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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài luận án 

Do ĐB QT-TTH có dạng kéo dài dọc ven biển ở phía đông và nằm sát với đồi núi ở 

phía tây, trải qua nhiều giai đoạn phát triển địa chất khác nhau mà trên phạm vi của 

ĐB có cấu trúc địa chất rất phức tạp. Trong Đệ tứ gặp nhiều loại đất có nhiều nguồn 

gốc khác nhau (a, m, am, amb, …) và tuổi địa chất khác nhau. Do vị trí cũng như 

lịch sử hình thành cho nên trên phạm vi ĐB tập trung chủ yếu là các trầm tích trẻ. 

Trong các trầm tích trẻ rất phổ biến các loại đất yếu có đặc tính xây dựng (phạm vi 

phân bố theo diện và chiều sâu, tính chất cơ lý) biến đổi phức tạp, đã ảnh hưởng bất 

lợi cho việc khai thác sử dụng môi trường địa chất trong xây dựng. 

Nhiều nơi, khi sử dụng đất làm nền, không đánh giá đúng đặc tính xây dựng của đất 

nền đã gây đến sự hư hỏng các công trình (trường THPT Thuận An -Thừa Thiên 

Huế; đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị...). 

Sở dĩ còn gặp những sự cố như trên là do công tác nghiên cứu địa chất công trình 

vùng này còn những hạn chế nhất định như: Chưa tổng kết và hệ thống hóa các kết 

quả nghiên cứu, chưa nghiên cứu sâu và đầy đủ về bản chất của đất (thành phần - 

hạt, khoáng hóa, lượng hữu cơ, muối, phèn, ...; Phương pháp nghiên cứu chưa phù 

hợp (đất yếu chưa có nghiên cứu đặc biệt, thậm chí còn chưa tuân thủ nghiêm ngặt 

tiêu chuẩn Quốc gia); Các tài  liệu thường chủ yếu phục vụ cho một đối tượng xây 

dựng cụ thể.; Do hạn chế về tài liệu địa chất mà các giải pháp nền và móng còn có 

những hạn chế nhất định. 

Để góp phần khắc phục những hạn chế trên, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên 

Đất xây dựng ở vùng ĐB QT-TTH trong xây dựng cần phải: nghiên cứu một cách 

đầy đủ, hệ thống về:  

- Đặc điểm địa chất mà chủ yếu là các đặc điểm tính chất xây dựng của đất yếu. Tức 

là: làm sáng tỏ về đặc điểm phân bố, đặc trưng cơ lý, sự biến đổi của chúng trong 

không gian. 

- Từ đó, kiến nghị khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất xây dựng vùng ĐB QT-

TTH và bảo vệ môi trường địa chất. 

Vì vậy, việc chọn đề tài nghiên cứu luận án: “Nghiên cứu tính chất xây dựng của đất 

loại sét yếu Holocen vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế” là rất cấp thiết, 

có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án sẽ cung cấp và đóng góp thêm cơ sở dữ liệu 

về tính chất xây dựng của đất yếu Holocen không những phục vụ cho việc khai thác 
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hợp lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường địa chất mà còn phục vụ cho công tác nghiên cứu 

và giảng dạy. 

2. Mục tiêu của đề tài luận án 

- Làm sáng tỏ đặc điểm tính xây dựng của các thành tạo đất loại sét yếu chính trong 

địa tầng Holocen vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.  

- Kiến nghị khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất xây dựng vùng ĐB 

QT-TTH làm nền trong xây dựng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu là đất loại sét yếu đa nguồn gốc có tuổi Holocen phân bố ở 

vùng ĐB QT-TTH, trong đó tập trung nghiên cứu hai thành tạo đất yếu phổ biến và 

có diện tích phân bố rộng rãi nhất thuộc hai hệ tầng Phú Bài ambQ2
1-2pb và Phú 

Vang (ambQ2
2-3pv). 

- Phạm vi nghiên cứu: các đặc điểm tính xây dựng của đất (sự phân bố, thành phần 

hạt và khoáng hóa, tính chất cơ lý, sự biến đổi của chúng) từ đó kiến nghị sử dụng 

chúng làm nền cho các công trình xây dựng.  

4. Nhiệm vụ của đề tài luận án 

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, kế thừa các tài liệu nghiên cứu đã có, định hướng 

cho công tác nghiên cứu tiếp theo.  

- Khoan bổ sung nhằm: làm rõ đặc điểm địa tầng của các thành tạo đất loại sét yếu 

trong cấu trúc nền Đệ Tứ vùng nghiên cứu; lựa chọn mẫu thí nghiệm bổ sung thành 

phần hạt, khoáng vật, hóa học, hàm lượng hữu cơ của đất loại sét yếu Holocen. 

- Nghiên cứu TCCL và sự biến đổi của chúng trong mối quan hệ với thành phần vật 

chất, độ ẩm, tải trọng (tĩnh hoặc động). 

- Bổ sung số liệu về thí nghiệm cắt trượt động của đất bùn á sét. 

- Nghiên cứu tính chất nén lún sau khi chịu tải trọng động chu kỳ không thoát nước 

và sau động đất. 

- Đánh giá sức kháng hóa lỏng thông qua hệ số áp lực nước lỗ rỗng và sức kháng cắt. 

- Phân chia các kiểu cấu trúc nền có phân bố đất loại sét yếu Holocen và kiến nghị 

các giải pháp xử lý nền. 

5. Nội dung nghiên cứu  

- Cần nghiên cứu làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến đất yếu như: đất yếu, 

nền đất yếu, cấu trúc nền đất yếu, các phương pháp nghiên cứu đất yếu, tình hình 

nghiên cứu trong nước và thế giới; nội dung nghiên cứu các đặc điểm tính chất xây 

dựng của đất. 



 

 

3 

 

- Đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu. 

- Đặc điểm tính chất xây dựng của đất loại sét yếu như: đặc điểm phân bố, quan hệ địa 

tầng, thành phần vật chất và tình chất cơ lý đặc trưng và sự biến đổi của chúng. 

- Nghiên cứu bổ sung một số tính chất động học của đất nền và đánh giá sức kháng 

hóa lỏng của đất bùn á sét Phú Bài. 

- Phân chia các kiểu cấu trúc nền đất yếu và đề xuất giải pháp gia cố nền đất yếu hợp lý. 

6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài luận án 

 Trong luận án, tác giả đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu: Thu thập 

tổng hợp phân tích các tài liệu vùng nghiên cứu; Phân tích lịch sử tự nhiên; Phân tích 

hệ thống; Thực nghiệm trong phòng; Hệ thống thông tin địa lý GIS; Chuyên gia; Xác 

xuất thống kê toán học. 

7. Các luận điểm bảo vệ  

- Luận điểm 1: Ở vùng ĐB QT-TTH, đất loại sét yếu Holocen phổ biến nhất gặp 

trong 2 hệ tầng Phú Vang (ambQ2
2-3pv) và Phú Bài (ambQ2

1-2pb). Trong cả hai hệ 

tầng đều gặp bùn sét và bùn á sét chứa hữu cơ. Các đất yếu này đều mới được thành 

tạo, thể hiện: Trong chúng có chứa khoáng vật sét Illit cao nhất (31%) và  có mặt 

khoáng vật Montmorilont (5%); các đất loại sét yếu khá đồng nhất (hệ số biến đổi  

của các chỉ tiêu đều nhỏ), đều chưa được nén chặt hoặc mức độ nén chặt thấp (hệ số 

Kd đều <0) do vậy mà độ ẩm tự nhiên cao, khối lượng thể tích tự nhiên nhỏ, hệ số 

rỗng lớn, bị nén lún mạnh và độ bền thấp; sức kháng cắt giảm, tính biến dạng lún 

tăng, dễ bị hóa lỏng khi chịu tác dụng của tải trọng động có chu kỳ. 

- Luận điểm 2: Các đất yếu có diện phân bố rộng; thế nằm thay đổi phức tạp, có thể 

nằm lộ ngay trên mặt hoặc nằm dưới 1-2 lớp đất khác; bề dày biến đổi phức tạp, từ vài 

mét đến trên dưới 30m. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tính chất xây dựng (đặc biệt là 

các đặc trưng cơ học) của đất loại sét yếu vùng nghiên cứu đã  phân ra được 3 kiểu, 2 

phụ kiểu và 17 dạng cấu trúc nền đất yếu. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nền 

móng hợp lý khi khai thác sử dụng các đất yếu làm nền công trình. 

8. Những điểm mới của đề tài luận án 

1. Đã nghiên cứu đầy đủ và hệ thống về tính chất xây dựng (đặc biệt là các đặc trưng 

cơ học) của đất loại sét yếu Holocen vùng nghiên cứu. Từ đó, đã phân ra được 3 

kiểu, 2 phụ kiểu và 17 dạng cấu trúc nền đất yếu, giúp cho việc lựa chọn giải pháp 

nền móng hợp lý khi khai thác sử dụng các đất yếu làm nền công trình (nhà công 

nghiệp dân dụng và đường giao thông).  

2. Đã bước đầu nghiên cứu và đưa ra được các đặc trưng độ bền, biến dạng sức 
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kháng hóa lỏng của đất loại sét yếu Holocen hệ tầng Phú Bài và sự biến đổi của 

chúng dưới tác dụng của tải trọng động có chu kỳ. 

 9. Ý nghĩa của đề tài luận án 

- Ý nghĩa khoa học: góp phần hoàn thiện về mặt lý luận và phương pháp khi nghiên 

cứu đất đá xây dựng khu vực, đặc biệt là đất yếu. 

- Ý nghĩa thực tiễn: kết quả nghiên cứu của đề tài luận án là nguồn tài liệu tin cậy 

phục vụ cho công tác thiết kế thi công các công trình khác nhau trong điều kiện nền 

công trình chịu tải trọng tĩnh và động, đặc biệt là công trình giao thông, công trình 

bảo vệ bờ sông - bờ biển; cũng như phục vụ quy hoạch, khai thác hợp lý tài nguyên 

đất xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

10. Cấu trúc của đề tài luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận án gồm 04 chương: 

Chương 1. Tổng quan về đất yếu làm nền công trình và nội dung nghiên cứu đặc tính 

xây dựng của đất  

Chương 2. Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu  

Chương 3. Đặc tính xây dựng của các đất loại sét yếu Holocen vùng đồng bằng 

Quảng Trị - Thừa Thiên Huế  

Chương 4. Nghiên cứu, khai thác sử dụng hợp lý các đất loại sét yếu Holocen 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẤT YẾU LÀM NỀN CÔNG TRÌNH VÀ NỘI 

DUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH XÂY DỰNG CỦA ĐẤT  

1.1. Đất yếu, cấu trúc nền đất yếu  

1.1.1. Đất yếu 

Đất yếu gồm các loại đất, nhìn chung không thuận lợi cho việc sử dụng chúng trong 

xây dựng, thường rất nhạy cảm với điều kiện môi trường và tác dụng của tải trọng 

công trình. Theo tác giả luận án: đất yếu là loại đất có khả năng chịu tải trọng công 

trình rất thấp và có các tính chất cơ lý đặc trưng như: khối lượng đơn vị thể tích tự 

nhiên nhỏ γw, ≤ 1,7 g/cm3, hệ số rỗng lớn e ≥ 1, độ ẩm cao W ≥ 40%, độ bão hòa 

nước SR, ≥ 80 %, sức chịu tải bé: R = (50-100) kPa, mô đun sstổng biến dạng thấp  

E0 ≤ 5000 kPa, hệ số nén lớn a ≥ 10 kPa-1, góc ma sát trong bé : φ ≤ 100, lực dính 

nhỏ: c ≤ 10 kPa. Do đó, khi xây dựng công trình trên đó bắt buộc phải xử lý và cải 

tạo hoặc phải có giải pháp công trình đặc biệt. 

1.1.2. Cấu trúc nền đất yếu 

+) Khái niệm về đất nền, nền đất 

- Đất nền: là đất được nghiên cứu và sử dụng làm nền cho các công trình xây dựng. 
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- Nền đất: nền là đất (mềm dính, mềm rời) nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công 

trình xây dựng. 

+) Cấu trúc nền đất yếu  là trong phạm vi nền đất, địa tầng có phân bố một hoặc nhiều 

lớp đất yếu, cần phải có giải pháp nền móng và công trình thích hợp. 

1.1.3. Sơ lược các phương pháp nghiên cứu đất yếu 

Để nghiên cứu đất đá yếu trong xây dựng, ngoài công tác thí nghiệm hiện trường còn 

sử dụng các công tác thí nghiệm trong phòng. Ngoài ra, nghiên cứu tính chất động 

học đất nền nhằm bổ sung các chỉ tiêu động học về áp lực nước lỗ rỗng, độ lún sau cắt 

trượt khi chịu tải trọng động của các lớp đất yếu cũng là một phương pháp nghiên cứu 

quan trọng trong địa kỹ thuật hiện nay. 

