
1 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 05(126).2018, Quyển 1 

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CẤP PHỐI CỐT LIỆU THỦY TINH  Y TẾ  

ĐỂ SẢN XUẤT BÊ TÔNG 

RESEARCH ON THE COMPOSITION OF MEDICAL GLASS AGGREGATES FOR 

CONCRETE PRODUCTION 

Trương Hoài Chính1, Huỳnh Thị Mỹ Dung2 
1Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; truonghchinh@gmail.com 

2Trường Đại học Trà Vinh; mydung.cat@gmail.com 

 

Tóm tắt – Bài báo xem xét sự 

thay đổi về cường độ chịu nén của 

bê tông khi sử dụng cốt liệu đá dăm 

thông thường và cốt liệu thủy tinh y 

tế. Các cấp phối sử dụng để so sánh 

với hàm lượng là 50% thủy tinh và 

100% thủy tinh thay thế cho cốt liệu 

đá dăm thông thường theo khối 

lượng và sử dụng cấp phối đối 

chứng là cấp bền tương đương B15 

và B20. Nghiên cứu cho thấy việc 

sử dụng kết hợp hoặc thay thế hoàn 

toàn lượng cốt liệu thủy tinh thay 

thế đá dăm là rất khả thi về cường 

độ chịu nén, đồng thời góp phần để 

xử lý lượng chất thải rắn trong y tế 

tại địa phương và tạo ra một sản 

phẩm xây dựng có khả năng ứng 

dụng vào thực tế. Ngoài ra, kết quả 

cho thấy cường độ chịu nén của bê 

tông thủy tinh phụ thuộc rất lớn vào 

cường độ của vật liệu thủy tinh. 

Từ khóa – Bê tông thủy tinh; Rác 

thải thuỷ tinh; Bê tông tái chế; 

Cường độ chịu nén; Cấp phối. 

Abstract - This article examines 

the change in compressive strength 

of concrete using conventional 

macadam aggregate and medical 

glass aggregate. Three mixtures for 

each concrete class B15 and B20 

have been used in this research for 

comparison by replacing the gravel 

content with 0% glass, 50% glass 

and 100% glass. Research has 

shown that the use of glass as partly 

or complete replacement of gravel 

is feasible in terms of compressive 

strength. Furthermore, it helps to 

treat the solid wastes in local health 

facilities and creates a practical 

building product. In addition, the 

results show that the compressive 

strength of glass concrete depends 

greatly on the strength of the glass 

material. 

Key words – Glass concrete; 

Waste glass; Recycled concrete; 

Compressive strength; Gradation. 

1. Đặt vấn đề 

Bê tông là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong xây 

dựng với khối lượng rất lớn. Khi tính toán thiết kế kết cấu 

bê tông và bê tông cốt thép cần phải xác định được thành 

phần cấp phối hợp lí của bê tông. Trong thực tế hiện nay, 

các cơ sở y tế đặc biệt là các bệnh viện (BV) đã thải ra 

môi trường một lượng lớn các chất thải y tế, trong đó có 

chất thải rắn cụ thể chai lọ thuốc bằng thủy tinh [1]. 

Nhiều nghiên cứu đã được triển khai và ứng dụng việc 

dùng thủy tinh để chế tạo sợi thủy tinh [2], thủy tinh bột 

[3], thủy tinh bọt [4] mang lại kết quả rất tốt trong lĩnh 

vực xây dựng. Việc sử dụng thủy tinh y tế làm cốt liệu để 

sản xuất bê tông là để góp phần xử lý lượng chất thải rắn 

trong y tế tại địa phương, góp phần bảo vệ môi trường và 
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tạo ra một sản phẩm xây dựng có khả năng ứng dụng vào 

thực tế [5]. 

Bài báo tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để xem xét 

sự thay đổi về cường độ chịu nén của bê tông thông 

thường và bê tông sử dụng cốt liệu thủy tinh y tế, từ đó 

xác định được cường độ bê tông thủy tinh tương ứng và 

khẳng định được tính khả thi của việc sử dụng thủy tinh y 

tế để làm cốt liệu cho bê tông. 

2. Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm 

2.1. Nguyên vật liệu 

Các cốt liệu sử dụng để thực hiện thí nghiệm được lựa 

chọn theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7570:2006 [6] và 

phải đạt các yêu cầu về cường độ theo tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN 7572:2006 [7]. 

2.1.1. Cốt liệu  

- Cốt liệu nhỏ sử dụng “cát nghiền” (Cát nghiền được 

sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc 

đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng để chế tạo bê 

tông và vữa  (theo TCVN 9205:2012) sạch, có khối lượng 

riêng 2,72g/cm3, khối lượng thể tích xốp 1,58g/cm3, thành 
phần hạt thể hiện trong hình 1. 

