
 

 

HỒ VÔI CỔ DÙNG TRONG KIẾN TẠO XƯA 
 

Hà thúc Giảng 
 

I/ NHẬP ðỀ:  
Nhiều nơi trên thế giới có những kiến tạo 

cổ ñược xây dựng trên hai ngàn năm, ñến nay 
vẫn còn tồn tại như các kiến trúc cổ La Mã, 
kinh thành La Mã, ở Ý, Vạn Lý Trường Thành 
ở Trung Hoa . 

Ở Việt Nam cũng có những kiến trúc cổ 
còn tồn tại từ hơn ngàn năm nay, ñó là các 
Tháp Chàm như Tháp Bà Nha Trang, quần thể 
Tháp Chàm Mỹ Sơn, gần ðà Nẵng, ở tỉnh 
Quảng Nam. ðặc biệt vĩ ñại là thành trì và lâu 
ñài cùng lăng tẩm ở cố ñô Huế, còn tồn tại, 
ñược xây dựng trên hai trăm năm nay. 

 
  

Rải rác khắp nước Việt Nam, còn có rất 
nhiều thành trì, lăng mộ, am, miếu, ñền , chùa, 
ñã xây dựng trên ngàn năm nay, vẫn còn tồn 
tại.  

Những kiến trúc ñó ñã dùng hồ là ñất sét 
nhồi nhuyễn, hay hồ vôi sẽ ñược mô tả sau.  

Trong bài này, ta chỉ ñiểm qua các công 
trình xưa, và xem xét các hồ vôi cổ ñã dùng 
trong kiến tạo các công trình cổ.  
 
II/ HỒ VÔI CỔ DÙNG TRONG KIẾN TẠO 
XƯA: 

Hồ vôi cổ là vôi trộn với các vật liệu khác 
như tro núi lửa pozzolan, lấy từ vùng Pozzuoli 
ở Ý, dùng trong kiến trúc cổ La Mã, hoặc vôi 
trộn với xôi nếp dùng trong xây cất Vạn Lý 
Trường Thành ở Trung Hoa, hoặc vôi trộn với 
mật mía và nước nhớt lấy từ lá các cây ñịa 
phương như cây ô dước, cây bông cẩn, giây tơ 
hồng, dùng trong xây cất lăng miếu, ñình chùa, 
kinh thành xưa, ở Việt Nam. 

Sau ñây là sơ lược các kiến trúc xưa, dùng 
các loại hồ vôi cổ ñược chế biến bằng những 
vật liệu và cách thức khác nhau trong các công 
trình kiến trúc xưa ở La Mã, Trung Hoa và Việt 
Nam. 
1/ Kiến trúc cổ La Mã: 

Hồ vôi cổ, người La Mã dùng xây cất trên 
hai ngàn năm nay gồm có: vôi và hạt tro núi 
lửa, nhỏ hơn 2mm, rời rạc, gọi là tro núi lửa 
pozzolan, lấy từ thị trấn Puzzuoli ở Ý, nơi mà 
trước ñó có núi lửa họat ñộng, ñược trộn với 
nhau theo một tỷ lệ thích hợp cùng với nước, 
ñể tạo thành một thứ vữa dẽo. 

Vữa hồ vôi này ñược dùng trét mạch giữa 
các viên ñá, viên gạch ñể xây tường, thành.  
 

Loại hồ vôi cổ này, sau khi khô cứng biến 
thành một loại ñá rất cứng, chịu ñựng vững 
bền, qua cả ngàn năm. 

Hồ vôi cổ mà người La Mã cổ xưa dùng, 
nay vẫn còn bám dính cứng chắc vào các viên 
gạch bằng ñá hoặc ñất nung.  

Sự kết hợp hồ vôi này cũng là căn bản công 
thức mà ngày nay người ta dùng ñể chế tạo hồ 
vôi. 
Hồ vôi ngày nay dùng vôi trộn với cát và nước.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Ngày xưa người cổ La Mã cũng dùng vôi 
trộn với hạt tro núi lửa Pozzolan và nước mà 
thành. 