1.2. Đặc điểm tính xây dựng của đất  

Tính chất xây dựng (TCXD) của đất đá là tất cả những tính chất của đất được nghiên 

cứu xác định để phục vụ cho xây dựng. Khi đất có những tính chất đặc biệt (ở các 

đất: than bùn, đất than bùn hóa, đất chứa muối, …) thì dùng khái niệm “Đặc tính xây 

dựng”. Thông thường, khi nghiên cứu TCXD của đất yếu cần làm rõ các yếu tố sau: 

Lịch sử hình thành đất yếu (tuổi, nguồn gốc); Địa tầng: sự có mặt, đặc điểm phân 

bố, bề dày và sự biến đổi của các đơn nguyên ĐCCT - các lớp đất yếu; Đặc điểm 

thành phần hạt, khoáng hóa, kiến trúc cấu tạo và dự báo sự biến đổi của chúng; Các 

đặc trưng cơ lý, sự biến đổi các đặc trưng cơ lý của đất, dự báo sự biến đổi của chúng. 

Như vậy, đối với đất đá yếu, đặc tính xây dựng của chúng rất phức tạp, không thuận 

lợi cho xây dựng. Song, do phạm vi phân bố rộng, chiều dày khá lớn nên chúng vẫn 

phải được nghiên cứu để sử dụng hợp lý làm nền cho các công trình. Do đó, để sử 

dụng tốt và không gây bất ổn định cho công trình xây dựng, cần phải sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu chuyên sâu phù hợp. 

1.3. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước 

1.3.1. Trên thế giới 

Trên thế giới, trong xây dựng, các công trình nghiên cứu đất yếu được rất nhiều nhà 

Khoa học quan tâm, nhưng tập trung vào 4 hướng chủ yếu: 1) Ảnh hưởng của sự mất 

tính nguyên trạng của mẫu đất đến tính chất cơ lý của đất yếu; 2) Ảnh hưởng của 

thành phần vật chất đến tính chất cơ lý của đất yếu; 3) Các phương pháp nghiên cứu 

đất yếu ở trong phòng thí nghiệm như: mô hình hóa các thí nghiệm trong phòng; 

nghiên cứu các đặc trưng cơ học của đất yếu khi chịu tác dụng của tải trong động; 4) 

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp cũng như công nghệ xử lý nền đất yếu. 

Đến nay, trên toàn thế giới đã có nhiều kinh nghiệm và thành công trong nghiên cứu 
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tính chất xây dựng của đất yếu như: Sự thay đổi cấu trúc tự nhiên (tính nguyên trạng) 

được nghiên cứu bởi Li (1982), Feng (1992), Tan và nnk (1992), Zhang (1995), Ladd 

và Lambe (1963), Poirier (2005), Shibuya và nnk (2000), Landon và nnk (2004), 

Andresen và Kolstad (1979). Sử dụng các phương pháp thí nghiệm thích hợp để 

nghiên cứu đất yếu: Nagaraj và Miura (2001), František (2004), Cheikhou và nnk 

(2014). Vật chất hữu cơ: Xt'rakhov; Broski, Knhiazava và nnk (1954); Xixkinia 

(1959), Lomtadze, Petrukhin, Ohtsubo và nnk (2005). Nghiên cứu tính chất cơ lý 

của đất nhiễm phèn: Pusch (1973), Eriksson (1992, 2000), Westerberg (2005), 

Larsson (2007), Andersson (2012) …TCCL tĩnh: Terzaghi (1923), Terzaghi và 

Gerxevanov ((1925 - 1948), Casagrande (1938), Taylor (1948), Tanaka và nnk 

(2014). Tính chất động học của đất loại sét: Ohara và Matsuda (1978), Ohara và 

Matsuda (1988), Yasuhara và Andersen (1991, Yildirim và Ersan (2007). Tính chất 

nén lún của đất loại sét chịu tải trọng động chu kỳ: Yasuhara, Hirao và Hyde (1992); 

Ansal, Iyisan và Yildirim (2001). Đặc tính hóa lỏng của đất chịu tác dụng tải trọng 

động chủ yếu được nghiên cứu cho đất loại cát: Ohara, Matsuda và Kondo (1984), 

Ohara và Matsuda (1988), Matsuda và Hoshiyama, (1992), Matasovic và Vuccetic 

(1992), Matasovic và Vuccetic (1995), Talesnick và Frydman (1992), Matsuda và 

nnk (2013), Nhan và nnk (2017), Matasovic và Vucetic (1992; 1995). Xử lý nền đất 

yếu bằng chất kết dính vô cơ: Mitchell (1981), Balasubramaniam và nnk (1988, 

1989), Bell (1990), Tsuchida và Tang (2015); gia cố đất yếu bằng vải địa kỹ thuật: 

Bergado và nnk (1994); gia cố nền đất yếu bằng cọc đất - vôi/xi măng, bằng bấc 

thấm PVD: Carrillo (1942), Terzaghi (1951), Glover (1930), Barron (1948). 

1.3.2. Ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, nghiên cứu đất yếu chủ yếu theo hai hướng: nghiên cứu mang tính chuyên 

sâu và nghiên cứu mang tính khu vực: Cấu trúc nền: Nguyễn Thanh (1984), Phạm Văn 

Tỵ (1999), Lê Trọng Thắng (1995),…; thành phần đặc biệt của đất: Đỗ Minh Toàn, 

Phạm Văn Tỵ (1993); TCCL tĩnh: Nguyễn Đình Thứ (1999), Đỗ Minh Toàn và nnk 

(2012), Nguyễn Thị Nụ (2014), Phùng Hữu Hải và nnk (2012), Hoàng Thị Bích Hằng 

(2013). Nghiên cứu thông số động học bằng thí nghiệm ba trục động: Lê Trọng Thắng 

và nnk (2012), Nguyễn Văn Phóng (2015, 2016), Phạm Thị Việt Nga. Tính chất động 

học của đất chịu cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương: Phạm Công Nhật 

(2014), Trần Thanh Nhàn và nnk (2012, 2013, 2015, 2016). Nghiên cứu xử lý nền bằng 

bấc thấm: Bùi Văn Trường, Phạm Quang Đông (2013); công nghệ bơm hút chân không: 

Nguyễn Chiến, Tô Hữu Đức, Phạm Quang Đông (2011), Phạm Quang Đông, Bùi Văn 
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Trường, Trịnh Minh Thụ (2013). Nghiên cứu về TCCL tĩnh: Nguyễn Đình Thứ (1999), 

Đỗ Minh Toàn và nnk (2012). Vùng ĐB QT-TTH: Vũ Quang Lân (2003), Nguyễn Bá 

Chiến (2008), Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2004, 2009), La Dương Hải (2016), Trần Ngọc 

Tin (2019). 

Vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế còn tồn tại những hạn chế sau: 

1. Các công trình nghiên cứu chỉ tập trung vào phân chia địa tầng chung cho trầm 

tích Đệ tứ, hoặc chỉ tập trung vào nghiên cứu TCCL (tĩnh) cho một thành tạo đất yếu 

cụ thể và chỉ hạn chế trong khu vực thành phố, chưa có công trình nào nghiên cứu 

đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến TCXD của tất cả các thành tạo đất loại sét yếu 

Holocen vùng ĐB QT-TTH theo tuổi, điều kiện tồn tại của đất trong tự nhiên, bề 

dày, độ sâu và đặc điểm phân bố, quan hệ với các thành tạo đất xung quanh. 

2. Tính chất động học của các thành tạo trầm tích nói chung và đất yếu nói riêng 

trong khu vực chưa được nghiên cứu.  

Kết luận chương 1:  

- Các nghiên cứu liên quan TCXD của đất yếu ở trên thế giới đã đạt được những 

thành tựu nổi bật. Ở Việt Nam, công tác nghiên cứu TCXD của đất yếu cũng đã đạt 

được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, ở ĐB QT-TTH các công trình nghiên 

cứu còn ít, đặc tính xây dựng của đất loại sét yếu Holocen chưa được nghiên cứu 

một cách có tính hệ thống và đồng bộ. Đặc biệt là nghiên cứu về tính chất xây dựng 

động học của đất loại sét yếu Holocen còn hạn chế.  

- Khả năng xây dựng công trình trên nền đất loại sét yếu Holocen ngoài phụ thuộc 

vào TPVC, TCCL tĩnh và động còn phụ thuộc vào bề dày, sự phân bố của đất yếu 

trong CTN. Do vậy, nhằm định hướng cho công tác nghiên cứu đặc tính xây dựng 

của đất loại sét yếu Holocen vùng ĐB QT-TTH, cần phải xem xét tất cả các yếu tố 

nằm trong mối quan hệ có sự tác động lẫn nhau và được quyết định bởi điều kiện tự 

nhiên của vùng nghiên cứu. 

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Vị trí, giới hạn phạm vi vùng nghiên cứu 

Vùng nghiên cứu được giới hạn tọa độ địa lý: Điểm cực Bắc: 17010’ vĩ Bắc; Điểm 

cực Nam: 15059’30” vĩ Bắc. Phía Bắc giáp huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình, 

phía Nam giáp Đà Nẵng, phía Tây là vùng đồi núi thấp. Phía Đông được bao bọc bởi 

biển Đông. 

2.2. Đặc điểm địa hình - địa mạo 

Vùng nghiên cứu được phân thành các kiểu địa hình: địa hình đồi núi thấp kiến tạo, 
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xâm thực, bóc mòn, tích tụ ở phía Tây; ĐB tích tụ, mài mòn, xâm thực ở trung tâm 

và đầm lầy tích tụ ven biển với đầm phá, cồn đụn cát nội đồng và chắn bờ ở phía 

Đông. Nhìn chung, đặc điểm địa hình, địa mạo ảnh hưởng đến sự biến đổi của trầm 

tích, đặc biệt là sự hình thành TPVC và TCCL của đất đá. Với sự chênh lệch độ cao 

địa hình khá lớn TCXD của đất loại sét yếu Holocen khu vực này cũng có những đặc 

trưng riêng biệt của vùng ĐB Trung Trung Bộ. 

2.3. Đặc điểm khí hậu 

ĐB QT-TTH nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa tương 

đối điển hình. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô nắng 

gay gắt, lượng mưa rất ít, lượng bốc hơi nhiều, đất quá khô; mùa mưa lượng mưa rất 

lớn làm ảnh hưởng đến sự thay đổi thành phần và tính chất của đất cũng như khả 

năng nhiễm phèn, nhiễm mặn. 

2.4. Đặc điểm mạng thủy văn, hải văn 

2.4.1. Đặc điểm mạng thủy văn 

Các sông suối trong khu vực có vai trò rất lớn: Các sông góp phần hình thành dải ĐB 

ven biển thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Các sông đều bắt nguồn từ phía Tây (dãy 

Trường Sơn) chảy theo hướng từ Tây sang Đông, thường ngắn, dốc, về mùa lũ, tốc độ 

dòng chảy thường lớn nên các trầm tích thường thô, mức độ chọn lọc kém; từ Tây sang 

Đông, tính đồng nhất về thành phần cũng như độ hạt có xu hướng tăng lên. Do hướng 

chảy tất cả các sông gần như nhau nên tính phân dị trầm tích theo phương vuông góc 

với các thành tạo trầm tích ít biến đổi; Ở phần hạ lưu, chịu ảnh hưởng của địa hình, 

thủy triều, sóng biển nên đã tạo ra các trầm tích hỗn hợp có thành phần phức tạp, có 

chứa hữu cơ và nhiễm muối nhẹ. Những yếu tố trên đã chi phối quy luật chung về sự 

biến đổi tính chất cơ lý của đất. 

2.4.2. Hải văn 

Trong vùng nghiên cứu, thủy triều có hai chế độ, từ bán nhật triều đều đến bán nhật 

triều không đều, biên độ thủy triều dưới 0,5-2m. Thủy triều có ảnh hưởng rất lớn đến 

sự lắng đọng của trầm tích; làm thay đổi địa hình ven biển, tính bất đồng nhất và 

đẳng hướng của trầm tích. Thủy triều cũng có tác động góp phần hình thành các tầng 

trầm tích hiện đại ở các vùng sát biển tạo nên các giồng cát và các cù lao cát. Mặt 

khác, thủy triều làm nhiễm mặn lãnh thổ thông qua hệ thống sông làm dòng chảy bị 

đảo ngược kèm theo sự xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền. 
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2.5. Đặc điểm địa chất Đệ tứ  

2.5.1. Pleistocen thượng, phần trên (Q1
3)  

Gồm các trầm tích nguồn gốc sông-lũ (ap), sông (a), sông biển (am), sông-biển-đầm 

lầy (amb) và biển (m) được phân thành hệ tầng Phú Xuân (Q1
3px).  

