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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Seminar

TỐI ƯU HÓA VẬT LIỆU KHÔNG NUNG, 
CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT TỪ NGUỒN 

NGUYÊN LIỆU XỈ TRO BAY

1.GẠCH KHÔNG NUNG 

Gạch
không
nung

Được tạo hình

Tự đóng rắn

Không qua nung

2.Tình hình sử dụng gạch không nung

Habico Tower	Hà Nội Tòa	nhà	Keangnam	Hà	Nội

- Không gây ô 
nhiễm môi trường
- Làm sạch môi
trường ( Xỉ tro bay)
- Công nghệ sản
xuất đơn giản
- Không dùng
nguyên liệu sét

‐Thời gian dưỡng hộ
gạch lâu
- Thời gian thấm
nước nhanh hơn
gạch đất sét nung
- Khả năng chịu lực
theo phương ngang
yếu

2.Tình hình sử dụng gạch không nung
Việt Nam

Sản lượng sản xuất gạch tại Việt Nam đến tháng 5 ‐ 2012

2.Tình hình sử dụng gạch không nung
Việt Nam

Tỉ lệ các chủng loại gạch không nung
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3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.1.Khái niệm

ACC

Autoclaved 
Aerated 
Concrete

1923

Kiến trúc 
sư Thụy 

Điển Johan 
Axel 

Eriksson

Cát, tro 
bay, xi 

măng, vôi và 
tác nhân 
tạo khí

Dưỡng 
bằng hơi 
nước ở áp 
suất cao 

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.2.Ưu – nhược điểm

- Trọng lượng nhẹ
giúp tiết kiệm chi 
phí làm móng
- Khả năng chịu tải 
cao
- Kích thước chính
xác
- Cách nhiệt tốt
- Hấp thụ âm thanh
cực tốt

- Cường độ chịu
lực
- Phải sử dụng
vữa xây chuyên
dụng
- Thấm nước
nhanh hơn gạch
đất nung
- Giá thành cao

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.3.Nguyên liệu
Cát
Cung cấp SiO2
Một ít chất khác như

Al2O3, Fe2O3, và CaO
Không sử dụng cát 

biển
Phản ứng với CaO sản 

sinh hydrat hóa 
calcium silicate

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.3.Nguyên liệu
 Xỉ tro bay

Puzolan nhân tạo 
Có các SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO
Có phản ứng hóa học 

với Ca(OH)2 tạo ra 
hợp chất silicat ngậm 
nước có tính kết dính

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.3.Nguyên liệu
Xi măng

Chất kết dính
Đóng vai trò trực tiếp 

tới cường độ sản phẩm
Giai đoạn trung gian 
4 loại khoáng thể là 

C3S, C2S, C3A, C4AF

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.3.Nguyên liệu
Vôi

Thành phần chính là
CaO

Cung cấp chất canxi 
cho gạch

Phản ứng với SiO2 và 
Al2O3 sinh ra calcium 
silicate (C5S6H6)
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3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.3.Nguyên liệu
Thạch cao
Kiểm soát quá trình ninh kết
Ảnh hưởng nhất định tới cường độ cuối

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.3.Nguyên liệu
Nước 

Nguyên liệu cơ bản tạo 
môi trường cho phản 
ứng

Điều chỉnh độ nhớt 
của vữa

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.4.Các phương pháp tạo lỗ xốp

Sụ
c

kh
í

• Dùng máy
nén khí và
bình hỗn
hợp bọt
sục trực
tiếp vào
hỗn hợp

vữa để làm
gạch Ch

ất
ho
ạt

độ
ng

bề
m
ặt

hữ
u

cơ

• Nguyên
liệu tự

nhiên có
thể tạo
ra bọt

khí có độ
tập trung

cao

Ch
ất

vô
cơ

• Phản ứng
trực

tiếp với
một số
thành

phần của
hỗn hợp

vữa

Tạo bọt

Quá
trình

tạo bọt

Độ nhớt
hỗn hợp

Kích
thước
lỗ xốp

Số
lượng
lỗ xốp

Lượng
nước

Kích
thước hạt

nhôm

Thời gian
phản ứng

Thời gian
khấy trộn

Công
thức phối

liệu

Thời gian
khấy trộn

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.5.Phản ứng sinh khí tạo lỗ xốp

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 2H2 ↑

Al(OH)3 + OH- = AlO2
- + 2H2O

2Al + 3Ca(OH)2 + 6H2O = 3CaO.Al2O3 .6H2O + 3H2 ↑

Phản ứng phụ
4Al + 3O2 =2Al2O3

Al2O3 + 2OH- =2AlO2
-+H2O

3.GẠCH NHẸ KHÔNG NUNG - AAC
3.6. Cơ sở hoá lý

Tobermorite C5S6H6

CaO + SiO2 + H2O = xCaO.ySiO2.nH2O

3CaO.2SiO2.5H2O hay pha C - S - H

Già hoá và dần kết tinh
x/y : 1,75 → 1,5 

x/y: 1,5 → 0,83

3CaO + Al2O3 + 3CaSO4 .2H2O+ 26H2O  
= 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O

