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Tổng quan
Việt nam
• Quyết định số 567/QĐ-TTg
• Tiêu chuẩn vật liệu: TCVN 7959-

2011 Bê tông nhẹ- Block Bê 
tông khi chưng áp- AAC /TCVN 
7959:2008 Blốc bê tông khí 
chưng áp (AAC) 

• TCVN 9028 -2011: V÷a  cho bª 
t«ng nhÑ (AAC, Bê tông bọt)

• Bộ xây dựng: Chỉ dẫn kỹ thuật: 
thi công và nghiệm thu tường 
xây bằng bloc bê tông khí 
chưng áp ,10-2011

• Tiªu chuÈn thiÕt kÕ  khèi x©y 
TCVN 5573-2010,  quy ph¹m 
thi c«ng vµ nghiÖm thu khèi x©y 
TCVN 4085-2010

• Định mức 

Nước ngoài
• Mỹ 
• Đức
• Nga
• Trung Quốc



C¸c tÝnh chÊt chñ yÕu cña viªn x©y AAC 
theo ASTM C 1693.



ASTM C 1386





Theo tiªu chuÈn DIN 4165:





Các tài liệu liên quan của 
Trung Quốc

• Tiêu chuẩn vật liệu • Tiêu chuẩn thiết kế

• Tiêu chuẩn thi công và 
nghiệm thu

• Tiêu chuẩn phương pháp 
thử



Tiêu chuẩn vật liệu TQ

• GB 11968-2006: Autoclaved aerated 
concrte blocks

• GB 15762-2008: Autoclaved aerated 
concrte slabs



Tiêu chuẩn thiết kế TQ

• Tiêu chuẩn của Hiệp hội Xây dựng Công trình 
Trung Quốc:

• CECS 289-2011: Quy chuẩn kỹ thuật:
Kết cấu khối xây bằng block Bê tông khí
chưng áp ( AAC)



CECS 289-2011: Quy chuẩn kỹ thuật: kết cấu khối
xây bằng block bê tông khí chưng áp ( AAC)

1. Nguyên tắc chung
2. Thuật ngữ và dấu hiệu

1. Thuật ngữ
2. Dấu hiệu

3. Chỉ tiêu tính toán của Thể cắt và 
Vật liệu

1. Quy định chung
2. Chỉ tiêu tính toán vật liệu
3. Chỉ tiêu tính toán thể cắt

4. Thiết kế kết cấu
1. Nguyên tắc thiết kế cơ bản
2. Quy định chung
3. Tính toán lực chịu tải
4. Yêu cầu cấu tạo

1. Khống chế vết nứt tường
1. Quy định chung
2. Biện pháp khống chế vết nứt

2. Thiết kế chống động đất của kết 
cấu

1. Quy định chung
2. Tính toán nghiệm thu lực chịu 

tải  chống động đất của kết 
cấu

3. Biện pháp cấu tạo chống 
động đất



CECS 289-2011: Quy chuẩn kỹ thuật:
kết cấu khối xây bằng block bê tông 

khí chưng áp ( AAC)

1. Nghiệm thu chất lượng và thi công
1. Quy định chung
2. Chuẩn bị thi công
3. Công trình xây dựng
4. Nghiệm thu chất lượng



Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TQ

Tiêu chuẩn 03J 104: Cấu tạo kiến 
trúc khối xây bê tông khí AAC

• Viện nghiên cứu thiết kế tiêu chuẩn kiến 
trúc Trung Quốc-Bộ Xây dựng- Nước 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

• Tập bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn quốc gia



Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TQ

Tiêu chuẩn 06CJ05: Cấu tạo kiến trúc panel
và block bê tông khí (AAC) 

• Viện nghiên cứu thiết kế tiêu chuẩn kiến trúc 
Trung Quốc

• Tập bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn kiến trúc quốc 
gia



Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TQ

• Tiêu chuẩn 03SG715-1: Bản vẽ chi tiết 
cấu tạo panel bê tông khí (NALC)

Viện thiết kế tiêu chuẩn kiến trúc
quốc gia TQ



Tiêu chuẩn phương pháp thử TQ

• GB 11969-2008: Test methods 
autoclaved aerated concrete (AAC)



Các TC liên quan của 
Trung Quốc



Các TC liên quan của 
Trung Quốc



Các TC liên quan của 
Trung Quốc



Kinh nghiệm của TQ 
trong sử dụng AAC

1. Có chính sách đồng bộ và đủ mạnh: như cấm sử dụng gạch đỏ 
tại đô thị

2. Có đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật (  Vật liệu,TK, TC, NT, 
Thử nghiệm).

3. Có thị trường xây dựng, nhất là xây nhà cao tầng lớn 
4. Có nhà máy sản xuất dây chuyền để sản xuất AAC và vữa xây 

trát cho AAC (đàu tư thấp)
5. Có nguồn liệu chủ động và rẻ cho sản xuất AAC ( giá bán tại n/m 

