAO Đ浦NG, CHẤT LƯ営NG SẢN PHẨM TẠI CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

V一T LI烏U 渦P LÁT 

APPLICATIONăOFăMANAGEMENTăINăIMPROVINGăPRODUCTIVITYă
ANDăQUALITYăOFăPRODUCTSăATăCERAMICăTILEăFACTORIESă

ThS. Nguy宇n Thị Tâm 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Gạchăgốmăốpălátălàămộtăsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăch栄ăyếuăởănướcăta.ăĐ吋ănângăcaoănĕngă

suấtă laoăđộngăvàăchấtă lượngăsảnăphẩm,ănhàămáyăcầnăphảiăápădụngăcôngăngh羽ă tiênă tiến,ă tổă
ch泳căsảnăxuấtăphùăhợp,ăgiảmăthi吋uăcácăr栄iăro.ăBáoăcáoătrìnhăbàyătómătắtăkếtăquảă泳ngădụngăcácă
h羽ăthốngăquảnălýăISOă9001,ă14001,ăISOă50001,ăISOă45001ătạiănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăgốmăốpă
lát,ăđánhăgiáăhi羽uăquảăápădụngăđ吋ănhânărộngămôăhình.ăă

Từ khóa:ăNĕngăsuấtăchấtălượng,ăh羽ăthốngăquảnălý,ăgạchăgốmăốpălát.ă

Abstract:  
Ceramică tileă isă oneă ofă theă maină buildingă materialsă ină Vietnam.ă Ină orderă toă improveă

productivityăandăqualityăofăproducts,ămanufacturersăneedătoăapplyătheăadvancedătechnologies,ă
appropriateăorganizationăofăproductionăandăminimizeăunexpectedărisks.ăThisăreportăsummarizesă
resultsă ofă theă applicationă ofă managementă systemsă ISOă 9001,ă 14001,ă ISOă 50001ă andă ISOă
45001ăatăceramicătileă factories,ăandăassessesătheăeffectivenessăofă theăapplicabilityă toăexpandă
theăproductionămodel.ă

Keywords:ăProductivity,ămanagementăsystem,ăceramicătile.ă

ă

1. Mở đầu 

Đ吋ănângăcaoănĕngăsuấtăchấtălượngăsảnăphẩmăhàngăhóaăc栄aăcácădoanhănghi羽păsảnăxuấtăv壱tăli羽uă
xâyăd詠ng,ăBộătrưởngăBộăxâyăd詠ngăcũngăđãăbanăhànhăQuyếtăđịnhă299,ăPhêăduy羽tăĐ隠ăánă“Nângăcaoă
nĕngăsuấtăvàăchấtă lượngăsảnăphẩm,ăhàngăhóaăc栄aăngànhăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăđếnănĕmă
2020”ăVớiămụcătiêuăXâyăd詠ng,ăhoànăthi羽năvàăápădụngăh羽ăthốngătiêuăchuẩn,ăquyăchuẩnăkỹăthu壱t,ă
cácăh羽ăthốngăquảnălý,ămôăhình,ăcôngăcụăcảiătiếnănĕngăsuấtăvàăchấtălượng;ăphátătri吋nănguồnăl詠căcầnă
thiếtăđ吋ănângăcaoănĕngăsuấtăvàăchấtălượngăsảnăphẩm,ăhàngăhóaăngànhăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ă

Vi羽că泳ngădụngăcácăh羽ăthốngăquảnălýăăCácăh羽ăthốngăquảnălýăISOă9001,ă14001,ăISOă50001,ă
ISOă45001ănhằmămụcătiêuănângăcaoănĕngăsuất,ăchấtălượngănhàămáyăsảnăxuấtăgạchăgốmăốpălát,ă
xâyăd詠ngănhàămáyăthànhăcơăsởăđi吋năhìnhăđ吋ănhânărộngămôăhình.ăă
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2. Các văn bản liên quan đến nâng cao năng suất chất lượng sản phảm 

-ăQuyếtăđịnhăsốă712/QĐ-TTgăngàyă21ăthángă05ănĕmă2010ăPhêăduy羽tăChươngătrìnhăquốcăgiaă
“Nângăcaoănĕngăsuấtăvàăchấtălượngăsảnăphẩm,ăhàngăhóaăc栄aădoanhănghi羽păVi羽tăNamăđếnănĕmă
2020.ăMụcătiêuăc栄aăchưongătrìnhălàăă“Gópăphầnănângătỷătrọngăđóngăgópăc栄aănĕngăsuấtăcácăyếuă
tốă tổngăhợpă (TFP)ă trongă tốcăđộă tĕngă tổngăsảnăphẩmă trongănướcă (GDP)ă lênă ítănhấtă35%ăvàoă
nĕmă2020. 

-ă Quyếtă địnhă 299/QĐ-BXDă ngàyă 21ă thángă 4ă nĕmă 2017.ă Mộtă trongă nh英ngă nhi羽mă vụă c栄aă
Quyếtăđịnhălàăxâyăd詠ngăthíăđi吋măvàănhânărộngădoanhănghi羽păsảnăxuấtăápădụngăcácăh羽ăthốngă
quảnălýăquảnălýăchấtălượngăISOă9001;ăh羽ăthốngăquảnălýăanătoànăvàăs泳căkhỏeăngh隠ănghi羽păISOă
45001;ăh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngăISOă14001;ăh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượngăISOă50001ăchoă
cácăngànhăsảnăxuấtăV壱tăli羽uăxâyăd詠ng. 

3. Hiện tr衣ng áp d映ng các hệ thống quản lý  ISO 9001, 14001, 50001, 45001 trong 
ngành sản xuất v壱t liệu xây d詠ng  

3.1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 

ISOă9001ălàăbộătiêuăchuẩnăquốcătếăv隠ăh羽ăthốngăquảnălýăchấtălượng,ăquyăđịnhăcácăyêuăcầuă
đốiăvớiăvi羽căxâyăd詠ngăvàăch泳ngănh壱nămộtăh羽ăthốngăquảnălýăchấtălượngătạiăcácătổăch泳c/doanhă
nghi羽p.ăTiêuăchuẩnănàyăquyăđịnhăcácănguyênă tắcăcơăbảnăđ吋ăquảnă lýăcácăhoạtăđộngă trongă tổă
ch泳c,ădoanhănghi羽păv隠ă vấnăđ隠ăchấtă lượngăsảnăphẩm.ăGiúpădoanhănghi羽pă thiếtă l壱pă cácăquyă
trìnhăchuẩnăđ吋ăki吋măsoátăcácăhoạtăđộngăgiúpăcảiătiếnăthườngăxuyênăchấtălượngăsảnăphẩm.ă

3.2. Hệ thống quản lý môi trư運ng ISO 1400 

TiêuăchuẩnăISOă9001ălàăbộătiêuăchuẩnăquốcătếăv隠ăh羽ăthốngăquảnă lýămôiă trường,ăquyăđịnhă
cácăyêuăcầuăđốiăvớiăvi羽căxâyăd詠ngăvàăch泳ngănh壱nămộtăh羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngătạiăcácătổă
ch泳c/doanhănghi羽p.ăTiêuăchuẩnănàyăquyăđịnhăcácănguyênătắcăcơăbảnăđ吋ăquảnălýăcácăhoạtăđộngă
trongătổăch泳c,ădoanhănghi羽păv隠ăvấnăđ隠ămôiătrườngăc栄aădoanhănghi羽p,ăch栄ăđộngăki吋măsoátăđ吋ă
đảmăbảoăđápă泳ngăcácăyêuăcầuăc栄aăphápălu壱tăv隠ămôiătrường,ăphòngăngừaăr栄iăro,ătổnăthấtătừăcácă
s詠ăcốăv隠ămôiătrường,ănangăcaoăhìnhăảnhăc栄aădoanhănghi羽păđốiăvớiăngườiătiêuădùng.ăă

3.3. Hệ thống quản lý ISO 50001 

TiêuăchuẩnăISOă50001ălàămộtăh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượngănhằmăgiúpătổăch泳căl壱păkếăhoạchă
vàăquảnă lýăsửădụngănĕngă lượngămộtăcáchăcóăh羽ă thốngăgiúpădoanhănghi羽păcảiă tiếnăhi羽uăsuấtă
nĕngălượng,ăgópăphầnăgiúpăsửădụngănĕngălượngăhi羽uăquả.ăVi羽căápădụngăh羽ăthốngăISOă50001ă
giúpăđưaăraăcácăđánhăgiáăvàăưuătiênă泳ngădụngăcácăcôngăngh羽ăvàăthiếtăbịămớiăcóătínhănĕngătiếtă
ki羽mănĕngă lượng,ă tạoăđi隠uăki羽năđ吋ăsoăsánh,ăđoă lườngăvàă l壱păbáoăcáoă tiếtăki羽mănĕngă lượng,ă
giảmăcácătácăđộngămôiătrường.ă

3.4. Hệ thống quản lý ISO 45001 

TiêuăchuẩnăISOă45001ălàătiêuăchuẩnăh羽ăthốngăquảnălýăanătoànăs泳căkhỏeăngh隠ănghi羽pătrongă
lĩnhăv詠căsảnăxuất.ăTiêuăchuẩnăđượcăápădụngăđ吋ăchúătrọngăđếnăanătoànăs泳căkhỏeăc栄aăngườiălaoă
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động.ăVi羽căápădụngăh羽ăthốngăquảnălýăISOă45001ăgiúpăquảnălýăhi羽uăquảăanătoànăs泳căkhỏeăc栄aă
ngườiălaoăđộngăphùăhợpăvớiălu壱tăphápăvàăcácămốiănguyăđãăđượcăxácăđịnhăvàăđượcăki吋măsoát,ă
đảmăbảoăanătoànălaoăđộng,ăthúcăăđẩyăs詠ătuânăth栄ăđốiăvớiăcácăyêuăcầuăphápălu壱t,ăgiảmăthi吋uăchiă
phíăgiảiăquyếtăs詠ăvi羽cătaiănạnălaoăđộngăvàănângăcaoăýăth泳căanătoànălaoăđộngăchoăcánăbộăcôngă
nhânăviênă.ă

4. Hiệu quả 泳ng d映ng ISO 9001, 14001, 50001, 45001 t衣i nhà máy g衣ch granit Tiên Sơn  

NhàămáyăgạchăgranităTiênăSơnăthuộcăcôngătyăCPăViglaceraăTiênăSơnăcóăCôngăsuấtăă3,2ătri羽uă
m2/nĕm.ăăCôngăngh羽ăvàăthiếtăbịăhi羽năđạiătừănướcăngoài.ăCácăcôngăđoạnăsảnăxuấtăchínhăđ隠uăcơă
giớiăhóa,ăt詠ăđộngăhóaăcaoătươngăđươngăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăgạchăgốmăgranităởăcácănướcăsảnă
xuấtăphátătri吋nănhưăItalia,ăTâyăBanăNha,ăTrungăQuốc.ă

Nhânăl詠cănhàămáyăcóă212ăcánăbộăcôngănhânăviênăch泳cătrongăđóălaoăđộngăquảnălýăvàăgiánă
tiếpă16ăngười.ăLaoăđộngătr詠cătiếpă196ăngười.ă

4.1. Đánh giá các tồn t衣i và xác định các nhu cầu 

-ăCôngăđoạnănghi隠năhồăbằngămáyănghi隠năbi:ăăNhàămáyăápădụngăphươngăphápătạoăhìnhăbằngă
nạpăli羽uă2ălầnăcóăưuăđi吋măcơăbảnălàătiếtăki羽măđượcănguyênăli羽uătốt,ătiếtăki羽măchấtătạoămàuăsoă
vớiăphươngăphápănạpăli羽uămộtălần,ăgópăphầnăhạăgiáăthànhăsảnăphẩmăvàăthu壱nălợiăhơnăchoăquáă
trìnhăthayăđổiămàuăsắcăm磯uămãăsảnăphẩm.ăTuyănhiênăcôngăngh羽ănạpăli羽uă2ălầnăcóămáyăépăvàă
h羽ăthốngănạpăli羽uăt詠ăđộngăđắtăhơnăsoăvớiănạpăli羽uă1ălần;ăquáătrìnhătínhătoánăcácăbàiăphốiăli羽uă2ă
lớpăkhóăkhĕnăhơn,ăphảiăcóăh羽ăsốădãnănởănhi羽tălớpăđáyăvàălớpămặtătrùngăhoặcăgầnătrùngănhauăởă
tấtăcảăcácăđi吋mănhi羽tăđộătheoăđườngăcongănungăcũngănhưăsảnăphẩmăraălòăđ吋ăkhôngăgâyătĕngă
phếăphẩmădoăh羽ăsốădãnănởănhi羽tăvàădãnănởăẩmăchênhăl羽chăgi英aă2ălớp.ăă

-ă Chếă biếnă tinhă bằngămáyă nghi隠nă biă ướt:ă Nhàămáyă đãă sửă dụngămáyă nghi隠nă liênă tụcă đ吋ă
nghi隠nălớpăđáyăvàămáyănghi隠năgiánăđoạnă35ătấn/mẻănghi隠nălớpămặt.ăăĐ吋ătiếtăki羽mănĕngălượng,ă
giảmăthờiăgianănghi隠năăcầnăcóăkếăhoạchătheoăđịnhăkỳă6ăthángă1ălầnătháoăhếtăbiăkhỏiămáyăloạiăbỏă
biăquáănhỏădưăthừaătrongămáyănghi隠năthìăhi羽uăquảănghi隠năsẽătốtăhơn,ăgiảmăthờiăgianănghi隠năvàă
giảmăchiăphíăđi羽nănĕng.ăNếuăgiảmăthờiăgianănghi隠nă30ăphútăđếnă1ăh/ămẻăthìălượngăđi羽nătiêuăthụă
nghi隠năchoă1ănĕmăsẽătiếtăki羽măđi羽nărấtăđángăk吋.ăă

-ăLòăănungă:ăLòănungăthanhălĕn,ănungănhanh,ănungă1ălầnăăvàăđượcăđi隠uăkhi吋năt詠ăđộngăhóaătừă
trungă tâmăđi隠uăkhi吋năh羽ă thốngăcấpăkhôngăkhíă vàăkhíăđốt,ă khíă thảiăđ隠uăcóă thiếtăbịă ki吋măsoát.ă
Ngoàiăraăcôngătyăcònăsửădụngăkhíănóngăhồiălưuă160ă-1700Căchoăcácăpecăđốtătiếtăki羽măchiăphíă
nhiênăli羽u.ăNhưngăhi羽nănayăcònă3ăquạtălòănungăchưaăcóăbiếnătầnănhưăv壱yăvi羽căđi隠uăkhi吋năkhíă
độngăhọcătrongălòăchưaăth吋ăđạtăởăm泳cătốiăưu.ăă

-ăH羽ăthốngăthiếtăbịăxửălýămôiătrường:ăSửădụngăphươngăphápănghi隠năướtăđ吋ăgiảmăbụiăvàăgiảmă
ồn.ăBộtăépăđượcăv壱năchuy吋nălênăcácăsiloăch泳aă栄ăvàăt詠ăđộngăđưaătớiămáyăép,ătạiăcácăvịătríăphátă
sinhăbụiănhưăcuốiăcácăbĕngătải,ăgầuătải,ărảiăli羽uăchoămáyăépăđ隠uăcóăthiếtăbịăhútăbụiăchuyênădụngă
đangăhoạtăđộngă tốt.ăNướcămài,ă cắt,ă v羽ă sină thiếtă bịă đượcă thuăgom,ă xửă lýă vàă tuầnăhoàn.ăBùnă
đượcăthuăhồiăvàăsửădụngălàmăxươngăvớiătỉăl羽ăkhoảngă3ăậă5%ăkhốiălượngăxương.ă
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4.2. Áp các hệ thống quản lý t衣i nhà máy 

Nhàămáyăđượcăápădụngăh羽ăthốngătíchăhợpăđ吋ăthu壱nălợiăchoăquáătrìnhăth詠căhi羽n,ăv壱năhànhă
vàăđánhăgiá.ăVi羽căápădụngăh羽ăthốngăquảnălýătíchăhợpăsẽătạoăs詠ănhấtăquán,ăgiảmăthi吋uăr栄iăro;ăH羽ă
thốngătàiăli羽uănộiăbộătinhăgọn,ăgiảmătrùngălặp;ăLoạiăbỏăcácăxungăđột,ămâuăthu磯năv隠ătráchănhi羽m,ă
quy隠năhạn;ăăTiếtăki羽măchiăphíăvàăthờiăgian,ăgiaătĕngălợiănhu壱n;ăThúcăđẩyăphátătri吋năkhảănĕngă
làmăvi羽cătheoănhóm;ăChínhăsách,ăMụcătiêuăvàăcácăchỉătiêuătrởănênăd宇ăhi吋u;ăăNângăcaoăhi羽uăquảă
đàoătạo,ătraoăđổiăthôngătin;ăăTạoăđi隠uăki羽năthu壱nălợiăhơnăchoăvi羽cătổăch泳căth詠căhi羽n,ătheoădõi,ă
đoălườngăvàăquảnălý.ă

Cácăh羽ăthốngăquảnălýăđượcătíchăhợpăxâyăd詠ngăbaoăgồm:ăH羽ăthốngăquảnălýăchấtălượngăISOă
9001;ăH羽ăthốngăquảnălýămôiătrườngăISOă14001;ăH羽ăthốngăquảnălýăanătoànăvàăs泳căkhỏeăngh隠ă
nghi羽păOHSASă18001;ăH羽ăthốngăquảnălýăISOă50001.ă

4.3. Đánh giá hiệu quả áp d映ng các hệ thống quản lý t衣i nhà máy Viglacera Tiên Sơn 

a)ăTiêuăthụănĕngălượngă

Hi羽nătại,ătấtăcácăcácăthiếtăbịătrongădâyăchuy隠năđ隠uăchạyăổnăđịnhăvàăcóăhi羽uăsuấtătốt.ăHầuăhếtă
cácăthiếtăbịăđ隠uăđượcăbảoătrìăbảoădưỡngăđịnhăkỳ.ăH羽ăsốăcôngăsuấtăcosφăc栄aăcácăthiếtăbịătrongă
dâyăchuy隠nădaoăđộngălớnătừă0,43ă(dâyăchuy隠nămàiăthôăsốă2)ătớiă0,98ă(quạtăcấpăkhíăcháyălòăsốă1ă
cóăbiếnătần)ă

Từăkếtăquảăđoăđạcătạiăcácăthiếtăbịăsửădụngănĕngălượngăchínhătrongăcácănhàăxưởng,ănhómă
ki吋mătoánăđưaăraăđồăthịătỷăl羽ăsửădụngănĕngălượngăđi羽năgi英aăcácăkhuăv詠cătrongănhàămáy.ăKhuă
v詠cănguyênăli羽uăvàăkhuăv詠cămàiăcóătỷăl羽ăsửădụngănĕngălượngăđi羽nălớnănhấtăc栄aăcôngăty,ăchiếmă
tỷăl羽ălầnălượtălàă37,3%ăvàă26,5%.ăĐâyălàăhaiăkhuăv詠căđượcăbốătríănhi隠uăthiếtăbịătiêuăthụănĕngă
lượngănhấtăc栄aăcôngăty.ăă

ă
Hình 1. Tỷ lệ sử dụng năng lượng điện giữa các khu vực 

Kếtăquảăđánhăgiáăsauă6ăthángăcảiătiếnăvàăápădụngăh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượng.ăĐi羽nănĕngă
giảmătừă6,2ăKWh/m2ăxuốngă6ăKWh/m2,ăgiảmătiêuăthụăđi羽nănĕngă4,3%ăKWh/m2.ăTiếtăki羽mănĕngă
lượngăkhí:ăNĕngălượngăkhíăgiảmătừă1,33ăkg/m2ăxuốngă1,26ăkg/m2,ăgiảmă5,3%.ăNĕngălượngăthană
giảmătừă1,93ăkg/m2ăxuốngă1,87ăkg/m2,ăgiảmă3,1%.ă
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b) Năng suất lao động và chất lượng sản phẩm 

NĕngăsuấtălaoăđộngăquýăIăậă2018ăvàăquýăIăậă2019ătĕngălênăkháănhi隠uătừă39,3ătri羽uăđồng/ă
người/ăquýălênă53,4ătri羽uăđồng/người/quý,ătĕngă34,1%.ăĐâyălàătốcăđộătĕngărấtăcao,ăsoăvớiătốcă
độătĕngăbìnhăquână6%ăc栄aătoànăn隠năkinhătếăvàătốcăđộătĕngă4%ăc栄aăkhuăv詠căcôngănghi羽păậă
xâyăd詠ng.ă

Chiăphíăchoălaoăđộngăcũngăđượcăcảiăthi羽n,ătĕngătừă27,5ătri羽uăđồng/người/quýălênă38,4ătri羽uă
đồng/người/quý,ătĕngă39,2%.ăNhờăvàoăsắpăxếpălaoăđộngăhợpălýăhi羽uăquả,ăgi英ălạiălaoăđộngăgiỏi,ă
chínhăsáchătĕngălươngăđ吋ăkhuyếnăkhíchălàmăvi羽căhi羽uăquảăvàăbằngăcácănỗăl詠căcảiăthi羽nătĕngă
đượcănĕngăsuấtă laoăđộng,ăđi隠uăki羽nă thuănh壱păc栄aăngườiă laoăđộngăc栄aă tốtă lênăđángăk吋ă (nhàă
máyăđãătổăch泳călạiăsảnăxuấtăvàăgiảmă80ănhânăs詠ătrongăđầuănĕmă2019).ă

ă
Hình 2. Năng suất lao động và chi phí lao động bình quân quý I – 2018 và quý I- 2019 

ă
Hình 3. Hiệu suất quá trình sản xuất 

Nĕngăsuấtălaoăđộngăđượcăcảiăthi羽nănhờăvàoănhi隠uăyếuătốă:ăgồmăcácăyếuătốăđầuătư,ăđổiămớiă
côngăngh羽,ăsửădụngălaoăđộngăhi羽uăquả,ăđàoătạo,ăphátătri吋năvàăcảiătiếnăh羽ăthốngăquảnătrị,ăcácă
môăhìnhăcôngăcụăcảiătiếnăliênătụcăcôngătyăđãăápădụngănhưă:ăápădụngătốtăh羽ăthốngăquảnălýăchấtă
lượng,ăápădụngăh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượng,ăh羽ăthốngăquảnălýămôiătrường.ăNĕmă2018,ăhi羽uă
suấtăc栄aăquáătrìnhăsảnăxuấtălàă2,1,ăquýăIăậă2018ălàă2,0ăthìăđếnăquýăIăậă2019ălàă4,5,ătĕngăhơnăgấpă
đôiăsoăvớiăcùngăkỳănĕmătrước.ă
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5. Kết lu壱n 

Vi羽căápădụngăvàăth詠căhi羽nătốtăcácăh羽ăthốngăquảnălýăsẽăgiúpădoanhănghi羽păquảnălý,ăsửădụngă
nhânăl詠căhi羽uăquả.ăNgoàiăvi羽cănângăcaoăuyătín,ăthươngăhi羽uătrênăthịătrường,ăvi羽căápădụngătốtă
cácăh羽ăthốngăquảnălýăcònămangălạiălợiăíchăkinhătế.ă

Hi羽uăquảăcụăth吋ăđốiăvớiănhàămáyăsauăkhiăápădụngăcácăh羽ăthốngăquảnălý,ăcảiătiếnăcôngăngh羽ă
tổă ch泳cănhână s詠ănhưăsau:ăChiă phíă trênă1m2ă sảnăphẩmăđãăgiảmăđượcă4,8%;ăNĕngă suấtă laoă
độngătĕngă34%;ăSảnălượngăsảnăxuấtăbìnhăquân/ăngườiătĕngă21%;ăChấtălượngăsảnăphẩmăđượcă
duyătrìăổnăđịnh;ăCácăđi隠uăki羽năv隠ăanătoànălaoăđộng,ăđảmăbảoăs泳căkhỏeăngh隠ănghi羽păđượcăđảmă
bảo.ăKhôngăđ吋ă xảyă raă cácă s詠ă cốă trongă laoăđộng,ă sảnă xuất;ăCácă tiêuă chíă v隠ămôiă trườngăđạtă
100%;ăTỷăl羽ăchiăphíănĕngălượngătrênătổngăchiăphíăsảnăxuấtăgiảmătừă33%ăxuốngăcònă30%.ă

Vi羽căápădụngăcácămôăhìnhăquảnălýăchấtălượngă(ISOă50001);ăMôiătrườngă(ISă14001);ăAnătoànă
vàăs泳căkhỏeăngh隠ănghi羽pă(ISOă45001);ăNĕngălượngă(ISOă50001)ălàăphùăhợpăvàămangălạiăhi羽uă
quảăcụăth吋ăv隠ăgiáătrịăkinhătếăvàămôiătrường.ă

Hi羽uăquảăc栄aăvi羽căápădụngăcácăh羽ăthốngăquảnălýătrênăphụăthuộcărấtănhi隠uăvàoăcácănhàămáy.ă
Cácănhàăcầnăphảiăch栄ăđộngăápădụngăvàăcảiătiếnăliênătụcătheoăđi隠uăki羽năth詠cătếăđ吋ăcóăhi羽uăquảă
caoănhất.ă

Tài liệu tham khảo 

[1]ă BáoăcáoăkếtăquảăsảnăxuấtăkinhădoanhăCôngătyăcổăphầnăviglaceraăTiênăSơnă2018,ă2019;ă
[2]ă Cáchă tiếpă c壱nămớiă v隠ă nĕngă suấtă laoă động.GS-ă PTSăNguy宇năĐìnhăPhan.ăNhàă xuấtă bảnă

Chínhătrịăquốcăgia,ăHN,ă1999ă
[3]ă GiáoătrìnhăKTLĐ.PTSăMaiăQuốcăChánh,ăNhàăxuấtăbảnăGiáoădục,ă2012 
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XÂY D衛NG TIÊU CHệ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁC C愛 SỞ SẢN XUẤT 
TẤM L営P AMIANG - XI MĔNG VÀ XÂY D衛NG L浦 TRÌNH HOÀN THI烏N 

