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TÓM TẮT:  
Bài báo này đánh giá ảnh hưởng của hai loại phụ gia hóa dẻo 

đến các độ sụt và cường độ của bê tông sử dụng cốt liệu nhỏ tái 

chế từ phế thải bê tông. Hỗn hợp bê tông sử dụng cát tái thay 

thế cát tự nhiên với các hàm lượng khác nhau là 0%, 25%, 

50%, 75% và 100% kết hợp với việc sử dụng phụ gia giảm 

nước, phụ gia siêu dẻo được so sánh với bê tông đối chứng 

không sử dụng phụ gia. Các cấp phối bê tông được điều chỉnh 

nước trộn để đảm bảo độ sụt ban đầu tương đương nhau. Kết 
quả cho thấy khi tăng hàm lượng cát tái chế thay thế cát tự 

nhiên sẽ làm tăng lượng nước nhào trộn, tăng tốc độ tổn thất độ 

sụt. Tuy nhiên khi sử dụng phụ gia dẻo có thể hạn chế sự giảm 

cường độ của bê tông cốt liệu tái chế. 
Từ khóa: Phế thải xây dựng (PTXD); cốt liệu tái chế (CLTC); 

bê tông cốt liệu tái chế (BTCLTC); cốt liệu nhỏ tái chế (CTC); 

Cát tự nhiên (CTN). 

 

ABSTRACT:  
This paper evaluates the effect of two types of plasticizer 

additives on the slump and compressive strength of concrete 

using fine recycled aggregate (FRA) from concrete waste. 

Concrete mixes using FRA to replace natural sand with 

different content of 0%, 25%, 50%, 75% and 100% combined 

with the use of reduced additive water, superplasticizer is 

compared with control concrete without additive. The concrete 

mixes are mixed with water to ensure equal initial slump. The 

results show that increasing the content of FRA to replace 

natural sand will increase the amount of mixing water and the 

rate of slump loss. However, when using plastic additives, it 

can limit the reduction of the strength of recycled aggregate 

concrete. 
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1. Giới thiệu 
Nhu cầu cát xây dựng ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam để 

sản xuất vữa và bê tông ngày càng tăng nhằm phục vụ phát triển 
công nghiệp xây dựng. Ngành công nghiệp xây dựng được cho là 
ngành tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nhất. Lượng cốt 
liệu sản xuất trên toàn cầu phục vụ ngành công nghiệp xây dựng 
đã tăng gấp đôi từ 21 tỷ tấn năm 2007 lên tới 40 tỷ tấn vào năm 
2014 [1]. Nhiều nghiên cứu giả sử dụng vật liệu thay thế cốt liệu tự 
nhiên đã được đề xuất như các loại xỉ thải công nghiệp, sản xuất  
cốt liệu nhân tạo, cốt liệu tái chế từ phế thải xây dựng và phế thải 
khai thác mỏ, …  Trong đó, cốt liệu tái chế (CLTC) từ phế thải xây 
dựng (PTXD) là vật liệu triển vọng thay thế cốt liệu tự nhiên (CLTN) 
[2, 3]. Tuy nhiên, tỷ lệ tái chế và sử dụng các loại CLTC trong sản 
xuất vữa và các sản phẩm bê tông là rất khác nhau giữa các nước 
trên thế giới và vẫn còn hạn chế ở Việt Nam. Ở một số nước phát 
triển như Nhật Bản có tỷ lệ tái chế rất cao đạt tới 99% [4]; Đan 
Mạch, Hà Lan, Đức, Mỹ có tỷ lệ tái chế hơn 75% [2]; trong khi đó ở 
Tây Ban Nha, Ý lại khá thấp chỉ khoảng 15-20% [3]; còn ở Việt Nam 
chỉ đạt khoảng 1-2% [2, 5]. 