700-800 nghìn VNĐ/m3, CL SP ổn định cao)
6. Hạ tầng như đường xá, xe vận chuyển công suất lớn ( giá tại 

chân công trình thấp ( 750-850 nghìn VNĐ/m3).
7. Đã có thời gian hơn 15 năm cho việc sử dụng AAC trong xây 

dựng: kinh nghiệm, tin tưởng của người dùng và chủ đầu tư.
8. Kết hợp sử dụng AAC, block rung ép rỗng và đặc, chống nứt và 

chống thấm WC, tường ngoài.
9. Hiệu quả sử dụng tổng hợp: chịu lực, bao che, thi công nhanh, 

ngăn cháy, nhẹ và giảm tải, cách âm và cách nhiệt, giảm phát thải 
nhà kính.



Kinh nghiệm của TQ 
trong sản xuất AAC

1. Đầu tư dây 200-300 nghìn m3/ năm, hiện đại nhất: hiệu 
quả trong khấu hao, mặt bằng; đòi hỏi vốn lớn, chất 
lượng SP ổn định, ít phế phẩm, nhu cầu tiêu thụ tốt

2. Chọn vị trí n/m phù hợp
3. Lò đốt than tầng sôi.
4. Nguyên liệu và cấp phối tốt: dùng Diatomit và FA thay 

cát; vôi tốt, bột nhôm phù hợp, thạch cao thu hồi từ n/m 
điện

5. N/m AAC thường sản xuất cả gạch block rung ép và 
vữa khô trộn sẵn để cung cấp đồng bộ cho thị trường

6. Khí hậu TQ khô hơn VN nên không cần bao pallet bằng 
PVC.



Nguyên nhân giảm giá thành  
của TQ

(số liệu được ước tính)
1. Suất khấu hao cho đầu tư thấp: giảm 30.000-50.000vnđ/m3

2. Suất vận chuyển cho 1m3 thấp: giảm 30.000vnđ/m3
3. Tỷ lệ phế phẩm thấp: dưới 10%: giảm khoảng 80.000vnđ/m3

4. Không phải nghiền cát : giảm 80.000 vnđ/m3

5. Không bọc PVC cho các pallet; và chỉ có 1 đai buộc trên đỉnh 
pallet: giảm 15.000vnđ/m3 

6. Đồng bộ trong cung cấp gạch block rung ép và vữa trộn sẵn: 
giảm giá cho 1m2 tường xây: giảm 60.000vnđ/m3 

(6000vnđ/m2 tường xây).
7. Giảm tiếp thị và chiết khấu trong tiêu thụ vì sản xuất tiêu thụ 

nhanh, thị trường quen dùng: 30.000vnđ/m3

8. Giá bán tại chân công trình từ 750-850.000 vnđ/m3- so với  
không giảm là 1.095-1.195.000 vnđ/m3 ( giảm~ 30%)



Hệ thống Tiêu chuẩn của Việt nam

• TCVN 7959: 2008 :Blốc bê tông khí chưng áp (AAC)
• TCVN 7959-2011: Bê tông nhẹ- Block Bê tông khí 

chưng áp- AAC
• TCVN -2011: Vữa cho bê tông nhẹ ( 11/2011)
• Hướng dẫn thi công nghiệm thu tường xây bằng 

bê tông khí chưng áp AAC- Bộ XD ban hành-
10/2011.

• Định mức khối xây AAC- Bộ XD ban hành- 2012



Hướng dẫn thi công và 
nghiệm thu tường xây bằng 

bê tông khí chưng áp AAC ( VN)

Bộ Xây Dựng ban hành-
10 năm 2011



• Phạm vi áp dụng
• 2 Tài liệu viện dẫn
• 3 Vật liệu sử dụng
• 3.1 Gạch blốc bê tông khí chưng áp (gạch blốc AAC)
• 3.2 Vữa xây, vữa hoàn thiện, vữa dán
• 3.2.1 Vữa xây, vữa hoàn thiện
• 4 Thiết bị, dụng cụ thi công
• 5 Các bước thi công
• 5.1 Xây tường thẳng
• 5.1.1 Xây tường đơn: Các bước thi công thực hiện như sau:
• 5.1.2 Xây tường đôi
• 5.2 Tường liên kết với cột
• 5.2.1 Trục của tường trùng với trục cột
• 5.2.2 Trục của tường không trùng với trục cột
• 5.3 Thi công xây góc tường
• 5.4 Thi công khối xây tại vị trí cửa sổ, cửa đi
• 5.5 Tường khu vệ sinh, khu tiếp xúc với  nước
• 6 Nghiệm thu
• 6.1 Nghiệm thu vật liệu
• 6.2 Nghiệm thu khối xây