CỌNG NGH烏 SẢN XUẤT GIẢM TÁC Đ浦NG TỚI MỌI TRƯ云NG  

BUILDINGăEVALUATIONăCRITERIAS,ăCLASSIFICATIONăOFăCHRYSOTILEă-ă
CEMENTăROOFINGăSHEETăFACILITIESăANDăROUTEăOFăPRODUCTIONă

TECHNOLOGYăTOăREDUCEăENVIRONMENTALăIMPACTSă

ThS. Nguy宇n Thị Tâm, ThS. Nguy宇n Kiên Cư運ng, KS. Nguy宇n Hồng Quang 
TrungătâmăThiếtăbịăMôiătrườngă&ăAnătoànăLaoăđộng,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Tấmălợpăamiĕngăchrysotileă-ăxiămĕngăcóăưuăđi吋mălàăgiáărẻă(chỉăbằngă30ă-ă50%ăgiáătấmălợpă

kimăloại),ăđộăb隠năcao,ăd宇ăsửădụng,ăphùăhợpăvớiăcácăvùngănôngăthôn,ăvenăbi吋n,ămi隠nănúi,ănhấtă
làăkhiăxửă lýăcácăs詠ăcốăthiênă taiă (nhưăđộngăđất,ăbãoă lũ).ăBênăcạnhănh英ngăđóngăgópătíchăc詠c,ă
vi羽căsảnăxuấtăvàăsửădụngăv壱tăli羽uălợpăcốtăsợiăamiĕngăchrysotileăcũngătồnătạiănh英ngăvấnăđ隠ăliênă
quanăđếnămôiă trường,ăs泳căkhỏeăconăngười.ăM泳căđộăảnhăhưởngă tớiăs泳căkhỏeăphụă thuộcăvàă
trìnhăđộăcôngăngh羽,ăcácăbi羽năphápăbảoăv羽ămôiătrườngăvàăchấtălượngăsảnăphẩm.ăTàiăli羽uănàyă
giớiăthi羽uăphươngăth泳căxâyăd詠ngăvàăbộătiêuăchíăđánhăgiáăđ吋ăphânăloạiăcácăđơnăvịăsảnăxuấtăvàă
đưaăraălộătrìnhăphùăhợpăđ吋ăhoànăthi羽năcôngăngh羽ăđốiăvớiăcácăcơăsởăsảnăxuấtătấmălợpăcốtăsợiă
amiang.ă

Từ khóa: Amiang,ătấmălợpăamiangăxiămĕng.ă
Abstract:  
Chrysotileă -ă cementă (AC)ă sheetsă areă cheapă (onlyă costă 30ă -ă 50%ă ofămetală sheets),ă highă

endurability,ă easilyă usedă andă applicableă toă countrysides,ă coastală areas,ă remoteă areas,ă
especiallyă usefulă ină repairingă buildingsă enduredă naturală disasteră (suchă asă earthquakeă andă
flood).ă Beside,ă theă importantă contributionă toă theă economică developmentă ofă chrysotileă fibreă
materials,ăthereăareăsomeădrawbacksăinătermsăofăenvironment,ăandăhealthăeffectsăinvolvedăină
producingă andă usingă productsă madeă fromă chrysotileă fibres.ă Levelă ofă healthă influencesă
dependsă onă theă advancementă ofă newă technology,ă environmentală protectionă solutionsă andă
qualityăofăproducts.ăThisăpaperăintroducesătheămethodăforăbuildingăandăevaluationăcriteriaăforă
classificationă ofă ACă facilitiesă andă givesă aă suitableă routeă toă completeă theă productionă
technologyăofăACămanufactory.ă

Key words:ăAsbestos,ăChrysotileă-ăcementăsheet.ă
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1. Gi噂i thiệu v隠 Amiang  

Amiĕngăălàăthu壱tăng英ăthươngămạiăchỉă6ăkhoángăv壱tăt詠ănhiênădạngăsợiăc栄aănhómăSecpentină
đượcă chiaă thànhă 2ă loại,ă gồm:ă Amiĕngă chrysotileă chrysotileă (khoángă chrysotile)ă vàă Amiĕngăă
amfiboleă(gồmăcácăkhoáng:ăActinolit,ăAmosite,ăAnthophyllite,ăCrocidoliteăvàăTremolite)ăđượcăsửă
dụngătrongăcôngănghi羽păvàăđượcăphânăbi羽tătheoăcấuătạoăkhoáng,ăcácătínhăchấtăhóaălýăvàătínhă
xâmăth詠căsinhăhọc.ă

Khôngăchỉăkhácănhauăv隠ăkhoángăv壱tămàăamiĕngăchrysotileăchrisotileăvàăamiĕngă ăamfiboleă
cònăcóăthànhăphầnăhóaăhọcăvàănhi隠uătínhăchấtărấtăkhácănhau.ăTrongăBảngă1ătrìnhăbàyămộtăsốă
đặcătínhăc栄aăChrisotileăvàă2ănhómăkhoángăv壱tăc栄aăAmfibole.ă

Bảng 1: Một số đặc tính c栄a 2 lo衣i amiăng chrysotile (Chrisotile) và Amfibole [1] 

Amfibole 
TT Đặc tính Đơn 

vị đo Chrisotile 
Amozit Crokidolit 

1ă Màuă ă Trắngă Nâuă Xanhă

2ă

Thànhăphầnăhóa: 

Siă

Mgă

Feă

%ă

 

40ă

38ă

2ă

 

50ă

2ă

40ă

 

50ă

-ă

40ă

3ă Côngăth泳căhóaăhọc ă 3MgO.2SiO2.2H2Oă
5,5FeO.1,5MgO. 

8SiO2.H2Oă
Na2O.Fe2O3. 

8SiO2.H2Oă

4ă Tínhăb隠năaxită ă Kémă Caoă Caoă

5ă Dạngăsợiă ă Hìnhăống,ăđànăhồiă Hìnhăkim,ăc泳ngă Hìnhăkim,ăc泳ng

Đặc điểm c栄a sợi amiăng chrysotile: 

Loạiăamiĕngăquană trọngăđượcăsửădụngănhi隠uănhấtă làăamiĕngăchrysotileă (chrysotile)ăchiếmă
95%ătổngănhuăcầu.ăCôngăth泳căhoáăhọcăc栄aăamiĕngăchrysotileălàă3MgO.2SiO2.2H2Oăăă

Khốiălượngăth吋ătíchăc栄aăamiĕngăchrysotileădaoăđộngătừă2,2ăđếnă3,4ăg/cm3ăvàănhi羽tăđộănóngă
chảyălàă1530oC.ăăă

Độădàyăc栄aămộtăsợiăamiĕngăchrysotileăđơnăxấpăxỉă5.10-5ămmăvàăđộăb隠năkéoăc栄aănóăcóăth吋ă
đạtătốiăđaălàă800ăậă1.000ăN/mm2ă(c栄aăthépălàă5.600-7.500ăN/mm2).ăă

Amiĕngăchrysotileăcũngălàăv壱tăli羽uăhầuănhưătrơătrongămôiătrườngăki隠m.ă
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Mộtă tínhă chấtăđặcăbi羽tă c栄aăsợiăamiĕngăchrysotileăđóă làă cáchăgắnăcácăphầnă tửăxiămĕngă
vàoăchúng.ă

ă
Hình 1. Cấu trúc sợi amiăng chrysotile 

ă
Hình 2. Cấu trúc sợi amiăng chrysotile khi trương nở 

Hìnhă trênăminhă họaă cấuă trúcă tinhă th吋ă c栄aă sợiă amiĕngă chrysotileă đãă trươngă nởă trongămôiă
trườngănướcăki隠măhoá.LớpăngoàiăcóăcácătrungătâmăionăMg2+ăxungăquanhălàăcácăionăOH2-,ăbênă
trongălàălớpăSi4+.ăCácătrungătâmăionănàyăsẽăhútăionătráiădấuăc栄aăhạtăxiămĕngătrongădungădịch.ă
Đâyălàăđặcăđi吋mălàmăchoătínhălọc,ăgi英ăc栄aădungădịchăhuy隠năphùăACărấtăcao,ătỷăl羽ăxiămĕngăthoátă
quaălướiăxeoăthấp.ă

2. Ảnh hưởng c栄a sợi amiăng chrysotile t噂i s泳c khỏe 

Amiĕngăchrysotileăchrysotileăcóăcấuătrúcădạngăốngăđượcăcuộnătừănhi隠uălớpămỏngănênăkhiăbịă
phânăh栄yăsẽătạoăraăcácămảnhănhỏ,ăd宇ăbịăđàoăthảiăraăkhỏiăcơăth吋.ă

Amiĕngăamfiboleăcóăcấuă trúcădạngăhìnhăkimăb隠năv英ngănênăkhiăbịăphânăh栄yăsẽă tạoă raăcácă
thanhăhìnhăkimădài,ăkhóăđàoăthảiăraăkhỏiăcơăth吋.ăTrongăBảngă2ătrìnhăbàyăchuăkỳăbánăđàoăthảiă
c栄aămộtăsốăloạiăsợi.ă

Bảng. 5: Chu kǶ bán đào thải c栄a một số lo衣i sợi [1] 

TT Lo衣i sợi Chu kǶ bán đào 
thải, ngày 

TT Lo衣i sợi Chu kǶ bán đào 
thải, ngày 

1ă Tremoliteă ∞ă 5ă Sợiăxelluloă 1046ă

2ă Crocidoliteă 536ă 6ă Sợiăth栄yătinhă 6-79ă

3ă Amoziteă 418ă 7ă Bôngăđáă 5ă-ă67ă

4ă Chrisotileă 0,3ăậă11,4ă 8ă Sợiăgốmă 55ă

ă ă ă 9ă Sợiăamidă 45ă

Trongădanhămụcăcácăchấtăgâyăđộcăhàngăđầuă(CERCLA)ădoăcơăquanăthốngăkêăcácăchấtăđộcă
vàăb羽nhădoăchúngăgâyăraă(ATSDR)ăc栄aăHoaăKỳăcôngăbốăvàoănĕmă2007ăthìăamiangăamphiboleă
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xếpăth泳ă92,ăchrysotileăxếpăth泳ă119.ăTrongădanhămụcăcácăloạiăthuốcătrừăsâuăđộcăhạiăvàăhóaăchấtă
côngănghi羽păbịăcấmăbuônăbánăhoặcăhạnăchếăv隠ăv壱năchuy吋năbằngăđườngăbi吋năc栄aăCôngăướcă
Rotterdamăchoăđếnănĕmă2008ăkhôngăcóăchrysotile.ă

Trongădanhămụcăcácăchấtăđộcăhại,ăcấmăbuônăbán,ăv壱năchuy吋năbằngăđườngăbi吋năc栄aăPICă
(CôngăướcăRotterdam)ă choăđếnănĕmă2013ăkhôngăcóăchrysotile,ămàăchỉă cóă5ă loạiăamphiboleă
(Crocidolite,ăActinolite,ăAnthophylite,ăAmositeăvàăTremolite).ă

3. Các văn bản pháp lu壱t liên quan đến sản xuất tấm lợp amiăng chrysotile ậ xi măng  

- Quyết định 1469/QĐ-TTgă ngàyă 22/8/2014ă c栄aă Th栄ă tướngă Chínhă ph栄ă phêă duy羽tă Quyă
hoạchătổngăth吋ăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăVi羽tăNamăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă
2030,ătheoăđó:ă

+ăNghiêmăcấmăsửădụngăsợiăamiĕngăăamfiboleă(amiĕngănâuăvàăxanh)ăđ吋ăsảnăxuấtătấmălợp.ă

+ăCôngăngh羽ăsảnăxuất:ăĐếnăhếtănĕmă2015ăcácădâyăchuy隠năsảnăxuấtă tấmălợpăxiămĕngăsợiă
phảiă đầuă tưă đồngă bộă cácă thiếtă bịă côngă ngh羽ă vớiă khảă nĕngă t詠ă độngă hóaă cácă khâuă xéă bao,ă
nghi隠n,ăđịnhălượngăsợi;ă

+ăChỉătiêuămôiătrường:ăTấtăcảăcácăcơăsởăsảnăxuấtătấmălợpăxiămĕngăsợiăphảiăcóăh羽ăthốngăxửă
lýănướcăthải,ăquảnălýăvàătáiăsửădụngăchấtăthảiărắn,ănướcăthảiătrongăquáătrìnhăsảnăxuất,ăđảmăbảoă
yêuăcầuămôiătrường.ă

+ăĐịnhăhướngăđầuătư:ăđếnănĕmă2020:ăĐầuătưămớiăvàăđầuătưămởărộngăcácădâyăchuy隠năsảnă
xuấtă tấmă lợpăxiămĕngăsợiăđ吋ăcóă tổngăcôngăsuấtă thiếtă kếă trênăcảănướcăđạtă khoảngă106ă tri羽uă
m2/nĕm.ăKhôngăđầuă tưămớiăhoặcăđầuă tưămởă rộngăcácăcơăsởăcóăsửădụngăamiĕngăchrysotileă
chrysotileă(amiĕngăchrysotile);ăth詠căhi羽năchuy吋năđổiădầnăvi羽căsửădụngăcácăloạiăsợiăthayăthếăsợiă
amiĕngăchrysotileăchrysotile.ă

- Thông tư số 1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXDă doăbộăKHCN&MTăvàăBộă xâyăd詠ngăbană
hànhăngàyă17/10/1998,ăhướngăd磯năđảmăbảoămôiătrườngătrongăsửădụngăamiangăvàoăsảnăxuấtă
cácăsảnăphẩm,ăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăquyăđịnh:ă

ăAmiĕngălàăcácăkhoángăv壱tăsilicateătạoăđáădạngăsợiăbaoăgồm:ă

+ăNhómăkhoángăv壱tăSerpentine:ăChrysotileă(3MgO.SiO2.H2O)ăhayăamiĕngăchrysotileătrắng.ă

+ă Nhómă khoángă v壱tă Amphiboleă gồm:ă Actinoliteă (2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O),ă Amositeă
(5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O)ă hayă amiĕngă ă nâu,ă Anthophyliteă (7MgO.8SiO2.H2O),ă Crocidoliteă
(Na2O.Fe2O3.8SiO2.H2O)ăhayăamiĕngăăxanhăvàăTremoliteă(2CaO.5MgO.5MgO.8SiO2.H2O).ă

+ă“Sợiăamiĕng”ălàăcácăsợiăamiĕngăcóăchi隠uărộngănhỏăhơnă3mmăvàătỉăl羽ăđộădàiătrênăchi隠uărộngă
≥ă3/1ă

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT quyăđịnhăgiáătrịăgiớiăhạnătiếpăxúcăngh隠ănghi羽păchoăphépăvớiătấtăcảă
cácă loạiă bụiă amiĕngă chrysotileă thuộcănhómăSerpentineă (Chrysotile)ă trongă khôngă khíă khuă v詠că
sảnăxuất.ă
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Bảng 6: Giá trị gi噂i h衣n tiếp xúc ngh隠 nghiệp cho phép đối v噂i b映i amiăng 

STTă Tênăchấtă Trungăbìnhă8ăgiờă(sợi/ml)ă Trungăbìnhă1ăgiờă(sợi/ml)

1ăă Serpetineă(chrysotile)ă 0,1ă 0,5ă
2ăă Amphiboleă 0ă 0ă

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.Cácăchấtăthảiăliênăquanătrongăngànhăsảnăxuấtăxiămĕngănhưă
sau:ă

-ăChấtăthảiăcóăamiĕngăchrysotileă(trừăsảnăphẩmăamiĕngăchrysotileăxiămĕngăbịăloạiăbỏ)ătừăquáă
trìnhăsảnăxuấtăamiĕngăxiămĕng; 

-ăChấtăthảiărắnăcóăcácăthànhăphầnănguyăhạiătừăquáătrìnhăxửălýăkhíăthải. 

4. Công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng chrysotile ậ xi măng  

Côngă ngh羽ă đượcă ápă dụngă phổă biếnă hi羽nă nayă làă côngă ngh羽ă “ướt”ă vớiă tênă kỹă thu壱tă làă
Hatschekă(HatschekăProcess).ăTrongăcôngăngh羽ănày,ăcácătấmăACăđượcăxeoătừăb吋ădungădịchă
huy隠năphùăcóăhàmălượngăchấtărắnăkhoảngă15ă-ă17ă%ătạoăthànhăcácălớpăchồngălênănhau.ă

Cácănguyênăli羽uăsửădụngătrongăsảnăxuấtătấmălợpăamiangăxiămĕngăbaoăgồm:ăă

-ăXiămĕng:ăđóngăvaiătròălàăchấtăkếtădính;ă

-ăAmiĕngăchrysotileăcóăvaiătròălàmăcốtătrongătổăhợpăc栄aătấmălợp;ă

Bảng 7: Đặc tính c栄a các lo衣i amiăng 

Lo衣i amiăng 
Chỉ số 

A3 A4 A5 A6 
Độădàiătrungăbìnhăc栄aăsợiăă(mm)ă 9,0ă 5,5ă 2,5ă 1ă

Phầnăcònălạiătrênăsàngăkíchăthướcălỗă4,8ămmăă(%)ăă 70-55ă 35-5ă ă ă
Phầnăcònălạiătrênăsàngăkíchăthướcălỗă1,6ămmăă(%)ă 20-40ă 45-80ă 50-70ă 30-33ă

Hàmălượngătạpăchất,ăbụiăvàăhạtă(%)ă 2-3ă 5-7ă 13-17ă 23-28ă

-ă Sợiăth栄yătinhăSợiăth栄yătinhăcóăvaiătròăhỗătrợăchoăcôngăngh羽,ălàmăchoăvi羽cătáchătấmăcánă
khỏiătangăd宇ădàngăhơn,ăd宇ătạoăhìnhăhơn.ă

ă ă
Hình 3. Hình ảnh sợi thủy tinh 
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-ăBộtăgiấyăcũngăđóngăvaiă tròăcốt,ă thayă thếămộtăphầnăamiĕngăchrysotile.ăNgoàiă ra,ăbộtăgiấyă
làmătĕngăkhảănĕngăđànăhồiăc栄aătấmălợpăAC.ă

Bảng 8: Khối lượng (trung bình) và tỷ lệ  
các nguyên v壱t liệu tham gia tấm lợp amiăng chrysotile ậ xi măng  

TT Nguyên liệu Đơn vị tính Số lượng Trung bình Tỷ lệ, % 

1ă Xiămĕngă Kg/tấmăSFă 10-12ă 11ă 86,55ă

2ă Sợiăamiĕngă Kg/tấmăSFă 0,8-1,4ă 1,1ă 8,55ă

3ă Sợiăth栄yătinhă Kg/tấmăSFă 0,02ă 0,02ă 0,15ă

4ă Bộtăgiấyă Kg/tấmăSFă 0,4-0,8ă 0,6ă 4,75ă

5ă Nướcă lít/tấmăSFă 5-6ă -ă ă

Ghi chú: Tấm sản phẩm là tấm tiêu chuẩn, kích thước Dài x Rộng x Dày là 1,5 x 1,0 x 0,005 m; 

Khốiălượngă1ătấm:ă14ăậă16ăkg.ă

5. Các vấn đ隠 môi trư運ng và biện pháp xử lý trong sản xuất và sử d映ng tấm lợp 
amiăng chrysotile ậ xi măng  

Amiĕngăchrysotileăchỉă tácăđộngă tớiăs泳căkhỏeăconăngườiăquaăđườngă thở,ădoăv壱yăphầnă lớnă
cácă nướcă cóă sửă dụngă amiĕngă chrysotileă chrysotileă đ隠uă cóă quyă địnhă nồngă độă bụiă amiĕngă
chrysotileăchoăphép.ăCụăth吋ănhưăMỹăquyăđịnhănồngăđộăbụiăamiĕngăchrysotileăchrysotileălàă0,1ă
sợi/cm3ăkhôngăkhí.ăCanadaălàă1,0ăsợi/cm3.ăCácănướcăEUălàătừă0,15ăsợi/cm3ăđếnă0,5ăsợi/cm3.ă
CácănướcătrongăkhốiăASEANănhưăPhilippineălàă2,0ăsợi/cm3.ăIndonesiaălàă1,0ăsợi/cm3.ăTháiăLană
làă5,0ăsợi/cm3.ăă

TạiăVi羽tăNam,ăgiáătrịăgiớiăhạnătiếpăxúcăngh隠ănghi羽păchoăphépăvớiătấtăcảăcácăloạiăbụiăamiĕngă
chrysotileă thuộcă nhómăSerpentineă (Chrysotile)ă trongă khôngă khíă khuă v詠că sảnă xuấtă đượcă quyă
địnhătrongăQuyếtăđịnhă3733:2002/QĐ-BYT,ănhưăBảngă6.ă

Bảng 9: Giá trị gi噂i h衣n tiếp xúc ngh隠 nghiệp cho phép đối v噂i b映i amiăng chrysotile7 

STTă Tênăchấtă Trungăbìnhă8ăgiờă(sợi/ml)ă Trungăbìnhă1ăgiờă(sợi/ml)

1ăă Serpetineă(chrysotile)ă 0,1ă 0,5ă

2ăă Amphiboleă 0ă 0ă

                                           
7 Quyết định 3733:2002/QĐ-BYT 
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Quáătrìnhăsảnăxuấtătấmălợpăamiangăxiămĕngăsẽăgâyăraăcácăchấtăthải,ătácăđộngătớiămôiătrườngă
nhưăBảngă

Bảng 7: Các vấn đ隠 môi trư運ng cần quan tâm  
trong sản xuất tấm lợp amiăng chrysotile ậ xi măng  

Chất thải/vấn đ隠 môi trư運ng Công đo衣n sản xuất 
Bụiăamiĕngăchrysotileă Khoăch泳a; 

Giaăcôngă(nghi隠n),ăv壱năchuy吋nă

Bùnăthảiă Xeoătấmă

Chấtăthảiărắnă Tấmăvỡă

Nướcăthảiă Xeo; 
Dưỡngăhộă

Baoăbìădínhăamiĕngăchrysotileă Baoăđ詠ngăamiĕngăchrysotileă

Khíăthảiă Lòăhơiălấyănhi羽tă栄ătấmă

6. Xây d詠ng tiêu chí đánh giá, phân lo衣i các cơ sở sản xuất tấm lợp amiang xi măng 

Cácătiêuăchíăđượcăxâyăd詠ngănhằmăđảmăbảoămôiătrườngăvàăanătoànăchoăngườiălaoăđộng.ăVìă
v壱y,ăcácătiêuăchíăđượcăchiaăthànhă3ănhóm:ă

ăNhómă1ă-ăCácănộiădungăcơăsởăsảnăxuấtăbắtăbuộcăphảiăth詠căhi羽nătheoăquyăđịnhăc栄aăphápă
lu壱t.ă

Nhómănàyăquyăđịnhăcácătiêuăchíăbắtăbuộcăcácăcơăsởăphảiăth詠căhi羽nătheoăquyăđịnhăc栄aăphápă
lu壱t.ăNhómătiêuăchíănàyălàăđi隠uăki羽năcầnăđ吋ăcácăcơăsởăsảnăxuấtătiếpătụcăhoạtăđộng.Nhómănàyă
đượcăđánhătrọngăsốălàă2.ă

ăNhómă2ăậăCácănộiădungăcơăsởăsảnăxuấtăphảiăth詠căhi羽năđ吋ăki吋măsoátăphátătánăchấtăthải.ă
Nhómănàyăquyăđịnhăcácătiêuăchíăliênăquanăđếnăkhảănĕngăhưởngătớiămôiătrườngăvàăs泳căkhỏeă

ngườiălaoăđộng.ăCácătiêuăchíănàyăt壱pătrungăvàoăvi羽căđánhăgiáăcácăcôngăđoạnăsảnăxuấtătấmălợpă
amiangătrắngăxiămĕngăcóăphátăsinhăchấtăthải,ăcóănguyăcơăphátătánăgâyăôănhi宇mămôiătrường,ăs泳că
khỏeăngườiălaoăđộng.ăNhómătiêuăchíănàyăđượcăđánhătrọngăsốălàă2.ă

ăNhómă3ă-ăCácănộiădungăcơăsởăsảnăxuấtănênăth詠căhi羽năđ吋ăđảmăbảoăổnăđịnhăchấtălượngăsảnă
phẩm.ă

Nhómănàyăquyăđịnhăcácătiêuăchíăliênăquanăđếnăcôngăngh羽ăsảnăxuấtănhưngăkhôngăảnhăhưởngă
tớiăs泳căkhỏeăngườiă laoăđộngădoăcácăchấtă thảiăphátăsinhătrongăquáătrìnhăsảnăxuất.ăNhómănàyă
đượcăđánhătrọngăsốălàă1.ă

6.1. Cơ sở xác định các tiêu chí, đánh giá phân lo衣i 

Cơăsởăđ吋ăxácăđịnhăcácătiêuăchíănhưăsau: 
a)ăTiêuăchíăcôngăngh羽ăTheoăThôngătưă04/2014/TT-BKHCNă
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D詠aătrênăcôngăngh羽ăvàăđi隠uăki羽năth詠cătế,ănhómăth詠căhi羽năl詠aăchọnă03ătiêuăchíătrongăThôngă
tưă04/2014/TT-BKHCNăđ吋ăđánhăgiá,ăbaoăgồm:ă

+ăTiêuăchíă5ă-ăM泳căđộăt詠ăđộngăhóa;ă

+ăTiêuăchíă24ă-ăH羽ăthốngăquảnălýăsảnăxuất;ă

+ăTiêuăchíă25ă-ăBảoăv羽ămôiătrường.ă

b)ăTiêuăchíăv隠ăth詠căhi羽năcácăquyăđịnhătheoăcácăvĕnăbảnăphápălu壱tă

Quyếtăđịnhă1469/QĐ-TTg:ă

+ăNghiêmăcấmăsửădụngăsợiăamiĕngăchrysotileăamfibolă(amiĕngăchrysotileănâuăvàăxanh)ăđ吋ă
sảnăxuấtătấmălợp.ă

+ăCôngăngh羽ăsảnăxuất:ăĐếnăhếtănĕmă2015ăcácădâyăchuy隠năsảnăxuấtă tấmălợpăxiămĕngăsợiă
phảiă đầuă tưă đồngă bộă cácă thiếtă bịă côngă ngh羽ă vớiă khảă nĕngă t詠ă độngă hóaă cácă khâuă xéă bao,ă
nghi隠n,ăđịnhălượngăsợi;ă

+ăChỉătiêuămôiătrường:ăTấtăcảăcácăcơăsởăsảnăxuấtătấmălợpăxiămĕngăsợiăphảiăcóăh羽ăthốngăxửă
lýănướcăthải,ăquảnălýăvàătáiăsửădụngăchấtăthảiărắn,ănướcăthảiătrongăquáătrìnhăsảnăxuất,ăđảmăbảoă
yêuăcầuămôiătrường.ă

Nghịăđịnhă24a/2016/NĐ-CP:ă

+ăChỉăsửădụngăamiĕngăchrysotileănhómăserpentineăcóăxuấtăx泳,ănguồnăgốcărõă ràngăđ吋ăsảnă
xuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng;ă

+ăBảoăđảmănồngăđộăsợiăamiĕngăchrysotilenhómăserpentineătrongăkhuăv詠căsảnăxuấtăkhôngă
vượtăquáă0,1ăsợi/mlăkhôngăkhíătínhătrungăbìnhă8ăgiờăvàăkhôngăvượtăquáă0,5ăsợi/mlăkhôngăkhíă
tínhătrungăbìnhă1ăgiờ;ă

+ăKhôngăđ吋ăráchăvỡăbao,ărơiăvãiăkhiăv壱năchuy吋nănguyênăli羽uăamiĕngăchrysotileătrắngănhómă
serpentine;ă

+ăKhôngăđượcăsửădụngăamiĕngăchrysotileăănhómăserpentineălàmăv壱tă li羽uănhồi,ăchèn,ăcáchă
nhi羽tă trongă côngă trìnhă xâyă d詠ngă khiă chưaăđượcă trộnă vớiă cácă chấtă kếtădínhă đ吋ăđảmăbảoă sợiă
amiĕngăchrysotileătrắngănhómăserpentineăkhôngăkhuếchătánăvàoăkhôngăkhí;ă

+ăCóăcácăphươngăánăxửălýăphếăphẩm,ăcácăv壱tăli羽u,ăbụi,ănướcăthảiăraătừăquáătrìnhăsảnăxuấtă
đ吋ăsửădụngălạiăhoặcăxửălýăđảmăbảoăanătoànătheoăquyăđịnh;ă

+ăTuânăth栄ăquyếtăđịnhăđầuătưăđãăđượcăphêăduy羽t,ăbáoăcáoăđánhăgiáătácăđộngămôiătrường,ă
cácăquyăđịnhăv隠ăanătoànălaoăđộngăvàăbảoăv羽ămôiătrường;ă

+ăPhảiă tổă ch泳căquană trắc,ă giámă sátămôiă trườngănướcă vàămôiă trườngă khôngă khíă trongă cơă
sởăsảnăxuấtăvớiătầnăsuấtăđịnhăkỳă03ăthángămộtălần;ă

+ăNgườiălaoăđộngătr詠cătiếpăthamăgiaăquáătrìnhăsảnăxuấtăphảiăđượcătrangăbịăbảoăhộălaoăđộngă
theoăquyăđịnh;ă

+ăTổăch泳cătheoădõiăkhámăs泳căkhỏe,ăchụpăXăquangăđịnhăkỳătheoăquyăđịnhăc栄aăBộăYătếăđốiă
vớiătoànăbộăcánăbộ,ăcôngănhân,ăngườiălaoăđộngătrongăđơnăvị;ăkếtăquảăkhámăs泳căkhỏeăđượcălưuă
gi英ătạiăcơăsởăyătếăvàăcơăsởăsảnăxuất.ă
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- Thông tư số 19/2011/TT-BYT: Hướngăd磯năquảnălýăv羽ăsinhălaoăđộng,ăs泳căkhỏeăngườiălaoă
độngăvàăb羽nhăngh隠ănghi羽p. 

