
EFFECT OF HIGH FLY ASH CONTENT ON ENGINEERING PROPERTIES OF  

RECYCLED AGGREGATE CONCRETE BASED ON  

ALKALI-ACTIVATED SLAG-FLY ASH    

 
 ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG LỚN TRO BAY ĐẾN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA  

BÊ TÔNG LÀM TỪ CỐT LIỆU TÁI CHẾ DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP  

KIỀM KÍCH HOẠT XỈ LÒ CAO-TRO BAY     

 Author: Duy Hai Vo, Chao Lung Hwang        
  

University of Technology and Education - The University of Da Nang; vdhai@ute.udn.vn 

National Taiwan University of Science and Technology; mikehwang@gmail.com  
 

Abstract: 
 

The aim of this study is to evaluate the effect of fly ash on the properties of fresh and harden 
recycled aggregate concrete based on alkali-activated slag. The aggregate of concrete mixtures 
was prepared with partial replacement of recycled aggregate, which was collected from 
construction demolish waste. Meanwhile, the binder created by the alkali-activated slag with 
different replacement levels of fly ash (30%-50%), which was activated by a solution from 
sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na2SiO3). Experimental results show 
compressive strength of concrete samples ranges from 26.5 to 36 MPa at 28 age days. Using 
FA helps improving the workability of concrete, however, the high level of FA replaced 
ground granulated blast furnace slag (GGBFS) also causes a negative influence on hardened 
properties such as strength, ultrasonic pulse velocity (UPV), electrical resistivity (ER).  
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Tóm tắt: 
 
 
Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của tro bay lên đặc tính kỹ thuật của bê 
tông làm từ cốt liệu tái chế dựa trên phương pháp kiềm kích hoạt xỉ thép. Cốt liệu được chuẩn 
bị từ cốt liệu tái chế của công trình đã sụp đổ thay thế một phần cho cốt liệu tự nhiên. Trong 
khi chất kết dính được làm từ phương pháp kiềm kích hoạt xỉ thép với sự thay thế một phần 
của tro bay từ 30%-50%, hỗn hợp này được kích hoạt bằng dung dịch xút có nồng độ cao và 
natri silicat để làm chất kết dính cho bêtông. Kết quả chỉ ra cường độ chịu nén của bêtông đạt 
được từ 26.5 đến 36 MPa tại 28 ngày. Độ sụt và độ chảy của bêtông được cải thiện khi sử 
dụng tro bay để thay thế một phần cho xỉ thép, tuy nhiên, việc sử dụng hàm lượng lớn tro bay 
gây nên ảnh hưởng tiêu cực cho những đặc tính của bê tông như cường độ, vận tốc xung siêu 
âm, điện trở suất bề mặt.  
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tốc xung siêu âm.   

  

 