Theo dự báo của Bộ Xây dựng, năm 2020 Việt Nam cần khoảng 
120 triệu m3 cát xây dựng. Tuy nhiên tổng công suất khai thác cát 
được cấp phép chỉ khoảng 28,8 triệu m3 (đạt xấp xỉ 24% nhu cầu) 
[6]. Vì vậy, tình trạng khai thác cát trái phép ngày càng phổ biến và 
khó kiểm soát ở nhiều địa phương. Việc khai thác cát tự nhiên cũng 
gây ô nhiễm môi trường và sạt lở mạnh các bờ sông. Trước tình hình 
đó từ năm 2017, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp 
nhằm tăng cường quản lý khai thác cát và thúc đẩy nghiên cứu tận 
dụng các loại vật liệu thay thế cát tự nhiên [5]. Một trong những giải 
pháp đó là tăng cường tái chế PTXD làm các loại vật liệu xây dựng, 
trong đó có CLTC thay thế CLTN. Theo chiến lược quản lý chất thải 
rắn của của Thủ tướng chính phủ, Việt Nam sẽ phấn đấu đến năm 
2025 có tỷ lệ tái sử dụng đạt tới 60% [7, 8]. Điều này đòi hỏi Chính 
phủ phải đưa ra nhiều chính sách khuyến khích các nhà nghiên cứu 
và thúc đẩy việc ứng dụng CLTC trong thực tế sản xuất xây dựng 
nhằm đạt được tỷ lệ này. 

CLTC phần lớn đã và đang được nghiên cứu sử dụng chủ yếu 
trong xây dựng nền móng đường giao thông [9, 10]. Nhưng hình 
thức sử dụng này có giá trị gia tăng thấp và thường phù hợp cho 
các loại CLTC có chất lượng trung bình hoặc thấp; mặc dù việc sử 
dụng với số lượng lớn sẽ giúp giải quyết nhanh bài toán bãi chứa 
phế thải tại các đô thị. Việc sử dụng CLTC chất lượng cao trong sản 
xuất vữa và bê tông có thể làm tăng thêm giá trị cho các loại CLTC 
[2]. Do đó nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong những năm 



qua nhằm đánh giá ảnh hưởng của loại và hàm lượng CLTC đến các 
tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông [1, 4, 11-13]. Tuy nhiên 
hầu hết các nghiên cứu tập trung sử dụng cốt liệu lớn tái chế, rất ít 
nghiên cứu sử dụng cốt liệu nhỏ tái chế (CTC). Do CTC thường có 
tính chất cơ- lý- hóa kém hơn cát tự nhiên (CTN), độ rỗng xốp lớn 
dẫn đến lượng nước trộn và lượng xi măng cần trong hỗn hợp bê 
tông phải lớn [2]. Đây cũng chính là các hạn chế chính làm giảm khả 
năng sử dụng rộng rãi CTC để sản xuất vữa và bê tông trong xây 
dựng thực tế. 

Việc sử dụng CTC thường làm giảm cường độ, tăng độ co ngót 
và giảm độ bền của bê tông [14-17]. Khatib [14] đã nghiên cứu ảnh 
hưởng của việc thay thế CTN bằng CTC đến độ co của bê tông. Các 
cấp phối sử dụng 0, 25, 50, 75, 100% CTC trong hỗn hợp bê tông có 
tỷ lệ N/X=0,5 và không dùng phụ gia hóa dẻo. Kết quả cho thấy độ 
sụt tăng khi tăng hàm lượng CTC thay thế và việc sử dụng CTC là 
nguyên nhân tăng tuyến tính độ co của bê tông. Kou và Poon [17] 
cũng đã nghiên cứu các cấp phối bê tông tương tự với tỷ lệ 
N/X=0,53 và khi sử dụng kết hợp với tro bay để tăng hàm lượng 
chất kết dính. Kết quả cho thấy độ co khô có thể kiểm soát và giảm 
40% ở 112 ngày khi tỷ lệ N/X=0,44 giảm tới 0,35. Vì thế tiêu chuẩn 
của nhiều nước thường không cho phép sử dụng CTC thay thế CTN 
trong các kết cấu bê tông chịu lực [3]. Một số nghiên cứu đã đề xuất 
giải pháp sử dụng phụ gia khoáng cải thiện vi cấu trúc hạt CTC và 
BTCLTC, dùng phụ gia giảm nước trộn để đảm bảo cường độ và độ 
bền bê tông với cùng lượng dùng xi măng và tỷ lệ N/X [18-20]. Tuy 
nhiên để xác định ảnh hưởng của loại phụ gia dẻo và phụ gia siêu 
dẻo đến độ sụt, tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông sử dụng CTC 
chưa được nhiều nghiên cứu đề cập. Bài báo này trình bày ảnh 
hưởng của cả hai loại phụ gia dẻo này đến tính công tác của hỗn 
hợp bê tông. Nghiên cứu sẽ xây dựng quan hệ thực nghiệm giữa sự 
thay đổi độ sụt với lượng dùng CTC thay thế CTN. Hơn nữa, nghiên 
cứu này cũng góp phần thúc đẩy việc sử dụng CTC thay thế CTN 
trong sản xuất bê tông. 

