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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

 

1.1. Sự cần thiết phải triển khai thực hiện đề tài  

Việc khai thác và sử dụng cạn kiệt nguồn vật liệu tự nhiên dẫn tới thiếu hụt 

trầm trọng nguồn nguyên vật liệu cho ngành xây dựng không chỉ ở Việt Nam mà 

cả trên Thế giới. Cùng với sự phân bố không đều nguồn khoáng sản tự nhiên nói 

chung và trữ lượng nguồn nguyên vật liệu cát tự nhiên nói riêng đang ngày càng 

giảm mạnh, nhu cầu nhập liệu từ các nguồn khác nhau tăng lên dẫn tới chi phí vận 

chuyển tăng cao và khó kiểm soát chất lượng, do đó việc tìm nguồn nguyên liệu 

thay thế trở thành yêu cầu bức thiết hiện nay.  

Bên cạnh đó, việc sử dụng cát nghiền cho bê tông đã được nhiều địa phương 

áp dụng và cho kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, đối với các công trình ở Điện 

Biên chưa được sử dụng phổ biến, chưa có đơn giá sản xuất và định mức sử dụng 

cát nghiền trong các loại vật liệu. Kết quả nghiên cứu mở ra chủng loại sản phẩm 

mới có giá trị cao đồng thời góp phần vào xây dựng cơ sở khoa học và tạo hành 

lang pháp lý cho việc sử dụng rộng rãi sản phẩm cát nghiền trong các công trình 

xây dựng, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đem lại hiệu quả kinh 

tế cao cho các chủ đầu tư, nhà sản xuất VLXD, chủ thầu thi công và cuối cùng là 

lợi ích của toàn xã hội. 

1.2. Mục tiêu của đề tài 

Nghiên cứu xây dựng định mức và hướng dẫn sử dụng cát nghiền nhằm 

thay thế cát tự nhiên trong sản xuất các loại vữa xây dựng, bê tông xi măng, bê 

tông asphalt cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể: 

- Định mức cấp phối vữa xây và vữa trát: Mác 50, 75, 100; 

- Định mức cấp phối Bê tông xi măng chịu lực: Mác 20, 25, 30, 40, 50 MPa; 

- Định mức cấp phối bê tông asphalt cho mặt đường: thỏa mãn TCVN 8860-

2011; 

- Định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền. 
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1.3. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Khảo sát hiện trạng và phân tích, đánh giá chất lượng của các 

loại cát nghiền tại các cơ sở sản xuất đá của tỉnh Điện Biên. 

Nội dung 2: Nghiên cứu cấp phối vật liệu sử dụng sản phẩm cát nghiền cho 

các công trình xây dựng và đường giao thông. 

Nội dung 3: So sánh chi phí giá thành các vật liệu sử dụng sản phẩm cát 

nghiền. 

Nội dung 4: Xây dựng hồ sơ kỹ thuật, hệ thống phương pháp kiểm soát chất 

lượng sản phẩm cát nghiền. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát thực tế, thu thập số liệu, lấy mẫu phân 

tích và nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm. 

1.5. Các sản phẩm 

- Báo cáo tổng kết Đề tài (báo cáo chính và báo cáo tóm tắt); 

- Báo cáo chuyên đề: 09 chuyên đề; 

- Báo cáo Các tỷ lệ cấp phối: Cấp phối vữa xây; Cấp phối vữa trát; Cấp phối 

bê tông thường; Cấp phối bê tông bơm; Cấp phối bê tông asphalt cho mặt đường: 

05; 

- Định mức vật liệu sử dụng cát nghiền cho các công trình xây dựng và giao 

thông tại Điện Biên; 

- Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát 

nghiền: 01; 

- Bài báo khoa học: 01. 
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PHẦN 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG 

TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 

2.1. Ngoài nước 

Một thách thức lớn đối với cốt liệu phục vụ xây dựng các công trình công 

nghiệp và dân dụng là sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu tự nhiên và dễ kiếm như 

các loại cát sông, đá dăm, sỏi, cuội chất lượng cao…do đó việc tìm kiếm các 

nguồn nguyên liệu thay thế để khắc phục tình trạng thiếu hụt cốt liệu là yêu cầu 

vô cùng cấp thiết. Trên thế giới đã có một số nước như Anh, Hà Lan, Bỉ, Đan 

Mạch ... cho phép khai thác cát, sỏi biển để chế tạo bê tông xi măng và có nhiều 

báo cáo liên quan đến việc ứng phó với tình trạng thiếu hụt đã được dự kiến của 

cốt liệu, đặc biệt là tại các thành phố ở nhiều nước phát triển [16,17,24]. Tại các 

nước phát triển như Nhật, Mỹ, Đức, Pháp cũng đã nghiên cứu sử dụng các loại 

vật liệu có chất lượng thấp như cát biển, cát vỏ sò, phế thải xây dựng,…. làm cốt 

liệu nhỏ để thay thế một phần hoặc toàn bộ cát tự nhiên trong vữa và bê tông [24]. 

Ở Nhật Bản, trong nhiều thập kỷ cát sông hoặc mạt đá có chất lượng kém đã được 

sử dụng cho vữa và bê tông thông thường do tình trạng thiếu nguyên liệu tự nhiên 

[17]. Vật liệu này có thể làm nguyên liệu thay thế một cách hiệu quả nguồn nguyên 

liệu tự nhiên ngày càng cạn kiệt cho ngành công nghiệp sản xuất VLXD và có 

thể, tiết kiệm chi phí sản xuất từ 15-30%. Việc sử dụng cốt liệu tự nhiên cộng với 

chi phí vận chuyển từ xa làm tăng chi phí. Một số nơi có thể có nguồn nguyên liệu 

tự nhiên tốt nhưng nếu khai thác sẽ ảnh hưởng đến môi trường nên cũng phải hạn 

chế khai thác. Do đó, nguồn nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, và nguồn vật liệu 

thay thế ngày càng cần được nghiên cứu phát triển trong sản xuất bê tông.  

Các nguồn nguyên liệu mới thay thế nguyên liệu tự nhiên có thể bao gồm: 

cát biển, cát vỏ sò, cát nghiền từ các loại đá trong tự nhiên, các thải phẩm công 

nghiệp từ ngành công nghiệp luyện kim (tro, xỉ), rác thải thiêu kết, công nghiệp 

khai thác mỏ (phế thải khai thác than), phế thải xây dựng,…. như là cốt liệu để 

thay thế một phần hoặc toàn bộ cốt liệu hoặc cát tự nhiên trong bê tông [14]. Trong 

đó, cát nghiền đang được dùng phổ biến do có nhiều tính chất đặc biệt như hạt cát 

đồng đều, có thể điều chỉnh modun và tỷ lệ thành phần hạt theo từng yêu cầu cấp 

phối cho các loại bê tông khác nhau. Bên cạnh đó, loại cát này cũng cho phép tiết 

kiệm xi măng, nhựa đường, rút ngắn thời gian thi công và tăng tuổi thọ công trình.  
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Theo các nhà sản xuất và sử dụng ở các nước phát triển như Anh, Pháp, 

Đức, Mỹ, Trung Quốc… thì hầu như ở tất cả các dây chuyền sản xuất đá xây dựng 

đều sản xuất được cát nghiền (Hình 1). Thế giới đã sử dụng thiết bị nghiền rô to 

trục đứng để nghiền đá thành cát (gọi là cát nhân tạo). Cát nhân tạo đã được sản 

xuất bởi nhiều loại máy nghiền khác nhau, bao gồm: máy nghiền côn, máy nghiền 

va đập, máy nghiền roto và máy nghiền bi. Thế hệ thiết bị đầu tiên là máy nghiền 

rôto trục đứng sử dụng ổ bi thông thường. Theo nhà sản xuất máy Nordberg 

(1999), bây giờ là Metso, có nhiều chi tiết ảnh hưởng đến chất lượng của cát nhân 

tạo. Việc lựa chọn dây chuyền công nghệ sản xuất cát nghiền phụ thuộc chủ yếu 

vào nguyên liệu đầu vào cũng như yêu cầu về chất lượng sản phẩm cát đầu ra. Để 

phân loại các dây chuyền nghiền cát, sử dụng một số chỉ tiêu như sau: 

Theo năng suất làm việc: 

- Dây chuyền có năng suất rất nhỏ: Q < 40 tấn/h; 

- Dây chuyền có năng suất nhỏ: Q = 40÷100 tấn/h; 

- Dây chuyền có năng suất trung bình: Q = 100÷200 tấn/h; 

- Dây chuyền có năng suất lớn: Q = 200÷400 tấn/h; 

- Dây chuyền có năng suất rất lớn: Q > 400 tấn/h. 

Theo số công đoạn nghiền sơ bộ trước khi đưa vào máy nghiền cát: 

- Nghiền sơ bộ 2 công đoạn; 

- Nghiền sơ bộ 3 công đoạn. 

Theo quy trình nghiền: 

- Nghiền chu trình kín; 

- Nghiền chu trình hở. 

Theo tính di động của trạm nghiền: 

- Trạm nghiền cố định; 

- Trạm nghiền di động. 

Theo khả năng làm sạch và phân loại vật liệu: 

- Trạm nghiền không có máy rửa cát; 

- Trạm nghiền có máy rửa cát. 
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Hình 1. Sơ đồ công nghệ dây chuyền nghiền cát 

Các cở sở sản xuất hiện nay đều ở mức cơ giới hóa và tự động hoá cao, 

không còn lao động thủ công trên dây chuyền. Toàn bộ hoạt động của dây chuyền 

sản xuất được khống chế tại phòng điều khiển. Cốt liệu lớn (từ 5÷80mm) và cốt 

liệu nhỏ (<5mm, cát nghiền) đều được sản xuất ra trên cùng một dây chuyền.  

Tại các nước thiếu cát tự nhiên đã phải sử dụng đến cát nghiền với khối 

lượng lớn như: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Italia, Venezuela…. Ở Bồ Đào Nha hiện 

có 75 cơ sở sản xuất với tổng công suất khoảng 800.000 tấn/năm. Ở Anh sản xuất 

khoảng 700.000 tấn/năm, riêng ở bắc đảo Irland là 450.000 tấn/năm…  

Khai th¸c

VËn chuyÓn

NghiÒn th«

NghiÒn nhá

Sµng

ph©n lo¹i

NghiÒn c¸t

Röa c¸t

S¶n phÈm

c¸t

M¸y nghiÒn m¸

M¸y nghiÒn c«n th«

M¸y nghiÒn c«n võa vµ nhá

M¸y nghiÒn r« to

M¸y nghiÒn r« to trôc ®øng

Sµng rung v« híng trôc lÖch t©m

Sµng rung v« híng thêng

Sµng rung röa c¸t

M¸y röa c¸t d¹ng guång quay

Sµng

ph©n lo¹i

S¶n phÈm

®¸ d¨m

+

-

+

-

M¸y nghiÒn m¸

Sµng rung v« híng trôc lÖch t©m

Sµng rung v« híng thêng

Sµng

ph©n lo¹i



 

18 

Theo các tác giả B. Balapgol và SA. Kulkarni [19], cát nghiền có tính chất 

tốt hơn cát tự nhiên do kích thước hình dạng, độ bền vv. Do đó khi sử dụng cát 

nghiền sẽ cho cường độ bê tông cao hơn so với dùng cát tự nhiên. Các tác giả đã 

nghiên cứu sự thay đổi tính chất của bê tông khi thay thế cát tự nhiên bằng việc 

sử dụng đá bazan nghiền. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng có sự gia tăng đáng 

kể cường độ nén của bê tông sử dụng cát nghiền so với cát tự nhiên. Cường độ 

nén đã tăng 19,44 % lên 40,38 % tuổi 7 ngày và tăng 8,33 % lên 25,9 % ở tuổi 28 

ngày. Cường độ uốn của bê tông với cát nghiền đã tăng nhẹ khoảng 1 % đến 5 % 

so với cát tự nhiên.  

Nghiên cứu của Akshay A.Waghmare và cộng sự [23] đã thay thế cát tự 

nhiên bằng cát nhân tạo trong bê tông với các tỷ lệ thay thế là 0%; 20%; 40%; 

60%; 80% và 100% cho bê tông M15; M20; M25 cho kết quả tốt nhất ở mức 60% 

thay thế. Nghiên cứu của các tác giả Anil Kulkarni và cộng sự [20] đưa ra kết 

luận: 

- Lượng chất phụ gia khi sử dụng cát nghiền tăng 35% để đạt được khả năng 

thi công tương đương của bê tông sử dụng cát tự nhiên; 

- Bê tông sử dụng cát nghiền có độ bền nén ở tuổi 3; 7 và 28 ngày cao hơn 

so với sử dụng cát tự nhiên; 

- Hạn chế độ co ngót của các mẫu M25 và M40 các mẫu bê tông là 0,043% 

và 0,048% so với cát tự nhiên. 

Ingalkar và Harle [21] đã nghiên cứu sử dụng cát nghiền có nguồn gốc từ 

hai mỏ đá khác nhau thay thế từ 0 đến 100% cát tự nhiên cho các cấp phối bê tông 

M20 và M25. Sau khi thử nghiệm mẫu cho thấy, đối với bê tông M25, một loại 

cát nghiền cho cường độ nén ở tuổi 28 ngày đạt cao nhất là 37,42 N/mm2 ở mức 

thay thế 40 % và loại cát còn lại cho cường độ cao nhất là 40,74 N/mm2 khi thay 

thế 30 %. Từ các kết quả thực nghiệm khác nhau các tác giả đưa ra các kết luận 

với các loại cát nghiền khác nhau cho kết quả khác nhau về cường độ nén tùy 

thuộc vào các mỏ đá đồng thời cường độ bê tông đạt cao nhất khi thay thế 40% 

đến 50% cát nghiền; Độ bền kéo bê tông sẽ đạt tối ưu khi thay thế từ 60% đến 

70% cát tự nhiên bằng cát nghiền. 
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Các tác giả P. Daisy Angelin và P. Ravi Kishore [22] đã nghiên cứu thay 

thế cát tự nhiên bằng cát nghiền với các tỷ lệ khác nhau cho hai loại bê tông M20 

và M30 cho ra các kết quả rất khả quan (Hình 2 và Hình 3). 

  

Hình 2. Biểu đồ sự gia tăng cường độ bê tông M20 khi thay thế cát tự nhiên bằng cát nghiền 

[22] 

 

 

Hình 3. Biểu đồ sự gia tăng cường độ bê tông M30 khi thay thế cát tự nhiên bằng cát nghiền 

[22] 

2.2. Trong nước 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã giao 

Bộ Xây dựng đề xuất các giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên để hạn 

chế tình trạng khai thác cát lòng sông [2,5,6]. Ở nước ta có nguồn tài nguyên 
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khoáng sản dồi dào (đá vôi và nguồn cát kết) có chất lượng tốt và trữ lượng lớn 

có điều kiện đảm bảo phát triển sản xuất cát nhân tạo đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Việc nghiên cứu sử dụng nguồn cát nhân tạo và vật liệu thay thế cát tự nhiên sẽ 

mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, hạn chế tình trạng 

khai thác cát sỏi trái phép, đảm bảo nguồn cung cấp cát xây dựng tài chỗ để xây 

dựng các công trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hiệu quả 

kinh tế xã hội...  

Từ năm 2016, Viện nghiên cứu và ứng dụng VLXD Nhiệt đới đã nghiên 

cứu khảo sát chất lượng và xây dựng định mức sử dụng cát và cuội sỏi tự nhiên 

không đảm bảo thành phần hạt để sử dụng trong sản xuất vữa và bê tông cho tỉnh 

Quảng Ninh. Đến năm 2017-2018, Viện đã chủ trì cộng tác với công ty cổ phần 

Thiên Nam [15] thực hiện đề tài nghiên cứu hoàn thiện thiết bị và công nghệ chế 

tạo cát nghiền từ đá cát kết thu hồi tại các bãi thải khai thác than để sử dụng trong 

các công trình xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng đá gốc cát kết 

để chế tạo cát nghiền là khả thi. Các kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm cát 

nghiền từ đá cát kết cho thấy sản phẩm cát nghiền đều thỏa mãn các yêu cầu kỹ 

thuật theo tiêu chuẩn TCVN 9205:2012 và TCVN 7570:2006. Sử dụng cát nghiền 

từ đá cát kết có thể chế tạo được bê tông mác đến M50, vữa có mác đến M10, bê 

tông asphalt đạt các chỉ tiêu về cường độ và độ ổn định trong kết cấu xây dựng. 

Hơn nữa, trong báo cáo cũng so sánh giá thành cho thấy khi sử dụng cát nghiền 

sẽ tiết kiệm chi phí vật liệu hơn với cát tự nhiên; việc tận dụng nguồn đá cát kết 

trong hỗn hợp phế thải khai thác than cũng góp phần tận dụng nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, giảm lượng tồn chứa phế thải và ô nhiễm môi trường khu vực khai 

thác. Tuy nhiên, loại cát nghiền này có nguồn gốc từ các loại đá cát kết, không 

phải đá nguyên khai. 

PGS. TS. Nguyễn Văn Chánh [15] đã sử dụng cát nghiền phối hợp với cát 

mịn tự nhiên cho bê tông. Trong nghiên cứu này sử dụng cốt liệu nhỏ là cát hỗn 

hợp được phối trộn từ 38% cát nghiền có mô đun độ lớn là 3,72 với 62% cát mịn 

có mô đun độ lớn là 1,45. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi lượng cát nghiền phối 

hợp với cát mịn tự nhiên theo tỉ lệ trên thì cho hỗn hợp cát có các chỉ tiêu cơ lý 

phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành dùng làm cốt liệu nhỏ để sản xuất bê tông xi 

măng. Các kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong hỗn hợp bê tông dùng cát 

nghiền có phụ gia siêu dẻo sẽ giảm lượng dùng xi măng và giảm giá thành xây 

dựng công trình. 
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Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT [15] đã sử dụng 

cát xay để nghiên cứu về đường bao cấp phối, tiêu chuẩn vật liệu cũng như thử 

nghiệm đánh giá hiệu quả ứng dụng trong bê tông nhựa. Kết quả là đã sản xuất 

được cấp phối cát xay ổn định phục vụ cho bê tông nhựa trên quy mô công nghiệp. 

Chất lượng của bê tông nhựa (BTNC 12.5) có sử dụng cát xay không những thỏa 

mãn quy định của TCVN 8819:2011 “Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu 

thi công và nghiệm thu” mà còn tốt hơn so với bê tông nhựa sử dụng cát tự nhiên. 

Cụ thể, với cùng hàm lượng nhựa tối ưu là 5,1%, bê tông nhựa sử dụng cát xay từ 

đá có độ ổn định Marshall là 10.42kN, bê tông nhựa sử dụng cát tự nhiên là 9.5 

kN. Nghiên cứu này chưa đề cập đến ảnh hưởng của các loại cát xay đến các tính 

chất của vữa xây dựng và bê tông, chưa xây dựng định mức các vật liệu này khi 

sử dụng cát xay. 

Qua các tài liệu nghiên cứu hiện nay ở Việt nam, việc nghiên cứu sử dụng 

vật liệu địa phương, cũng như các loại vật liệu phế thải để sản xuất các loại VLXD 

như vữa, bê tông và vật liệu cho đường giao thông còn ít và chưa có hệ thống. 

Các đơn vị quản lý nhà nước chưa ban hành định mức vật liệu cho vữa và bê tông 

khi sử dụng cát nghiền, cho nên đơn vị tư vấn và thi công chưa sẵn sàng ứng dụng 

rộng rãi các kết quả nghiên cứu trong công trình xây dựng. Vì vậy việc nghiên 

cứu này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trên địa bàn.  

* Tại tỉnh Điện Biên: 

 Ngày 13/11/2014, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã ban hành Văn bản số 

969/HD-SXD [12] về việc hướng dẫn sử dụng gạch không nung, cát nghiền từ đá 

đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn nhà nước 30% trở 

lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Tuy nhiên, đến nay hầu hết các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh chưa sử dụng cát nghiền, số ít được sử dụng trong các công trình 

xây dựng của hộ gia đình, cá nhân. Nguyên nhân là do chưa có định mức sử dụng 

cát nghiền trong xây dựng, thói quen của người tiêu dùng và công tác quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm của các cơ sở sản xuất cát nghiền còn hạn chế. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Điện Biên mới có 02 đơn vị đầu tư hệ thống máy 

móc, dây chuyền sản xuất cát nghiền, với công suất thiết kế khá nhỏ (khoảng 

15.000m3/năm) đó là: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Hưng 

Long ở Cụm công nghiệp Na Hai, huyện Điện Biên; Công ty TNHH Minh Quý 

Điện Biên ở huyện Mường Ảng. Cả hai đơn vị đều đã công bố giá cát nghiền tại 

cổng thông tin của Sở Xây dựng. Tuy nhiên do sản phẩm tiêu thụ chậm và ít, công 



 

22 

nghệ sản xuất khá đơn giản nên việc kiểm soát chất lượng chưa được chú trọng, 

dây chuyền cũng chưa có thiết bị loại bỏ tạp chất cát. 

Vì vậy, đề tài sẽ góp phần vào việc định hướng sử dụng cát nghiền trong 

việc sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kết quả của Đề tài sẽ là cơ sở 

để Sở Xây dựng Điện Biên đề xuất với UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng thoả 

thuận trước khi ban hành định mức sử dụng vật liệu cát nghiền trong chế tạo cấp 

phối bê tông, vữa, cấp phối làm mặt đường giao thông; Xây dựng được quy trình 

quản lý chất lượng, quy trình sản xuất cát nghiền chất lượng đảm bảo, từ đó 

khuyến khích được các đơn vị sản xuất đầu tư thêm thiết bị, ổn định chất lượng, 

các Nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án, dây chuyền sản xuất cát nghiền hiện đại 

cho ra sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường và tạo hành lang pháp lý 

cho việc sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong các dự án, công trình trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án, công trình. 
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PHẦN 3. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 

 

Các nội dung công việc, nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực 

nghiệm của Đề tài nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và sản phẩm yêu cầu như 

sau: 

Nội dung 1: Khảo sát hiện trạng và phân tích, đánh giá chất lượng của 

các loại cát nghiền tại các cơ sở sản xuất đá của tỉnh Điện Biên. 

Công việc 1.1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và sử dụng cát nghiền và 

các vật liệu thay thế cát tự nhiên trong xây dựng trên Thế giới và ở Việt Nam (tỉnh 

Điện Biên). 

Công việc 1.2: Khảo sát trữ lượng, đặc điểm phân bố đá tự nhiên để sản 

xuất cát nghiền tại các Huyện của tỉnh Điện Biên. 

Công việc 1.3: Nghiên cứu đánh giá chất lượng đá gốc và cát nghiền tại các 

cơ sở sản xuất của tỉnh Điện Biên theo tiêu chuẩn hiện hành. 

Công việc 1.4: Tập hợp số liệu, lập báo cáo đề xuất các giải pháp và định 

hướng sử dụng tài nguyên đá tự nhiên để sản xuất cát nghiền và quản lý chất lượng 

cát xây dựng cho các công trình xây dựng tại tỉnh Điện Biên. 

Nội dung 2: Nghiên cứu cấp phối vật liệu sử dụng sản phẩm cát nghiền 

cho các công trình xây dựng và đường giao thông 

Công việc 2.1: Nghiên cứu tính toán thiết kế và tối ưu thành phần hỗn hợp 

vữa xây mác 50 và 75 sử dụng cốt liệu cát nghiền  

Công việc 2.2: Nghiên cứu tính toán thiết kế và tối ưu thành phần hỗn hợp 

vữa trát mác 75 và 100 sử dụng cốt liệu cát nghiền 

Công việc  2.3: Nghiên cứu tính toán thiết kế và tối ưu thành phần hỗn hợp 

bê tông (độ sụt 10±2cm, mác 20, 25, 30 MPa) sử dụng cát nghiền cho các công 

trình xây dựng tại địa phương. 

Công việc 2.4: Nghiên cứu tính toán thiết kế và tối ưu thành phần hỗn hợp 

bê tông bơm (độ sụt 18±2cm, mác 30, 40, 50 MPa) sử dụng cát nghiền cho các 

công trình xây dựng tại địa phương. 
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Công việc 2.5: Nghiên cứu sử dụng sản phẩm cát nghiền cho cấp phối bê 

tông asphalt dùng trong kết cấu mặt đường giao thông (BTNC 4,75; 9,5; 12,5; 

19). 

Nội dung 3: So sánh chi phí giá thành các vật liệu sử dụng sản phẩm 

cát nghiền 

Công việc 3.1: Báo cáo xác định các hao phí cần thiết để sản xuất cát nghiền 

từ đá tự nhiên 

Công việc 3.2: Báo cáo định mức vật liệu cho các loại vữa xây dựng khi sử 

dụng sản phẩm cát nghiền 

Công việc 3.3: Báo cáo định mức vật liệu cho các loại bê tông khi sử dụng 

sản phẩm cát nghiền. 

Công việc 3.4: Báo cáo định mức vật liệu cho mặt đường bê tông Asphalt 

sử dụng cát nghiền. 

Công việc 3.5: Báo cáo so sánh chi phí giá thành với các sản phẩm cùng 

loại trong đơn giá hiện hành để tính toán lợi ích kinh tế của việc sử dụng cát 

nghiền. 

Nội dung 4: Xây dựng hồ sơ kỹ thuật, hệ thống phương pháp kiểm soát 

chất lượng sản phẩm cát nghiền.  

Công việc 4.1: Quy trình kỹ thuật sản xuất và kiểm soát chất lượng sản 

phẩm cát nghiền 

Công việc 4.2: Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên 

trong chế tạo vữa xây dựng 

Công việc 4.3: Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên 

trong chế tạo bê tông xi măng 

 Công việc 4.4: Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên 

trong chế tạo bê tông asphalt cho xây dựng mặt đường giao thông 

Nội dung 5: Báo cáo tổng kết. 
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PHẦN 4. CÁCH TIẾP CẬN, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU, KỸ THUẬT ĐÃ SỬ DỤNG 

4.1 Cách tiếp cận 

Trong xây dựng, cát là nguồn nguyên liệu quan trọng và không thể thiếu để 

sản xuất các loại vữa xây trát, bê tông, vật liệu san lấp, ... Theo báo cáo của Viện 

Vật liệu xây dựng, nhu cầu cát xây dựng bao gồm cả cát xây trát và cát bê tông, 

mỗi năm nước ta cần khoảng 120-130 triệu m3 [15]. Ngoài ra cát còn đang được 

sử dụng chủ yếu làm vật liệu san lấp, với nhu cầu khoảng 525-575 triệu m3 mỗi 

năm. Tuy nhiên, nguồn cung cát tự nhiên từ các khu vực khai thác hợp pháp mới 

chỉ đáp ứng được khoảng 40-50% nhu cầu. Theo Nghị định 24a/20l6/NĐ-CP ngày 

05/4/2016 [1], cát xây dựng là vật liệu xây dựng thông thường và do cấp tỉnh quản 

lý; việc quản lý hiện nay còn thiếu sự thống nhất trên toàn quốc về điều tra, đánh 

giá trữ lượng và cấp phép, sử dụng,... Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc tăng 

giá bất thường tại các địa phương không có nguồn trữ lượng cát tự nhiên dồi dào. 

