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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần thạch học, tính chất cơ lý của đá magma khu 
vực Hố Giang, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
đá có thành phần thạch học chủ yếu là Thạch anh: 30÷55%, Orthocla:15÷52%, Plagiocla: 
4÷35%, Biotit:1÷20%, kiến trúc hạt thô, cấu tạo phân dải. Các chỉ tiêu trung bình: SiO2 82,4%, 
độ ẩm tự nhiên 0,05%, khối lượng thể tích tự nhiên 2,619 g/cm3, tỷ trọng 2,67, cường độ nén khi 
khô 1261 kG/cm2, cường độ nén khi bão hòa 1216 kG/cm2, cường độ kháng kéo 44,6 kG/cm2, hệ 
số hóa mềm 0,96, góc nội ma sát 360 11’, mô đun đàn hồi 39,5.104 kG/cm2, đáp ứng được các 
tiêu chuẩn sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường. Trên cơ sở đó, nghiên cứu giúp định 
hướng cho công tác quy hoạch, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên đá xây dựng ở thành phố Đà 
Nẵng.   
            

         Từ khóa: Magma xâm nhập; Đá magma; Thạch học; Xây dựng; Vật liệu; Thành phố Đà 
Nẵng.  
 

Abstract: 
 

This paper presents the results of research on petro-graphic composition, mechanical properties 
of magmatic rocks in Ho Giang, Hoa Phu commune, Hoa Vang district, Da Nang city. Research 
results show that petro-graphic composition is mainly quartz: 30÷55%, orthoclase: 15÷52%, 
plagioclase: 4 ÷ 35%, Biotite: 1÷20%, coarse grained architecture, banding creating structure. 
Average Indicators include: SiO2  82.4%, natural moisture 0.05%, natural bulk density 2.619 
g/cm3, density 2.67, compressive strength when dry 1261 kG/cm2, compressive strength when 
saturation 1216 kG/cm2, tensile strength 44.6 kG/ cm2, softening coefficient of 0.96, the internal 
angle of friction 36 011', elastic modulus 39,5.104 kG/cm2. Hence, they meet the standards as 
common building materials. The results, therefore, can be used to guide the planning, rational 
exploitation of building stone resources in Danang.               
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