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1. Đặt vấn đề 

Nhiệt độ nung gạch Chămpa, cho dù có một số nhận định [1, 2] là nung non (dưới 900o C), song chưa 
hoàn toàn nhất quán với thực tế. Ví dụ, gạch tại khu A trong thánh địa Mỹ Sơn có độ cứng rất cao, chứng tỏ 
nhiệt độ nung phải lớn. Mặt khác, tại nhiều nơi gạch đúng là nung non (qua quan sát bề ngoài). Các công 
trình tu bổ bảo tồn tháp Chămpa đều gặp phải hiện tượng gạch bị mủn (kể cả gạch gốc lẫn gạch phục chế có 
nhiệt độ nung dưới 900o C). Có ý kiến cho rằng gạch nung non là tác nhân tăng cường, thậm chí còn coi là 
nguyên nhân chính gây mủn gạch. Việc trùng tu tháp với yêu cầu tăng cường tuổi thọ khiến cho vấn đề chế 
độ nhiệt nung gạch trở nên “nóng” vì nếu nung thấp nhiệt thì nguy cơ hư hỏng gạch tăng cao. Khi tiến hành 
tu bổ tháp Phú Diên (Thừa Thiên - Huế) nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích nhằm tìm hiểu nhiệt độ 
nung gạch cổ. Bài báo này trình bày nội dung và các kết quả đạt được của nghiên cứu này. 
2. Tình trạng kỹ thuật công trình 

Tháp cổ Chămpa Phú Diên nằm tại thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. Theo kết quả khảo cổ học, tháp có tuổi thọ chừng 1200 năm. 

Tháp có kết cấu khối xây rã rời, gạch xếp lộn xộn; thân tháp dày chừng (0,6 – 0,8) m được xây 
theo kiểu Chămpa, tức là không có mạch vữa, khe hở giữa các viên xây dày không đến 1 mm. Bên 
ngoài tháp thuần một màu gạch, bên trong tháp có sự phân cấp: phần dưới (độ cao tới 1,0 m) gạch có 
màu trắng bên ngoài; trên đó là các lớp gạch màu cam, vàng sẫm, nâu và có vẻ rất non. Toàn bộ mặt 
tháp có nhiều chỗ bề mặt gạch bị mủn, có chỗ bấm được vào bằng tay. Trong quá trình thi công khi 
gặp mưa từ trong thân tường qua các khe nứt thấy chảy ra nước màu đen, còn mặt ngoài bột gạch bị 
rửa trôi tạo thành các dòng nước màu đỏ gạch. Khi mới khai quật ra, tháp có nhiều gờ chỉ và đường 
chạm hoa văn còn sắc nét, nhưng sau thời gian chờ triển khai dự án (chừng 2 năm) các gờ chỉ cũng 
như đường chạm đã bị mòn vẹt, tròn cạnh. Điều đó chứng tỏ gạch bị mềm nhiều và tốc độ phong hoá, 
bào mòn đối với gạch là rất lớn. Nhìn bề ngoài chất lượng gạch rất không đều nhau. Một số viên khá 
cứng, nằm tại phần dưới (19 hàng từ nền tháp) ở mặt trong, các viên bên trên màu cam, mềm hơn, mặt 
ngoài gạch đồng màu đỏ cam nhưng độ cứng bề mặt yếu, có độ hút nước lớn. 
3. Nghiên cứu gạch tháp Phú Diên 
31. Những thông tin ban đầu về gạch Phú Diên [1]: 
- Xác định thành phần khoáng theo phương pháp nhiễu xạ Rơnghen: 

Thạch anh:                              30 – 34% 
Felspat                                    11 – 15% 
Mica                                        22 – 26% 
Clorit                                         7 – 10% 
Gơtit, hematit                            7 – 10% 
Amphibon                                   5 – 8% 
Khoáng khác:            Cacbonat, Đôlômit 
Như vậy chủ yếu phát hiện được các khoáng thiên nhiên trong nguyên liệu đầu vào. Tại đây không thấy 

xuất hiện mulit – một khoáng đặc trưng của quá trình kết khối sét tại nhiệt độ cao như những loại gạch đỏ 
thông thường. Sự có mặt của đôlômit, cacbonat là những chất kết hợp với caolinit tạo thành các chất dễ chảy, 
phân huỷ ở 765 – 9100C, sự tồn tại cacbonat, đôlômit chứng tỏ nhiệt độ nung chưa cao quá 9000C. Có thể gạch 
được nung non. Cũng tại đây, sự có mặt của gơtit cũng khó giải thích. Xác định nhiệt độ nung gạch cổ của 
người xưa là việc không đơn giản vì chưa có quy trình.   
3.2. Diện mạo bề ngoài gạch 

Thông thường gạch nung già có màu đỏ cam sậm hoặc màu tối, thậm chí khi quá lửa có thể có 
màu đen kèm theo hiện tượng “sùi” mặt, hình dạng méo, cong vênh do bị co lớn (co nhiệt). Còn 
gạch non có màu sắc nhạt, kích thước đầy đặn, hình dạng cân đối. 

