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Tóm tắt: 
Cơ chế pôlime - hóa đất thành đá đã được nước ngoài thể hiện trong xây 

dựng và giao thông, nhất là giao thông, từ hơn một thập kỷ qua, được biết như 
dựa trên cơ sở khoa học của sự xuyên sinh. Một số thực nghiệm đạt thành công 
hay chưa đạt thành công ở Việt Nam như Beestar, Con-Aid, Ecocurie, v.v. Gần 
đây có sự thành công tốt đẹp của một hợp chất hóa học SA44 và LS40, có tên 
chung là ligno-sulfonate dùng trong việc làm mặt đường từ nông thôn đến đô thị 
cho thấy khả năng ứng dụng của nó không chỉ trong giao thông mà trong cả xây 
dựng. Khác với các hóa chất ra mắt trước đây, như Con-Aid hay Ecocurie, chỉ 
làm được mặt đường, hợp chất nói trên, sau khi đã tính được liều lượng đúng 
đắn, có thể, trong chừng mực nào đó, tạo được vật liệu xây dựng ở nông thôn, 
với độ chịu tải cao và càng cao theo thời gian. 

Ðó là một ứng dụng mới trong việc phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Một 
nghiên cứu phát triển (R & D) của hướng này quả là cần thiết và áp dụng của 
thành quả nghiên cứu có thể tiến tới việc lập những kiểu nhà tốt, đẹp, bền, rẻ 
cho các tầng lớp nông dân - công nhân tại nông thôn Nam Bộ, nhất là tại Ðồng 
Bằng Sông Cửu Long. 
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Abstract: 
 

The mechanism of soil hardening by mineral polymerization was strongly 
put in use more than a decade ago in overseas, relying on the basic concept of 
diagenesis, and limited in the area of construction and road building: there were 
Beestar, Con-Aid, Ecocurie, etc... Recently, a liquid solution made of sulfuric acid 
SA44 and lignin LS40 has gained some interesting results, in the road building in 
urban areas and country sides. Different from other additives like Con-Aid or 
Ecocurie, good for road bases, this liquid solution, may serve as a good additive 
in house construction. 

This is a new application in country side development. A good R & D 
programme seems to be necessary, the final result of which could be useful for a 
housing strategy in Eastern Nam Bo and in the Mekong Delta. 
 