2.5.2. Holocen hạ-trung (Q2
1-2) 

Hệ tầng Phú Bài (Q2
1-2

 pb) gồm có các dạng nguồn gốc sau: sông (a), sông-biển (am), 

sông-biển-đầm lầy (amb), biển sông (ma), biển (m) và biển gió (mv).  

2.5.3. Holocen trung-thượng (Q2
2-3) 

Hệ tầng Phú Vang (Q2
2-3 pv) gồm các nguồn gốc: sông-lũ (apQ2

2-3pv), sông (aQ2
2-3 pv), 

sông-biển (amQ2
2-3 pv), sông-biển-đầm lầy (ambQ2

2-3 pv), biển-sông (maQ2
2-3 pv), biển 

(mQ2
2-3 pv), sông (aQ2

2-3 pv), sông-đầm lầy (abQ2
2-3 pv), biển-sông-đầm lầy (mabQ2

2-3 

pv), biển (mQ2
2-3 pv), biển-gió (mvQ2

2-3 pv). 

2.5.4. Holocen thượng (Q2
3) 

Trầm tích Holocen thượng gồm: sông (aQ2
3), sông - biển (amQ2

3), biển (mQ2
3), biển- 

gió (mvQ2
3), hồ-đầm lầy (lbQ2

3).  

Như vậy, đặc điểm chung của trầm tích Holocen cũng như trầm tích Đệ tứ trong vùng 

là đa nguồn gốc và chúng chuyển tướng từ rìa ĐB ra biển, có chiều ngang hẹp và hầu 

như không có vùng chuyển tiếp giữa miền núi và ĐB nên sự chuyển tướng trầm tích 

thường nhanh, nhiều khi đột ngột và rất phức tạp, vì thế bề dày trầm tích thay đổi nhanh 

từ vài mét đến hàng trăm mét. Trong đó, Trong đó nguồn gốc sông-biển-đầm lầy hệ 

tầng Phú Bài - ambQ2
1-2pb và hệ tầng Phú Vang -  ambQ2

2-3pv là đối tượng nghiên cứu 

chính của luận án. 

2.6. Địa chất thủy văn 

Trong vùng nghiên cứu có rất nhiều tầng chứa nước khác nhau, tuy nhiên liên quan 

nhiều nhất đến các trầm tích nghiên cứu là tầng chứa nước Holocen. Gồm: Các thành 

tạo trầm tích có mức độ chứa nước giàu; Các thành tạo trầm tích có mức độ chứa nước 

trung bình; Các thành tạo trầm tích có mức độ chứa nước nghèo. 

Kết luận chương 2:  

- Địa hình - địa mạo được đặc trưng bởi mức độ chia cắt và độ dốc lớn. Tầng chứa 

nước lỗ hổng Holocen (qh) chiếm phần lớn diện tích khu vực, mực nước dưới đất ở 

độ sâu < 2m và có ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính xây dựng của đất. Hoạt động xói 

lở - bồi lấp sông ngòi; xói lở - bồi tụ biển, cửa sông ven biển xảy ra rất phức tạp và 

ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, đặc điểm khí hậu, thủy văn - hải văn mang những 

nét đặc trưng riêng biệt so với các vùng ĐB khác, đây là yếu tố quyết định sự hình 
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thành tính chất xây dựng của đất loại sét yếu Holocen của vùng nghiên cứu. 

- Trong phạm vi chiều sâu nghiên cứu gồm nhiều lớp đất đá có thành phần, tính chất 

không đồng nhất theo diện và chiều sâu. Nhóm đất loại sét yếu Holocen có TCXD 

rất thấp, không thể sử dụng trực tiếp làm nền công trình. Do đó, cần nghiên cứu 

chuyên sâu đặc tính xây dựng của chúng ở vùng nghiên cứu. 

 

CHƯƠNG 3. ĐẶC TÍNH XÂY DỰNG CỦA CÁC ĐẤT LOẠI SÉT YẾU 

HOLOCEN VÙNG ĐỒNG BẰNG QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ 

3.1. Đặc điểm phân bố các đất loại sét yếu Holocen 

Các trầm tích đất loại sét yếu đa nguồn gốc tuổi Holocen vùng ĐB QT-TTH nhìn 

chung phân bố hầu khắp vùng đồng bằng. Chiều dày tầng trầm tích có xu hướng tăng 

dần từ rìa ĐB về phía biển. Các thành tạo ambQ2
2-3pv, ambQ2

1-2pb thuộc hệ tầng Phú 

Vang và Phú Bài có diện phân bố rộng, chiếm hầu hết diện tích nghiên cứu, bề dày 

trầm tích lớn, liên quan nhiều đến các đối tượng xây dựng. Vì vậy, tác giả chọn hai 

địa tầng thuộc hệ tầng Phú Vang - ambQ2
2-3pv và hệ tầng Phú Bài - ambQ2

1-2pb là 

đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án. 

3.2. Đặc điểm thành phần vật chất (khoáng vật, hóa học, hữu cơ) của đất  

3.2.1. Phương pháp lựa chọn mẫu và thí nghiệm 

3.2.1.1. Đặt vấn đề 

Thành phần vật chất của đất (khoáng vật, hóa học, hữu cơ) góp phần hình thành nên 

TCXD của đất. Trong hai hệ tầng đất yếu Phú Vang và Phú Bài, đều phổ biến là đất 

bùn sét và đất bùn á sét. Vì vậy, khi lấy mẫu nghiên cứu, tác giả chỉ tập trung vào 4 

loại đất: bùn sét và bùn á sét hệ tầng Phú Bài; bùn sét và bùn á sét hệ tầng Phú Vang. 

3.2.1.2. Nguyên tắc chung của công tác lựa chọn các vị trí lấy mẫu nghiên cứu 

- Dựa vào tài liệu Bản đồ địa chất, ĐCCT tỉ lệ 1:50.000 đã thành lập (hình 2.2, 3.4) 

nhằm xác định vị trí phân bố, chiều sâu dự kiến gặp để lựa chọn vị trí lấy mẫu. 

- Điểm lấy mẫu được bố trí theo tuyến hướng dần ra biển, hai bên bờ sông và giữa 

dòng sông. Từng loại mẫu lấy (khoáng vật, thạch học, hữu cơ, …) theo độ sâu phân bố 

và theo các lưu vực sông và chiều hướng về phía biển nhằm làm rõ sự thay đổi các giá 

trị theo chiều sâu, theo độ dốc sông, theo tuyến. 

- Mẫu được lấy liên tục theo chiều sâu hố khoan sau đó căn cứ thực tế để lựa chọn 

phục vụ thí nghiệm. 

3.2.2. Phương pháp và kết quả nghiên cứu 

3.2.2.1. Thành phần khoáng vật  
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Kết quả phân tích được trình bày ở bảng 3.3, hình 3.5, phụ lục 19. Trong phần phân 

tán mịn chủ yếu là nhóm các khoáng vật sét, phổ biến là illit, kaolinit và clorit; phần 

phân tán thô chủ yếu là thạch anh.  

 
Hình 3.5.  Sự thay đổi hàm lượng các khoáng vật trong các đất loại sét yếu  

3.2.2.2. Thành phần hóa học 

Trong các loại đất thí nghiệm gặp chủ yếu là các oxit chính như SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

FeO, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O. SiO2, Al2O3 là những oxit chiếm tỉ lệ cao trong 

thành phần hóa học của đất (bảng 3.4, hình 3.6). Ở mẫu đất sét thuộc hệ tầng Phú 

Vang, lượng MKN cao hơn hẳn, điều này có thể liên quan đến lượng hữu cơ có trong 

mẫu thí nghiệm. 

 
Hình 3.6. Sự thay đổi thành phần hóa học của các đất loại sét yếu   

3.2.2.3. Vật chất hữu cơ 

Đất yếu vùng nghiên cứu có chứa vật chất hữu cơ với hàm lượng thay đổi từ 2,26-

11,4% và có xu hướng giảm dần theo chiều sâu. Hầu hết các đất đều chứa hữu cơ, 

đất được xếp ở mức độ “Đất…. chứa hữu cơ” chưa xếp vào đất “Than bùn hóa - 

Nhóm đất đặc biệt” (hình 3.7).  

 

Hình 3.7. Sự thay đổi hàm lượng hữu cơ theo chiều sâu đất yếu ambQ2
1-2pb 

3.2.2.4. Thành phần hạt: 

Kết quả phân tích thành phần hạt (phụ lục 17, bảng 3.6) cho thấy: hàm lượng hạt > 

2mm trong bùn sét, bùn á sét đều chiếm tỉ lệ rất thấp. Sự chiếm ưu thế hàm lượng các 

   

a) Bùn sét  b) Bùn á sét 
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nhóm hạt sét và bụi trong đất bùn sét sẽ làm giảm tính thấm, kéo dài thời gian lún của 

nền đất đắp. 

Bảng 3.6. Thành phần hạt của đất 

Nhóm hạt, mm 
Bùn sét  Bùn á sét  

ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb 

Cát  
(2-0,05) 

21,97÷48,91/ 
35,44 

21,97÷47,42/ 
34,69 

12,3÷58,92/ 
35,61 

34,81÷53,77/ 
44,29 

Bụi  
(0,05- 0,005) 

19,85÷52,5/ 
36,18 

16,15÷45,5/ 
30,83 

16,13÷60,0/ 
38,065 

22,99÷43,87/ 
33,43 

Sét 
(<0,005) 

31,24÷34,45/ 
32,89 

32,06÷43,50/ 
37,78 

20,5÷27,7/ 
24,1 

16,60÷25,10/ 
20,85 

Chú thích: Giá trị thấp ÷ cao / trung bình 

3.3. Các đặc trưng vật lý của đất  

Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở phụ lục 17, 18 và tổng hợp ở các bảng 3.7, 3.8, 

3.9 và 3.10 cho thấy: Cả hai hệ tầng các đất nghiên cứu phổ biến đều thuộc loại sét 

yếu (bùn sét và bùn á sét); Đất khá đồng nhất (hệ số biến đổi  nhỏ); Đất có khối 

lượng thể tích tự nhiên (γw) thấp, độ ẩm (W) cao, hệ số rỗng tự nhiên (e0) lớn; Các 

độ ẩm giới hạn có giá trị đều cao.  

Ngoài ra, kết quả hình 3.10, 3.11 cho thấy theo chiều sâu: Hàm lượng hữu cơ trong 

đất giảm dần; Độ ẩm giới hạn chảy của đất có xu hướng giảm; Khối lượng thể tích khô 

của đất có xu hướng tăng lên; Hàm lượng nhóm hạt sét theo chiều sâu thay đổi không 

rõ rệt; 

    
Hình 3.10. Sự thay đổi độ ẩm giới hạn chảy WL, độ chặt γc theo độ sâu 

 
Hình 3.11. Sự thay đổi hàm lượng nhóm hạt sét theo độ sâu 

3.4. Các đặc trưng cơ học của đất 

3.4.1.  Sức kháng cắt 

Tổng hợp kết quả thí nghiệm nén ba trục theo các sơ đồ UU, CU và cắt cánh hiện 

trường được trình bày ở các bảng 3.8 và 3.9. 