Để khảo sát gạch Phú Diên đã lấy mẫu là 5 viên gạch có độ chín (nhìn bề ngoài) khác nhau. 
Các viên có dạng khối chữ nhật, kích thước dao động nhiều: bề dài tới trên 25 cm, bề dày từ 50 – 
60 mm, bề rộng đến 20 cm; màu đủ loại: từ trắng đến màu vàng cam, đỏ cam, đỏ nâu. Một số viên 
có lõi nâu hoặc đen. Một số mặt cắt được chụp và trình bày trong hình 1. 



Xét theo mặt cắt thì mẫu MK5 và MK3 được nung ở nhiệt độ cao hơn; mẫu MK1 rất khó xác 
định : vỏ ngoài mầu trắng, lõi màu đen (độ dày lớp vỏ trắng 1- 2 cm, lớp lõi đen 3- 4 cm). Nếu cho 
rằng gạch Chăm được trộn tro trấu, tro rơm khi tạo hình [1, 2] thì màu đen bên trong có thể là kết quả 
của việc nung non, còn giữ lại màu tro xám. Nếu giữ những quan điểm trên thì nhiệt độ nung giảm 
dần theo thứ tự MK5 – MK2 - MK3 – MK4 – MK1. 

Tuy nhiên, theo hiểu biết về cách nung gốm của người Chăm thì gạch chỉ được nung từng mẻ nhỏ, 
nhiều lò và có chất lượng không đồng đều, do đó điều kiện nung cũng không như nhau. Suy đoán độ chín 
của gạch theo màu sắc chưa phải là hợp lý từ góc độ khoa học. Màu gạch phụ thuộc vào thành phần 
khoáng - hoá của nguyên liệu sét cũng như điều kiện nung. 

Về màu của gạch: Theo tài liệu [8]: Màu sắc sản phẩm chủ yếu là do các ôxit, nhất là ôxit sắt hình 
thành: Nếu nung sét trong môi trường oxi hoá thì các dạng sắt trong sét chuyển hoá thành ôxit sắt Fe2O3, còn 
màu thì phụ thuộc vào hàm lượng của nó, cụ thể như sau (xem bảng): 
Fe2O3, % 0,8 1,3 2,7 4,2 5,5 8,5 10,0 Nung cháy 
Màu gốm Trắng Gần 

trắng 
Vàng 
tươi 

Vàng Đỏ tươi Đỏ Đỏ tối Màu tối 

         
Trong môi trường khử ôxi (phục hồi) thì Fe2O3 chuyển thành sắt FeO và thành magnetite, màu có 

thể trở thành xám tối, thậm chí là đen. Màu xám tối của lõi phải chăng là do môi trường nung thiếu 
ôxy?  
3.3. Thành phần hoá học  

Thành phần hoá học của các mẫu gạch Phú Diên được xác định tại Phòng phân tích hoá, Viện Vật 
liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng theo TCVN 7131-2001. Kết quả cho trong bảng 1.  
Nhận xét:  
- Lượng Fe2O3 dao động từ 4,31 đến 8,94, vậy màu sắc phải dao động từ vàng đỏ tối, riêng màu 

trắng phải tìm hiểu thêm để lý giải tiếp; 
- Lượng mất khi nung (MKN) lớn của các mẫu MK1, ruột MK3 cho phép nghĩ rằng trong gạch còn một 

lượng nước liên kết hoặc chất hữu cơ nào đó (theo phương pháp thử thì các mẫu được sấy đến 1100 C nên 
lượng nước ở đây không thể là nước tự do). Đã kiểm tra lại tại Phòng VLVC, khoa Hoá, ĐHQGHN cho 
phép khẳng định số liệu trên (MKN cỡ 6,0 – 10,0 %); 

Bảng 1. Thành phần hoá học của các mẫu gạch  
Mẫu MK4 VMK3 RdMK3 VMK1 MK5 RMK2 RMK1 

