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Tóm tắt: 
 

Các loại phụ gia puzơlan đóng một vai trò quan trọng khi kết hợp với xi măng pooclăng bởi chúng 

thường góp phần tăng cường độ, độ bền của bê tông, tăng hiệu quả kinh tế đồng thời góp phần 

giảm ô nhiễm môi trường. Quảng Ngãi có tiềm năng tương đối lớn về nguyên liệu khoáng để sản 

xuất phụ gia khoáng puzơlan. Sáu mẫu cấp phối bê tông đã được kiểm nghiệm trong nghiên cứu 

này: một mẫu dùng với xi măng pooclăng (đối chứng) và năm mẫu dùng puzơlan Quảng Ngãi thay 

thế cho 10%, 15%, 20%, 25% và 30% xi măng. Tất cả các hỗn hợp bê tông được cấp phối sao cho 

có cùng độ sụt 11 cm ± 1 cm. Kết quả đã chỉ ra rằng: với sự thay thế ở tỉ lệ nhỏ 10%, bê tông của 

hỗn hợp chất kết dính xi măng – puzơlan Quảng Ngãi làm tăng cường độ và giảm độ rỗng ở thời 

gian sau 28 ngày so với mẫu bê tông đối chứng. Tuy nhiên, cường độ bị giảm và độ rỗng tăng đối 

với các mẫu có tỉ lệ thay thế từ 15% trở lên. 

          Từ khóa: Puzơlan Quảng Ngãi; Phụ gia khoáng; Bê tông; Hiệu ứng puzơlanic; Cường độ; 
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Abstract:   
  

Pozzolans play an important role when added to Portland cement because they usually 
increase the mechanical strength and durability of concrete, increase the economic efficiency 
as well as contribute to minimising environmental problems. Quang Ngai has a relatively 
large potential of raw mineral materials to produce pozzolanic mineral admixture. Six 
concrete mixtures were tested in this study: one mixture of Portland cement (control) and five 
mixtures with 10%, 15%, 20%, 25% and 30% of cement replaced by Quang Ngai pozzolan. 
All the mixtures were prepared with the same slump of 11±1 cm. The results show that the 
replacement up to 10% of Quang Ngai natural pozzolan leads to improvement of concrete 
strength and porosity reduction 28-days later in comparison to that of control concrete. 
However, the concrete strength decreases and porosity increases when the replacement level is 
15% or more. 
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