Bảng 3.8. Sức kháng cắt của đất theo sơ đồ UU 
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H
ệ 

tầ
n

g
 Địa điểm lấy mẫu 

Loại  
đất 

Nén 3 trục sơ đồ 
UU 

Cắt cánh 
VST 

Địa danh Kí hiệu 
Số 

mẫu 
uu, 
độ 

cuu, 
kPa 

Số 
lượng 

Su, 

kPa 

am
b

Q
2
1
-2

p
b
 

Đường Phú Mỹ đi Thuận An PM-TA 

Bùn 
á sét  

6 0059’ 9,51 10 33,4 
Bến đò Vĩnh Tu-Quảng Điền VT-QĐ 3 1006’ 9,00 

Không TN 
  
  
  
  

Thanh Tiên - Phú Vang TT-PV 6 0050’ 7,50 

Phong Bình - Phong Điền PB-PĐ 6 0047’ 8,56 

Phú Hội - Tp Huế PH-H 3 1001’ 10,30 

Khách sạn Presiden-Tp Huế KSP-H 6 0053’ 8,53 

Hải Thiện - Hải Lăng HT-HL 6 0046’ 10,5 8 9,4 
Trị trung bình  0054’ 9,12  21,4 

Quảng Thành- Quảng Điền QT-QĐ 

Bùn 
sét  

3 0042’ 7,92 

Không TN 

Dưỡng Mong - Phú Vang DM-PV 6 0048’ 8,22 

Nước khoáng nóng Tân Mỹ NKN-TM 6 0050’ 8,39 

Đường Chợ Mai đi Tân Mỹ ĐCM-TM 6 0039’ 9,41 

Hải Thọ-Hải Lăng HT-HL 6 0034’ 8,53 

Đập ngăn mặn Sông Hiếu 1 ĐNM-SH 6 1002’ 6,20 6 13,72 

Đập ngăn mặn Sông Hiếu 2 ĐNMSH 6 0052’ 7,79 6 22,5 

Trị trung bình  0046’ 8,01 18,11 

am
b

Q
2
2
-3

p
v 

Đường chợ Mai đi Tân Mỹ  ĐCM-M  
Bùn  
á sét  

6 0028’ 8,50 
Không TN 

Khách sạn Century  CTS 6 0033’ 8,83 
Đông Nam - Quảng Trị  ĐN-QT 6 0029’ 13,4 7 7,9 

Trị trung bình  0030’ 10,2  7,9 
Hải Thành - Hải Lăng  HT-HL 

Bùn 
sét 

6 0031’ 10,20  5 8,1 
Đông Nam - Quảng Trị  ĐN-QT 6 0024’ 10,60 6 8,4 
Hải Thọ - Hải Lăng  HT-HL 6 0030’ 12,90 Không TN 

Trị trung bình  0028’ 11,23 8,2 

Từ kết quả tổng hợp ở bảng 3.8 cho phép nhận xét: 

- Đất thuộc hệ tầng Phú Bài: lực dính Cu của bùn á sét trong khoảng 7,8 đến 

10,5kPa, trung bình 9,12kPa, thay đổi trong một phạm vi hẹp; tương tự bùn sét - 6,2 

đến 9,41 kPa, trung bình 8,01kPa. 

- Đất thuộc hệ tầng Phú Vang: Cu của bùn á sét thay đổi trong khoảng từ 8,5 đến 

13,4 kPa, trung bình 10,2 kPa, thay đổi trong 1 phạm vi hep; tương tự bùn sét - 10,2 

đến 12,9 kPa, trung bình 11,23 kPa. 

- Chỉ tiêu lực dính ở đất thuộc hệ tầng Phú Vang thường cao hơn so với hệ tầng Phú Bài. 

Bảng 3.9. Sức kháng cắt theo sơ đồ CU 

Hệ tầng 

 
Nơi lấy mẫu 

H
àm

 l
ư

ợ
n

g
 

n
h

ó
m

 h
ạt

 s
ét

, 
%

  
Độ 

sệt Is 

 
Hệ 
số 

rỗng 
e0 

Nén ba trục sơ đồ CU 

S
ố

 m
ẫu

 Thông số 
kháng cắt tổng 

Thông số 
kháng cắt 
hữu hiệu 

Địa danh Ký 
hiệu cu, độ ccu, kPa cu’, độ 

ccu’, 
kPa 

Bùn á sét  

ambQ2
1-2pb Bến đò Vĩnh Tu 

- Quảng Điền 
VT-
QĐ 

27,39 1,15 1,27 3 10041’ 13,2 13002’ 13,5 
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Thanh Tiên - 
Phú Vang 

TT-
PV 

22,69 1,17 1,32 3 12006’ 10,9 17005’ 9,2 

Hải Thiện - Hải 
Lăng 

HT-
HL 

25,10 1,36 1,40 6 13005’ 5,1 19022’ 4,6 

Trị trung bình 25,06 1,23 1,33  11006 9,7 16020’ 9,1 

ambQ2
2-3pv 

 

Đường Chợ Mai 
- Tân Mỹ 

CM-
TM 

25,80 1,15 1,59 6 11054’ 10,2 18058 8,2 

Đông Nam - 
Quảng Trị 

ĐN-
QT 

20,50 1,38 1,44 3 13041’ 5,8 20017’ 5,5 

Trị trung bình 23,15 1,26 1,52 4,5 12045’ 8,0 19035’ 6,85 

Bùn sét 

ambQ2
1-2pb 

Đường Chợ Mai 
- Tân Mỹ 

ĐCM
-TM 

32,06 1,34 1,58 3 10051’ 10,6 16020’ 9,2 

Đập ngăn mặn 
Sông Hiếu 1 

ĐNM
-SH 

42,6 1,18 1,64 3 11008’ 11,0 19039’ 9,7 

Trị trung bình 37,33 1,26 1,61  11059’ 10,8 18001’ 9,45 

ambQ2
2-3pv 

 
Đông Nam - 
Quảng Trị 

ĐN-
QT 34,54 1,27 1,81 3 14012’ 3,9 21012’ 3,6 

Từ bảng 3.9 cho thấy: khi đất đạt độ cố kết U ≥ 95% thì sức kháng cắt của đất tăng 

lên đáng kể (phụ lục 25, 26). Sự gia tăng sức kháng cắt (cu, ccu) làm tăng TCXD 

của đất và nâng cao hiệu quả khi cải tạo nền đất yếu.Sức kháng cắt hữu hiệu đạt giá 

trị cao: ccu’ = 4,6-13,5; cu’ = 13002’- 20017’ trong bùn á sét và 16020’-21012’; 3,6-

9,7 trong bùn sét. 

3.4.2. Tính biến dạng lún của đất 

3.4.2.1. Kết quả nghiên cứu đặc trưng về tính nén lún 

Kết quả nghiên cứu đặc trưng về tính nén lún được trình bày ở bảng 3.10: Áp lực 

tiền cố kết Pc của bùn á sét  Pc = 54,7-65,1kPa thấp hơn bùn sét có Pc = 58,15- 

69,525kPa. Hệ số lún Cc, có giá trị lớn phù hợp với đất yếu mới được thành tạo, mức 

độ cố kết thấp. Với bùn á sét Cc= 0,355-0,395, bùn sét Cc = 0,365-0,42. Hệ số nở Cs 

của đất: bùn á sét Cs= 0,0585-0,118; Cc/Cs =3,51-7,32; bùn sét có hệ số nở Cs =0,063-

0,10; Cc/ Cs = 3,945-6,45. Hệ số cố kết thấm Cv của nền thấp: Đối với hệ tầng Phú 

Bài: bùn á sét Cv  thay đổi từ 0,21-0,46.10-3cm2/s; bùn sét Cv  thay đổi từ 0,22-0,35.10-

3cm2/s. Đối với hệ tầng Phú Vang: bùn á sét Cv thay đổi từ 0,21-0,35.10-3cm2/s; bùn 

sét Cv thay đổi từ 0,20-0,24.10-3cm2/s. Như vậy, hệ số cố kết của bùn á sét thay đổi từ 

0,28-0,34.10-3cm2/s; bùn sét Cv thay đổi từ 0,22-0,29.10-3cm2/s. 

Bảng 3.10. Các đặc trưng về tính cố kết của các đất 
  Bùn á sét Bùn sét 

Chỉ tiêu ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb 
Số mẫu 24 60 20 52 

V
ật

 l
ý
 Độ ẩm tự nhiên 

W, % 
45,1-61,97/ 

53,54 
38,44-52,39/ 

45,42 
58,54/74,28 

66,41 
51,07- 61,50/ 

56,29 

Hệ số rỗng e0 1,36-1,73/ 1,22-1,5/ 1,51-2,0/ 1,51-1,74/ 
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1,55 1,36 1,76 1,63 

Độ ẩm giới hạn 
chảy WL, % 

40,31-57,8/ 37,17-50,61/ 53,2-67,45/ 48,75-57,5/ 

49,06 43,89 60,33 53,13 

Chỉ số dẻo Ip, 
% 

14,2-16,5/ 
15,35 

11,35-16,36/ 
13,86 

18,19-25,36/ 
21,78 

17,36-24,5/ 
20,93 

Độ sệt Is 1,05-1,38/ 
1,22 

1,06-1,34/ 
1,20 

1,24-1,29/ 
1,27 

1,11-1,36/ 
1,24 

N
én

 c
ố

 k
ết

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 Pc, kPa 

42-88,2/ 
65,1 

20,5-88,9/ 
54,7 

61-78,05/ 
69,525 

38,9-77,4/ 
58,15 

Cc 
0,318-0,404 

0,361 
0,38-0,55/ 

0,465 
0,32-0,41 

0,365 
0,315-0,428/ 

0,3715 

Cs 
0,065-0,171 

0,118 
0,046-0,148 

0,097 
0,09-0,11 

0,1 
0,052 -0,074/ 

0,063 

Cc/Cs 
1,94-5,08/ 

3,51 
4,97-9,67/ 

7,32 
3,75-4,14 

3,95 
4,25-8,65/ 

6,45 

Cv, 
10-3cm2/s 

0,21-0,35/ 
0,28 

0,21-0,46/ 
0,34 

0,20-0,24/ 
0,22 

0,22-0,35/ 
0,29 

kv, 10-7cm/s 
0,100-0,290/ 

0,195 
0,090-0,370/ 

0,230 
0,110-0,260/ 

0,185 
0,096-0,310/ 

0,203 
Ghi chú: giá trị nhỏ nhất-lớn nhất/trung bình 

3.4.2.2. Đặc tính cố kết sơ cấp và thứ cấp của đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài giữa 

trạng thái nguyên dạng và không nguyên dạng 

Do mẫu bùn rất khó lấy mẫu nguyên dạng vì vậy nhằm so sánh về đặc trưng cố kết 

sơ cấp và thứ cấp giữa mẫu nguyên dạng và không nguyên dạng (mẫu chế bị) tác giả 

luận án lựa chọn nghiên cứu thí nghiệm thêm hệ số nén thứ cấp Cα cho mẫu bùn á 

sét Phú Bài theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS A 1210) bằng thiết bị nén một trục thoát 

nước thẳng đứng C280. Kết quả, hệ số cố kết thứ cấp Cα = 0,005-0,020 cho thấy khả 

năng chịu nén thứ cấp của đất bùn á sét thuộc hệ tầng Phú Bài tương đối thấp. 

3.5. Nghiên cứu bổ sung các đặc trưng cơ học động của đất 

3.5.1. Thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu 

3.5.1.1. Thiết bị thí nghiệm 

Thiết bị thí nghiệm cắt trượt động đơn giản chu kỳ (Cyclic simple shear test apparatus) 

tại phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật (đại học Yamaguchi - Nhật Bản). 

3.5.1.2. Chọn đất thí nghiệm và cách chế bị mẫu 

Mẫu đất thí nghiệm là bùn á sét hệ tầng Phú Bài, được lấy các mẫu nguyên trạng 

trong lỗ khoan và thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của đất (18 chỉ tiêu 

cơ lý cơ bản (phụ lục 30)). Sau đó đất được để khô gió và tiến hành thí nghiệm cắt 

trượt động. 

3.5.1.3.  Phương pháp và thông số thí nghiệm 

Thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương: Tần số, f = 0,5Hz; Số lượng chu kỳ, 

n = 200; Độ biến dạng trượt γ (%):0,1; 0,2; 0,41; 0,84; 1,94. Thí nghiệm cắt trượt 
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động chu kỳ đa phương: Tần số,f = 0,5Hz; Số lượng chu kỳ, n = 200; Độ biến dạng 

trượt γ (%):0,1; 0,1; 0,41; 0,84; 1,94. 

3.5.1.4. Phương pháp ghi và thu thập số liệu cắt trượt động 

Trong quá trình cắt trượt động, số liệu thí nghiệm được máy tính thu thập theo tốc 

độ 1 số liệu trong 0,05 giây, tức là 40 số liệu cho mỗi chu kỳ cắt trượt 2 giây nhằm 

đảm bảo độ chính xác của kết quả thí nghiệm. 

3.5.2. Kết quả thí nghiệm cắt trượt động 

3.5.2.1. Sự biến đổi ALNLR của đất trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ 

a)  Cắt trượt động chu kỳ đơn phương 

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở hình 3.20 và phụ lục 32 cho thấy ALNLR (Udyn) tăng 

khi số lượng chu kỳ (n) tăng lên. 

 
Hình 3.20. Hệ số áp lực nước lỗ rỗng của đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài trong điều 

kiện cắt trượt động chu kỳ đơn phương 
b)  Chu kỳ đa phương 

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở hình 3.21, và phụ lục 33 cho thấy: áp lực nước lỗ rỗng 

(Udyn) tăng khi số lượng chu kỳ (n) tăng lên. Đối với các thí nghiệm cắt trượt động 

lệch pha có cùng độ biến dạng trượt thì áp lực nước lỗ rỗng tăng khi độ lệch pha tăng 

(hình 3.21). 