MKN 1,17 1,08 6,40 8,05 1,27 1,59 9,97 
SiO2 68,45 65,39 60,73 60,15 64,77 66,75 59,72 

Fe2O3 6,87 7,11 7,75 4,31 8,94 7,19 5,27 
Al2O3 16,89 19,12 18,64 22,78 19,60 18,16 20,39 
CaO 0,30 0,32 0,26 0,12 0,33 0,24 0,13 
MgO 1,44 1,89 1,40 0,47 1,07 1,58 0,82 
SO3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
K2O 3,13 3,04 3,04 2,79 2,33 2,66 2,33 
Na2O 0,28 0,44 0,23 0,23 0,17 0,18 0,19 
Ti2O 0,94 1,12 0,91 0,82 0,92 1,14 0,82 
Tổng 99,47 99,51 99,36 99,72 99,40 99,49 99,64 

          Ghi chú: VMK3 là vỏ của MK3 / RdMK3 là ruột đen mẫu MK3… 
- Hàm lượng SiO2 đều trên 55%, tổng lượng (Al2O3 + TiO2) xấp xỉ 20%, cho phép nhận xét sét vào 

loại khó chảy. Tuy nhiên trong thành phần còn có chất trợ dung là các ôxyt kiềm làm cho sét dễ 
chảy hơn; 

- Thành phần K2O tương đối cao (cỡ 3,0%) và cao hơn nhiều so với Na2O, cho phép nghĩ rằng 
khoáng sét thuộc loại caolinhit hoặc illit, có nguồn gốc ortoclase.   Trong  số  cao lanh  của Việt 
Nam 
cũng có những loại có lượng K2O cao tương tự như Bích Nhôi (2,62%), Sơn Mãn (2,4%), Quảng 
Bình (3,24%) [4], A Lưới (2,60 – 3,22%) [5]; Tổng hàm lượng ôxyt kiềm dao động từ 2,50 – 
3,48%; 

- Trong khi CaO của tháp Phú Diên rất nhỏ (dưới 1,0%) thì gạch ở nhiều tháp lại có hàm lượng khá 
cao: Bằng An (5,2%), Cánh Tiên (2,2%), Hoà Lai (2,5%). Điều này cho phép nhận định là gạch 
của Phú Diên mang tính axit cao hơn nơi khác; 



- Hàm lượng SO3 bằng 0,0 cho thấy khó có khả năng ăn mòn dạng sunphát – một dạng ăn mòn của 
gạch làm từ đất nhiễm phèn (đất chua mặn). 

Giả thiết về lượng MKN 
- Gạch mẫu MK1 mới chỉ được nung ở nhiệt độ dưới 8000C nên chưa phân huỷ hết nước của nhóm 

hydroxyl trong các bát diện Al (OH)6
3- của khoáng sét, lượng MKN ở đây chủ yếu do nhóm OH- bị phân 

huỷ; 
- Lượng MKN ở đây do sự phân huỷ của chất hữu cơ còn dư: hoặc là rơm, tro trấu, hoặc là nhớt ô dước 

như trong tài liệu [1] giả thiết, khi đó lượng MKN phụ thuộc vào hàm lượng chất hữu cơ được trộn 
vào gạch ban đầu (ít phụ thuộc vào nhiệt độ nung); 

3.4. Vi cấu trúc  
Một số mẫu được khảo sát vi cấu trúc bằng kính hiển vi điện tử quét (hình 2). 

Nhận xét: 
- Cấu trúc các mẫu gạch đều rất xốp, dày đặc lỗ rỗng cỡ 0,01 m, trên nền đó còn có một số lỗ rỗng 

cỡ 1m. Đó có thể là dấu tích của các hạt bụi tro trấu hay rỗng cấu trúc hình thành nhờ sản phẩm 
khí hình thành trong quá trình nung; 
 

 
Hình 1. Ảnh của 5 mẫu gạch 

- Một số hốc lớn có kích thước trên 50 m trong tất cả các mẫu; có thể là dấu vết rơm rạ và bột tro 
mịn trộn trong đất bị cháy, tại mẫu VMK1 các dấu tích này tạo nên bề mặt xốp dạng lưới (Hình 2). 
Tại mẫu MK3 phóng to cho thấy toàn bộ bề mặt chỉ là các mảnh gốm cháy dính vào nhau. 