+ăMọiăcơăsởălaoăđộngăđ隠uăphảiăl壱păvàăđịnhăkỳăbổăsungăhồăsơăquảnălýăv隠ăv羽ăsinhă
laoăđộng,ăhồăsơăquảnălýăs泳căkhỏeăchoăngườiălaoăđộngăvàăb羽nhăngh隠ănghi羽p.ă
+ăKhámăs泳căkhỏeăđịnhăkỳă6ăthángă1ălầnăchoăđốiătượngălàmăngh隠,ăcôngăvi羽cănặngă

nhọc,ăđộcăhại,ănguyăhi吋măvàăđặcăbi羽tănặngănhọc,ăđộcăhại,ănguyăhi吋mătheoăquyăđịnhă
c栄aăBộătrưởngăBộăLaoăđộngă-ăThươngăbinhăvàăXãăhội;ă

- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT: 

Chấtă thảiănguyăhạiă từăquáă trìnhăsảnăxuấtă tấmă lợpăamiangăxiămĕngă làăchấtă thảiăcóăamiĕngă
chrysotileă(trừăsảnăphẩmăamiĕngăchrysotileăxiămĕngăbịă loạiăbỏ)ă từăquáătrìnhăsảnăxuấtăamiĕngă
chrysotileăxiămĕng; 

6.2. Xác định các tiêu chí đánh giá 

Sốăđi吋măquyăđịnhăđốiăvớiă từngătiêuăchíăđượcăxácăđịnă th詠cătếăcôngăngh羽,ănguồnăthải,ăchấtă
thảiăvàăm泳căđộăảnhăhưởngătớiămôiătrường.Sốătiêuăchíăđượcăxácăđịnhălàă21ătiêuăchí,ăchiaălàmă3ă
nhóm:ă

Bảng 8: Tiêu chí đánh giá các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng chrysotile ậ xi măng  

TT Nội dung Tổng số điểm 
tối đa 

1.ăNhómă1:ăTrọngăsốălàă2ă 100ă
1. Tiêu chí 1: Thực hiện ĐTM, đề án BVMT 10ă

ăă ĐãăcóăĐTM,ăđ隠ăánăBVMT,ăth詠căhi羽năđầyăđ栄ătheoănộiădungăĐTM,ăđ隠ăánă
BVMTă 10ă

ăă ĐãăcóăĐTM,ăđ隠ăánăBVMT,ăth詠căhi羽năkhôngăđầyăđ栄ătheoănộiădungăĐTM,ă
đ隠ăánăBVMTă 7ă

ăă ĐãăcóăĐTM,ăđ隠ăánăBVMT,ăkhôngăth詠căhi羽nătheoănộiădungăĐTM,ăđ隠ăánă
BVMTă 5ă

ăă KhôngăcóăĐTM,ăđ隠ăánăBVMTă 0ă
2. Tiêu chí 2: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 10ă

  Đãăcóăsổăđĕngăkýăch栄ănguồnăthảiăth詠căhi羽năđầyăđ栄ătheoănộiădungăđĕngă
kýă 10ă

  Đãăcóăsổăđĕngăkýăch栄ănguồnăthải,ăth詠căhi羽năkhôngăđầyăđ栄ătheoănộiădungă
đĕngăkýă 7ă

  Đãăcóăsổăđĕngăkýăch栄ănguồnăthải,ăkhôngăth詠căhi羽nătheoănộiădungăđĕngă
kýă 5ă

  Khôngăcóăsổăđĕngăkýăch栄ănguồnăthảiăă 0ă
3. Tiêu chí 3 - Thực hiện hợp quy theo QCVN16:2011/BXD 10ă
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TT Nội dung Tổng số điểm 
tối đa 

ăă Th詠căhi羽năhợpăquyătheoăQCVN16:2011/BXDă 10ă
ăă Khôngăth詠căhi羽năhợpăquyătheoăQCVN16:2011/BXDă 0ă
4. Tiêu chí 4 - Trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng 10ă

ăă Trangăbịăđ栄ăkhẩuătrangălọcăbụiăhôăhấpăchoăcôngănhânătiếpăxúcătr詠cătiếpă
vớiăamiĕngăchrysotileă 10ă

ăă Khôngătrangăbịăđ栄ăkhẩuătrangălọcăbụiăhôăhấpăchoăcôngănhânătiếpăxúcătr詠că
tiếpăvớiăamiĕngăchrysotileă 0ă

5. Tiêu chí  5 - Khám sức khỏe định kỳ Khám sức khỏe định kỳ theo quy định (6ă
tháng/lầnă-ăĐi隠uă152ăBộălu壱tăLaoăđộngă2012) 10ă

ăă Khámăs泳căkhỏeăđịnhăkỳătheoăquyăđịnhă(6ătháng/lần)ă 10ă
ăă Khámăs泳căkhỏeăđịnhăkỳătheoăquyăđịnhă(12ătháng/lần)ă 5ă
ăă Khôngăkhámăs泳căkhỏeăđịnhăkỳăă 0ă
Nhómăă2:ăTrọngăsốălàă2ă 260ă
6. Tiêu chí 6 – Kho chứa amiăng chrysotile 10ă
ăă Cóăkhoăriêng,ăbaoăcheăkínă 10ă
ăă Cóăkhoăriêng,ăkhôngăbaoăcheăkínă 5ă
ăă Đ吋ăchungăvớiăv壱tăli羽uăkhácă 0ă
7. Tiêu chí  7 - Khu vực nghiền amiăng chrysotile 20ă
ăă Riêng,ăbaoăcheăkínă 20ă
ăă Trongăkhuăv詠căsảnăxuất,ăkínă 10ă
ăă Riêng/ătrongăkhuăv詠căsảnăxuấtăkhôngăđượcăbaoăcheăkínă 0ă
8. Tiêu chí 8 - Vận chuyển amiăng tới khu vực chế biến 10ă
ăă Cơăgiớiăă 10ă
ăă Th栄ăcôngăă 0ă
9. Tiêu chí 9 - Xé bao amiăng chrysotile 20ă
ăă T詠ăđộngă 10ă
ăă Cơăgiớiă 5ă
ăă Th栄ăcôngă 0ă
10. Tiêu chí 10: Nạp amiăng chrysotile vào máy nghiền 10ă
ăă T詠ăđộngă 10ă
ăă Cơăgiớiă 5ă
ăă Th栄ăcôngă 0ă
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TT Nội dung Tổng số điểm 
tối đa 

12. Tiêu chí  12 - Nghiền amiăng chrysotile 10ă
ăă Máyănghi隠năkínă 10ă
ăă Máyănghi隠năhởă 0ă
1. Tiêu chí 11 - Vận chuyển amiăng chrysotile từ máy nghiền sang máy trộn 10ă
ăă T詠ăđộngă 10ă
ăă Cơăgiớiă 5ă
ăă Th栄ăcôngă 0ă
12. Tiêu chí 12 – Định lượng xi măng 10ă
ăă T詠ăđộngă 10ă
ăă Th栄ăcôngă 0ă
13. Tiêu chí  13 - Hút bụi  10ă
ăă Tạiătấtăcảăcácăvịătríăphátăsinhă 10ă
ăă Khôngăhútăđ栄ătạiătấtăcảăcácăvịătríăphátăsinhă 5ă
ăă Khôngăhútăbụiă 0ă
14. Tiêu chí  14 - Xử lý bùn thải 10ă
ăă Xửălýă100%ăă 10ă
ăă Xửălýă<ă100%;ă≥ă50%ă 7ă
ăă Xửălýă<ă50%ă 5ă
ăă Khôngăxửălýă 0ă
15. Tiêu chí  15 - Xử lý chất thải rắn 10ă
ăă Xửălýă100%ăă 10ă
ăă Xửălýă<ă100%;ă≥ă50%ă 7ă
ăă Xửălýă<ă50%ă 5ă
ăă Khôngăxửălýă 0ă
Nhómă3:ăTrọngăsốălàă1ă 50ă
16. Tiêu chí  16 - Chứng chỉ ISO 9001 10ă
ăă Thờiăgianăcóăch泳ngăchỉă≥ă3ănĕmă 10ă
ăă Thờiăgianăcóăch泳ngăchỉă≤ă3ănĕmă 5ă
ăă Khôngăcóăch泳ngăchỉă 0ă
17. Tiêu chí  17 - Tạo hình 10ă
ăă T詠ăđộngă 10ă
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TT Nội dung Tổng số điểm 
tối đa 

ăă Cơăgiớiă 5ă
ăă Th栄ăcôngă 0ă

18. Tiêu chí  18 - Vận chuyển tấm ướt vào vị trí dưỡng hộ 10ă
ăă T詠ăđộngă 10ă
ăă Th栄ăcôngă 0ă

19. Tiêu chí  19 - ふ tấm 10ă
ăă Hầmă栄ăcóăh羽ăthốngăt詠ăđộngăđi隠uăkhi吋năchếăđộă栄ă 10ă
ăă Hầmă栄ăkhôngăcóăh羽ăthốngăđi隠uăkhi吋năt詠ăđộngă 5ă
ăă Khôngăcóăhầmă栄ă 0ă

20. Tiêu chí  20 - Dưỡng hộ 10ă
ăă Cóădưỡngăhộăẩmă 10ă
ăă Khôngăcóădưỡngăhộăẩmă 0ă
ăă Tổngăđi吋mă(tốiăđa)ă 410ă

Trongăđó:ă
 Nhóm 1: làă cácă cơă sởă cóă côngă ngh羽ă hi羽nă đại,ă th詠că hi羽nă tốtă cácă bi羽nă phápă xửă lýămôiă

trường,ăđảmăbảoăđi隠uăki羽năđ吋ă tiếpă tụcăđượcăhoạtăđộng có tổng số điểm ≥ 324 điểm (chiếm 

70% tổng số điểm, ăcóă05ăcơăsởăcóătổngăsốăđi吋mă≥ă324ăđi吋m;ă

Cácăcơăsởănàyăhầuăhếtăđ隠uă th詠căhi羽nă tốtăcácăbi羽năphápăbảoăv羽ămôiă trườngă tạiăcácăcôngă
đoạnăsảnăxuấtăcóăkhảănĕngăphátătánăamiangăcrysotileăraămôiătrườngănhư:ăă

Cóăkhoăch泳aăamiangăcrysotileăriêng;ă

Máyănghi隠năamiĕngăchrysotileăkín;ă

Cơăgiới,ăt詠ăđộngăv壱năchuy吋năamiĕngăchrysotile;ă

Khuăv詠cănghi隠năamiĕngăchrysotileăriêng;ă

Baoăcheăkínăkhuăv詠căchếăbiếnăamiĕngăchrysotile;ă

Hút,ăthuăhồiăbụiăchoăkhuăv詠căchếăbiếnăamiĕngăchrysotile,ămi羽ngăcấpăxiămĕng.ă

Tuầnăhoànă100%ăbùnăxeo;ă

Xéăbaoăamiĕngăchrysotileăt詠ăđộng;ă

 Nhóm 2:  Các cơ sở có:  123 ≤ tổng số điểm  <324 

Nhómănàyăcóă26ăcơăsở.ăCácăcơăsởănàyăcóăđặcăđi吋m:ă
V壱năchuy吋năamiangăcơăgiới,ăth栄ăcông;ă

Xéăbaoăamiĕngăchrysotileăth栄ăcông;ă

Khoăch泳aăamiĕngăchrysotileăriêng;ă
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Máyănghi隠năamiĕngăchrysotileăkín;ă

Khuăv詠cănghi隠năamiĕngăchrysotileăchungăvớiăkhuăv詠căsảnăxuất,ămộtăsốăcơăsởăcóăkhuăv詠că
nghi隠năamiĕngăchrysotileăriêng,ăkín;ă

-ăNhi隠uăcơăsởătuầnăhoànă1ăphầnăbùnăthải;ănhi隠uăcơăsởăchưaăxửălýăchấtăthảiărắn.ă

* Nhóm 3: Các cơ sở có tổng điểm <123 điểm.  

Nhómănàyăcóăđặcăđi吋m:ă

V壱năchuy吋n,ăxéăbaoăamiĕngăchrysotileăth栄ăcông;ă

Khoăch泳a,ăkhuăv詠căchếăbiếnăamiĕngăchrysotileăchungăvớiăkhuăv詠căsảnăxuất,ăkhôngăcóăh羽ă
thốngăbaoăche,ăhútăbụi.ăă

4/5ăChưaăđĕngăkýăch栄ănguồnăthảiăchấtăthảiănguyăhại;ă

4/5ăV壱năchuy吋nătấmăth栄ăcông,ăkhôngăcóăhầmă栄ătấm...ă

Nhómănàyărấtăkhóăđ吋ăhoànăthi羽năcôngăngh羽,ăxửălýăchấtăthải.ăCầnăngừngăhoạtăđộngăđ吋ătránhă
gâyăphátătánăchấtăthải,ăảnhăhưởngăđếnăngườiălaoăđộngăvàămôiătrườngăxungăquanh.ă

7. Nội dung và lộ trình th詠c hiện 

TheoăQuyếtăđịnhă1469/QĐ-TTgăphêăduy羽tăQuyăhoạchăTổngăth吋ăphátătri吋năv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă
Vi羽tăNamăđếnă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnă2030,ăđếnăhếtănĕmă2015,ăcácădâyăchuy隠năsảnăxuấtătấmă
lợpăxiămĕngăsợiăphảiăđầuă tưăđồngăbộăcácă thiếtăbịăcôngăngh羽ăvớiăkhảănĕngă t詠ăđộngăhóaăcácă
khâuăxéăbao,ănghi隠n,ăđịnhălượngăsợi.ă

TheoăNghịăđịnhă24a/2016/NĐ-CP,ăThôngătưă36/2015/TT-BTNMT;ăThôngătưăsốă19/2011/TT-BYT.ă

Cácăcơăsởăsảnăxuấtăphảiăhoànăthi羽năcôngăngh羽ăvàăxửălýămôiătrườngătheoălộătrìnhănhưăsau: 

Nhómătiêuăchíă1,ă2:ăHoànăthi羽nătrướcăthángă12/2018;ă

Nhómătiêuăchíă3:ăKhuyếnăkhíchădoanhănghi羽păth詠căhi羽n.ă

8. Kết lu壱n 

1.ăAmiĕngăchrysotileăcóăchuăkỳăbánăđàoăthảiătừă0,3ăậă11,4ăngàyăvàăchỉătácăđộngătớiăs泳căkhỏeă
conăngườiăquaăđườngăthở.ă

Quáătrìnhăsảnăxuấtătấmălợpăamiangăcrysotileă-ăxiămĕngăảnhăhưởngătớiăs泳căkhỏeăngườiălaoă
động.ăM泳căđộăảnhăhưởngăphụăthuộcăvàoătrìnhăđộăcôngăngh羽ăsảnăxuấtăvàăcácăbi羽năphápăbảoăv羽ă
môiătrường.ă

2.ăCóă14%ăcơăsởăsảnăxuấtătấmălợpăamiangăcrysotileăậăxiămĕngăcóătrìnhăđộăcôngăngh羽ăhi羽nă
đại,ăth詠căhi羽nătốtăcácăquyăđịnhăbảoăv羽ămôiătrường,ă72%ăcơăsởăsảnăxuấtăởăm泳căđộătrungăbình,ă
cầnătiếpătụcăhoànăthi羽năcôngăngh羽,ă14%ăcơăsởăcóăcôngăngh羽ălạcăh壱u,ăcầnădừngăsảnăxuấtăđ吋ă
bảoăv羽ăs泳căkhỏeăngườiălaoăđộngăvàămôiătrường.ă

3.ăBộă tiêuăchíăđánhăgiáăcácăcơăsởăsảnăxuấtă tấmă lợiăamiangăcrysotileă -ăxiămĕngăđượcăxâyă
d詠ngăgồmă21ătiêuăchí,ăphânăthànhă3ănhóm: 
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+ăNhómătiêuăchíă1ăậăBắtăbuộc:ăCácănộiădungăcơăsởăsảnăxuấtăbắtăbuộcăphảiăth詠căhi羽nătheoă
quyăđịnhăc栄aăphápălu壱t,ătrọngăsốălàă2.ăTổngăsốăđi吋mătốiăđaălàă100ăđi吋m,ă5ătiêuăchí.ă

+ăNhómătiêuăchíă2ăậăBắtăbuộc:ăCácănộiădungăcơăsởăsảnăxuấtăphảiă th詠căhi羽năđ吋ăki吋măsoátă
phátătánăchấtăthải,ăảnhăhưởngătớiăs泳căkhỏeăngườiălaoăđộng,ătrọngăsốălàă2.ăTổngăsốăđi吋mătốiăđaă
làă260ăđi吋m,ă11ătiêuăchí.ă

+ăNhómătiêuăchíă3ăậăKhuyếnăkhích:ăĐ吋ăđảmăbảoăổnăđịnhăchấtălượngăsảnăphẩm,ătrọngăsốălàă
1.ăTổngăsốăđi吋mătốiăđaălàă50ăđi吋m,ă5ătiêuăchí.ă

4.ăCácăcơăsởăsảnăxuấtăphảiăhoànăthi羽năcôngăngh羽ăvàăxửălýămôiătrườngătheoălộătrìnhănhưăsau: 

Nhómătiêuăchíă1,ă2:ăHoànăthi羽nătrướcăthángă12/2018;ă
Nhómătiêuăchíă3:ăKhuyếnăkhíchădoanhănghi羽păth詠căhi羽n.ă

TÀI LI烏U THAM KHẢO 
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[8]ă TrầnăQuốcăTếă(1989),ăNghiên cứu chế tạo vật liệu lợp xi măng cát cốt sợi thực vật,ăVi羽nă
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG V一T LI烏U VÀ GIẢI PHÁP MỚI 
TRONG CH渦NG THẤM Đ一P BÊ TỌNG 

ThS. Hoàng Văn Thịnh, KS. Nguy宇n Thị Nhàn, 
KS. Hà Như Thành, KS. Nguy宇n Văn Tiến, KS. Lê Thành Hưng, 

KS. Ph衣m Ng丑c Cư運ng, KS. Ph衣m Văn Tuân 

Tóm tắt:  
Hi羽nănayăởănướcăta,ăsốălượngăcácăđ壱păbêătông,ăcácăcôngătrìnhăngầmăngàyăcàngăphátătri吋nă

cảăv隠ăsốălượng,ăquyămôăvàăyêuăcầuăchấtălượng.ăMặcădùăđãă泳ngădụngăcácăcôngăngh羽ăătiênătiếnă
nhưngăhầuăhếtăcácăcôngă trìnhăngầm,ăđ壱păbêă tôngăđ隠uăxảyă raă thấmădột.ăNhi隠uăcôngă trìnhăbịă
thấmădộtănghiêmătrọng,ăảnhăhưởngăđếnăchấtălượng,ătuổiăthọăcôngătrình.ăXuấtăphátătừănhuăcầuă
th詠căti宇n,ăBộăXâyăd詠ngăđãăgiaoăVi羽năV壱tăli羽uăXâyăd詠ngăth詠căhi羽năđ隠ătàiă“Nghiênăc泳uăv壱tăli羽uă
vàăgiảiăphápăchốngăthấmăđ壱păbêătôngăbằngăphươngăphápăbơmăépăv壱tăli羽uăchốngăthấmăgốcăxiă
mĕng”.ăKếtăquảăđãănghiênăc泳uăchếătạoăđượcăv壱tăli羽uăvàăgiảiăphápămớiătrongăchốngăthấmăđ壱pă
bêătông,ăđãă泳ngădụngăthànhăcôngătrongăxửălýăchốngăthấmămộtăsốăđ壱păth栄yăđi羽năvớiăhi羽uăquảă
kinhătếăkỹăthu壱tăcao.ă

Từ khóa:ăĐ壱păbêătông,ăv壱tăli羽u,ăphươngăphápăchốngăthấm.ă

Abstract:  
Currentlyă inăourăcountry,ă theănumberăofăconcreteădamsăandăundergroundăconstructionsăareă

growingă inăbothăquantity,ăscaleăandăqualityărequirements.ăDespiteă theăapplicationăofăadvancedă
technologies,ă mostă undergroundă constructionsă andă concreteă damsă haveă infiltrated.ă Manyă
projectsă areă severelyă leaked,ă affectingă theă qualityă andă lifeă ofă theă works.ă Viaă theă practicală
requirement,ă theă Ministryă ofă Constructionă hasă assignedă theă Instituteă ofă Buildingă Materialsă toă
carryă oută theă projectă “Studyingă materialsă andă solutionsă foră waterproofingă concreteă damsă byă
injectingă cement-basedă waterproofingă materials”.ă Theă resultsă haveă beenă researchingă andă
manufacturingă newă materialsă andă solutionsă ină waterproofingă concreteă dams,ă successfullyă
appliedăinăwaterproofingăsomeăhydroelectricădamsăwithăhighăeconomicăandătechnicalăefficiency.ă

Keywords:ăConcreteădams,ămaterials,ăwaterproofingămethod.ă

ă

1. Thấm đ壱p bê tông và giải pháp xử lý hiện nay 

ăNgàyănay,ătrênăthếăgiớiăđãăcóăhàngăngànăconăđ壱păbêătôngăxiămĕngăvàălàăhạngămụcătrọngă
đi吋mătrongăcácăcôngătrìnhăth栄yălợi,ăth栄yăđi羽n.ăNóăcóăch泳cănĕngăngĕnăgi英ăhàngătri羽uăđếnăhàngă
chụcătỷămétăkhốiănướcă(Đ壱păTamăHi羽păậăTrungăQuốcăcaoă185ăm,ădungătíchăhồă38ătỷăm3).ăNhi隠uă
đ壱păchịuăápăl詠căc栄aăcộtănướcăcaoăhàngătrĕmămét,ăth壱măchíăhàngăngànămétănênăvấnăđ隠ăanătoànă
c栄aăcácăconăđ壱păluônălàăvấnăđ隠ăh羽ătrọngăđốiăvớiămộtăquốcăgia,ăth壱măchíănhi隠uăquốcăgiaătrongă
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khuăv詠c.ăTrênăthếăgiớiăđãăxảyăraănhi隠uăs詠ăcốăvỡăđ壱pămàănguyênănhânăthườngălàădoăthấmănhư:ă
s詠ăcốăvỡăđ壱păGleno,ăVaiontă(Ý),ăđ壱păSanăFransiscoă(Mỹ),ăMalpassetă(Pháp)ăv.v...ăă

ăMặcădùăkhoaăhọcăcôngăngh羽ăv隠ăbêă tông,ăđ壱păbêă tôngăkhôngăngừngăphátă tri吋n,ănhi隠uăv壱tă
li羽uăvàăgiảiăphápăchốngăthấmăđ壱păđãăđượcă泳ngădụng,ătuyănhiênătìnhătrạngăthấmătạiăcácăđ壱păbêă
tôngădoăcácănguyênănhânăkhácănhauăv磯năluônălàăvấnăđ隠ăthờiăs詠ătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngă
đ壱păth栄yă lợi,ă th栄yăđi羽năvàăvìăv壱yăvấnăđ隠ăxửălýăchốngăthấmăkhiă thiăcôngăvàăxửălíă thấmăsauăthiă
côngăcácăđ壱păbêătôngăluônălàăvấnăđ隠ămàăcácănhàăkhoaăhọc,ăthiếtăkế,ăthiăcôngăphảiăquanătâm.ăă

