
ENGINEERING PERFORMANCE OF ALKALI-ACTIVATED GREEN BUILDING  
BRICKS IN CORPORATING SOLID WASTE MATERIALS   

 
 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA GẠCH XÂY DỰNG THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT  

TỪ CÁC CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỀM KÍCH HOẠT     

 Author: Huynh Trong Phuoc, Vo Duy Hai        
  

Department of Rural Technology, Can Tho University; htphuoc@ctu.edu.vn  
Department of Civil Engineering, Da Nang College of Technology; duyhai88@gmail.com     

 

Abstract: 
 

The study evaluates the possibility of producing alkali-activated green building bricks through 
the application of geo-polymerization technology incorporating various solid  waste materials. 
Solid bricks are prepared in accordance with official Vietnam product standards using fly ash 
(FA), an industrial byproduct, as the main binder material, which is activated by a strong 
sodium hydroxide (NaOH) solution. Crude rice husk ash (URHA) is used as a partial fine 
aggregate substitution (0%–45%) in order to provide a new use of this waste material. After 
casting, the brick samples are stored at room temperature until the ages require for testing. 
These samples are checked for dimensions and visible defects. The effects of  URHA content 
on the engineering properties of the bricks, including compressive and flexural strengths, 
water absorption, bulk density, average weight, and void volume, are also investigated. 
Experimental results have shown that the brick samples exhibit good engineering properties 
that well conform to the official Vietnam standard. Compressive strength and flexural strength 
range, respectively, between 9.2–20.8 MPa and 3.2–5.3 MPa. These results demonstrate a 
great potential for using FA and URHA in the production of green building bricks.                     
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Tóm tắt: 
 
 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng các nguồn chất thải rắn để sản xuất gạch 
xây dựng không nung thân thiện môi trường thông qua phương pháp kiềm kích hoạt. Trong 
đó, tro bay được kích hoạt bằng dung dịch xút nồng độ cao tạo thành chất kết dính cho sản 
xuất gạch. Tro trấu thô cũng được sử dụng để thay thế một phần cát. Những mẫu gạch được 
bảo quản ở nhiệt độ phòng cho đến ngày kiểm tra. Những mẫu gạch này trước tiên được kiểm 
tra về kích thước và các khuyết tật ngoại quan. Những ảnh hưởng của hàm lượng tro trấu thô 
trên các đặc tính kỹ thuật của gạch như cường độ nén, cường độ uốn, độ hút nước, khối lượng 
thể tích, khối lượng và thể tích rỗng cũng được nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm cho thấy các 
mẫu gạch có các đặc tính tốt và đáp ưng yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam. Những kết quả của 
nghiên cứu này chỉ ra tiềm năng lớn cho việc ứng dụng tro bay và tro trấu thô trong sản xuất 
gạch xây dựng thân thiện môi trường.   
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