 
Hình 3.21. Hệ số áp lực nước lỗ rỗng của đất bùn á sét Phú Bài trong điều kiện cắt 

trượt động chu kỳ đa phương (độ lệch pha θ = 00, 900) 

Như vậy, từ kết quả thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương cho 

thấy, khi đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài chịu tải trọng động chu kỳ đa phương, áp lực nước 
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lỗ rỗng (ALNLR) của đất lớn hơn so với khi đất chịu cắt trượt động đơn phương, đặc 

biệt là khi độ lệch pha (θ) càng lớn thì áp lực nước lỗ rỗng càng cao. 

3.5.2.2. Ảnh hưởng của quá trình cắt trượt động đơn phương và đa phương đến sự 

biến đổi áp lực nước lỗ rỗng và sức kháng hóa lỏng của đất bùn á sét hệ tầng Phú 

Bài. 

Theo kết quả thể hiện ở hình 3.22. Ttrong điều kiện cắt trượt động mẫu đất có độ 

biến dạng trượt nhỏ (γ = 0,1%, 0,2%), ALNLR của đất tăng tương đối chậm theo số 

lượng chu kỳ cho các phương cắt trượt khác nhau. Khi γ ≥ 0,41% ảnh hưởng của 

phương cắt trượt lên ALNLR và sức kháng hóa lỏng của đất bùn á sét Phú Bài không 

rõ ràng và có thể bỏ qua. 

 
Hình 3.22. Ảnh hưởng của quá trình cắt trượt động đến sự biến đổi áp lực nước lỗ 

rỗng trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ đơn phương (a) và đa phương (b) của 

mẫu đất 

3.5.3. Nghiên cứu tính nén lún của đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài khi chịu cắt 

trượt động chu kỳ không thoát nước 

3.5.3.1. Điều kiện cắt trượt động đơn phương 

Kết quả nghiên cứu ở hình 3.24 và phụ lục 34 cho thấy: Độ lún lớn nhất đạt đến 3,5% 

tương ứng với cường độ biến dạng γ = 1,94%. 

 
Hình 3.24. Quan hệ giữa εv và thời gian của đất bùn á sét trong điều kiện cắt trượt 

động chu kỳ đơn phương  

3.5.3.2. Điều kiện cắt trượt động đa phương 

Kết quả nghiên cứu ở hình 3.25 và phụ lục 35 cho thấy, dưới tác dụng của tải trọng chu 

kỳ đa phương không thoát nước, độ lún theo độ biến dạng (εv) gia tăng theo cường độ 

độ biến dạng. Cường độ biến dạng càng cao, độ lún càng tăng. Độ lún sau cắt trượt của 
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mẫu đạt đến εv = 4,47% khi độ biến dạng γ = 1,94%.  

 
Hình 3.25. Quan hệ giữa εv và thời gian của đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài trong 

điều kiện cắt trượt động chu kỳ đa phương 

 
Hình 3.26. Quan hệ giữa εv và γ của đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài trong điều kiện 

cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương 

Ảnh hưởng của điều kiện cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương lên độ lún 

sau cắt trượt của mẫu đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài được thể hiện thông qua mối 

quan hệ giữa độ lún theo biến dạng (εv, %) và độ biến dạng cắt trượt (γ, %) (hình 

3.26). Kết quả từ sơ đồ cho thấy độ lún tăng gần tuyến tính so với logarit của độ biến 

dạng trượt cho tất cả số lượng chu kỳ và phương cắt trượt. 

Kết luận chương 3:  

- Đất loại sét yếu Holocen phân bố rộng khắp vùng nghiên cứu, bề dày thay đổi từ 

1,0-5-10m đến xấp xỉ 30m, được hình thành trong điều kiện địa hình, địa mạo, chế 

độ thủy động lực và khí hậu rất đặc trưng ở miền Trung với nguồn gốc khác nhau. 

Trong đó phổ biến nhất là đất bùn sét và bùn á sét thuộc 2 hệ tầng Phú Vang và Phú 

Bài (ambQ2
1-2pb, ambQ2

2-3pv). 

- Thành phần khoáng vật chủ yếu là thạch anh, illit, kaolinit; hàm lượng hữu cơ 

trong đất cao đạt 11,4% và có xu hướng giảm dần theo chiều sâu. Thành phần hóa 

học chủ yếu trong đất là các oxit SiO2, Al2O3 chiếm tỉ lệ cao; nhóm hạt cát và bụi 

chiếm ưu thế.  

- Đất thuộc hệ tầng Phú Bài: lực dính Cu thay đổi trong một phạm vi hẹp. Đất thuộc 

hệ tầng Phú Vang: Cu thay đổi trong 1 phạm vi hẹp. Chỉ tiêu lực dính ở đất thuộc hệ 

tầng Phú Vang thường cao hơn so với hệ tầng Phú Bài. Sức kháng cắt hữu hiệu đạt 

giá trị cao. 

- Áp lực tiền cố kết (Pc) của đất nhỏ và có sự thay đổi giữa các thành tạo phụ thuộc 

vào thành phần của đất. Hệ số nén Cc khá lớn, Cs nhỏ, hệ số thấm kv rất nhỏ. Hệ số 

cố kết thấm (Cv) của nền thấp. Các hệ số này hoàn toàn phù hợp với đất loại sét yếu 
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mới thành tạo và chưa được nén chặt. 

- Khả năng chịu nén thứ cấp của đất bùn á sét thuộc hệ tầng Phú Bài tương đối 

thấp với hệ số cố kết thứ cấp Cα = 0,005-0,020. 

- Khi đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài chịu tải trọng động chu kỳ đa phương, ALNLR 

của đất lớn hơn so với khi đất chịu cắt trượt động đơn phương, đặc biệt là khi độ lệch 

pha (θ) càng lớn thì áp lực nước lỗ rỗng càng cao. Đất có độ lún cao nhất khi trong 

điều kiện cắt trượt động chu kỳ đa phương có độ lệch pha θ = 900, độ biến dạng γ = 

1,94%. Độ lún sau cắt trượt của đất trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ đa phương 

(εv = 4,47% ) lớn hơn đơn phương (εv =3,5%). Đất rất dễ bị hóa lỏng kgi chịu cắt 

trượt động chu kỳ. 

 

CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU, KHAI THÁC SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC ĐẤT 

LOẠI SÉT YẾU HOLOCEN 

4.1. Phân chia các kiểu cấu trúc nền đất yếu Holocen đặc trưng và kiến nghị sử 

dụng đất làm nền cho các công trình xây dựng 

4.1.1. Phân chia các kiểu cấu trúc nền đất yếu Holocen đặc trưng vùng nghiên cứu 

4.1.1.1. Nội dung phân chia cấu trúc nền 

Khi phân chia CTN đất yếu Holocen phải dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến CTN 

đất yếu gồm: địa tầng, tính chất cơ lý của đất đá trong phạm vi nghiên cứu, địa chất 

thủy văn, công trình, môi trường xung quanh. 

4.1.1.2.  Nguyên tắc phân chia các kiểu cấu trúc nền  

a) Kiểu CTN  

Trong phạm vi nghiên cứu có 3 kiểu CTN: 

+ Kiểu I: nền có cấu trúc 2 lớp, lớp đất loại sét yếu Holocen nằm ngay trên mặt.  

+ Kiểu II: nền có cấu trúc 3 lớp, lớp đất loại sét yếu Holocen nằm phía dưới lớp đất 

có đặc trưng cơ học tốt hơn, dưới lớp đất yếu là một lớp đất chịu tải trọng công trình 

tốt. 

+ Kiểu III: Nền có cấu trúc trên 4 lớp, các lớp đất yếu nằm xen kẹp giữa các lớp đất 

khác nhau. 

b) Phụ kiểu CTN 

Mỗi kiểu đều được chia thành 2 phụ kiểu CTN: 

 + Phụ kiểu A: đáy lớp đất yếu là lớp đất rời, bão hòa nước. 

 + Phụ kiểu B: đáy lớp đất yếu là lớp đất sét thấm nước yếu. 

c) Dạng CTN 

Được phân từ phụ các kiểu CTN. Để thuận tiện cho việc lựa giải pháp xử lý nền, 

việc phân chia dạng CTN được dựa vào bề dày của các lớp đất yếu. 
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Dạng 1 - Đất yếu có bề dày < 3m.  

Dạng 2 - Đất yếu có bề dày từ 3-10m. 

Dạng 3 - Đất yếu có bề dày >10m. 

d) Kết quả nghiên cứu 

Như vậy, vùng nghiên cứu được phân chia thành 3 kiểu, 2 phụ kiểu và 17 dạng (bảng 

4.1, hình 4.1).  

4.1.2. Kiến nghị giải pháp nền cho xây dựng công nghiệp dân dụng và đường giao 

thông 

Đất yếu Holocen vùng nghiên cứu được phân chia thành 3 kiểu, 2 phụ kiểu và 17 dạng 

(bảng 4.1). Từ kết quả ở bảng 4.1 cho thấy: 

+) Đối với dạng xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp: 

+ Giải pháp móng 

- Móng nông: thường sử dụng cho các nhà có quy mô đến 3 tầng, áp dụng cho các 

dạng CTN IIA1, IIA2, IIA3, IIB1, IIB2, IIB3, IIIA1, IIIA2, IIIA3, IIIB2, IIIB3. 

- Móng cọc bê tông áp dụng cho các nhà thấp tầng (> 3 tầng) áp dụng cho các dạng 

CTN IIB3, IIIA1, IIIA2, IIIA3, IIIB2, IIIB3 

+ Giải pháp xử lý nền 

- Bằng cọc tre có thể áp dụng cho dạng CTN IA1, IA2, IB2 

- Cọc cát: có thể áp dụng cho các dạng CTN IB2, IIB1 

+) Đối với dạng xây dựng đường, áp dụng các giải pháp xử lý nền: 

- Thay thế: áp dụng cho các dạng CTN IA1, IB1 

- Cọc vật liệu rời: IA2, IB2, IIA1, IIA2 

- Cọc cát đầm: IIA3, IIB2, IIB3, IIIB3 

- Thoát nước đứng kết hợp gia tải trước: IA3, IB3, IIA3, IIB3, IIIA3, IIIB2, IIIB3. 

- Cọc đất + chất kết dính vô cơ: IA3, IB2 

Khi nghiên cứu về đất xây dựng, sử dụng đất làm nền là phổ biến nhất, đặc biệt là 

vùng nghiên cứu. Trong chương này, tác giả trình bày chủ yếu về sử dụng đất làm 

nền cho dạng xây dựng công nghiệp và xây dựng đường trong giao thông. 

4.2. Kiến nghị bổ sung các phương pháp nghiên cứu đất yếu vùng nghiên cứu 

4.2.1. Các nghiên cứu hiện trường 

- Công tác khoan: Tiến hành bằng máy khoan thông thường, ngoài các nhiệm vụ 

thông thường khi khảo sát, yêu cầu lưu ý: 

+ Lấy mẫu đất thí nghiệm: bắt buộc phải sử dụng ống mẫu thành mỏng (hình 4.2). 

+ Xác định chính xác các tầng chứa nước trong phạm vi nghiên cứu, đo mực nước 
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dưới đất. Các vị trí có ảnh hưởng của thủy triều cần xác định mực nước lúc triều lên 

và lúc triều xuống; lấy mẫu nước phân tích thành phần hóa học của nước. 

- Công tác thí nghiệm hiện trường cho đất yếu: Cần tiến hành thí nghiệm xuyên tĩnh 

CPT và thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp nước lỗ rỗng CPTu; bắt buộc cắt cánh xác định 

sức kháng cắt không thoát nước của đất yếu (hình 4.3). 

4.2.2. Công tác thí nghiệm trong phòng 

- Áp dụng các tiêu chuẩn dành cho đất có chứa hữu cơ và có thể có chứa muối có 

hòa tan để xác định thành phần hạt; độ ẩm, khối lượng riêng. 

- Thí nghiệm các đặc trưng sức kháng cắt bằng thí nghiệm nén 3 trục theo các sơ đồ 

khác nhau theo yêu cầu; nén đơn trục, có thể cắt cánh trong phòng. Tuyệt đối không 

cắt phẳng thông thường (TCVN không cho phép) (hình 4.4). 

- Thí nghiệm các đặc trưng về nén lún: sử dụng nén cố kết 1 trục, thoát nước 1 chiều 

hoặc 2 chiều (phục vụ xây dựng đường). Nước bão hòa mẫu bắt buộc là mẫu lấy 

trong các lỗ khoan khu khảo sát (đặc biệt chú ý cho đất có chứa muối dễ hòa tan) 

(hình 4.4). 

- Giới hạn chảy và dẻo, sử dụng nước lấy trong hố khoan để chuẩn bị mẫu. 