2. Vật liệu và Phương pháp nghiên cứu  
2.1 Vật liệu sử dụng  
Cốt liệu lớn sử dụng trong nghiên cứu là đá dăm 1x2 có nguồn 

gốc từ đá vôi. Cát tự nhiên sử dụng là cát vàng có sẵn trên thị 
trường (CTN); Cát tái chế (CTC) được gia công nghiền sàng từ phế 
thải bê tông. Kết quả thành phần hạt của hai loại cát được thể hiện 
trên Hình 1 và Bảng 1 trình bày các tính chất cơ lý của CTN và CTC. 
Do khối lượng thể tích của lớp vữa xi măng cũ bám dính vào hạt 
CTC nên khối lượng thể tích khô của hạt CTC thấp hơn khoảng 14% 
so với khối lượng thể tích khô của hạt CTN. Khối lượng thể tích khô 
bão hòa của CTC cũng thấp hơn khoảng 8%. Điều này có thể giải 
thích là do hệ thống lỗ rỗng hở có thể hút nước mạnh của hạt CTC. 
Độ hút nước của CTC cao hơn gần 10 lần so với CTN. Sau 10 phút, 
độ hút nước của CTN có thể đạt tới 90% độ hút nước sau 24h, trong 
khi đó độ hút nước của CTC chỉ mới đạt khoảng 75% (Hình 2). Vì vậy, 
độ hút nước này sẽ ảnh hưởng lớn đến lượng nước trộn và tốc độ 
tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông [2, 14]. 

Bảng 1. Tính chất cơ lý của cốt liệu sử dụng trong nghiên cứu 
Tính chất CTN CTC ĐD 5-10 ĐD 10-20 

Khối lượng riêng khô, 
g/cm3 

2,468 2,285 2,617 2,605 

Khối lượng riêng bão 
hòa bề mặt, g/cm3 

2,488 2,460 2,600 2,665 

Khối lượng thể tích 
xốp, kg/m3 

1460 1393 1362 1370 

Độ rỗng, % 40,8 39,0 48,0 47,4 
Độ hút nước, % 0,80 7,96 1,15 0,14 

Phụ gia hóa dẻo loại 1 (SP1) có gốc Naphtalen Formaldehyt 
Sulfonat, với tác dụng chủ yếu giảm nước nhào trộn của hỗn hợp bê 
tông. Còn phụ gia loại 2 (SP2) là phụ gia siêu dẻo gốc Polycarbosylic 
ether cải tiến. Các tính chất của hai loại phụ gia này thỏa mãn TCVN 
8826: 2011.  

 
Hình 1. Thành phần hạt của CTN và CTC 

 
Hình 2. Độ hút nước của CTN và CTC theo thời gian 

2.2 Thành phần hỗn hợp bê tông 
Để nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phụ gia hóa dẻo đến độ 

sụt và tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông, ba nhóm bê tông được 
thí nghiệm là hỗn hợp không sử dụng phụ gia hóa dẻo (C0), C1 và 
C2 tương ứng là nhóm bê tông sử dụng phụ gia loại 1 (SP1) và phụ 
gia loại 2 (SP2). Các tỷ lệ CTC thay thế CTN là 0%, 25%, 50%, 75% và 
100% theo thể tích. Lượng dùng xi măng và cốt liệu lớn không đổi. 
Độ sụt thiết kế của hỗn hợp bê tông là 10±2cm, hàm lượng phụ gia 
hóa dẻo lấy cố định là 1% so với xi măng. Thành phần cấp phối các 
loại hỗn hợp bê tông nghiên cứu được nêu ở Bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần vật liệu của các hỗn hợp bê tông nghiên cứu  