Vật liệu

1. Viên xây AAC
2. Gạch block rung ép
3. Vữa mạch mỏng, vữa trát
4. Neo, liên kết, tắc ke
5. Lưới sợi thuỷ tinh
6. Vật liệu chống thấm WC, tường ngoài



Blocks AAC



TCVN 7959:2011 Blèc bª t«ng khÝ chng ¸p (AAC)
Autoclaved aerated concrete blocks -AAC

Cấp cường 
độ nén

Cường độ nén, MPa 
(N/mm2) Khối lượng thể tích, kg/m3

Giá trị 
trung bình tối 

thiểu

Giá trị đơn lẻ 
tối thiểu

Khối lượng thể 
tích danh nghĩa

Khối lượng thể tích 
trung bình

2 2,5 2,0
400 từ lớn hơn 350 đến 450
500 từ lớn hơn 450 đến 550

3 4,0 3,0 600 từ lớn hơn 550 đến 650

4 5,0 4,0
600 từ lớn hơn 550 đến 650
700 từ lớn hơn 650 đến 750
800 từ lớn hơn750 đến 850

6 7,5 6,0
700 từ lớn hơn 650 đến 750
800 từ lớn hơn750 đến 850

8 10,0 8,0

800 từ lớn hơn 750 đến 850
900 từ lớn hơn 850 đến 950

1000 từ lớn hơn 950 đến 1050





Độ hút nước của viên xây AAC



Độ hút nước của viên xây AAC



Khối lượng thể tích của AAC



Sử dụng Block AAC theo chiều cao tầng nhà





Vữa xây mạch mỏng: 
TCVN 9028-2011

C¸c chØ tiªu chÊt lîng cña v÷a t¬I

Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

Vữa x©y               
lớp mỏng Vữa tr¸t

KÝch thíc h¹t cèt liÖu lín nhÊt, mm, kh«ng lín 
h¬n 

1,25

Đé lu ®éng, mm 190 - 220 180 - 210

Khả năng giữ ®é lu ®éng, %, kh«ng nhá h¬n 90

Thêi gian b¾t ®Çu đông kết, phót, kh«ng nhá h¬n 180

Thêi gian ®iÒu chØnh, phót, kh«ng nhá h¬n 5 -

Hµm lîng ion clo trong vữa, %, kh«ng lín h¬n 0,1



cêng ®é nÐn cña v÷a

M¸c v÷a M2,5 M5,0 M7,5 M10 M12,5

Cường độ nén trung 
bình, MPa (N/mm2),      
không nhỏ hơn

2,5 5,0 7,5 10 12,5

•Cường độ bám dính của vữa, MPa (N/mm2), không nhỏ hơn 0,4.

•Hệ số hút nước do mao dẫn của vữa trát sử dụng cho bề mặt ngoài 
của khối xây, kg/m2.phút0,5, không lớn hơn 0,2.







Lưới sợi thuỷ tinh ( TC -TQ)
• Khối lượng trên 1 m2

• Cường độ kéo đứt sợi đơn

• Kích thước lưới mắt dệt

• Khả năng bền kiềm



Các cuộn lưới sợi thuỷ tinh và máy trộn 
vữa trát thông thường tại công trường



Neo, liên kết

• Bulong neo đối với bê tông
• Thép neo, giằng và nẹp tường
• Thép neo dẹt cho góc tường
• Cốt thép cho Linto
• Tăc ke cho khối xây AAC