Như vậy: cấu trúc gạch hoàn toàn xốp, tại các mẫu gạch nung già MK3 cấu trúc được hình thành bởi 
các mảnh gốm cháy dính chặt vào nhau, khá cứng chắc. Tại các mẫu nung nhiệt thấp hơn thì trên nền 
gạch dày đặc các lỗ vi rỗng, có nhiều vết tích trấu, tro rơm, một số lỗ rỗng thô - dấu vết công nghệ. 



 

Hình 2. Ảnh cấu trúc vỏ MK1 
 

3.5. Độ hút vôi 
Theo Butt [8] tại 700o C khoáng caolinit bị phân tích thành anhydryt kaolinit – một sản phẩm rất 

nhạy cảm với phản ứng với vôi, và là một loại khoáng hoạt tính. Các mẫu gạch, nếu được nung dưới 
10000 C thì hoạt tính của các oxit silic và nhôm sẽ được thể hiện. Đã kiểm tra điều này qua độ hút vôi 
theo TCVN 3755 – 1982 (phương pháp nhanh). Kết quả trên bảng 2. 

 
Bảng 2. Độ hút vôi của các mẫu gạch Phú Diên 

(Thí nghiệm tại Khoa hoá vô cơ Đại học Tổng hợp Hà Nội) 
Mẫu VMK1 RMK1 VMK3 RMK3 RMK2 MK2 MK5 BMKđỏ 

mgCaO/g 68,99 73,51 9,85 4,93 18,70 26,30 23,0 38,20 
Ghi chú: BMKđỏ - bột mầu đỏ lấy từ vỏ mẫu MK2  

Nhận xét: Các mẫu MK1 có hoạt tính mạnh nhất (nung non), MK2 có hoạt tính trung bình, MK3 
có hoạt tính yếu nhất. Các chuyên gia coi hoạt tính các mẫu giống như đất puzolan  - vật liệu mang 
tính axit dễ phản ứng với vật liệu dạng bazơ giống như XMP. Tác động của gạch non (có cấu trúc 
định hình) với vôi, ximăng porland dễ dẫn đến huỷ hoại cấu trúc gạch. 

Như vậy, với kết quả phân tích này đã có thể kết luận là nhiệt độ nung tăng dần theo thứ tự sau: 
MK1 – MK2 – MK4, MK3 – MK5. 
3.6. Kết quả vi phân tích điện tử dò 

Phương pháp vi phân tích điện tử dò có thể đo lượng vật chất từng điểm. Mẫu được phân tích và 
chụp ảnh tại các điểm khác nhau: trong lõi và trên bề mặt. Kết quả: 

Thành phần khoáng vật của mẫu gồm các khoáng vật sét chủ yếu là loại hydromica (illite) và ít 
hơn là smectit (MK3-N, MK2-T, MK-7). Như vậy có thể chắc chắn là gạch Phú Diên được làm từ 
loại sét ilite (giàu hydromica). Căn cứ hình ảnh chụp được có thể thấy: các hạt thạch anh chưa nóng 
chảy, chưa hoà tan vào khối lỏng của fenpat kali (fenpat kali bắt đầu nóng chảy ở 11000 C và trong 
khối lỏng của nó thạch anh bắt đầu hoà tan). Như vậy nhiệt độ nung MK2 thấp hơn nên các hạt thạch 
anh chưa bị chảy. Tuy nhiên các hạt SiO2 đã bắt đầu bị biến dạng, rạn nứt. Đối với MK3, MK5 đã bị 
nhiệt xâm thực (nhiều lỗ rỗng), chứng tỏ được nung cao hơn MK1, MK2. Phỏng đoán MK3, MK5 
được nung xấp xỉ 1000o C. 
3.7. Thành phần phân pha 

Được nghiên cứu trên giản đồ nhiễu xạ tia X, ghi trên máy D8 Advance (BRUKER) của Đức tại 
khoa Hoá ĐHKHTN với Cu, Kỏ, ở = 1,54056 góc 2ố = (2 – 75)0. Kết quả thu được là các giản đồ. 
Trên các giản đồ đều thấy các khoáng thông thường: thạch anh (tất cả các mẫu), MgAl2O4 (MK3), 
ortoclaze (RMK2, VMK1) và mulit (ở MK3, MK4, MK5 nhưng ít). 
Nhận xét: 



