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Tóm tắt: 

Nghiên cứu sử dụng thủy tinh y tế để sử dụng thay thế vào thành phần cốt liệu của bê tông với 

mục đích tận dụng nguồn rác thải thủy tinh y tế ngày càng tăng trong các cơ sở y tế để giúp giải 

quyết phần nào vấn đề rác thải y tế. Đây là một trong những nguồn rác thải gây ô nhiễm rất lớn 

cho môi trường khí đốt hay chôn lấp. Vấn đề đặt ra là nghiên cứu xác định các chỉ tiêu của bê 

tông sử dụng thủy tinh như: cường độ chịu nén, hệ số dẫn nhiệt. Từ đó đưa ra những đánh giá cụ 

thể về bê tông và đề xuất sự lựa chọn sử dụng phù hợp thủy tinh y tế làm cốt liệu trong thành 

phần bê tông. 

         Từ khóa : Bê tông thủy tinh; Rác thải thủy tinh; Ô nhiễm; Cường độ chịu nén; Hệ số dẫn 

nhiệt. 

Abstract: 

Research on the use of medical glass as an alternative to the aggregate composition of concrete is 

necessary for the purpose of making use of the growing source of medical glass waste in medical 

facilities. This waste is one of the sources of waste that causes huge pollution to the environment 

when being burnt or buried. The problem is to determine the characteristics of concrete using 

medical glass such as compressive strength, thermal conductivity coefficient. Thereby, the 

research gives detailed assessments of the concrete and recommends the appropriate use of 

medical glass as the aggregate in the concrete. 
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conductivity coefficient. 
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