Dụng cụ thi công



Dụng cụ thi công



Dụng cụ thi công



Ke góc và bàn chải







Dụng cụ thi công



Thiết bị sử dụng



Máy cắt gạch AAC, di động
tại hiện trường



Quy trình thi công



Quy trình thi công



Quy trình thi công



Quy trình thi công





Sử dụng block AAC trong thi công 



Quy trình thi công vị trí góc, cửa, 
liên kết cột



Quy trình thi công giằng, 
nẹp tường



Giằng, Nẹp tường



Giằng, Nẹp tường



Giằng, Nẹp tường



Liên kết giằng bằng cốt thép





Lintel sử dụng U block AAC



Lintel sử dụng U block AAC



Lintel sử dụng U block AAC



Lỗ kĩ thuật, cửa



Lỗ kĩ thuật, cửa



Lỗ kĩ thuật, cửa



Lỗ kĩ thuật, cửa



Lỗ kĩ thuật, cửa



Đi ống và dây trong 
tường, chống nứt bằng 

lưới sợi thuỷ tinh



Quy trình thi công lưới sợi thuỷ tinh chống nứt



Trát lót trước khi dán lưới sợi 
thủy tinh



Lắp đặt lưới sợi thủy tinh

• Dán lưới sợi thủy tinh 
trước khi trát phủ



• Trát phủ kín lưới sợi



Sử dụng máy phun ướt để 
thực hiện lớp trát với năng suất cao



Wet Shotcrete ( or pumping and 
Spraying the wet)



Wet Shotcrete Equipment: Aliva  



Quy trình thi công lưới thép, lưới 
sợi thuỷ tinh chống nứt



Đặt lưới chống nứt góc tường



Quy trình thi công lưới sợi thuỷ tinh 
chống nứt



Quy trình thi công lưới sợi thuỷ tinh 
chống nứt



Quy trình thi công lưới sợi thuỷ tinh 
chống nứt



Quy trình thi công lưới sợi thuỷ tinh 
chống nứt



Vị trí lỗ kỹ thuật sau khi trát có lưới 
sợi thuỷ tinh



Chống thấm WC



Chống thấm WC



Khe lún và khe co giãn trên tường



Sử dụng phối hợp AAC, block rung ép 
rỗng và đặc tại cùng một công trình



Chân tường tầng trệt dùng  
gạch block đặc rung ép 

để ngăn dẫn ẩm



Đỉnh tường có thể chèn bằng 
gạch block rung ép



Gạch nung chỉ dùng xây tường
chắn mái ( vì để ngăn nước mưa)



Tiếp giáp và liên kết với cột, 
khung, vách BTCT



Tiếp giáp và liên kết với tường



Phương pháp trát, ốp



Thử nghiệm viên xây AAC



Nghiệm thu tường xây 



Các chỉ tiêu về ngăn cháy, chống cháy



Các chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng



Các chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng



Hệ số dẫn nhiệt của AAC



Cân bằng nhiệt độ trong và ngoài 
nhà- tường bằng AAC



Tính chất cách âm của AAC



Một số công trình sử dụng AAC 
tại Việt nam



Times city project



Royal City Project



Indochina Plaza













Chung cư cao tầng sử dụng AAC 
tại Thường Châu - Trung Quốc



Chung cư cao tầng sử dụng AAC 
tại Thường Châu- Trung Quốc



AAC đi cùng với vữa xây trát



Chung cư cao tầng sử dụng AAC 
tại Thường Châu- Trung Quốc





Công trình sử dụng AAC



Kết luận
1. Thi công tường bằng AAC cần có thiết kế thi 

công,thi công và giám sát, nghiệm thu đã được tập 
huấn và làm đúng theo Hướng dẫn thi công

2. Cần có bộ công cụ và thiết bị chuyên dùng
3. Không bắc giáo gối tỳ trực tiếp lên khối xây AAC
4. Các chi tiết liên kết, neo giằng, lintel, lỗ kỹ thuật cần 

phải thi công đảm bảo
5. Thi công chống thấm, chống nứt, lắp đặt đường ống 

phải đảm bảo
6. Phải sử dụng vữa trát và vữa xây mạch mỏng riêng 

biệt
7. Nên kết hợp sử dụng AAC với gạch block rung ép 

hoặc gạch nung ở các vị trí phù hợp
8. Thực hiện kiểm tra thử nghiệm AAC, vữa và thi công 

khối xây AAC theo tieu chuẩn



Kiến nghị
1. Biên soạn tiếp tiêu chuẩn thiết kế khối xây AAC ngay trong 

2012.
2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng và môi 

trường.
3. Biên soạn giáo trình tập huấn thi công và giám sát thi công 

khối xây AAC trong 2012
4. Tập huấn và phổ biến các tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng 

cho Chủ đầu tư, TK, Thi công, Giám sát trong 2012.
5. Đưa vào sử dụng AAC ngay từ khâu thiết kế cơ sở và thiết 

kế kỹ thuật để tính toán giảm tĩnh tải lên dầm, móng và các 
tính toán về nhiệt, năng lượng, cách âm, chống và ngăn 
cháy.

6. Đề nghị Chính phủ ra quyết định về cấm sử dụng gạch nung 
tại đô thị lớn.



Thanks for your attention!