- Phân tích XRD thấy nổi bật nhất là thạch anh (SiO2) ở góc 2608 với giá trị dhkl = 3,34A0 có 
cường độ cao nhất. ở mẫu MK1 cả vỏ lẫn ruột đều có felspat kali tức ortoclase K(AlSi3O8), (chưa tan 
hết) tương ứng với lượng K2O cao trong các mẫu. 
- Riêng mẫu MK3 và đặc biệt là MK4, MK5 đã bắt đầu có mầm tinh thể mulit. Có lẽ tại một số vị trí của 
các mẫu đã có nhiệt độ đạt 10000 C. Các mẫu gạch này đều có độ cứng cao, mảnh vỡ có cạnh cứng sắc. Các 
mẫu khác có lẽ nung ở nhiệt độ thấp hơn. 
- Mặc dù trong thành phần hoá hàm lượng Al2O3 và SiO2 đều rất cao nhưng trong các phổ XRD của nhiều 
mẫu VMK1, RMK1, RMK2, RdMK3 đều chưa thấy xuất hiện mẫu đặc trưng cho pha mulit 3Al2O3.2SiO2. 
Điều đó chứng tỏ các mẫu gạch này nung chưa đến 10000C. Các mẫu trên ngoài các pha thạch anh, ortoclase 
đều không thấy các pic sản phẩm phản ứng giữa SiO2 và Al2O3. Do đó nhiệt độ nung chỉ có thể thấp khoảng (< 
800 – 900)0C. Tại vùng nhiệt đó nước cấu trúc trong các nhóm hydroxyl đều đã mất. Như vậy MKN có lẽ chỉ 
do thành phần hữu cơ trong gạch: có thể được đưa vào sau khi nung (khi mài)?. Hay là có sự tái hợp nước của 
anhydryd?  
3.8. Phân tích nhiệt vi sai 

Các giản đồ DTA, DTG, TG của một số mẫu được ghi trên thiết bị Labsys TG/DSC SETARAM 
(Pháp) tại khoa Hoá - ĐHKHTN - ĐHQGHN. Mẫu được nung đến nhiệt độ tối đa là 12000C, tốc độ 
nâng nhiệt cố định 100/min, môi trường lò nung là không khí.  
Nhận xét: 
- Giản đồ của RMK1 cho thấy tại vùng (106 – 300)0C có giảm khối lượng khoảng 14,58%, ở vùng 
(350 – 800)0C giảm khối lượng 6,37%, trên 8000 C không thấy peak giảm đáng kể (hết nước liên kết); 
- Giản đồ của VMK1 có sự giảm khối lượng trong khoảng (110–700)0C và có pic ở khoảng 1090C; 
lượng mất là 17,22% (nhiều hơn MK3).   
- Giản đồ VMK3 có pic giảm khối lượng ở khoảng (100 – 350)0C, sau đó đến 8000 C giảm 2,13%. Có lẽ 
là vỏ nên lượng vật chất dễ cháy (hữu cơ mới ?) mất triệt để hơn;  

Việc giảm khối lượng lớn (ở 1000 – 3000) của MK1 nhiều chứng tỏ lượng nước liên kết tinh thể ở 
MK1 nhiều hơn MK3. Liệu có khả năng tái hợp nước của anhydryd kaolinit?. Nếu có thì rõ ràng quá 
trình nung MK3 triệt để hơn MK1 (nung già hơn). Việc có mặt của các vùng giảm khối lượng (nước 
hoặc chất dễ cháy) ở vùng nhiệt độ thấp dưới (gần) 8000 C trong gạch đã nung chỉ có thể giải thích 
bằng giả thiết sau: 
 - Còn nước liên kết thuộc nhóm hydroxyl trong đất sét ở gạch của mẫu MK1.  
 - Có sự tái hợp nước của các hyđroxyd, hình thành các tinh thể của muối có nước. 

Nếu đúng như vậy có lẽ có sự hình thành liên kết A-S-H, nK2O.mSiO2.p H2O. 
Để có cái nhìn khoa học hơn, sẽ xem xét các biểu đồ vi sai nhiệt điển hình của khoáng sét. Cơ sở 

của lý do này là: nếu chưa được nung đến kết khối thì vật chất các mẫu gạch sẽ là sét mất nước (độ 
kết khối thấp). Do vậy trên biểu đồ vi sai nhiệt (DTA) sẽ phản ảnh trạng thái của mẫu đúng như trạng 
thái các khoáng sét khi được nung nóng đến trên 1000o C.  

Mặt khác cũng sẽ dùng quá trình nung sét [7, 8] để lý giải. Có 3 loại sét chính được phân theo 
khoáng tạo ra chúng: Kaolinit, Mônmôrilônit và Ilit. Tại các biểu đồ DTA thường thấy có 2 – 3 hiệu 
ứng thu nhiệt và 1 hiệu ứng toả nhiệt đặc trưng cho các hiện tượng chuyển đổi vật chất mạnh. Đối với 
mỗi loại sét có giá trị riêng miền nhiệt độ cho các hiệu ứng trên. Các giá trị đó được tổng kết tại bảng 
4. 