STT 
Kí hiệu 

mẫu 
Tỉ lệ CTC thay thế 

CTN, % 
Tỷ lệ 

PG, %XM 
Lượng dùng vật liệu cho 1 m3, kg 

XM N CTN CTC ĐD5-10 ĐD10-20 PG 
1 C0.R0 0 0 350 202 693 0 729 313 0,0 
2 C0.R25 25 0 350 211 520 149 729 313 0,0 
3 C0.R50 50 0 350 220 347 298 729 313 0,0 
4 C0.R75 75 0 350 228 173 447 729 313 0,0 



 

5 C0.R100 100 0 350 237 0 596 729 313 0,0 
6 C1.R0 0 1 350 170,5 693 0 729 313 3,5 
7 C1.R25 25 1 350 179,5 520 149 729 313 3,5 
8 C1.R50 50 1 350 189,3 347 298 729 313 3,5 
9 C1.R75 75 1 350 198,0 173 447 729 313 3,5 

10 C1.R100 100 1 350 212,9 0 596 729 313 3,5 
11 C2.R0 0 1 350 153,0 693 0 729 313 3,5 
12 C2.R25 25 1 350 158,5 520 149 729 313 3,5 
13 C2.R50 50 1 350 161,5 347 298 729 313 3,5 
14 C2.R75 75 1 350 168,3 173 447 729 313 3,5 
15 C2.R100 100 1 350 180,8 0 596 729 313 3,5 
2.3 Phương pháp chuẩn bị hỗn hợp bê tông và thí nghiệm 
Quy trình trộn hỗn hợp bê tông trong nghiên cứu dựa theo kết 

quả nghiên cứu trước đây của nhóm tác giả [2], trình tự cụ thể như 
sau: Trộn ẩm hỗn hợp cốt liệu và lượng nước tính sơ bộ đảm bảo độ 
hút nước bão hòa bề mặt của cốt liệu cho đồng đều trong khoảng 1 
phút, sau đó cho xi măng vào trộn trong 1 phút, tiếp theo cho hỗn 
hợp phụ gia hóa dẻo và nước còn lại vào trộn tiếp 3 phút tới đồng 
nhất. 

Hỗn hợp bê tông sau khi trộn đồng nhất được xác định độ sụt 
và khối lượng thể tích theo TCVN 3106: 1993 và 3108: 1993. Độ sụt 
được xác định tại các thời điểm trong 5 phút dầu sau khi trộn là độ 
sụt ban đầu (SN0) và sau trộn 15, 30, 45, 60, … 120 phút, để đánh 
giá quá trình tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông. 

Hỗn hợp bê tông sau khi xác định tổn thất độ sụt xong được 
đúc mẫu lập phương 15x15x15cm và bảo dưỡng tại phòng thí 
nghiệm 24 giờ theo TCVN 3105: 1993. Sau khi tháo khuôn, các mẫu 
tiếp tục được bảo dưỡng trong nước cho đến tuổi thí nghiệm. 
Cường độ nén và sự phát triển cường độ nén được xác định theo 
TCVN 3118: 1993 trên mẫu lập phương 15x15x15cm ở các tuổi 7, 28 
và 91 ngày.  

3. Kết quả và thảo luận 
3.1 Độ sụt và tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông  
Bảng 2 trình bày tổng lượng nước N cần thiết cho mỗi cấp phối 

