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TÓM TẮT 

Thành phần hóa học và đặc tính của tro bã mía (BA) được xác định bằng phương pháp nhiễu tia X (XRD), chụp 
ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và phương pháp phân tích huỳnh quang tia X (XRF). Kết quả cho thấy BA có hàm 
lượng silic dioxit, nhôm oxit cao và hàm lượng nhỏ các oxit của sắt, kiềm và kiềm thổ. BA được sử dụng để thay thế 
một phần felspat trong chế tạo gạch ceramic. Gạch ceramic đã được thay thế một phần felspat bằng BA được phân 
tích một số chỉ tiêu theo phương pháp tiêu chuẩn. Kết quả cho thấy lượng BA thay thế một phần felspat (20%) không 
ảnh hưởng đến chỉ tiêu nghiên cứu của gạch ceramic.  
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ABSTRACT 

Chemical composition and characterization of the sugar cane bagasse ash (BA) was determined by using X-ray 
diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray fluorescence (XRF).  The results shows BA has a 
high silica dioxide, aluminum oxide  and small amount of iron, alkali and alkaline oxides. BA is used to replace a part 
of feldspar in the manufacture of ceramic tiles. Ceramic tiles replaced feldspar with BA analyzed a number of 
indicators according to standard method. Results showed that BA replacement of partial feldspars (20%) did not 
affect the research target of ceramic tiles. 
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