Vì vậy, Chính phủ phải có chương trình đánh giá tổng thể về cát tự nhiên đồng 

thời thực hiện các giải pháp cấp bách hiện nay là không dùng cát tự nhiên để san 

lấp và nghiên cứu sử dụng các vật liệu khác để thay thế cát tự nhiên.  

Hiện nay, Việt Nam đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9205: 2012 về 

yêu cầu kỹ thuật của cát nghiền cho vữa và bê tông; TCVN 9382:2012 về Chỉ dẫn 

kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền. Tuy nhiên, do chất lượng 

của các loại cát nghiền rất khác nhau do nguồn gốc đá và công nghệ sản xuất khác 

nhau nên cho tới nay, vẫn chưa có định mức các cấp phối vữa, bê tông và bê tông 

asphalts sử dụng cát nghiền. Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng các định mức vật 

liệu này phù hợp với loại cát nghiền được sản xuất tại địa phương là rất cần thiết, 

nhằm tăng cường khả năng sử dụng cát nghiền trong thi công các công trình xây 

dựng. 

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi phía Bắc; phía Bắc giáp tỉnh Lai 

Châu, phía Đông giáp với tỉnh Sơn La, phía Nam và Tây Nam giáp với nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào và giáp với tỉnh Vân Nam- Trung Quốc. Điện Biên có 

nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD không đa dạng, toàn tỉnh chỉ có 44 mỏ 

và điểm cát cuội sỏi phân bố trong các bãi bồi tích và đáy sông, suối; trữ lượng 

cát sỏi tự nhiên ở Điện Biên có không đáng kể, không đủ đáp ứng thường xuyên 
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cho xây dựng [9]. Cát làm vật liệu xây dựng tập trung tại lòng sông Nậm Rốm, 

sông Nậm Lúa, Sông Mã, Sông Đà và một số nhánh sông, suối nhỏ trên địa bàn 

toàn tỉnh. Trữ lượng khai thác cát tập trung lớn ở huyện Điện Biên có điều kiện 

khai thác, vận chuyển thuận lợi nên chất lượng cát tương đối đảm bảo. Một số 

huyện có trữ lượng khai thác cát nhỏ lẻ lẫn tạp chất nhiều hoặc ở một số lòng suối 

nhỏ trên địa bàn có những bãi cát sỏi quy mô nhỏ, đang được nhân dân khai thác 

đáp ứng nhu cầu tại chỗ, nhưng chất lượng cát không đồng đều và lẫn nhiều mùn, 

đất; chỉ đảm bảo xây dựng công trình dân dụng; các công trình đòi hỏi chất lượng 

cát tốt phải chuyển từ nơi khác đến sẽ có giá thành rất cao. Cho nên việc nghiên 

cứu phát triển sản xuất cát nghiền tại các địa phương là cần thiết. 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên về công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên [23], 

trên địa bàn tỉnh có 10 điểm mỏ cát được UBND tỉnh Điện Biên cấp Giấy phép 

khai thác (trong đó có 05 điểm mỏ Giấy phép khai thác còn hiệu lực; 02 điểm mỏ 

đang xin gia hạn; 03 điểm mỏ đang hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đề nghị 

cấp phép). Tổng công suất khai thác cát tự nhiên được cấp phép là 46,263 m3/năm. 

Trong khi đó tổng nhu cầu cát tự nhiên tại Điện Biên cần khoảng 669,000 m3/năm. 

Như vậy nguồn cát hợp pháp được cấp phép mới chỉ đáp ứng được khoảng 6,9%. 

Vì vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn có khoảng trên 10 điểm khai thác cát trái phép, tập 

trung chủ yếu tại huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé..., việc 

quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép rất khó khăn, thường xuyên xảy 

ra hiện tượng tranh chấp tại khu vực khai thác, không quản lý được chi phí khai 

thác và giá bán cát khai thác trái phép.  

 Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên đá vôi cho sản xuất xi măng và đá xây dựng 

khá lớn và phổ biến ở hầu hết tất cả các huyện; riêng đá xây dựng có 94 mỏ và 

điểm mỏ, với trữ lượng khoảng 160,13 triệu m3. Trong giai đoạn tới, nhu cầu 

VLXD nói chung và cát xây dựng nói riêng của Điện Biên sẽ ngày một tăng mạnh 

và đòi hỏi phải đa dạng sản phẩm, chất lượng ngày một cao hơn để phục vụ các 

công trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trong kế hoạch phát triển KT- XH. 

Do vậy phương án sử dụng cát nghiền từ cuội sỏi và đá xây dựng là phương án 

khả thi [3], có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển công nghiệp xây dựng và mang 

lại hiệu quả kinh tế xã hội cao cho tỉnh. Theo quy hoạch phát triển VLXD tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 [9], tới năm 2020 tỉnh sẽ tập 
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trung đầu tư 11 dây chuyền sản xuất cát nghiền từ đá tự nhiên, với tổng công suất 

khoảng 550.000 m3/năm (Bảng 1), nhằm giải quyết toàn bộ hoặc một phần nhu 

cầu cát cho các công trình xây dựng trong tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường. Tuy 

nhiên hiện tại trên địa bàn tỉnh Điện Biên mới chỉ có 02 đơn vị sản xuất cát nghiền 

từ đá với tổng công suất khoảng 6.000m3/năm, mới đạt 1,1% so với mục tiêu phát 

triển cát nghiền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Do thói quen sử dụng vật 

liệu truyền thống cát tự nhiên, nên việc sử dụng cát nghiền từ đá vào các công 

trình nhà nước và người dân đang còn hạn chế và khó khăn. Cát nghiền được sản 

xuất ra chủ yếu chỉ phục vụ cho sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu của 

đơn vị, việc cung cấp ra thị trường hầu như là không có. Vì vậy, các kết quả nghiên 

cứu của Đề tài sẽ góp phần thúc đẩy việc phát triển công nghệ cát nghiền, tăng 

khả năng tiêu thụ sản phẩm và sử dụng cát nghiền trong các công trình xây dựng 

tại Điện Biên; góp phần giải quyết tình trạng thiếu cát trầm trọng tại các địa 

phương. Đề tài cũng đã thực hiện khảo sát thực tế tại 05 huyện điển hình có trữ 

lượng đá xây dựng lớn (03 huyện) và nhỏ (02 huyện); đã được quy hoạch phát 

triển các dây chuyền sản xuất cát nghiền từ đá. Kết quả khảo sát đã đánh giá được 

thực trạng khai thác đá, chất lượng đá gốc, công nghệ sản xuất và quy trình quản 

lý chất lượng cát nghiền từ đá (02 dây chuyền). Từ đó, đề xuất cho UBND tỉnh và 

Sở Xây dựng các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm 

cát nghiền và cát tự nhiên khi sử dụng trong các công trình xây dựng và giao thông 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Bảng 1. Trữ lượng đá xây dựng và Phương án quy hoạch khai thác sản xuất cát 

nghiền ở Điện Biên đến năm 2020 theo Quyết định số 231/QĐ-UBND của 

UBND Tỉnh Điện Biên [9,13, 14] 

Huyện, Thị xã 

Số mỏ và 

điểm mỏ 

đá xây 

dựng 

Trữ lượng 

đá xây 

dựng 

(x10006m3) 

Năm 2020 (Quy 

hoạch) 
Năm 2019 (Thực tế) 

Số dây 

chuyền 

Công suất 

x1.000 

m3/năm 

Số dây 

chuyền 

Công suất 

(1.000 

m3/năm) 

Thành phố 

Điện Biên 

Phủ  

01 80     

Điện Biên 17 4500 1 200 1 2 
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Huyện, Thị xã 

Số mỏ và 

điểm mỏ 

đá xây 

dựng 

Trữ lượng 

đá xây 

dựng 

(x10006m3) 

Năm 2020 (Quy 

hoạch) 
Năm 2019 (Thực tế) 

Số dây 

chuyền 

Công suất 

x1.000 

m3/năm 

Số dây 

chuyền 

Công suất 

(1.000 

m3/năm) 

Điện Biên 

Đông 

4 204 
   

 

Mường Lay 4 629 2 50   

Mường Nhé 11 1120 1 50   

Mường Chà 21 2500 1 50   

Tủa Chùa 4 225 1 50   

Tuần Giáo 14 3370 2 50   

Mường Ảng 8 2823 2 50 1 4 

Nậm Pồ 10 642 1 50   

Tổng cộng 94 160,13 11 550 2 6 

Ngoài ra, cho đến nay cả Bộ xây dựng và tỉnh Điện Biên chưa có văn bản 

hướng dẫn sử dụng, định mức sử dụng cát nghiền cho sản xuất vữa và bê tông, 

cho nên công tác thi công, nghiệm thu các công trình sử dụng vốn Nhà nước gặp 

nhiều khó khăn, sản phẩm cát nghiền khó tiêu thụ, các doanh nghiệp sản xuất cát 

không dám đầu tư mở rộng, tăng công suất sản xuất. Vì vậy, việc thực hiện Đề tài 

“Nghiên cứu sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong sản xuất vữa và bê 

tông cho các công trình xây dựng tỉnh Điện Biên” là rất cấp thiết, nhằm xây dựng 

cơ sở khoa học và tạo hành lang pháp lý cho việc sử dụng rộng rãi sản phẩm cát 

nghiền trong các công trình xây dựng, tạo việc làm cho người dân địa phương, 

mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các Nhà đầu tư, đơn vị sản xuất VLXD, nhà 

thầu thi công, hiệu quả đầu tư dự án, công trình xây dựng và cuối cùng là lợi ích 

của toàn xã hội. 

Đề xuất này cũng góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 

9/6/2017 của chính phủ về “Giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây 

dựng ở một số địa phương, Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất đá xây dựng kết 



 

29 

hợp đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo và vật liệu xây không nung; các giải 

pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên để hạn chế tình trạng khai thác cát lòng 

sông”; cùng các văn bản của Bộ Xây dựng tại: Công văn số 1313/BXD-VLXD 

ngày 09/6/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Giá cát xây dựng, đề xuất các 

giải pháp”, Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 về việc “Đề nghị 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan 

tính toán cân đối cung cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp, hạn chế sử dụng cát 

tự nhiên khai thác từ lòng sông để làm vật liệu san lấp, sử dụng cát tự nhiên tiết 

kiệm có hiệu quả, đặc biệt sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay 

thế cát tự nhiên”; Văn bản số 1531/BXD-VLXD ngày 05/7/2017 của Bộ Xây dựng 

gửi Văn phòng Chính phủ về việc “Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt 

động khai thác kinh doanh cát, sỏi”; Văn bản số 402/BXD-VLXD ngày 

07/02/2020 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng trên cả nước. 

Nghiên cứu lý thuyết, tài liệu về tình hình sử dụng cát nghiền và các vật liệu 

thay thế cát tự nhiên trong xây dựng trên Thế giới và ở Việt Nam (tỉnh Điện Biên).  

Tiến hành khảo sát trữ lượng và đặc điểm phân bố nguồn đá tự nhiên tại 05  

huyện điển hình (Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Nậm Pồ và Tủa Chùa), 

khảo sát thực địa và lấy 45 mẫu tại 09 mỏ đá để phân tích đánh giá chất lượng 

nguồn đá gốc, đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất và công tác quản lý chất 

lượng cát nghiền tài 02 cơ sở sản xuất. Các mẫu cần lấy ít nhất là 3 mẫu/vùng để 

phục vụ mục đích nghiên cứu, kiểm tra và đối chứng kết quả nhằm đảm bảo độ 

tin cậy của các nghiên cứu được thực hiện. Đối với cát nghiền tại các cơ sở sản 

xuất sẵn có trên địa bàn lấy tối thiểu 3 mẫu cát trong 3 ca sản xuất của mỗi cơ sở 

để đánh giá sự ổn định chất lượng so với tiêu chuẩn hiện hành. Sau đó lựa chọn 

cát nghiền có chất lượng điển hình để thực hiện các nội dung nghiên cứu cấp phối 

vật liệu và so sánh chi phí giá thành.  

Nghiên cứu, tính toán xác định thiết kế thành phần vữa và bê tông xi măng 

theo chỉ dẫn TCVN 9382: 2012, bê tông asphalt theo TCVN 8860: 2011; sau đó 

nghiên cứu thực nghiệm để xác định các tỉ lệ nguyên liệu tối ưu trong thành phần 

hỗn hợp vữa xây mác 5,0 và 7,5; vữa trát mác 7,5 và 10,0; bê tông xi măng đổ thủ 
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công có SN=10±2cm và mác 20, 25, 30; bê tông xi măng bơm có SN=18±2cm và 

mác 30, 40, 50 tương ứng với các mác vữa, bê tông sẽ sử cát nghiền. Mỗi loại vữa 

và bê tông được tối ưu từ ít nhất 03 tỷ lệ vật liệu. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

Vật liệu sau khi lấy mẫu được niêm phong, bảo quản và vận chuyển về 

phòng thí nghiệm hợp chuẩn Bộ Xây dựng (LAS XD 1234) của Viện nghiên cứu 

và ứng dụng VLXD Nhiệt Đới, tại 65 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội để tiến hành 

nghiên cứu. Các tính chất vật liệu như đá gốc, cát nghiền, xi măng, phụ gia… 

được đánh giá theo TCVN hiện hành.  

Việc nghiên cứu tính toán thiết kế và tối ưu thành phần hỗn hợp bê tông 

theo phương pháp lý thuyết kết hợp với thực nghiệm dựa theo TCVN 9382-2012 

"Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền".  

Thành phần cấp phối vữa và bê tông sử dụng cát nghiền cũng được phân 

tích đánh giá so với các kết quả nghiên cứu đi trước từ các tài liệu liên quan ở 

trong nước cũng như kinh nghiệm trên thế giới.  

Dựa trên kết quả nghiên cứu cấp phối vật liệu đã xây dựng các định mức 

vật liệu cho từng loại sản phẩm và so sánh với các sản phẩm sử dụng cát tự nhiên 

cùng loại trong Công bố giá hiện hành để đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử 

dụng cát nghiền. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả về kinh tế, môi 

trường, hiệu quả của Dự án đầu tư... để Sở Xây dựng ban hành các định mức sử 

dụng vật liệu cát nghiền phục vụ công tác thi công, nghiệm thu các dự án, công 

trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước tại địa phương. 

4.3. Tính mới, tính sáng tạo 

Việc sử dụng cát nghiền cho bê tông đã được nhiều địa phương áp dụng và 

cho kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên chưa được sử dụng phổ biến, chưa có giá thành sản xuất và định mức sử 

dụng vật liệu cát nghiền. Kết quả nghiên cứu mở ra chủng loại sản phẩm mới có 

giá trị cao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ngành xây dựng của 

địa phương, cũng như có thể mở rộng cho các tỉnh lân cận.  
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PHẦN 5. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

5.1. Kết quả thực hiện các nội dung của Đề tài 

NỘI DUNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC LOẠI CÁT NGHIỀN TẠI CÁC 

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÁ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN  

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu và sử dụng cát nghiền và các vật 

liệu thay thế cát tự nhiên trong xây dựng trên Thế giới và ở Việt Nam 

(tỉnh Điện Biên)  

1.1.1. Tình hình nghiên cứu, sử dụng cát nghiền và vật liệu thay thế cát tự 

nhiên trong xây dựng trên thế giới 

1.1.1.1. Khái niệm chung về cát nghiền 

 Theo hướng dẫn kỹ thuật và sử dụng cát nghiền trong bê tông [19] thuật 

ngữ “cát nhân tạo” được sử dụng đối với cốt liệu có kích thước dưới 4 mm (theo 

tiêu chuẩn Châu Âu) được tạo thành bằng cách nghiền đá hoặc sỏi và được sử 

dụng với mục đích xây dựng như làm cốt liệu trong bê tông xi măng, bê tông 

asphalt, vữa, chế tạo gạch xi măng cốt liệu (gạch bê tông) v.v., ngoài ra còn một 

số tài liệu khác về cát nhận tạo cũng đưa ra định nghĩa tương tự. Như vậy theo 

định nghĩa trên, cát nhân tạo có kích thước từ 0 đến 4 mm. Tuy nhiên, tại Việt 

Nam, theo các tiêu chuẩn về cốt liệu trong bê tông (TCVN 7570:2006) thì cát có 

kích thước từ 0 đến 5 mm, phần hạt có kích thước trên 5 mm được coi như cốt 

liệu lớn. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu trong đề tài cũng dựa trên quan niệm về 

kích thước cỡ hạt của cát theo Tiêu chuẩn Việt Nam là từ 0 đến 5 mm. 

 Ngoài ra, một số thuật ngữ được sử dụng đối với loại cát này đó là: Cát 

nghiền, cốt liệu mịn nghiền, cốt liệu mịn nhân tạo, v.v. Một thuật ngữ nữa để gọi 

tên loại cát này đó là “mạt đá”, tuy nhiên thuật ngữ này dễ gây nhầm lẫn vì “mạt 

đá” thường được sử dụng đối với phế thải từ quá trình nghiền đá gốc. Loại phế 

thải này có thể kích thước hạt như cát là từ 0 đến 5 mm tuy nhiên chúng khó đạt 

yêu cầu kỹ thuật đối với “cát nhân tạo” như thành phần hạt, hàm lượng bột mịn, 

và nhất là hình dạng hạt, v.v. Vì vậy, trong nhiều nghiên cứu về cát nhân tạo thuật 

ngữ này hầu như không được sử dụng. 
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1.1.1.2. Nghiên cứu sử dụng các vật liệu thay thế cát tự nhiên trong xây 

dựng 

 Một thách thức lớn đối với cốt liệu phục vụ xây dựng các công trình công 

nghiệp và dân dụng là sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu tự nhiên và dễ kiếm như 

các loại cát sông, đá dăm loại chất lượng cao… Việc sử dụng cốt liệu tự nhiên 

cộng với chi phí vận chuyển từ xa làm tăng chi phí. Một số nơi có thể có nguồn 

nguyên liệu tự nhiên tốt nhưng nếu khai thác sẽ ảnh hưởng đến môi trường nên 

cũng phải hạn chế khai thác. Nguồn nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, do đó việc 

tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế để khắc phục tình trạng thiếu hụt cốt liệu 

là yêu cầu vô cùng cấp thiết. Ở các nước như Nhật Bản, trong nhiều thập kỷ cát 

sông hoặc mạt đá có chất lượng kém đã được sử dụng do tình trạng thiếu nguyên 

liệu tự nhiên.  

 Các nguồn vật liệu thay thế sẽ cần phải được phát triển, nghiên cứu, và áp 

dụng thành công để phục vụ cho các công trình xây dựng. Các nguồn nguyên liệu 

mới thay thế có thể bao gồm các thải phẩm công nghiệp từ các ngành công nghiệp 

luyện kim (tro xỉ), trong đó đã được sử dụng nhiều trong các bê tông thường cho 

xây dựng và công nghiệp, mặc dù các loại vật liệu này trước đây được coi không 

thể chấp nhận (ví dụ cốt liệu xỉ có cấu trúc xốp và cường độ thấp), sử dụng vật 

liệu nhân tạo như rác thải thiêu kết hoặc đất đá khai thác từ biển, và sử dụng cốt 

liệu thu được từ các hoạt động khai thác mỏ. Nguồn thay thế hứa hẹn và hữu dụng 

của cốt liêu bê tông trong tương lai là vật liệu được tái chế từ phá dỡ xây dựng và 

chất thải công nghiệp. Đây là nguồn nguyên liệu tiết kiệm nhất và hợp lý có thể 

sử dụng làm cốt liệu để sản xuất bê tông và vật liệu xây dựng (VLXD).  

Cát nhân tạo 

 Cát nhân tạo là loại cát được nghiền nhỏ từ đá tự nhiên được coi là nguồn 

nguyên liệu thông dụng cho xây dựng hiện nay. Trên thế giới, cát nhân tạo đang 

được dùng phổ biến, không những để thay thế cát tự nhiên đang ngày càng cạn 

kiệt do trữ lượng dồi dào hơn, dễ sản xuất hơn mà còn do tính chất đặc biệt của 

nó: Hạt cát đồng đều hơn, có thể điều chỉnh modul và tỷ lệ thành phần hạt theo 

từng yêu cầu cấp phối cho các loại bê tông khác nhau (như bê tông asphalt, bê 

tông xi măng, bê tông đầm lăn bê tông mác cao đặc biệt...).  

 Ở các nước phát triển như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Trung Quốc… thì hầu như 

ở tất cả các dây chuyền sản xuất đá xây dựng đều sản xuất được cát nghiền. Các 
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nước thiếu cát tự nhiên phải sử dụng đến cát nghiền: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, 

Italia, Venezuela… và cát nghiền đã là nguồn cốt liệu nhỏ sử dụng chính cho bê 

tông ở các vùng thiếu cát tự nhiên. Ở Trung Quốc, cát nhân tạo đã chiếm 70% 

lượng cát sử dụng trong xây dựng. Còn tại Nhật Bản, từ năm 1990, quốc gia này 

đã ban hành lệnh hạn chế khai thác cát tự nhiên, thay vào đó là dùng cát nhân tạo. 

Theo thống kê vào năm 2014, Hoa Kỳ đã sản xuất được tổng cộng khoảng 1.26 tỷ 

tấn cát nghiền phục vụ cho xây dựng và xuất khẩu. Tính bình quân khoảng 20 kg 

cát nghiền/người/ngày. Hầu hết cát nghiền được sử dụng trong xây dựng đường cao 

tốc và xây dựng. Trong xây dựng đường cao tốc hai làn xe, bình quân khoảng 

25.000 tấn cát nghiền được sử dụng cho mỗi dặm. Ở Bồ Đào Nha hiện có 75 cơ sở 

sản xuất với tổng công suất khoảng 800.000 tấn/năm. Ở Anh sản xuất khoảng 

700.000 tấn/năm, riêng ở bắc đảo Irland là 450.000 tấn/năm. 

 

Hình 1.1 Sản xuất cát nghiền ở Mỹ 

 Đặc biệt cát nghiền được sản xuất cho xây dựng các đập nước lớn như đập 

Sagulinh ở Indonesia từ đá andesite, đập Chonarit trên sông Lakhdar đông 

Manakesh từ đá vôi, đập Jebha ở Nigieria từ đá granit, đập Grand Maison của 

Pháp từ đá gneiss quazt, đập Vueltosa của Venezuela. Đặc biệt Trung Quốc là 

quốc gia ứng dụng công nghệ này thành công nhất như đập Tam Hiệp sử dụng cát 

nghiền cho đập bê tông đầm lăn lớn (RCC) nhất thế giới.   

 Trung Quốc đã có rất nhiều các nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng cát 

nhân tạo làm cốt liệu trong bê tông. Vào năm 2016 và 2017, tác giả Shen cùng 
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các đồng nghiệp đã nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ siêu cao sử dụng cát 

nhân tạo [19][20], các kết quả nghiên cứu cho thấy với việc sử dụng cát nhân tạo 

làm cốt liệu cho bê tông, các hỗn hợp bê tông (HHBT) đạt cường độ nén từ 114 

đến 122 MPa ở tuổi 7 ngày và từ 138 đến 150 MPa ở tuổi 28 ngày. Cũng qua 

nghiên cứu này, việc sử dụng các loại phụ gia khoáng khác nhau như Silicafum, 

tro bay, xỉ lò cao kết hợp với điều chỉnh hàm lượng hồ hợp lý (khoảng 35% thể 

tích HHBT), đã hạn chế được sự ảnh hưởng của tính chất bề mặt hạt và hình dạng 

hạt của cát nhân tạo đến tính công tác của HHBT, HHBT vẫn đạt độ sụt cao trong 

khoảng từ 18.5 đến 22 cm. Cùng với việc nâng cao cường độ nén của bê tông, cát 

nhân tạo còn có tác dụng nâng cao cường độ kéo cũng như độ bền lâu, độ bền 

chống mài mòn v.v. của bê tông, điều này đã được kiểm chứng qua nhiều nghiên 

cứu [8][9][15][18][19][20]. 

Xỉ đồng 

 Hạt Nix (hay còn gọi là xỉ đồng) là một loại vật liệu hạt hình thành từ sắt, 

đá vôi và silica trong quá trình luyện đồng. Trong quá trình tinh luyện này, do đột 

ngột đông kết từ trạng thái nóng chảy bởi luồng khí lạnh thổi vào và được rửa 

bằng hơi nước áp lực cao tạo ra thành phẩm là xỉ đồng. Xỉ đồng là một loại sản 

phẩm phụ của quá trình luyện đồng, có một số tính chất như: 

- Mô đun độ lớn trung bình: M20 = 2,10 

- Khối lượng riêng lớn: ρν = 3,5 g/cm3 

- Độ xốp trung bình: Xo = 41,33% 

- Độ ẩm trung bình: W = 3,09% 

- Hàm lượng bụi, bùn, sét trung bình Sc = 1,30% 

Hiện tại khoảng 33 triệu tấn xỉ đồng được tạo ra hàng năm trên toàn thế giới 

trong đó Ấn Độ đóng góp 6 đến 6.5 triệu tấn. 50% xỉ đồng có thể được sử dụng thay 

thế cát tự nhiên để thu được vữa và bê tông với hiệu suất, độ bền cần thiết. Ở Ấn Độ 

một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Đường Trung tâm (CRRI) cho 

thấy xỉ đồng có thể được sử dụng làm cốt liệu nhỏ như là một phần thay thế cho cát 

sông trong bê tông lên đến 50% cho cường độ cao hơn 20% so với bê tông xi măng 

thông thường cùng cấp [4]. Kết quả thử nghiệm của bê tông thu được bằng cách thêm 

xỉ đồng vào cát theo các tỷ lệ khác nhau từ 0%, 20%, 40%, 60%, 80% và 100%. Tất 

cả các mẫu thử được đạt cường độ trong 28 ngày thiết kế. Cường độ nén cao nhất 

thu được là 35.11MPa (thay thế 40%) và cường độ tương ứng đối với mẫu đối chứng 
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là 30MPa. Kết quả nghiên cứu này cho thấy khả năng sử dụng xỉ đồng là cốt liệu mịn 

trong bê tông là hiệu quả [3]. 

Xỉ lò cao 

 Xỉ gang (xỉ lò cao) và xỉ thép là phụ phẩm của quá trình sản xuất gang và 

thép tương ứng. Xỉ lò cao là vật liệu dạng hạt thủy tinh và có kích thước hạt tương 

tự như cát. Khối lượng thể tích của hạt xỉ khoảng 2.63g/cm3. Khối lượng thể tích 

xốp của hạt xỉ khoảng 1430 kg/m3. Khả năng hấp thụ nước của xỉ ít hơn 2.56%. 

Hàm lượng của silica trong xỉ là khoảng 26% thấp  hơn thành phần silic của cốt 

liệu tự nhiên được sử dụng trong bê tông thông thường.  

 Một nghiên cứu đã được tiến hành trên hỗn hợp vữa xi măng có tỉ lệ 1: 3, 

lượng xỉ lò cao thay thế cát tự nhiên là 0, 25, 50, 75 và 100% và tỷ số N/X không 

đổi là 0.5 được xem xét. Đối với vữa được sử dụng 100% xỉ lò cao thay thế cát tự 

nhiên còn được khảo sát ở các tỷ lệ N/X khác nhau là 0.4 và 0.6. Cường độ nén 

của vữa xi măng tăng khi mức thay thế xỉ hạt tăng lên. Một hỗn hợp xỉ có thể tạo 

ra cường độ nén cao hơn 46.2MPa trong khi cường độ của vữa thông thường chỉ 

là 30.2MPa. Mặc dù tác giả cảnh báo với mức thay thế cao (100%) có thể xảy ra 

một số vấn đề như tách nước và phân tầng vì vậy chỉ nên thay thế tới 80% sẽ cho 

kết quả hợp lý [10]. 