bê tông đạt được độ sụt ban đầu 100±20mm. Tỷ lệ hiệu quả (N/Xef) 
là tỷ số giữa tổng lượng nước trộn trừ đi lượng nước dự kiến do cốt 
liệu hút bão hòa so với lượng dùng xi măng. Hỗn hợp bê tông sử 
dụng SP1 và SP2 cần lượng nước trộn để đạt được độ sụt yêu cầu 
thấp hơn nhiều so với hỗn hợp bê tông không sử dụng phụ gia dẻo. 
Cụ thể, hỗn hợp bê tông C1.R0 và C2.R0 có tỷ lệ N/Xef giảm tương 
ứng 15,6% và 24,3% so với hỗn hợp bê tông C0.R0. Với hỗn hợp bê 
tông sử dụng 100% CTC có sử dụng SP1 và SP2 có tỷ lệ N/Xef giảm 
tương ứng là 10,1% (C1.R100) và 23,7% (C2.R100) so với C0.R100. 
Kết quả này tương tự như nghiên cứu của Pereira et. al. [19, 20] với 
mức độ giảm nước tương ứng là 11% và 18% đối với hỗn hợp bê 
tông sử dụng SP1 và 26% và 31% đối với hỗn hợp bê tông sử dụng 
SP2. Trong các hỗn hợp bê tông sử dụng CTC (C1.Rx và C2.Rx) cũng 
có tỷ lệ N/Xef thấp hơn C0.Rx; tỷ lệ N/Xef tăng 7,8% (C0.R100), 16,3% 
(C1.R100) và 7,9% (C2.R100) so với Ci.R0. Điều này là do đặc tính 
hình dạng góc cạnh của CTC đã làm tăng nội ma sát trong hỗn hợp 
bê tông. 

Nhìn chung, hỗn hợp bê tông sử dụng CTC và phụ gia SP1 có sự 
thay đổi tính công tác cao hơn so với hỗn hợp bê tông không sử 
dụng phụ gia (C0) và sử dụng SP2 (C2). Điều này được cho là do việc 
làm mất hiệu quả của SP1 khi sử dụng CTC. Pereira [19] cũng nhận 
thấy kết quả tương tự. Tác giả này giải thích việc làm giảm hiệu quả 
hóa dẻo SP1 của phụ gia tùy thuộc vào lực đẩy tĩnh điện trên bề 
mặt hạt CTC. Do diện tích bề mặt hạt CTC tăng, nên với cùng hàm 

lượng phụ gia hóa dẻo, lực đẩy tĩnh điện giảm nên hiệu quả hóa 
dẻo sẽ giảm. Ngược lại tác động của diện tích bề mặt hạt CTC lại ít 
ảnh hưởng tới hiệu quả hóa dẻo của phụ gia SP2. 

Tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông được thể hiện trên Hình 3. 
Độ sụt của các loại hỗn hợp bê tông đều giảm mạnh theo thời gian, 
đặc biệt trong 60 phút đầu sau khi trộn. Khi sử dụng CTC thay thế 
CTN, tốc độ tổn thất độ sụt tăng tuyến tính theo hàm lượng CTC. 
Hỗn hợp bê tông sử dụng 100% CTC có tốc độ tổn thất độ sụt trong 
60 phút đầu đạt tới 1,63 mm/phút, gấp 2,4 lần so với giá trị này của 
hỗn hợp bê tông sử dụng CTN (0,67 mm/phút). Tuy nhiên sau 60 
phút tốc độ tổn thất độ sụt giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 0,21-0,25 
mm/phút , trong khi hỗn hợp bê tông sử dụng CTN (C0.R0) còn khá 
cao 0,58 mm/phút. Điều này là do CTC có khả năng hút nước mạnh 
trong thời gian đầu nhưng trong thời gian sau lại có khả năng nhả 
nước nên có thể làm giảm tốc độ tổn thất độ sụt [2]. Khi sử dụng 
phụ gia hóa dẻo, tốc độ tổn thất độ sụt của các loại hỗn hợp bê 
tông giảm rõ rệt, từ 0,58-0,67 mm/phút giảm xuống còn 0,46-0,63 
mm/phút đối với Ci.R0; từ 1,63 mm/phút giảm còn 1,13 mm/phút 
đối với C1.R100 và 1, 25 mm/phút đối với C2.R100.  

