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Abstract: 
 

The present study aims to investigate the possibility of recycling phosphogypsum (PG), which 
is a by-product of the fertilizer industry, for producing no-cement mortar (NCM). The PG 
powder was mixed with ground granulated blast furnace slag (GGBFS), carbide slag (CS), 
calcium hydroxide (CH) at different compositions to prepare the NCM samples for the 
investigation. A systematical evaluation about characteristics of the NCM was reported at both 
fresh and hardened stages, including flowability, setting time, unit weight, and compressive 
strength. Additionally, microstructural properties of the NCM samples were examined using 
advanced analysis techniques of a scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffraction 
(XRD). Furthermore, a cost analysis was also performed to show the capability of the real 
application. The test results show great potential for utilizing the above materials for the 
production of NCM with properties that meet the requirements for real practice.       
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Tóm tắt: 
 
 
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu khả năng tái chế phosphogypsum (PG), một phế phẩm của 
ngành công nghiệp phân bón, trong sản xuất vữa không xi măng (NCM). Bột PG được trộn 
với xỉ lò cao nghiền mịn (GGBFS) và xỉ các bua (CS) hoặc canxi hyđrôxít (CH) với các hàm 
lượng khác nhau để chuẩn bị mẫu NCM dùng cho nghiên cứu. Một hệ thống đánh giá đặc tính 
của NCM đã được báo cáo ở cả giai đoạn tươi và đóng rắn, bao gồm: độ chảy, thời gian ninh 
kết, khối lượng thể tích và cường độ chịu nén. Ngoài ra, các tính chất vi cấu trúc của các mẫu 
NCM đã được kiểm tra bằng các kỹ thuật phân tích tiên tiến của kính hiển vi quét điện tử 
(SEM) và nhiễu xạ tia X (XRD). Hơn nữa, phân tích chi phí cũng được thực hiện để đánh giá 
khả năng ứng dụng ngoài thực tế. Các kết quả thực nghiệm cho thấy một tiềm năng lớn trong 
việc sử dụng các vật liệu nêu trên vào sản xuất NCM với các tính chất đáp ứng các yêu cầu 
cho ứng dụng ngoài thực tế.  
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