 Xỉ đáy ở các buồng đốt nhà máy nhiệt điện than từ lâu đã được sử dụng làm 

cốt liệu nhẹ cho bê tông. Trước khi sử dụng cần đập, nghiền và phân loại ra các cỡ 

hạt, loại có thành phần hạt dưới 2.5 mm có thể sử dụng với chức năng cốt liệu nhỏ 

- cát. Tại nhiều nước đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia sử dụng xỉ làm cốt liệu cho 

bê tông. 

Cát biển 

 Cách đây nhiều thập kỷ, tại Nhật Bản, châu Âu, Ấn Độ và Singapore đã 

phải dùng cát biển làm xây dựng thay cát sông, tuy nhiên hiện nay hầu hết phương 

án này đã không còn sử dụng [11], được chuyển qua dùng bê tông tái chế từ chất 

thải công trình xây dựng. Để sử dụng cát biển có chứa các tạp chất có hại đến cốt 

thép cần áp dụng các giải pháp công nghệ và kỹ thuật bổ sung nhằm cô lập tác 

dụng có hại này. Giải pháp sơn lớp bảo vệ cốt thép, sử dụng các loại phụ gia tro 

xỉ đưa vào xi măng, sử dụng các phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép là một trong 

những giải pháp cần thiết. 
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Chất thải xây dựng và phá dỡ công trình 

 Chất thải xây dựng và phá dỡ công trình (PTXD) cũng là một trong những 

phương án được quan tâm nhất để sử dụng thay thế cốt liệu tự nhiên. Hằng năm 

châu Âu có khoảng 380 triệu tấn bê tông phá dỡ từ công trình xây dựng [3]. Nếu 

lượng chất thải này bị đổ đi, nó sẽ chiếm diện tích lớn và là nguồn gây ô nhiễm. 

Với công nghệ mới, phần gạch, đá, bê tông này được phân loại và nghiền nát để tạo 

thành vật liệu mới gọi là bê tông tái chế. Chất kết dính tái chế từ PTXD cũng đang 

được dùng để thay thế cát. 

 

Hình 1. 2 Phá dỡ công trình xây dựng 

 Chương trình hành động phát kiến sinh thái của Châu Âu chú trọng việc sử 

dụng vật liệu và bê tông tái chế để xây dựng công trình mới. Trong năm 2013, 

chương trình này đã thử nghiệm dùng PTXD từ một tòa nhà xây dựng trong những 

năm 1970 tại Bilbao, Tây Ban Nha để tạo ra bê tông tái chế và vật liệu kết dính 

dùng trong bê tông. Mục tiêu của dự án là dùng vật liệu cũ và bê tông tái chế để 

xây mới hoàn toàn một tòa nhà tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha cũng như một 

cảng tại Antwerp, Bỉ. Công trình giúp Angelika Mettke và Walter Feese đoạt giải 

môi trường do Tổng thống Đức trao tặng, bê tông tái chế có tính chất tương đương 

bê tông mới  [21]. 



 

37 

 Ở thành phố Delhi - Ấn Độ, mỗi ngày thu gom khoảng 4.000 tấn chất thải 

xây dựng, tương đương với gần 1.5 triệu tấn chất thải mỗi năm. Các dạng tái sử 

dụng chất thải xây dựng chủ yếu như: làm lớp vật liệu nền đường, vỉa hè (lớp 

base, subase), lớp đệm lót và ổn định hệ thống đường ống ngầm; Vật liệu san lấp, 

tăng ổn định, chống xói mòn nền đất công trình; tái chế sản xuất các loại vật liệu 

đá nhân tạo thay thế một phần vật liệu tự nhiên như: chế tạo vữa xây dựng, các 

loại bê tông, gạch block không nung [7] hoặc làm vật liệu trang trí... Trong đó, 

lượng chất thải xây dựng được tái sử dụng nhiều nhất làm nền đường giao thông 

và cốt liệu tái chế cho các loại bê tông.  

 Bê tông sử dụng cát tái chế và cốt liệu từ chất thải xây dựng có độ bền nhỏ 

hơn 10-15% so với bê tông thường và có thể được sử dụng trong các ứng dụng 

kết cấu chịu lực như sàn. Chất thải xây dựng và chất thải phá dỡ công trình xây 

dựng tạo ra ngày càng nhiều đã gây áp lực lớn đến môi trường chỉ có thể được 

giảm thiểu bằng cách tái sử dụng và tái chế chất thải [2]. 

 

 

Hình 1. 3 Nhà máy tái chế bê tông tại châu Âu 

 Tại Việt Nam, hàng loạt các công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng được 

xây mới cũng như đã và đang được cải tạo nâng cấp, phá dỡ do hết tuổi thọ, hư 
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hỏng,... đã phát sinh lượng lớn rác thải và PTXD, đặc biệt tại các thành phố lớn 

như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,.. Tuy nhiên vấn đề nghiên 

cứu sử dụng PTXD ở nước ta còn khá mới mẻ. Các kết quả nghiên cứu còn ít, 

nhỏ lẻ và hiện nay cũng chưa có cơ sở hay trung tâm tái chế rác thải và PTXD 

làm vật liệu xây dựng nào được triển khai. 

 Tác giả Tống Tôn Kiên và các cộng sự [24] đã nghiên cứu khả năng tái chế 

phế thải phá dỡ công trình làm cốt liệu thay thế cốt liệu tự nhiên. Các kết quả 

nghiên cứu cho thấy cường độ của các mẫu vữa dùng cốt liệu bê tông tái chế 

(CLBTTC) đều giảm so với sử dụng cốt liệu tự nhiên nhưng mức độ chênh lệch 

không lớn. Có thể dùng tất cả các loại phế thải xây dựng làm vật liệu san nền 

móng cho công trình, làm cốt liệu tái chế cho bê tông và vữa xây dựng. Phế thải 

từ kết cấu bê tông có thể dùng làm cốt liệu lớn cho bê tông. Phế thải từ hỗn hợp 

phế thải, phế thải tường và vữa có thể dùng làm cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa 

tái chế. 

 Nhiều quốc gia trên thế giới cho phép sử dụng CLBTTC cho bê tông và 

hầu hết các chỉ tiêu kỹ thuật tương tự như đối với cốt liệu tự nhiên [24]. Tuy nhiên, 

một số quốc gia có quy định riêng về sử dụng CLBTTC như: RILEM (1994) [14], 

ACI 555R [1], BRE Digest 433 [6]. Trong khi đó ở Việt Nam, các tiêu chuẩn kỹ 

thuật và thông số kỹ thuật để sử dụng CLBTTC trong bê tông chưa có. Hướng 

dẫn để tái chế công nghệ chất thải bê tông và sử dụng CLBTTC để xây dựng vẫn 

chưa được Bộ Xây dựng Việt Nam chấp thuận. 

1.1.2. Thực trạng sử dụng cát tự nhiên để sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt 

Nam 

1.1.2.1. Trữ lượng các nguồn cát tự nhiên và thực trạng khai thác cát 

 Trên con đường hội nhập và phát triển, ngành xây dựng Việt Nam nói chung 

trong những năm qua có sự phát triển mạnh mẽ. Cùng với nó, là sự khai thác triệt 

để các nguồn khoáng sản vật liệu xây dựng. Có thể nói, hầu hết các công trình đã 

và đang được xây dựng ở Việt Nam đều sử dụng cát tự nhiên, những mỏ cát tự 

nhiên lớn, chất lượng ở phía Bắc có Sông Lô, phía Nam có sông Đồng Nai. Tuy 

nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên này không phải vô hạn, không đáp ứng được 

nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển của đất nước.  
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Bảng 1.1 Tổng hợp khoáng sản cát, cuội, sỏi tại  một số tỉnh thành trong cả 

nước 

TT Vùng, tỉnh 
Cát cuội, sỏi 

Số mỏ Trữ lượng (tr.m3) 

1 Sơn La 2 0,03 

2 Hòa Bình 2 0,05 

3 Bắc Giang 7 57,66 

4 Thái Nguyên 4 1,39 

5 Tuyên Quang 5 10,08 

6 Lào Cai 14 138,43 

7 Hà Nội 13 55,93 

8 Hải Dương 5 5,39 

9 Hưng Yên 3 10 

10 Thái Bình 9 7,83 

11 Hà Nam 5 9,97 

12 Nam Định 1 8,40 

13 Quảng Ninh 8 14,32 

14 Thanh Hóa 9 6,50 

15 Nghệ An 4 2,74 

16 Quảng Trị 4 5,50 

17 Thừa Thiên Huế 8 1,20 

18 Đà Nẵng 1 72,00 

19 Khánh Hòa 3 0,86 

20 Hồ Chí Minh 10 60,79 

21 Tây Ninh 7 5,65 

22 Đồng Nai 21 66,11 
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 Hiện nay ở nước ta, nhu cầu cát xây dựng ngày một tăng cao, trong đó nhiều 

tỉnh và vùng có nguy cơ thiếu cát xây dựng trầm trọng như các tỉnh miền núi: Cao 

Bằng, Hà Giang, Sơn La,... các vùng hải đảo như: Côn Đảo, Phú Quốc,... và ngay 

cả những khu vực có nguồn cát tự nhiên nhưng đang cạn kiệt. Đặc biệt, Sơn La là 

tỉnh gần như không có nguồn cát tự nhiên và đang chuẩn bị xây dựng nhà máy thuỷ 

điện với nhu cầu khoảng 8 tấn/m3 cát thì vấn đề nghiên cứu, sản xuất cát nhân tạo 

cát nhân tạo lại càng trở nên cấp bách.  

 Thực trạng nguồn nguyên liệu cát xây dựng ở một số tỉnh thành lớn được 

nêu ở Bảng 1.1 [14] 

 Hà Nội là thành phố rất dồi dào về nguồn cát san lấp, với trữ lượng ước tính 

vào khoảng 49.6 triệu m3. Dự báo nhu cầu cát đến 2021 cần khoảng từ 7 – 7.5 triệu 

m3/năm. Nguồn cát vàng của Hà Nội có ít ở khu vực sông Hồng, sông Cầu và sông 

Lô với trữ lượng dự báo khoảng 3.5 triệu m3, nhu cầu sử dụng cát vàng của Hà Nội 

từ 3 – 3.3 triệu m3/năm. Hiện nay sử dụng chủ yếu nguồn cát vàng sông Lô và cát 

đen sông Hồng. 

 Thành phố Hồ Chí Minh không có cát vàng xây dựng, phải cân đối nguồn 

cung cấp cát từ tỉnh khác. 

Thành phố Hải Phòng cũng là địa phương không có nguồn cát vàng xây dựng, 

chỉ có nguồn cát đen hoặc cát bị nhiễm mặn dùng san lấp. Cát vàng xây dựng được 

cung cấp từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Quảng Ninh.  

Tỉnh Hà Nam theo quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam có 06 mỏ khai thác cát xây dựng, cát san lấp diện tích khoảng 

269.9 ha với trữ lượng 14,480,580 m3. Nhưng do phát triển đàn bò sữa, phát triển 

cảng trên sông Hồng và một số quy hoạch chuyên ngành khác đến nay chỉ còn 04 

mỏ với diện tích khoảng 178.2 ha, trữ lượng 10,932,580 m3. Như vậy, với trữ lượng 

cát tự nhiên nếu khai thác đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng thì chỉ trong vòng 05 đến 

06 năm nữa nguồn cát trên địa bàn tỉnh sẽ bị cạn kiệt. Do vậy việc nghiên cứu, có 

giải pháp để quản lý, sử dụng cát nhân tạo (cát nghiền) thay thế cát tự nhiên trong 

thời gian tới là cần thiết. 

Tỉnh Hà Giang theo Căn cứ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản làm VLXD thông thường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030, tình hình khai 

thác, cung cấp thực tế tại địa bàn thì nguồn cung cấp cát tự nhiên hiện nay của tỉnh 
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chủ yếu là nguồn cung tại chỗ, không có nguồn cung từ địa phương khác cũng như 

nguồn cát tự nhiên nhập khẩu. Dự báo nguồn cung cấp cát tự nhiên hiện nay của 

tỉnh như sau: 

- Tiềm năng trữ lượng, tài nguyên dự báo khoáng sản cát, sỏi trong quy hoạch 

là 8,102,200 m3, với tổng số điểm mỏ trong quy hoạch là 146 điểm. 

- Trữ lượng đã được phê duyệt là: 1,758,386 m3; 

- Trữ lượng khai thác đã được cấp phép là: 702,598.9 m3; 

- Tổng trữ lượng khai thác hàng năm là: 81,045 m3. 

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang dự kiến trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng cát 

tự nhiên khoảng 991,254 m3/năm. Riêng nhu cầu sử dụng cát của các huyện vùng 

cao phía Bắc (vùng Cao nguyên đá Đồng Văn) khoảng 65,000 m3/năm, trong đó 

trữ lượng tài nguyên dự báo chỉ có 39,800 m3 với 01 điểm mỏ (điểm mỏ cát, sỏi 

thôn Niêm Đồng, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc). Như vậy nhu cầu sử dụng cát so 

với tổng trữ lượng cát tự nhiên khai thác hàng năm được cấp phép chênh lệch quá 

lớn (991,254 m3/81,045m3). 

Theo số liệu tổng hợp với dự kiến nhu cầu sử dụng cát hiện nay là 991,254 

m3/năm, so với tổng trữ lượng tài nguyên dự báo theo quy hoạch là 8,102,000 m3 thì 

đến năm 2025 nguồn cung cấp cát tự nhiên không còn khả năng đáp ứng được nhu 

cầu sử dụng (trữ lượng theo quy hoạch chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong 

khoảng 8 năm). 

Nguồn cát, sỏi xây dựng tại Bắc Kạn phân bố ở các sông, suối khắp các huyện 

trong tỉnh, nhưng tập trung nhiều nhất ở các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì.... Cát 

có trữ lượng không lớn, lẫn nhiều tạp chất bùn bẩn, sỏi sạn, chủ yếu được bồi lắng 

hàng năm dọc theo hai bên lưu vực các sông như: Sông Cầu, sông Năng, sông Hà 

Hiệu, sông Ten, sông Ngân Sơn, sông Na Rì, sông Nà Thác, sông Khuổi Các… và 

các suối. Hiện nay do biến đổi khí hậu và do các công trình thủy điện được xây 

dựng nhiều trên các sông, suối nên lượng cát được bồi lắng hàng năm do mưa lũ 

hầu như không còn. Các khu vực có cát trên các sông suối bị nằm xen lẫn rất nhiều 

sỏi, cuội; công việc khai thác cát sông suối khá khó khăn, hiệu quả thấp và khối 

lượng không lớn. Hiện tại việc khai thác cát ở Bắc Kạn chủ yếu là khai thác nhỏ, 

phục vụ nhu cầu tại chỗ. Trên toàn tỉnh hiện có 03 cơ sở đang hoạt động khai thác 
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cát, sỏi xây dựng được cấp phép. Tổng năng lực khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay là 98,000 m3/năm. 

Tuy vậy nguồn nguyên liệu để sản xuất loại cát nghiền tại Bắc Kạn tương đối 

dồi dào, với các mỏ đá rải rác tại nhiều địa phương trong tỉnh mở ra một phương 

hướng mới cho nhu cầu xây dựng hiện nay của tỉnh. Tuy nhiên việc sản xuất kinh 

doanh cát nhân tạo hiện nay tại tỉnh còn ít. Đến thời điểm này mới chỉ có một doanh 

nghiệp duy nhất đầu tư sản xuất cát nghiền từ  đá là Công ty cổ phần Hồng Hà (TP. 

Bắc Kạn), cần được khuyến khích, đầu tư phát triển. 

Đà Nẵng là địa phương có trữ lượng cát không lớn. Thực tế tại Đà Nẵng, khối 

lượng cát xây dựng khai thác mỗi năm ở các dòng sông trên địa bàn thành phố được 

cấp phép khai thác là 429,000m3. Nhu cầu sử dụng cát dự kiến năm 2007 là hơn 

1,000,000 m3. Hiện tại phải sử dụng 40% lượng cát cung cấp từ tỉnh Quảng Nam.  

Các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận có trữ lượng cát 

xây dựng dồi dào. Hàng năm tại Quảng Nam sông Vu Gia và sông Thu Bồn vận 

chuyển và bồi đắp thêm lượng cát khoảng hơn 3 triệu m3, các sông của tỉnh Ninh 

Thuận khoảng 500.000m3, tỉnh Bình Định khoảng 1.5 triệu m3, tỉnh Bình Thuận 

khoảng 1,58 triệu m3. 

Tỉnh Quảng Nam có lượng cát dư thừa rất lớn, trữ lượng theo dự báo năm 

2002 là 12.97 triệu m3, trữ lượng cát thoả mãn nhu cầu xây dựng trong tỉnh và xuất 

khẩu.  

Khu vực Quảng Nam - Thừa Thiên Huế là nơi có tiềm năng cát trắng tương 

đối lớn của Việt Nam. Trong thời gian qua, việc khai thác cát trắng đã góp phần 

đáng kể vào sự phát triển kinh tế của khu vực. Theo tính toán của giới chuyên môn, 

vật liệu cát lòng sông hiện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng, tuy nhiên sau năm 

2020 sẽ bị thiếu hụt. Trong khi cát lòng sông đang có xu hướng thiếu hụt, những 

nguyên liệu có thể thay thế lại có nguồn cung rất dồi dào.  

1.1.2.2. Tình hình nghiên cứu và sử dụng cát nghiền trong xây dựng 

 Cát nghiền đã được sản xuất và sử dụng rất lâu. Theo các nhà sản xuất và 

sử dụng ở các nước phát triển như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Trung Quốc… thì hầu 

như ở tất cả các dây chuyền sản xuất đá xây dựng đều sản xuất được cát nghiền. 

Các nước thiếu cát tự nhiên phải sử dụng đến cát nghiền: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, 
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Italia, Venezuela… và cát nghiền đã là nguồn cốt liệu sử dụng chính cho bê tông 

ở các vùng thiếu cát tự nhiên. Ở Bồ Đào Nha hiện có 75 cơ sở sản xuất với tổng 

công suất khoảng 800.000 tấn/năm. Ở Anh sản xuất khoảng 700.000 tấn/năm, 

riêng ở bắc đảo Irland là 450.000 tấn/năm. 

 Đặc biệt cát nghiền được dùng sản xuất dùng cho xây dựng các đập nước 

lớn như đập Sagulinh ở Indonesia từ đá andesite, đập Chonarit trên sông 

Lakhdar đông Manakesh từ đá vôi, đập Jebha ở Nigieria từ đá granit, đập 

Grand Maison của Pháp từ đá gneisquazt, đập Vueltosa của Venezuela. Đặc 

biệt trong đó Trung Quốc là quốc gia ứng dụng công nghệ này thành công nhất như 

đập Tam Hiệp sử dụng cát nghiền cho đập RCC lớn nhất thế giới.  

 Các cở sở sản xuất hiện nay đều ở mức cơ giới hóa và tự động hoá cao, 

không còn lao động thủ công trên dây chuyền. Toàn bộ hoạt động của dây 

chuyền sản xuất được khống chế trong phòng điều khiển. Cốt liệu lớn 

(từ 5÷80mm) và cốt liệu nhỏ (<5mm) đều được sản xuất ra trên cùng một 

dây chuyền. Trong đó được bổ sung máy cho nghiền cốt liệu nhỏ. Cốt liệu 

nhỏ (<5mm) đều được phân thành hai loại cỡ hạt.  

- Cỡ hạt lớn từ 1.6mm (hoặc 2.5mm) đến 5mm. Cỡ hạt từ 1.6mm 

(hoặc 2.5mm) là do từng cơ sở sản xuất quy định; 

- Cỡ hạt nhỏ là <1.6mm (hoặc <2.5mm). 

Xu hướng hiện tại trong ngành xây dựng bê tông là một nỗ lực để tăng 

thị phần của bê tông tự đầm. Đây là một loại bê tông rất chảy được phát triển 

cách đây hơn ba thập kỷ ở Nhật và đặc biệt do khả năng tự điền đầy khuôn mà 

không cần rung động bên ngoài.  

 Trong các nghiên cứu trước đây do tác giả thực hiện trong dự án COIN, 

người ta nhận thấy rằng cát nghiền có hàm lượng chất lượng cao tự nhiên hoàn 

toàn phù hợp với loại bê tông này. Điều này là do khả năng chảy cao và thực 

tế là bê tông tự đầm cần hàm lượng lớn các hạt rất nhỏ (≤ 0.125 mm) để đảm 

bảo sự gắn kết tốt giữa nước và các hạt trong hỗn hợp để tránh phân tầng cũng 

như ngăn chặn sự liên kết của các hạt thô. 



 

44 

Khi muốn tăng thành phần hạt mịn trong cát tự nhiên thường cho thấy sự 

tăng hàm lượng bụi bùn sét , gây bất lợi cho cả tính chất bê tông tươi và bê 

tông. Đối với cát nghiền, sự hiện diện của các bụi bùn sét này rất ít.  

Nghiên cứu của Akshay A.Waghmare, Akshay G.Kadao, Ayushi R. 

Sharma, Sunil G. Thorve [16] nghiên cứu thay thế cát tự nhiên bằng cát nhân tạo 

trong bê tông với các tỷ lệ thay thế là 0%, 20%, 40%, 60%, 80% và 100% cho bê 

tông M15, M20, M25 cho kết quả tốt nhất ở mức 60% thay thế. 

Nghiên cứu của các tác giả Anil Kulkarni, Rajeeb Kumar, Vikram Kumar 

[12] đưa ra kết luận: 

- Lượng chất phụ gia hoá học khi sử dụng cát nghiền tăng 35% để đạt được 

khả năng thi công tương đương của bê tông sử dụng cát tự nhiên; 

- Bê tông sử dụng cát nghiền có độ bền nén ở tuổi 3, 7 và 28 ngày cao hơn 

so với sử dụng cát tự nhiên; 

- Hạn chế độ co ngót của các mẫu M25 và M40 các mẫu bê tông là 0.043% 

và 0.048% so với cát tự nhiên. 

Theo các tác giả B. Balapgol và SA. Kulkarni [5], cát nghiền có tính chất 

tốt hơn cát tự nhiên do kích thước hình dạng, độ bền vv. Do đó khi sử dụng cát 

nghiền sẽ cho cường độ bê tông cao hơn so với dùng cát tự nhiên. Các tác giả 

đã nghiên cứu sự thay đổi tính chất của bê tông khi thay thế cát tự nhiên bằng 

việc sử dụng cát nhân tạo nghiền từ đá bazan. Các nhà nghiên cứu đã kết luận 

rằng có sự gia tăng đáng kể cường độ nén của bê tông sử dụng cát nghiền so 

với cát tự nhiên. Cường độ nén đã tăng 19.44 % lên 40.38 % tuổi 7 ngày và 

tăng 8.33 % lên 25.9 % ở tuổi 28 ngày. Cường độ uốn của bê tông với cát 

nghiền đã tăng nhẹ khoảng 1 % đến 5 % so với cát tự nhiên.  

Ingalkar và Harle [13] đã nghiên cứu sử dụng cát nghiền có nguồn gốc từ 

hai mỏ đá khác nhau thay thế từ 0 đến 100% cát tự nhiên cho các cấp phối bê tông 

M20 và M25 được chuẩn bị để thử nghiệm trong 28 ngày. 

Sau khi thử nghiệm mẫu cho thấy, đối với bê tông M25, một loại cát nghiền 

cho cường độ nén cực đại là 37.42 N/mm2 ở mức thay thế 40 % và loại cát còn lại 

cho cường độ cực đại là 40.74 N/mm2 khi thay thế 30 %. Từ việc nghiên cứu các 

kết quả thực nghiệm khác nhau các tác giả đưa ra các kết luận: 
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- Với các loại cát nghiền khác nhau cho kết quả khác nhau về cường độ nén 

tùy thuộc vào các mỏ đá đồng thời cường độ bê tông đạt cao nhất khi thay thế 

40% đến 50% cát nghiền; 

- Độ bền kéo bê tông sẽ đạt tối ưu khi thay thế từ 60% đến 70% cát tự nhiên 

bằng cát nghiền. 

Các tác giả P. Daisy Angelin và P. Ravi Kishore [17] đã nghiên cứu thay 

thế cát tự nhiên bằng cát nghiền với các tỷ lệ khác nhau cho hai loại bê tông M20 

và M30 cho ra các kết quả rất khả quan. Trong đó sự gia tăng cường độ nén, 

cường độ kéo đứt và cường độ uốn của bê tông loại M20 khi thay thế cát tự nhiên 

bằng cát nghiền nhân tạo theo các tỷ lệ 0 %; 20 %; 40 %; 60 %; 80 %; 100 % 

cho cường độ nén theo thứ tự là 0 %; 4.7 %; 14.43 %; 19.73 %; 17.13 %; 15.69 

%; cường độ kéo đứt lần lượt 0 %; 6.19 %; 14.8 %; 18.2 %; 16.9 %; 12.2 % và 

0 %; 5.6 %; 14.5 %; 22.48 %; 16.47 %; 14.9 % với độ bền uốn tương ứng. Sự 

gia tăng cường độ nén, độ bền kéo đứt và cường độ uốn của bê tông loại M30 

khi thay thế cát tự nhiên bằng cát nghiền nhân tạo theo các tỷ lệ 0 %; 20 %; 40 %; 

60 %; 80 %; 100 % là 0 %; 5.8 %; 12.8 %; 19.8 %; 17.1 %; 13.2 % cho cường độ 

nén 0 % 7.4 %; 14.8 %; 19.1 %; 15.8 %; 12.6% cho độ bền kéo đứt và 0 %; 5.65 

%; 14.5 %; 22.48 %; 16.47 %; 14.9 % cho độ bền uốn tương ứng. 

1.1.2.3. Thực trạng khai thác và nhu cầu cát của tỉnh Điện Biên 

 Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi phía Bắc; phía Bắc giáp tỉnh Lai 

Châu, phía Đông giáp với tỉnh Sơn La, phía Nam và Tây Nam giáp với nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào và giáp với tỉnh Vân Nam- Trung Quốc. Điện Biên có 

nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD không đa dạng, toàn tỉnh chỉ có 44 mỏ 

và điểm cát cuội sỏi phân bố trong các bãi bồi tích và đáy sông, suối; trữ lượng 

cát sỏi tự nhiên ở Điện Biên có không đáng kể, không đủ đáp ứng thường xuyên 

cho xây dựng [21]. Cát làm vật liệu xây dựng tập trung tại lòng sông Nậm Rốm, 

sông Nậm Lúa, Sông Mã, Sông Đà và một số nhánh sông, suối nhỏ trên địa bàn 

toàn tỉnh.  