  

 
Hình 3. Tốc độ tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông sử dụng CTC thay thế CTN 
3.2 Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông   
Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông tùy thuộc vào khối 

lượng của các thành phần vật liệu. Hình 4 cho thấy khi sử dụng phụ 
gia hóa dẻo khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông tăng. Hỗn hợp 
bê tông C1.R0 và C2.R0 có khối lượng thể tích tăng lên. Hỗn hợp bê 
tông C1.R0 và C2.R0 tăng 0,6% và 1,3% so với bê tông C0.R0. Khi sử 
dụng SP1 và SP2 hỗn hợp bê tông sử dụng 100% CTC có khối lượng 
thể tích tăng khoảng 1,0% cho cả hai loại hỗn hợp bê tông. Kết quả 
này chủ yếu do tỷ lệ N/Xef thấp khi sử dụng phụ gia siêu dẻo làm 
cho tỷ lệ cốt liệu tăng và lượng dùng nước giảm. Hỗn hợp bê tông 



cũng có khối lượng thể tích giảm gần như tuyến tính theo hàm 
lượng sử dụng CTC. Hỗn hợp bê tông sử dụng 100% CTC có khối 
lượng thể tích giảm 5,1% đối với C0.100 và 5,0% (C1.R100 và 
C2.R100) so với bê tông sử dụng CTN (Ci.R0). điều này là do khối 
lượng thể tích thấp của CTC và phù hợp với kết quả nghiên cứu 
khác [15, 17,18]. 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của thành phần vật liệu đến khối lượng thể tích của hỗn hợp bê 

tông 
3.2 Cường độ nén 
Kết quả cường độ nén của các mẫu bê tông ở tuổi 7, 28 và 91 

ngày được trình bày ở Hình 5 đến Hình 7. Ở tất cả các tuổi bảo 
dưỡng, cường độ nén tăng khi sử dụng phụ gia hóa dẻo. Điều này 
được cho là do tỷ lệ N/X thấp trong hỗn hợp bê tông C1 và C2. Theo 
TCVN 6025: 1995 thì các loại bê tông C0 đạt mác M25-M35, còn các 
loại bê tông C1 và C2 đạt mác M35 và M45. 

Khi sử dụng CTC thay thế CTN, cường độ nén của bê tông giảm. 
Cường độ nén thấp hơn trong hỗn hợp bê tông sử dụng CTC được 
cho rằng do CTC có cấu trúc rỗng xốp, khối lượng riêng thấp [21] và 
tỷ lệ (N/X) cao hơn cần thiết để đạt được độ sụt yêu cầu. Sử dụng tất 
cả các kết quả của 15 hỗn hợp bê tông, một mối quan hệ tuyến tính 
giữa tỷ lệ N/X và cường độ nén được thể hiện trên Hình 8. Về tốc độ 
phát triển cường độ nén của bê tông theo thời gian, Bảng 3 cho 
thấy ở 7 ngày tuổi, bê tông không sử dụng CTC (C0.R0; C1.R0; C2.R0) 
đạt lần lượt 59%, 68% và 69% cường độ nén ở 28 ngày. Điều này 
cho thấy rằng hỗn hợp bê tông sử dụng phụ gia hóa dẻo có tốc độ 
phát triển cường độ nén nhanh hơn. Sự khác biệt giữa nhóm bê 
tông sử dụng CTC (Ci.Rx) và bê tông đối chứng (Ci.R0) giảm dần 
theo thời gian (Bảng 4). Điều này cũng phù hợp với các kết quả 
nghiên cứu của các tác giả khác [12,16, 17].  

Hiệu quả của phụ gia hóa dẻo giảm khi kết hợp CTC (Bảng 3). 
Điều này liên quan đến sự giảm hiệu quả của phụ gia hóa dẻo trong 
việc giảm tỷ lệ N/X và sự mất tác dụng của phụ gia theo thời gian. 
Khi sử dụng SP1 cường độ nén của bê tông sử dụng CTN tăng 45,5% 
ở 7 ngày tuổi; 25,9% ở 28 ngày và 34,9% ở 91 ngày (so với C0.R0). 
Trong khi sử dụng kết hợp phụ gia hóa dẻo SP2 với CTC, dẫn đến 
cường độ nén của bê tông được cải thiện 66,0% ở 7 ngày; 41,7% ở 
28 ngày và 47,2% ở 91 ngày. Neville [22] đã giải thích rằng việc sử 
dụng phụ gia hóa dẻo đã làm cho sự phân tán hạt xi măng tốt hơn 
và quá trình hydrat hóa nhanh chóng, hiệu quả hơn đã dẫn đến làm 
tăng tốc độ phát triển cường độ nén. 

