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Tóm tắt: 

 The primary aim of the present study is to evaluate the properties of the controlled low-strength 
material (CLSM), which is produced using a ternary mixture of red mud (RM), slag, and a small 
amount of cement. The CLSM samples are prepared with various weight ratios of RM-to-slag 
(95/0, 85/10, 75/20, and 65/30) and a constant content of 5% cement. Properties of the CLSM are 
checked at both fresh and hardened stages, including flow ability, setting time, and compressive 
strength. Additionally, microstructural properties of the CLSM are examined using a scanning 
electron microscope. Test results show that properties of the CLSM mixtures are acceptable for 
the job site application. Analysis of the optimal mixture is further conducted based on the test 
results. Thus, the CLSM sample incorporating 75% RM, 20% slag, and 5% cement exhibits good 
physical-microstructural characteristics that conform well to the standard requirements. 
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Abstract: 

 Nghiên cứu này nhằm đánh giá các tính chất của vật liệu cường độ thấp có kiểm soát ( 
controlled low-strength material – CLSM) được sản xuất từ hỗn hợp đất đỏ, tro xỉ và một lượng 
nhỏ xi măng. Các mẫu CLSM được chuẩn bị với các tỉ lệ đất đỏ/ tro xỉ khác nhau (95/0, 85/10, 
75/20 và 65/30) cùng một lượng cố định 5% xi măng. Các tính chất của cả hỗn hợp CLSM tươi 
và các mẫu CLSM đóng cứng gồm khả năng chảy, thời gian ninh kết và cường độ chịu nén đều 
được kiểm tra. Hơn nữa các đặc điểm về vi cấu trúc của các mẫu CLSM cũng được xem xét 
thông qua kính hiển vi điện tử. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các tính chất của CLSM đều 
thích hợp cho ứng dụng ngoài thực tế. Phân tích cấp phối tối ưu cũng được thực hiện dựa trên 
các kết quả đạt được. Từ đó, mẫu CLSM chứa 75% đất đỏ, 20% tro xỉ và 5% xi măng có đặc 
điểm tốt về tính chất vật lý và vi cấu trúc, thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn. 
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