Trữ lượng khai thác cát tập trung lớn ở huyện Điện Biên có điều kiện khai 

thác, vận chuyển thuận lợi nên chất lượng cát tương đối đảm bảo. Một số huyện 

có trữ lượng khai thác cát nhỏ lẻ lẫn tạp chất nhiều hoặc ở một số lòng suối nhỏ 

trên địa bàn có những bãi cát sỏi quy mô nhỏ, đang được nhân dân khai thác đáp 
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ứng nhu cầu tại chỗ, nhưng chất lượng cát không đồng đều và lẫn nhiều mùn, đất; 

chỉ đảm bảo xây dựng công trình dân dụng; các công trình đòi hỏi chất lượng cát 

tốt phải chuyển từ nơi khác đến sẽ có giá thành rất cao. Cho nên việc nghiên cứu 

phát triển sản xuất cát nghiền tại các địa phương là cần thiết. 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên về công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên [23], 

trên địa bàn tỉnh có 10 điểm mỏ cát được UBND tỉnh Điện Biên cấp Giấy phép 

khai thác (trong đó có 05 điểm mỏ Giấy phép khai thác còn hiệu lực; 02 điểm mỏ 

đang xin gia hạn; 03 điểm mỏ đang hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đề nghị 

cấp phép). Tổng công suất khai thác cát tự nhiên được cấp phép là 46,263 m3/năm. 

Trong khi đó tổng nhu cầu cát tự nhiên tại Điện Biên cần khoảng 669,000 m3/năm. 

Như vậy nguồn cát hợp pháp được cấp phép mới chỉ đáp ứng được khoảng 6,9%. 

Vì vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn có khoảng trên 10 điểm khai thác cát trái phép, tập 

trung chủ yếu tại huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé..., việc 

quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép rất khó khăn, thường xuyên xảy 

ra hiện tượng tranh chấp tại khu vực khai thác, không quản lý được chi phí khai 

thác và giá bán cát khai thác trái phép.  

 Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên đá vôi cho sản xuất xi măng và đá xây dựng 

khá lớn và phổ biến ở hầu hết tất cả các huyện; riêng đá xây dựng có 94 mỏ và 

điểm mỏ, với trữ lượng khoảng 160,13 triệu m3.  

Trong giai đoạn tới, nhu cầu VLXD nói chung và cát xây dựng nói riêng 

của Điện Biên sẽ ngày một tăng mạnh và đòi hỏi phải đa dạng sản phẩm, chất 

lượng ngày một cao hơn để phục vụ các công trình xây dựng và phát triển cơ sở 

hạ tầng trong kế hoạch phát triển KT- XH. Do vậy phương án sử dụng cát nghiền 

từ cuội sỏi và đá xây dựng là phương án khả thi [23], có ý nghĩa quyết định tới sự 

phát triển công nghiệp xây dựng và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao cho tỉnh. 

Theo quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 [21], tới năm 2020 tỉnh sẽ tập trung đầu tư 11 dây chuyền sản xuất 

cát nghiền từ đá tự nhiên, với tổng công suất khoảng 550.000 m3/năm (Bảng 1.2), 

nhằm giải quyết toàn bộ hoặc một phần nhu cầu cát cho các công trình xây dựng 

trong tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường. 
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Tuy nhiên hiện tại trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 02 đơn vị sản xuất cát 

nghiền từ đá với tổng công suất khoảng 6.000 m3/năm, mới đạt 1,1% so với mục 

tiêu phát triển cát nghiền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.  

Do thói quen sử dụng vật liệu truyền thống cát tự nhiên, nên việc sử dụng 

cát nghiền từ đá vào các công trình nhà nước và người dân đang còn hạn chế và 

khó khăn. Cát nghiền được sản xuất ra chủ yếu chỉ phục vụ cho sản xuất gạch 

không nung xi măng cốt liệu của đơn vị, việc cung cấp ra thị trường hầu như là 

không có.  

Bảng 1.2 Trữ lượng đá xây dựng và Phương án quy hoạch khai thác sản xuất 

cát nghiền ở Điện Biên đến năm 2020 theo Quyết định số 231/QĐ-UBND của 

UBND Tỉnh Điện Biên 

Huyện, Thị xã 

Số mỏ 

và điểm 

mỏ đá 

xây 

dựng 

Trữ lượng 

đá xây 

dựng 

(x10006m3) 

Năm 2020 (Quy 

hoạch) 
Năm 2019 (Thực tế) 

Số dây 

chuyền 

Công suất 

x1.000 

m3/năm 

Số dây 

chuyền 

Công suất 

(1.000 

m3/năm) 

Thành phố 

Điện Biên Phủ  
01 80     

Điện Biên 17 4500 1 200 1 2 

Điện Biên 

Đông 

4 204 
   

 

Mường Lay 4 629 2 50   

Mường Nhé 11 1120 1 50   

Mường Chà 21 2500 1 50   

Tủa Chùa 4 225 1 50   

Tuần Giáo 14 3370 2 50   

Mường Ảng 8 2823 2 50 1 4 

Nậm Pồ 10 642 1 50   

Tổng cộng 94 160,13 11 550 2 6 

Kết luận: Trên thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu và ứng dụng cát 

nghiền vào các công trình nhưng tại Việt Nam nói chung và Tỉnh Điện Biên nó 
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riêng thì lĩnh vực nghiên cứu cát nghiền còn hạn chế. Vì vậy, các kết quả nghiên 

cứu của đề tài sẽ góp phần thúc đẩy việc phát triển công nghệ cát nghiền, tăng khả 

năng tiêu thụ sản phẩm và sử dụng cát nghiền trong các công trình xây dựng tại 

Điện Biên; góp phần giải quyết tình trạng thiếu cát trầm trọng tại các địa phương. 

1.2. Khảo sát trữ lượng, đặc điểm phân bố đá tự nhiên để sản xuất cát 

nghiền tại các Huyện của tỉnh Điện Biên  

1.2.1. Thực trạng khai thác, sản xuất đá tại Tỉnh Điện Biên 

Để đánh giá chất lượng, đặc điểm tính chất của đá tự nhiên để sản xuất cát 

nghiền tại Tỉnh Điện Biên, Đề tài đã tiến hành khảo sát 15 mỏ đá lớn và đang hoạt 

động tại 5 Huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Nậm Pồ và Tủa Chùa thuộc 

Tỉnh Điện Biên. Thông tin của các mỏ đá và các đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên nêu trong Bảng 1.3 

Bảng 1.3 Danh sách mỏ đá tại tỉnh Điện Biên  

STT Huyện/ Tên mỏ đá Ghi chú/ Tên doanh nghiệp quản lý 

1 Điện Biên/Ka Hâu 2 
Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ thương 

mại Hoàng Anh 

2 Điện Biên/Tây Trang 10 
Công ty cổ phần đầu tư  thương mại Hưng 

Long tỉnh Điện Biên 

3 Điện Biên/Bản Hả Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên 

4 Nậm Pồ/Huổi Nhạt 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại Huy Hoàng (Công ty TNHH Phong 

Linh Điện Biên) 

5 Nậm Pồ/Pa Tần Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên 

6 Nậm Pồ/Nà Hỳ 1 Công ty TNHH Phong Linh Điện Biên 

7 Mường Ảng/Mường Ảng 1 Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 
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STT Huyện/ Tên mỏ đá Ghi chú/ Tên doanh nghiệp quản lý 

8 Mường Ảng/Búng Lao Công ty TNHH Tới Hạnh tỉnh Điện Biên 

9 Mường Ảng/Mường Ẳng 4 Công ty cổ phần cao nguyên Hà Giang 

10 Điện Biên/Mường Nhà 1 
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 

Ngọc Dũng 

11 Mường Chà/Khối 1 Công ty cổ phần Đường Bộ 2 Điện Biên 

12 Tuần Giáo Doanh nghiệp XDTN Đại Dương 

13 Tủa Chùa/Pằng Dề B Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên 

14 Tủa Chùa/Sín Sủ Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên 

15 Mường Chà/Huổi Đích 
Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh 

Điện Biên 

Trong quá trình tiến hành đi khảo sát do có một số các điểm mỏ hiện tại đã 

dừng hoạt động. Nên đề tài tiến hành lấy mẫu và thu thập số liệu chi tiết của 09 

mỏ đá và điểm mỏ gồm: Tây Trang 10, Ka Hâu 2, Bản Hả, Mường Ảng 1, Minh 

Thắng, Sín Sủ, Pằng Dề B, Huổi Nhạt, Pa Tần (Hình 1.4). Các điểm mỏ còn lại 

Đề tài tiến hành thu thập số liệu theo báo cáo các năm của Tỉnh Điện Biên. Hiện 

tại chỉ có hai công ty có dây chuyền sản xuất cát nghiền ở hai mỏ đá lớn đó là: mỏ 

đá Tây Trang 10 của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên và mỏ 

đá Mường Ảng 1 của Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên. 

Phương pháp khảo sát, đánh giá sơ bộ chất lượng, trữ lượng đá tự nhiên tại 

các mỏ bao gồm: 

- Thu thập số liệu hiện trường, lấy mẫu tại mỏ; 
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- Tìm hiểu trên tài liệu trong và ngoài nước; 

- Phân tích thành phần hóa học, tính chất cơ lý của cát nghiền từ đá theo 

yêu cầu đá gốc, cốt liệu cho bê tông; 

- Tính toán kết hợp thực nghiệm. 

 

 

Hình 1.4 Vị trí các bãi mỏ khảo sát 

1.2.1.1. Mỏ đá Tây Trang 10 

Mỏ đá Tây Trang 10 của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện 

Biên nằm ở xã Na Ư, huyện Điện Biên với trụ sở Công ty đặt tại bản Na Thìn xã 

Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 
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Trữ lượng mỏ đá khoảng 45 triệu m3, với công suất khai thác khoảng 

100.000 m3/năm. Một số hình ảnh bãi khai thác và dây chuyền công nghệ khai 

thác tại mỏ được nêu ở Hình 1.5 đến Hình 1.24. Khối lượng đá khai thác qua các 

năm của công ty được tổng hợp ở Bảng 1.4. 

 

Hình 1.5 Bãi khai thác đá Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên 

 

Hình 1.6 Dây chuyền sản xuất đá của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh 

Điện Biên 
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1.2.1.2. Mỏ đá Mường Ảng 1 

Mỏ đá Mường Ảng 1 của công ty TNHH Minh Quý Điện Biên nằm ở Tổ 

dân phố 5 - thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Điện Biên. Trữ lượng mỏ 

đá khoảng 30 triệu m3 với công suất khai thác khoảng 50.000 m3/năm. Khối lượng 

đá khai thác qua các năm của công ty được trình bày trong Bảng 2.2. 

 

Hình 1.7 Bãi khai thác đá của Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 

 

 

Hình 1.8 Dây chuyền sản xuất đá tại mỏ Mường Ảng 1 
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Hình 1.9 Lấy mẫu đá gốc tại mỏ đá Mường Ảng 1 

1.2.1.3. Mỏ đá Ka Hâu 2 

Mỏ đá Ka Hâu 2 thuộc sở hữu của công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ thương 

mại Hoàng Anh tỉnh Điện Biên có điểm mỏ tại xã Na Ư, tỉnh Điện Biên. Trữ 

lượng mỏ đá khoảng 50 triệu m3 với công suất khai thác khoảng 150.000 m3/năm. 

Khối lượng đá khai thác qua các năm của công ty được trình bày trong Bảng 2.2. 

 

Hình 1. 10 Bãi đá khai thác mỏ đá Ka Hâu 2 
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Hình 1.11 Bãi khai thác của Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ thương mại 

Hoàng Anh 

1.2.1.4. Mỏ đá Minh Thắng 

Mỏ đá Minh Thắng xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên thuộc 

quyền sở hữu của Doanh nghiệp XDTN Đại Dương. Trữ lượng mỏ đá khoảng 25 

triệu m3 với công suất khai thác khoảng 20.000 m3/năm. Khối lượng đá khai thác 

qua các năm của công ty được trình bày trong Bảng 2.2. 

 

 

Hình 1. 12 Bãi khai thác đá mỏ Minh Thắng 
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Hình 1. 13 Các loại đá mỏ đá Minh Thắng 

 

Hình 1. 14 Lấy mẫu đá gốc tại mỏ đá Minh Thắng 
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1.2.2.5. Mỏ đá Sín Sủ 

Mỏ đá Sín Sủ, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa thuộc sở hữu của công ty TNHH 

Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên có trụ sở tại khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện 

Tủa Chùa, Điện Biên. Trữ lượng mỏ đá khoảng 30 triệu m3. Khối lượng đá khai 

thác qua các năm của Công ty được trình bày trong Bảng 2.2. 

 

Hình 1. 15 Bãi khai thác đá của Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên 

 

Hình 1. 16 Dây chuyền sản xuất đá của Công ty TNHH Hoàng Ánh 
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Hình 1. 17 Lấy mẫu đá gốc mỏ đá Sín Sủ 

1.2.1.6. Mỏ đá Pằng Dề B 

Mỏ đá Pằng Dề B nằm tại xã Xá Nhè, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên 

thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên. Trữ lượng mỏ đá khoảng 

35 triệu m3 với công suất khai thác khoảng 10.000 m3/năm. Khối lượng đá khai 

thác qua các năm của công ty được trình bày trong Bảng 2.2. 

 

Hình 1. 18 Bãi khai thác đá của Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên 
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Hình 1. 19 Lấy mẫu đá gốc mỏ đá Pằng Dề B. 

1.2.1.7. Mỏ đá Pa Tần 

Mỏ đá Pa Tần thuộc Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên với vị trí điểm 

mỏ thuộc Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên. Trữ lượng mỏ đá khoảng 

40 triệu m3 với công suất khai thác khoảng 8.000 m3/năm. Khối lượng đá khai 

thác qua các năm của công ty được trình bày trong Bảng 2.2. 

 

Hình 1. 20 Dây chuyền sản xuất mỏ đá Pa Tần 
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Hình 1. 21 Lấy mẫu đá gốc tại mỏ đá Pa Tần 

1.2.1.8. Mỏ đá Huổi Nhạt 

Mỏ đá Huổi Nhạt thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 

Huy Hoàng Điện Biên (nay thuộc Công ty TNHH Phong Linh Điện Biên) với vị 

trí điểm mỏ thuộc Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên. Trữ lượng mỏ 

đá khoảng 30 triệu m3 với công suất khai thác khoảng 9.000 m3/năm.Khối lượng 

đá khai thác qua các năm của công ty được trình bày trong bảng 2.2. 

 

Hình 1. 22 Bãi khai thác đá mỏ đá Huổi Nhạt 
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Hình 1. 23 Bãi đá mỏ đá Huổi Nhạt 

 

Hình 1.24 Dây chuyền sản xuất mỏ đá Huổi Nhạt 

1.2.1.9. Mỏ đá Bản Hả 

Mỏ đá Bản Hả thuộc Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên với vị trí điểm 

mỏ thuộc xã Pá Khoáng, thành phố Điện Biên Phủ. Trữ lượng mỏ đá khoảng 25 
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triệu m3 với công suất khai thác khoảng 6.000 m3/năm. Khối lượng đá khai thác 

qua các năm của công ty được trình bày trong Bảng 1.4. 

Bảng 1.4 Tổng hợp khối lượng đá khai thác qua các năm của các mỏ khảo sát 

ST

T 
TÊN MỎ ĐÁ 

CÔNG TY QUẢN 

LÝ 

KHỐI LƯỢNG KHAI THÁC ĐÁ, m3 

 Năm 

2016  

 Năm 

2017   

 Năm 

2018  

 Năm 

2019  

 Năm 

2020  

 KH 

năm 

2021  

1 
TÂY TRANG 
10 

Công ty cổ phần đầu 

tư  thương mại Hưng 

Long tỉnh Điện Biên 

74427 18460 
20887

7 
68388 

13000
0 

15000
0 

2 KA HÂU 2 

Công ty TNHH Đầu 

tư và dịch vụ thương 

mại Hoàng Anh 

15916
5 

23627
3 

18640
0 

16376
0 

12500
0 

16500
0 

3 BẢN HẢ 

Công ty TNHH 

Trường Thọ Điện 

Biên 

1512 - - 655 1500 6000 

4 
MƯỜNG ẢNG 

1 

Công ty TNHH 

Minh Quý Điện 
Biên 

56900 51844 73300 70054 24448 70000 

5 
MINH 

THẮNG 

DN XDTN Đại 

Dương 
33291 13308 - 22213 - - 

6 SÍN SỦ 
Công ty TNHH 
Hoàng Ánh tỉnh 

Điện Biên 

500 - - - - - 

7 PẰNG DỀ B 
Công ty TNHH 
Trường Thọ Điện 

Biên 

- 7614 2167 2764 5294 6000 

8 HUỔI NHẠT 

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Huy 
Hoàng 

- - - 6500 - - 

9 PA TẦN 
Công ty TNHH 
Trường Thọ Điện 

Biên 

504 2108 4422 4725 5232 6000 
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Hình 1. 25 Khối lượng đá khai thác tại mỏ qua các năm 

1.3. Nghiên cứu đánh giá chất lượng đá gốc và cát nghiền tại các cơ sở 

sản xuất của tỉnh Điện Biên theo tiêu chuẩn hiện hành 

1.3.1. Kết quả phân tích chất lượng đá gốc tại các mỏ 

Kết quả thí nghiệm thành phần khoáng, hóa của đá tự nhiên của 9 mỏ đá tại 

tỉnh Điện Biên được biểu thị trong các Bảng 1.5 và Bảng 1.6. Tính chất cơ lý đá 

gốc  được trình bày tại Bảng 1.7. 

Bảng 1.5 Thành phần hóa của đá gốc các mỏ khai thác đá tỉnh Điện Biên 

Tên mỏ 

đá 
Calcite Dolomite Magnesium calcite  Calcirtite 

3,5-

dinitrobenzoic 

acid--quinoline  

Schieffelinite  

Tây 

Trang 
10 (Đ1) 

CaCO3  Ca0.5Mg0.5CO3 - - - - 

Ka Hâu 
2 (Đ2) 

CaCO3 - - - - - 

Mường 

Ảng 1  
(Đ3) 

- Ca0.5Mg0.5CO3 - 

 Ca0.936 

Mg0.064 
CO3 

- - 

0

50000

100000

150000

200000

250000

TÂY
TRANG

10

KA HÂU 2 Bản Hả MINH
QUÝ

MINH 
THẮNG

SÍN SỦ PẰNG DỀ 
B

CHÀ 
NƯA

PA TẦN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Khối lượng khai thác đá tại mỏ qua các năm (m3)

 Năm 2017  Năm 2018  Năm 2019  Năm 2020  KH năm 2021
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Tên mỏ 

đá 
Calcite Dolomite Magnesium calcite  Calcirtite 

3,5-

dinitrobenzoic 

acid--quinoline  

Schieffelinite  

Minh 
Thắng 

(Đ4) 

CaCO3 - Mg0.06 Ca0.4CO3 - - - 

Sín Sủ 
(Đ5) 

CaCO3 - - - - - 

Pằng 

Dề B 

(Đ6) 

 Ca0.9 

Mg0.1CO3 
- - 

 Ca2O16 

Ti2 Zr5 
- - 

Pa Tần 
(Đ7) 

 Ca0.936 

Mg0.064 

O3 

- - - - - 

Huổi 

Nhạt 

(Đ8) 

- - - - C16H11 N3O6 
 H12O21.5 
Pb5S0.5Te3 

Bản Hả 
(Đ9) 

- - Mg0.06 Ca0.4CO3 - - - 

Bảng 1.6 Thành phần hóa của đá gốc các mỏ khai thác đá tỉnh Điện Biên 

STT Tên mỏ đá Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

1 
Tây Trang 10 

(Đ1) 
3,5030 - - 95,6283 - 0,2296 

2 Ka Hâu 2 (Đ2) 3,6529 - 0,0732 95,4581 0,0309 0,2998 

3 
Mường Ảng 1 

(Đ3) 
3,6134 - 0,0305 94,5948 - 0,4168 

4 
Minh Thắng 

(Đ4) 
3,634 - 0,029 95,643 0,0147 0,2017 

5 Sín Sủ (Đ5) 3,5599 - 0,1078 94,8477 0,0373 0,2163 

6 Pằng Dề B (Đ6) 3,5146 - 0,0137 96 - 0,1944 

7 Pa Tần (Đ7) 11,9183 23,5208 1,0886 43,568 1,2824 17,0209 

8 Huổi Nhạt (Đ8) 14,9071 57,292 2,719 13 1,033 9,248 

9 Bản Hả (Đ9) 3,76 1,294 0,045 93,824 0,067 0,38 
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Bảng 1.7 Tính chất đá gốc các mỏ khai thác đá tỉnh Điện Biên 

STT Tên mỏ đá 

Cường độ 

nén mẫu 

ẩm (Mpa) 

Cường độ 

nén mẫu 

khô (Mpa) 

Hệ số hoá 

mềm 

Khối lượng 

thể tích 

(g/cm3) 

1 
Tây Trang 10 

(Đ1) 
56,35 66,7 0,84 2,733 

2 Ka Hâu 2 (Đ2) 42,08 51,03 0,82 2,689 

3 
Mường Ảng 1 

(Đ3) 
80,74 86,01 0,94 2,833 

4 Minh Thắng (Đ4) 55,46 57,02 0,97 2,688 

5 Sín Sủ (Đ5) 44,3 58,03 0,76 2,665 

6 Pằng Dề B (Đ6) 52,82 72,52 0,73 2,700 

7 Pa Tần (Đ7) 62,91 86,73 0,73 2,805 

8 Huổi Nhạt (Đ8) 66,81 79,39 0,84 2,559 

9 Bản Hả (Đ9) 72 128,03 0,56 2,861 

Nhận xét: Qua kết quả thí nghiệm phân tích thành phần của mẫu đá tại các 

mỏ khai thác cho thấy cường độ nén trung bình của các mẫu từ 51÷87 Mpa, khối 

lượng thể tích từ 2600÷2800 kg/m3 hệ số hoá mềm từ 0,73÷0,97 >0,72 theo 

TCVN 7570-2006 thì đáp ứng đủ điều kiện sản xuất cốt liệu cho bê tông và vữa 

Thành phần hoá, khoáng của mẫu đá cho thấy hầu hết các mỏ đá đều có 

nguồn gốc đá vôi (đá canxit) riêng mỏ đá Pa Tần và Huổi Nhạt có hàm lượng SiO2 

cao có nguồn gốc là đá cát kết. 

1.3.2. Thực trạng sản xuất  và sử dụng cát nghiền 

Tại thời điểm khảo sát, trên địa bàn tỉnh Điện Biên mới có 2 đơn vị sản xuất 

cát nghiền từ đá với tổng công suất khoảng 6.000m3/năm, nhưng sản phẩm cát 

nghiền chủ yếu được chủ yếu chỉ phục vụ cho sản xuất gạch không nung xi măng 

cốt liệu của đơn vị, số ít được sử dụng cho công trình nhỏ lẻ, việc cung cấp ra thị 

trường hầu như là không đáng kể. 

1.3.2.1. Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên 

Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên đang sản xuất cát nghiền 

từ đá với công suất khoảng 280÷440 tấn/giờ chủ yếu phục vụ sản xuất gạch xi 
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măng cốt liệu của Công ty và bán một phần ra thị trường cho các đơn vị sản xuất 

cấu kiện bê tông đúc sẵn và thi công xây dựng nhà của hộ gia đình.  

Sơ đồ dây chuyền công nghệ tổng thể của Công ty được thể hiện như  

Hình 1.26. 

  Bãi khai thác 

(Khoan bắn nổ 

mìn ) 

      

        
  

 

       
          
  Xúc bốc vận 

chuyển (Xe 

xúc, ô tô) 

  
Nghiền búa 

 
Base 

     

   
 

      
       Đá hộc  
 Trạm nghiền (Phễu cấp liệu, 

kẹp hàm) 

  

 

 

 

    
          
   

 

   Đất Thải  
  Hầm rút liệu     
        
   

 

      

           
  Nghiền côn       
        
   

 

      
          
  Sàng trung gian       
        
  

  

      
          

Đá 4x6   Nghiền Cát     
      

    
 

     
          
  Sàng phân loại       
   

 

    
 

  

 
 

     
          

Đá 

1x2 

 Đá 

2x4 

 Đá 

1x1 

 Đá 

0,5x1 

 Cát nhân tạo 

(Cát nghiền)     

 

Hình 1.26 Sơ đồ dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long 

tỉnh Điện Biên 
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Hình 1.27 Sản phẩm gạch không nung của công ty ĐTTM Hưng Long 

1.3.2.2. Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 

Hiện trạng cát nghiền của Công ty là phụ phẩm mạt đá của quy trình sản 

xuất đá dăm. Công ty đã tận dụng phụ phẩm này để sản xuất các sản phẩm gạch 

không nung bê tông xi măng cốt liệu và đang dần hoàn thiện dây chuyền sản xuất 

cát nghiền. Một số hình ảnh cát nghiền và sản phẩm gạch bê tông của Công ty 

được thể hiện ở các hình dưới. 

 

Hình 1.28 Sản phẩm gạch không nung của Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 
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Hình 1.29 Sản phẩm cát nghiền Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 

 

Hình 1.30 Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên 
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1.3..2.3. Kết quả đánh giá chất lượng cát nghiền 

Các kết quả thí nghiệm đánh giá chất lượng cát nghiền của 02 cơ sở trên 

đại bàn tỉnh Điện Biên được thể hiện ở Bảng 1.8 

Bảng 1.8 Bảng tổng hợp các tính chất của mẫu cát nghiền tại các mỏ 

TT 
Chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Đơn 

vị 
Cát Hưng Long Cát Minh Quý 

1 Khối lượng riêng g/cm3 2.76 2,87 

2 
Khối lượng thể 

tích xốp 
kg/m3 1,706 1,662 

3 Độ hổng % 36,9 40,6 

4 Lượng bụi bùn, sét % 1,88 1,57 

5 Tạp chất hữu cơ - Sáng hơn màu chuẩn Sáng hơn màu chuẩn 

6 
Lượng hạt lớn hơn 

5mm 
% 0 0,12 

7 Hàm lượng mica % 
  

8 Độ ẩm % 5,5 5,5 

9 Mô đun độ lớn - 2,964 3,354 

Bảng 1.9 Bảng tổng hợp thành phần hạt của cát nghiền tỉnh Điện Biên 

Kích thước lỗ 

sàng 

Lượng sót tích luỹ trên sàng, % khối lượng 

Mẫu cát nghiền Hưng 

Long 

Mẫu cát nghiền Minh 

Quý 

2.5mm 22,75 32,13 

1.25mm 41,39 54,54 

630µm 63,13 74,09 

315 µm 80,46 85,41 

140 µm 88,65 89,02 
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Hình 1.31 Biểu đồ thành phần hạt mẫu cát nghiền Hưng Long - Tỉnh Điện Biên 

 

Hình 1.32 Biểu đồ thành phần hạt mẫu cát nghiền Minh Quý - Tỉnh Điện Biên 

Nhận xét: Mẫu cát nghiền Hưng Long có thành phần hạt nằm trong vùng quy 

phạm theo TCVN 9205:2012 mẫu cát nghiền Minh Quý có thành phần hạt nằm ngoài 

qui phạm theo TCVN 9205:2012 (cỡ hạt 1,25 và 2,5 mm); vì vậy cần có những giải 

pháp cải tiến dây chuyền sản xuất hợp lý để đảm bảo cỡ hạt của các sản phầm đạt 

yêu cầu theo TCVN 9205:2012. 

