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Abstract: 
 

The research aims at proposing an innovative application of using Fourier transform infrared 
(FTIR) to examine the microstructure of a new no-cement SFC binder paste, which is 
fabricated with mixture of ground granulated blast furnace slag (GGBFS). Type F fly ash, and 
circulating fluidized bed combustion (CFBC) fly ash. 15% CFA is used as the main activator 
to trigger the hydration of various mixtures of GGBFS and FFA. The results show that CFA 
mainly consists of portlandite (Ca(OH)2) and anhydrite (CaSO4) which attributes to the 
hydraulic property of SFC powder. The main hydration products of the hardened paste are 
ettringite (AFt) and calcium aluminum silicate hydrate (C-A-S-H) gel. An increase in FFA 
addition leads to the higher degree of AFt precipitation induced by an increase of active 
alumina.         
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Tóm tắt: 
 
 
Mục đích của nghiên cứu hiện tại nhằm đề nghị sử dụng kỹ thuật quang phổ chuyển đổi hồng 
ngoại (FTIR) cho việc phân tích vi cấu trúc của hỗn hợp vữa chất kết dính không xi măng SFC 
vốn được chế tạo từ 100% hỗn hợp phế phẩm công nghiệp gồm xỉ lò cao (GGBFS), tro bay 
loại canxi thấp (FFA), và hoạt chất từ phế phẩm tro bay từ công nghệ khử lưu huỳnh (CFA). 
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng CFA chủ yếu được cấu thành từ canxi hydroxit (Ca(OH)2) và 
thạch cao khan (CaSO4) góp phần chính yếu quyết định tính chất thủy hóa của hỗn hợp vữa. 
Sản phẩm thủy hóa chủ yếu của hỗn hợp vữa bao gồm ettringite (AFt) và chất keo dính 
calcium aluminum silicate hydrate (C-A-S-H). Tăng hàm lượng FFA làm tăng hàm lượng 
alumina và dẫn đến tăng hàm lượng sản phẩm thủy hóa Aft.   
         
 
           Từ khóa: Tro bay CFBC; Tro bay canxi thấp; Xỉ lò cao; Chất kết dính không xi măng; 
Quang phổ chuyển đổi hồng ngoại (FTIR).   

  

 