 
Thế tại sao hồ vôi cổ lại vững chắc trên hai 

ngàn năm? 
Nhiều người giải thích có hai lý do: Lý do 

hoá học và lý do phương thức thực hiện. 
Lý do hoá học: 
Cát có cấu trúc khác với hạt tro núi lửa. 
Cát là một vật liệu rắn chắc hoàn toàn. Có 

những khoảng trống rất nhỏ trong cấu tạo các 
phân tử trong hạt tro núi lửa Pozzolan.  

Nhờ các khoảng trống ñó, mà vôi ñã kết 
dính ñược rất li ti vào các khoản hở trong các 
hạt tro núi lửa Pozzolan. 

Nhờ vậy mà có rất nhiều lớp vôi làm thành 
những lớp dính kết giữa hồ vôi với vật liệu xây 
cất như gạch, ñá. 

Khi hồ vôi khô ñi thì khối kết hợp ñược 
chắc chắn hơn nhờ có nhiều lớp hồ vôi. 

 
 

Ngoài ra, cách trộn hồ vôi cổ của người La 
Mã xưa khô hơn và khi trải hồ vôi, họ ñã nện 
ñầm thật kỹ từng lớp mỏng. Cuối cùng, cách thi 
công này, ñã làm cho hồ vôi trở nên cứng hơn, 
và kết dính mạnh hơn với gạch hoặc ñá. 

 

 
 
2/ Kiến trúc cổ Trung Hoa: Kiến trúc Vạn 
Lý Trường Thành, Trung Hoa. 

Vạn Lý Trường Thành là một bức thành dài 
của Trung Hoa ñược xây ñắp từ thế kỷ thứ hai 
Trước Công Nguyên, thời vua Tần Thủy Hoàng 
(221 - 206 TCN), cho ñến thế kỷ thứ XVII, ñời 
nhà Minh (1640) mới chấm dứt. 

Trong những thời kỳ ñầu, ở phiá tây cuả 
Vạn Lý Trường Thành, cho ñến thế kỷ thứ 
XIV, thành ñược xây bằng sườn gỗ hai bên, ở 
giữa ñổ ñất và ñá, ñược nện chặt. Về sau, thành 
ñược xây bằng ñá, hoặc gạch nung, ñược tô trét 
dính chặt bằng hồ vôi cổ. 

Người ta dùng hồ vôi cổ làm vật liệu trét  
mạch liên kết giữa các viên gạch, ñá. Vật liệu 
làm hồ vôi cổ trong xây cất Vạn Lý Trường 
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Thành gồm phần chính là vôi ñược trộn với xôi 
dẻo, có ñược bằng cách gỉã vôi với xôi cho ñến 
mức ñộ nhuyễn và ướt. Sự pha trộn cần thiết ñể 
hồ vôi trét dính ñược vào mặt ñá hoặc gạch 
trong lúc xây cất. Hồ vôi này khi khô tạo thành 
một chất dính kết rất cứng rắn, dính chặt với 
gạch, ñá và không bị hư hại bởi thời gian và 
thời tiết. 

 
Cũng nên biết rằng, hồ vôi cổ người Trung 

Hoa xưa sử dụng, ngoài vôi và xôi là vật liệu 
chính, nhiều lúc họ còn dùng một số ít vật liệu 
phụ gia, gia tăng chất keo và tính dẻo như nhựa 
lá cây của những cây ñặc biệt, lòng trắng trứng 
gà, nhựa cây tùng, dầu cá, và cả huyết súc vật. 

Loại hồ vôi này, ñược người Trung Hoa 
thuở xưa dùng ñể xây cất các lăng tẩm, mồ mả, 
dinh thự, cầu cống, vững bền hơn ngàn năm và 
vẫn còn tồn tại ñến hôm nay. 

Sau ñây là công thức hoá học, giải thích 
cho tính chất cứng rắn của hồ vôi cổ mà người 
Trung Hoa ñã dùng. 

Vôi: O-xit can-ci: CaO, Nước: H2O, Tinh 
bột từ xôi: (C6H10O5)n, Thán khí (Carbonic): 
CO2.  

Tinh bột hoá hợp với nước biến thành 
ñường Saccarose. 
(C6H10O5)n+H2O--->(C6H10O5)x+H2O--->C12H22O11 
(tinh bột)      (nước)      (Dextrin),x<n         (ðường Saccarose) 

ðường Saccarose hoá hợp với vôi cho 
Canci Saccarose, theo thời gian. 
 