Phản ứng phụ
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4.Các phương pháp nghiên cứu

Tối ưu hoá thực nghiệm
Phổ phát xạ tia x (XRD)
Dùng kính hiển vi điện tử quét (SEM)
Đo độ bền nén
Đo độ ẩm
Đo độ hút nước

5.Thực nghiệm 
5.1.Hoá chất 

STT Tên hóa chất Số lượng Đặc điểm

1 Cát sông 5kg Cát sông, qua sàng 75μm

2 Xỉ tro bay 2kg Qua sàng 75μm

3 Xi măng 5kg Holcim

4 Vôi 1kg Công nghiệp

5 Bột nhôm 1kg Công nghiệp

6 Thạch cao 1kg Công nghiệp

7 Nước - Nước sinh hoạt
Các hoá chất sử dụng

5.Thực nghiệm 
5.1.Hoá chất 

Phổ XRD cát

5.Thực nghiệm 
5.1.Hoá chất 

Phổ XRD xỉ tro bay

5.Thực nghiệm 
5.2.Thiết bị
Autoclave và thiết bị chưng áp

Sensor nhiệt độ

Điều chỉnh nhiệt độ

Điều chỉnh thời gian

Điều chỉnh chế độ gia 
nhiệt của điện trở

Nhiệt độ trong thiết bị chưng áp được điều chỉnh một cách
tự động nhờ 1 cảm biến nhiệt độ và 1 role tự động ngắt
nhiệt khi đạt nhiệt độ yêu cầu.

5.Thực nghiệm 
5.2.Thiết bị
Bộ rây
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5.Thực nghiệm 
5.2.Thiết bị
Thiết bị đo độ bền uốn

Trục
nén

Van 
xả

Pit 
tong

5.Thực nghiệm 
5.2.Thiết bị
Tủ sấy và máy khuấy

Tủ sấy  Máy khuấy

Nhiệt độ làm việc tối đa 210oC
Dung tích 30 lit

Tốc độ: 100 – 1800 vòng/ phút
Điện thế 220V

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Sử dụng phần mềm statgraphic để quy hoạch 
thực nghiệm cấp phối cho gạch n=2k

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ
Muốn  đưa về bằng cụ thể hàm lượng CaO, Al, Tro bay 

thì ta chỉ việc thay thế vào phương trình

Cận trên :5 g
cận dưới: 4 g
TB CaO=4,5
lệch α = 0,5

4,5
0,5

0,08
0,01

Cận trên :1,1g
cận dưới: 0,95g
TB Tro bay=0,08

lệch α = 0,01

Cận trên :0,09g
cận dưới: 0,07g
TB Al=0,08
Lệch α = 0,01

0,08
0,01

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Số hiệu
mẫu

Thành phần
cố định (g) CaO(g) Al(g) Xỉ tro

bay(g)
Cường
độ

(kg/cm2)
M1

80,3
(cát: 42

T.cao: 0.75 
XM: 11.5

Nước: 26)

4 0,07 0,95
M2 5 0,07 0,95
M3 4 0,09 0,95
M4 5 0,09 0,95
M5 4 0,07 1,1
M6 5 0,07 1,1
M7 4 0,09 1,1
M8 5 0,09 1,1
M9 4,5 0,08 1,03
M10 4,5 0,08 1,03
M11 4,5 0,08 1,03

Bảng công thức phối liệu

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Khuấy hỗn hợp vữa

Cát + 
nước

Xi 
măng

Xỉ tro 
bay

Vôi

Bột 
nhôm

Khuấy 3 phút

Khuấy 2 phút

Khuấy 15 giây

Khuấy 45 giây

Khuấy 30 giây

Dừng 
khuấy
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5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Rót khuôn

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Sau 30 
phút

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

2 viên gạch cách
nhau 15 phút

Mặt đứng của viên
gạch sau 30 phút

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Gạch trước
khi ủ

Gạch sau 
khi ủ

Sau 1 
ngày
đêm

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Chưng áp Xác định cường 
độ bền nén

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Số hiệu
mẫu

Thành phần 
cố định (g) CaO(g) Al(g) Puzolan/xỉ

tro bay(g)
Cường độ
(kg/cm2)

M1

80,3

4 0,07 0,95 11
M2 5 0,07 0,95 5,5
M3 4 0,09 0,95 9
M4 5 0,09 0,95 4,5
M5 4 0,07 1,1 24
M6 5 0,07 1,1 17
M7 4 0,09 1,1 7
M8 5 0,09 1,1 5,5
M9 4,5 0,08 1,03 15,5
M10 4,5 0,08 1,03 15
M11 4,5 0,08 1,03 15,5

Bảng cường độ bền nén theo từng phối 
liệu khác nhau
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5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

-1.0
Al

1.0 1.0

Main Effects Plot for Cuong do

7.7

9.7

11.7

13.7

15.7

C
uo

n
g 

do

CaO
1.0 -1.0

Xi tro bay
-1.0

Đồ thị sự ảnh hưởng các yếu tố đến 
cường độ bền nén

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Đồ thị sự ảnh hưởng 
các yếu tố đến cường 

