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Tóm tắt: 
 

Tro bay loại F nhà máy nhiệt điện Duyên Hải được dùng để thay thế xi măng với các tỉ lệ khối 
lượng là 0%, 10%, 20% và 40%, tỉ lệ nước/chất kết dính là không đổi 0,3 và phụ gia giảm nước 
được sử dụng ở tỉ lệ 0,8% khối lượng chất kết dính. Cường độ chịu nén và cấp chống thấm của bê 
tông được xác định tại các thời điểm 28, 56 và 90 ngày. Kết quả cho thấy, cường độ chịu nén bê 
tông có phụ gia giảm nước sau 28 ngày tăng khi 10% và 20% tro bay được sử dụng để thay thế xi 
măng so với mẫu đối chứng trong khi cường độ chịu nén của bê tông 40% tro bay chỉ tăng hơn so 
với mẫu đối chứng sau 56 ngày. Tro bay góp phần tăng khả năng chống thấm của bê tông khi tỉ lệ 
thay thế xi măng từ 20% đến 40%. Trong giới hạn nghiên cứu của bài báo, tác giả đề xuất sử dụng 
20% tro bay thay thế xi măng vì góp phần tăng cả cường độ chịu nén và khả năng chống thấm của 
bê tông sau 28 ngày tuổi.        
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Abstract: 
 

Class F fly ash from Duyen Hai power station is used to replace original Portland cement 
(OPC) at the proportions of  0%, 10%, 20% and 40% (by weight of cementitious material) 
while the water and cementitious material ratio is kept constant at 0.3 and the water reducing 
admixture is also used at the proportion of 0.8% by weight of cementitious material. 
Compressive strengths and water resistance of concrete are determined at 28, 56 and 90 days. 
The results shows that when 10% and 20% fly ash is used to replace OPC, the compressive 
strength of concrete increases after 28 days compared with the control samples without fly ash 
while the compressive strength of 40% fly ash concrete is higher than that of the control 
sample after 56 days. The results also show that 20% and 40% fly ash concrete increase the 
water resistance compared with the control samples. Within the range of investigation, the 
optimum of fly ash replacement proportion is 20% as it increases both compressive strength 
and water resistance after 28 days.   
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