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Tóm tắt: 
 

Hằng năm, tại các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam, lượng tro xỉ thải ra là khoảng 15 triệu tấn. Giải 
quyết lượng phế thải này là bài toán cho ngành vật liệu xây dựng. Bài báo thể hiện kết quả sử dụng 
phế thải tro bay (FA) và xi măng (XM) Portland (OPC) chế tạo chất kết dính (CKD) chịu nhiệt. Chín 
tỷ lệ về hàm lượng phụ gia/xi măng được nghiên cứu dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao 100, 200, 400, 
600, 800 và 1.000°C. Các tính chất cơ học và vật lý như cường độ nén, khối lượng thể tích, độ co 
ngót được xác định sau khi làm nguội mẫu ở ngoài không khí. Phân tích vi cấu trúc bằng các phương 
pháp phân tích nhiệt vi sai (TGA), phân tích Rơn-ghen (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) cũng 
được giới thiệu trong bài báo này. Dựa vào phương pháp quy hoạch thực nghiệm, tìm được thành 
phần tối ưu chế tạo chất kết dính chịu nhiệt. Chất kết dính với hàm lượng tro bay chiếm 25,014% và 
40,033% so với khối lượng xi măng có thể làm việc ở nhiệt độ 800°C và 1.000°C.  
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Abstract: 
 

About 15 million tons of coal ash are generated by thermal power plants in Vietnam each year. 
Solving the amount of this discarded stuff is a problem for building material industry. This paper 
presents a research on the use of ordinary Portland cement (OPC) and discarded stuff in industry as 
fly ash (FA) to make heatresistant  binder. Nine  different composite mixtures with varying amounts 
of FA are exposed to high temperatures of 100, 200, 400, 600, 800 and 1,000°C. Physical and 
mechanical properties including compressive strength, density, shrinkage are determined after air 
cooling. Micro-structure is investigated by thermos - gravimetric analysis (TGA), X–ray diffraction 
(XRD) and scanning electron microscopy (SEM) tests. Based on factorial experimental design, we 
have determined the optimal composition of heat  – resistant binder. The OPC is partially replaced by 
25,014%, and 40,033%  of  FA can be used as heat–resistant binder at high temperatures 800°C and 
1,000°C.  
 

         Key words: Heat – resistant binder; Flyash; Discarded stuff; High temperature; 
Microstructure.    

 