 
Bảng 4. Các hiệu ứng nhiệt quan trọng trong biểu đồ DTA của các khoáng sét 

Các khoáng sét Kaolinit Mônmôrilônit Ilit 
Hiệu ứng thu nhiệt 1 500 - 1000 1500 – 2300 1000 – 2000 
Hiệu ứng thu nhiệt 2 5000 - 6500 6200 - 7500 5500 - 6500 
Hiệu ứng thu nhiệt 3 - 8200 - 9500 8500 - 9500 
Hiệu ứng toả nhiệt 1 9500 - 9800 9000 - 10000 - 
Hiệu ứng toả nhiệt 2 > 12000   

Bản chất của các hiệu ứng nhiệt trên như sau: 
- Hiệu ứng thu nhiệt thứ nhất: hiện tượng mất nước, tuỳ theo dạng liên kết bền hay không của nước (màng 
mỏng, hấp phụ, tinh thể) mà có giá trị nhiệt độ cao hay thấp; 
- Hiệu ứng thu nhiệt thứ hai: đối với kaolinit và mônmôrilônit thì đây là sự thoát nước liên kết hoá 
học từ mạng tinh thể, bộ khung cơ bản vẫn bảo toàn.Với ilit cũng là sự mất nước hoá học, mạng tinh 
thể bị phá huỷ một phần; 
- Hiệu ứng thu nhiệt thứ ba: không có ở kaolinit, đối với 2 khoáng kia thì đó là sự phá huỷ hoàn toàn 
mạng tinh thể. Trong ilit các khoáng mới hình thành từ hydromica vô định hình; 



- Hiệu ứng toả nhiệt thứ nhất: với kaolinit là lúc mạng tinh thể bị phá huỷ hoàn toàn; tạo thành chất vô 
định hình (phân huỷ anhydryd). Tại nhiệt độ trên 9000C, sét chứa ít chất trợ dung (K2O, Na2O, 
FeO…) bắt đầu hình thành mulit, tướng lỏng lấp đầy các khoảng trống (sự kết khối). Đối với 
mônmôrilônit đây là phản ứng thế chỗ của các iôn: Fe+3, Mg+2 thay thế cho Al+3. 

Hiệu ứng toả nhiệt thứ hai: chỉ có ở kaolinit, đây là lúc mulit kết tinh ồ ạt. 
Tuy nhiên, theo thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương – Viện Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thì: 

Sét hydromica có nhiệt độ nóng chảy thay đổi từ 1400-15000C. Ở điều kiện 100-2000C thì (OH)- bị 
phân ly, ở khoảng 9000C thì khoáng vật trở thành vô định hình, ở nhiệt độ 9500C thì phản ứng tỏa 
nhiệt thể hiện khá rõ: spinel xuất hiên trong sự tăng của nhiệt độ tới 11000C. Tại 11000C mullite sẽ 
hình thành thay thế spinel silicon). Nếu đúng như vậy thì sét của gạch Phú Diên phải nung khá cao 
mới đến độ nóng chảy và có mulit, và MK3, MK5 có lẽ đã được nung tới gần 10000C. 
Nhận xét các biểu đồ thí nghiệm: 

Trên các giản đồ đều có các peak thu nhiệt quanh quẩn 1000 C là phản ứng thoát nước liên kết vật lý; 
các hiệu ứng thu nhiệt khoảng 4000– 4200 C là hiện tượng mất nước hoá học. Không thấy xuất hiện hiệu 
ứng thu nhiệt thứ 3 hoặc hiệu ứng toả nhiệt đặc trưng cho kaolinit. 

Điều này chỉ có thể giải thích bằng việc đã xảy ra hoàn thoàn hiệu ứng thu nhiệt này của ilit trong 
lần nung gạch, nghĩa là sét đã qua lửa ở 8500- 9500C. Còn lượng nước liên kết có trong gạch được giải 
thích bằng sự hợp nước muộn của các sản phẩm nung sét.  
Lý giải bằng quá trình nung sét: 

* Đất sét có nhiều loại, các loại chính gồm sét và cao lanh; thành phần chính sẽ là các khoáng 
hydroalumosilicat mAl2O3.nSiO2.pH2O – các chỉ số m, n, p có thể thay đổi tạo nên các loại sét khác 
nhau: caolanh, sét, sét phiến và đá phiến sét. Có 3 nhóm sét chính tuỳ theo lượng khoáng chứa: kaolinhit, 
hydrômica (illit) và montmorilonit, có tính chất khác nhau.  