độ bền nén

Standardized Pareto Chart for Cuong do

0 1 2 3 4

Standardized effect

AC

AB

A:CaO

C:Xi tro bay

BC

B:Al +
-

‐ Bột nhôm có ảnh hưởng lớn nhất đến cường độ. Khi tăng
bột nhôm thì ảnh hưởng negative (dấu ‐) tăng lên, có
nghĩa cường độ giảm đi.
‐ Tro bay tăng lên thì cường độ tăng lên (ảnh hương thứ
2)
‐ Vôi tăng lên cương độ giảm đi
‐ BC có nghĩa là hỗn hợp bột nhôm và tro bay…

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Phương trình quan hệ giữa các yếu tố và hàm mục tiêu 
là độ chịu bền nén

Cường độ = 11.7273 - 2.3125*X1 - 3.9375*X2 + 2.9375*X3
+ 0.8125*X1*X2 + 0.1875*X1*X3 - 3.1875*X2*X3

Phối liệu tối ưu suy ra từ phương trình

Nguyên liệu Khối lượng trong khoảng
xét

Cường độ tối ưu
(kg/cm2)

X1 Min (-1)
24,72X2 Min (-1)

X3 Max (1)

5.Thực nghiệm 
5.3.Quy trình công nghệ

Phương trình quan hệ giữa các yếu tố và hàm mục tiêu 
là độ chịu bền nén

Cường độ = -192.13 - 46.95CaO + 1472Al + 308.3TB + 
162CaO.Al + 28.8CaO.TB – 2544Al.TB

Phối liệu tối ưu suy ra từ phương trình

Nguyên liệu Khối lượng trong khoảng
xét

Cường độ tối ưu
(kg/cm2)

CaO Min (4g)
24,72Al Min (0,07g)

Tro bay Max (1,1g)

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Chụp phổ nhiễu xạ tia X

Phổ XRD mẫu gạch không chưng áp

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Chụp phổ nhiễu xạ tia X

Phổ XRD mẫu gạch đã chưng áp
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5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Chụp ảnh SEM

Ảnh SEM gạch sau chưng áp phóng đại 30000 lần

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Chụp ảnh SEM

Ảnh SEM gạch sau chưng áp phóng đại 40000 lần

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Chụp ảnh SEM

Ảnh SEM gạch sau chưng áp phóng đại 60000 lần

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Khối lượng thể tích
Nếu khối lượng của vật liệu là m và thể tích tự

nhiên là Vo thì:

	: khối lượng viên gạch
: thể tích hình học viên gạch đo bằng thước

kẹp
: khối lượng thể tích viên gạch

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Khối lượng thể tích

Gạch sau
khi chưng

áp

Mài nhẵn
3x3x3 cm

Cân khối
lượng bằng

cân phân tich

Xác định

Xác định

Xác định

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Độ chịu bền nén

 Chọn một viên
gạch chuẩn đo độ
chịu bền nén để lấy
một chuẩn làm mốc

 Tiến hành đo độ
bền nén của mẫu
thí nghiệm
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5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Độ chịu bền nén Gạch sau

khi chưng
áp

Mài nhẵn
3x3x3 cm

Đưa lên máy
nén

Kết quả so 
sánh với viên
gạch chuẩn

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Độ ẩm Gạch sau

khi chưng
áp

Mài nhẵn
3x3x3 cm

Mang cân
khối lượng ma

Cho vào tủ
sấy ở t = 100 

độ C

Sấy khối
lượng không

đổi

Mang cân
được khối
lượng mk

. %

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Độ hút nước Gạch sau

khi chưng
áp

Mài nhẵn
3x3x3 cm

Mang cân
khối lượng mk

Cho vào nồi
chứa sẵn nước

Ngâm gạch
trong 2 giờ

Mang cân
được khối
lượng mu

	 %

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm
Biến dạng ẩm 2 viên

gạch sau
khi chưng

áp

Mài nhẵn
3x3x3 cm

Mang đo các
chiều viên

gạch

1 viên cho vào
nồi chứa sẵn

nước

Ngâm gạch
trong 2 giờ

Mang đo lại
các chiều

	

1 viên sấy đến
khối lượng
không đổi

Mang đo lại
các chiều

5.Thực nghiệm 
5.4.Chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

Chỉ tiêu Kết quả

Phổ XRD Có xuất hiện khoáng tobermorite

Ảnh SEM Thấy được cấu trúc khoáng tobermorite

Khối lượng thể tích 0,65 – 0.85 g/cm3

Cường độ chịu nén 15 – 19 kg/cm2 (3x3x3cm)

Độ ẩm 2%

Độ hút nước 34%

Biến dạng ẩm Mẫu nhỏ nên xem như không có

Kết quả đánh giá các chỉ tiêu

6.Kết luận

Nguyên liệu Thành phần (%w)

Cát 48,95

Thạch cao 0,88

Xi măng 13,03

Vôi 5,21

Bột nhôm 0,1

Xỉ tro bay/ Puzolan 1,25

Nước 30,58
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THANKS