Kết luận: Đá tự nhiên của Điện Biên có nguồn gốc chủ yếu là đá vôi (đá 

canxit), chất lượng đạt yêu cầu để sản xuất đá và cát nghiền, Điện Biên có tiềm năng 

sản xuất cát nghiền từ đá lớn nhưng hiện tại cát nghiền ở Điện Biên có công nghệ 

sản xuất còn đơn giản chưa chạy được hết công suất thiết kế, chất lượng cát nghiền 

sản xuất của Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên đạt chất lượng 

Việc sử dụng cát nghiền trong các công trình xây dựng còn ít, gặp nhiều khó 

khăn nên việc tăng cường nghiên cứu và xây dựng định mức cát nghiền đang là điều 

vô cùng cần thiết và quan trong cho tỉnh Điện Biên nói riêng và Việt Nam nói chung. 
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1.4. Đề xuất các giải pháp và định hướng sử dụng tài nguyên đá tự nhiên để 

sản xuất cát nghiền và quản lý chất lượng cát xây dựng cho các công 

trình xây dựng tại tỉnh Điện Biên 

1.4.1. Giải pháp quản lý 

Theo Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 của Bộ Xây dựng, 

thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ tại phiên họp 

thường kỳ tháng 5 năm 2017, trong đó đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng 

khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương, giải pháp sản xuất vật liệu thay thế 

cát tự nhiên và văn bản số 269/TB-VPCP ngày 15/6/2017 của Văn phòng Chính 

phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại 

cuộc họp đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi; để tổng 

hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương 

như sau: 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, tính toán cân đối cung cầu cát xây dựng và 

vật liệu san lấp, sử dụng vật liệu thay thế có sẵn tại địa phương, hạn chế sử dụng 

cát tự nhiên dùng để san lấp, sử dụng cát tự nhiên có hiệu quả, tiết kiệm đặc biệt 

sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên; sử dụng các 

vật liệu khác thay thế cát tự nhiên làm vật liệu san lấp. Chỉ sử dụng cát tự nhiên 

dùng cho sản xuất bê tông, xây, trát. 

- Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác cát xây dựng theo 

đúng quy định, đặc biệt chú ý tới tác động xấu đến môi trường và không gây sạt 

lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác. 

- Tăng cường công tác quản lý nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển cát xây dựng; 

quản lý bến bãi, cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng; thường xuyên nắm thông 

tin về chất lượng, giá cả; yêu cầu niêm yết giá bán cát công khai, minh bạch tại 

nơi bán, để các cơ quan quản lý nhà nước và người dân giám sát, chống việc đầu 

cơ để tăng giá; các địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý đối với mặt hàng cát 

xây dựng. Đối với một số nơi có nhu cầu sử dụng cát xây dựng lớn, cần chỉ đạo 

lập kế hoạch, tiến độ cung ứng cát xây dựng trên toàn địa bàn cho phù hợp. 

Ngày 07/4/2014 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu 

phát triển sản xuất cát xây dựng (cát tự nhiên, cát nghiền) trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên giai đoạn năm 2015-2020 như sau:  
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- Về cát tự nhiên: đạt công suất 30.000 m3/năm. 

- Về cát nghiền: đạt công suất 375.000 m3/ năm - 550.000 m3/năm. 

Mục tiêu ưu tiên phát triển dự án sản xuất cát nghiền trong giai đoạn 2013-

2015 trên địa bàn huyện Điện Biên đạt công suất 200.000 m3/năm. Các huyện, thị 

xã còn lại ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất cát nghiền trong hai giai đoạn 

2011-2015 và 2016-2020 đạt công suất 25.000 m3/năm - 50.000 m3/năm. 

Thực tế trên địa bàn một số huyện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác, chưa thực sự sát sao, chưa kiên quyết trong việc xử lý, ngăn chặn các 

đơn vị khai thác trái phép. 

Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác còn gặp nhiều khó 

khăn, nguyên nhân chủ yếu là về kinh phí tổ chức, thực hiện; ý thức chấp hành 

pháp luật của một số đơn vị doanh nghiệp, cá nhân còn hạn chế; cán bộ quản lý 

thiếu trong khi đó địa bàn quản lý rộng; trình độ dân trí của đồng bào dân tộc còn 

hạn chế... 

Đề xuất các nhóm giải pháp quản lý như sau: 

 1. Tổ chức thực hiện quy hoạch khai thác khoáng sản đá, cát và các dự án 

đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền. 

 2. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại địa phương 

theo quy định của pháp luật. 

 3. Theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình hoạt động trong lĩnh vực vật liệu 

xây dựng tại địa phương. 

 4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về các 

hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại địa phương. 

 5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thanh 

tra chuyên ngành về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

1.4.2. Các giải pháp đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn 

Sử dụng cát nghiền cho công tác bê tông và vữa: Trên thực tế hiện nay các 

huyện vùng cao núi đá phía bắc và một số xã vùng cao núi đất phía tây đã và đang 

sử dụng cát nhân tạo cho các chế phẩm xây dựng như gạch không nung (gạch bê 

tông), vữa xây, vữa trát. Trước mắt năm 2021 sử dụng cát nhân tạo cho các chế 

phẩm xây dựng vữa xây, vữa trát, bê tông mác 200 trở xuống đồng thời tăng cường 

công tác quản lý chất lượng cát, chất lượng các chế phẩm xây dựng sử dụng cát 

nhân tạo; xây dựng hoàn chỉnh định mức, phạm vi sử dụng cát nhân tạo, hướng 
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dẫn cụ thể đối với từng loại sản phẩm đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật 

xây dựng hiện hành; 

Năm 2022, phấn đấu phát triển cơ sở sản xuất cát nhân tạo có đủ năng lực 

đáp ứng 30% nhu cầu dự báo sử dụng cát đối với các huyện vùng cao núi đá phía 

bắc và một số xã vùng cao núi đất phía tây không có mỏ cát tự nhiên tức khoảng 

12.600 m3/năm; Năm 2022 đáp ứng khoảng 60-80% nhu cầu dự báo sử dụng tức 

đạt khoảng từ 39.000 - 52.000 m3/năm; khuyến khích phát triển cơ sở sản xuất tại 

các khu vực có mỏ khoáng sản đang hoạt động và vùng núi thấp đến năm 2025 có 

thể đáp ứng được khoảng từ 40 - 50% nhu cầu dự báo sử dụng trên địa bàn toàn 

tỉnh. 

Các giải pháp thực hiện: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành 

liên quan xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền 

sản xuất cát nghiền thay thế cát tự nhiên như: ưu đãi về thuế nhập khẩu thiết bị, 

thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi và hỗ trợ khác theo quy định hiện hành. 

2. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công 

tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm xây dựng có sử dụng 

cát nghiền bao gồm: Định mức cấp phối các loại vữa xây, vữa trát, vữa bê tông; 

định mức cấp phối các loại gạch không nung. 

3. Các ngành chuyên môn liên quan và các chủ đầu tư tăng cường công tác 

kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào; tăng cường công tác quản lý chất lượng các 

công trình có sử dụng cát nhân tạo. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo, hướng dẫn, khuyến khích 

các nhà đầu tư, người dân tích cực sử dụng cát nhân tạo trong các sản phẩm xây 

dựng. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chỉ đạo các cơ chuyên môn 

phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện Phương án. Trong quá trình thực 

hiện các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung, yêu cầu các ngành, các huyện, 

thành phố, các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo (thông qua Sở Xây dựng) để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây dựng có trách 

nhiệm ưu tiên việc sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong các dự án, công 

trình xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào đối 

với sản phẩm cát nghiền cho bê tông và vữa. Trước khi đưa vào thi công xây dựng 

công trình phải có chứng nhận hợp quy theo quy định; tăng cường công tác quản 

lý chất lượng các công trình có sử dụng cát nghiền; Tăng cường công tác quản lý 
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nguồn gốc xuất xứ của vật liệu cát tự nhiên, không sử dụng cát tự nhiên dùng để 

san lấp mặt bằng. 

1.4.3 Giải pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài 

- Khi Đề tài chưa kết thúc thời gian thực hiện (theo hợp đồng) sau khi có ý 

kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh uỷ quyền, Sở Xây dựng đã ban 

hành Quyết định số 2499/QĐ-SXD  ngày 26/11/2022 về định mức sử dụng vật 

liệu cát nghiền trên địa bàn tỉnh Điện Biên; phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ, Viện nghiên cứu và ứng dụng VLXD nhiệt đới tổ chức Hội thảo khoa học 

và tập huấn với các nội dung: công bố quyết định ban hành, hướng dẫn sử dụng 

định mức sử dụng vật liệu cát nghiền tới các Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết 

kế, thi công xây dựng công trình; tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm 

soát chất lượng sản phẩm cát nghiền đến các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, 

Nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất sản 

phẩm cát nghiền. 

- Ban hành các Văn bản hướng dẫn, khuyến khích sử dụng cát nghiền vào 

các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các Nhà đầu tư 

quan tâm đầu tư dự án sản xuất sản phẩm cát nghiền. 

- Sau khi UBND tỉnh có Quyết định công nhận kết quả của Đề tài, tiếp tục 

hướng dẫn các đơn vị sản xuất cát nghiền kiểm soát quy trình sản xuất cho ra sản 

phẩm đảm bảo chất lượng; hướng dẫn các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, Ban 

QLDA thực hiện tốt quản lý chất lượng công trình sử dụng vật liệu cát nghiền. 

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất triển khai thực hiện phương án sản xuất 

cát nghiền đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

9205:2012. Đưa vào công bố giá vật liệu cát nghiền của các Nhà đầu tư khi có sản 

phẩm đảm bảo chất lượng cung cấp ra thị trường. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, khuyến khích các chủ đầu tư, nhà đầu tư sử dụng cát nghiền thay thế cát 

tự nhiên trong quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng từ công trình sử dụng 

vốn Nhà nước đến công trình thuộc các nguồn vốn khác; 

- Ngày 17/5/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 869/SXD-

KT&VLXD về Khuyến khích sử dụng cát nghiền vào các dự án đầu tư xây dựng 

công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đối 

tác công tư (PPP) gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban QLDA các công 

trình: dân dụng và công nghiệp; giao thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

các Sở, ngành tỉnh. 

- Tiếp tục đề xuất, nghiên cứu xây dựng định mức sử dụng vật liệu vữa xây, 

vữa trát sử dụng cát nghiền trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. 
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NỘI DUNG 2. NGHIÊN CỨU CẤP PHỐI VẬT LIỆU SỬ DỤNG SẢN 

PHẨM CÁT NGHIỀN CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY 

DỰNG VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

2.1. Các phương pháp nghiên cứu và vật liệu sử dụng 

2.1.1. Các phương pháp nghiên cứu  

2.1.1.1. Các phương pháp nghiên cứu theo tiêu chuẩn 

Các phương pháp nghiên cứu tính chất của vật liệu ( đá gốc, đá dăm....) chủ 

yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu theo TCVN hiện hành. Các tính chất 

vật liệu nghiên cứu được thể hiện tại Bảng 2.1.  

Bảng 2.1 Tổng hợp các phương pháp nghiên cứu theo TCVN 

TT Tên chỉ tiêu thí nghiệm Phương pháp thử 

Cát nghiền 

1 Thành phần hạt TCVN 7572-2:2006  

2 Hàm lượng hạt dưới 0.075 mm TCVN 9205: 2012  

3 Khối lượng thể tích xốp TCVN 7572-6:2006  

4 Khối lượng riêng TCVN 7572-4:2006  

5 Khối lượng thể tích  TCVN 7572-4:2006  

6 Độ hút nước TCVN 7572-4:2006  

7 Hàm lượng bụi bùn sét TCVN 7572-8:2006  

8 Tạp chất hữu cơ TCVN 7572-9:2006  

9 Hàm lượng ion Cl- và SO3 TCVN 7572-15:2006  

Cốt liệu 

1 Xác định khối lượng riêng cốt liệu TCVN 7572-04:2006 

2 Xác định khối lượng thể tích cốt liệu TCVN 7572-05:2006 

3 Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng TCVN 7572-06:2006 

4 Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm TCVN 7572-11:2006 

5 Xác định thành phần hạt TCVN 7572-02:2006 

6 Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét TCVN 7572- 8:2006 

7 Hàm lượng hữu cơ TCVN 7572- 9: 2006 



 

75 

TT Tên chỉ tiêu thí nghiệm Phương pháp thử 

8 Hàm lượng ion Cl- 
TCVN 7572- 15: 

2006 

9 Độ mài mòn trong máy Los Angeles 
TCVN 7572- 12: 

2006 

10 Hàm lượng hạt thoi,dẹt TCVN 7572- 8: 2006 

Bitum 

1 Khối lượng riêng TCVN 7501:2005 

2 Độ kim lún ở 250C, 5 giây TCVN 7495:2005 

3 Độ kéo dài ở 250C, 5cm/phút TCVN 7496:2005 

4 Điểm hóa mềm TCVN 7497:2005 

5 Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 5 giờ ở 1630C TCVN 7499:2005 

6 Độ hòa tan trong tricloetylen TCVN 7500:2005 

7 Hàm lượng paraphin TCVN 7503:2005 

8 Độ bám dính với đá TCVN 7504:2005 

Bột khoáng 

1 Khối lượng riêng TCVN 4030:2003 

2 Thành phần hạt TCVN 7572-2:2006 

3 Độ ẩm TCVN 7572-7:2006 

4 Chi số dẻo TCVN 4197:2012 

Đá gốc 

1 Cường độ và hệ số hoá mềm TCVN 7512-10:2006 

Tính chất hỗn hợp bê tông 

1 Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3105-1993 

2 Xác định độ sụt TCVN 3106-1993 

3 
Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê 

tông 
TCVN 3108-1993 

4 Xác định khối lượng thể tích của bê tông TCVN 3115-1993 

5 Xác định cường độ nén của bê tông TCVN 3118-1993 

Tính chất của vữa 

1 Độ lưu động TCVN 3121-3:2003 
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TT Tên chỉ tiêu thí nghiệm Phương pháp thử 

2 Thời gian bắt đầu đông kết TCVN 3121-9:2003 

3 Cường độ nén TCVN 3121-11:2003 

Tính chất của bê tông nhựa 

1 Xác định khối lượng riêng TCVN 8860-4-2011 

2 Xác định khối lượng thể tích TCVN 8860-5-2011 

3 Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall TCVN 8860-1-2011 

4 Xác định độ rỗng dư TCVN 8860-9-2011 

5 Xác định độ rỗng cốt liệu TCVN 8860-10-2011 

6 Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa TCVN 8860-11-2011 

2.1.1.2. Các phương pháp nghiên cứu phi tiêu chuẩn 

Các mẫu vật liệu của các mỏ đá được gia công nghiền mịn và được phân 

tích thành phần khoáng bằng phương pháp phát xạ Rơnghen (XRD) và phân tích 

thành phần hóa bằng phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRF). 

a. Nguyên tắc và ứng dụng của phương pháp phân tích nhiễu xạ 

Rơnghen 

* Phổ phát xạ tia X 

Phổ phát xạ tia X sinh ra trường phát tia khi chúng ta bắn phá anot (đối âm 

cực) bằng chùm điện tử (e) có năng lượng cao thu phổ tia X. Phổ tia X có 2 loại: 

Phổ liên tục và Phổ vạch 

- Phổ liên tục: Xuất hiện khi thế hiệu đặt vào đèn ống phát tia X nhỏ hơn 

thể kích thích. Trong trường hợp này động năng của electron không đủ năng lượng 

đâm xuyên vào lớp K, L, M. Do đó, một phần năng lượng chuyển thành nhiệt 

năng làm nóng đối âm cực (anot), phần còn lại chuyển thành năng lượng bức xạ 

điện từ. Vì vậy phần năng lượng biến thành nhiệt năng không lượng tử hóa nên 

bức xạ điện từ của tia X sinh ra có thể nhận các giá trị biến đổi liên tục đến giá trị 

nhỏ nhất. 

- Phổ vạch: Khi tăng dần thế U áp đặt lên ống phát, đến lúc nào đó trên phổ 

xuất hiện số vạch có cường độ lớn rõ rệt tạo thành phổ vạch. Thế ban đầu xuất hiện 

phổ vạch gọi là ngưỡng kích thích Ukt. Phổ vạch ban đầu xuất hiện khi thế hiệu áp 
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đặt lên ống phát tia X lớn hơn Ukt. Trường hợp này điện tử có năng lượng đủ lớn 

để có thể đâm xuyên vào các lớp sát bên trong hạt nhân (K, L, M) của vật liệu làm 

anot, làm bật ra các electron của các lớp này ra khỏi nguyên tử tạo ra trạng thái kích 

thích. Trong đó, các lớp K, L, M khuyết electron, các electron ở lớp ngoài khi ở 

trạng thái kích thích thường không bền sẽ nhảy vào chiếm chỗ khuyết. Sự chuyển 

chỗ của electron từ ngoài vào trong sẽ giải phóng năng lượng. Thực nghiệm cho 

thấy phổ phát tia X thường gồm 2 vạch Kỏ và Kõ có cường độ mạnh. Để tia X có 

 khác nhau có thể dùng kim loại khác nhau để làm đối âm cực 

* Phổ hấp thụ tia X 

Khi cho tia X qua một môi trường vật chất sẽ làm cho cường độ của nó yếu 

đi, chùm tia X bị vật chất hấp thụ. Bản chất của quá trình hấp thụ là sự tương tác 

của tia X với vật chất. Có 3 kiểu tương tác: Sự khuếch tán; Hiệu ứng quang điện; 

Sự tạo thành cặp electron position. 

- Sự khuếch tán: có 2 loại khuếch tán: 

+ Sự khuếch tán Cogeren (giữ nguyên độ dài sóng ): Điện từ trường của 

tia X làm cho electron dao động, những electron dao động này là thứ cấp phát ra 

bức xạ tia X cùng tần số. Nên các tia khuếch tán từ những nguyên tử khác nhau 

có thể giao thoa với nhau. Do khoảng cách giữa các nguyên tử trong tinh thể bằng 

cỡ bước sóng của tia X, do đó tinh thể dùng mạng nhiễu xạ để quan sát giao thoa 

của tia X; 

+ Sự khuếch tán Incogeren (tăng độ dài sóng ): Các lượng tử của tia X với 

và chạm đàn hồi với electron làm cho một phần năng lượng của nó truyền cho 

electron, do đó lượng tử còn lại có năng lượng thấp hơn nên có nước sóng dài 

hơn. Vì các tia khuếch tán Incogenen không có cùng tần số nên không giao thoa 

với nhau. Mặt khác, do hiệu ứng này nhỏ nên có thể bỏ qua. 

- Hiệu ứng quang điện: Xảy ra khi tia X tương tác với vật chất. Tia X có thể 

bức electron ra khỏi nguyên tử làm phát sinh các tia X thứ cấp, hiệu ứng đáng kể 

khi tia X có năng lượng cao; 

- Sự tạo thành cặp electron posotion: Chỉ xảy ra khi năng lượng tia X lớn 

hơn 1 MeV, điều này không xảy ra khi dùng phân tích cấu trúc. 
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* Ứng dụng của phương pháp phân tích nhiễu xạ Rơnghen 

- Xác định chất nguyên chất: Dựa vào số liệu d và I/Io để xác định chất 

nghiên cứu là chất gì; 

- Xác định xem 1 chất có đúng là nó hay không; 

- Xác định chất mới chưa biết thành phần: khá phức tạp; 

- Dựa vào bộ d và I/Io của 3 vạch đặc trưng nhất để chọn ra phiếu tương 

ứng; 

- So sánh cho tiết từng phần để tìm ra phiếu ASTM cần tìm; 

- Phân tích định tính: Kiểm tra xem trong 1 hỗn hợp nào đó có mặt những 

khoáng, pha tinh thể hay chất nào đó không; 

- Phân tích định lượng: Phân tích định lượng thành phần các pha trong một 

hỗn hợp dựa trên việc đo lường cường độ của các tia phản xạ từ các pha tương 

ứng. 

* Phương trình Wuff Bragg 

Trong mạng tinh thể nguyên tử hoặc ion có thể phân bố trên các mặt phẳng 

nguyên tử, các mặt phẳng song song với nhau (họ mặt phẳng nút khác nhau). 

Theo Wuff Bragg, các mặt phẳng, nút này có thể phản xạ các tia X giống 

như những tia sang bị phản xạ bởi những gương phẳng. 

Khi chiếu chùm tia X vào tinh thể, điện từ trường của tia X sẽ tương tác với 

các nguyên tử nằm trong mạng tinh thể, do các nguyên tử bị kích thích sẽ dao 

động biến thành những trung tâm phát tia bức xạ X (tia tán xạ) cùng tần số. Do 

các tia X phát ra cùng tần số nên các tia bức xạ từ các nguyên tử khác nhau có thể 

giao thoa với nhau. 

Theo Bragg sự nhiễu xạ của tia X được xem là sự giao thoa của các tia X 

phản xạ từ các mặt phẳng nút của mạng tinh thể. Giả sử có 2 mặt nút liên tiếp P1 

và P2, cách nhau một khoảng d. Giả sử chùm tia X tạo lên mặt phẳng 1 góc , 

chùm tia X giả thiết đơn sắc (có ) gồm các tia song song. Hai tia song song đó 

là Cogeren (cùng ) nên chúng sẽ giao thoa với nhau. Nếu hiệu số quang trình 
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bằng số nguyên lần độ dài sóng, phương trình Bragg được mô tả như sau (hình 

3.3) 

𝑛 = 2dsin 

Hiện tượng nhiễu xạ cực đại (phản xạ) chỉ xảy ra khi các tia nhiễu xạ có góc 

nhiễu xạ  thoả mãn quy luật Bragg, ở các góc khác không có hiện tượng phản xạ 

hay nhiễu xạ cực đại.   

 

Hình 2.1 Sự nhiễu xạ tia X 

Trong đó:  

d: Khoảng không gian giữa các mặt mạng tinh thể 

: Góc nhiễu xạ 

: Bước sóng dài  

n: Số nguyên 

b. Chuẩn bị mẫu đo 

Trong phép phân tích nhiễu xạ tia X, mẫu bột phải có cỡ hạt đạt theo yêu 

cầu của thiết bị phân tích. Mẫu đo được nghiền thô bằng cối đồng, sau đó trộn đều 

lấy đại diện và đưa vào cối mã não nghiền mịn đến cỡ hạt 45 - 60 m. Mẫu sau 

đó được đưa vào giá mẫu: ép đều và phẳng. Sau đó đưa lên bệ máy để tiến hành 

đo. Bật máy, bật ống phát tia X, hiệu chỉnh máy ở chế độ: Điện thế phát: 40 KV, 

Dòng phát: 40 mA. 
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Hình 2.2 Thiết bị phát  xạ Rơnghen 

(XRD) 
Hình 2.3Mẫu được ép đều phẳng 

  

Hình 2.4 Máy tính thực hiện việc xử lý số liệu 

c. Kết quả phân tích Rơnghen 

- Nguyên tắc: Dựa trên các phổ đo được đánh dấu các đỉnh nhiễu xạ cực 

đại, xác định các nhiễu xạ của khoáng nào kết luận hàm lượng loại nào chiếm 

nhiều hay ít trong mẫu thí nghiệm; 

- Lựa chọn bia đồng (Cu) dùng để tạo ra tia X – có bước sóng dài 1.5406 

A0. Với bước sóng Kõ như vậy để đo các vật liệu thông dụng như đá, xi măng, 

vật liệu xây dựng nói chung là rất tốt (vì khoảng cách các mặt mạng của các 

khoáng này gần tương đương bước sóng tia X do cực đồng phát ra). 
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2.1.2. Kết quả tính chất các nguyên vật liệu 

2.1.2.1. Đá dăm 

Đá dăm sử dụng trong Đề tài được khai thác từ mỏ đá Tây Trang 10 của 

Công ty cổ phần ĐTTM Hưng Long tỉnh Điện Biên đã được phân thành 2 cấp hạt 

5-10 mm và 10-20 mm. 

Bảng 2.2 Thành phần hạt của đá 5-10 và 10-20 

Kích thước lỗ 

sàng, mm 

Lượng sót tích lũy trên sàng, % khối lượng ứng với 

kích thước hạt cốt liệu nhỏ nhất và lớn nhất, mm 

Kết quả thí nghiệm Theo TCVN 7570:2006 

5-10 10-20 5-10 10-20 

40 0 0 0 0 

20 0 37,29 0 0-10 

10 15,27 99,03 0-10 40-70 

5 98,93 99,72 90-100 90-100 

Nhận xét: Thành phần hạt của đá cỡ hạt 5-10 và 10-20 chưa đáp ứng được 

theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006, trong khi thiết kế cấp phối bê tông 

cần phối trộn tỷ lệ đá 5-10 và 10-20 để có hỗn hợp nằm trong quy phạm.  

Kết quả thí nghiệm một số tính chất cơ lý của đá dăm trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2.3 Tổng hợp một số tính chất cơ lý của đá dăm mỏ đá Hưng Long 

Tên chỉ tiêu 
Cỡ hạt 

5-10 mm 

Cỡ hạt 

10-20 mm 
Tiêu chuẩn thử 

Khối lượng thể tích ở trạng thái lèn 

chặt, kg/m3 
1582 1580 TCVN 7572-5:2006 

Khối lượng riêng ở trạng thái khô, 

g/cm3 
2,73 2,62 TCVN 7572-5:2006 

Độ rỗng ở trạng thái lèn chặt, % 42,1 42,4 TCVN 7572-6:2006 

Khối lượng thể tích xốp, g/cm3 1,281 1,419 TCVN 7572-6:2006 

Hàm lượng hạt thoi dẹt, % 15,6 10,3 TCVN 7572-13:2006 
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Tên chỉ tiêu 
Cỡ hạt 

5-10 mm 

Cỡ hạt 

10-20 mm 
Tiêu chuẩn thử 

Hàm lượng bùn, bụi, sét, % 0,15 0,3 TCVN 7572-8:2006 

Độ nén dập trạng thái khô, % 7,25 11,8 TCVN 7572-11:2006 

Độ nén dập trạng thái ướt, % 11,7 11,3 TCVN 7572-11:2006 

Cường độ đá gốc, MPa 64,4 67,4 
TCVN 7572-

110:2006 

Nhận xét: Đá nhập về được rửa và phơi khô sau đó trộn đều và bảo quản 

trong bao hút ẩm nên tương đối sạch và đồng đều. Các tính chất cơ lý của đá cũng 

đã đáp ứng được theo các yêu cầu TCVN 7570:2006 để làm cốt liệu cho bê tông. 

2.1.2.3. Cát nghiền 

Cát nghiền làm nguyên vật liệu cho thiết kế cấp phối bê tông và vữa là cát 

nghiền của dây chuyền sau cải tiến, có các tính chất như Bảng 2.2, Hình 2.5. 