Các biến đổi trong quá trình nung sét là: mất nước cơ học, cháy huỷ các chất hữu cơ, mất nước 
của caolanh và khoáng sét khác, biến tính thạch anh, phân huỷ nhiệt cacbonat và sulphat, co ngót và 
lèn chặt sét. 
- Nước vật lý bay hơi nhiều ở 100 – 1100 C; 
- Hợp chất hữu cơ cháy bắt đầu ở 2000C, nếu đốt nhanh thì sự cháy ở nhiệt độ cao hơn; 
- Sự tách nước của caolanh bắt đầu từ 5000C, phá huỷ lưới tinh thể của caolinhite kèm theo các phản 

ứng thu nhiệt và toả nhiệt. Từ gần 5000 C bắt đầu và kết thúc ở gần 7000C là quá trình thu nhiệt do 
phản ứng mất nước và hình thành anhydrid kaolinit: 
Al2O3.2SiO2.2H2O   Al2O3.2SiO2 + 2H2O  

- Phân huỷ anhydrid xảy ra tại khoảng (1050 – 1100)0C (nước bay hơi hoàn toàn ở 1000 – 10200 C 
[2]):Al2O3.2SiO2     Al2O3 + 2SiO2 

- Tại khoảng 950 – 10500 C bắt đầu có hiệu ứng toả nhiệt – xuất hiện mulit từ việc kết tinh 
glinozem [2]. Mulit kết tinh rõ ở 1050 – 11000 C. Sự kết tinh mulit xảy ra ồ ạt tại nhiệt độ 1100 
– 12000 C; sau đó tại khoảng 1200 – 12500 C có sự hình thành kristobalit (toả nhiệt nhẹ) từ SiO2 
vô định hình [13]; 

- Tại vùng (1370–1420)0C cilimanhite chuyển thành    mulit [12]: 3(Al2O3.SiO2)   3Al2O3.2SiO2 
+ SiO2 

Các khoáng khác cũng có các biến đổi, sẽ được trình bày sau. 
 Quá trình thiêu kết diễn ra tại nhiệt độ cao hơn 950 – 11000 C. Tại đó có phản ứng giữa các sản 
phẩm phân rã của glinozem với fenspat và thạch anh. Spat K – Na bắt đầu ở 11000 C, fenspat Na 
nguyên chất (albit) ở 11800 C, ortoklaz ở 11500 C, thạch anh hoà tan trong khối fenspat nóng chảy 
kèm theo co nhiệt mạnh [13]. Tuy tài liệu không nói rõ phản ứng nhiệt phân sunphat nhưng có thể biết 
SO3 được hình thành và có thể “bay hơi” khỏi sét. 

Vậy thì gạch Phú Diên đã được nung ở nhiệt độ nào?  
Có nhiều cấp độ nhưng gạch màu cam đỏ chiếm đa số. Màu sắc bên ngoài là những số liệu khá “thô”, 

không đủ cơ sở khoa học để kết luận vấn đề. Cần để ý: 
- Trong tài liệu [1]: sự có mặt của đôlômit, cacbonat là những chất kết hợp với caolinhit tạo thành các 
chất dễ chảy, phân huỷ ở 765 – 9100C, sự tồn dư này chứng tỏ nhiệt độ nung chưa cao quá 9000C; 
- Lượng mất khi nung của MK1 lớn so với MK3, MK4 cho phép nghĩ rằng lượng nước liên kết hoá 
học tồn tại trong MK1 nhiều, có thể là nước được tái hợp của hydroxyd kaolinit (hoặc của dạng sản 
phẩm từ sét nung bị mất nước chưa chuyển hoá hẳn), khi đó MK1 đã được nung dưới 8000 C (khoảng 
7000 – 8000); 
- MK3, MK4 có mulit (rất ít): về lý thuyết mulit hình thành ở 9500C và kết tinh nhiều từ nhiệt độ 1100 
– 12000 C, vậy có thể được nung tại 9500 – 10000 C, còn MK1, MK2 nung non hơn; 