- Thí nghiệm các đặc trưng cơ học của đất dưới tác dụng của tải trọng động khi 

nghiên cứu đất phục vụ thiết kế móng đường, móng máy. 

Kết luận chương 4:  

- Kết quả nghiên cứu cho phép phân chia CTN vùng ĐB QT-TTH thành 3 kiểu, 2 

phụ kiểu và 17 dạng CTN đất yếu Holocen. Qua đó, đề xuất các giải pháp gia cố, cải 

tạo nền đất yếu và các giải pháp móng phù hợp cho từng dạng CTN. 

- Từ đó, tác giả đã kiến nghị bổ sung các phương pháp nghiên cứu đất yếu vùng 

nghiên cứu, các cơ quan quản lý cần xây dựng các tiêu chuẩn nội bộ về công tác 

khảo sát địa kỹ thuật để sử dụng khi phê duyệt đề cương nghiên cứu, khảo sát về 

công tác thí nghiệm hiện trường và trong phòng. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Các kết quả đạt được của luận án 

Các kết quả nghiên cứu cho phép rút ra các kết luận: 

1.1. Đất loại sét yếu Holocen ở ĐB QT-TTH gồm các loại bùn sét và bùn á sét đều có 

mặt ở 2 hệ tầng Phú Bài (ambQ2
1-2pb) và Phú Vang (ambQ2

2-3pv). Chúng là những 

trầm tích trẻ, đa nguồn gốc, phân bố với diện tích gần hết đồng bằng, nằm gần hoặc 

ngay trên mặt đất với bề dày thay đổi nhiều, từ <3m đến xấp xỉ 30m. Do điều kiện lịch 

sử hình thành, vị trí tồn tại mà chúng tương đối đồng nhất. Trong đất có chứa hữu cơ 
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đến 10%, đặc biệt là có mặt với hàm lượng đáng kể khoáng vật sét illit và vài % 

montmorilonit làm cho đất có những tính chất đặc biệt (độ ẩm tự nhiên cao, độ chặt 

thấp, tính dẻo cao hơn đất bình thường khác).  

1.2. Cũng do mới được thành tạo lại phân bố gần mặt đất, tồn tại trong điều kiện 

nước dưới đất nằm nông mà đất chưa được nén chặt (Kd <0), hệ số rỗng lớn, tính nén 

lún mạnh, độ bền kháng cắt thấp. Cụ thể: 

+ Đất thuộc hệ tầng Phú Bài: lực dính Cu của bùn á sét trong khoảng 7,8-10,5kPa, trung 

bình 9,12kPa, thay đổi trong một phạm vi hẹp; tương tự bùn sét - 6,2 đến 9,41kPa, 

trung bình 8,01kPa. Đất thuộc hệ tầng Phú Vang: Cu của bùn á sét thay đổi trong 

khoảng từ 8,5-13,4kPa, trung bình 10,2kPa, thay đổi trong 1 phạm vi hep; tương tự 

bùn sét - 10,2 đến 12,9kPa, trung bình 11,23kPa. Chỉ tiêu lực dính ở đất thuộc hệ tầng 

Phú Vang thường cao hơn so với hệ tầng Phú Bài. Sức kháng cắt hữu hiệu đạt giá trị 

cao: c’ = 4,6- 13,5; ’ = 13002’- 20017’ trong bùn á sét và 16020’ - 21012’; 3,6-9,7 

trong bùn sét. 

+ Áp lực tiền cố kết (Pc) của đất nhỏ và có sự thay đổi giữa các thành tạo phụ thuộc 

vào thành phần của đất. Bùn á sét  Pc = 54,7-65,1kPa thấp hơn bùn sét Pc = 58,15-

69,525 kPa. Hệ số nén Cc, hệ số trương nở Cs của bùn á sét biến đổi trong phạm vi 

rộng: Bùn á sét Cc= 0,355-0,395; hệ số nở Cs= 0,0585-0,118; Cc/Cs =3,51-7,32. Bùn 

sét có Cc = 0,365-0,42; hệ số nở Cs =0,063-0,10; Cc/ Cs = 3,945-6,45. Nhìn chung Cc  

khá lớn, Cs nhỏ, hệ số nén lún  lớn a1-2 >10 kPa-1 hệ số thấm rất nhỏ (bùn á sét kv(1-2) = 

(0,195-0,0,23).10-7cm/s, bùn sét kv = (0,185-0,203).10-7cm/s). Đất loại sét yếu bùn á 

sét, bùn sét có tính nén lún mạnh với hệ số nén lún a >10kPa-1. Hệ số cố kết thấm (Cv) 

của nền thấp: bùn á sét Cv= 0,28-0,335cm2/s; bùn sét Cv= 0,22-0,285cm2/s. Các hệ số 

này hoàn toàn phù hợp với đất loại sét yếu mới thành tạo và chưa được nén chặt. 

+ Khả năng chịu nén thứ cấp của đất bùn á sét thuộc hệ tầng Phú Bài tương đối thấp 

với hệ số cố kết thứ cấp Cα = 0,005-0,020 

1.3. Kết quả thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương cho thấy, 

các yếu tố của điều kiện tải trọng động gồm độ biến dạng, số lượng chu kỳ và phương 

cắt trượt có ảnh hưởng lớn đến sự gia tăng áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của đất bùn 

á sét hệ tầng Phú Bài. Trong đó phương cắt trượt thể hiện rõ khi γ < 0,41% và không 

đáng kể khi γ > 0,41%. Độ lún theo độ biến dạng có thể đạt đến εv = 4,47% và tăng 

tuyến tính với độ biến dạng cắt trượt (γ). Sự gia tăng độ lún theo độ biến dạng không 

phụ thuộc vào số lượng chu kỳ và phương cắt trượt. Độ lún sau cắt trượt (εv) và sự gia 

tăng hệ số áp lực nước lỗ rỗng (Udyn/σ’v0) của đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài cao nhất 

khi chịu cắt trượt động chu kỳ đa phương với độ lệch pha (θ = 900) và thấp nhất khi 

chịu cắt trượt không chu kỳ đa phương. Đất rất dễ hóa lỏng khi chịu tải trọng động. 
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1.4. Nền đất yếu vùng ĐB QT-TTH được chia thành 3 kiểu, 2 phụ kiểu, 17 dạng cấu 

trúc nền. Cùng với các kết quả nghiên cứu TPVC, TCCL là cơ sở khoa học quan trọng 

trong lựa chọn, tính toán, thiết kế giải pháp nền móng cho các dạng xây dựng công 

nghiệp dân dụng và đường giao thông. 

2. Những tồn tại và hướng nghiên cứu tiếp theo  

- Kết quả nghiên cứu của luận án cần mở rộng cho các đối tượng xây dựng khác nhau 

như bùn á cát, bùn cát, sét, á sét dẻo chảy. 

- Chưa xem xét đến ảnh hưởng của đặc điểm kiến trúc - cấu tạo đến TCCL của đất 

yếu; biến đổi TPVC và TCCL đất yếu do xâm nhập mặn và nước biển dâng trong điều 

kiện biến đổi khí hậu xảy ra như hiện nay. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án mới chỉ xác định được sự thay đổi hàm lượng 

nhóm hạt sét, WL, γc, chưa xét đến sự thay đổi các TCCL khác theo chiều sâu, cũng 

như mức độ cố kết của đất yếu thông qua chỉ số OCR. 

- Nghiên cứu tính chất động học đất nền mới chỉ thực hiện cho đất bùn á sét hệ tầng 

Phú Bài, chưa nghiên cứu cho đất bùn sét hệ tầng Phú Bài và bùn sét, bùn á sét hệ tầng 

Phú Vang. 

3. Kiến nghị 

- Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu tham khảo tốt và là cơ sở khoa 

học để định hướng cho công tác khảo sát ĐCCT, ứng dụng phục vụ thiết kế xây dựng 

công trình ở vùng ĐB QT-TTH. 

- Cần nghiên cứu hàm lượng muối trong đất loại sét yếu Holocen cũng như thí nghiệm xác 

định hệ số nén cố kết theo phương ngang Ch bằng thí nghiệm trong phòng. 

- Cần nghiên cứu thêm tính chất động học đất nền cho đất bùn sét, bùn á sét hệ tầng 

Phú Vang; đất bùn sét, bùn á cát, bùn cát của hệ tầng Phú Bài. 
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INTRODUCTION 

1. Statement, theoretical and practical significance  

Because the QT-TTH plain has an elongated form along the coast in the east and 

close to the hills in the west, it has undergone many complicated geological 

development stages, but on the extent of the plain, it has a very different geological 

structure.. In Quaternary, there are many soil types different origins (a, m, am, amb, 

...) and different geological ages. Due to the location as well as the history of 

formation, on the plains are mainly young sediments. In the young sediments, soft 

soils are very common with complicated construction properties (range of 

distribution by area and depth, physical and mechanical properties) which have 

adversely affected the exploitation and use of the environment geological field in 

construction. 

In many places, when using land as the foundation, not properly assessing the 

construction characteristics of the ground, caused damage to buildings (Thuan An 

High School - Thua Thien Hue; Quang Tri province's radio and television stations, 

etc.).  

The reason for the above incidents is that the geotechnical research work in this area 

still has certain limitations such as: Not summarizing and systematizing research 

results, not doing in-depth and complete research on the  nature of soil (composition 

- grain, mineralization, amount of organic matter, salt, alum, ...; Research method is 

not suitable (soft soil has not been specially studied, national standards not even 

strictly followed). The documents are usually mainly for a specific construction 

object. Due to the limitation of geological documents, the basement and foundation 

solutions also have certain limitations. 

In order to contribute to overcoming the above limitations, exploiting and rationally 

using resources of Construction land in the QT-TTH plain need a: full and 

systematicall study:  

- Geological features, especially constructional characteristics of soft soil. That is: 

clarifying the distribution characteristics, physical and mechanical characteristics, 

their variation in space. 

- From there, aroposal to rationally exploit and use land resources of the QT-TTH 

plain and protect the geological environment. 

Therefore, a thesis research: "Study on the engineering properties of Holocene soft 

clayey soils in Quang Tri - Thua Thien Hue coastal plain" is very urgent and 

meaningful. The research results of the doctoral thesis topic will enrich database on 

the construction properties of Holocene soft clayey soils not only for the rational 

exploitation of the territory, protection of the geological environment but also for 

futher the research and teaching, contributing to sustainable socio-economic 

development. 
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2. Research objectives  

- Elucidate the construction characteristics of the main clayey formations in the 

Holocene stratigraphy in Quang Tri - Thua Thien Hue plain. 

- Proposing the exploitation and rational use of land resources for construction in the 

QT-TTH plain as a foundation in construction. 

3. Research object and scope 

- The object of study is soft clayey soils of multi-origin Holocene age distributed in 

the QT-TTH plain, in which the study focuses on the two most common and widely 

distributed soft soil formations belonging to the two groups: Phu Bai formation 

(ambQ2
1-2pb) and Phu Vang (ambQ2

2-3pv). 

- Research scope: constructional properties of soft clayey soils (distribution, grain 

and minerals composition, physical and mechanical properties, their variation) so as 

to propose the way to use them as a foundation for constructions. The scope of the 

study space is from the ground down to the depth of 30m or less. 

4. Tasks 

- Collecting, synthesizing, analyzing and inheriting existing research documents, 

orientation for further research work. 

- Additional drilling to: clarify the stratigraphic characteristics of the clayey soil 

formations in the Quaternary bedrock structure of the study area; selection of 

experimental samples to supplement the grain, mineral, chemical, and organic 

content of Holocene weak clay soils. 

- Research on physical and mechanical properties and their variation in relation to 

material composition, moisture content, load (static or directional cyclic simple shear 

tests). 

- Additional data on the dynamic shear test of silty clay mud. 

- Studying the properties of settlement after being subjected to undrained cyclic 

dynamic loads and after earthquakes. 

- Evaluation of liquefaction strength through pore water pressure coefficient and 

shear strength. 

- Classfying types of ground structure with Holocene soft clayey soils distribution 

and proposing solutions for ground treatment. 

5. Research content 

- It is necessary to study and clarify basic concepts related to soft soil such as: soft 

soil, soft ground, soft soil structure, soft soil research methods, research situation in 

the country and the world; contents of research on construction properties of soil. 

- Characteristics of natural conditions in the study area. 

- Features of construction properties of soft clayey soils such as: distribution 

characteristics, stratigraphic relationships, material composition and specific 

mechanical and physical properties and their variation. 

- Research on some additional kinetic properties of the ground soils and evaluate the 
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liquefaction strength of Phu Bai silty clay mud. 

- Classify the types of soft soil structure and propose reasonable solutions to 

strengthen the soft ground. 

