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Tóm tắt: 

Thủy tinh từ chai lọ thải của ngành y tế đang là tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước, không 
khí, đất… do phương pháp xử lý loại rác thải này chưa triệt để. Với tính chất cơ học và thành 
phần hóa học, thủy tinh có thể sử dụng như là một phần thay thế cốt liệu thô, cốt liệu mịn và xi 
măng trong chế tạo bê tông, tạo ra hướng xử lý rác thải bền vững. Ở dạng bột đủ mịn, thủy tinh 
thể hiện thuộc tính puzzolan và có thể sử dụng thay thế một phần vai trò xi măng trong bê tông. 
Trong nghiên cứu này, thủy tinh thải được nghiền thành dạng bột, với độ mịn dưới 10% thông 
qua sàng 90μm để giảm một phần xi măng sử dụng. Hàm lượng bột thủy tinh thay thế 5%, 10%, 
15% và 20% khối lượng xi măng, nhằm nghiên cứu ảnh hưởng sự thay thế này đến sự phát triển 
cường độ nén theo thời gian và so sánh với bê tông thông thường. Kết quả thể hiện rằng, khi thay 
thế 10% xi măng thì cường độ bê tông khá tốt và có thể được ứng dụng vào thực tiễn. 
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Abstract: 

Due to lack of effective recycled method, waste glass collected from medical bottles may cause 
pollution of water, air and soil. By possessing a high performance of mechanical and chemical 
properties, this type of glass can be used as a partial replacement for coarse aggregate, fine 
aggregate or cement in manufacture of concrete toward a sustainable construction industry. In 
powder form, glass possesses pozzolan characteristics and can be used as a partial replacement 
of cement role in concrete. In this study, medical glass is crushed into powder, with a fineness of 
less than 10% through a sieve of 90 micrometers. In order to reduce amount of cement, glass 
powder is introduced with content of  5%, 10%, 15% and 20% by weight  of  cement 
respectively. The aim is to study the effect of this substitution on the development of 
compressive strength of concrete compared to nominal concrete. The results show that with 
replacement of 10%,the strength of concrete is the best and can be practically applied. 
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