Bảng 2.2 Các chỉ tiêu kỹ thuật cốt liệu cát nghiền cho bê tông và vữa 

STT Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị 
Cát 

nghiền 

Yêu cầu theo 

TCVN 9205-

2012 

1 Khối lượng riêng g/cm3 2,76 - 

2 
Khối lượng thể tích ở trạng 

thái khô 
g/cm3 2,7 - 

3 
Khối lượng thể tích ở trạng 

thái bão hòa 
g/cm3 2,72 - 

4 Độ hút nước % 0,87 - 

5 Khối lượng thể tích xốp kg/m3 1710 - 

6 Độ hổng % 36,7 - 

7 Hàm lượng bụi bùn sét % 1,87 ≤ 2 % 

8 Tạp chất hữu cơ - Đạt 
Sáng hơn màu 

chuẩn 

9 Mođun độ lớn - 2,95 - 
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STT Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị 
Cát 

nghiền 

Yêu cầu theo 

TCVN 9205-

2012 

10 Hàm lượng hạt < 75 μm % 0,53 ≤ 16 % 

11 Hàm lượng hạt > 5 mm % 0,0 ≤ 5 % 

 

Hình 2.5 Thành phần hạt cát nghiền 

2.1.2.4. Bột khoáng 

Bột khoáng được sử dụng trong bê tông nhựa là sản phẩm được nghiền từ 

đá cacbonat  (đá vôi canxi, dolomit…), là thành phần giúp thay đổi tỷ lệ cốt liệu 

nhỏ làm hỗn hợp đặc chắc hơn và tăng tỷ lệ bề mặt của các cốt  liệu, nó kết hợp 

với bitum tạo nên chất kết dính mới bao bọc và bôi trơn bề mặt cốt liệu. 

Các tính chất của bột khoáng sử dụng trong đề tài được trình bày ở Bảng 

2.3 và Hình 2.6. 

Bảng 2.3 Các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết 

quả 

Quy 

định 

Phương pháp 

thử 

1 Khối lượng riêng g/cm3 2.78 - TCVN 4030:2003 

2 
Thành phần hạt - lượng 

lọt sàng 
%       

5
2.51.25

0.63

0.315
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết 

quả 

Quy 

định 

Phương pháp 

thử 

0,6 mm 100 100 
TCVN 7572-

2:2006 
0,3 mm 95.2 95-100 

0,075 mm 74.8 70-100 

3 Độ ẩm % 0,2 ≤1,0 
TCVN 7572-

7:2006 

4 Chi số dẻo % 0 ≤4,0 TCVN 4197:2012 

 

Hình 2.6 Đồ thị biểu diễn thành phần hạt của bột khoáng 

Nhận xét: Mẫu bột khoáng thí nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật TCVN 8819: 2011, 

phù hợp để sử dụng trong thiết kế cấp phối bê tông nhựa. 

2.1.2.5. Bitum 

Những vật liệu như bitum, gudrong, nhũ tương, nhựa màu là các chất kết 

dính hữu cơ. Chúng có thể ở dạng cứng, quánh, lỏng (thành phần chủ yếu là 

hidrocacbon cao phân tử và một số hợp chất khác), có khả năng trộn lẫn và dính 

kết các vật liệu khoáng, tạo thành vật liệu đá nhân tạo có những tính chất vật lý, 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0,01 0,1 1 10

H
à
m

 l
ư

ợ
n

g
 l
ọ
t 

sà
n

g
/ 
P

er
ce

n
t 
p

a
ss

in
g
, %

Cỡ sàng/ Sieve size, mm



 

85 

cơ học phù hợp để xây dựng đường ô tô và sân bay. Các chất kết dính hữu cơ còn 

được dùng làm vật liệu lợp, cách nước, chống thấm và bảo vệ các đập nước, các 

công trình kiến trúc, làm nền, gia cố nền đường sắt, sân thể thao, đường đua ô tô 

và mô tô. Chất dính kết trong bê tông asphalt thường sử dụng bitum dầu mỏ quánh 

hoặc lỏng, nhũ tương bitum hoặc bitum polymer.  

Bitum sử dụng trong đề tài có mác 60/70 là loại rất phù hợp để chế tạo bê 

tông nhựa, các tính chất được trình bày tại Bảng 2.4. 

Bảng 2.4 Các tính chất cơ lý của bitum 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết 

quả 

Quy 

định 

Phương pháp 

thử 

1 Khối lượng riêng g/cm3 1.035 1,00-1,05 
TCVN 

7501:2005 

2 
Độ kim lún ở 250C, 5 

giây 
0,1mm 62.3 60-70 

TCVN 

7495:2005 

3 
Độ kéo dài ở 250C, 

5cm/phút 
cm ≥100 ≥100 

TCVN 

7496:2005 

4 Điểm hóa mềm 0C 49.7 ≥46 
TCVN 

7497:2005  

5 

Tổn thất khối lượng 

sau gia nhiệt 5 giờ ở 

1630C 

% 0.21 ≤0,5 
TCVN 

7499:2005 

6 
Độ hòa tan trong 

tricloetylen 
% 99.7 ≥99 

TCVN 

7500:2005 

7 Hàm lượng paraphin % 1.24 ≤2,2 
TCVN 

7503:2005 

8 Độ bám dính với đá - Cấp 3 Cấp 3 
TCVN 

7504:2005 

Kết luận: Mẫu thí nghiệm đạt mác 60-70 theo yêu cầu kỹ thuật TCVN 

7493:2005 
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Nhận xét: Mẫu bitum thí nghiệm đạt mác 60-70 theo yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 7493: 2005 phù hợp để nhóm đề tài sử dụng trong thiết kế bê tông nhựa. 

2.1.2.6. Phụ gia hóa học 

Phụ gia siêu dẻo sử dụng loại Silkroad SN8685 có các chỉ tiêu kỹ thuật như 

trong Bảng 2.5.  

Bảng 2.5 Các chỉ tiêu kỹ thuật phụ gia hóa học Silkroad S 

TT Chỉ tiêu thí nghiệm  Đơn vị  
Kết 

quả 

Yêu cầu 

TCVN 

8826:2011 

1 Tỷ trọng g/ml 1.055 
(0.990 - 1.090)  

± 0.02 

2 Hàm lượng chất khô  % 18.76 (10 - 20) ± 5 

3 Độ pH (1%)  - 6.63 (5.5 - 7.5) ± 1 

4 
Lượng nước trộn so với mẫu đối 

chứng 
% 84 ≤ 88 

5 

Cường độ nén so với mẫu đối chứng 

3 ngày 

7 ngày 

28 ngày 

% 

 

132 

119 

117 

 

125 

115 

110 

Kết luận : Kết quả thí nghiệm cho thấy các tính chất cơ lý của cát nghiền 

Hưng Long phù hợp sản xuất vữa và bê tông theo TCVN 9205:2012, Bitum và 

bột khoáng thoả mãn yêu cầu sản xuất bê tông nhựa chặt trong thi công. 

2.2. Thiết kế thành phần cấp phối vữa sử dụng cát nghiền  

Đề tài áp dụng TCVN 9382:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông 

sử dụng cát nghiền trong thiết kế cấp phối bê tông để thiết kế các cấp phối bê tông 

và vữa sử dụng cát nghiền từ đá. 
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2.2.1. Tính toán sơ bộ thành phần cấp phối vữa sử dụng cát nghiền 

Để có cấp phối vữa xi măng cát nghiền chính xác phải tiến hành tính toán 

sơ bộ, sau đó kiểm tra bằng thực nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

thực tế. Các bước tính toán sơ bộ cụ thể như sau [19]: 

Bước 1: Tính khối lượng xi măng cho 1m3  

Bước 2: Tính lượng cát sử dụng cho 1m3 vữa 

Bước 3: Tính chọn lượng dùng nước 

2.2.2. Thành phần cấp phối vữa xây sử dụng cát nghiền  

Modul của cát nghiền dùng thiết kế vữa là 2.95. Để sử dụng cát nghiền này 

cho thiết kế cấp phối vữa, cát được sàng qua sàng 1,25mm được mẫu cát có modul 

là 1,91 phù hợp với tiêu chuẩn quy định cho sản xuất vữa M5,0 và M7,5.  

Đối với vữa trát M10 cát được sàng qua sàng 2,5 cho mẫu cát có modul là 

2,42. 

Trên cơ sở phương pháp thiết kế cấp phối kết hợp với thực nghiệm, cấp phối 

vữa gốc (CP1), cấp phối vữa  giảm 10% xi măng (CP2) và cấp phối vữa giảm 15% 

xi măng(CP3)  được trình bày tại Bảng 2.6. 

Bảng 2.6 Cấp phối vữa xây sử dụng cát nghiền từ đá cho 1m3 vữa 

STT 
Ký hiệu cấp 

phối 

Mác thiết 

kế 

Xi măng 

(kg) 
Cát (kg) 

Nước 

(kg) 

1 Vx-5,0 – CP1 

M5,0 

384 1964 342 

2 Vx-5,0 – CP2 345,6 1972 342 

3 Vx-5,0 – CP3 326 1964 341 

4 Vx-7,5- CP1 

M7,5 

435 1802 329 

5 Vx-7,5- CP2 391,5 1832 328 

6 Vx-7,5- CP3 369,75 1832 330 

Từ các cấp phối trong Bảng 2.6, trộn và thí nghiệm xác định độ dẻo của các 

mẫu vữa (Hình 2.7), sau đó đúc mẫu 4x4x16cm để kiểm tra cường độ nén mẫu ở 

các tuổi 7 và 28 ngày.  
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Hình 2.7 Thí nghiệm kiểm tra độ lưu động hỗn hợp vữa xây 

Các kết quả thí nghiệm cấp phối vữa xây được trình bày ở Bảng 2.7 và Hình 

2.8. 

Bảng 2.7 Kết quả thí nghiệm cấp phối vữa xây 

TT 

Ký 

hiệu 

cấp 

phối 

Độ dẻo 

(mm) 

R uốn (Mpa) R nén (Mpa) 

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

1 
Vx-5,0-

CP1 
185 2,77 3,56 4,52 9,18 10,18 12,85 

2 
Vx-5,0-

CP2 
172 2,77 3,32 4,18 8,1 10,19 12,42 

3 
Vx-5,0-

CP3 
158 2,48 2,75 4,32 7,6 8,62 11,87 

4 
Vx-7,5-

CP1 
190 3,07 4,2 4,99 12,79 13,78 15,38 

5 
Vx-7,5-

CP2 
170 3,04 4,08 4,27 10 13,15 14,87 

6 
Vx-7,5-

CP3 
163 3,03 3,68 4,43 10,08 11,01 13,02 
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Hình 2.8 Sự phát triển cường độ nén các cấp phối vữa xây 

Nhận xét: Từ kết quả thí nghiệm nhận thấy các cấp phối gốc xi măng Vx -

5,0 – CP3 và Vx- 7,5 – CP3 không đạt độ dẻo yêu cầu đối với vữa xây (165-

195mm). Các cấp phối gốc  và cấp phối giảm 10% xi măng có độ dẻo là 185, 172, 

170, 190 mm đều thỏa mãn yêu cầu. Nhận thấy hỗn hợp vữa sử dụng cát nghiền 

có hàm lượng xi măng và nước lớn hơn so với cấp phối sử dụng cát vàng để có 

thể đạt cùng độ dẻo.  

Các cấp phối vữa nghiên cứu đều đạt cường độ thiết kế. Do cường độ của 

đá gốc tương đối tốt, cấp phối sử dụng nhiều xi măng nên cường độ mẫu vữa cao. 

Mặc dù các cấp phối  giảm 15% xi măng đều đạt mác, đề tài chọn các cấp phối 

Vx-5,0 – CP2 và Vx-7,5 – CP2 làm cấp phối chuẩn, vừa đảm bảo đạt độ dẻo và 

cường độ đạt yêu cầu thiết kế, vừa đảm bảo lượng dùng xi măng phù hợp với tính 

kinh tế. 

Các cấp phối vữa xây hợp lý lựa chọn được trình bày trong Bảng 2.8. 

Bảng 2.8 Cấp phối vữa hợp lý được lựa chọn 

TT 
Ký hiệu cấp 

phối 

Mác thiết 

kế 

Xi măng 

(kg) 
Cát (kg) Nước (kg) 

1 Vx-5,0 – CP2 M5,0 345,6 1972 342 

2 Vx-7,5– CP2 M7,5 391,5 1832 328 
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Cường độ nén (Mpa)

3 ngày 7 ngày 28 ngày
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2.2.3. Thành phần cấp phối vữa trát sử dụng cát nghiền  

Tương tự phương pháp thiết kế cấp phối vữa xây kết hợp với thực nghiệm, 

cấp phối vữa trát gốc (CP1), cấp phối vữa trát giảm 10% xi măng (CP2) và cấp 

phối vữa trát giảm 15% xi măng (CP3) được trình bày tại Bảng 2.9. 

Bảng 2.9 Cấp phối vữa trát sử dụng cát nghiền từ đá gốc 

TT 
Ký hiệu cấp 

phối 
Mác thiết kế 

Xi măng 

(kg) 
Cát (kg) 

Nước 

(kg) 

1 Vt-7,5 CP1 

M7,5 

482 1742 328 

2 Vt-7,5 CP2 433,8 1764 329 

3 Vt-7,5 CP3 409,7 1770 330 

4 Vt-10 CP1 

M10 

590 1670 349 

5 Vt-10 CP2 531 1681 350 

6 Vt-10 CP3 501,5 1692 352 

Từ các cấp phối ở Bảng 2.9 tiến hành thí nghiệm xác định độ dẻo sau đó đúc 

mẫu 4x4x16 cm kiểm tra cường độ nén ở các tuổi 7, 28 ngày (Hình 2.9 và Hình 

2.10) 

  

Hình 2.9. Thí nghiệm kiểm tra độ xòe 

cấp phối vữa trát M7,5 

Hình 2.10 Thí nghiệm đúc mẫu vữa 

trát M10 

Các kết quả thí nghiệm được nêu ở Bảng 2.10. Các hình vẽ và đồ thị biểu 

diễn kết quả thí nghiệm được trình bày trong Hình 2.11 
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Bảng 2.10 Kết quả thí nghiệm cấp phối vữa trát 

TT 
Ký hiệu 

cấp phối 

Độ dẻo 

(mm) 

R uốn (Mpa) R nén (Mpa) 

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

1 
Vt-7,5 

CP1 
190 2,78 3,92 4,88 9,12 10,02 14,34 

2 
Vt-7,5 

CP2 
183 2,62 3,62 4,61 8,45 10,04 14,41 

3 
Vt-7,5 

CP3 
171 2,52 3,12 4,02 8,01 9,78 13,92 

4 
Vt-10 

CP1 
187 2,84 3,67 4,78 19,21 21,55 22,38 

5 
Vt-10 

CP2 
171 2,64 3,79 4,23 18,99 19,59 20,32 

6 
Vt-10 

CP3 
162 2,71 3,12 4,51 14,09 16,56 19,34 

 

Hình 2.11 Sự phát triển cường độ các cấp phối vữa trát 

Nhận xét:  

Kết quả thí nghiệm các cấp phối vữa trát M7,5 và M10 thể hiện ở Bảng 

2.11. Đối với vữa trát hoàn thiện yêu cầu sử dụng cát không chứa cỡ hạt lớn hơn 

2,5 mm do đó độ rỗng của cốt liệu cát trong hỗn hợp vữa trát sẽ lớn hơn so với 
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vữa xây. Khi độ rỗng cốt liệu tăng lên, yêu cầu hàm lượng hồ xi măng cũng tăng 

lên, do đó hàm lượng xi măng sử dụng trong cấp phối vữa trát lớn hơn. Đồng thời 

có thể thấy rằng lượng dùng cát trong 1m3 vữa ít hơn so với vữa xây nên bù lại 

được ảnh hưởng do diện tích bề mặt hạt cát tăng lên so với vữa xây do kích thước 

hạt nhỏ hơn, vì vậy độ dẻo vữa trát lớn hơn và không xảy ra tách nước.  

 Các mẫu thí nghiệm có cường độ nén ở tuổi 28 ngày đều đạt yêu cầu thiết 

kế. Đối với cấp phối vữa trát M10 cho cường độ cao hơn nhiều so với yêu cầu. 

Đối với cấp phối CP3- M10 giảm 15% cho cường độ 19,34 MPa, cấp phối gốc 

CP1- M10 đạt 22,38 MPa và cấp phối giảm 10% xi măng CP3-M10 đạt tới 20,32 

MPa. Dựa vào các kết quả nêu ở trên, đề tài lựa chọn sử dụng các cấp phối Vt-

7,5 CP3 và Vt-10 CP2 làm cấp phối vữa trát đảm bảo cường độ nén các tuổi ngày 

của mẫu và độ dẻo yêu cầu (Bảng 2.11). 

Bảng 2.11 Các cấp phối vữa trát lựa chọn 

STT 
Ký hiệu cấp 

phối 
Mác thiết kế 

Xi măng 

(kg) 
Cát (kg) 

Nước 

(kg) 

1 Vt-7,5 CP3 M7,5 

409,7 1770 330 

2 Vt-10 CP2 M10 531 1681 350 

2.3. Thiết kế thành phần cấp phối bê tông sử dụng cát nghiền từ đá gốc 

2.3.1. Tính toán sơ bộ thành phần cấp phối bê tông sử dụng cát nghiền 

Đề tài áp dụng TCVN 9382: 2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê 

tông sử dụng cát nghiền trong thiết kế cấp phối bê tông. 

Bước 1 - Chọn độ sụt 

Bước 2 - Chọn lượng nước trộn bê tông 

Bước 3 - Tính tỷ lệ xi măng/nước (X/N) 

Bước 4 - Tính lượng dùng xi măng (X) và phụ gia hóa học (PG) 

Bước 5 - Tính hoặc tra bảng cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi) 
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Bước 6 - Lượng cốt liệu nhỏ cho 1 m3 bê tông (C), tính bằng kilôgam (kg) 

Bước 7 - Ba thành phần cấp phối 

Bước 8- Hiệu chỉnh lượng cốt liệu theo lượng hạt lớn hơn 5 mm và độ ẩm 

Bước 9 - Xác định khối lượng vật liệu cho một mẻ trộn 

2.3.2. Thành phần cấp phối bê tông thường  

Các cấp phối bê tông thường, không sử dụng phụ gia siêu dẻo gồm ba loại 

mác thiết kế là M20, M25 và M30. Trên cơ sở phương pháp thiết kế cấp phối kết 

hợp với điều chỉnh bằng thực nghiệm, các cấp phối sử dụng cát nghiền từ đá cát 

kết thay thế hoàn toàn cát tự nhiên trong bê tông được trình bày tại Bảng 2. 12. 

Các cấp phối BT2 và BT3 là các cấp phối giảm 10 và 15% xi măng so với cấp 

phối gốc BT1. 

Bảng 2. 12 Cấp phối bê tông thường sử dụng cát nghiền từ đá 

TT 

Ký 

hiệu 

CP 

Loại xi 

măng 

Mác 

thiết 

kế 

Độ 

sụt 

TK 

(cm) 

Xi 

măng 

(kg) 

Cát 

(kg) 

Đá  Đá  
Nước 

(kg) 
N/X 5-10 

(kg) 

10-20 

(kg) 

1 BT1-20 

PCB30-

Điện 

Biên 

20 10 ± 2 

447 691 602 401 219 0,49 

2 BT2-20 406 689 624 416 219 0,54 

3 BT3-20 366 684 649 432 210 0,57 

4 BT4-25 

PCB30-

Điện 

Biên 

25 10 ± 2 

529 684 550 367 226 0,43 

5 BT5-25 481 690 572 382 226 0,47 

6 BT6-25 433 692 597 398 226 0,52 

7 BT7-30 

PCB30-

Điện 

Biên 

30 10 ± 2 

567 677 529 353 230 0,41 

8 BT8-30 516 685 551 367 230 0,45 

9 BT9-30 464 691 575 383 230 0,50 

Tiến hành thí nghiệm xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông, sau đó đúc mẫu 

kiểm tra cường độ nén của bê tông ở các tuổi 3, 7, 28 ngày (Hình 2.12 và Hình 

2.13).  
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Hình 2.12. Kiểm tra độ sụt bê tông 

thường M30 SN= 10±2 

Hình 2.13Mẫu bê tông thường 

M30 trước khi nén 

Các kết quả thí nghiệm được thể hiện trong Bảng 2.13 và Hình 2.14 

Bảng 2.13 Kết quả thí nghiệm các cấp phối bê tông thường 

TT 
Ký hiệu 

cấp phối 

Độ 

sụt 

(cm) 

Khối lượng 

thể tích 

(kg/m3) 

Cường độ nén, MPa 

R3 R7 R28 

1 BT1-20 9 2395 19,76 21,85 26,96 

2 BT2-20 11 2340 17,34 19,76 24,72 

3 BT3-20 9.5 2285 14,63 17,97 23,64 

4 BT4-25 12 2425 23,41 27,95 33,32 

5 BT5-25 10 2405 21,27 25,78 30,96 

6 BT6-25 13 2375 18,09 22,88 27,17 

7 BT7-30 10 2363 23,63 28,39 34,2 

8 BT8-30 9.5 2344 22,3 26,9 31,2 

9 BT9-30 9 2308 20,51 24,69 28,36 
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Hình 2.14 Cường độ nén của các cấp phối bê tông thường  

Nhận xét: Các cấp phối bê tông thường từ BT20- CP1 đến BT30- CP9 đều 

được thiết kế làm bê tông đổ tại chỗ thông thường không dùng phương pháp bơm, 

với mục đích sử dụng cho nhà dân, công trình nhỏ lẻ tại địa phương không yêu 

cầu cao về tính công tác và cường độ bê tông. 

Bê tông không sử dụng phụ gia hóa dẻo do đó để đảm bảo độ sụt yêu cầu 

thiết kế lượng dùng nước nhiều. Để đảm bảo các cấp phối không bị tách nước và 

giảm mạnh cường độ thì lượng dùng xi măng khá lớn. Điều này có thể được giải 

thích do cấu tạo góc cạnh, bề mặt nhám ráp nên nội ma sát trong hỗn hợp bê tông 

lớn do đó cần lượng dùng xi măng cao hơn để đạt được tính công tác tương đương 

với hỗn hợp bê tông sử dụng cốt liệu bề mặt trơn nhẵn như cát tự nhiên.  

Để đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, lựa chọn các cấp phối BT3-20, BT5-25 và 

BT7-30 làm các cấp phối bê tông thường sử dụng cát nghiền từ đá (Bảng 2.14). 

Bảng 2.14 Các cấp phối bê tông thường được lựa chọn 

TT 
Ký hiệu 

cấp phối 

Mác 

thiết 

kế 

Xi măng 

(kg) 

Cát 

(kg) 

Đá  

5-10 

(kg) 

Đá  

10-20 

(kg) 

Nước 

(kg) 
N/X 

1 BT3-20 20 366 684 649 432 210 0,57 

2 BT5-25 25 481 690 572 382 226 0,47 
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Cường độ nén mẫu bê tông thường (MPa)

R3 R7 R28
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TT 
Ký hiệu 

cấp phối 

Mác 

thiết 

kế 

Xi măng 

(kg) 

Cát 

(kg) 

Đá  

5-10 

(kg) 

Đá  

10-20 

(kg) 

Nước 

(kg) 
N/X 

3 BT7-30 30 567 677 529 353 230 0,41 

2.3.3. Thành phần cấp phối bê tông bơm  

Để sử dụng cát nghiền từ đá gốc trong chế tạo bê tông bơm cho các công 

trình xây dựng tại địa phương, đề tài tập trung tính toán thiết kế tối ưu thành phần 

hỗn hợp bê tông có độ sụt SN=18±2 và 3 mác thiết kế 30, 40, 50 MPa, sử dụng xi 

măng PCB40 Điện Biên. Các cấp phối bê tông bơm sử dụng cát nghiền từ đá thiết 

kế được trình bày tại Bảng 2.15.  

Bảng 2.15 Cấp phối bê tông bơm sử dụng cát nghiền từ đá 

TT 
Ký hiệu 

CP 

Mác 

thiết 

kế 

Độ 

sụt 

TK 

(cm) 

Nước 

(kg) 

Xi 

măng 

(kg) 

Phụ 

gia 

(l) 

Đá 

5-10 

(kg) 

Đá 10-

20 (kg) 

Cát 

(kg) 

1 BT10-30 

30 18 ± 2 

205 508 4,1 586 390 691 

2 BT11-30 200 462 3,7 619 413 690 

3 BT12-30 195 416 3,3 656 437 682 

4 BT13-40 

40 18 ± 2 

217 635 5,1 510 340 667 

5 BT14-40 212 578 4,6 542 361 682 

6 BT15-40 206 520 4,2 578 385 690 

7 BT16-50 

50 18 ± 2 

230 767 6,1 450 300 613 

8 BT17-50 224 697 5,6 480 320 645 

9 BT18-50 217 628 5,0 514 343 670 

 

Từ các cấp phối ở Bảng 2.15 tiến hành thí nghiệm xác định lại độ sụt và khối 

lượng thể tích của hỗn hợp bê tông, sau đó đúc mẫu kiểm tra cường độ nén của bê 

tông ở các tuổi 3, 7, 28 ngày. Các kết quả thí nghiệm được nêu ở Bảng 2.16.  
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Bảng 2.16 Kết quả thí nghiệm các cấp phối bê tông bơm 

TT 
Ký hiệu 

cấp phối 

Nước trộn 

thực tế (l) 

Độ 

sụt 

(cm) 

Khối 

lượng thể 

tích 

(kg/m3) 

Cường độ nén (Mpa) 

R3 R7 R28 

1 BT10-30 185 18 2379 33,45 41,71 46,4 

2 BT11-30 199 20 2348 24,82 32,78 39,4 

3 BT12-30 224 21 2302 18,44 24,46 34,42 

4 BT13-40 192 17,5 2381 37,57 45,52 56,68 

5 BT14-40 206 16,5 2352 31,93 41,61 50,4 

6 BT15-40 234 19 2297 26,35 32,06 41,48 

7 BT16-50 201 20 2375 37,69 49,25 59,84 

8 BT17-50 207 18,5 2358 34,75 47,3 57,5 

9 BT18-50 223 19 2326 30,59 43,39 53,19 

 

 

 

 

 

Hình 2.15 Đo độ sụt cấp phối bê tông bơm 

trong PTN 

 Hình 2.16 Mẫu bê tông bơm trước 

và sau khi nén 
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Hình 2. 17 Cường độ nén của các cấp phối bê tông bơm nghiên cứu 

Nhận xét:  

Các cấp phối hỗn hợp bê tông sau khi hiệu chỉnh trong quá trình thiết kế và 

đúc mẫu có kết quả về độ sụt và cường độ ở tuổi 28 ngày đạt yêu cầu thiết kế. Các 

cấp phối bê tông sử dụng phụ gia siêu dẻo có cường độ nén ở 28 ngày tuổi đạt giá 

trị cao. 

Các cấp phối được lựa chọn thể hiện trong Bảng 2. 17. 

Bảng 2. 17 Các cấp phối bê tông bơm được lựa chọn 

TT 
Ký hiệu 

CP 

Mác 

thiết 

kế 

Độ sụt 

TK 

(cm) 

Xi 

măng 

(kg) 

Cát 

(kg) 

Đá 

5-10 

(kg) 

Đá 

10-20 

(kg) 

Nước 

(kg) 

Phụ 

gia 

(kg) 

1 BT12-30 30 18 ± 2 416 682 656 437 195 3,3 

2 BT14-40 40 18 ± 2 578 682 542 361 212 4,6 

3 BT18-50 50 18 ± 2 628 670 514 343 217 5,0 
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2.4. Thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa sử dụng cát nghiền  

2.4.1. Thiết kế sơ bộ 

Để thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa, cần phải chế tạo 5 tổ mẫu hỗn hợp BTN 

với 5 giá trị hàm lượng nhựa mà chúng cách nhau 0,5%. Dựa vào tỉ lệ hỗn hợp 

cốt liệu hợp lý đã chọn tính được các cấp phối sơ bộ được trình bày từ Bảng 2.18 

đến Bảng 2.21. 