6. Research methods 

 In the doctoral thesis, the author used a combination of research methods: 

Collecting, synthesizing and analyzing documents in the study area; Natural history 

analysis; System analysis; Experiment in the room; GIS geographic information 

system; Experts; Probability mathematical statistics. 

7. Defensive points  

- Points 1: In the QT-TTH plain, Holocene soft clayey soils are most commonly 

encountered in the two formations: Phu Vang (ambQ2
2-3pv) and Phu Bai (ambQ2

1-

2pb). In both formations, silty clay mud and clay mud containing organic matter are 

encountered. These soft soils are all newly formed, showing that: They contain the 

highest Illite clay minerals (31%) and Montmorilont minerals (5%); The soft clayey 

soils are quite homogeneous (the coefficients of variation  are all small), are not 

compacted or the degree of compaction is low (Kd coefficients are all < 0) so that the 

natural moisture is high, small natural mass density, large void ratio, strong 

compression and low strength; The shear strength is reduced, the settlement 

deformation is increased, and it is easy to liquefy when subjected to cyclic dynamic 

loads. 

Points 2: Soft clayey soils have a wide distribution; lying position changes 

complicatedly, may lie exposed right on the surface or under 1-2 other soil layers; 

The thickness varies complicatedly, from a few meters to about 30m. On the basis 

of research results on construction properties (especially mechanical properties) of 

soft clayey soils in the study area, 3 types, 2 subtypes and 17 types of soft soil 

structure have been distinguished. On that basis are reasonable foundation solutions 

propose when exploiting and using soft soils as building foundations. 

8. New points  

1. Fully and systematically researched the construction properties (especially 

mechanical properties) of Holocene soft clay in the study area. Since then, 3 types, 

2 subtypes and 17 types of soft ground structure have been distinguished, helping to 

choose a reasonable foundation solution when exploiting and using soft soils as a 

building foundation (civil industrial houses and roads). 

2. Initially researched and prouded the strength, deformation and liquefaction 

strength characteristics of Holocene soft clayey soils of Phu Bai Formation and their 

changes under the effect of cyclic dynamic loads. 

9. Significances 

- Scientific significances: contribute to the improvement of the theory and method 

when studying construction soil in the area, especially soft clayey soils. 

- Practical significances: The research results of the thesis are a reliable 
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documents for the design and construction of various works in the condition that the 

foundation is subjected to static and dynamic loads, especially traffic works, 

riverbank - coastal protection works; as well as serving planning and rational 

exploitation of construction land resources, contributing to sustainable socio-

economic development. 

10. Thesis structure 

In addition to the introduction and conclusions, the thesis content includes 04 

chapters: 

Chapter 1. Overview of soils for site and research contents of soils construction 

characteristics 

Chapter 2. Natural conditions of the study area 

Chapter 3. Construction characteristics of Holocen soft clayey soils in Quang Tri - 

Thua Thien Hue  

Chapter 4. Research, reasonable use of Holocen soft clayey soils  

 

CHAPTER 1. OVERVIEW OF SOILS FOR SITE AND RESEARCH 

CONTENTS OF SOILS CONSTRUCTION CHARACTERISTICS  

1.1. Soft soil, soft ground structure  

1.1.1. Soft soils 

Soft soils include soils, which are generally not suitable for construction, often very 

sensitive to environmental conditions and building loads. According to the author of 

the doctoral thesis: soft soil is a type of soil with very low construction load capacity 

and characteristic physical and mechanical properties such as: small natural mass 

density γw, ≤ 1.7 g/cm3 , large initial void ratio e ≥ 1, high natural moisture W ≥ 

40%, saturation degree SR, ≥ 80%, low load capacity: R = (50-100) kPa, low 

deformation module E0 ≤ 5000 kPa, large compressive coefficient a ≥ 10 kPa-1, small 

internal friction angle: φ ≤ 100, small cohesive force: c ≤ 10 kPa. Therefore, when 

building works on it, it is imperative to treat and renovate or have special 

construction solutions. 

1.1.2. Soft ground structure 

+) The concept of the ground, the soil foundation 

- The ground: the land studied and used as the foundation for construction works. 

- Soil foundation: the ground is the soil (sticky soft soil, loose soft soil) within the 

influence of the construction work.  

+) Soft ground structure is within the soil and stratigraphy with distribution of one or 

more soft soil layers, it is necessary to have appropriate foundation and construction 

solutions. 

1.1.3. Summary of soft soil research methods 

To study soft soil and rock in construction, in addition to field testing, laboratory 

experiments are also used. In addition, studying the dynamic properties of the ground 
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in order to supplement the kinetic parameters of pore water pressure and settlement 

after shear test when subjected to dynamic loads of soft soil layers is also an important 

research method in current geoengineering. 

1.2. Construction characteristics of the soil  

Construction properties of soil and rock are all properties of soil that are studied and 

determined to serve construction. When the soil has special properties (in soils: peat, 

peatland, salt-containing soil, etc.), the concept of "construction properties" is used. 

Normally, when studying the construction properties of soft soil, it is necessary to 

clarify the following factors: History of soft soil formation (age, origin); 

Stratigraphy: the presence, distribution characteristics, thickness and variation of 

engineering geological units - soft soil layers; Characteristics of grain composition, 

mineralization, structure and prediction of their change; The physical and 

mechanical properties, the change of the physical and mechanical properties of the 

soil, predictim of their change. 

Thus, for soft soil and rock, their construction characteristics are very complicated, 

which is not favorable for construction. However, due to their wide distribution and 

relatively large thickness, they still have to be studied to be used appropriately as 

foundations for constructions. Therefore, in order to make good use and not cause 

instability for construction works, it is necessary to use suitable in-depth research 

methods. 

1.3. Research situation in the world and in our country 

1.3.1. In the world 

In the world, in construction, soft soil studies are interested by many scientists, but 

focus is on 4 main directions: 1) The effect of the loss of intact soil samples on the 

mechanical properties of soil samples of weak soil; 2) The influence of material 

composition on the physico-mechanical properties of soft soil; 3) Methods of soft 

soil research in the laboratory such as: modeling laboratory experiments; studying 

the mechanical characteristics of soft soil when subjected to dynamic loads; 4) 

Research and propose methods as well as technology to treat soft ground. 

Up to now, worldwide, there has been a lot of experience and success in studying 

the construction properties of soft soils such as: The change of natural structure (the 

status quo) studied by Li (1982), Feng ( 1992), Tan et al (1992), Zhang (1995), Ladd 

and Lambe (1963), Poirier (2005), Shibuya et al (2000), Landon et al (2004), 

Andresen and Kolstad (1979); Using appropriate experimental methods to study soft 

soils: Nagaraj and Miura (2001), František (2004), Cheikhou et al (2014); Organic 

matter: Xt'rakhov; Broski, Knhiazava et al (1954); Xixkinia (1959), Lomtadze, 

Petrukhin, Ohtsubo et al (2005). Research on physico-mechanical properties of 

alkaline soils: Pusch (1973), Eriksson (1992, 2000), Westerberg (2005), Larsson 

(2007), Andersson (2012) ... Static mechamical and physical properties: Terzaghi 

(1923), Terzaghi and Gerxevanov ( (1925 - 1948), Casagrande (1938), Taylor 
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(1948), Tanaka et al. (2014) Kinetic properties of clays: Ohara and Matsuda (1978), 

Ohara and Matsuda (1988), Yasuhara and Andersen ( 1991, Yildirim and Ersan 

(2007) Compression properties of clays subjected to cyclic dynamic loads: 

Yasuhara, Hirao and Hyde (1992); Ansal, Iyisan and Yildirim (2001). Dynamic 

loading applications have mainly been studied for sandy soils: Ohara, Matsuda and 

Kondo (1984), Ohara and Matsuda (1988), Matsuda and Hoshiyama, (1992), 

Matasovic and Vuccetic (1992), Matasovic and Vuccetic (1995) ), Talesnick and 

Frydman (1992), Matsuda et al (2013), Nhan et al (2017), Matasovic and Vucetic 

(1992; 1995) Treatment of soft soils with inorganic binders: Mitchell (1981), 

Balasubramaniam et al (1988, 1989), Bell (1990), Tsuchida and Tang (2015); soft 

soil reinforcement with geotextiles: Bergado et al (1994); reinforcing soft ground 

with soil - lime/cement piles, with PVD permeable wicks: Carrillo (1942), Terzaghi 

(1951), Glover (1930), Barron (1948). 

1.3.2. In Vietnam 

In Vietnam, soil research mainly follows two directions: in-depth research and 

regional research: Foundation structure: Nguyen Thanh (1984), Pham Van Ty 

(1999), Le Trong Thang (1995) ),…; special soil composition: Do Minh Toan, Pham 

Van Ty (1993); Static mechanical properties: Nguyen Dinh Thu (1999), Do Minh 

Toan et al (2012), Nguyen Thi Nu (2014), Phung Huu Hai et al (2012), Hoang Thi 

Bich Hang (2013). Study of kinematic parameters by experiment with three dynamic 

axes: Le Trong Thang et al. (2012), Nguyen Van Phong (2015, 2016), Pham Thi Viet 

Nga. Kinetic properties of soil subjected to unilateral and multilateral cyclic dynamic 

shear test: Pham Cong Nhat (2014), Tran Thanh Nhan et al (2012, 2013, 2015, 2016). 

Research on ground treatment by wicking: Bui Van Truong, Pham Quang Dong 

(2013); vacuum pump technology: Nguyen Chien, To Huu Duc, Pham Quang Dong 

(2011), Pham Quang Dong, Bui Van Truong, Trinh Minh Thu (2013). Research on 

static quality control: Nguyen Dinh Thu (1999), Do Minh Toan et al (2012). The 

QT-TTH plain: Vu Quang Lan (2003), Nguyen Ba Chien (2008), Nguyen Thi Thanh 

Nhan (2004, 2009), La Duong Hai (2016), Tran Ngoc Tin (2019). 

Research on the plains of Quang Tri - Thua Thien Hue still have the following 

limitations: 

1. The research works only focus on the general stratigraphic division for Quaternary 

sediments, or only focus on the study of the mechanical (static) properties for a 

specific soft soil formation and are limited to the area. In the urban area, there have 

not been any studies that fully study the factors affecting the construction properties 

of all Holocene weak clay formations in the QT-TTH plain according to age and soil 

conditions in nature, thickness, depth and distribution characteristics, relationship 

with the surrounding soil formations. 

2. Kinetic properties of sedimentary formations in general and soft soil in particular 

in the area have not been studied.  
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Conclusions of chapter 1: 

- Researches related to the construction properties of soft soils in the world have 

achieved outstanding achievements. In Vietnam, research is on the construction 

properties of soft soil have also achieved certain achievements. However, in the QT-

TTH plain, there are few studies, the construction properties of Holocene clayey 

have not been studied systematically and synchronously. Especially, the research on 

building kinetic properties of Holocene clayey is still limited. 

- The ability to build works on Holocene claey soils depends on the material 

composition, static and dynamic mechanical and physical properties, and also on the 

thickness and distribution of soft soil in the foundation structure. Therefore, in order 

to orient the study of construction properties of Holocene soft clayey soils in the QT-

TTH plain, it is necessary to consider all factors in the interrelationship and mutual 

influence determined by the natural conditions of the study area. 

 

CHAPTER 2. NATURAL CONDITIONS OF RESEARCH AREA 

2.1. Location, scope of the study area 

The study area is limited to geographical coordinates: Northernmost point: 17010’ 

North latitude; Southernmost point: 15059’30” north latitude. It borders Le Thuy 

district of Quang Binh province to the North, Da Nang to the South, and low 

mountainous areas to the West. The East is surrounded by the East Sea. 

2.2. Topographic – geomorphological characteristic 

The study area is classified into topographic types: tectonic low hilly terrain, erosion, 

accumulation in the West; The NE accumulates and erodes in the center, and 

swampes accumulate along the coast with lagoons, inland sand dunes and seawalls 

in the East. In general, topographical and geomorphological characteristics affect the 

change of sediments, especially the formation of material composition and physical 

and mechanical properties of soil and rock. With the relatively large difference in 

terrain elevation, the construction properties of Holocene soft clayey soils in this 

area also have distinct characteristics of the Central Central Coast region. 

2.3. Climate characteristics 

The QT-TTH plain is located in an area affected by a relatively typical tropical 

monsoon climate. There are two distinct seasons in the year, the dry season and the 

rainy season. In the dry season, the sunlight is harsh, the rainfall is very little, the 

amount of evaporation is high, the soil is too dry; In the rainy season, the rainfall is 

very large, which affects the change in the composition and properties of the soil as 

well as the possibility of alum and salinity contamination. 

