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Tóm tắt: 
 

Tiềm năng bột đá phế thải tại làng đá mỹ nghệ Non Nước, thành phố Đà Nẵng là rất lớn. Mục tiêu 
của nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sử dụng bột đá phế thải từ làng đá mỹ nghệ Non Nước trong 
gia công chế tạo một số sản phẩm composite như lưới chắn rác, nắp hố ga và lươn giao thông, góp 
phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do bột đá phế thải gây ra. Trong nghiên cứu này, một số 
đặc trưng của bột đá khô và ướt được khảo sát bao gồm thành phần khoáng, thành phần hóa học, 
phân bố kích thước hạt, hình thái học và so sánh với bột đá thương phẩm. Ngoài ra, một số tính chất 
cơ học như kéo, uốn, va đập, độ cứng và khả năng chịu tải trọng nén của composite từ nhựa polyester 
không no, sợi thủy tinh và bột đá cũng được khảo sát nhằm đánh giá khả năng thay thế bột đá thương 
phẩm trong chế tạo một số sản phẩm composite như song chắn rác, nắp hố ga và lươn giao thông. 
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Abstract: 
 

There is a big potential of waste stone powder at Non Nuoc stone village, Danang city. The objective 
of this study is to estimate the possibility of using the Non Nuoc waste stone powder in producing 
some composite products such as trash traps, manhole covers and traffic barriers in order to 
contribute to solving the environmental problem due to this kind of waste. In this study, some 
characteristics of the dry and wet stone powder such as mineralogical composition, chemical 
composition, particle size, morphology are investigated and compared to those of the commercial 
stone powder. Additionally, some mechanical properties such as tensile, bending, impact, hardness 
and compression properties of the composite products based on unsaturated polyester, glass fibe and 
waste stone powder are studied in order to estimate the possibility of using the stone waste to replace 
the commercial stone powder in producing several composite products including trash traps, manhole 
covers and traffic islands.          
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