雲ănướcăta,ăvấnăđ隠ăthấmădộtăcácăđ壱păbêătông,ăcácăcôngătrìnhăngầmăgầnăđâyăđãănổiălênănhưă
mộtăvấnăđ隠ă thờiăs詠.ăNhi隠uăcôngă trìnhăcóăquyămôă lớn,ăcóă tầmăquană trọngăđốiăvớiăkinhă tếăđấtă
nướcănhưăđ壱păTh栄yăđi羽năHòaăbình,ăSơnăLa,ăIaly,ăPleikrong,ăTrịăAn,ăĐắcăMi,ăAăVương,ăBảnăVẽ,ă
BảnăChát,ăhầmăchuiăVĕnăThánh...vv,ăítănhi隠uăđ隠uăxảyăraătìnhătrạngăthấm.ăĐặcăbi羽tăgầnăđâyăs詠ă
cốăthấmăởăth栄yăđi羽năSôngăTranhă-2,ăhầmăTh栄ăThiêmăquaăsôngăSàiăGòn,ăđ壱păth栄yă lợiăậăth栄yă
đi羽năCửaăĐạtăđãăgâyăxônăxaoădưă lu壱n,ăvớiănh英ngătranhă lu壱nănhi隠uăchi隠uăc栄aăcácănhàăkhoaă
học,ăquảnălýăđồngăthờiătốnănhi隠uătỷăđồngăđ吋ăth詠căhi羽năvi羽căxửălýăthấmă(xửălýăthấmăSôngăTranhă
-2ătrênă40ătỷ)ăđồngăthờiăch壱măđưaăcôngătrìnhăvàoăsửădụng.ăVìăv壱yătrongăkhiătiếpătụcănghiênăc泳uă
cácăgiảiăphápăphòngăngừaătìnhătrạngăthấmăđ壱păbêătôngăkhiă thiăcôngăthìăvi羽cănghiênăc泳uă泳ngă
dụngăcácăgiảiăphápăthíchăhợp,ăhi羽uăquảăđ吋ăxửălýătìnhătrạngăthấmăđ壱păsauăthiăcôngăcũngălàăvấnă
đ隠ăcầnăthiếtăvàăcấpăbáchăhi羽nănay.ă

Th詠cătếăkhiăgặpătìnhătrạngăthấmăđ壱p,ăđặcăbi羽tălàăthấmătạiăcácăconăđ壱păđãăđượcăđưaăvàoăsửă
dụng,ăkhiănướcătrênăthượngălưuăđãătích,ă thìăvi羽căsửaăch英aăchốngăthấmăgặpănhi隠uăkhóăkhĕn,ă
lungătúng,ăbịăđộngătừăvi羽căđánhăgiáăxácăđịnhănguyênănhân,ăh壱uăquảăđếăvi羽căđ隠ăxuấtăgiảiăphápă
vàăthiăcôngăxửălý.ăăĐ吋ăxửălýăthấmăcácăconăđ壱păgầnăđâyăthườngăchúngătaăphảiăthuêăcácădoanhă
nghi羽pănướcăngoàiă(chốngăthấmăđ壱păCửaăĐạt,ăđ壱păSôngăTranhă-2,ăhầmăTh栄ăThiêmăv.v...).ăă

Đ吋ăđ隠ăxuấtăgiảiăphápăchốngăthấmăđ壱păbêătông,ătrướcăhếtăcầnăphảiăkhảoăsátăth詠cătế,ătìmăhi吋uă
nguyênănhânăgâyăthấm,ăđánhăgiáăhi羽nătrạngăvàăm泳căđộăthấm,ăápăl詠căthấmăcũngăănhưăăcácăyếuă
tốăảnhăhưởngăkhác,ălườngătrướcăcácătìnhăhuốngăcóăth吋ăxảyăraăvàăbi羽năphápăkhắcăphụcăkhiă泳ngă
dụngăgiảiăphápăđó.ă

V隠ănguyênănhânăgâyăthấmăđ壱păbêătông,ăđ壱păcóăth吋ăbịăthấmăquaăkheăcoădãnă(kheănhi羽t),ădoă
chấtălượngăbêătôngă(bêătôngăcóăkhuyếtăt壱t,ărỗngărỗ,ămạchădừng),ăthấmăquaăvếtăn泳tăv.v...ăKheă
nhi羽tăcóăth吋ăbịăthấmădoăthiếtăkế,ăthiăcông,ădoăđặtăcácătấmăngĕnănướcăbịăsaiăl羽ch,ănướcăthấmătừă
cácăvùngăbêătôngăkhácădồnăv隠ăkheănhi羽t,ăv.v...ă

Mặcădùăcóănh英ngăkheănhi羽tănhưngănhi隠uăđ壱păbêă tôngăv磯năbịăn泳tăvàăgâyă thấm,ăcóănh英ngă
đ壱pătìnhătrạngăn泳tăthấmărấtănghiêmătrọng,ăđeădọaăanătoànăc栄aăđ壱p.ăĐ壱păbịăn泳tăcóăth吋ădoăyếuătốă
địaăchấtă(cácăđ泳tăgãy,ăđộngăđất,ărungăchấn),ădoăth栄yăhóaăxiămĕng,ădoăchấtătảiăv.v...ă

Hi羽nănay,ăđ吋ăxửălýăchốngăthấmăđ壱păbêătôngăởănướcătaăvàătrênăthếăgiớiăch栄ăyếuăđangă泳ngă
dụngăcácăphươngăphápăsau:ă

-ăKhoanăphunăchốngăthấmăbằngăxiămĕng.ăĐâyălàăphươngăphápăcơăbản,ăcổăđi吋năvàăcóătínhă
lâuădàiădoăv壱tăli羽uăgốcăvôăcơ,ătươngăđồngăvớiăbêătông.ăTuyănhiênăphươngăphápănàyăcóămộtăsốă
vấnăđ隠ăcầnăkhắcăphụcăđóălà:ăV壱tăli羽uăbơmăcầnăphảiăcóănh英ngătínhănĕngăđặcăbi羽t,ăđảmăbảoădiă
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chuy吋năđượcăvàoăsâuătrongăbêătôngănênăphảiăcóăđộănhớtăthấp,ăđộămịnăcao,ăkhôngăcoăvàăcườngă
độăcaoăkhiăđóngărắn,ăxiămĕngăthôngăthườngăkhôngăcóăđượcăcácătínhănĕngănàyănênăhi羽uăq栄aă
chốngăthấmăkhôngăcao.ăNgoàiăraăkhiăđ壱păbịăthấm,ăthườngăkhôngăphảiăchỉăthấmămộtăđi吋mămàălàă
nhi隠uăđi吋m,ănhi隠uăvịă trí,ăcóăvịă tríăchưaăphátă lộ,ăcùngădòngănướcă thấm,ănếuăkhôngăki吋măsoátă
đượcădòngăv英aăxiămĕngăkhiăbơm,ăhi羽uăquảăsẽăkhôngăcao.ăNgoàiăraăkhiăbơmăxiămĕngăvàoădòngă
nướcăthấm,ăv英aăxiămĕngăbịăphaăloãngăcườngăđộ,ăđộăchốngăthấmăkhôngăcao.ă

-ăChốngăthấmăđ壱păbằngăphươngăphápăbơmăépăkeoăPolyăUrethaneă(PU)ănở.ăĐâyălàăphươngă
phápămàăbanăđầuătưởngănhưărấtăhi羽uăquảănhưngăđếnănayăđãăbộcălộănhi隠uăyếuăđi吋m.ăKhiămớiă
bơmăPUăgặpănướcănởăra,ă tạoănênăápă l詠căchặnăđượcădòngăthấmănhưngăsauăđóăsẽăbịăápă l詠că
nướcăépălạiăvàătìnhătrạngăthấmădầnătrởălại,ăth壱măchíănếuădòngăthấmălớnăkeoărấtăxốpăcóăth吋ăbịă
đẩyăraăngayăsauăđóă(keoăthối).ăNgoàiăraădoălàăv壱tăli羽uăh英uăcơănênăd宇ăbịălãoăhóaătrongăcácămôiă
trườngăxâmăth詠c.ăKhiăđãăbơmăkeoăPUănếuăphảiăxửălýălạiărấtăkhóăkhĕn.ă

-ăChốngăthấmăđ壱păbằngăphươngăphápăphun,ădánătạoămàngăph栄ăPolymerăphíaămặtăthượngă
lưu.ă Phươngă phápă nàyă chỉă th詠că hi羽năởă phầnă di羽nă tíchă trênămặtă nướcămàă khôngă th詠că hi羽nă
đượcăởăphầnădướiănơiănguồnăthấmăbắtăđầu.ăKhôngăxửălýălấpăđầyăăđượcăcácălỗărỗng,ăn泳tătrongă
bêătông,ăquáătrìnhăĕnămònăxâmăth詠căbêătôngăv磯năsảyăra.ăNgoàiăraădoălàăv壱tă li羽uăh英uăcơănênă
v磯năbịălãoăhóaătheoăthờiăgian.ăăă

   

ăăă ă
Hình 1. Hình ảnh thấm tại một số đập thủy điện 

-ăChốngăthấmăđ壱păbằngăphươngăphápădánămàngăchốngăthấmădướiănước.ăĐâyălàăcôngăngh羽ă
mới,ăđãăđượcă泳ngădụngătạiămộtăsốăđ壱păởănướcătaăvớiăv壱tăli羽uăcóăkhảănĕngădínhătrongănước.ă
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Tuyănhiênăhi羽uăquảăth詠căs詠ăcũngăcầnăcóăthờiăgianăđ吋ăđánhăgiá.ăCáchănàyătươngăt詠ăphươngă
phápăphun,ădánătạoămàngăph栄ăPolymer.ăĐ吋ăgiaăcốălớpăv壱tă li羽uănàyădướiănướcăgặpărấtănhi隠uă
khóăkhĕn.ăTh詠căhi羽nădướiănướcăsâuăthaoătácăkhóăkhĕn,ăb隠ămặtăkhôngănhẵnăphẳng,ănhi隠uărêuă
bẩn,ăchấtălượngăthiăcôngăkhóăki吋măsoát,ăđồngăthờiăđâyălàăphươngăphápăcóăgiáăthànhărấtăcaoă
(hàngătrĕmătri羽uăđồng/m2).ăHi羽nătạiămộtăsốăđ壱păđãă泳ngădụngăgiảiăphápănàyănhưngătìnhătrạngă
thấmăv磯năxảyăra.ăă

2. Cơ sở khoa h丑c và nh英ng lu壱n điểm cơ bản 

V壱tăli羽uăvàăgiảiăphápăchốngăthấmăđ壱păbêătôngăcĕnăc泳ăvàoăcácălu壱năđi吋măcơăbảnăsau:ă

ăChốngăthấmăngược,ăchốngăthấmătừăvịă tríămàătạiăđóădòngă thấmăphátă lộ,ă theoănguyênă lýăởă
đâuăcóădòngăthấmăchảyăraăthìăcũngătừăđóădòngăv壱tăli羽uăcũngăcóăth吋ăđiăvàoăkhiăápăl詠căbơmăcaoă
hơnăápăl詠căthấm.ă

V壱tă li羽uă bơmăépă chốngă thấmăphảiă cóă độănhớtă thấp,ă độămịnă caoă giúpă choă vi羽că diă chuy吋nă
thu壱nălợiăkhiăbơmăép,ăcóăcườngăđộ,ăđộăchốngăthấmăcao,ăkhôngăcoăngótăkhiăđóngărắnăgiúpăchoă
vi羽căchốngăthấmămangătínhăb隠năv英ng,ădàiălâu.ă

Hướngănghiênăc泳uăsửădụngăcácăbầuă lọc,ămàngă lọcăđ吋ătáchănước,ă tạoă lớpăphảnăápăvàăđộă
đặcăchặtăc栄aăv壱tăli羽uăbơmăchốngăthấmălàăýătưởngăsángătạoăc栄aăđ隠ătài,ăvấnăđ隠ănàyălâuănayăv磯nă
làămộtătrongănh英ngăkhóăkhĕnătrongăchốngăthấmăcôngătrìnhăngầm.ă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1. Nghiên cứu vật liệu bơm ép chống thấm 

3.1.1. Mục tiêu và yêu cầu vật liệu bơm chống thấm 

-ăNhưăđãătrìnhăbàyăởătrên,ăhướngăsửădụngăkeoăPolyăUrethaneănởă(PU),ăphun,ădánămàngăph栄ă
đ吋ăbơmăépăchốngă thấmăđãăbộcă lộănh英ngăhạnăchế,ăcầnăhoànă thi羽năphươngăphápăbơmăphună
chốngăthấmăv壱tăli羽uăgốcăxiămĕng,ăphươngăphápăchốngăthấmăcơăbản,ătruy隠năthốngăvàălâuădàiă
vớiăv壱tăli羽uăcóăđộănhớtăthấp,ăkhôngăcoăngót,ăcườngăđộ,ăđộăchốngăthấmăcao,ăđápă泳ngătốtănhấtă
choăyêuăcầuăbơmăépăvàăchốngăthấm,ăcóăkhảănĕngăchốngăthấmădàiălâu.ăă

3.1.2. Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu 

Đ吋ă đảmă bảoă chếă tạoă đượcă v壱tă li羽uă bơmă chốngă thấmă vớiă cácă yêuă cầuă nêuă trên,ă địnhă
hướngănghiênăc泳uăsửădụngăcácănguyênăli羽uănhưăxiămĕngăPCBă40,ăcácăphụăgiaăsiêuădẻoăthếă
h羽ămới,ăphụăgiaăsiêuămịn,ăphụăgiaăchốngăco.ăCácănguyênăli羽uăcóănguồnăgốcăvàătínhănĕngăkỹă
thu壱tănhưăsau:ă

Chấtăkếtădính:ăV壱tăli羽uăgốcăxiămĕngănóiăchungăvàăcácăloạiăv壱tăli羽uăgốcăxiămĕngăsửădụngăđ吋ă
bơmăépănóiăriêngăthìăchấtăkếtădínhăch栄ăyếuăđượcăsửădụngăđóălàăxiămĕngăpoolĕng.ăă

Phụă giaă siêuă dẻo:ă Phụă giaă siêuă dẻoă làă nh英ngă chấtă hoạtă độngă b隠ă mặtă vàă cóăă
đặcătínhăgiảmănước.ăNhómăđ隠ătàiăđãăchọnăloạiăgiaăsiêuădẻoătrênăcơăsởăgốcăPolycarboxylateă(PCX). 
Đâyălàăloạiăphụăgia th吋ăhi羽nătínhănĕngătốtăhơnăsoăvớiăcácăloạiăphụăgiaăsiêuădẻoătruy隠năthống.ă
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Phụăgiaăchốngăco:ăSửădụngăloạiăphụăgiaădãnănởădoăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăsảnăxuấtăăcóătênă
làăphụăgiaăSaca-1.ă 

Phụăgiaăsiêuămịnăhoạtătính: Silicafumeă(SF)ăă

3.1.3. Nghiên cứu thành phần cấp phối vữa bơm 

3.1.3.1.ăNguyênătắcănghiênăc泳uă

Doăcóănhi隠uă thànhăphần,ăđ吋ă l詠aăchọnă thànhăphầnăphốiă li羽uă tốiăưu,ă l詠aăchọnămôăhìnhă thíă
nghi羽mă tr詠căgiaoăL9,ă theoăphươngăphápănàyăsốă lượngăcácă thíănghi羽măphảiă làmăsẽăgiảmăđi.ă
Vi羽căxửălýăcácăăsốăli羽uătheoănh英ngănguyênătắcămangătínhăkhoaăhọcăsẽăchặtăchẽăhơn.ăVớiămôă
hìnhăthíănghi羽mănày,ăchỉăcầnălàmă9ăm磯uăthíănghi羽m,ăthayăbằngăphảiălàmă27ăthíănghi羽m,ăvi羽căxửă
líăkếtăquảăthíănghi羽măcũngăsẽănhanhăchóngăvàăchínhăxácăhơn.ă

Bảng 1. Chỉ tiêu kỹ thu壱t c栄a hồ bơm chống thấm 

TT 
(No) 

Tên chỉ tiêu 
(Characteristics) 

Đơn vị 
(Units) 

M泳c  
đăng ký 

Kết quả 
(Results) 

Phương pháp thử
(Test methods) 

1ă Tỷăl羽ănướcătrộnă(Waterăratio)ă %ă 20ă 21,5ă 渦ngăđongăă
(Gaugeăglass)ă

2ă Độăchảyăxòeă(Flowătableăspread)ă mmă 250ă 270ă TCVNă9204:ă2012ă

3ă Thờiăgianăbắtăđầuăđôngăkếtăă
(Startăsettingătime)ă phútă >100ă 105ă TCVNă3121:ă2003ă

4ă Cườngăđộăbámădínhă(Adhesiveă
strengthăofăhardenedămortars)ă N/mm2ă

ă

>0,3ă
1,35ă TCVNă3121:ă2003ă

5ă
Độăchốngăthấmănướcăởă150ăkPaă
trongă7ăngàyă(Waterăimpermeabilityăofă
150ăkPaăforă7ădays)ă

-ă Khôngă
thấmă

Khôngă
thấmă

D詠aătheoăă
BSăENă14891:ă2007

6ă

Cườngăđộănénăc栄aăv英aăđãăđóngărắnă
(Compressiveăstrengthăofăhardenedă
mortars)ă

ăăăăăăăăăăă-ă7ăngàyă(7days)ă

ăăăăăăăăăăă-ă28ăngàyă(28ădays)ă

N/mm2ă

ă

35ă ă

56,4ă

62,5ă

TCVNă3121:ă2003ă

7ă ăĐộănởădàiătuổiă6ăthángă %ă 0-0,1ă 0ă TCVNă7713-2007ă

Th詠căhi羽nămôăhìnhă thíănghi羽măL9,ăđãăchếă tạoăcácăm磯uăv英a,ăki吋mă traăcácăchỉă tiêu.ăVớiă
cácăhàmămụcătiêuălà:ătỷăl羽ăN/CKD,ăđộălinhăđộng,ăRnăsauăkhiăxửălýăsốăli羽uăvàălàmăthíănghi羽mă
ki吋mătra.ă

ă
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3.1.3.2.ăCôngăngh羽ăchếătạoăhồăbơmăchốngăthấmăPMCă

ă
Hình 2. Sơ đồ công nghệ chế tạo hồ bơm chống thấm 

Sảnăphẩmăđãăđượcă泳ngădụngăkhẳngăđịnhăvàăki吋mătraăkhiă泳ngădụngăthànhăcôngătrongăxửălýă
giaăcốăbêătôngădầmătườngăng詠căth栄yăđi羽năCB,ăxửălýăn泳tăthấmăhànhălangăđ壱păth栄yăđi羽năVB.ă

3.2. Màng lọc giảm áp, tách nước, tăng độ đặc chặt và tạo lớp phản áp 

Nhưăđãătrìnhăbảyăởătrên,ăkhiăbơmăépăxiămĕngăthườngăgặpăhạnăchếălàăkhóăki吋măsoátădòngă
v英a,ăkhóătạoălớpăphảnăápădoăápăl詠căthấmăcao,ăḍòngăchảyămạnh,ăhơnăn英aănếuăkhôngătáchăbớtă
nướcă thấmăsẽăkhôngă th吋ă tạoă lớpăv壱tă li羽uăcóăcườngăđộăcao.ăĐãănghiênăc泳uăvàăđ隠ăxuấtă泳ngă
dụngăgiảiăphápăgiaăcốăcácălớpămàngălọc,ăcácăbộălọcăđ吋ătạoălớpăphảnăápăvàălọcănướcăthấmăngayă
trongăquáătrìnhăbơmăép.ă

V壱tăli羽uălọcălàăloạiăvảiăd羽tăxuyênăkimăsợiădàiăliênătụcăPolyfeltăđượcăsửădụngăđ吋ăătạoăthànhălớpă
lọcăm隠mădẻoăvàăhi羽uăquảănhằmăgi英ălạiăcácăhạtăhồăxiămĕngătrongăquáătrìnhăbơmăđồngăthờiăchoă
phépăănướcăđượcăthoátăraăngoài.ăKhiăđóăhồăxiămĕngăđượcăgi英ălạiăsẽăđóngărắnătạoăraălớpăphảnă
ápăđồngăthờiătĕngăcườngăđộăđặcăchặtăc栄aăv英a,ătĕngăcườngăkhảănĕngăchốngăthấm,ăbảoăv羽ăchoă
côngătrình.ă

Đâyă làă kếtă quảănghiênă c泳uă sángă tạoă c栄aăđ隠ă tàiă trênă cơă sởănh英ngăyêuăcầuă th詠că tếă vàă kinhă
nghi羽mătrongăthiăcôngăchốngăthấmăcôngătrìnhăngầmăhàngăchụcănĕmăqua.ăVi羽că泳ngădụngăcácăcácă
màngălọc,ăbộălọcăđãăgiúpămangălạiăthànhăcôngăxửălýăgiaăcốăbêătôngădầmătườngăng詠căth栄yăđi羽năCB,ă
xửălýăn泳tăthấmăhànhălangăđ壱păth栄yăđi羽năVB.ă

3.3. Kết quả nghiên cứu thiết kế mô hình bơm ép bằng hệ ống chịu áp 

3.3.1. Thiết kế, gia công lắp đặt mô hình thử nghiệm  

Đ吋ăcóăcơăsởăkhẳngăđịnhăkếtăquảănghiênăc泳uătrongăphòngăthíănghi羽m,ătrướcăkhiă泳ngădụngă
thiăcôngăth詠cătạiăcôngătrình,ăđãănghiênăc泳u,ălắpăd詠ngăvàătiếnăhànhăbơmăépăki吋mătraătrênămôă
hình.ăVi羽căthiếtăkế,ă lắpăd詠ngămôăhìnhăvàăquiă trìnhăthíănghi羽măd詠aătrênănh英ngănguyênălýăvàă
lu壱nă đi吋mă đãă nêuă đồngă thờiă phùă hợpă vớiă bảnă chấtă vàă yêuă cầuă th詠că tế.ă Haiă môă hìnhă thíă
nghi羽măđãăđượcălắpădụngăvàăki吋mătraătạiăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ng.ăNóăgồmăcóăh羽ăthốngăốngă
chịuăáp,ăcácănhánh,ăcácătiaăcóăcácăbộălọcătáchănước,ăđườngăđiăgấpăkhúc,ăphíaătrongăcácăốngă
chịuăápăđượcăchènăđầyăbằngăđáă4-ă6cmă(Hìnhă3)ă(tươngăt詠ănhưăbêătôngărỗngărỗ,ăđườngăthấmă
díchădắc,ă khôngăquiă lu壱t).ăHaiămôăhìnhă vớiă haiă thíă nghi羽măbơmăxuôiă vàăbơmăngượcădòngă
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nướcă(chốngăthấmăxuôiăvàăngượcădòng).ăTrongăquáătrìnhăbơmăthíănghi羽măMôăhìnhă1,ănướcă
vàăv英aăbơmăcùngăchi隠uătừătrênăxuốngă(thu壱nădòng),ăăMôăhìnhă2ăv英aăbơmătừădướiălên,ănướcă
bơmătừătrênăxuốngă(ngượcăchi隠u).ăă

ă
Hình 3. Mô hình bơm xuôi và bơm ngược trên hệ thống ống chịu áp. 

