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Bê tông geopolymer sử dụng tro bay phát triển cường độ nhờ quá trình hoạt hóa giữa tro bay 

và dung dịch hoạt hóa dưới tác dụng của nhiệt. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng 

của thành phần dung dịch hoạt hóa khi kết hợp với tro bay sẽ tạo ra cường độ, đồng thời 

cũng ảnh hưởng đến tính co ngót của bê tông geopolymer. Thành phần cấp phối sử dụng tro 

bay từ 300 đến 500 kg/m
3
, dung dịch hoạt hóa cũng thay đổi từ 0,3 đến 0,7 tính theo khối 

lượng tro bay. Giá trị co ngót của bê tông geopolymer được xác định ở điều kiện nhiệt độ 

phòng đạt khoảng từ 700 đến 950 µɛ và có xu hướng tăng lên khi tăng hàm lượng tro bay và 

dung dịch hoạt hóa. Kết quả thực nghiệm cho thấy co ngót sau 72 giờ trong quá trình dưỡng 

hộ nhiệt ở 90
o
C lớn hơn ở điều kiện nhiệt độ phòng từ 5 đến 25%.   
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Abstract 

Geopolymer concrete using fly ash is strengthened by reaction between fly ash and alkaline 

liquid under heat curing. In this paper, the effects of activator liquid on strength and 

shrinkage are considered. The mixed proportion of fly ash ranging from 300 to 500 kg/m
3
 

and alkaline liquid from 0,3 to 0,7 by weight is investigated. Hence, the shrinkage of 

geopolymer concrete is about 700-950 µɛ in room temperature curing and to be higher with 

an increase in alkaline liquid. After 72 hours, the results indicate that shrinkage is about 5-

25% higher compared to curing in 90 degree Celsius and room temperature.       
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