Ở phòng thí nghiệm ñược kết quả tức thời: 

 
ðun với nước vôi ở 60 ñộ C, Saccarose 

chuyển thành Canci Saccarat theo phản ứng 
sau: 
C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O -----> C12H22O11.CaO.2H2O 
                                                       (Dung dịch can-ci saccarose) 

ðưa khí CO2 vào dung dịch thì có ñường 
và kết tủa CaCO3 theo phản ứng sau: 
C12H22O11.CaO.2H2O+CO2--->C12H22O11+CaCO3+2H2O 
(Canci saccarose) ( Khí Carbonic ) (ðường)   (ðá vôi)  (Nước) 

Sau thời gian lâu, nước bay hơi, ñường khô 
ñi nằm lẫn trong ñá vôi, làm cho ñá vôi càng 
thêm cứng chắc,và không hư hại bởi thời gian, 
phong hoá.  

Hồ vôi sau khi khô, bay hết nước, vào 
những ngày tiếp theo, biến thành ñá vôi có lẫn 
ñường (CaCO3) và kết dính chặt chẽ với mặt 
các viên gạch, ñá ở sát nó. 

Ta thấy Vạn Lý Trường Thành còn tồn tại 
trên hai ngàn năm là một sự chứng minh rõ 
ràng về tính cách vững bền của hồ vôi cổ mà 
người Trung Hoa ñã thực hiện. 
 
3/ Kiến trúc cổ Việt Nam: Kiến trúc tháp 
Chàm. Kiến trúc thành nội, cố ñô Huế. 

Nói về kiến trúc cổ Việt Nam, cần phải 
nhắc ñến kiến trúc các Tháp Chàm. 

Kiến trúc tháp Chàm. 
Dọc theo các tỉnh ở giữa và phiá nam miền 

trung Việt Nam, có những tháp Chàm, xây 
dựng từ cả trên ngàn năm nay, vẫn còn tồn tại. 
Những Tháp Chàm nổi tiếng là tháp Mỹ Sơn ở 
Quảng Nam, Tháp ðôi ở Quy Nhơn, Bình 
ðịnh, tháp Bà ở Nha –Trang, tháp Chàm ở 
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Mường Mán, Phan Rang, và tháp Chàm Mũi 
Né, Bình Thuận. 

 
Tháp Chàm ñược xây dựng theo một kiểu 

kiến trúc ñặc biệt của người Chàm, có hình 
dáng như quả tim ở phía trên, ở phía dưới có 
hình chữ nhật cao, khung cửa bằng ñá ñẽo, cột 
lớn cũng bằng ñá ñẽo, sắp xếp nối tiếp vào 
nhau, hay có thể xây nối kết bằng gạch nung. 
Các ñà ngang và cột bằng ñá ñẽo theo mấu âm 
dương ñể nối khớp với nhau. 

Các tường thành của Tháp Chàm ñược xây 
bằng gạch nung màu ñỏ, ñược trang trí hoa văn 
và ñiêu khắc với những hình ảnh tôn giáo. 

Gạch nung thường dùng cỡ 30 cm x 20cm x 
10cm. 

Người Chàm dùng ñất sét ñược nhồi trộn 
nhuyễn dẻo kỹ càng ñể làm gạch. 

Có lẽ người Chàm xưa dùng ñất sét nhuyễn 
làm vật liệu chính chế tạo hồ nối trét mạch. Có 
người bảo rằng người Chàm ñã dùng ñất sét 
trộn nhuyễn cùng với nước nhớt từ lá cây bời 
lời (Litsea sebifera). Có người cho chất keo 
dính là chất dầu rái (Dipterocarpus Alatus 
Roxb). Có người suy luận, người Chàm dùng 
bột ñất sét nung cạo từ gạch nung làm vật liệu 

chính trộn ñều với dầu rái hay chất keo từ lá 
cây bơì lời làm vữa hồ trét mạch. Có người nói 
là người Chàm dùng ñất sét ở ổ mối ñể làm vữa 
hồ xây cất tháp Chàm.  

Những giả thuyết trên cần ñược nghiên cứu 
kỹ càng với căn bản khoa học mới có thể khẳng 
ñịnh ñược.  