3.2.3. Kết quả quá trình bơm trên mô hình thử nghiệm 

Đãătiếnăhànhăbơmăthíănghi羽mătrênăhaiămôăhìnhăvớiăv壱tăli羽uăbơmăPCMămáyăbơmăJCDă200ăcóă
côngăsuấtă4ăKW,ăápăl詠căbơmătốiăđaă40ăát.ă

Sauăkhiăbơm,ămôăhìnhăđượcăđ吋ănguyênătrongăthờiăgiană28ăngày.ăSauăđóătiếnăhànhăkhoan,ă
cắtăki吋mătraălõiăbêătôngăbênătrong,ăcácăbầuălọcăvàănh壱năthấy.ă

1.ăToànăbộăhồăbơmăphânăbốăđồngăđ隠uăvàăđãăđi隠năđầy,ăđặcăchặtătrongăh羽ăthống.ă

2.ă Hồă bơmă đóngă rắnă tốt,ă b隠ămặtămịn,ă liênă kết,ă bámă dínhă tốtă vớiă cốtă li羽uă lớnă trongă h羽ă
thốngăống.ă

3.ăKhôngăcóăhi羽nătượngălắngăđọngăhồăbơm,ătrởăthànhăkhốiăliênăkếtăthốngănhấtăgi英aăcốtăli羽uă
vàăhồăbơm.ă

4.ăTạiăcácăbầuălọcăv英aărấtăđặcăchắcă
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Hình 4. Mặt cắt tại vị trí bộ lọc 

trong mô hình 

 
Hình 5. Hồ bơm thử nghiệm đã đóng 

rắn  trong hệ thống ống mô hình 

 
Hình 6. Một đoạn lõi ống 

sau khi cắt ra khỏi hệ thống 

mô hình 

4. Kết quả triển khai th詠c ti宇n 

Sauăkhiăkếtăquảănghiênăc泳uăvàăthíănghi羽mătrênămôăhìnhăđãăđượcăki吋măđịnh,ăVi羽năV壱tă li羽uă
xâyăd詠ngăđãătri吋năkhaiăthiăcôngăxửălýăchốngăthấmăn泳tăởămộtăsốăđ壱păbêătôngătạiăcácănhàămáyă
th栄yăđi羽nănhưăthiăcôngăbơmăphunăgiaăcốăxửălýăthấmădầmătườngăng詠căcửaăvanănh壱nănướcănhàă
máyăTh栄yăđi羽năCB.ăDầmătườngăng詠căcửaăvanăsửaăch英aăcửaălấyănướcăNhàămáyăth栄yăđi羽năCBă
nằmătrênătuyếnăđ壱păchính.ăDầmăcóăkếtăcấuăbêătôngăcốtăthépămácă250,ădàiă4,7m,ărộngă2,4ăm.ă
Doăthiăcôngăhaiăđợtănênătrongădầmăbịărỗng,ăkhiăđóngăvanăs英aăch英aănướcăchảyărấtămạnhăquaă
dầm.ăCh栄ăđầuătưăđãăthuêădánămàngăchốngăthấmăphíaăthượngălưuă(sâuă20ămănước).ăTuyănhiênă
khiăkhoanăcácălỗăkhoanăki吋mătra,ănướcăv磯năchảyăraărấtămạnhă(4,7ălít/s),ăvi羽căxửălýăgiaăcốădầmălàă
nhuăcầuăcầnăthiếtăvàăcấpăbáchănhưngăcũngărấtăkhóăkhĕn.ăăSauăkhiăđượcăgiao,ăđ隠ătàiăđãăxửălýă
thànhăcôngăvớiăchấtă lượngătốtănhất.ăSauăkhiăxửălýăch栄ăđầuătưăđaăkhoanălấyăm磯uăki吋mătraăvàă
khẳngăđịnhăv英aăđãălấpăđầyăcácărỗngărỗ,ănướcăkhôngăcònăthấm.ă

Đ壱pădângănhàămáyăTh栄yăđi羽năTYălàăđ壱păt詠ătrọng,ăthiăcôngătheoăcôngăngh羽ăbêătôngăđầmălĕnă
(RCC).ăSauă2ănĕmăđưaăvàoăv壱năhành,ătạiăcácăhànhălangăđ壱păđãăxuấtăhi羽năcácăvếtăn泳tăvàăgâyă
nênătìnhătrạngăthấmărấtănghiêmătrọng,ăvớiălưuălượngănướcăthấmăquaăvếtăn泳tăkhoảngă8ălít/s,ăđộă
mởăvếtăn泳tătrungăbìnhă0,5mm.ăNhuăcầuăxửălýăchốngăn泳tăthấmălàăcấpăbách,ătuyănhiênăcôngăvi羽că
rấtă khóă khĕnă nếuă khôngă cóă giảiă phápă khoaă họcă bởiă ápă l詠că thấmă rấtă lớnă (chênhăm泳că nướcă
khoảngă100ăm),ăápădụngăkếtăquảănghiênăc泳u,ăcũngăđãăthànhăcôngătrongăvi羽căxửălýăn泳tăthấmă
đ壱pănàyăvớiăchấtălượngăhi羽uăquảăcao.ă

ăăăă ă
Hình 7. Thi công xử lý nứt thấm đập thủy điện TY 
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5. Kết lu壱n 

-ăKếtăquảănghiênăc泳uătrongăphòngăthíănhi羽măđãăchếătạoăđượcăv壱tăli羽uăbơmăépăchốngăthấmă
gốcăxiămĕngăPCMăvớiănhi隠uătínhănĕngăkỹăthu壱tăcao,ăđápă泳ngăđượcăquáătrìnhăbơmăépăchốngă
thấmăchoăcácăđ壱păbêătông.ăSảnăphẩmăđãăđượcăthửănghi羽mătrênămôăhìnhăvàă泳ngădụngăthànhă
côngătrongăth詠cătế.ă

-ăVi羽căkếtăhợpăv壱tă li羽uăbơmăépăchốngăthấmăgốcăxiămĕngăPCM,ăcácămàngălọc,ăbộă lọcătáchă
nước,ăgiảmăáp,ătạoălớpăphảnăápăcùngăvớiăthiếtăbịăbơmăvàăbi羽năphápăthiăcôngăthíchăhợp,ăđưaăraă
giảiăphápăchốngăthấmăđ壱păbêătôngăăvàăcôngătrìnhăngầmămới,ăcóăhi羽uăquảăkỹăthu壱tăvàăkinhătếă
cao,ămangătínhăcơăbản,ădàiălâu.ăKếtăquảăđ隠ătàiăgiúpăch栄ăđộngătrongăvi羽căxửălýăchốngăthấmăđ壱pă
bêătôngăvàăcôngătrìnhăngầm,ăhạnăchếăphảiăthuêănướcăngoài,ăgópăphầnăđảmăbảoăanătoànăchoă
nh英ngăconăđ壱păth栄yăđi羽n,ăth栄yălợiăởănướcăta.ă

ă
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th栄yălợi.ă-ăPhầnă2,ăt壱pă2.ăĐ壱păbêătôngăvàăbêătôngăcốtăthépăvàăcôngătrìnhătháoălũ.ă2005ă
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5.ăhttp://www.moc.gov.vnă
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NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CH蔭 TẠO VÀ THI CỌNG TƯ云NG PANEN 
THAY TH蔭 XÂY GẠCH TRONG CỌNG TRÌNH 

STUDYINGăONăSOLUTIONăOFăMATERIALSăANDăPROCESSINGă
METHODSăOFăPANELăWALLăINăORDERăTOăREPLACEăBRICKă

INăTHEăCONSTRUCTIONăSITEă

ThS. Ph衣m Đ泳c Nhu壱n 
Phânăvi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngămi隠năNam,ăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Tóm tắt:  
Đ隠ă tàiă “nghiênăc泳uăcácăgiảiă phápăv壱tă li羽uă chếă tạoă vàă thiă côngă tườngăpanenă thayă thếă xâyă

gạchătrongăcôngătrình”ădoăVi羽năV壱tăli羽uăxâyăd詠ngăch栄ătrìăth詠căhi羽nătừăthángă6/2013ăđếnăthángă
12/2014.ăMụcătiêuăđ隠ătàiă làăkhảoăsátă l詠aăchọnăđượcăv壱tă li羽uăchếătạoătấmăpanelănhẹ,ăđ隠ăxuấtă
quyătrìnhăthiăcôngăvàă泳ngădụngăsảnăphẩmăvàoămộtăsốăcôngătrìnhăth詠cătế.ă

Từ khóa: Tườngăpanel,ăthayăthếăxâyăgạch.ă
Abstract:  
Theăresearchătopică“Studyingăonăsolutionăofămaterialsăandăapplicationămethodsăofăpanelăwallă

toăreplaceăbricksăinăbuildings”ăwasăheldăbyăVIBMăfromă6/2013ătoă12/2014.ăTheăaimăofăresearchă
isă toăselectă rawămaterialsă toăproduceă lightăpanel,ăproposeăconstructionăproceduresăandăapplyă
productsăintoărealăbuildingăprojects.ă

Keywords:ăpanelăwall,ăreplaceăbrick.ă

ă

1. Gi噂i thiệu 

Trongăcácăcôngătrìnhăxây,ăthìăcácăkếtăcấuătường,ăngoàiăvi羽căđảmăbảoăkhảănĕngăchịuăl詠căcònă
phảiăđảmăbảoăcácăyếuătốăti羽nănghiă(cáchăâm,ăcáchănhi羽t),ăđồngăthờiăđảmăbảoăcácăyêuăcầuăkhắtă
kheăv隠ăgiảmătiêuăthụănĕngălượng,ăgiảmăphátăthảiăCO2.ăĐ吋ăđạtăđượcăcácăyêuăcầuătrên,ătrongăvi羽că
tạoănênătấmătường,ăngoàiămụcăđíchăhướngătớiăsửădụngănĕngălượngătáiătạo,ăcầnăphảiăcóămộtăsốă
giảiăphápăkếtăcấuăvàăcácăgiảiăphápăsửădụngăv壱tăli羽uăhợpălýăđ吋ătiếtăki羽mănĕngălượng.ăTrongăsốăcácă
giảiăphápăv隠ăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngă(VLXD)ăthìăv壱tă li羽uăxâyăkhôngănungă(VLXKN)ăđangăđượcăquană
tâmă nhi隠uă nhất.ă Nĕmă 2010,ă Th栄ă tướngăChínhă ph栄ă đãă cóă quyếtă địnhă sốă 567/QĐ-ă TTg,ă ngàyă
28/4/2010ăv隠ăvi羽căphêăduy羽tăChương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020ăvớiă
mụcătiêuăchung:ăPhátătri吋năsảnăxuấtăvàăsửădụngăVLXKNăđ吋ăthayăthếăgạchăđấtăsétănung,ătiếtăki羽mă
đấtănôngănghi羽p,ăgópăphầnăđảmăbảoăanăninhălươngăth詠căquốcăgia,ăgiảmăthi吋uăkhíăphátăthảiăgâyă
hi羽uă泳ngănhàăkínhă vàăôănhi宇mămôiă trường,ă giảmăchiă phíă xửă lýăphếă thảiă c栄aăcácăngànhăcôngă
nghi羽p,ătiếtăki羽mănhiênăli羽uăthan,ăđemălạiăhi羽uăquảăkinhătếăchungăchoătoànăxãăhội.ăă
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VLXKNălàăcácăv壱tă li羽u,ăcấuăki羽nădùngăđ吋ăthayăthếăgạchănung:ăXâyăcácăkếtăcấuătườngăbaoă
che,ătườngăngĕnătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngădânădụng,ăcôngănghi羽p.ăVớiăkháiăni羽măđó,ăởă
nướcătaăđãăvàăđangăsảnăxuấtăvàăsửădụngămộtăsốăVLXKNănhư:ăSảnăphẩmăchấtăkếtădínhăvàăcốtă
li羽uă(blockăbêătông),ăbêătôngănhẹă(bêătôngăkhí,ăbêătôngăbọt),ăgạchăđấtăkhôngănung,ăgạchăsilicată
vàămộtăsốăsảnăphẩmădạngătấmă(tấmăthạchăcao,ătấmăxiămĕngăsợi,ătấmă3D,ătấmăbêătôngăcốtăli羽uă
nhẹăkeramzit,ătấmăbêătôngăcốtăli羽uănhẹăpolystyrol,ătấmăpanenăkẹp…).ă

Theoăcôngăngh羽ătruy隠năthống,ăxâyătườngăbaoăcheăvàătườngăngĕnăc栄aăVi羽tăNamăhi羽nănayă
v磯nălàă“xâyă-ătrát”ăvàăv磯năđượcăth詠căhi羽năphổăbiếnălàăth栄ăcôngătrongăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ng.ă
Vi羽căthiăcôngăbằngăxâyăậătrátătốnănhi隠uăcôngălaoăđộng,ăhaoăhụtăv壱tătư,ăthờiăgianăkéoădàiăvàălàmă
ôănhi宇mămôiătrườngădoăsửădụngăv壱tăli羽uărờiăchởăđến.ă

Trongăđ隠ătàiănày,ăNhómănghiênăc泳uăsửădụngăgiảiăphápămớiălàăchếătạoăraătườngăpanenătạiă
chỗăbằngăvi羽căkếtăhợpăgi英aăkĩăthu壱tălắpăd詠ngăvánăxiămĕngăậăsợiă2ămặtăvàăbơmăbêătôngăcốtăli羽uă
nhẹălàmălõi.ăGiảiăphápănàyămangălạiărấtănhi隠uăưuăđi吋m:ă

-ăCóăth吋ăsửădụngăngayăkhôngăcầnăchờăthờiăgianătháoădỡăcốpăpha;ă

-ăPhươngăphápăthiăcôngăđơnăgiản,ăd宇ăhi吋uăd宇ăthiăcôngăvớiăcácălaoăđộngătayăngh隠ăthôngăthường;ă

-ăLắpăđặtăcácăh羽ăthốngăthiếtăbịăđi羽n,ănước…ămộtăcáchăd宇ădàng;ăăăă

-ăRấtălinhăhoạtătrongăthiếtăkếăkiếnătrúc;ă

-ăCáchăâmăcáchănhi羽tătốtăhơnăsoăvớiăv壱tăli羽uătruy隠năthống;ă

-ăMặtăbằngănhỏăgọn,ăthôngăthoángăsauăthiăcông,ăgiảmăbớtăcácăcôngătácăv羽ăsinh;ă

-ăKếtăcấuăhi羽uăquảăhơn,ănhẹăhơnăcóăth吋ăgiảmăcácăchiăphíămóng;ă

-ăCóăkhảănĕngăgiảmăphầnăkếtăcấuăcột,ădầmăvàăkếtăcấuăchuy吋nătiếp;ă

-ăHoànă thànhăd詠ăánănhanhăhơnădoăkhôngăphảiăchờă thờiăgiană tháoădỡăcốpăpha,ă thờiăgiană
hoànăvốnăsớmăhơn,ăchiăphíătàiăchínhăthấpăhơn;ă

-ăĐộăchínhăxácăv隠ămặtăkíchăthướcăcaoă&ăhoànăthi羽nătheoătiêuăchuẩnăcaoăhơn;ă

-ăTườngăcóăkhảănĕngăchịuăvaăđ壱pătốtăhơn,ăbảoădưỡngăítăhơn;ă

-ăKhôngăgianăh英uăíchăhoặcăsửădụngărộngăhơn.ăăă

2. Nguyên, v壱t liệu sử d映ng 

2.1 Xi măng 

Xiămĕngăđượcăsửădụngătrongănghiênăc泳uălàăxiămĕngăPCBă40ăHolcim,ăcóăcácătínhăchấtătrìnhă
bàyătạiăbảngă1ă

Bảng 1. Tính chất cơ lý c栄a xi măng Holcim PCB 40  

Tính chất cơ lý Đơn vị Kết quả 
Khốiălượngăriêngă g/cm3ă 3.12ă

Lượngănướcătiêuăchuẩnă %ă 27.5ă
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Tính chất cơ lý Đơn vị Kết quả 
Thờiăgianăđôngăkết:ă-ăBắtăđầuă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ăKếtăthúcă

găậăphă
gă-ăphă

ăă1-ă40ă
ăă2-ă35ă

Độăb隠nănén:ă-ă3ăngàyă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă28ăngàyă

N/mm2ă
N/mm2ă

28.26ă
49.87ă

Độăb隠năuốn:ăă-ă7ăngàyă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-ă28ăngàyă

N/mm2ă
N/mm2ă

7.8ă
9.1ă

2.2 Cốt liệu polystyron (EPS) 

Cốtă li羽uăEPSăphếăthảiăđượcănghi隠nătừăcácătấmăvàăbaoăbìăEPSăphếăthảiăđếnăcỡăhạtăDmaxă
5mm,ăcóăcácătínhăchấtăđượcătrìnhăbàyătạiăbảngă2ăvàăbảngă3.ă

Bảng 2. Tính chất v壱t lý h衣t EPS phế thải 

Tính chất  Kết quả 
Khốiălượngăth吋ătíchăxốp,ăkg/m3ă 19.4ă
Khốiălượngăth吋ătíchăhạt,ăg/cm3ă 0.035ă

Độărỗng,ă%ă 0.44ă
Dmax,ămmă 5ă

Bảng 3. Phân bố kích thư噂c h衣t 
Kích thư噂c lỗ sàng, mm Hàm lượng sót sàng% 

10ă 0ă
5ă 3ă
2,5ă 14ă
1,25ă 33ă
0,63ă 47ă
<0,63ă 3ă

2.3 Phụ gia khoáng 

Trongăđ隠ă tàiănàyăsửădụngă troăxúcă tácă thảiă c栄aăNhàămáyă lọcădầuăDungăQuấtă làmăphụăgiaă
khoángăđồngăthờiălàăviăcốtăli羽uăchoăBPSăbởiănóăcóăcácătínhăchấtăkĩăthu壱tăậăkinhătếănhưăsau:ă

-ăCóăhoạtătínhăpuzolanic,ătạoăkhoángăC-S-H,ătĕngăđộăb隠năbêătông;ă

-ăDạngăhạtăhìnhăcầu,ătạoăhi羽uă泳ngăổăbiăcảiăthi羽nătínhădẻoăchoăhỗnăhợpăbêătông;ă

-ăCảiăthi羽năviăcấuătrúcăbêătôngănhờăhi羽uă泳ngălấpăđầy,ăchốngăvónătụăcácăhạtăxiămĕngăvàăgiảmă
lượngănướcătrộnă

-ăCóătỉătrọngăthấpăhơnăđángăk吋ăsoăvớiăxiămĕngănênăgópăphầnăgiảmăkhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăBPS;ă
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-ăLàăphếăthảiăc栄aăNhàămáyălọcădầuărẻăhơnănhi隠uăsoăvớiăxiămĕngăcũngănhưăcácăloạiăPGKăkhác;ă

-ăGópăphầnăcảiă thi羽nămôiă trườngăvàăphátă tri吋năb隠năv英ngănhờăgiảmă lượngădùngăxiămĕng,ă
giảmăthi吋uăphếăthảiăcôngănghi羽pălọcădầu.ă

Troăxúcătácăthảiă(TXT)ăcóăcácătínhăchấtătrìnhăbàyătạiăBảngă4.ă

Bảng 4. Tính chất c栄a tro xúc tác thải [1] 

 TT Chỉ tiêu Kết quả TCVN10302:2014 
1ă TổngăSiO2+Al2O3+Fe2O3,ă%ă 86.14ă ≥70ă
2ă Lưuăhuỳnh,ăquiăđổiăraăSO3,ă%ă 2.52ă ≤ă5ă
3ă CaOtd,ă%ă 0.37ă ≤ă1ă
4ă MKNă,ă%ă 3.1ă ≤ă12ă
5ă Ki隠măcóăhại,ă%ă 0.25ă ≤ă1.5ă
6ă Độăẩm,ă%ă 2.5ă ≤ă3ă
7ă Lượngăsótăsàngă45ăμm,ă%ă 25ă ≥ă34ă
8ă B隠ămặtăriêng,ăBlaine,ăm2/kgă 345ă ≥ă250ă
9ă Lượngănướcăyêuăcầu,ă%ă 98ă ≤ă105ă

2.4 Phu gia siêu dẻo 

Vớiăhàmălượngăbộtăcao,ălượngănướcătrộnăthấp,ămuốnăhỗnăhợpăBPSăcóăđộăsụtăcao,ăvi羽căsửă
dụngăphụăgiaăgiảmănướcătầmăcaoălàăkhôngăth吋ăthiếu.ăTrongăđ隠ătàiănàyăsửădụngăphụăgiaăsiêuă
dẻoăh羽ăpolycacboxylateă(PCE)ăc栄aăhãngăAGINGăCHEMăphùăhợpăTCVNă8826:2011ă

2.5 Phụ gia biến tính bề mặt EPS 

a) Phụ gia polymeă

Cácăphụăgiaăpolymeă thườngădùngăđ吋ăbiếnă tínhăb隠ămặtăcóănguồnăgốcă t詠ănhiênăhoặcă tổngă
hợp.ăĐặcăđi吋măchungănhấtăc栄aăchúngălàătạoăraăđộănhớtărấtăcaoătrongămôiătrườngănước.ăTrongă
đ隠ătàiănày,ăchúngătôiăsửădụngătinhăbộtăbiếnătính,ămộtătácănhânătạoănhớtăđãăđượcănghiênăc泳uă
làmăphụăgiaătrợălọcătrongăsảnăxuấtătấmălợpăamiangăxiămĕngătheoăphươngăphápăxeoăướtă[2].ă

b) Chất độn trơ ă

Theoămộtăsốănhàănghiênăc泳u,ăcácă loạiăbộtăđáăthảiăhạtămịnăcóătácădụngăcảiă thi羽nătínhăchấtă
c栄aăHHBTănhư:ăgiảmă lượngănướcă trộn,ă tĕngăđộăchảy,ăgiảmă táchănước,chốngăphână tầngăvàă
nângăcaoămộtăsốătínhăchấtăcơălýăc栄aăBTăđốiăvớiăbêătôngăthườngă[3]ăcũngănhưăbêătôngăt詠ălènă[4].ă

Vớiămụcăđíchănângăcaoăkhốiălượngăth吋ătíchăhạtăEPSPT,ăđ隠ătàiăsửădụngăchấtăđộnătrơălàăphầnă
hạtămịnăthảiăloạiătrongăquáătrìnhăsảnăxuấtăcátănghi隠năcóăcỡăhạtă<ă0,15ămm.ă

2.6 Tấm xi măng sợi (Tấm FC) 

Đ隠ătàiăsửădụngătấmăFCăc栄aăCôngătyăVĩnhăTườngăsảnăxuấtătạiăLongăAnăcóăcácătínhăchấtătrìnhă
bàyătạiăBảngă5.ă
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Bảng 5. Tính chất cơ lý c栄a tấm FC 

TT Tính chất Đơn vị Kết quả 
1ă Kíchăthướcă

-ăChi隠uădàiă
-ăChi隠uărộngă
-ăChi隠uădàyă

mmă ă
2440ă
1220ă
4.5ă

2ă Khốiălượngăth吋ătíchă g/cm3ă 1.32ă
3ă Cườngăđộăuốnăgãyă MPaă 18ă
4ă Độăgiãnăẩmă %ă 0.03ă
5ă Độăchốngăthấmă 24ăhă Khôngătạoăgiọtămặtădướiă

3. Kết quả nghiên c泳u 

3.1 Nghiên cứu chế tạo lớp lõi 

Trongăđi隠uăki羽năcụăth吋ăc栄aăđ隠ătài,ăđ吋ălàmălớpălõiăchoăpanenăkẹp,ăbêătôngăpolystyronăphảiăcóă
độăchảyăcaoă(BPSĐCC)ăvàăcầnăđạtăđượcămộtăsốăchỉătiêuăsau.ă

+ăĐộăchảyăbanăđầu:ăSF1:ă600ăậă650ămm;ă

+ăĐộănhớtăT50ă>ă2ăsăvàăVF2:ă9ăậă25ăsă

+ăKhốiălượngăth吋ătíchătuổiă28ăngày:ă900ăậă1100ăkg/m3ă

+ăCườngăđộănén,ăR28ă≥ă4,0ăMPa.ăă

+ăĐộăchảyăsauă45ăphút:ă≥ă500ămm;ă

+ăKhảănĕngăbơm:ăđạtăchi隠uăcaoă5măkhôngăbịătáchăcốtăli羽uăEPS.ă

3.1.1 Lựa chọn cấp phối bê tông polystyron có độ chảy cao  

YêuăcầuăđặtăraăchoăBPSălàmălớpălõiăchoăpanenăkẹpălà:ă

-ăPhảiăt詠ăđi隠năđầyălớpălõiădoăkhôngăth吋ădùngăcácăphươngăti羽năchấnăđộngănhưăđầmărungăhayă
đầmădùi.ă

-ăPhảiăđổăBPSăbằngăbơmăvìăkhôngăth吋ădùngăcácăphươngăti羽năđổăthôngăthường.ă

VìăBPSălàămộtăloạiăbêătôngămớiăđượcănghiênăc泳uăvàăphátătri吋nătrongăthờiăgianăgầnăđây,ădoă
đóăngayăcảăBPSăthôngăthườngăchoăđếnănayăcũngăchưaăcóămộtăphươngăphápăchungăđ吋ăthiếtăkếă
thànhăphầnă[5ă÷ă7].ăă

Thamăkhảoăcácănghiênăc泳uăv隠ăBPSăthôngăthường,ăkếtăhợpăvớiăthamăkhảoăkếtăquảănghiênă
c泳uăbêătôngăkeramzităđộăchảyăcaoă[8]ăvàăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăv隠ăbêătôngănặngăđộăchảyăcaoă
choămộtăsốăđốiătượngăsửădụngăkhácănhauănhư:ăsảnăxuấtăgạchălátăl隠ăđườngă[9ă][10],ăxâyăd詠ngă
đườngăôătô,ăsânăbayă[11],ăxâyăd詠ngăth栄yălợiă[12],ăbằngăconăđườngăth詠cănghi羽m,ănhómăđ隠ătàiă
đãătiếnăhànhăhi羽uăchỉnhămộtăsốăthôngăsốăđầuăvàoănhằmăl詠aăchọnăcấpăphốiăBPSĐCCăđápă泳ngă
đượcăyêuăcầuăcụăth吋ăđặtăraăchoăvi羽cătạoălớpălõiăc栄aăpanenăkẹpănhưăđãănêuăởătrên.ă
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Mộtăsốăcấpăphốiănghiênăc泳uăđượcătrìnhăbàyătrongăBảngă6.ă

Bảng 6. Một số cấp phối BPSĐCC thí nghiệm 

Lượng dùng v壱t liệu, kg/m3 Ký 
hiệu 
CP 

KLTT 
BPSĐCC, 

kg/m3 
 

N/X X TXT Cát  Polyme BPSPT N SD 

CP1ă 900ă 0,48ă 390ă 125ă 180ă 28ă 30ă 190ă 2,5ă
CP2ă 1000ă 0,54ă 460ă 180ă 140ă 20ă 22ă 250ă 1,5ă
CP3ă 1100ă 0,55ă 500ă 160ă 160ă 24ă 26ă 275ă 1,8ă

3.1.2 Khảo sát tính công tác của hỗn hợp BPSĐCC 

Kếtăquảăkhảoăsátătínhăcôngătácăc栄aăhỗnăhợpăBPSĐCCăđượcătrìnhăbàyătạiăBảngă7ăvàăHìnhă1ă

Bảng 7. Độ chảy và độ nh噂t c栄a hỗn hợp BPSĐCC 

Độ nh噂t 
Cấp phối Độ chảy SF, mm 

T50, s VF, s 
CP1ă 600ă 5ă 25ă
CP2ă 660ă 3ă 16ă
CP3ă 620ă 3ă 19ă

ă
Hình 1 Khả năng duy trì độ chảy của hỗn hợp BPSĐCC 

TừăcácăkếtăquảăkhảoăsátăthuăđượcătạiăBảngă7ăvàăHìnhă1ăCóăth吋ăthấy:ă

-ăĐộăchảyăc栄aăcảă3ăcấpăphốiăđ隠uăđạtăyêuăcầuăquiăđịnhăchoăBTĐCCăđ隠ăra,ătrongăđóăCP2ăđạtă
đượcăđộăchảyăcaoănhất,ămặcădùăhàmă lượngăphụăgiaăsiêuădẻoădùngă ítănhất.ăCóă th吋ădoăhàmă
lượngăEPSBTăc栄aăCP2ădùngăítăhơnănhưngăhàmălượngăTXTădùngăcaoănhất.ă

-ăĐộănhớtăc栄aăcảă3ăcấpăphốiăcũngăđ隠uăđạtăyêuăcầuăquiăđịnhătrongăđóăCP1ăcóăđộănhớtălớnă
nhất.ăCóăth吋ădoăCP1ăcóăhàmălượngăEPSBTăsửădụngănhi隠uănhấtăkéoătheoălượngăphụăgiaătạoă
nhớtăcũngăcaoăhơn.ă
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-ăKhảănĕngăduyătrìăđộăchảyăcaoănhấtălàăCP2ăvàăthấpănhấtălàăCP1.ăCóăth吋ădoăvaiătròăgi英ănướcă
c栄aăzeolită trongăTXT.ăMộtăsốănhàănghiênăc泳uăkhácăcũngănh壱năthấyătácădụngăduyătrìăđộăchảyă
c栄aăzeolităđốiăvớiăbêătôngănặngăt詠ălèn.ă

