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Tóm tắt: 

Bê tông là vật liệu phổ biến trong xây dựng và được chế tạo bởi chất kết dính (xi măng), cốt liệu 

lớn (đá dăm, sỏi), cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên), nước và phụ gia. Ở Việt Nam, cát sông được dùng 

phổ biến làm cốt liệu nhỏ để chế tạo bê tông thông thường. Do nhu cầu phát triển của xã hội, cát 

sông ngày càng bị khai thác quá mức để phục vụ hoạt động xây dựng, ảnh hưởng đến môi 

trường, làm tăng chi phí xây dựng. Vì vật, cần có một loại vật liệu khác, có thể thay thế cát sông, 

nước ngọt để chế tạo bê tông như cát biển, nước biển. Nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát biển, 

nước biển khu vực Nha Trang – Khánh Hòa để đánh giá sự phát triển cường độ chịu nén của bê 

tông sản xuất từ cát biển, nước biển theo thời gian và khả năng sử dụng cát biển, nước biển để 

sản xuất bê tông xi măng, ứng dụng trong công trình xây dựng. 

         Từ khóa : Cát biển; Nước biển; Bê tông nước biển; Bê tông cát biển; Cường độ nén. 

Abstract: 

Concrete is a popular building material in construction and is normally made from cement, 

coarse aggregate (crushed rock, gravel), fine aggregate (natural sand), water and admixtures. In 

Vietnam, river sand is commonly used as fine aggregate to make concrete. Due to the 

development needs of society, river sand is being over - exploited to serve construction activities, 

affecting the environment and increasing construction costs. Therefore, there should be another 

material such as sea sand and seawater that can replace river sand, fresh water to make concrete. 

This research on concrete production using sea sand, and seawater of Nha Trang beach, Khanh 

Hoa province is to evaluate time-dependent development of compressive strength of concrete 

with sea sand and seawater, and the possibility of using sea sand and seawater to produce 

concrete for construction works. 
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strength. 
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