 

 

Hình 1. Biểu đồ thành phần hạt của cát nghiền   

- Cốt liệu thô sử dụng đá sạch, có khối lượng riêng 

2,72g/cm3, khối lượng thể tích 1,42g/cm3, thành phần hạt 

thể hiện trong hình 2 

 
Hình 2. Biểu đồ thành phần hạt của đá 

- Cốt liệu thô sử dụng thủy tinh y tế, có khối lượng 

riêng 2,49g/cm3, khối lượng thể tích 1,27g/cm3. Thành 
phần hạt thể hiện trong hình 3. 

 

Hình 3. Biểu đồ thành phần hạt của Thủy tinh 

2.1.2. Xi măng 

 Sử dụng xi măng pooclăng PC40 với thành phần hóa 

học, độ mịn phải phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

6260:2009[8] với các đặc tính cơ lý của xi măng như khối 

lượng riêng 3,1g/cm3. Cường độ xi măng phải đạt chuẩn 

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6016:2011[9]. 

2.1.3. Nước 

 Nước không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn 

cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê 

tông và vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê 

tông và vữa trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các yêu 

cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4506:2012 [10]. 

2.2. Thiết kế cấp phối 

 Thành phần cấp phối của bê tông được xây dựng dựa 

trên Chỉ dẫn 778/1998[11] và TCVN 9382:2012[12]. 

Thành phần cấp phối được thể hiện cụ thể trong bảng 1. 

Bảng 1. Cấp phối Bê tông thường và bê tông thủy tinh 

cho 1m3 bê tông. 

Cấp bền Cấp phối Kí hiệu Đá 

(kg) 

Cát 

(kg) 

Thủy 

tinh (kg) 

XM 

(kg) 

Nước 

(lít) 

Tương 
đương 

B15 

100% đá B15/1 1105 831 - 297 133 

50% đá 

50% thủy tinh 
B15/2 552 831 489 297 151 

100%thủy tinh B15/3 - 831 979 297 170 

Tương 
đương 

B20 

100% đá B20/1 1093 749 - 344 135 

50% đá 

50% thủy tinh 
B20/2 546 749 484 344 154 

100%thủy tinh B20/3 - 749 968 344 172 

2.3. Thực hiện thí nghiệm và xử lý số liệu 

- Quá trình lấy mẫu thực hiện thí nghiệm được tiến 

hành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3105:1993 [13].  

- Các mẻ bê tông trước khi được lấy mẫu đã được 

kiểm tra độ sụt theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

3106:1993[14]. Độ sụt các mẻ đạt từ 9 11 cm, phù hợp 

với các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối theo 

TCVN 4453:1995[15].  

- Các mẫu thử có kích thước 15  15 15cm được nén 

3, 7, 14 và 28 ngày tuổi theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

3118:1993 [16].  
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3. Kết quả thí nghiệm - Bàn luận 

3.1. Cường độ chịu nén của bê tông thông thường và bê 

tông thủy tinh. 

Đối với cấp bền tương đương B15 kết quả biểu diễn 

trên hình 4 cho thấy ở cấp bền này khi thay thế 50% 

lượng đá bằng thủy tinh thì khả năng chịu nén đạt khoảng 

93% so với cấp phối đá thông thường; Khi thay thế hoàn 

toàn cốt liệu bằng thủy tinh thì cường độ chịu nén đạt 

khoảng 81,8% so với cấp phối đá thông thường. 

 

Hình 4. Kết quả thí nghiệm xác định cường độ chịu 

nén của bê tông thường và bê tông thủy tinh - Cấp bền 

tương đương B15 

Đối với cấp bền tương đương B20 kết quả biểu diễn 

trên hình 5 cho thấy ở cấp bền này khi thay thế 50% 

lượng đá bằng thủy tinh thì khả năng chịu nén đạt khoảng 

70,2% so với cấp phối đá thông thường; Khi thay thế 

hoàn toàn cốt liệu bằng thủy tinh thì cường độ chịu nén 

đạt khoảng 56,2% so với cấp phối đá thông thường. 

 
Hình 5. Kết quả thí nghiệm xác định cường độ chịu 

nén của bê tông thường và bê tông thủy tinh - Cấp bền 

tương đương B20 

Cả hai cấp bền khi thay thế 100% cốt liệu đá thông 

thường bằng thủy tinh thì cường độ chịu nén đều dao 

động trong khoảng hơn 18 (daN/cm2). Kết quả được thể 

hiện trên hình 6 

 

Hình 6. Biểu đồ so sánh cường độ giữa bê tông thủy 

tinh cấp bền tương đương B15 và tương đương B20 sử 

dụng 100% cốt liệu thủy tinh  

3.2. So sánh sự chênh lệch giữa cường độ chịu nén của 

bê tông thông thường và bê tông thủy tinh. 