Bảng 2.18 Cấp phối sơ bộ BTNC 19 

Vật liệu 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

% 
kg/m

3 
% 

kg/m
3 

% 
kg/m

3 
% kg/m3 % 

kg/m
3 

Đá 1-2 
16,

8 
403 

16,

7 
409 

16,

6 
410 

16,

5 
409 

16,

5 
407 

Đá 0,5-1 
31,

6 
758 

31,

5 
769 

31,

3 
771 

31,

1 
771 

31,

0 
766 

Cát nghiền  

Điện Biên 

41,

0 
981 

40,

7 
996 

40,

5 
999 

40,

3 

17,699

8 

40,

1 
992 

Bột 

khoáng 
8,2 197 8,2 200 8,1 200 8,1 200 8,0 199 

Nhựa đường 

trong hỗn 

hợp 

2,4 58 2,9 71 3,4 84 3,9 97 4,4 109 

Bảng 2.19 Cấp phối sơ bộ BTNC 12,5 

Vật liệu 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

% kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 

Đá 1-2 3,5 81 3,4 82 3,4 84 3,4 85 3,4 85 

Đá 0,5-1 41,8 978 41,6 993 41,4 1016 41,2 1030 41,0 1023 

Cát nghiền Điện Biên 41,8 978 41,6 994 41,4 1017 41,2 1031 41,0 1024 

Bột khoáng 10,2 238 10,1 242 10,1 247 10,0 251 10,0 249 
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Vật liệu 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

% kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 

Nhựa đường trong hỗn 

hợp 
2,7 63 3,2 76 3,7 91 4,2 105 4,7 117 

Bảng 2.20 Cấp phối sơ bộ BTNC 9,5 

Vật liệu 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

% kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 

Đá 1-2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Đá 0,5-1 36,6 879 36,4 888 36,2 890 36,0 886 35,8 877 

Cát nghiền Điện Biên 44,6 1071 44,4 1082 44,1 1085 43,9 1081 43,7 1069 

Bột khoáng 15,4 371 15,4 375 15,3 376 15,2 374 15,1 370 

Nhựa đường trong hỗn 

hợp 
3,4 82 3,9 95 4,4 108 4,9 121 5,4 132 

Bảng 2.21 Cấp phối sơ bộ BTNC 4,75 

Vật liệu 
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

% kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 % kg/m3 

Đá 1-2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Đá 0,5-1 20,5 493 20,4 492 20,3 492 20,2 488 20,1 483 

Cát nghiền Điện Biên 57,7 1386 57,4 1383 57,1 1381 56,8 1371 56,5 1359 

Bột khoáng 17,6 423 17,5 422 17,4 422 17,3 418 17,2 415 

Nhựa đường trong hỗn 

hợp 
4,2 101 4,7 113 5,2 126 5,7 138 6,2 149 

Quy trình trộn và đúc mẫu được thực hiện trong phòng thí nghiệm theo đúng 

trình tự yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Các mẫu sau khi tạo hình xong được tĩnh định 

ở nhiệt độ phòng trong thời gian 1 ngày rồi mới xác định các tính chất cần thiết. 

Quá trình đúc mẫu, thí nghiệm được thể hiện trên Hình 2.18. 
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Các kết quả thí nghiệm được trình bày trong các Hình 2.19 đến Hình 2.26. 

 
 

a. Kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bê tông 

nhựa 
b. Đầm tạo mẫu 

  

c. Sấy mẫu d. Cân mẫu 

 

 
e. Ngâm mẫu f. Thí nghiệm Marshall 

 

Hình 2.18 Quá trình chế tạo và thí nghiệm mẫu BTN 
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a. Biểu đồ khối lượng thể tích b. Biểu đồ độ rỗng dư 

  

c. Biểu đồ độ rỗng cốt liệu d. Biểu đồ độ rỗng lấp đầy nhựa 

  

e. Biểu đồ độ ổn định f. Biểu đồ chỉ số dẻo 

Hình 2.19 Biểu đồ thí nghiệm BTNC19 
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Từ các kết quả thí nghiệm tính chất của các cấp phối bê tông nhựa BTNC19 

(Hình 2.19) thiết lập biểu đồ xác định khoảng hàm lượng nhựa tối ưu (Hình 2.20). 

 

Hình 2.20. Biểu đồ xác định khoảng hàm lượng nhựa tối ưu BTNC19 

        Khoảng hàm lượng nhựa tối ưu là khoảng hàm lượng nhựa thỏa mãn 

đồng thời tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật. Dựa vào biểu đồ Hình 2.19, Hình 2.20 xác 

định được khoảng hàm lượng nhựa tối ưu từ 3,0-4,4% thấp hơn giá trị hàm lượng 

nhựa tham khảo theo TCVN 8819-2011 là từ 4,8% đến 5,8%, vì vậy đề tài lựa 

chọn khoảng hàm lượng nhựa tối ưu là 4,8%. 
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c. Biểu đồ độ rỗng cốt liệu d. Biểu đồ độ rỗng lấp đầy nhựa 

  

e. Biểu đồ độ ổn định f. Biểu đồ chỉ số dẻo 

Hình 2. 21 Biểu đồ thí nghiệm BTNC 12,5 

 

Hình 2. 22 Biểu đồ xác định khoảng hàm lượng nhựa tối ưu BTNC 12,5 
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Dựa vào biểu đồ Hình 2. 21 Biểu đồ thí nghiệm BTNC 12,5 

và Hình 2. 22 ta xác định được khoảng hàm lượng nhựa tối ưu thỏa mãn các 

yêu cầu kỹ thuật từ 3,6-3,9% thấp hơn giá trị hàm lượng nhựa tham khảo theo 

TCVN 8819-2011 là từ 5% đến 6%, vì vậy đề tài lựa chọn hàm lượng nhựa tối ưu 

là 5%. 

  

a. Biểu đồ khối lượng thể tích b. Biểu đồ độ rỗng dư 
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e. Biểu đồ độ ổn định f. Biểu đồ chỉ số dẻo 

Hình 2. 23 Biểu đồ thí nghiệm BTNC 9,5 

 

Hình 2. 24 Biểu đồ xác định khoảng hàm lượng nhựa tối ưu BTNC 9,5 

 

Dựa vào biểu đồ Hình 2. 23 Biểu đồ thí nghiệm BTNC 9,5 

Ta xác định được khoảng hàm lượng nhựa tối ưu thỏa mãn các yêu cầu kỹ 

thuật từ trong khoảng từ 5,18 đến 5,39% nằm trong khoảng giá trị hàm lượng nhựa 

tham khảo theo TCVN 8819-2011 là từ 5,2 đến 6,2% vì vậy Đề tài lựa chọn hàm 

lượng nhựa tối ưu là 5,2%. 
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a. Biểu đồ khối lượng thể tích b. Biểu đồ độ rỗng dư 

  
c. Biểu đồ độ rỗng cốt liệu d. Biểu đồ độ rỗng lấp đầy nhựa 

  

e. Biểu đồ độ ổn định f. Biểu đồ chỉ số dẻo 

Hình 2. 25 Biểu đồ thí nghiệm BTNC 4,75 
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Hình 2.26 Biểu đồ xác định khoảng hàm lượng nhựa tối ưu BTNC 4,75 

Dựa vào biểu đồ ta xác định được khoảng hàm lượng nhựa tối ưu thỏa mãn 

các yêu cầu kỹ thuật từ trong khoảng từ 5,7 đến 6,2% thấp hơn giá trị hàm lượng 

nhựa tham khảo theo TCVN 8819-2011 là từ 6% đến 7,5%, vì vậy đề tài lựa chọn 

hàm lượng nhựa tối ưu là 6%. 

2.4.2. Điều chỉnh cấp phối ngoài hiện trường 

Trên cơ sở các cấp phối sơ bộ BTN đã thiết kế tối ưu trong phòng thí 

nghiệm, đề tài đã tiến hành trộn thử và điều chỉnh tại Trạm trộn bê tông Asphalt 

226 của Công ty Cổ phần Đường bộ 226 (Điện Biên), Trạm trộn có công suất 60 

tấn/h (Hình 2.27). Quy trình trộn bê tông asphalt tại trạm được trình bày như Hình 

4.22. Mẫu bê tông nhựa sau khi được trộn tại trạm sẽ được lấy mẫu và kiểm tra 

nhiệt độ ngay sau khi trộn (Hình 4.23) Nhiệt độ của bê tông asphalt sau khi trộn 

tại trạm đạt 145-1700C. Hỗn hợp bê tông nhựa sau đó đưa về phòng thí nghiệm 

LAS- XD: 235 của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên đúc 

mẫu để kiểm tra các tính chất bê tông nhựa (Hình 2.29 đến Hình 2.32). Các tính 

chất kiểm tra chất lượng bê tông nhựa tại trạm trộn được đánh giá so với các yêu 

cầu kỹ thuật của TCVN 8819:2011. 
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Hình 2.27 Sản xuất bê tông nhựa tại trạm trộn bê tông asphalt 
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Hình 2.28 Sơ đồ dây chuyền công nghệ trạm trộn bê tông asphalt 226 
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Hình 2.29 Lấy mẫu và kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp bê tông asphalt sau khi 

trộn 
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Hình 2.30 Mẫu BTN được lấy về PTN 

 

Hình 2.31 Mẫu bê tông asphalt lấy thí nghiệm trộn tại trạm và thiết bị tạo mẫu  
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Hình 2.32 Mẫu bê tông Asphalt sau khi tạo hình 

Sau khi tiến hành lấy mẫu bê tông asphalt tại trạm trộn, tiến hành tạo mẫu trong 

phòng thí nghiệm và thí nghiệm các tính chất cơ lý của mẫu thu được kết quả như 

trong Bảng 2.22. 

Bảng 2.22 Kết quả thí nghiệm dung trọng và độ rỗng của mẫu bê tông asphalt 

TT Các tính chất 

Cỡ hạt cốt liệu danh định, Dmax 

(mm) 

19 12,5 9,5 4,75 

1 Hàm lượng nhựa trong hỗn hợp (%) 4,8 5,0 5,2 5,3 

2 Dung trọng (g/cm3) 2,241 2,265 2,311 2,250 

3 Dung trọng max theo lý thuyết (g/cm3) 2,551 2,544 2,536 2,532 

4 Độ rỗng dư BTN (%) 12,14 10,96 8,89 11,13 

5 Độ rỗng cốt liệu (%) 22,42 21,75 20,35 22,52 

6 Độ ổn định (kN) 15,06 17,7 18,92 12,93 

7 Chỉ số dẻo (mm) 3,88 3,23 3,32 3,06 

8 Thương số Marshall (kN/mm) 3,88 5,48 5,70 4,23 
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TT Các tính chất 

Cỡ hạt cốt liệu danh định, Dmax 

(mm) 

19 12,5 9,5 4,75 

9 Yêu cầu của TCVN 8819:2011 

Độ ổn định (kN) ≥8,0 ≥8,0 ≥8,0 ≥5,5 

Chỉ số dẻo (mm) 2÷4 2÷4 2÷4 2÷4 

Nhận xét: Các mẫu bê tông asphalt trộn tại trạm có các tính chất kỹ thuật 

đạt yêu cầu của TCVN 8819: 2011. 

Thi công thử và xác lập cấp phối 

 Trên cơ sở các cấp phối sơ bộ BTN đã thiết kế tối ưu trong phòng thí nghiệm 

và trộn thực tế tại trạm, hỗn hợp bê tông nhựa được thi công thử nghiệm tại công 

trình Trụ sở Biên phòng Tỉnh Điện Biên. Hỗn hợp bê tông nhựa sau khi được trộn 

tại trạm sẽ được ô tô chuyên dụng vận chuyển tới công trình (Hình 2.34). Tại công 

trình, bê tông nhựa có nhiệt độ 130-1600C được máy rải tự động DEMAG Svedala 

DF115C và lu rung SAKA TW350 (Hình 4.28). Bê tông asphalt thi công xong 

sau 7 ngày sẽ được khoan rút lõi để thí nghiệm kiểm tra lại các tính chất. Kết quả 

thí nghiệm các mẫu khoan được nêu ở Bảng 2.23. 

 

  

Hình 2.33 Sản xuất bê tông nhựa tại trạm trộn bê tông asphalt 
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Hình 2.34 Thi công rải thử bê tông nhựa tại công trình Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên 

phòng Tỉnh Điện Biên 
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Bảng 2.23 Kết quả thí nghiệm độ ổn định và độ dẻo Marshall của mẫu khoan tại 

hiện trường 

TT Các tính chất 

Cỡ hạt cốt liệu danh định, Dmax 

(mm) 

19 12,5 9,5 4,75 

1 Hàm lượng nhựa trong hỗn hợp (%) 4,81 5,02 5,20 5,31 

2 Dung trọng (g/cm3) 2,255 2,273 2,338 2,282 

3 Dung trọng max theo lý thuyết (g/cm3) 2,551 2,544 2,536 2,532 

4 Độ rỗng dư BTN (%) 11,60 10,65 7,81 9,87 

5 Độ rỗng cốt liệu (%) 21,94 21,48 19,40 21,42 

6 Độ ổn định (kN) 15,36 17,93 19,15 13,51 

7 Chỉ số dẻo (mm) 3,35 3,15 3,22 2,87 

8 Thương số Marshall (kN/mm) 4,59 5,69 5,95 4,71 
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NỘI DUNG 3. SO SÁNH CHI PHÍ GIÁ THÀNH CÁC VẬT LIỆU SỬ DỤNG 

SẢN PHẨM CÁT NGHIỀN 

3.1. Xác định các hao phí cần thiết để sản xuất cát nghiền từ đá tự nhiên  

Sản phẩm cát nghiền từ đá được sản xuất từ dây chuyền của Công ty cổ 

phần ĐTTM Hưng Long. Sơ đồ dây chuyền công nghệ đã được bố trí như sau: 

 

Hình 3.1 Sơ đồ dây chuyền sản xuất của công ty Cổ phần ĐTTM Hưng Long 

Chi phí cần thiết để sản xuất cát nghiền được các định theo công thức sau: 

CP sản xuất cát = CP nguyên vật liệu + CP nhân công + CP máy sản xuất 

Các chi phí này chỉ bao gồm các chi phí trực tiếp được khảo sát trong quá 

trình sản xuất cát nghiền tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hưng Long, chi phí này 

chưa tính bao gồm các chi phí khác như: Tiếp thị bán hàng, vận chuyển từ nhà 

máy tới địa điểm khách hàng yêu cầu, lợi nhuận kinh doanh, chi phí lãi vay vốn 

hoặc lãi tiền hàng chậm trả, ... 
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* Xác định chi phí nguyên vật liệu: 

Dựa trên sơ đồ công nghệ được trình bày tại Hình 3.1, lượng nguyên vật liệu 

đầu vào cần thiết để sản xuất 1m3 sản phẩm cát nghiền được xác định theo bảng 

sau: 

Bảng 3.1 Bảng xác định khối lượng vật liệu theo từng công đoạn sản xuất ứng 

với 1 m3 sản phẩm cát nghiền 

  Công đoạn Hao hụt (%) Thể tích (m3) Khối lượng (Tấn) 

Bãi cát nghiền 2 1 1.71 

Sàng phân loại  1 - 1.73 

Máy nghiền cát 2 - 1.76 

Sàng trung gian  1 - 1.78 

Nghiền côn 2 - 1.81 

Hầm rút liệu 1 - 1.83 

Máy kẹp hàm  2 - 1.87 

Xe vận chuyển 1 - 1.89 

Bãi khai thác 1 1.27 1.91 

Như vậy, dựa trên các số liệu đã trình bày tại Bảng 3.1, để sản xuất 1m3 

sản phẩm cát nghiền cần 1.27 m3 đá nguyên khai, vì vậy chi phí nguyên vật liệu 

để sản xuất 1m3 sản phẩm cát nghiền được xác định như sau: 

CP nguyên vật liệu = Lượng dùng NVL x Đơn giá NVL = 1,27 x 100.000 

=127.148.8 đồng/m3 SP cát nghiền 

 * Xác định chi phí nhân công: Chi phí nhân công được khảo sát trực tiếp 

tại địa điểm sản xuất bằng 6.000 đồng/m3 SP cát nghiền đã bao gồm chi phí lao 

động trực tiếp và bảo hiểm xã hội. 

* Xác định chi phí máy sản xuất: 

Chi phí máy sản xuất chung bao gồm chi phí máy, thiết bị và nhà xưởng 

được xác định thông qua chi phí khấu hao dây chuyền thiết bị, nhà xưởng đã đầu 

tư trong quá trình sản xuất sản phẩm được xác định theo công thức: 
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Khấu hao dây chuyền =
Nguyên giá dây chuyền

Công suất thiết kế m3/năm
=

14,000,000,000

1,250,000
= 11.666,7 

đồng/m3 SP cát nghiền 

Như vậy chi phí cần thiết để sản xuất sản phẩm cát nghiền: 

CP sản xuất cát nghiền = 127.148,8 + 6.000 + 11.666,7 = 144.815,5 đồng/m3 SP 

cát nghiền. 

3.2. Định mức vật liệu cho các loại vữa xây dựng khi sử dụng sản phẩm 

cát nghiền  

3.2.1. Định mức cấp phối vữa sử dụng cát nghiền 

Định mức các loại cấp phối vữa xi măng xây và trát sử dụng cát nghiền 

được tổng hợp trên Bảng 3.2. 

3.2.2. Giá thành cấp phối vữa sử dụng cát nghiền 

Giá thành các loại cấp phối vữa xi măng sử dụng trong Đề tài được tính dựa 

theo đơn giá của từng loại vật liệu sử dụng.  

Tính giá sơ bộ các loại cấp phối vữa xi măng sử dụng cát nghiền Hưng Long 

được trình bày trong Bảng 3.2. 

Bảng 3.2 Bảng tính giá sơ bộ các loại cấp phối vữa xi măng sử dụng cát nghiền 

Hưng Long 

TT Nội dung 

Thành phần VL 

cho 1m3 vữa 

Đơn giá 

vật 

liệu, 

1.000đ 

Thành tiền,  

1.000đ  
kg m3 

I Vữa         

1 Vữa thường         

1.1 Vữa xây mác 50       662,607 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
346 0,314 1,350 466,560 

  Cát nghiền Hưng Long 1972 1,153 170 196,047 

  Nước 342 0,342 - - 
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TT Nội dung 

Thành phần VL 

cho 1m3 vữa 

Đơn giá 

vật 

liệu, 

1.000đ 

Thành tiền,  

1.000đ  
kg m3 

1.2 Vữa xây mác 75       710,654 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
391,5 - 1,350 528,525 

  Cát nghiền Hưng Long 1832 1,071 170 182,129 

  Nước 328 - - - 

1.3 Vữa trát mác 75       729,060 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
409,7 - 1,350 553,095 

  Cát nghiền Hưng Long 1770 1,035 170 175,965 

  Nước 330 - - - 

1.4 Vữa trát mác 100       883,967 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
531 - 1,350 716,850 

  Cát nghiền Hưng Long 1681 0,983 170 167,117 

  Nước 350 - - - 

* Ghi chú:  

1- Đơn vị tính giá: Xi măng là 1.000 đồng/kg; Cát là 1.000 đồng/m3 (sử 

dụng Bảng 5.3 để quy đổi đơn vị của cốt liệu từ kg sang m3); 

2- Giá cát nghiền Hưng Long lấy theo Công bố giá số 1502/CBGVL-XD 

ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị 

trường thời điểm tháng 07 năm 2021; 

3- Giá Xi măng PCB 30 Điện Biên (trên địa bàn tỉnh Điện Biên) lấy theo 

Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu 

xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 2021; 
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3- Nước dùng cho bê tông và vữa cần đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 

4506:2012. Tùy từng địa phương có thể tận dụng nguồn nước tự nhiên nên đề tài 

không đưa giá nước vào trong tính toán. 

4- Giá thành cấp phối vật liệu trên chưa bao gồm các chi phí khấu hao như 

khấu hao thiết bị nhà xưởng, vay vốn ngân hàng, chi phí Maketting, vận chuyển... 

3.3. Định mức vật liệu cho các loại bê tông khi sử dụng sản phẩm cát 

nghiền  

3.3.1. Định mức cấp phối bê tông sử dụng cát nghiền 

Định mức các loại cấp phối bê tông xi măng thường và bê tông bơm sử dụng 

cát nghiền được tổng hợp trên Bảng 3.3. 

3.3.2. Giá thành cấp phối bê tông sử dụng cát nghiền 

Giá thành các loại cấp phối bê tông xi măng sử dụng trong đề tài được tính 

dựa theo đơn giá của từng loại vật liệu sử dụng.  

Bảng 3.3 Khối lượng thể tích các loại vật liệu sử dụng trong cấp phối vữa 

STT Tên vật liệu Khối lượng thể tích, kg/m3 

1 Cát nghiền Hưng Long 1710 

2 Đá dăm 5-10 1582 

3 Đá dăm 10-20 1580 

Bảng 3.4 Bảng tính giá sơ bộ các loại cấp phối bê tông sử dụng sản phẩm cát 

nghiền và đá dăm Hưng Long 

STT Nội dung 

Thành phần VL 

cho 1m3 bê tông 
Đơn giá 

vật liệu,  

1.000đ 

Thành 

tiền,  

1.000đ/m3 kg m3 

II Bê tông         

1 Bê tông thường         

1.1 Mác 200 SN10±2       712,505 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
366 - 1,350 494,1 

  Cát nghiền Hưng Long 684 0,40 170 68 
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STT Nội dung 

Thành phần VL 

cho 1m3 bê tông 
Đơn giá 

vật liệu,  

1.000đ 

Thành 

tiền,  

1.000đ/m3 kg m3 

  Đá dăm 5-10 649 0,41 220 90,253 

  Đá dăm 10-20 432 0,27 220 60,152 

  Nước 210 - - - 

1.2 Mác 25 SN10±2       850,681 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
481 - 1,350 649,35 

  Cát nghiền Hưng Long 690 0,404 170 68,596 

  Đá dăm 5-10 572 0,362 220 79,545 

  Đá dăm 10-20 382 0,242 220 53,190 

  Nước 226 - - - 

1.3 Mác 30 SN10±2       955,471 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
567 - 1,350 765,450 

  Cát nghiền Hưng Long 677 0,396 170 67,304 

  Đá dăm 5-10 529 0,334 220 73,565 

  Đá dăm 10-20 353 0,223 220 49,152 

  Nước 230 - - - 

2 Bê tông bơm         

2.1 Mác 30 SN18±2       854,076 

  
Xi măng PCB 30 Điện 

Biên 
416 - 1,350 561,6 

  Cát nghiền Hưng Long 682 0,399 170 67,801 

  Đá dăm 5-10 656 0,415 220 91,226 

  Đá dăm 10-20 437 0,277 220 60,848 

  Phụ gia siêu dẻo 3,3 - 22 72,6 

  Nước 195 - - - 
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STT Nội dung 

Thành phần VL 

cho 1m3 bê tông 
Đơn giá 

vật liệu,  

1.000đ 

Thành 

tiền,  

1.000đ/m3 kg m3 

2.2 Mác 40 SN18±2       1115,40 

  
Xi măng PCB 40 Điện 

Biên 
578 - 1,420 820,76 

  Cát nghiền Hưng Long 682 0,399 170 67,801 

  Đá dăm 5-10 542 0,343 220 75,373 

  Đá dăm 10-20 361 0,228 220 50,266 

  Phụ gia siêu dẻo 4,6 - 22 101,2 

  Nước 212 - - - 

2.3 Mác 50 SN18±2       1.187,607 

  
Xi măng PCB 40 Điện 

Biên 
628 - 1,420 891,760 

  Cát nghiền Hưng Long 670 0,392 170 66,608 

  Đá dăm 5-10 514 0,325 220 71,479 

  Đá dăm 10-20 343 0,217 220 47,759 

  Phụ gia siêu dẻo 5 - 22 110 

  Nước 217 - - - 

* Ghi chú:  

1- Đơn vị tính giá: Xi măng là 1000 đồng/kg; Cát, Đá là 1000 đồng/m3 (sử 

dụng Bảng 5.3 để quy đổi đơn vị của cốt liệu từ kg sang m3), Phụ gia Đ/ lít; 

2- Giá xi măng, cát nghiền Hưng Long, đá dăm Hưng Long lấy theo Công 

bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây 

dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 2021; 

3- Giá phụ gia hóa học theo giá mua lẻ tại Hà Nội; 

4- Nước dùng cho bê tông và vữa cần đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 

4506:2012. Tùy từng địa phương có thể tận dụng nguồn nước tự nhiên nên đề tài 

không đưa giá nước vào trong tính toán. 
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5- Giá vật liệu tính trên chưa bao gồm các chi phí khấu hao như khấu hao 

nhà xưởng, vay vốn ngân hàng, chi phí Maketting, vận chuyển, ....... 

3.4. Định mức vật liệu cho các loại bê tông asphalt khi sử dụng sản 

phẩm cát nghiền  

3.4.1. Định mức cấp phối bê tông asphalt sử dụng cát nghiền 

Định mức các loại cấp phối bê tông xi măng thường và bê tông bơm sử dụng 

cát nghiền được tổng hợp trên Bảng 3.5 

3.4.2. Giá thành cấp phối bê tông asphatl sử dụng cát nghiền 

Giá thành các loại cấp phối bê tông asphalt sử dụng trong Đề tài được tính 

dựa theo đơn giá của từng loại vật liệu sử dụng. 

Bảng 3.5 Bảng tính giá sơ bộ các loại cấp phối bê tông Asphalt sử dụng cát 

nghiền và đá dăm Hưng Long 

TT Nội dung 

Thành phần VL 

cho 1 tấn bê tông 

nhựa 

Đơn giá 

vật liệu, 

1.000đ 

Thành 

tiền,  

1.000đ/m3 
kg m3 

IV Bê tông nhựa         

1 BTNC 19       858,273 

  Đá 1-2 164 0,104 220 22,835 

  Đá 0,5-1 309 0,195 220 42,971 

  Cát nghiền Hưng Long 399 0,233 170 39,667 

  Bột khoáng 80 - 650 52 

  Nhựa đường 48 - 14,6 700,8 

2 BTNC 12.5       896,483 

  Đá 1-2 34 0,022 220 4,734 

  Đá 0,5-1 408 0,258 220 56,738 

  Cát nghiền Hưng Long 409 0,239 170 40,661 

  Bột khoáng 99 - 650 64,35 

  Nhựa đường 50 - 14,6 730 
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TT Nội dung 

Thành phần VL 

cho 1 tấn bê tông 

nhựa 

Đơn giá 

vật liệu, 

1.000đ 

Thành 

tiền,  

1.000đ/m3 
kg m3 

3 BTNC 9.5       950,818 

  Đá 1-2 - - - - 

  Đá 0,5-1 359 0,227 220 49,924 

  Cát nghiền Hưng Long 438 0,256 170 43,544 

  Bột khoáng 151 - 650 98,15 

  Nhựa đường 52 - 14,6 759,2 

4 BTNC 4,75       971,797 

  Đá 1-2 - - - - 

  Đá 0,5-1 203 0,128 220 28,230 

  Cát nghiền Hưng Long 570 0,333 170 56,667 

  Bột khoáng 174 - 650 113,1 

  Nhựa đường 53 - 14,6 773,8 

* Ghi chú:  

1- Đơn vị tính giá: Cát, Đá là 1.000 đồng/m3 (sử dụng Bảng 5.3 để quy đổi 

đơn vị của cốt liệu từ kg sang m3), bột khoáng, nhựa đường là 1.000 đồng/kg; 

2- Giá đá dăm, cát nghiền Hưng Long lấy theo Công bố giá số 

1502/CBGVL-XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu 

thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 2021; 

3- Giá nhựa đường lấy theo Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 

30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường 

thời điểm tháng 07 năm 2021; 

4- Giá bột khoáng theo giá mua lẻ tại Hà Nội. 