3.1.3 Khảo sát tính chất cơ lý của BPSĐCC 

Kếtăquảăkhảoăsátătínhămộtăsốătínhăchấtăc栄aăBPSĐCCăđượcătrìnhăbàyătạiăBảngă8.ă

Bảng 8. Khối lượng thể tích và cư運ng độ c栄a BPSĐCC 

Cư運ng độ nén(Rn), MPa 
Cấp phối KLTT, 28 ngày, kg/m3 

7 ngày 28 ngày 

CP1ă 915ă 2,62ă 3,31ă

CP2ă 1022ă 3.37ă 4,97ă

CP3ă 1098ă 3,18ă 4.35ă

Từăkếtăquảăkhảoăsátăkhốiălượngăth吋ătíchăc栄aăBPSĐCCăởăBảngă8ăcóăth吋ăthấy:ă
-ăBPSĐCCăcóăcườngăđộănénărấtăthấp.ă

-ăHàmălượngăEPSBTătĕngăthìăcườngăđộăgiảm.ă

-ăThườngăKLTTătĕngăthìăcườngăđộănénătĕngătheo.ăTuyănhiên,ăởăđâyăCP3ăcóăKLTTăcaoănhấtă
nhưngăcườngăđộănénălạiăthấpăhơnăCP2.ăĐi隠uănàyăch泳ngătỏălượngădùngăEPSBTăcóăảnhăhưởngă
lớnăđếnăcườngăđộăc栄aăBPSĐCC.ăKhiălượngădùngăEPSBTătĕngălênăthìăcườngăđộăBPSĐCCăbịă
giảmăđi.ă

-ăTùyătheoăcấpăphối,ăR7ăc栄aăBPSĐCCăđạtătừă68%ă-ă79ă%ăR28.ăTrườngăhợpăCP2,ăR7ăchỉăđạtă
68%ăR28ăcóăth吋ădoăhàmălượngăTXTăcaoăđãălàmăch壱măđóngărắnăc栄aăxiămĕng.ăTỉăl羽ăTXT/XMăc栄aă
CP1ăvàăCP3ălàă0,32ătrongăkhiăCP2ătỷăl羽ănàyălàă0,39.ă

3.1.5 Khảo sát khả năng tự lèn của hỗn hợp BPSĐCC 

Đ吋ăđánhăgiáăkhảănĕngăđi隠năđầyăc栄aăhỗnăhợpăBPSĐCCăsátăvớiăth詠cătếăthiăcông,ăđ隠ătàiăđãă
tiếnăhànhăthửănghi羽mătrênămôăhìnhăpanenăkẹpăđúcătạiăchỗăcóăkíchăthướcă3000ă×ă3000ă×ă(75;ă
95)ămm.ăHỗnăhợpăBPSĐCCăđượcăđổăbằngăbơmăởăđộăchảyădaoăđộngătrongăkhoảngă600ăậă650ă
mm.ăÁpăsuấtăbơmă5Mpa.ă

Đánhăgiáăkhảănĕngăđi隠năđầyăc栄aăhỗnăhợpăBPSĐCCătạoălõiăchoăpanenăkẹp,ăđ隠ătàiăsửădụngă
phươngăphápătr詠căquan:ăSauă24ăgiờ,ăgỡă2ătấmămặtărồiăquanăsátăb隠ămặtăc栄aălõiăBPSĐCC.ăNếuă
khôngă thấyăcóă lỗăbọtăcóăchi隠uăsâuă>ă10ămmăhoặcăchi隠uă rộngă lớnăhơnă20ămmă làăchấpănh壱nă
được.ă(Khuyếtăt壱tădoăs詠ăbámădínhăgi英aătấmămặtăvàălớpălõiălúcăgỡătấmămặtăkhôngătính).ă

Kếtăquảăquanăsátăkhuyếtăt壱tăb隠ămặtălõiăBPSĐCCăđượcătrìnhăbàyătạiăBảngă9.ă
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Bảng 9. Khuyết t壱t b隠 mặt lõi BPSĐCC 

Lỗ b丑t sâu > 10mm hoặc rộng > 20mm 

Panen kẹp đúc sẵn Panen kẹp đúc t衣i chỗ 
Cấp phối 

Dày 
75mm 

Dày 
95mm 

Dày 
75 mm Dày 95mm 

Ghi chú 

CP1ă cóă cóă Cóă cóă B隠ămặtăkhôngămịnă

CP2ă Khôngă khôngă khôngă khôngă B隠ămặtărấtămịnă

CP3ă khôngă khôngă khôngă khôngă B隠ămặtămịnă

Kếtăquảăquanăsátăkhuyếtăt壱tăb隠ămặtălõiăBPSĐCCăởăBảngă9ăchoăthấy:ădùăchỉălàăphươngăphápă
địnhătính,ănhưngăquaăđóăcũngăphảnăánhăđượcăkhảănĕngăđi隠năđầyăc栄aăhỗnăhợpăBPS.ăCùngămộtă
khoảngăđộăchảyătỏaăSFă600ăậă650ămmănhưngăCP1ăkhôngăcóăkhảănĕngăđi隠năđầyătrongăth詠cătếă
chếătạoăpanenăkẹp.ăCóăth吋ăCP1ăcóăđộănhớtăVFălớnăhơnăCP2ăvàăCP3.ăNhưăv壱y,ăđ吋ătạoăđượcă
lớpălõiăbằngăBPSĐCC,ăngoàiăyêuăcầuăv隠ăđộăchảyăSF,ăđộănhớtăT50,ăcầnăphảiăđi隠uăchỉnhăcấpă
phốiăsaoăchoăđộănhớtăVFăphùăhợpăvớiăth詠cătếăthiăcôngăc栄aătừngăkếtăcấuăcụăth吋.ăă

Nhưăv壱yăquaăquáătrìnhăkhảoăsátăcảăCP2ăvàăCP3ăđ隠uăđạtăyêuăcầu,ătrongăđóăCP2ăcóăphầnătrộiă
hơn.ăBởiăv壱y,ăđ隠ătàiăđãăsửădụngăCP2ăđ吋ănghiênăc泳uăcácănộiădungătiếpătheo.ă

3.2 Nghiên cứu lựa chọn khung xương. 

Khungăxươngătrongăchếătạoăpanenăkẹpălàmăváchăvàătườngăkhôngăchịuăl詠căcóăvaiătrò:ăă

-ăTĕngăthêmăđộăổnăđịnhăchoătường,ăváchăvàătạoăs詠ăliênăkếtăvớiăcácătường,ăváchăkhácă(nếuă
có)ămàăkhôngăcầnăphảiăthêmăcộtăchốngăphụătạiăvịătríănốiăkếtăgi英aă2ătườngăhoặcăvách.ă

-ăTĕngăc泳ngătạiăcácăvịătríălắpăđặtăcửaăraăvào,ăcửaăsổăvàăcácăvịătríăcầnăthiếtăkhác.ă

-ăĐốiăvớiăpanenăkẹpăđổătạiăchỗ:ăkhungăxươngălàăphươngăti羽năkếtănốiătrướcătường,ăváchăvớiă
dầm,ăsànăcộtăvàăkếtănốiă2ătấmămặtăđ吋ăthiăcôngălớpălõi.ă

-ăSauăkhiălõiăBPSăđóngărắn,ăkhungăxươngăgópăphầnănângăcaoăkhảănĕngăchịuătảiăngangăchoă
tường,ăvách.ă

Từăphânătíchătrên,ănhómăđ隠ătàiănh壱năthấyăkhôngăcầnăthiếtăphảiăthiếtăkếăchếătạoăkhungăxươngă
riêngăchoăpanenăkẹpămàăsửădụngăchungăcácăkhungăxươngăchếătạoăchoăváchăthạchăcao,ăváchă
FCăđ吋ăchếătạoăpanenăkẹpălàmătường,ăváchăkhôngăchịuăl詠c.ă

3.3 Chế tạo panen tại công trường 

-ăLắpăđặtăcácăthanhăU-Trackătheoăphươngăváchătrênăsànănhàăvàătrầnănhà,ăkhoảngăcáchăgi英aă
cácătắcăkêăthépălàă400ămm.ă

-ăChènă cácă thanhă đ泳ngăC-Stubă vàoă cácă thanhă ngangă theoă phươngă thẳngă đ泳ng,ă khoảngă
cáchăgi英aăcácăthanhăđ泳ngălàă300ămm.ăBắtăvítădùăliênăkếtăchúngălạiăvớiănhau.ă
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-ăBắtăthanhăU-Trackătrênăvàădướiăphảiăthẳngăhàng.ăKhiăđịnhăvịăthanhăU-Trackătrênăphảiăđịnhă
vịăbằngăquảădọi.ăĐộăhởăc栄aăthanhăC-Stubătrênăvàădướiăchoăphépătốiăđaăăă≤ă5mmăvàăphảiăbắtăđ栄ă
4ăvítăchoămỗiăthanhăởăhaiăđầuătrênăvàădưới.ă

-ăSauăkhiă thiăcôngăxongăphầnăkhungăxươngăphảiăđợiă thiăcôngăxongăđườngăđi羽n,ănướcă thìă
mớiăđượcălắpătấm.ă

-ăBắtăcácătấmăFCăphíaăngoàiătheoăkhung,ăvítăbắtătấmăkhoảngăcáchăchi隠uăđ泳ngălàă250ămm,ă
khoảngăcáchăcáchăvítătheoăchi隠uăngangălàă300ămm.ă

-ăXửălýăcácămốiănối,ăgócălõmăbằngăbĕngălướiăvàăbộtăxửălý.ăTrámăcácălỗăvítăbằngăbộtăbả.ăă

-ăĐổăBPSĐCCălàmălớpălõi:ă

+ăSửădụngăcấpăphốiăCP2;ă

+ăV壱năhànhămáyăbơmăởăápăl詠că5ăMPa;ă

+ăBêătôngănhẹăđượcăbơmătheoăhướngătửătrênăxuốngă(Trongătrườngăhợpăphầnătrênăc栄aăpanelă
kínăthìăkhoanăcácălỗăcóăđườngăkínhă5ă-ă7ăcmăngayăvịătríăsátătrầnăvàăđặtăđầuăbơmăvàoăđ吋ăbơm).ă

Sauăquáătrìnhănghiênăc泳uănhómăđ隠ătàiăđãăchếătàoăthànhăcôngăpanenăcóătínhăchấtănhưăbảngă
10ăvàăxâyăd詠ngăcĕnăphòngăbằngăpanenănhẹătheoăphươngăphápăthiăcôngătạiăcôngătrườngăcóă
di羽nătínhă60m2ănhưăhìnhă2ă

Bảng 10. Tính chất cơ lý panen 

TT Tính chất kỹ thu壱t Đơn vị Kết quả 
1ă Khốiălượngăth吋ătíchă Kg/m3ă 1,026ă
2ă Cườngăđộănén,ăR28ă MPaă 5.25ă
3ă Tảiătrọngăuốnăgãyă kN/m2ă 44.24ă
4ă H羽ăsốăcáchănhi羽tă W/m.Kă 0.1088ă-ă0.1633ă
5ă H羽ăsốăcáchăâmă dBă 46-ă55ă

6ă Độăchốngăcháyă -ă Thuộcănhómăkhôngăcháyătheoă
QCVNă06:2010/BXDă

7ă Độăkhángănhổăđinhă Nă 1392ă
8ă Khảănĕngătreo,ămócă kgă 85ă

ă
Hình 2. Căn phòng được xây dựng bằng panen nhẹ 
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3. Kết lu壱n 

Từăcácăkếtăquảănghiênăc泳uăđãătrìnhăbàyăởătrênănhómăđ隠ătàiărútăraămộtăsốăkếtălu壱năsau:ă

Đãătiếpăc壱năgiảiăphápămớiălàmătườngănhẹăbằngăv壱tăli羽uăpanenăkẹpăvớiă2ătấmămặtălàăvánăxiă
mĕngăậăsợi,ălõiălàăbêătôngănhẹăcốtăli羽uărỗngăpolystyrolănở.ă

Đãăl詠aăchọnăđượcăcácănguyênăv壱tăli羽uăsẵnăcóătrongănướcăđ吋ăchếătạoăbêătôngănhẹăpolystyrolă
làmălớpălõiăvàăvánăxiămĕng-ăsợiălàmălớpămặt,ătrongăđóăđãăchỉăraăkhảănĕngăt壱nădụngămộtălượngă
lớnăphếăthảiănhưătroăxúcătácăthải,ăbaoăbìăpolystyrolăphếăthải,ăbộtăđáăthải.ă

Đãăl詠aăchọnăđượcăthànhăphầnăhợpălýăbêătôngănhẹăpolystyrolăt詠ălènăđ吋ăthiăcôngălớpălõiăc栄aă
panenăkẹpăởăkhốiălượngăth吋ătíchă1000ăậă1100ăkg/m3,ăcóăkhảănĕngăcáchăâm,ăcáchănhi羽t.ăĐưaăraă
thêmămộtăđóngăgópămớiăv隠ăcôngăngh羽ăchếătạoăbêătôngănhẹăt詠ălènăởăVi羽tăNam.ă

Đãăki吋mătra,ăđánhăgiáămộtăsốătínhăchấtăcơălýăvàăhóaălýăc栄aăv壱tăli羽uăpanenăkẹpătheoăhướngă
thõaămãnăcácăyêuăcầuăkỹăthu壱tăc栄aătườngăbaoăcheăvàăngĕnăcáchăhi羽năđại.ăSảnăphẩmăpanenă
kẹpănghiênăc泳uăđápă泳ngăhoànă toànăcácăyêuăcầuăc栄aă tườngăkhôngăchịuă l詠căvàă th吋ăhi羽nă s詠ă
vượtă trộiăv隠ăkhảănĕngăchịuă l詠căngang,ăđộăchốngăvaăchạmăvàăkhảănĕngă treoăv壱tănặngăsoăvớiă
tườngănhẹălàmătừăcácăv壱tăli羽uănhẹăkhác.ă

ă
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DANH MỤC ĐỀ TÀI, D衛 ÁN KHOA HỌC CỌNG NGH烏 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 

TT Tên Đ隠 tài - D詠 án Cấp quản lý CNĐT/CNDA 

 Đ隠 tài / D詠 án sản xuất thử nghiệm 

1ă
Nghiênăc泳uăchếătạoăvàă泳ngădụngătấmătườngădùngă
bêătôngăbọtă(NghịăđịnhăthưăvớiăTrungăQuốc)ăă

Nhàănướcă TS.ăVũăHảiăNamă

2ă
Nghiênăc泳uăchếă tạoăv壱tă li羽uă lọcădạngăhạtă trênăcơă
sởăđiatomiatăvàăvỏătrấuăsửădụngălọcănướcăchoănhàă
máyănướcăsinhăhoạtă(ChươngătrìnhăKC.02/16-20)ăăăă

Nhàănướcă TS.ăLưuăThịăHồng

3ă
Nghiênăc泳uăhoànăthi羽năcôngăngh羽ăsửădụngătroăbayă
thayă thếă đấtă sétă trongă sảnă xuấtă clankeă xiă mĕngă
(ChươngătrìnhăKC.02/16-20)ă

Nhàănướcă
PGS.ăTSă

LươngăĐ泳căLongă

4ă
Nghiênăc泳uăcôngăngh羽ă táiăchếăpolyurethaneăphếă
thảiă làmă v壱tă li羽uă cáchă nhi羽tă (Nghịă địnhă thưă vớiă
HànăQuốc)ă

Nhàănướcă
TS.ăMaiăNgọcă

Tâmă

5ă
Nghiênăc泳uăsửădụngăxiămĕngăhàmălượngăclanhkeă
<60%ăchoăchếătạoăbêătôngăcốtăthépălàmăvi羽cătrongă
môiătrườngăxâmăth詠căCO2,ăSO4

2-ăvàănướcăbi吋nă
Bộă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

6ă
Biênă soạnă tàiă li羽uă “Hướngă d磯nă sửă dụngă cácă loạiă
phếăthảiăch泳aănĕngălượngălàmănhiênăli羽uăthayăthếă
trongăngànhăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng”ă

Bộă
ThS.ăLêăĐ泳că

Thịnhă

7ă

Nghiênă c泳uă xácă địnhă khảă nĕngă khíă hóaă rácă thảiă
sinhă hoạtă tạiă Vi羽tă Nam,ă xâyă d詠ngă tàiă li羽uă hướngă
d磯n,ătínhătoánăkhíăhóaărácăsinhăhoạtălàmănhiênăli羽uă
thayăthếă

Bộă KS.ăLêăCaoăChiến

8ă
Nghiênăc泳uăsửădụngăphếăthảiăcôngănghi羽păchếătạoă
v壱tă li羽uăgiaăcốăn隠năđấtăyếuă theoăcôngăngh羽ăCDMă
choăkhuăv詠căvenăbi吋năởămi隠năBắcă

Bộă KS.ăTạăVĕnăLuână
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TT Tên Đ隠 tài - D詠 án Cấp quản lý CNĐT/CNDA 

9ă
Nghiênăc泳uăl詠aăchọnăchấtăkếtădínhăvàăphụăgiaăchoă
chếă tạoă bêă tôngă cóă cốtă giaă cườngă sửă dụngă cátă
bi吋n,ănướcăbi吋nă

Bộă ThS.ăLêăVi羽tăHùng

10ă
Nghiênăc泳uăsửădụngăthạchăcaoătừănhàămáyăphână
bónăDAPăvàă thạchăcaoăFGDălàmănguyênă li羽uăsảnă
xuấtătấmăthạchăcaoăthôngăthườngăă

Bộă
ThS.ăTrịnhăThịă

Châmă

11ă

Nghiênăc泳u,ăxâyăd詠ngăđ隠ăánănângăcaoănĕngăsuất,ă
chấtă lượngă sảnă phẩmă hàngă hóaă c栄aă cácă doanhă
nghi羽păsảnăxuấtă v壱tă li羽uăxâyăd詠ngăVi羽tăNamăđếnă
nĕmă2020ă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

12ă
Nghiênă c泳uă chếă tạoă gốmămàngă lọcă sửădụngă choă
lọcănướcăuốngătinhăkhiếtă

Bộă
KS.ăQuáchăThanhă

Tùngă

13ă
Nghiênă c泳uă chếă tạoă v壱tă li羽uă chènă kheă coă giãnă
đườngăbêătôngăxiămĕngătừăphếăthảiăbitumăcốcăhóaă
vàăphếăthảiălưuăhuỳnhă

Bộă KS.ăTháiăDuyăĐ泳c

14ă
Nghiênă c泳uă chếă tạoă xiă mĕngă đóngă rắnă nhanhă
cườngă độă caoă đ吋ă sửaă ch英aă cácă côngă trìnhă cầu,ă
đường,ăsânăbay,ăbếnăcảngă

Bộă TS.ăLưuăThịăHồng

15ă
Nghiênă c泳uă giảiă phápă côngă ngh羽ă tĕngă khảă nĕngă
chốngăthấmănướcăc栄aăgạchăbêătôngă

Bộă
TS.ăNguy宇nă
DươngăĐịnhă

16ă
Hoànăthi羽năcôngăngh羽ăsửădụngăbùnăthảiănhàămáyă
nhômă tấmă làmă nguyênă li羽uă sảnă xuấtă xiă mĕngă
aluminăCA50ă

BộăCôngă
Thươngă

TS.ăLưuăThịăHồng

17ă
Nghiênă c泳u,ă đánhă giáă hi羽nă trạngă vàă đ隠ă xuấtă giảiă
phápă thúcă đẩyă 泳ngă dụngă v壱tă li羽uă tiếtă ki羽mă nĕngă
lượngăphùăhợpăchoăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăởăVNă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

18ă

Nghiênă c泳u,ă sửă dụngă troă bayă nhi羽tă đi羽nă chếă tạoă
v壱tă li羽uăvàăgiảiăphápăthiăcôngălớpăph栄ăchốngăphátă
tánăôănhi宇măvàăc泳ngăhóaăchoăcácăbãiă ch泳aăchấtă
thảiărắnăcôngănghi羽pă

Bộă
ThS.ăLêăVĕnă

Quangă
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19ă
Nghiênă c泳uă giảiă phápă tổngă th吋ă khắcă phụcă hi羽nă
tượngăthấm,ăn泳tăc栄aăcácăcôngătrìnhăxâyăd詠ngăsửă
dụngăVLXKNă

Bộă TS.ăVũăHảiăNamă

20ă
Xâyă d詠ng,ă ápă dụngă thíă đi吋mă cácă giảiă phápă nângă
caoănĕngăsuấtăvàăchấtă lượngăsảnăphẩmătạiăcơăsởă
sảnăxuấtăv壱tăli羽uăốpălát.ă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

21ă

Nghiênăc泳uăxửălýăvàăsửădụngăphếăthảiăv壱tăli羽uăchịuă
lửaă c栄aă ngànhă côngă nghi羽pă luy羽nă thépă đ吋ă làmă
nguyênă li羽uăsảnăxuấtăv壱tă li羽uăchịuă lửaăvàăv壱tă li羽uă
xâyăd詠ngă

Bộă
ThS.ăHoàngăLêă

Anhă

22ă
Nghiênăc泳uăsửădụngănanoăsilicaă(SiO2)ălàmăchấtăkếtă
dínhăchếătạoăbêătôngăchịuălửa,ăb隠năhóaăcaoăcấpă

Bộă TS.ăVũăVĕnăDũngă

23ă Nghiênăc泳uăchếătạoăth栄yătinhăbọtăcáchănhi羽tă Bộă
ThS.ăNguy宇năVĕnă

Minhă

24ă
Nghiênăc泳uăchếătạoăsảnăphẩmăchịuălửaăcompositeă
h羽ăCácbuaăSilică (SiC)ă liênă kếtăNitruaăSilică (Si3N4)ă
dùngăchoălòăcôngănghi羽pă

Bộă
KS.ăNguy宇năThịă

ThuăHàă

25ă
Đánhă giá,ă ki吋mă kêă khíă nhàă kínhă trongă sảnă xuấtă
VLXDă(Xiămĕng,ăkính,ăgạchăốpălát,ăgạchăxâyănung,ă
s泳ăv羽ăsinh)ăvàăđ隠ăxuấtăgiảiăphápăquảnălýăphùăhợpă

Bộă
KS.ăPhạmăBằngă

Hảiă

26ă
Nghiênăc泳uăsửădụngăxúcătácăđãăquaăsửădụngăc栄aă
phânăxưởngăcrackingădầuămỏălàmănguyênăli羽uăSXă
gốmăs泳ă

Bộă
KS.ăNguy宇năVĕnă

Trungă

27ă
Nghiênă c泳uă chếă tạoă v英aă chốngă cháyă siêuă nhẹă
phună ph栄ă bảoă v羽ă cấuă ki羽nă thépă trongă cácă côngă
trìnhăxâyăd詠ngădânădụngăvàăcôngănghi羽pă

Bộă
KS.ăLưuăHoàngă

Sơnă

28ă
Nghiênăc泳uăápădụngăh羽ăthốngăquảnălýănĕngălượngă
theoă tiêuă chuẩnă ISOă50001ă choămộtă sốă loạiă hìnhă
doanhănghi羽păsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Bộă
ThS.ăTrầnăThịăThuă

Hàă
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29ă
Nghiênă c泳uă xâyă d詠ngă h羽ă sốă phátă thảiă choă cácă
ngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă(V壱tăli羽uăốpălát,ă
kínhăxâyăd詠ng,ăs泳ăv羽ăsinh)ă

Bộă
KS.ăCaoăThịăTúă

Maiă

30ă

Nghiênă c泳uă xâyă d詠ngăbộă côngă cụă đánhă giá,ă cấpă
ch泳ngănh壱năsảnăphẩmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngăxanh.ăÁpă
dụngăthửănghi羽măchoă02ăloạiăv壱tă li羽u:ăxiămĕngăvàă
s泳ăv羽ăsinhă

Bộă KS.ăLêăCaoăChiến

31ă
Nghiênă c泳uă sửă dụngă xỉă luy羽nă gangă vàă xỉă luy羽nă
thépălàmăcốtăli羽uăchoăbêătôngăxiămĕngă

Bộă
ThS.ăNguy宇năVĕnă

Đoànă

32ă
Nghiênă c泳uă chếă tạoă cấuă ki羽nă bêă tôngă sửă dụngă
troăxỉănhi羽tăđi羽năvàăv壱tă li羽uătạiăchỗă(cátăbi吋n,ăcátă
nhânătạo)ă

Bộă ThS.ăLêăVi羽tăHùng

33ă
Nghiênăc泳uăthayăthếăsợiăamiĕngăbằngăcácăloạiăsợiă
khácătrongăsảnăxuấtătấmălợpăamiĕngăxiămĕngă

Bộă
ThS.ăNguy宇năVĕnă

Huynhă

34ă
Nghiênă c泳uă ràă soátă bổă sungă hoànă thi羽nă cácă vĕnă
bảnă quyă phạmă phápă lu壱tă đi隠uă tiếtă v隠ă tiêuă chuẩn,ă
quyăchuẩnăkỹăthu壱tăxâyăd詠ngă

Bộă
TS.ăLêăTrungă

Thànhă

35ă
Xâyă d詠ng,ă ápă dụngă thíă đi吋mă cácă giảiă phápă nângă
caoănĕngăsuấtăchấtălượngăsảnăphẩmătạiăcơăsởăsảnă
xuấtăs泳ăv羽ăsinhăă

Bộă
ThS.ăKhổngăThịă

Giangă

36ă
Xâyăd詠ngătàiăli羽uăv隠ăh羽ăthốngăquảnălýăchấtălượng,ă
môiă trường,ănĕngă lượng,ăană toànăvàăcácăcôngăcụă
cảiătiếnănĕngăsuấtăchấtălượngăsảnăphẩmăă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

37ă
Nghiênă c泳uă xâyă d詠ngă chiếnă lượcă phátă tri吋nă v壱tă
li羽uăxâyăd詠ngăVi羽tăNamăthờiăkỳă2021ă-ă2030,ăđịnhă
hướngăđếnănĕmă2050ă

Bộă
TS.ăLêăTrungă

Thànhă

38ă
Nghiênă c泳u,ă ràă soátă h羽ă thốngă cácăQCVN,ă TCVNă
trongălĩnhăv詠căVLXDăvàăđ隠ăxuất,ăkiếnănghịă

Bộă
TS.ăLêăTrungă

Thànhă
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39ă
Nghiênă c泳u,ă khảoă sát,ă xâyă d詠ngă báoă cáoă thànhă
t詠uăKHCNălĩnhăv詠căVLXDătrongănướcăvàă thếăgiớiă
trongănĕmă2019ă