Gần ñây, vào năm 2010, tháp Hòa Lai, ở 
tỉnh Ninh Thuận ñược ñại trùng tu. Qua sự yểm 
trợ của cơ quan UNESCO, cơ quan bảo tồn di 
tích cổ của Việt Nam, ñã thực hiện công tác 
này. Họ ñã cố gắng dùng lại một số gạch ñổ nát 
cũ của người Chàm. Số vật liệu còn thiếu, họ 
dùng ñất sét ñịa phương ñúc lại những viên  
gạch mới. Họ ñã dùng bột gạch mài trộn với 
nước nhớt từ lá ô dước ñể làm hồ nối kết giữa 
mặt các viên gạch. Họ cũng ñúc các viên gạch 
có hình thù ñặc biệt rồi từ ñó ñiêu khắc lại hoa 
văn giống như các hoa văn mà người Chàm xưa 
kia ñã chạm trổ. ðây là bước ñầu chương trình 
sửa chữa và trùng tu tháp Chàm cổ.    

Lá ô dước (Cinnamomun argenteum) có 
chứa chất nhớt. Nhớt lá ô dước ñược lọc ra khi 
lá ô dước ñược giã nhỏ ra. Nhớt này ñược trộn 
ñều với bột gạch làm thành một loại hồ ñược 
dính ướt và trải mỏng làm chất dính kết giữa 
hai viên gạch. Khi hồ bột gạch và nhựa ô dước 
khô ñi, thì lớp hồ ñó tạo ñược sức dính kết 
vững bền giữa hai viên gạch với nhau. 

Kinh thành Huế.  
Thành ñược xây bởi những viên gạch ñất 

sét nung cỡ 29cm x 13cm x 6cm, gọi là gạch 
vồ. Gạch vồ cỡ lớn nhất: 38 x 16cm x 7cm, xây 
tường thành. Gạch nhỏ nhất cỡ 21cm x 9cm x 
6cm ñể xây lan can, mũ tường, nử tường gọi là 
gạch chỉ hay gạch thẻ. 

Các thành của cửa thành như cửa Thượng 
Tứ, cửa ðông Ba, cửa Mang Cá, v v… ñược 
xây bằng ñá tảng cứng cỡ 29cm x 13cm x 6cm. 

Hồ vôi dùng ñể trét mạch giữa các viên 
gạch hay ñá là loại «hồ vôi trộn với mật 
ñường”. 
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Vật liệu ñược dùng trong loại hồ vôi này 

gồm có: 
1/ Vôi ñá, do ñá vôi khai thác từ mỏ, ñược 

nung lên ñể trở thành vôi, gọi là vôi ñá. Vôi ñá 
chiếm trọng lượng và thể tích chính trong khối 
hồ. 

Vôi cũng do vỏ sò vỏ hến ñược nung lên 
mà làm thành. 

2/ Mật miá lấy từ cây mía. Mật miá có ñược 
trong khi nấu nước mía thành mật, ñể trộn với 
vôi ñá, làm phụ chất dính kết . 

3/ Các lá cây có chất dẻo như lá bông cẩn, 
lá ô dước, hay giây cây gởi tơ hồng, ñược giã 
nhỏ lấy nước nhớt trộn thêm vào vôi cho tăng 
chất dẻo và dính trong hồ vôi.  

Với thành phần vật liệu hồ vôi như thế, các 
thành trì, dinh thự, ñền ñài, lăng miếu, cầu 
cống, xây dựng trên mấy trăm năm nay, vẫn 
còn tồn tại.  

Nhân ñây, ta cũng cần giải thích tính chất 
hoá học về sự liên kết chắc chắn của “hồ vồi 
trộn với mật ñường”. 

Vôi: Vôi là một tinh thể bột màu trắng, có 
ñược bằng cách nung nóng các vật liệu như ñá 
vôi, ñá phấn, vỏ sò, vỏ hến ñến nhiệt ñộ 500- 
600 ñộ. 

Cách nung vôi rất ñơn giản, bằng cách ñốt 
ñá vôi, vỏ sò, vỏ hến, san hô, cho nóng lên. Khi 
ñể nguội thì các vật thể ñó vỡ vụn ra, thành tinh 
thể màu trắng, rất nhỏ. ðó là vôi. 

