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 Abstract: 

This work studies the compressive strength development and the relationship between 
compressive strength and thermal conductivity of an eco-friendly cementless mortar. The 
samples are prepared from a mixture of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) and rice 
husk ash (RHA) with the addition of circulating fluidized bed combustion (CFBC) fly ash as an 
activator. The effect of RHA content on the compressive strength development and thermal 
conductivity of the mortars is investigated. Test results show that all of the mortar samples 
exhibit the lower strength than the OPC. However, the strength development rate is significant at 
the later ages of the cementless mortars. The compressive strength values of the mortar samples 
range from 29.6 to 34.5 MPa. The optimal mixture is found at 30% RHA content. The results of 
this study demonstrate a great potential for applying the cementless binder as a substitution of 
OPC for sustainable development.   
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Tóm tắt: 

Bài báo này nghiên cứu sự phát triển cường độ nén và mối quan hệ giữa cường độ nén và khả 
năng hấp thụ nhiệt của vữa không xi măng thân thiện môi trường. Mẫu vữa được chuẩn bị từ hỗn 
hợp xỉ thép lò cao và tro trấu với sự bổ sung CFBC tro bay như một chất kích hoạt. Ảnh hưởng 
của hàm lượng tro trấu đến sự phát triển cường độ nén và khả năng hấp thụ nhiệt của các mẫu 
vữa đã được nghiên cứu. Kết quả thí nghiệm cho thấy tất cả các mẫu vữa không xi măng có giá 
trị cường độ nén thấp hơn so với các mẫu vữa xi măng. Tuy nhiên tốc độ phát triển cường độ của 
các mẫu vữa không xi măng ở độ tuổi dài ngày là đáng kể. Cường độ chịu nén dao động từ 29.6 
đến 34.5 MPa. Cấp phối vữa chứa 30% tro trấu là tối ưu. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy 
tiềm năng lớn trong việc sử dụng chất kết dính không xi măng để thay thế cho xi măng thông 
thường nhằm hướng đến sự phát triển bền vững.  
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