So sánh cường độ giữa các cấp phối của bê tông có 

cấp độ bền tương đương B15 

Bảng 2. Sự chênh lệch cường độ chịu nén giữa Bê 

tông thường và Bê tông thủy tinh (50% đá+50% Thủy 

tinh) cấp bền tương đương B15 

               Thời gian 

   Cường độ 

3 

ngày 

7 

ngày 

14 

ngày 

28 

ngày 

Cường độ Bê tông 

thường (daN/cm2) 
14,50 17,31 18,32 22,02 

Cường độ Bê tông thủy 

tinh (daN/cm2) 
13,35 15,46 17,20 20,48 

Chênh lệch (%) 1,09 1,12 1,07 1,08 

Bảng 3. Sự chênh lệch cường độ chịu nén giữa Bê 

tông thường và Bê tông thủy tinh (100% Thủy tinh) cấp 

bền tương đương B15 

               Thời gian 

   Cường độ 

3 

ngày 

7 

ngày 

14 

ngày 

28 

ngày 

Cường độ Bê tông 

thường (daN/cm2) 
14,50 17,31 18,32 22,02 

Cường độ Bê tông thủy 

tinh (daN/cm2) 
10,56 13,79 15,33 18,01 

Chênh lệch (%) 1,37 1,26 1,20 1,22 

Bảng 4. Sự chênh lệch cường độ chịu nén giữa Bê 

tông thủy tinh (50% Thủy tinh và 100% Thủy tinh) cấp 

bền tương đương B15 

               Thời gian 

   Cường độ 

3 

ngày 

7 

ngày 

14 

ngày 

28 

ngày 

Cường độ Bê tông 50% 

Thủy tinh (daN/cm2) 
13,35 15,46 17,20 20,48 

Cường độ Bê tông 

100% thủy tinh 

(daN/cm2) 

10,56 13,79 15,33 18,01 

Chênh lệch (%) 1,26 1,12 1,12 1,14 

So sánh cường độ giữa các cấp phối của bê tông có 
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cấp độ bền tương đương B20. 

Bảng 5. Sự chênh lệch cường độ chịu nén giữa Bê 

tông thường và Bê tông thủy tinh (50% đá+50% Thủy 

tinh) cấp bền tương đương B20 

               Thời gian 

   Cường độ 

3 

ngày 

7 

ngày 

14 

ngày 

28 

ngày 

Cường độ Bê tông 

thường (daN/cm2) 
21,06 25,72 26,71 33,45 

Cường độ Bê tông 

thủy tinh (daN/cm2) 
15,61 18,84 19,91 23,43 

Chênh lệch (%) 1,35 1,37 1,34 1,43 

Bảng 6. Sự chênh lệch cường độ chịu nén giữa Bê 

tông thường và Bê tông thủy tinh (100% Thủy tinh) cấp 

bền tương đương B20 

               Thời gian 

   Cường độ 

3 

ngày 

7 

ngày 

14 

ngày 

28 

ngày 

Cường độ Bê tông 

thường (daN/cm2) 
21,06 25,72 26,71 33,45 

Cường độ Bê tông 

thủy tinh (daN/cm2) 
11,73 13,93 15,85 18,80 

Chênh lệch (%) 1,80 1,85 1,69 1,78 

Bảng 7. Sự chênh lệch cường độ chịu nén giữa Bê 

tông thủy tinh (50% Thủy tinh và 100% Thủy tinh) cấp 

bền tương đương B20 

               Thời gian 

   Cường độ 

3 

ngày 

7 

ngày 

14 

ngày 

28 

ngày 

Cường độ Bê tông 

50% Thủy tinh 

(daN/cm2) 

15,61 18,84 19,91 23,43 

Cường độ Bê tông 

100% thủy tinh 

(daN/cm2) 

11,73 13,93 15,85 18,80 

Chênh lệch (%) 1,33 1,35 1,26 1,25 

4. Kết luận  

Một số kết luận có thể rút ra từ kết quả thí nghiệm 

nghiên cứu sử dụng thủy tinh y tế làm cốt liệu thô để chế 

tạo bê tông, như sau: 

- Cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh tỷ lệ nghịch 

với khối lượng thủy tinh thay thế đá dăm tự nhiên. 

- Cường độ bê tông thủy tinh (thay thế 100% đá dăm)  

tương đương cấp bền B15 có giá trị gần với giá trị của bê 

tông đá dăm thông thường ở độ tuổi 28 ngày. 

- Chỉ nên sử dụng thủy tinh thay thế đá dăm  (100% 

thủy tinh thay cho cốt liệu đá 1x2) có các cấp bền nhỏ hơn 

hoặc bằng B15. 
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- Lĩnh vực quan tâm: Kết cấu bê tông Ứng lực trước - Ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép 

- Điện thoại: 0913 403 456. 

 

Huỳnh Thị Mỹ Dung 

- Tóm tắt quá trình đào tạo, nghiên cứu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành XDDD&CN tại Trường Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp sau đại học khóa K32 tại Đại học Đà Nẵng.  

- Tóm tắt công việc hiện tại: GV tại Bộ môn Xây dựng Khoa Xây dựng - khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường Đại 

học Trà Vinh. 

- Lĩnh vực quan tâm: Kết cấu bê tông cốt thép, Nền móng công trình. 

- Điện thoại: 0937 242 249. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