Người Việt Nam ñã biết nung vôi từ ngàn 
xưa qua phong tục nhuộm răng, ăn trầu. 

Công thức hoá học của vôi là: CaO. (Ốc- 
xít can ci) 

ðá vôi, vỏ sò hến là chất ñặc. Công thức 
hoá học của ñá vôi là: CaCO3 

Công thức hoá học giải thích sự ñốt nóng 
ñá vôi, vỏ sò, vỏ hến ñó ñể làm vôi như sau: 
CaCO3+(nhiệt) (ðốt lên)�CaO(Vôi)+CO2(Thán khí,bay lên) 
  ðặc                                       ðặc           Khí 

Hồ Vôi cổ Việt Nam ñược chế biến như 
sau: 

Trộn vôi với nước và mật mía ñể tạo thành 
hồ vôi, làm chất dính kết trong việc trét mạch 
giữa các viên gạch, ñá, trong xây cất tường 
thành, khung cửa bằng ñá, cầu cống, v v.... 

Nhớt dẻo từ các lá thực vật, xem như là 
chất nước, và chỉ là chất phụ gia dính kết với tỷ 
lệ nhỏ, không ảnh hưởng trong phản ứng hoá 
học. 

Phản ứng hoá học giải thích như sau: 
CaO + H2O   �     Ca (OH)2        +             (Nhiệt)  
ðặc     Lỏng            ðặc                             Sức nóng     

Nếu vôi ñể tự nhiên, không ñược giữ kín thì 
trở lại thành ñá vôi và gọi là vôi chết không còn 
dùng ñược nữa. 
Ca (OH)2          +      CO2      �      CO3Ca     +           H2O 
ðặc                             Khí                   ðặc                     Lỏng 
Vôi                     Thán khí             ðá vôi   Nước về sau khô ñi.  

Nếu ñược làm hồ trét kẽ mạch giữa gạch, 
ñá thì ñá vôi sẽ khô và dính kết chặt chẽ ngoài 
mặt ngoài các viên gạch hay tảng ñá ñược trét, 
tô hồ. 

Trong trường hợp hồ vôi cổ là vôi ñược 
trộn thêm với mật mía thì phản ứng hoá học sẽ 
như sau: 

Mật mía có tên hóa học là saccarose và ký 
hiệu: C12 H22 O11 (là một chất lỏng (dẻo ), 
hơi ñặc sền sệt). 
C12H22O11 + CaO + H2O      �      C12H22O11.CaO.2H2O 
Lỏng dẻo          ðặc    Lỏng                              ðặc dẻo  
Mật mía   Vôi    Nước     ðường vôi lỏng, dẻo(Canci saccarat) 
C12H22O11.CaO.2H2O+CO2 � C12H22O11+CaCO3+2H2O 
Lỏng dẻo,   Lỏng sệt       Khí        Mật  ñường       ðặc       Lỏng 
(Canci Saccarat)         (Carbonic)                          (ðá vôi) 

Hồ vôi mật miá ñược trộn ñều, gồm cả 
nước nhớt lá ô dước, hoặc lá bông cẩn ñược giã 
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nhỏ nhuyễn ra. Khi ñược trét mạch trong gạch 
hay ñá, nó khô cứng lại và dính kết rất chặt chẽ 
với gạch. Hồ vôi xây Kinh Thành Huế, hay các 
công trình xây cất khác vẫn còn tồn tại trong 
kiến trúc trên trăm năm nay. 

Hồ vôi cổ trong kiến trúc cổ Việt Nam còn 
chắc cứng và vững bền hơn các hồ vôi mới bây 
giờ ñược sản xuất theo kỹ nghệ sau thế kỷ 20. 
III/ Việc duy trì và tu sửa các kiến trúc cổ. 

Tu bổ và phục hồi kiến trúc cổ bằng cách 
xây cất và sửa chữa kiến tạo cổ cho giống như 
kiểu cách ñã bị hư hỏng, từ kiểu kiến tạo, vật 
liệu xây cất cho ñến kích thước từng loại ñá, 
từng viên gạch, từng thanh gỗ.  

Riêng về hồ vôi ñể sửa chữa, trét dính mạch 
giữa các viên gạch, viên ñá cũng phải chế biến 
với vật liệu giống như nguyên thủy mà cổ nhân 
ñã làm. 

