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Abstract: 
 

This study investigates the application of unground rice husk ash (URHA) as fine aggregate in 
mortar. Mortar samples, which typically have 0-50% URHA as the total aggregate volume, is 
prepared to achieve the green development of construction material industry. Mixtures are 
designed in accordance with water-to-binder (W/B) ratios of 0.5 and aggregate-to-binder 
(A/B) ratios of 2.6. A number of indicators for assessment of influence of URHA on mortar 
are conducted by determination of bulk density, water absorption, length change, compressive 
and flexural strength. Result shows that compressive strength rises with increases in the 
percentage of RHA up to 30% replacement. Addition of URHA significantly decreases density 
but slightly increases water absorption. The analysis results indicate that the utilization of 
URHA has positively affects the producing green mortar in the future and URHA can be used 
for low-medium cost material.  
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Tóm tắt: 
 
 
Nghiên cứu này nhằm để nghiên cứu ứng dụng của tro trấu thô (URHA) như cốt liệu nhỏ cho 
sản xuất vữa. Những mẫu vữa với hàm lượng tro trấu thô là 10, 20, 30, 40 và 50% được sản 
xuất hướng tới vật liệu xanh. Hỗn hợp được thiết kế với tỷ lệ giữa nước và chất kết dính 
(W/B) là 0,5 và tỷ lệ cốt liệu và chất kết dính là 2,6. Một số phương pháp đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của URHA trên vữa được tiến hành bằng cách xác định khối lượng thể tích, độ hút 
nước, thay đổi chiều dài, cường độ chịu nén và uốn. Kết quả đã được tìm thấy rằng cường độ 
chịu nén của vữa tăng lên với 30% sự  thay thế  URHA. Thêm vào tro trấu thô làm giảm khối 
lượng thể tích nhưng độ hút nước sẽ tăng. Kết quả phân tích cho thấy, việc sử dụng tro trấu thô 
có ảnh hưởng tích cực đến việc sản xuất vữa xanh trong tương lai và URHA có thể được sử 
dụng cho vật liệu có chi phí trung bình thấp.       
 
 
           Từ khóa: Tro trấu thô; Vữa xanh; Vật liệu có chi phí thấp; Độ hút nước; Cường độ 
chịu nén.   

  

 