Bộă TS.ăLưuăThịăHồng

40ă
T壱pă huấnă v隠ă chỉă d磯nă kỹă thu壱tă lĩnhă v詠că VLXD,
tiêuăchuẩnă

Bộă
ThS.ăPhùngăTrọngă

Quy隠nă

41ă

Nghiênăc泳uătổngăhợpăth詠cătrạngăsửădụngăcácăsảnă
phẩmă sơnă chốngă ĕnă mòn,ă chịuă môiă trườngă xâmă
th詠căchoăbêă tôngăvàăbêă tôngăcốtă thép.ăPhână tích,ă
đánhăgiáăưuănhượcăđi吋măc栄aătừngăloạiăvàăđ隠ăxuấtă
cácăgiảiăphápănghiênăc泳uăkhắcăphụcă

Bộă
TS.ăTrịnhăMinhă

Đạtă

42ă
Xâyă d詠ngă tiêuă chí,ă chươngă trìnhă dánă nhãnă nĕngă
lượngăchoăVLXDăăă

Bộă KS.ăLêăCaoăChiến

43ă
Nghiênă c泳uă chếă tạoă tấmă kêă trụă đỡă choă lòă nungă
gốmăs泳ătrênăn隠năgốmăcordierite-zirconă

Bộă
KS.ăNguy宇năVĕnă

Trungă

44ă
Nghiênăc泳uăchếătạoăm詠căinăkỹăthu壱tăsốăchoăgạchă
gốmăốpălátă

Bộă
ThS.ăNguy宇năH英uă

Tàiă

45ă
Nghiênă c泳uă xâyă d詠ngă tiêuă chuẩnă vàă chỉă d磯nă kỹă
thu壱tăsửădụngăphếăthảiăpháădỡăcôngătrìnhăvàăphếă
thảiăxâyăd詠ngă(PTPDă&ăXD)ălàmăv壱tăli羽uăsanălấpă

Bộă
ThS.ăNguy宇năVĕnă

Hoană

46ă
Nghiênă c泳uă xâyă d詠ngă địnhă m泳că sửă dụngă nĕngă
lượngă choă mộtă sốă sảnă phẩmă v壱tă li羽uă xâyă d詠ngă
ch栄ăyếuă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

47ă
Nghiênă c泳uă chếă tạoă cốtă li羽uă chịuă lửaă caoă nhômă
thiêuăkếtăcaoăcấpă(Tabular)ăchoăngànhăCNăsảnăxuấtă
v壱tăli羽uăchịuălửaătừănguồnănguyênăli羽uătrongănướcă

Bộă
ThS.ăTrầnăThịă
MinhăHảiă

ă Nhiệm v映 thuộc s詠 nghiệp kinh tế 

48ă
Đi隠uă tra,ă khảoă sátă xâyă d詠ngă h羽ă thốngă cơă sởă d英ă
li羽uă v隠ă sảnă xuấtă vàă sửă dụngă tàiă nguyênă khoángă
sảnălàmăVLXDăởăVi羽tăNamă

Bộă
KS.ăNguy宇năThịă

ThuăHàă
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49ă

Đi隠uătra,ăđánhăgiáătìnhăhìnhăsửădụngăbêătôngăvàăbêă
tôngăcốtă thépă trongămôiă trườngăbi吋n,ăvenăbi吋năvàă
đ隠ăxuấtăăcácăgiảiăphápănângăcaoăđộăb隠năcôngătrìnhă
bêătôngăcốtăthépătạiăvùngăbi吋năVi羽tăNamă

Bộă
KS.ăNgôăVĕnă

Thắngă

50ă
Quyă hoạchă phátă tri吋nă v壱tă li羽uă xây,ă lợpă nungă vàă
khôngă nungă ởă Vi羽tă Namă đếnă nĕmă 2020ă vàă tầmă
nhìnăđếnănĕmă2030ă

Bộă
PGS.TS.ă

LươngăĐ泳căLongă

51ă
Quyăhoạchăphátă tri吋năkínhăxâyăd詠ngăởăVi羽tăNamă
đếnănĕmă2020ăvàătầmănhìnăđếnănĕmă2030ă

Bộă
ThS.ăNguy宇năTiếnă

Đỉnhă

52ă
Ràăsoát,ăxâyăd詠ngădanhămụcăvàăghiămãăsốăHSăđốiă
vớiă hàngăhóaă xuất,ă nh壱pă khẩuă v壱tă li羽uă xâyă d詠ngă
vàăkhoángăsảnălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Bộă
KS.ăNguy宇năThịă

ThuăHàă

53ă
L壱păbáoăcáoăđánhăgiáămôiă trườngăchiếnă lượcăquiă
hoạchăphátătri吋năvôiăđếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngă
đếnănĕmă2030ă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

54ă
L壱păbáoăcáoăđánhăgiáămôiătrườngăchiếnălượcăchoă
Quyăhoạchăphátă tri吋năkínhăxâyăd詠ngăởăVi羽tăNamă
đếnănĕmă2020ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ăă

Bộă
KS.ăPhạmăBằngă

Hảiă

55ă
Quyăhoạchăthĕmădòăkhaiăthác,ăchếăbiếnăvàăsửădụngă
khoángăsảnă làmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăch栄ăyếuăởăVi羽tă
Namăđếnănĕmă2025ăvàăđịnhăhướngăđếnănĕmă2030ă

Bộă

TS.ăLêăTrungă
Thànhă

ThS.ăNguy宇năTiếnă
Đỉnhă

56ă
Quyăhoạchăphátătri吋năcôngănghi羽păxiămĕngăVNăđếnă
nĕmă2025,ătầmănhìnăđếnănĕmă2035ă

Bộă
PGS.TSăLươngă

Đ泳căLongă

57ă
Quyăhoạchăthĕmădò,ăkhaiăthácăvàăsửădụngăkhoángă
sảnălàmăxiămĕngăVNăđếnănĕmă2025,ătầmănhìnăđếnă
nĕmă2035ă

Bộă

TS.ăLêăTrungă
Thànhă

ThS.ăNguy宇năTiếnă
Đỉnhă
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58ă
Đi隠uă traă khảoă sátă tìnhăhìnhă sảnă xuấtă vàă sửădụngă
cátănghi隠nă thayă thếăcátă t詠ănhiênăđ隠ăxuấtăcácăgiảiă
phápătĕngăcườngăsửădụngăcátănghi隠năthayăthếăă

Bộă
ThS.ăNguy宇năVĕnă

Đoànă

59ă
Nghiênăc泳uăxâyăd詠ngăchiếnă lượcăphátă tri吋năcôngă
nghi羽pă Xiă mĕngă VNă đếnă nĕmă 2030ă vàă tầmă nhìnă
đếnănĕmă2050ă

Bộă
TS.ăLêăTrungă

Thànhă

60ă

Đi隠uă tra,ă khảoă sátă nguồnă phếă thảiă v壱tă li羽uă chịuă
lửaă c栄aăngànhăCNă luy羽nă thép,ă xiămĕng,ă gốmăkỹă
thu壱t,ă s泳ă v羽ă sinh,ă th栄yă tinh,ă hóaă chất…;ă phână
loại,ăđánhăgiáăm泳căđộăảnhăhưởngătớiămôiătrườngă
vàă đ隠ă xuấtă cơă chếă chínhă sáchă đ吋ă xửă lý,ă táiă sửă
dụngăcácănguồnăphếăthảiăchịuălửaăđ吋ăSXăv壱tă li羽uă
chịuălửaăvàăVLXDă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Kimă

ă Nhiệm v映 thuộc s詠 nghiệp bảo vệ môi trư運ng 

61ă

Ki吋mă tra,ă giámă sátă v隠ă côngă tácă BVMTă cácă đốiă
tượngă thuộcă phạmă viă ch泳că nĕngă quảnă lýă c栄aă
ngànhăXD,ă xửă lýă tri羽tă đ吋ă cácă cơăsởăgâyăôănhi宇mă
MTănghiêmătrọngăă

Bộă
KS.ăTrầnăThịă
PhươngăThúyă

62ă
Xâyăd詠ngăhướngăd磯năcôngătácăbảoăv羽ămôiătrườngă
choăngànhăxiămĕngă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

63ă
Xâyă d詠ngă tiêuă chíă vàă quyă trìnhă ch泳ngă nh壱nă sảnă
phẩmăxanhăchoăngànhăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Bộă KS.ăLêăCaoăChiến

64ă

Xâyăd詠ngă tiêuăchíăđánhăgiá,ăphână loạiăcácăcơăsởă
sảnăxuấtătấmălợpăamiĕngăxiămĕngăvàăxâyăd詠ngălộă
trìnhă hoànă thi羽nă côngă ngh羽ă sảnă xuất,ă giảmă tácă
độngătớiămôiătrường,ăs泳căkhỏeăngườiălaoăđộngă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

65ă

Ki吋mă traă côngă tácă bảoă v羽ă môiă trườngă cácă đốiă
tượngă thuộcă phạmă viă ch泳că nĕngă quảnă lýă c栄aă
ngànhăXâyăd詠ng,ăđ隠ăxuấtăbi羽năphápăxửălýătri羽tăđ吋ă
cácăcơăsởăgâyăôănhi宇mămôiătrườngănghiêmătrọngăă

Bộă
KS.ăTrầnăThịă
PhươngăThúyă
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66ă
Ràă soátă cácă báoă cáoă ĐTMă đượcă phêă duy羽t,ă cácă
côngătrìnhăxửălýăchấtăthải,ăcácăbi羽năphápăBVMTăc栄aă
cácăd詠ăán,ăcơăsởăsảnăxuấtălớnăc栄aăngànhăxâyăd詠ngă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

67ă

Ki吋mă traă côngă tácă bảoă v羽ă môiă trườngă cácă đốiă
tượngă thuộcă phạmă viă ch泳că nĕngă quảnă lýă c栄aă
ngànhăxâyăd詠ng,ăđ隠ăxuấtăgiảiăphápăxửă lýă tri羽tăđ吋ă
cácăcơăsởăgâyăôănhi宇mămôiătrườngănghiêmătrọngă

Bộă
ThS.ăTrầnăThịă
PhươngăThúyă

68ă
Đi隠uă tra,ă khảoă sát,ă xâyă d詠ngăbáoă cáoă hi羽nă trạngă
bảoăv羽ămôiă trườngăngànhăxâyăd詠ngă(lĩnhăv詠căv壱tă
li羽uăxâyăd詠ng)ă

Bộă
ThS.ăĐỗăTiếnă

Trungă

69ă

Đi隠uătra,ăkhảoăsát,ăđánhăgiáăkhảănĕngătáiăchế,ă táiă
sửădụngăchấtă thảiă rắnăxâyăd詠ngă làmăv壱tă li羽uăsană
lấpă thayă thếăcátă t詠ănhiênăvàă làmănguyênă li羽uăchoă
cácăngànhăsảnăxuấtăkhácă

Bộă
KS.ăNguy宇năHồngă

Quangă

70ă
Đi隠uătra,ăkhảoăsát,ăxâyăd詠ngăbáoăcáoăcôngătácăbảoă
v羽ămôiătrườngăngànhăxâyăd詠ngăă

Bộă
KS.ăPhạmăBằngă

Hảiă

71ă

Ki吋mă tra,ă giámă sátă v隠ă côngă tácă BVMTă cácă đốiă
tượngă thuộcă phạmă viă ch泳că nĕngă quảnă lýă c栄aă
ngànhăXâyăd詠ng,ă xửă lýă tri羽tă đ吋ă cácă cơă sởăgâyăôă
nhi宇mămôiătrườngănghiêmătrọngă

Bộă
ThS.ăTrầnăThịă
PhươngăThúyă

72ă

Khảoăsát,ăđánhăgiá,ăxâyăd詠ngăCSDL,ăđ隠ăxuấtăcácă
giảiă phápă quảnă lý,ă sửă dụngă troă xỉă nhàămáyă nhi羽tă
đi羽nălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ng,ăv壱tăli羽uăsanălấpăvàăquyă
trìnhăki吋măsoátăôănhi宇mămôiătrườngă

Bộă
ThS.ăNguy宇năThịă

Tâmă

73ă

Khảoăsát,ăđánhăgiá,ăxâyăd詠ngăCSDL,ăđ隠ăxuấtăcácă
giảiăphápăquảnălý,ăsửădụngăxỉăthépănhàămáyăluy羽nă
gangăthépă làmăv壱tă li羽uăxâyăd詠ng,ăv壱tă li羽uăsană lấpă
vàăquyătrìnhăki吋măsoátăôănhi宇mămôiătrườngă

Bộă KS.ăLêăCaoăChiến

74ă
Đi隠uătra,ăkhảoăsát,ăxâyăd詠ngăbáoăcáoăcôngătácăbảoă
v羽ămôiătrườngăngànhăxâyăd詠ngă

Bộă
KS.ăPhạmăBằngă

Hảiă
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75ă

Ki吋mătra,ăgiámăsátăv隠ăcôngătácăbảoăv羽ămôiătrườngă
cácăđốiă tượngă thuộcăphạmăviă ch泳cănĕngăquảnă lýă
c栄aăngànhăXâyăd詠ng,ăxửălýătri羽tăđ吋ăcácăcơăsởăgâyă
ôănhi宇mămôiătrườngănghiêmătrọngă

Bộă
ThS.ăTrầnăThịă
PhươngăThúyă

ă Nhiệm v映 nghiên c泳u đặt hàng c栄a doanh nghiệp 

76ă
Nghiênăc泳uăki吋mătraăđộăb隠năc栄aăbêătôngăcốtăthépă
trongămôiătrườngăxâmăth詠că(nướcăbi吋n)ăă

CôngătyăSIIT,ă
TháiăLană

ThS.ăLêăVi羽tăHùng

77ă
Nghiênăc泳uăkhảănĕngăsảnăxuấtăv壱tăli羽uăgiaăcốăđấtăsửă
dụngăxỉălòăcaoătrongănướcăởăquyămôăcôngănghi羽pă

CôngătyăCPă
V壱tăli羽uătínhă
nĕngăcaoă
(Himat)ă

ThS.ăTạăVĕnăLuân

78ă
Nghiênăc泳uăki吋mătraăđánhăgiáăchấtălượngătấmălợpă
Amiangăxiămĕngă

Côngătyă
TNHHăthươngă
mạiăvàădịchăvụă

Vi羽tăHảiă

TS.ăVũăHảiăNamă

79ă Nghiênăc泳uăđánhăgiáăm磯uăcôngăngh羽ă

CôngătyăCPă
địaăchấtăvàă
môiătrườngă
mi隠năĐôngă

ThS.ăNguy宇năH英uă
Tàiă

80ă Nghiênăc泳uăsửădụngăcátănghi隠năchoăbêătông,ăv英aă
Côngătyă

TNHHăHồngă
Phongă

ThS.ăLêăVi羽tăHùng

81ă
Nghiênă c泳uă xâyă d詠ngă tiêuă chuẩnă TCVNă Thạchă
CaoănhânătạoălàmăphụăgiaăchoăXMă

CôngătyăCPă
DAP-

Vinachemă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

82ă
Nghiênăc泳uăđánhăgiáăcácănguồnătroăbayănhi羽tăđi羽nă
tạiăVi羽tăNamă

Côngătyăxiă
mĕngăNghiă

Sơnă
ThS.ăLêăVi羽tăHùng
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83ă
HỗătrợăphòngăTNăTâyăBắcăTháiăBìnhăDươngăXDTCă
choă DAă "Th詠că hi羽nă nhi羽mă vụă tĕngă trưởngă xanh
tạiăVN"ă

Vi羽năBattleă
Memorială-ă
CNăTâyăBắcă
TháiăBìnhă
Dươngă

ThS.ăNguy宇năThịă
Tâmă

84ă
Nghiênă c泳uă đánhă giáă khảă nĕngă sửă dụngă nguyênă
li羽uăđ吋ăSXXMăchoăNMăXMăTânăThắngă-ăNgh羽ăAnă

Liênăđoànăđịaă
chấtăTâyăBắcă

CN.ăNguy宇năThịă
Maiă

85ă
Nghiênăc泳uăsoăsánhă tínhăchấtăcơă lýăbêă tôngăkhốiă
lớnăđượcăchếătạoătừănguyênăv壱tăli羽uăVi羽tăNamăvàă
HànăQuốcă

Côngătyă
TNHHăđầuătưă
vàăTMăSaoă

Sángă

ThS.ăPhạmăĐ泳că
Tuấnă

86ă
Nghiênă c泳uă vàă phână tíchă cácă chỉă tiêuă VLXDă baoă
gồmăXiămĕng,ăkính,ăvôi,ăgốmăs泳,ăthiếtăbịăv羽ăsinhăvàă
gạchănungăởăVNă

Winrockă
Internatională

ThS.ăLêăĐ泳că
Thịnhă

87ă
Nghiênăc泳uăsửădụngăphosphogypsumăc栄aăCôngătyă
DAPăĐìnhăVũălàmăv壱tăli羽uăsanăn隠nă

CôngătyăCPă
DAP-

Vinachemă

ThS.ăTrịnhăThịă
Châmă

88ă
Nghiênăc泳uăđánhăgiáăcácătínhăchấtăc栄aăThạchăcaoă
phosphoă

Côngătyă
TNHHăNgọcă

Linhă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

89ă
Nghiênăc泳uăđánhăgiáăchấtălượngăvàăđặcătínhăcôngă
ngh羽ăđáăvôiălàmăNLSXăvôiăcôngănghi羽pămỏăđáăvôiă
khốiăD-TânăLâmă

Liênăđoànă
địaăchấtă

BắcăTrungăBộă

CN.ăNguy宇năThịă
Maiă

90ă
Nghiênă c泳uă đánhă giáă khảă nĕngă sửă dụngă nguyênă
li羽uăđ吋ăsảnăxuấtăxiămĕngăchoăNMăXiămĕngăTâyăNinh

CôngătyăCPătưă
vấnăvàăđầuătưă
SaoăĐấtăVi羽tă

CN.ăNguy宇năThịă
Maiă

91ă
Nghiênă c泳uă v隠ă xỉă hạtă lòă caoă nghi隠nă mịnă vàă tínhă
nĕngăc栄aăbêătôngăsửădụngăGGBFSă

Côngătyă
TNHHătàiă

nguyênăCHCă
Vi羽tăNamă

ThS.ăLêăVi羽tăHùng
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92ă Đánhăgiáăchấtălượngăm磯uătroăbayăă
Trungătâmă
nĕngălượngă

thanăNh壱tăBảnă
ThS.ăLêăVi羽tăHùng

93ă
Nghiênăc泳uătínhăchấtătroăbayăđ吋ălàmăphụăgiaăchoăxiă
mĕng,ăbêătông,ăv英aăvàătưăvấnăápădụngăHTQLăchấtă
lượngăSPătroăbayăphùăhợpăISOă9001:2015ă

Côngătyă
TNHHăgangă
thépăHưngă
nghi羽pă

FormosaăHàă
Tĩnhă

ThS.ăLêăVi羽tăHùng

94ă Nghiênăc泳uăđánhăgiáămộtăsốătínhăchấtăc栄aăxỉăthépă
Formosaăă

Côngătyă
TNHHăgangă
thépăHưngă
nghi羽pă

FormosaăHàă
Tĩnhă

ThS.ăTrịnhăThịă
Châmă

95ă

Hỗătrợă泳ngădụngăcôngăngh羽ăth詠căhi羽năd詠ăánăthuộcă
chươngătrìnhăhỗătrợă泳ngădụngăvàăchuy吋năgiaoăKHă
vàăcôngăngh羽ăphụcăvụăPTKTXHănôngă thôn,ămi隠nă
núi,ăvùngădânătộcăthi吋uăsốăGĐă2016-2025ă

Côngătyă
TNHHăQuangă

Minhă
TS.ăVũăHảiăNamă

96ă
Nghiênă c泳uă sửădụngă troă bayă nhi羽tă đi羽năFormosaă
thayăthếămộtăphầnăđấtăsétăđ吋ăSXăclanhkeăXMăchoă
CtyăXMăNghiăSơnă

CôngătyăXMă
NghiăSơnă
(NSCC)ă

ThS.ăHàăVĕnăLână

97ă
ĐánhăgiáăchấtălượngăSPăxỉăthépătáiăchếăvàătưăvấnă
thiếtăl壱păh羽ăthốngăQLăchấtălượngăsảnăphẩmăxỉăthépă
làmăVLXDă

CôngătyăCPă
Tàiănguyênă

xanhă
ThS.ăLêăVi羽tăHùng

98ă Nghiênă c泳uă đánhă giáă tínhă chấtă c栄aă thạchă caoă
Phosphoă

CôngătyăCPă
ThạchăCaoă
ĐìnhăVũă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

99ă
Nghiênă c泳uă tưă vấnă xâyă d詠ngă h羽ă thốngă quảnă lýă
chấtălượngăchoăSPătroăđáyăvàăthạchăcaoăFGDătheoă
ISOă9001:2015ă

Côngătyă
TNHHăgangă
thépăHưngă
nghi羽pă

FormosaăHàă
Tĩnhă

ThS.ăLêăVi羽tăHùng
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100ă
Nghiênă c泳uă đánhă giáă tínhă chấtă c栄aă thạchă caoă
phosphoă

CôngătyăTưă
vấnăđầuătưă
phátătri吋năxiă

mĕngă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

101ă
Nghiênă c泳uă đánhă giáă chấtă lượngă kỹă thu壱tă vàă ană
toànămôiă trườngă c栄aă đoạnă đườngă thíă nghi羽mă sửă
dụngăthépătáiăchếă

Côngătyă
TNHHăgangă
thépăHưngă
nghi羽pă

FormosaăHàă
Tĩnhă

ThS.ăLêăVi羽tăHùng

102ă
Nghiênăc泳uăđánhăgiáătínhăchấtăcảuătroăxỉănhi羽tăđi羽nă
NaăDươngă

CôngătyăCPă
Nonănướcă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

103ă

Nghiênă c泳uă sửă dụngă xỉă hạtă lòă caoă nghi隠nă mịnă
(GGBFS)ăchoăchếătạoăxiămĕngăPCB40ăvàăxiămĕngă
đaăcấuătửătrênăcơăsởăphốiătrộnăvớiăxiămĕngăPCB40ă
đạiădi羽nătrênăthịătrườngă

Côngătyă
TNHHătàiă

nguyênăCHCă
Vi羽tăNamă

ThS.ăLêăVi羽tăHùng

104ă
Nghiênăc泳uăđánhăgiáăảnhăhưởngăc栄aăphụăgiaăbêă
tôngăđếnălưuăđộngăc栄aăv英aătươiă

CôngătyăXMăă
NghiăSơnă

Nguy宇năVĕnăLinhă

105ă
Nghiênă c泳uă đánhă giáă khảă nĕngă sửă dụngă troă xỉă
nhi羽tăđi羽năNaăDươngăSXăgạchăkhôngănungă

CôngătyăCPă
Nonănướcă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

106ă

Nghiênă c泳uă sửă dụngă cátă bi吋nă quaă xửă lýă làmă cốtă
li羽uăchoăbêăôngăvàătưăvấnăthiếtăl壱păh羽ăthốngăquảnă
lýă chấtă lượngăSPăcátăbi吋năquaăxửă lýă làmăcốtă li羽uă
choăbêătôngă

Côngătyă
TNHHăQuană

Minhă
ThS.ăLêăVi羽tăHùng

107ă
Nghiênă c泳uă đánhă giáă tínhă chấtă c栄aă thạchă caoă
phosphoă

CôngătyăCPă
thạchăcaoă
ĐìnhăVũă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

108ă
Nghiênăc泳uăđánhăgiáăsửădụngăxỉăthépătáiăchếălàmă
VLXDăvàătưăvấnăthiếuăl壱păHTQLăchấtălượngăSPăxỉă
thépă

CôngătyăCPă
thépăHòaăPhátă
DungăQuấtă

ThS.ăLêăVi羽tăHùng
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109ă
Nghiênă c泳uă đánhă giáă tínhă chấtă c栄aă thạchă caoă
phosphoă

CtyăCPăthạchă
caoăĐìnhăVũă

ThS.ăNguy宇năVĕnă
Hoană

110ă
Nghiênăc泳uăđánhăgiáătínhăchấtăxỉăhạtălòăcaoăluy羽nă
gangă vàăXMă xỉă thươngă hi羽uăSaăKimă c栄aă côngă tyă
TopăAă

CôngătyăCPă
đầuătưăHoàngă

Hảiă

ThS.ăKhổngăThịă
Giangă

111ă
Nghiênă c泳uă xácă địnhă thịă phầnă gạchă khôngă nungă
(GKN)ăgiaiăđoạnătừă2016ăđếnă2020ă

D詠ăánătĕngă
cườngăsảnă
xuấtăvàăsửă
dụngăgạchă

khôngănungăởă
Vi羽tăNamă

ThS.ăLêăĐ泳că
Thịnhă

112ă Nghiênăc泳uăthửănghi羽măchấtălượngăthangămáyă

CôngătyăCPă
đầuătưăcôngă
ngh羽ăngôiăsaoă

ChâuăÁă

ThS.ăLêăCaoă
Chiếnă

113ă
Nghiênă c泳u,ă chuy吋nă giaoă côngă ngh羽ă sảnă phẩmă
keoădánăgạchăă

CôngătyăCPă
Primeăgroupă

TS.ăTrịnhăMinhă
Đạtă
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DANH MỤC CÁC D衛 ÁN XÂY D衛NG / SOÁT XÉT QCVN, TCVN 

GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 

TTă Nămă Số hiệu TCVNă Tên tiêu chuẩn quốc giaă Tác giảă

1ă Đợiăsốă

V壱tă li羽uă chốngă thấmă thiă côngă dạngă lỏngă
sửădụngăbênădướiă lớpăgạchăgốmăốpălátă-ă
Yêuă cầuă kỹă thu壱t,ă phươngă phápă thử,ă
đánhă giáă s詠ă phùă hợp,ă phână loạiă vàă kýă
hi羽uă

Nguy宇năTiếnă
Dũngă

2ă Đợiăsốă
SơnăAlkydă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tăchungă(soátă
xétăTCVNă5730:2008)ă

TrịnhăThịăHằngă

3ă Đợiăsốă

Yêuă cầuă kỹă thu壱tă đốiă vớiă sảnă xuất,ă đặcă
tínhă vàă thửă nghi羽mă h羽ă khungă trầnă treoă
bằngă kimă loạiă sửă dụngă choă cácă loạiă tấmă
trầnăcáchăâm,ătấmătrầnăthảă

TháiăDuyăĐ泳că

4ă Đợiăsốă
Tấmăvánănhi隠uă lớpă ăcóă trangă tríăbằngăápă
l詠căcaoă-ăTấmăchếătạoătừănh詠aănhi羽tărắnă