Hồ vôi hay gạch nung sản xuất hiện nay có 
phần tốt hơn hay dễ tìm mua hơn hồ vôi cổ. Vật 
liệu này có tính cách dính kết và chịu ñựng sức 
cắt, sức ép khác với vật liệu hồ vôi cổ hay gạch 
nung cổ. 

Sự khác biệt giữa vật liệu hồ vôi và tính 
chất vật lý và cơ học, nếu ñược tô trét lại cùng 
với kiến trúc cũ cần ñược tu sửa, sẽ gây ra sự 
hư hỏng mới dễ dàng hơn và rất có hại cho 
công trình kiến tạo cũ. 

Vì vật liệu cổ sẽ không ñủ sức chịu ñựng 
thích hợp với hồ vôi hay vật liệu mới, mà 
không làm hư hại kiến trúc cổ. 

Do ñó, khi tu sửa kiến trúc cổ bằng vật liệu 
mới tạo, cần nghiên cứu và tìm hiểu vật liệu 
cấu tạo kiến trúc cổ làm bằng nguyên liệu gì thì 
nay cần phải chế tạo nguyên liệu ñó, cho cùng 
một loại với nguyên liệu mà người xưa ñã 
dùng. Ví dụ hồ vôi là phải tạo hồ vôi mật miá 
ñể tu bổ các kiến trúc và lăng tẩm kinh thành 
Huế xưa. 

Ngoài ra, cũng cần nghiên cứu màu sắc và 
cách cấu tạo các viên ngói cuốn, và nước men, 
cho hợp với loại ngói và màu men xưa. 

Nếu không thì sự sửa chữa và tu bổ các 
kiến trúc cổ có thể làm kém cả mỹ thuật, kém 
cả kỹ thuật và ảnh hưởng không tốt ñến sự 
vững bền của kiến trúc cổ. 
IV/ KẾT LUẬN: 

Nhận thấy các kiến trúc cổ La Mã còn tồn 
tại hơn hai ngàn năm, kiến trúc Vạn Lý Trường 
Thành cuả Trung Hoa còn tồn tại trên ngàn 
năm nay, các Tháp Chàm ở Việt Nam còn tồn 
tại trên ngàn năm, và lăng tẩm và kinh thành 
Huế xây cất trên hai trăm năm này vẫn còn tồn 
tại. 

Tất cả là những công trình cổ qúy giá của 
các dân tộc khác nhau. 

Vật liệu xây cất tuy cũng bằng ñá, bằng 
gạch, bằng gỗ, nhưng mỗi một dân tộc có một 
lối kiến trúc, xây dựng theo kinh nghiệm riêng 
và theo vật liệu riêng của ñịa phương dân tộc 
ñó. 

Ngay như vấn ñề hồ vôi cổ trét mạch các 
vật liệu xây cất xưa, người La Mã, người Trung 
Hoa, người Chàm, và người Việt Nam ñều 
dùng những nguyên vật liệu và cách thức chế 
biến vật liệu khác nhau. 

Dẫu dùng vật liệu nào thì mục ñích của hồ 
vôi là tạo nên vật liệu mềm dẻo ướt nhuyễn, ñể 
tô trét làm mạch, che kín khoảng hở giữa hai 
vật liệu xây cất cần dính kết với nhau. Khi khô 
cứng các vật liệu dính chặt nhau lại, làm thành 
một khối, không bị rời rạc hư hỏng. 

Nay trải qua thời gian, những kiến trúc cổ, 
vì lý do lịch sử nào ñó, không ñược tu bổ và bị 
hư hỏng hay bị tàn phá ñiêu tàn. 
Nhiệm vụ của hậu thế là giữ gìn, tu bổ các kiến 
trúc cổ, xưa ñó. 

Chúng ta phải cố gắng giữ gìn, dẫu nay các 
kiến trúc cổ bị hư hỏng chỉ còn một ñống gạch, 
ñá, ñổ vỡ, nằm ngổn ngang trên mặt ñất hoang, 
vì chúng là những di tích lịch sử, bảo vật của 
tiền nhân. 

Hà thúc Giảng 
(Father Day Sunday June 17, 2012) 
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