- Nhận định MK1 nung non ở trên được khẳng định thêm bằng kết quả khảo sát hoạt tính thông qua 
độ hút vôi của các mẫu gạch:  
- Trên giản đồ phân pha việc giảm khối lượng lớn (ở 1000 – 3000) của MK1 nhiều chứng tỏ lượng 
nước liên kết tinh thể ở MK1 nhiều hơn MK3. Liệu có khả năng tái hợp nước của anhydryd kaolinit?. 
Hiện nay chưa có tài liệu nào kết luận điều này. Nếu có thì rõ ràng quá trình nung MK3 triệt để hơn 
MK1 (nung già hơn). 
- Sự có mặt của felspat kali – chất phân rã tại 11000C, tức là có chỗ trong gạch chưa đạt đến nhiệt độ này, 
đồng thời đây cũng là chất trợ dung (giảm nhiệt nóng chảy); 
- Sự vắng mặt hiệu ứng thu nhiệt thứ 3 của sét ilit (gạch Phú Diên) cộng với lượng mulit nhỏ chứng tỏ 
mulit của MK3, MK4 được hình thành tại khoảng nhiệt 8500 - 9500 C; 

Như vậy, gạch tháp Phú Diên đã được nung ở các nhiệt độ khác nhau, từ dưới 8000C đến 9500C 
hoặc cao hơn nữa. Chất lượng và độ bền lâu của gạch được quyết định nhiều bởi nhiệt độ nung này. 
Bàn về vai trò của nhiệt độ nung: 

Trong quá trình nóng chảy của sét, các chất gốc bền nhiệt (ôxyt silic) hoặc các sản phẩm bền 
nhiệt (mulit) sẽ được các dung dịch nóng chảy bao bọc, liên kết các tiếp xúc để khi nguội đi hình 
thành hệ xương vững chắc, chịu được tác động cơ học cũng như hoá học. Mulit là chất rất khó nóng 
chảy (nhiệt độ nóng chảy của nó là 19100 C), rất cứng (độ cứng 7,5), rất bền vững với các axit, kể cả 
đun sôi lâu dài trong axit, có độ dãn nở nhiệt thấp và đều đặn (được ứng dụng làm đồng hồ đo nhiệt). 
Khi chưa được nung đến thiêu kết, lượng chất nóng chảy ít, sẽ không thể hình thành hệ xương bền, 
các tác động như: biến dạng nhiệt ẩm, co nở thể tích của sản phẩm phản ứng hoá học, vật lý,… dễ phá 
vỡ cấu trúc gạch, làm chúng suy thoái: tan rã, nứt nẻ, hoá bụi,… dưới tác động bào mòn và ăn mòn 
của môi trường. Cấu trúc vững chắc còn làm gạch bền với tác động trương nở thể tích khi kết tinh các 
muối như NaCl, Na2SO4.nH2O… tiềm ẩn trong sét nguyên liệu. Mặt khác trong quá trình nung ở nhiệt 
độ cao, các chất chứa lưu huỳnh sẽ bị phân huỷ và bay hơi làm giảm nguy cơ ăn mòn vật liệu từ bên 
trong. 
4. Kết luận 
- Kết quả phân tích cho phép khẳng định đa số gạch tháp Phú Diên đã được nung ở nhiệt độ từ 7000 đến 
8500C, một số viên được nung từ 8500 đến dưới 10000C. Đặc biệt có thể có viên chỉ được nung dưới 
8000C, nghĩa là đất sét chưa phân huỷ và biến chất hoàn toàn; do đó có thể tiềm ẩn nguy cơ suy thoái gạch 
tại những viên hoặc phần của viên; 
- Những viên gạch non có hoạt tính mạnh đối với vôi. Trong khi đó cấu trúc gạch đã tương đối định hình song 
nội liên kết lại rất yếu. Việc tương tác các puzolan của gạch non với các chất có chứa vôi (kể cả ximăng porland) 
là bất lợi cho độ bền lâu vì sẽ có tác động làm mất ổn định cấu trúc vốn đã rất yếu lại tiềm tàng năng lực phản ứng 
hoá. Vì vậy, không nên sử dụng xi măng, vôi trong việc tu bổ phục hồi khối xây; 
- Nâng cao nhiệt độ nung gạch từ trên 8500 đến 9500 C trong đó giá trị nhỏ thuộc về loại sét nhẹ lửa 
hoặc có chất trợ dung, giá trị cao cho sét nặng lửa. Sản phẩm có độ bền môi trường cao, tính năng cơ 
lý tốt và giảm thiểu nguy cơ ăn mòn gạch các dạng như: tăng thể tích muối trong cấu trúc, suy thoái 
cấu trúc do trao đổi chất… 
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