PhạmăVĕnăThắng

5ă Đợiăsốă
Cácă thửănghi羽măphảnă泳ngăvớiă lửaă-ăKhảă
nĕngăbắtăcháyăc栄aăv壱tă li羽uăxâyăd詠ngăkhiă
chịuătácăđộngătr詠cătiếpăc栄aăngọnălửaă

ĐàoăQuốcăHùngă

6ă Đợiăsốă
Chấtădẻoăxốpăc泳ngă -ăV壱tă li羽uăcáchănhi羽tă
dùngătrongăxâyăd詠ngă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă

VũăNgọcăQuíă

7ă Đợiăsốă
Chấtă dẻoă xốpă -ă Xácă địnhă đặcă tínhă cháyă
ngangăc栄aăm磯uăthửăkhiătiếpăxúcăvớiăngọnă
lửaănhỏă

VũăNgọcăQuíă

8ă Đợiăsốă V壱tăli羽uăxửălýămốiănốiătấmăthạchăcaoă NinhăXuânăThắng

9ă

2015ă

Đợiăsốă
Xiă mĕngă poócă lĕngă b隠nă sună phátă ă -ăă
Phươngă phápă xácă địnhă độă nởă sună phátă
(soátăxétăTCVNă6068:2004)ă

HàăVĕnăLână
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10ă Đợiăsốă Sơnăbộtăgốcăxiămĕngă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă VũăThịăDuyênă

11ă Đợiăsốă
V壱tă li羽uă chịuă lửaă cáchă nhi羽tă địnhă hìnhă -ă
Phânăloạiă

Nguy宇năThịăThuă
Hàă

12ă Đợiăsốă

V英aăchịuă lửaă-ăPhươngăphápăthửă-ăPhầnă
5:ăPhươngăphápăxácăđịnhăthànhăphầnăhạt;ă
Phầnă 6:ă Phươngă phápă xácă địnhă hàmă
lượngăẩmăc栄aăv英aătrộnăsẵnă

Nguy宇năThịăKimă

13ă Đợiăsốă
V壱tă li羽uă chịuă lửaă địnhă hìnhă sítă đặcă -ă
Phươngăphápăxácăđịnhăđộăthẩmăkhíă

TrầnăThịăMinhăHải

14ă Đợiăsốă
Cácăthửănghi羽măphảnă泳ngăvớiălửaăđốiăvớiă
v壱tăli羽uă-ăPhépăthửătínhăkhôngăcháyă

PhạmăVĕnăThắng

15ă Đợiăsốă
Xiă mĕngă poócă lĕngă -ă Yêuă cầuă kỹă thu壱tă
(soátăxétăTCVNă2682:ă2009)ă

LêăĐ泳căThịnhă

16ă Đợiăsốă
V壱tă li羽uă chịuă lửaă địnhă hìnhă sítă đặcă -ă
Phươngă phápă thửă đốiă vớiă v壱tă li羽uă ch泳aă
cacbonă

Nguy宇năThịăKimă

17ă Đợiăsốă
Xiămĕngăpoócălĕngăhỗnăhợpă-ăYêuăcầuăkỹă
thu壱tă(soátăxétă6260:ă2009)ă

LêăĐ泳căThịnhă

18ă Đợiăsốă
Xiămĕngăpoócălĕngătrắngă(soátăxétăTCVNă
5691:2000)ăă

Nguy宇năVĕnă
Hoană

19ă
TCVNă

11586:2016ăă
Xỉă hạtă lòă caoă nghi隠nă mịnă dùngă choă bêă
tôngăvàăv英aă

LêăVi羽tăHùngă

20ă
Quyếtăđịnhă
430/QĐ-BXDă
ngàyă16/5/2017ă

Chỉăd磯năkỹăthu壱tă-ăXỉăăgangăvàăxỉăthépăsửă
dụngălàmăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

LêăVi羽tăHùngă

21ă

2015ă

Đợiăsốă Vanăvòiăv羽ăsinhă-ăLớpămạăđi羽năNi-Cră
Nguy宇năHồngă

Quangă
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22ă Đợiăsốă
Chốngă ôă nhi宇mă nguồnă nướcă uốngă trongă
lắpă đặtă vàă yêuă cầuă chungă c栄aă thiếtă bịă
ngĕnăchặnăôănhi宇mădoăchảyăngượcă

PhạmăBằngăHảiă

23ă Đợiăsốă
Vanăvòiăv羽ăsinhă-ăDâyăsenăchoăvanăvòiăv羽ă
sinhă sửădụngăh羽ă thốngă cấpănướcă ki吋uă1ă
vàăki吋uă2ă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tăchungă

Nguy宇năThịăTâmă

24ă Đợiăsốă

渦ngă nh詠aă Polyă Vinylă Cloruaă khôngă hóaă
dẻoă (PVC-U)ă dùngă choă h羽ă thốngă cấpă vàă
thoátănướcăđặtăngầmădướiăđấtătrongăđi隠uă
ki羽năkhôngăchịuăápă

LêăCaoăChiếnă

25ă Đợiăsốă
V壱tăli羽uăchịuălửaă-ăPhươngăphápăxácăđịnhă
độărãoăkhiănénă

Nguy宇năThịăThuă
Hàă

26ă Đợiăsốă

Sảnăphẩmăs泳ăv羽ăsinhă-ăPhươngăphápăthửă
(soátăxétăTCVNă5436:2006)ăvàăSảnăphẩmă
s泳ă v羽ă sinhă -ă Yêuă cầuă kỹă thu壱tă (soátă xétă
TCVNă6073:2005)ă

Nguy宇năH英uăTàiă

27ă Đợiăsốă
Gạchă gốmă ốpă látă đùnă dẻoă -ă Yêuă cầuă kỹă
thu壱tă(soátăxétăTCVNă7483:2005)ă

Nguy宇năVĕnă
Trungă

28ă Đợiăsốă
V壱tă li羽uă chịuă lửaă cáchă nhi羽tă địnhă hìnhă -ă
Phươngă phápă thửă -ă Xácă địnhă độă co,ă nởă
phụăsauăkhiănungă

TrầnăThịăMinhăHải

29ă Đợiăsốă
Gạchăgốmăốpălátă-ăĐịnhănghĩa,ăphânăloại,ă
đặcă tínhă kỹă thu壱tă vàă ghiă nhãnă (soátă xétă
TCVNă7132:2002)ă

Nguy宇năVĕnă
Trungă

30ă Đợiăsốă
Sơnă vàă vecniă -ă Sơnă h英uă cơă dạngă bộtă
dùngăchoăthépăxâyăd詠ngămạăkẽmă

PhùngăThịăMaiă
Phươngă

31ă

2015ă

Đợiăsốă
Sơnăătườngădạngănhũătươngă-ăYêuăcầuăkỹă
thu壱tă(soátăxétăTCVNă8652:2012)ă

TrịnhăThịăHằngă
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32ă
TCVNă

11833:2017ă
Thạchă caoă phosphoă dùngă đ吋ă sảnă xuấtă
xiămĕngă

Nguy宇năVĕnă
Hoană

33ă

TCVNă
11857:2017ă

(ISOă
15099:2003)ă

Đặcătrưngănhi羽tăc栄aăcửaăsổ,ăcửaăđiăvàăkếtă
cấuăcheănắngă-ăTínhătoánăchiătiếtă

LêăCaoăChiếnă

34ă
QCVNă

16:2017/BXDă
Quyă chuẩnă kỹă thu壱tă quốcă giaă v隠ă sảnă
phẩm,ăhàngăhóaăv壱tăli羽uăxâyăd詠ngă

Nguy宇năVĕnă
Đoànă

35ă Đợiăsốă

V壱tă li羽uă chịuă lửaă khôngă địnhă hìnhă -ă
Phươngăphápăthửă-ăPhầnă7:ăThửănghi羽mă
trênăcácăsảnăphẩmăđượcăđịnhăhìnhătrước;ă
Phầnă8:ăXácăđịnhăcácătínhăchấtăbổăsungă

LưuăHoàngăSơnă

36ă Đợiăsốă
Thửă nghi羽mă phảnă 泳ngă vớiă lửa-ă Phầnă 1:ă
Xácăđịnhătrạngătháiăcháyăđốiăvớiămặtăsànă
khiăsửădụngănguồnănhi羽tăb泳căxạă

TrầnăThịăMinhăHải

37ă Đợiăsốă

Thửănghi羽măphảnă泳ngăvớiălửa-Tínhăcháyă
lană c栄aă ngọnă lửaă -ă Phầnă 2:ă Tínhă lană
truy隠nă ă trênăb隠ămặtă sảnăphẩmăxâyăd詠ngă
vàăgiaoăthôngătheoăphươngăthẳngăđ泳ngă

TrầnăThịăMinhăHải

38ă Đợiăsốă

Thửănghi羽măphảnă泳ngăvớiălửaă-ăTốcăđộă
giảiăphóngănhi羽t,ăsinhăkhóiăvàămấtăkhốiă
lượngă -ă Phầnă 1:ă Xácă địnhă tốcă độă giảiă
phóngă nhi羽tă (phươngă phápă đoă nhi羽tă
lượngă côn)ă vàă tốcă độă sinhă khóiă (đoă
khóiăđộng)ă

Nguy宇năThịăKimă

39ă Đợiăsốă
Thửănghi羽măphảnă泳ngăvớiălửaă-ăXácăđịnhă
tổngă nhi羽tă lượngă khiă cháyă đốiă vớiă sảnă
phẩm.ă

Nguy宇năThịăKimă

40ă

2016ă

Đợiăsốă
Đánhăgiáătínhăđộcăhạiăgâyăchếtăngườiăc栄aă
khóiăthảiă

HoàngăLêăAnhă
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41ă Đợiăsốă
Sơnă phảnă xạă nĕngă lượngă mặtă trờiă choă
máiănhàă

TrịnhăThịăHằngă

42ă Đợiăsốă
Sơnăvàăvecniă -ăLớpăph栄ăchốngăcháyăbảoă
v羽ăb隠ămặtăkimăloạiă-ăĐịnhănghĩa,ăyêuăcầuă
kỹăthu壱t,ăđặcătínhăvàăghiănhãnă

VũăThịăDuyênă

43ă Đợiăsốă
Thanhă profileă Polyă (Vinylă Clorua)ă khôngă
hóaă dẻoă (PVC-U)ă đ吋ă chếă tạoă cửaă điă vàă
cửaăsổă

PhạmăVĕnăThắng

44ă Đợiăsốă
V壱tă li羽uădánă tườngădạngă cuộnă -ăV壱tă li羽uă
dánătườngăđộăb隠năcaoă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă
vàăphươngăphápăthửă

Nguy宇năTiếnă
Dũngă

45ă Đợiăsốă V壱tăli羽uăxảmădạngălatexă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă VũăNgọcăQuíă

46ă Đợiăsốă
Chấtăbiếnă tínhăpolymeădạngăbộtăvàădạngă
latexă sửă dụngă trongă v英aă vàă bêă tôngă xiă
mĕngă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă

ĐàoăQuốcăHùngă

47ă Đợiăsốă

Thửănghi羽măchốngăcháyă -ăVanăchặnă lửaă
choă h羽ă thốngă phână phốiă khíă -ă Phầnă 1:ă
Phươngăphápăthử;ăPhầnă2:ăPhânăloại,ătiêuă
chíă vàă lĩnhă v詠că ápă dụngă kếtă quảă thửă
nghi羽m;ăPhầnă3:ăHướngăd磯năthửănghi羽m.ă

Nguy宇năHồngă
Quangă

48ă Đợiăsốă
Thửănghi羽măchốngăcháyă -ăVanăchặnă lửaă
choă h羽ă thốngă phână phốiă khíă -ă Phầnă 4:ă
Phépăthửăcơăchếăgiảiăphóngănhi羽tă

Nguy宇năHồngă
Quangă

49ă Đợiăsốă
Thửănghi羽măchốngăcháyă -ăVanăchặnă lửaă
choăh羽ăthốngăphânăphốiăkhíă-ăPhầnă5:ăVană
chặnălửaătrươngăphồngă

Nguy宇năHồngă
Quangă

50ă

2016ă

Đợiăsốă

Hốăthuănướcăchoătòaănhà:ăPhầnă1:ăHốăthuă
nướcă trênăsànăcóăxiăphôngăvớiănútănướcă
sâuăítănhấtă50ămm;ăPhầnă2:ăHốăthuănướcă
trênăsànăvàătrênămáiăkhôngăcóăxiăphông.ă

Nguy宇năĐ泳că
Thịnhă
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51ă Đợiăsốă

Hốăthuănướcăchoătòaănhàă-ăPhầnă3:ăKi吋mă
soátăchấtă lượng;ăPhầnă4:ăNắpă thuănước;ă
Phầnă5:ăHốă thuănướcăcóă tấmăchắnăngĕnă
chấtălỏngănhẹ;ăă

PhạmăBằngăHảiă

52ă Đợiăsốă
Chấtăkếtădínhăvàăv英aăthạchăcaoă-ăPhầnă1ă
Yêuăcầuăkỹăthu壱tă

Nguy宇năVĕnă
Hoană

53ă Đợiăsốă
Chấtăkếtădínhăvàăv英aăthạchăcaoă-ăPhầnă2ă
Phươngăphápăthửă

Nguy宇năVĕnă
Hoană

54ă Đợiăsốă
V英aă xâyă d詠ngă -ă Yêuă cầuă kỹă thu壱tă (soátă
xétăTCVNă4314:2003)ă

Nguy宇năDươngă
Địnhă

55ă Đợiăsốă
V英aăxâyăd詠ngă -ăPhươngăphápă thửă (soátă
xétăTCVNă3121:2003)ă

Nguy宇năDươngă
Địnhă

56ă Đợiăsốă
Cáchănhi羽tă -ăTruy隠nănhi羽tăbằngăb泳căxạă -ă
Cácăđạiălượngăv壱tălýăvàăđịnhănghĩa.ă

LêăCaoăChiếnă

57ă Đợiăsốă
Tấmă thạchăcaoă -ăYêuăcầuă kỹă thu壱tă (soátă
xétăTCVNă8256:2009)ă

NinhăXuânăThắng

58ă Đợiăsốă
Xiă mĕngă Alumină (soátă xétă TCVNă
7569:2007)ă

Nguy宇năThịăThuă
Hàă

59ă Đợiăsốă

Kínhă xâyă d詠ngă -ăPhươngăphápă xácă địnhă
độă xuyênă quang,ă độă phảnă quang,ă tổngă
nĕngălượngăb泳căxạămặtătrờiătruy隠năquaăvàă
độăxuyênăb泳căxạătửăngoạiă(soátăxétăTCVNă
7737:2007)ă

Nguy宇năH英uăTàiă

60ă Đợiăsốă
Thửă nghi羽mă ĕnă mònă trongă môiă trườngă
nhânătạoă-ăPhépăthửăphunămuốiă

LêăCaoăChiếnă

61ă Đợiăsốă
V英aă choă bêă tôngă nhẹă (soátă xétă TCVNă
9028:2011)ă

Nguy宇năKiênă
Cườngă

62ă

2016ă

Đợiăsốă
Gạchă bêă tôngă t詠ă chènă (soátă xétă TCVNă
6476:1999)ă

Nguy宇năKiênă
Cườngă
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63ă
TCVNă

12663:2019ă

Phươngăphápăchiếtănhanhăxácăđịnhăs詠ăròă
rỉăkhuếchătánătừăchấtăthảiăđãăđóngărắnăvàă
chươngătrìnhămáyătínhămôăphỏngăs詠ăchiếtă
phânăđoạn,ă khuếchă tánă từăm磯uăchấtă thảiă
hìnhătrụă

KhổngăThịăGiangă

64ă

TCVNă
12661:2019ă

(ASTMăEă3301-
2013)ăă

Cácă sảnă phẩmă đốtă thană -ă Thu壱tă ng英ă vàă
địnhănghĩaă

KhổngăThịăGiangă

65ă
TCVNă

12662:2019ăă

Chấtă lượngă đấtă -ă Xácă địnhă h羽ă sốă thấmă
th栄yă l詠că c栄aă v壱tă li羽uă xốpă bãoă hòaă sửă
dụngăthiếtăbịăđoăđộăthấmămàngăđànăhồiă

KhổngăThịăGiangă

66ă Đợiăsốă Sơnăvàăvecniă-ăThu壱tăng英ăvàăđịnhănghĩaă VũăThịăDuyênă

67ă Đợiăsốă
Chấtăbiếnă tínhăpolymeădạngăbộtăvàădạngă
latexă sửă dụngă trongă v英aă vàă bêă tôngă xiă
mĕngă-ăPhươngăphápăthửă

ĐàoăQuốcăHùngă

68ă

2017ă

Đợiăsốă
Sơnăsànătrongănhàă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tăvàă
Phươngăphápăthửă

TrịnhăThịăHằngă

69ă Đợiăsốă
Khungă váchă thạchă caoă bằngă kimă loạiă -ă
Yêuăcầuăkỹăthu壱tă

TháiăDuyăĐ泳că

70ă Đợiăsốă
V壱tăli羽uătrátăphẳngă-ăTínhăchấtăvàăyêuăcầuă
kỹăthu壱tă

VũăNgọcăQuíă

71ă Đợiăsốă V壱tăli羽uătrátăphẳngă-ăPhươngăphápăthửăă NinhăXuânăThắng

72ă Đợiăsốă
Gioĕngăđịnhăhìnhădùngă trongăxâyăd詠ngă -ă
Phână loại,ă yêuă cầuă kỹă thu壱tă vàă phươngă
phápăthửă

PhạmăVĕnăThắng

73ă

2017ă

Đợiăsốă
Đáăt詠ănhiênălátăvỉaăhèă-ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă
vàăPhươngăphápăthửă

Nguy宇năVĕnă
Trungă



TUY韻NăTẬPăCÁCăCÔNGăTRÌNHăNGHIểNăCỨUăKHCNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă2015ă-ă2019ă

50ăNĂMăVIỆNăVẬTăLIỆUăXỂYăDỰNGă1969ă-ă2019ă 813

TTă Nămă Số hiệu TCVNă Tên tiêu chuẩn quốc giaă Tác giảă

74ă Đợiăsốă
Đáăt詠ănhiênălátăl隠ăngoàiătrờiă-ăYêuăcầuăkỹă
thu壱tăvàăphươngăphápăthửă

Nguy宇năH英uăTàiă

75ă Đợiăsốă

V壱tă li羽uăchịuă lửaă-ăPhươngăphápăđoăkíchă
thướcă vàă xácă địnhă cácă khuyếtă t壱tă ngoạiă
quană c栄aă gạchă chịuă lửa;ă Phầnă 1.ă Kíchă
thướcăvàăs詠ăphùăhợpăvớiăbảnăvẽ;ăPhầnă2:ă
Cácă khuyếtă t壱tă góc,ă cạnhă vàă khuyếtă t壱tă
trênăb隠ămặtăkhácă

HoàngăLêăAnhă

76ă Đợiăsốă
V壱tă li羽uă chịuă lửaă khôngă địnhă hìnhă -ă
Phươngă phápă xácă địnhă độă b隠nă chốngă
bongătrócă

TrầnăThịăMinhăHải

77ă Đợiăsốă
Thiếtăbịăv羽ăsinhă-ăVòiăđơnăvàăvòiăkếtăhợpă
choăh羽ăthốngăcấpănướcăki吋uă1ăvàăki吋uă2ă-ă
Yêuăcầuăkỹăthu壱tă

Nguy宇năHồngă
Quangă

78ă Đợiăsốă
Đỉnhă hốă thuă vàă phầnă đỉnhă hốă gaă làmă
bằngăgangă

Nguy宇năĐ泳că
Thịnhă

79ă Đợiăsốă
Đỉnhăhốăthuăvàăđỉnhăhốăgaălàmăbằngăthépă
hoặcăhợpăkimănhômă

Nguy宇năĐ泳că
Thịnhă

80ă Đợiăsốă
Đỉnhă hốă thuă vàă đỉnhă hốă gaă làmăbằngă bêă
tôngăcốtăthépă

Nguy宇năĐ泳că
Thịnhă

81ă Đợiăsốă
Đỉnhăhốă thuăvàăđỉnhăhốăgaă làmăbằngăv壱tă
li羽uăcompositeă

PhạmăBằngăHảiă

82ă Đợiăsốă

Đỉnhă hốă thuă vàă đỉnhă hốă gaă làmă bằngă
Polypropyleneă (PP),ă Polyethyleneă (PE)ă
hoặcă nh詠aă khôngă hóaă dẻoă poly(vinylă
chloride)ă(PVC-U)ă

PhạmăBằngăHảiă

83ă Đợiăsốă
Cốngă vàă h羽ă thốngă cốngă thoátă nướcă bênă
ngoàiătòaănhàă

LêăCaoăChiếnă
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84ă Đợiăsốă
Khảoă sátă vàă đánhă giáă h羽ă thốngă cốngă vàă
h羽ăthốngăthoátănướcăbênăngoàiătòaănhàă-ă
Phầnă1.ăYêuăcầuăkỹăthu壱tă

LêăCaoăChiếnă

85ă Đợiăsốă
Khảoă sátă vàă đánhă giáă h羽ă thốngă cốngă vàă
h羽ăthốngăthoátănướcăbênăngoàiătòaănhàă-ă
Phầnă2.ăKi吋mătraăbằngăh羽ăthốngămãăhóaă

LêăCaoăChiếnă

86ă Đợiăsốă
Xâyă d詠ngă vàă thửă nghi羽mă cácă h羽ă thốngă
thoátănướcăvàărãnhăthoátănướcă

LêăCaoăChiếnă

87ă Đợiăsốă
V壱tăli羽uăchịuălửaă-ăGạchămanhêdiăcácăbonă
(soátăxétăTCVNă7710:2007)ă

Nguy宇năThịăKimă

88ă Đợiăsốă
Thạchă caoă dùngă đ吋ă sảnă xuấtă xiă mĕngă
(soátăxétăTCVNă9807:2013)ă

Nguy宇năVĕnă
Hoană

89ă Đợiăsốă
Troăbayălàmănguyênăli羽uăthayăthếăsétăsảnă
xuấtăclanhkeăxiămĕngăpoócălĕngă

Nguy宇năVĕnă
Hoană

90ă

2017ă

Đợiăsốă
Troă bayă dùngă choă sảnă xuấtă gạchă đấtă
sétănungă

Nguy宇năH英uăTàiă

91ă Đợiăsốă
Sơnă sầnă trongă xâyă d詠ng-ă Yêuă cầuă kỹă
thu壱tăvàăphươngăphápăthửă

LêăThịăSongăHàă

92ă Đợiăsốă
Sơnănhômăchịuănhi羽tă -ăYêuăcầuăkỹă thu壱tă
vàăphươngăphápăthửă

VũăThịăDuyênă

93ă Đợiăsốă
Sơnă vàă vécă niă -ă Phươngă phápă xácă địnhă
hàmălượngăkimăloạiănặngă

TrịnhăThịăHằngă

94ă Đợiăsốă
Tấmănhi隠uălớpăépăápăl詠căcaoădùngăđ吋ătrangă
tríă(HPL,ăHDPL)ă-ăTấmăphẳngătừănh詠aănhi羽tă
rắnă(thườngăgọiălàătấmălaminate)ă

PhạmăVĕnăThắng

95ă

2018ă

Đợiăsốă
Tấmăthạchăcaoă-ăPhươngăphápăthửă(soátă
xétăTCVNă8257:2009)ă

NinhăXuânăThắng
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96ă Đợiăsốă
V壱tăli羽uăchịuălửaă-ăPhươngăphápăxácăđịnhă
độăchịuăaxită

TrầnăThịăMinhăHải

97ă Đợiăsốă
Gạchă chịuă axită -ă Yêuă cầuă kỹă thu壱tă vàă
phươngăphápăthửă

Nguy宇năThịăKimă

98ă Đợiăsốă

Khớpă nốiă m隠mă -ă Phầnă 1:ă Yêuă cầuă th詠că
hi羽n;ă Phầnă 2:ă Đặcă tínhă vàă thửă nghi羽mă
khớpănối,ăbộăkhớpănốiăvàăốngălồngănhómă
kimăloạiă

LêăCaoăChiếnă

99ă Đợiăsốă
Yêuă cầuă chungă choă cácă thànhă phầnă sửă
dụngătrongăcốngărãnhăthoátănướcă

LêăCaoăChiếnă

100ă Đợiăsốă
Bêătôngă-ăPhươngăphápăthửănghi羽măthúcă
đẩyăcacbonatăhóa”ă

Nguy宇năVĕnă
Hoană

101ă Đợiăsốă
Xiă mĕngă -ă Phươngă phápă xácă địnhă nhi羽tă
th栄yăhóaă(soátăxétăTCVNă6070:2005ă

TạăVĕnăLuână

102ă Đợiăsốă
Xỉănhi羽tăđi羽năchoăsảnăxuấtăxiămĕngă-ăYêuă
cầuăkỹăthu壱tăvàăPhươngăphápăthửă

LêăĐ泳căThịnhă

103ă

2018ă

Đợiăsốă Cốtăli羽uănhẹăchoăbêătôngă LêăĐ泳căThịnhă

104ă Đợiăsốă
Sơnă -ă Xácă địnhă hàmă lượngă formaldehytă
phátătánă

TrịnhăThịăHằngă

105ă Đợiăsốă
Xiămĕngă-ăPhươngăphápăxácăđịnhăđộămịnă
(soátăxétăTCVNă4030:ă2003)ă

TrầnăThanhăBìnhă

106ă

2019ă

Đợiăsốă

Kínhă xâyă d詠ngă -ă Kínhă gương.ă Phươngă
phápă thửă (soátă xétăTCVNă7625:2007)ăvàă
Kínhăgương.ăKínhăgươngătrángăbạcăbằngă
phươngă phápă hoáă họcă ướt.ă Yêuă cầuă kỹă
thu壱tă(soátăxétăTCVNă7624:2007)ă

QuáchăThanhă
Tùngă
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107ă Đợiăsốă
Xỉălòăcaoădùngăđ吋ăsảnăxuấtăxiămĕngă(soátă
xétă TCVNă 4315:2007)ă vàă Xiă mĕngă poócă
lĕngăxỉălòăcaoă(soátăxétăTCVNă4316:2007)ă

VũăVĕnăLinhă

108ă Đợiăsốă
Quyă chuẩnă kỹă thu壱tă quốcă giaă v隠ă sảnă
phẩm,ăhàngăhóaăv壱tă li羽uă xâyăd詠ngă (soátă
xétăQCVNă16:2017/BXD)ă

Nguy宇năVĕnă
Huynhă
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