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 Abstract: 

The use of unfired building bricks (UBB) to replace conventional fired clay bricks is an effective 
way to reduce the negative effects on the environment. Moreover, utilization of fly ash (FA) to 
partially replace cement in UBB significantly reduces the amount of CO2 emission to the 
atmosphere. This study investigates the possible application of raw FA from Nghi Son coal 
power plant in the production of UBB. The FA is used to replace 0%, 15%, 30%, and 50% 
cement in the brick mixtures. The effect of FA content on engineering properties of the UBB is 
evaluated. Analysis of cost and the optimal mixture is also conducted. Test results indicate that 
all of the brick samples have technical properties satisfying the requirements of TCVN 6477-
2011. Moreover, this study finds that increasing the amount of FA results in reducing 
compressive strength, bulk density, and cost, however, increasing the water absorption of brick.   
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Tóm tắt: 

Sử dụng gạch không nung thay thế gạch đất sét nung truyền thống là một giải pháp hữu ích nhằm 
giảm thiểu các tác hại đến môi trường. Bên cạnh đó, việc sử dụng tro bay thay thế một phần xi 
măng trong sản xuất gạch không nung góp phần giảm đáng kể lượng CO2 phát thải ra bầu khí 
quyển. Bài báo này nghiên cứu khả năng ứng dụng tro bay thô của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn  
trong sản xuất gạch không nung. Hàm lượng tro bay được sử dụng để thay thế 0%, 15%, 30%, và 
50% xi măng trong cấp phối gạch. Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay lên các đặc tính kỹ thuật 
của viên gạch được đánh giá. Phân tích chi phí sản xuất và cấp phối tối ưu cũng được thực hiện. 
Kết quả thí nghiệm cho thấy, tất cả các mẫu gạch đều có các thông số kỹ thuật thỏa mãn theo 
TCVN 6477-2011. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng cho thấy rằng khi hàm lượng tro bay tăng thì 
cường độ chịu nén, khối lượng thể tích và chi phí giảm, nhưng độ hút nước của gạch tăng.  
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tích. 

 