 
Hình 5. Cường độ nén bê tông tuổi 7 ngày 

 
Hình 6. Cường độ nén bê tông tuổi 28 ngày 

 
Hình 7. Cường độ nén bê tông tuổi 91 ngày 

  
Hình 8. Quan hệ giữa cường độ nén 28 ngày và tỷ lệ N/X  

Bảng 3. Sự phát triển cường độ nén theo thời gian và mức độ tăng cường độ nén khi sử dụng phụ gia của bê tông  
Hàm lượng 

CTC thay thế 
CTN (%) 

C0 C1 C2 7 days 28 days 91 days 
Rn7/Rn28 

(%) 
Rn91/Rn28 

(%) 
Rn7/Rn28 

(%) 
Rn91/Rn28 

(%) 
Rn7/Rn28 

(%) 
Rn91/Rn28 

(%) 
 DSP1 

(%) 
 DSP2 

(%) 
 DSP1 

(%) 
 DSP2 

(%) 
 DSP1 

(%) 
 DSP2 

(%) 
0 58,9 105,6 68,0 113,2 69,0 109,7 45,5 66,0 25,9 41,7 34,9 47,2 

25 65,6 109,7 67,9 118,7 64,8 115,1 26,2 41,4 21,9 43,1 31,9 50,1 
50 65,2 112,1 62,5 107,5 68,4 114,6 22,8 49,2 27,9 42,1 22,8 45,2 
75 65,5 116,9 63,5 105,0 68,1 116,9 23,4 47,4 27,3 41,9 14,4 42,0 

100 63,0 113,4 71,3 122,0 73,0 116,5 27,5 65,6 12,6 42,9 21,2 46,9 



 

 
4. Kết luận 
Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cát tái chế thay 

thế cát tự nhiên sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tính công tác và cường độ 
của bê tông. Tuy nhiên khi sử dụng kết hợp với phụ gia hóa dẻo và 
phụ gia siêu dẻo thì các ảnh hưởng bất lợi này có thể được hạn chế. 
Một số kết luận cụ thể có thể rút ra như sau: 

- Khi sử dụng tới 100% cát tái chế trong bê tông sẽ làm tăng tỷ 
lệ N/X lên tới 17,3% để đạt cùng một giá trị độ sụt; giảm khối lượng 
thể tích của hỗn hợp bê tông khoảng 5,1% và giảm cường độ nén 
tới 23,4% ở tuổi 7 ngày; 28,4% ở 28 ngày và 23,2% ở 91 ngày. 

- Việc bổ sung phụ gia hóa dẻo thường vào bê tông sử dụng cát 
tái chế có thể giảm tới 10,2% tỷ lệ N/X để đạt cùng một giá trị độ 
sụt; khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông có thể tăng khoảng 
1,0%; cường độ nén của bê tông tăng lên đến 27,5% ở 7 ngày; 
12,6% ở 28 ngày và 21,2% ở 91 ngày. Tức là chất lượng bê tông đạt 
được gần tương đương với bê tông đối chứng sử dụng cát tự nhiên. 
Còn khi sử dụng phụ gia siêu dẻo trong bê tông có cát tái chế, chất 
lượng bê tông có thể được cải thiện vượt cả bê tông cát tự nhiên do 
tỷ lệ N/X giảm tới 23,7% và cường độ nén tăng lên đến 65,6% ở 7 
ngày; 42,9% ở 28 ngày và 46,9% ở 91 ngày. 

- Khi sử dụng cát tái chế có thể làm giảm hiệu quả hóa dẻo của 
phụ gia. Tuy nhiên mức độ suy giảm còn tùy thuộc vào loại phụ gia 
và hàm lượng cát tái chế sử dụng trong hỗn hợp bê tông. Còn cơ 
chế, bản chất tác dụng và mức độ ảnh hưởng của đặc tính bề mặt 
hạt cát tái chế đến vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu thêm. 
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