5- Giá vật liệu tính trên chưa bao gồm các chi phí khấu hao như khấu hao 

nhà xưởng, vay vốn ngân hàng, chi phí Maketting, vận chuyển, ....... 
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3.5. So sánh giá thành cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền và cát tự 

nhiên 

 Tháng 07 năm 2021, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số Công bố giá số 

1502/CBGVL-XD về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm 

tháng 07 năm 2021; 

Chi phí vật liệu trong đơn giá được hiểu là giá trị vật liệu chính, vật liệu 

phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực 

hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.  

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công, 

được xác định trên cơ sở định mức theo quy định Nhà nước và giá vật liệu. Chi 

phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % của vật liệu chính.  

Giá vật liệu xây dựng chọn tính trong đơn giá theo Bảng giá vật liệu do Sở 

Xây dựng công bố và giá tham khảo trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo mặt bằng 

giá tháng 07 năm 2021 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với một số vật 

liệu phụ khác chưa có giá quy định thì tính theo mức giá hợp lý. 

Báo cáo so sánh chi phí giá thành các sản phẩm của đề tài với các sản phẩm 

cùng loại trong đơn giá nhà nước nên được hiểu là mang tính chất định hướng và 

tham khảo do giá sản phẩm đề tài là giá vật liệu cấu thành sản phẩm đó, còn đơn 

giá nhà nước bao gồm nhiều chi phí khác không tách rời.  

Giá các loại cấp phối vữa xây đã được tính trong nội dung 5.2 được so sánh 

với giá sản phẩm cùng loại trong đơn giá nhà nước.  

Bảng 3.6 Bảng so sánh chi phí giá thành của vữa xây sử dụng cát nghiền Hưng 

Long và cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

STT Cấp phối 

Loại cát sử dụng 

Chênh 

lệch giá 

(%) 

Cát nghiền Hưng 

Long (đồng/m3) 

Cát tự nhiên 

(đồng/m3) 

1 Vữa xây mác 50 662.607 693.280 -4,3 

2 Vữa xây mác 75 710.654 730,500 -2,7 

 Trong bảng Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây 

dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 
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2021  không có đơn giá vữa xây. Do đó đơn giá vữa xây được tính lại theo đơn 

giá cát tự nhiên được công bố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Nhận xét: Giá vữa xây sử dụng cát nghiền trong tính toán của đề tài thấp 

hơn giá vữa xây sử dụng cát tự nhiên theo Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 

30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường 

thời điểm tháng 07 năm 2021 từ 20.000 đến 30.000 đồng. 

Giá các loại cấp phối vữa trát đã được tính trong nội dung 5.8 được so sánh 

với giá sản phẩm cùng loại trong đơn giá nhà nước.  

Bảng 3.7 Bảng so sánh chi phí giá thành của vữa trát sử dụng cát nghiền Hưng 

Long và cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

STT Cấp phối 

Loại cát sử dụng 

Chênh 

lệch giá 

(%) 

Cát nghiền Hưng 

Long (đồng/m3) 

Cát tự nhiên 

(đồng/m3) 

1 Vữa trát mác 75 729,606 742,650 -1,7 

2 Vữa trát mác 100 883,967 893,300 -1,05 

Trong bảng Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây 

dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 

2021 không có đơn giá vữa trát. Do đó đơn giá vữa trát được tính lại theo đơn giá 

cát tự nhiên được công bố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Nhận xét: Giá vữa trát sử dụng cát nghiền trong tính toán của đề tài thấp 

hơn giá vữa trát sử dụng cát tự nhiên theo Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 

30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường 

thời điểm tháng 07 năm 2021 từ 10.000 đến 13.000 đồng. 

Giá các loại cấp phối bê tông thường đã được tính trong nội dung 5.9 được 

so sánh với giá sản phẩm cùng loại trong đơn giá nhà nước.  
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Bảng 3.8 Bảng so sánh chi phí giá thành của bê tông thường sử dụng cát nghiền 

Hưng Long và cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

STT Cấp phối 

Loại cát sử dụng 
Chênh 

lệch giá 

(%) 

Cát nghiền Hưng 

Long (đồng/m3) 

Cát tự nhiên 

(đồng/m3) 

1 Mác 20 SN10±2 712.505 749.705 -4,96 

2 Mác 25 SN10±2 850.681 888.253 -4,23 

3 Mác 30 SN10±2 955.471 992.299 -3,71 

Nhận xét: Giá bê tông thường sử dụng cát nghiền trong tính toán của đề tài 

thấp hơn giá bê tông thương phẩm theo Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 

30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường 

thời điểm tháng 07 năm 2021 từ 36.000 đến 38.000 đồng. 

Giá các loại cấp phối bê tông bơm đã được tính trong nội dung 5.2.1 được 

so sánh với giá sản phẩm cùng loại trong đơn giá nhà nước.  

Bảng 3. 9 Bảng so sánh chi phí giá thành của bê tông bơm sử dụng cát nghiền 

Hưng Long và cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

STT Cấp phối 

Loại cát sử dụng 

Chênh 

lệch giá 

(%) 

Cát nghiền Hưng 

Long (đồng/m3) 

Cát tự nhiên 

(đồng/m3) 

1 Mác 30 SN18±2 854.067 887.184 -3,73 

2 Mác 40 SN18±2 1.115.40 1.187.117 -2,79 

3 Mác 50 SN18±2 1.187.607 1.220.143 -2,67 

Trong bảng Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây 

dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 

2021 không có đơn giá bê tông bơm. Do đó đơn giá bê tông bơm được tính lại 

theo đơn giá cát tự nhiên được công bố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
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Nhận xét: Giá bê tông bơm sử dụng cát nghiền trong tính toán của đề tài 

thấp hơn giá bê tông bơm sử dụng cát tự nhiên theo Công bố giá số 1502/CBGVL-

XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị 

trường thời điểm tháng 07 năm 2021 từ 32.800 đến 33.400 đồng. Mặt khác chất 

lượng bê tông bơm sử dụng cát nghiền lớn hơn nhiều so với bê tông bơm sử dụng 

cát tự nhiên. 

Giá các loại cấp phối vật liệu san lấp đã được tính trong nội dung 5.2.2 được 

so sánh với giá sản phẩm cùng loại trong đơn giá nhà nước.  

Bảng 3. 10 Bảng so sánh chi phí giá thành của bê tông Asphalt sử dụng cát 

nghiền Hưng Long và cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

STT Cấp phối 

Loại cát sử dụng 

Chênh 

lệch giá 

(%) 

Cát nghiền Hưng 

Long (đồng/m3) 

Cát tự nhiên 

(đồng/m3) 

1 BTNC 19 1.745.835 1.788.178 -2,37 

2 BTNC 12.5 1.749.856 1.793.289 -2,42 

3 BTNC 9.5 2.373.861 2.420.384 -1,92 

4 BTNC 9.5 2.486.365 2.546.881 -2,38 

Trong bảng Công bố giá số 1502/CBGVL-XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây 

dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thời điểm tháng 07 năm 

2021 không có đơn giá bê tông atphalt. Do đó đơn giá bê tông atphalt được tính 

lại theo đơn giá đá mạt được được công bố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Nhận xét: Giá bê tông atphalt sử dụng cát nghiền trong tính toán của đề tài 

thấp hơn giá bê tông atphalt sử dụng đá mạt theo Công bố giá số 1502/CBGVL-

XD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị 

trường thời điểm tháng 07 năm 2021 từ 42.200 đến 60.400 đồng. Mặt khác chất 

lượng bê tông atphalt sử dụng cát nghiền lớn hơn nhiều so với bê tông atphalt sử 

dụng đá mạt.  
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NỘI DUNG 4. XÂY DỰNG HỒ SƠ KỸ THUẬT, HỆ THỐNG PHƯƠNG 

PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÁT 

NGHIỀN 

 

1.1. Quy trình kỹ thuật sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm cát 

nghiền 

4.1.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở của sản phẩm nghiền   

Dựa trên các kết quả nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá chất lượng cát nghiền 

từ đá gốc của Công ty ĐTTM Hưng Long, Đề tài đã xây dựng 03 dự thảo TCCS 

cho sản phẩm cát nghiền (TCCS 01:2020/CPHL).Các TCCS bao gồm các nội 

dung như sau (Chi tiết tiêu chuẩn đã được trình bày trong sản phẩm các TCCS): 

- Phần thông tin mở đầu về các sản phẩm nghiền từ đá ; 

- Phần các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm; 

- Phần trích dẫn các tiêu chuẩn phương pháp thử, các tiêu chuẩn kỹ thuật 

của sản phẩm. 

Thành phần hạt của cát nghiền, biểu thị qua lượng sót tích lũy trên sàng, và 

phạm vi quy định theo TCCS 01:2020/CPHL và TCVN 9205:2012 được thể hiện 

trong Bảng 4.1. Chỉ tiêu cơ lý khác được trình bày trong Bảng 4.2 

Bảng 4.1 Yêu cầu lượng sót tích lũy trên sàng của cát nghiền từ đá gốc theo 

TCCS 01:2020/CPHL và TCVN 9205-2012 

Cỡ sàng (mm) 
TCCS 01:2020/CPHL TCVN 9205-2012 

Min Max Min Max 

5 0 0 0 0 

2,5 0 25 0 25 

1,25 15 50 15 50 

0,63 35 70 35 70 

0,315 65 95 65 90 

0,14 80 100 80 95 

0 100 100 100 100 
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Bảng 4.2 TCCS 01:2020/CPHL yêu cầu tính chất cơ lý của cát nghiền từ đá cho 

bê tông và vữa 

TT Chỉ tiêu thí nghiệm 
Đơn 

vị 

TCCS 01: 

2020/CPHL 

TCVN 

9205-

2012 

Phương pháp 

thí nghiệm 

1 Khối lượng riêng g/cm3 ≥2,7 - 
TCVN 7572-

4:2006 

2 KLTT trạng thái khô g/cm3 ≥ 2,6 - 
TCVN 7572-

4:2006 

3 
KLTT trạng thái bão 

hòa 
g/cm3 ≥ 2,7 - 

TCVN 7572-

4:2006 

4 Độ hút nước % ≤ 1,5 - 
TCVN 7572-

4:2006 

5 KLTT xốp kg/m3 ≥1600 - 
TCVN 7572-

6:2006 

6 
Hàm lượng bụi bùn 

sét 
% ≤ 1,5 ≤ 2 % 

TCVN 7572-

8:2006 

7 Tạp chất hữu cơ - 
Sáng hơn 

màu chuẩn 

Sáng hơn 

màu 

chuẩn 

TCVN 7572-

9:2006 

8 Mođun độ lớn - 2,0 ÷ 3,3 - 
TCVN 7572-

2:2006 

9 
Hàm lượng hạt 

<75μm 
% ≤ 5 ≤ 16 TCVN 9205:2012 

10 
Hàm lượng hạt 

>5mm 
% ≤ 2 ≤ 5 

TCVN 7572-

2:2006 

11 Hàm lượng ion Cl- % ≤ 0,01 ≤ 0,05 
TCVN 7572-

15:2006 

12 

Phản 

ứng 

kiềm-

silic 

PP hóa % 
Trong vùng 

vô hại 

Trong 

vùng vô 

hại 
TCVN 7572-

14:2006 
PP thanh 

vữa 
- ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Tiêu chuẩn cơ sở đề xuất cho cấp phối đá dăm từ đá gốc được đề xuất như trong 

Bảng 4. 3 

Bảng 4. 3 TCCS yêu cầu về thành phần hạt của cấp phối đá dăm 

Kích cỡ mắt 

sàng vuông, 

mm 

Tỷ lệ lọt sàng CPĐD có cỡ hạt danh định Dmax = 25 mm, 

% theo khối lượng 

TCCS 02: 20/ CPHL TCVN 8859: 2011 

50 0 0 
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Kích cỡ mắt 

sàng vuông, 

mm 

Tỷ lệ lọt sàng CPĐD có cỡ hạt danh định Dmax = 25 mm, 

% theo khối lượng 

TCCS 02: 20/ CPHL TCVN 8859: 2011 

37,5 100 100 

25 79 ÷ 90 79 ÷ 90 

19 67 ÷ 83 67 ÷ 83 

9,5 49 ÷ 64 49 ÷ 64 

4,75 34 ÷ 54 34 ÷ 54 

2,36 25 ÷ 40 25 ÷ 40 

0,425 12 ÷ 24 12 ÷ 24 

0,075 0 ÷ 12 2 ÷ 12 

4.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong 

chế tạo vữa xây dựng 

Phương thức sử dụng cát nghiền từ đá  để sản xuất vữa xây dựng tương tự 

như việc sử dụng các loại cát thông thường khác. Tuy nhiên, do bề mặt cấu trúc 

bị phá vỡ từ đá nguyên khai nên sắc cạnh gồ ghề, thì trong quá trình trộn cấp phối 

vữa cần lưu ý về thành phần nguyên liệu sử dụng để đảm bảo độ dẻo hỗn hợp vữa 

yêu cầu cho các công tác xây dựng khác nhau. 

a. Yêu cầu chung 

- Cát nghiền dùng làm cốt liệu cho vữa cần đảm bảo thành phần hạt phù hợp 

với từng loại vữa. Đối với cát sử dụng chế tạo vữa xây, cần loại bỏ các cỡ hạt trên 

sàng 5mm. Đối với cát sử dụng chế tạo vữa trát, loại bỏ các cỡ hạt trên sàng 

2,5mm. 

- Muốn tăng độ lưu động của hỗn hợp vữa, có thể dùng thêm các phụ gia 

hoá dẻo tùy thuộc yêu cầu sử dụng. 

b. Quy trình thiết kế cấp phối vữa sử dụng cát nghiền từ đá gốc 

Quy trình thiết kế thành phần phối hợp vật liệu hỗn hợp vữa xi măng có 

mác cho trước đã được trình bày chi tiết theo 3 bước trong các chuyên đề 4 
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4.3. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong 

chế tạo bê tông xi măng 

Khi sử dụng cát nghiền trong chế tạo bê tông cho các công trình xây dựng, 

áp dụng hướng dẫn kĩ thuật theo TCVN 9382:2012- Chỉ dẫn kĩ thuật chọn thành 

phần bê tông sử dụng cát nghiền từ đá tự nhiên. Tiêu chuẩn này quy định các lựa 

chọn về xi măng, cốt liệu lớn, phụ gia hóa học và nước cho từng loại cấu kiện bê 

tông. 

4.3.1 Hướng dẫn lựa chọn thành phần các vật liệu bê tông 

a. Xi măng 

Tùy theo môi trường sử dụng bê tông có thể lựa chọn loại xi măng poóc 

lăng tuân thủ TCVN quy định tương ứng. Căn cứ vào cường độ thực tế, khuyến 

cáo sử dụng xi măng cho bê tông có mác như Bảng 4. 4. 

Bảng 4. 4 Cường độ xi măng thực tế cho các mác bê tông 

Mác bê tông Cường độ xi măng, MPa 

< 30 Từ 30 đến 40 

Từ 30 đến 40 Từ 35 đến 45 

Từ 40 đến 60 Từ 40 đến 55 

b. Cốt liệu lớn 

Chất lượng cốt liệu lớn phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Không nên 

dùng sỏi có bề mặt trơn cho bê tông mác lớn hơn M30. Với bê tông mác lớn hơn 

và bằng M40, lượng hạt thoi dẹt cần nhỏ hơn 15%. 

c. Cát nghiền 

Nên sử dụng cát có lượng hạt từ 2,5 mm đến 5 mm không lớn hơn 20% và 

hạt nhỏ hơn 0,15 mm từ 5% đến 15%. Để cải thiện tính dẻo của bê tông và vữa, ở 

những nơi có cát tự nhiên hạt mịn như: cát sông, cát biển… nên rửa sạch và dùng 

ở tỷ lệ từ 5% đến 10%. Với bê tông bơm và bê tông có yêu cầu mác chống thấm, 

nên sử dụng cát hỗn hợp (cát nghiền + cát tự nhiên) có mô đun độ lớn từ 2,2 đến 

2,7. 

d. Phụ gia hóa học 

Yêu cầu kỹ thuật phụ gia hóa học sử dụng cho bê tông phải đáp ứng theo 

TCVN 8826: 2011.  
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e. Nước trộn bê tông  

Nước trộn bê tông phải đáp ứng yêu cầu của TCVN 4506: 2012. 

4.3.2 Hướng dẫn tính toán thành phần bê tông sử dụng cốt liệu cát 

nghiền 

Trước khi tính thành phần bê tông cần xác định một số tính chất cơ bản của 

vật liệu sử dụng theo tiêu chuẩn hiện hành.  

Các bước tính toán thiết kế như sau: 

Bước 1 - Chọn độ sụt; 

Bước 2 - Chọn lượng nước trộn bê tông; 

Bước 3 - Tính tỷ lệ xi măng/nước (X/N); 

Bước 4 - Tính lượng dùng xi măng (X) và phụ gia hóa học (PG); 

Bước 5 - Tính hoặc tra bảng cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi); 

Bước 6 – Tính lượng cốt liệu nhỏ cho 1 m3 bê tông (C); 

Bước 7 - Ba thành phần cấp phối; 

Bước 8 - Hiệu chỉnh lượng cốt liệu theo lượng hạt lớn hơn 5 mm và độ ẩm; 

Bước 9 - Xác định khối lượng vật liệu cho một mẻ trộn. 

Các bước thí nghiệm kiểm tra và hiệu chỉnh: 

Bước 1 - Kiểm tra và hiệu chỉnh độ sụt; 

Bước 2 - Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông; 

Bước 3 - Xác định cường độ nén và các chỉ tiêu khác; 

Bước 4 - Chọn thành phần bê tông chính thức; 

Bước 5 - Hiệu chỉnh khối lượng vật liệu thực tế; 

Bước 6 - Tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn máy. 

4.4. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong 

chế tạo bê tông asphalt cho xây dựng mặt đường giao thông 

a. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cát 

Cát sử dụng trong bê tông asphalt có thể là cát thiên nhiên hoặc cát nghiền 

hoặc hỗn hợp của hai loại cát này.  
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Bảng 4. 5 Các chỉ tiêu cơ lý quy định cho cát 

Chỉ tiêu Quy định Phương pháp thử 

1. Mô đun độ lớn (MK) ≥ 2 TCVN 7572-2: 2006 

2. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % ≤ 3 TCVN 7572-8: 2006 

3. Hàm lượng sét cục, % ≤ 0,5 TCVN 7572-8: 2006 

4. Độ góc cạnh của cát (độ rỗng của 

cát ở trạng thái chưa đầm nén), % 

- BTNC làm lớp mặt trên 

- BTNC làm lớp mặt dưới 

 

 

≥ 43 

≥ 40 

TCVN 8860-7: 2011 

b. Hướng dẫn tính toán thành phần hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng cát 

nghiền từ đá cát kết 

Trình tự thiết kế hỗn hợp BTN theo Marshall được tiến hành theo 7 bước 

sau: 

Bước 1. Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu và nhựa đường; 

Bước 2. Phối trộn các cốt liệu; 

Bước 3. Chuẩn bị mẫu hỗn hợp cốt liệu để đúc mẫu Marshall; 

Bước 4. Trộn cốt liệu với nhựa đường, đầm mẫu Marshall; 

Bước 5. Thí nghiệm và tính toán các chỉ tiêu đặc tính thể tích của hỗn hợp 

BTN; 

Bước 6. Thí nghiệm xác định độ ổn định, độ dẻo trên các mẫu Marshall; 

Bước 7. Lựa chọn hàm lượng nhựa tối ưu. 

5.2. Tác động và lợi ích do kết quả nghiên cứu, triển khai của đề 

tài mang lại 

 Các tác động và hiệu quả trực tiếp từ kết quả đề tài măng lại, và hiệu quả 

đối với xã hội và môi trường của đề tài như sau: 

5.2.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan 

Đề tài nghiên cứu phù hợp với chương trình bảo vệ môi trường, phát triển 

bền vững tỉnh Điện Biên, phù hợp với đề án Quy hoạch phát triển vật liệu xây 

dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

5.2.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

- Đề tài này sẽ giúp tăng cường công tác quản lý chất lượng, khắc phục tình 

trạng thiếu hụt cát phục vụ nh cầu xây dựng các dự án, công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên.  
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- Tạo ra cơ hội cho các cơ sở ứng dụng làm chủ được công nghệ sản xuất 

vật liệu từ nguyên vật liệu địa phương, các sản phẩm có chất lượng phù hợp với 

các yêu cầu kỹ thuật giá thành hạ, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị 

trường. 

5.2.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 

- Xây dựng cơ sở khoa học và tạo hành lang pháp lý cho việc sử dụng rộng 

rãi sản phẩm cát nghiền trong các công trình xây dựng, tạo công ăn việc làm cho 

người dân địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các chủ đầu tư, nhà sản 

xuất VLXD, chủ thầu thi công và cuối cùng là lợi ích của toàn xã hội. 

 - Tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại Điện Biên, giúp giảm thiểu 

ô nhiễm, bảo vệ môi trường đối với một tỉnh du lịch là thực sự cần thiết và cấp 

bách. 

5.3. Các sản phẩm của đề tài 

Các sản phẩm của đề tài bao gồm: 

STT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số lượng, 

quy mô theo 

hợp đồng và 

thuyết minh 

Số lượng, 

quy mô 

thực hiện 

% 

thực 

hiện 

1 
Báo cáo tổng kết đề tài (báo 

cáo chính và báo cáo tóm tắt 

Báo cáo 01 01 100 

2 Báo cáo chuyên đề Báo cáo 09 09 100 

3 

Báo cáo các tỷ lệ cấp phối: 

cấp phối vữa xây, cấp phối 

vữa trát, cấp phối bê tong 

thường, cấp phối bê tông 

bơm, cấp phối bê tông 

asphalt cho mặt đường 

Báo cáo 05 05 100 

4 

Định mức vật liệu sử dụng 

cát nghiền cho các công trình 

xây dựng và giao thông tại 

Điện Biên 

Định 

mức 

01 01 100 

5 

Quy trình sản xuất và kiểm 

soát chất lượng, hướng dẫn 

kỹ thuật sử dụng cát nghiền 

Quy 

trình 

01 01 100 

6 Bài báo khoa học Bài báo 01 01 100 
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PHẦN 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận chung 

- Đề tài đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và đánh giá được trữ lượng, chất 

lượng, các thành phần, chỉ tiêu cơ lý của đá gốc của 09 mỏ đá và 02 cơ sở sản 

xuất cát nghiền trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Trên cơ sở các kết quả đánh giá chất lượng đá gốc, cát nghiền đã tiến hành 

nghiên cứu xây dựng định mức sử dụng vật liệu đối với vữa bê tông, bê tông 

thường, bê tông bơm, bê tông asphanlt đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến và Sở 

Xây dựng công bố ban hành Định mức sử dụng vật liệu bê tông thường, bê tông 

bơm và bê tông asphalt tại Quyết định số 2499/QĐ-SXD ngày 29/11/2021. 

- Cát nghiền sản xuất từ đá có giá tương đương với giá cát tự nhiên, tuy 

nhiên giá các thành phẩm sử dụng cát nghiền lại thấp hơn so với các thành phẩm 

sử dụng cát tự nhiên. Đặc biệt tại những địa bàn không có cát tự nhiên hoặc có 

nhưng không đảm bảo chất lượng để đưa vào sử dụng cho công trình, khi triển 

khai xây dựng Dự án, công trình xây dựng phải lấy từ nơi khác vận chuyển về. Vì 

vậy cần khuyến khích các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu sử dụng cát nghiền trong 

sản xuất cấu kiện, thi công các công trình xây dựng nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả đầu tư. 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng đá gốc ở một số mỏ đá trên địa bàn 

tỉnh, cho thấy đá tự nhiên ở Điện Biên có chất lượng đạt yêu cầu để sản xuất cát 

nghiền. Do vậy, kết quả nghiên cứu của Đề tài tạo hành lang pháp lý, tạo điều 

kiện cho các Nhà đầu tư quan tâm đầu tư dây chuyền sản xuất cát nghiền ở các 

huyện có mỏ đá, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương đồng thời nâng 

cao hiệu quả đầu tư các dự án, công trình xây dựng. 

6.2. Kiến nghị 

Việc sản xuất cát nhân tạo đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định, 

đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng, giúp hạn chế tình 

trạng khai thác chui (cát tặc) xảy ra như hiện nay ở các sông, suối, gây ra vấn đề 

sạt lở, ô nhiễm, mất an ninh trật tự. Để việc sử dụng cát nghiền thay thế cát tự 

nhiên trong các công trình xây dựng mang tính phổ biến, đồng thời nâng cao chất 

lượng công trình xây dựng, hiệu quả dự án đầu tư, kiến nghị như sau: 

- Kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung 

ương xem xét bổ sung các quy định pháp lý và chính sách ưu đã nhằm quản lý tốt 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư, các nhà 

khoa học nghiên cứu phát triển các công nghệ sản xuất VLXD bền vững, thúc đẩy 

các doanh nghiệp và người dân tích cực sử dụng các sản phẩm vật liệu thân thiện 

môi trường trong công trình xây dựng; 

- Kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành định 

mức các cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền từ đá áp dụng trên phạm vi toàn 
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quốc. Việc này không những góp phần thúc đẩy việc sử dụng cát nghiền thay thế 

cát tự nhiên trong các công trình xây dựng và giao thông, mà còn khuyến khích, 

nhân rộng các mô hình sản xuất VLXD bền vững trên cơ sở tận dụng triệt để các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và xử lý vấn đề về môi trường, cạn kiệt nguồn tài 

nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế. 

- UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc sử dụng cát nghiền trong 

các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn; khuyến khích các Tổ chức, cá nhân 

tham gia đầu tư dây chuyền, móc móc thiết bị hiện đại sản xuất cho ra sản phẩm 

cát nghiền chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn và thân thiện với môi trường. 

-  Kiến nghị các Sở ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây 

dựng hoàn thiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền 

sản xuất cát nghiền thay thế cát tự nhiên; tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm 

thu  chất lượng vật liệu đầu vào; tăng cường công tác quản lý chất lượng các công 

trình có sử dụng cát nhân nghiền; Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, 

khuyến khích các nhà đầu tư, người dân tích cực sử dụng cát nghiền trong các sản 

phẩm xây dựng; ưu tiên việc sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong các 

dự án, công trình xây dựng. 

                                                        Điện Biên, ngày …… tháng ..... năm 2022 
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