2.4. Features of hydrographic and oceanographic networks 

2.4.1. Hydrographic network characteristics 

Rivers and streams in the region play a great role: Rivers contribute to the formation 

of coastal plains in Quang Tri and Thua Thien Hue; All rivers originate from the West 
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(Truong Son range) and flow from West to East, usually short and steep. In the flood 

season, the flow rate is usually high, so the sediments are often coarse, with poor 

selectivity; From West to East, the homogeneity in composition as well as graininess 

tends to increase. Because the flow direction of all rivers is almost the same, the 

sediment differentiation in the direction perpendicular to the sedimentary formations 

is little changed; In the downstream, under the influence of topography, tides and 

waves, it has created mixed sediments with complex composition, organic content and 

slight salt contamination. The above factors have governed the general law of the 

change of physical and mechanical properties of the soil. 

2.4.2. Oceanography 

In the study area, the tides have two regimes, from regular semi-diurnal tides to 

irregular semi-diurnal tides with tidal amplitude below 0.5-2m. Tides have a great 

influence on the deposition of sediments; changes in coastal topography, 

heterogeneity and isotropy of sediments. Tides also have the effect of contributing 

to the formation of modern sedimentary layers in coastal areas creating sand dunes 

and sand islets. On the other hand, the tides salinize the territory through the river 

system, causing the flow to be reversed along with saltwater intrusion inland. 

2.5. Quaternary geological features 

2.5.1. Upper Pleistocene, upper part (Q1
3)  

Including sediments of river-flood (ap), river (a), sea-river (am), river-sea-swamp 

(amb) and marine (m) deposits are classified into the Phu Xuan Formation (Q1
3px).  

2.5.2. Low-mid Holocene (Q2
1-2) 

Phu Bai Formation (Q2
1-2

 pb) includes the following origin forms: river (a), river-sea 

(am), river-sea-swamp (amb), sea-river (ghost), sea (m) and the sea of wind (mv). 

2.5.3. Middle-Upper Holocene (Q2
2-3) 

The Phu Vang Formation (Q2
2-3 pv) includes the following sources: river-flood (apQ2

2-

3pv), river (aQ2
2-3 pv), river-sea (amQ2

2-3 pv), river-sea-swamp (ambQ2
2-3 pv), sea-river 

(maQ2
2-3 pv), sea (mQ2

2-3 pv), river (aQ2
2-3 pv), river-swamp (abQ2

2-3 pv), sea-river-

swamp (mabQ2
2-3 pv), sea-wind (mvQ2

2-3 pv). 

2.5.4. Upper Holocene (Q2
3) 

Upper Holocene sediments include: river (aQ2
3), river - sea (amQ2

3), sea (mQ2
3), sea 

- wind (mvQ2
3), lake - swamp (lbQ2

3).  

Thus, the common characteristics of Holocene as well as Quaternary sediments in the 

region are multi-origin and they shift facies from the edge of the plain to the sea, have 

a narrow width and almost no transitional zone between the mountains and the plains. 

Therefore, the sedimentary facies change is often fast, sometimes abrupt and very 

complicated, so the sediment thickness changes rapidly from a few meters to hundreds 

of meters. Of which, the river-sea-swamp origin of the Phu Bai formation - ambQ2
1-

2pb and the Phu Vang formation - ambQ2
2-3pv  are the main research objects of the 

thesis. 
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2.6. Hydrogeology 

In the study area, there are many different aquifers, but the most relevant to the studied 

sediments is the Holocene aquifer, which includes: Sedimentary formations with rich 

water content; Sedimentary formations with medium water content; Sedimentary 

formations with poor water retention . 

Conclusions of chapter 2  

- Topography - geomorphology is characterized by high degree of dissection and 

steep slope. Holocene porous aquifer (qh) occupies most of the area, the underground 

water level is at a depth of < 2m and has a direct influence on the construction 

properties of the soil. Activities of erosion - accretion of rivers; Erosion - accretion 

of the sea and coastal estuaries occurs in a very complex and increasing manner. In 

addition, the climate, hydrology - hydrographic characteristics have distinct 

characteristics compared to other plain regions, which are decisive factors for the 

formation of construction properties of Holocene soft clayey soils of the researched 

region.  

- Within the research depth, there are many layers of soil and rock with 

heterogeneous composition and properties according to area and depth. The 

Holocene clayey group has very low construction properties and cannot be used 

directly as a building foundation. Therefore, it is necessary to study in depth their 

construction characteristics in the study area. 

 

CHAPTER 3. CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF HOLOCEN 

SOFT CLAYEY SOILS IN QUANG TRI - THUA THIEN HUE  

3.1. Distribution characteristics of Holocene soft clayey soils  

The Holocene multi-origin soft clayey soils deposits of Holocene age in the QT-TTH 

plain are generally distributed throughout the plain. The thickness of the sedimentary 

layer tends to increase gradually from the edge of the plain towards the sea. The 

ambQ2
2-3pv, ambQ2

1-2pb formations of the Phu Vang and Phu Bai formations have a 

wide distribution, occupy most of the study area, have a large sediment thickness, 

and are closely related to construction objects. Therefore, the author chooses two 

stratigraphy of the Phu Vang formation - ambQ2
2-3pv, and the Phu Bai formation - 

ambQ2
1-2pb as the research object of the doctoral thesis. 

3.2. Characteristics of the material composition (mineral, chemical, organic) of 

soils  

3.2.1. Methods of sample selection and testing 

3.2.1.1. Preface 

The physical composition of the soil (mineral, chemical, organic) contributes to the 

formation of the construction properties of the soil. In the two soft soil formations 

Phu Vang and Phu Bai, both clay mud and clay loam are common. Therefore, when 

taking research samples, the author only focuses on 4 types of soil: silty clay mud 
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and silty clay mud of the Phu Bai Formation; clay mud and silty mud of the Phu 

Vang Formation. 

3.2.1.2. General principles of the selection of research sampling sites 

- Based on the geological map document, a 1:50,000 scale  was established (Figures 

2.2, 3.4) to determine the distribution location and expected depth to select the 

sampling location. 

- Sampling points are arranged along the route gradually towards the sea, on both 

sides of the river and in the middle of the river. Each type of sample is taken 

(mineralogical, petrographic, organic, ...) according to the distribution depth and river 

basins and the direction towards the sea in order to clarify the change of values with 

depth, river slope line. 

- Samples are taken continuously according to the depth of the borehole, then based 

on the actual selection to serve the experiment. 

3.2.2. Research methods and results 

3.2.2.1. Mineral compositions 

Analytical results are presented in Table 3.3, Figure 3.5, Appendix 19. In the finely 

dispersed part, mainly clay minerals, popularly illite, kaolinite and chlorite; The 

coarse dispersion is mainly quartz. 

 
Figure 3.5. Changes in mineral content in soft clayey soils  

3.2.2.2. Chemical compositions 

In the experimental soils, the main oxides such as SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, CaO, 

MgO, Na2O, K2O were encountered mainly in the experimental soils. SiO2, Al2O3 are 

oxides that account for a high proportion in the chemical composition of soil (table 3.4, 

figure 3.6). In the clayey sample of the Phu Vang Formation, the amount of MKN is 
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much higher, which may be related to the amount of organic matter in the sample. 

Figure 3.6. Changes in chemical composition of soft clayey soils  

3.2.2.3. Organic matter 

The soft soil in the study area contains organic matter with the content varying from 

2.26-11.4% and tends to decrease gradually with depth. Most soils contain organic 

matter, which is classified as “Soil…. organic matter” has not been classified as 

“Petatized - Special soil group” (Figure 3.7).  

Figure 3.7. Change of organic content according to soft soil depth ambQ2
1-2pb 

3.2.2.4. Grain compositions 

The results of analysis of particle composition (Appendix 17, Table 3.6) show that the 

content of particles > 2mm in clay mud and silty clay mud is very low. The 

predominance of the content of clay particles and dust in the clay soil will reduce the 

permeability and prolong the settlement time of the embankment. 

Table 3.6. Particle composition of the soils 

Particle group, 
mm 

Clay mud  Silty clay mud  

ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb 

sand 
(2-0,05) 

21,97÷48,91/ 
35,44 

21,97÷47,42/ 
34,69 

12,3÷58,92/ 
35,61 

34,81÷53,77/ 
44,29 

Silty  
(0,05- 0,005) 

19,85÷52,5/ 
36,18 

16,15÷45,5/ 
30,83 

16,13÷60,0/ 
38,065 

22,99÷43,87/ 
33,43 

clay 
(<0,005) 

31,24÷34,45/ 
32,89 

32,06÷43,50/ 
37,78 

20,5÷27,7/ 
24,1 

16,60÷25,10/ 
20,85 

Note: Low value high / medium 

3.3. Physical properties of the soft clayey soils  

The research results are shown in appendices 17, 18 and summarized in tables 3.7, 

3.8, 3.9 and 3.10, showing that: Both of the popular studied soil formations are of 

clayey type (clay mud and silty clay mud); The soil is quite homogeneous (small 

coefficient of variation ); Soil has low natural volumetric mass (γw), high moisture 

content (W), high natural void ratio (e0); The limiting humidity values are all high. 

In addition, the results of Figures 3.10, 3.11 show that with depth: The organic 

content in the soil gradually decreases; The moisture content of the soil has a 

tendency to decrease; The dry volumetric weight of soil tends to increase; The 
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content of clay particles according to the depth did not change significantly; 

Figure 3.10. Variation of yield strength moisture content WL, density γc with depth 

 Figure 3.11. Variation of clay particle group content with depth 

3.4. Mechanical properties of the soils 

3.4.1.  Shear strength 

The summary of three-axis compression test results according to UU, CU and 

field-cutting diagrams are presented in tables 3.8 and 3.9. 

Table 3.8. The shear strength of the soft clayey soils according to the diagram UU 

F
o

rm
at

io
n
 

Sampling locations 
Type 
soil 

Triaxial UU test UU In-situ VST 

Place Symbol 
No. of 
sample 

uu, 
độ 

cuu, 
kPa 

No. of 
sampl

e 

Su, 

kPa 

am
b

Q
2
1
-2

p
b
 

Phu My road to Thuan An PM-TA 

Silty 
clay 
mud  

6 0059’ 9,51 10 33,4 

Vinh Tu-Quang Dien wharf VT-QĐ 3 1006’ 9,00 No 
experiments 

  
  
  
  

Thanh Tien - Phu Vang TT-PV 6 0050’ 7,50 

Phong Binh - Phong Dien PB-PĐ 6 0047’ 8,56 

Phu Hoi - Hue City PH-H 3 1001’ 10,30 

Presiden Hotel - Hue City KSP-H 6 0053’ 8,53 

Hai Thien - Hai Lang HT-HL 6 0046’ 10,5 8 9,4 

Average value  0054’ 9,12  21,4 

Quang Thanh - Quang Dien QT-QĐ 

Clay 
mud  

3 0042’ 7,92 

No 
experiments 

Duong Mong - Phu Vang DM-PV 6 0048’ 8,22 

Tan My hot mineral water 
NKN-
TM 

6 0050’ 8,39 

Cho Mai road to Tan My 
ĐCM-

TM 
6 0039’ 9,41 

Hai Tho-Hai Lang HT-HL 6 0034’ 8,53 

Song Hieu 1 saltwater 
prevention dam 

ĐNM-
SH 

6 1002’ 6,20 6 13,72 
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Song Hieu 2 saltwater 
prevention dam 

ĐNMS
H 

6 0052’ 7,79 6 22,5 

Average value  0046’ 8,01 18,11 

am
b

Q
2
2
-3

p
v 

Cho Mai road to Tan My 
 ĐCM-

M 
 

Silty
clay
mud  

6 0028’ 8,50 No 
experiments 

Century Hotel CTS 6 0033’ 8,83 

Dong Nam – Quang Tri  ĐN-QT 6 0029’ 13,4 7 7,9 

Average value  0030’ 10,2  7,9 

Hai Thanh – Hai Lang  HT-HL 

Clay 
mud 

6 0031’ 10,20  5 8,1 

Dong Nam – Quang Tri  ĐN-QT 6 0024’ 10,60 6 8,4 

Hai Tho – Hai Lang 
 HT-HL 6 0030’ 12,90 

No 
experiments 

Average value  0028’ 11,23 8,2 

From the summary results in Table 3,8, it is permissible to comment: 

- Soil belonging to Phu Bai Formation: Cu cohesive force of silty clay mud is in the 

range of 7,8 to 10,5kPa, average 9,12kPa, varying in a narrow range; similar to clay 

mud - 6,2 to 9,41 kPa, average 8,01kPa. 

- Soil belonging to Phu Vang Formation: Cu of clay mud varies from 8,5 to 13,4 

kPa, average 10,2 kPa, varies within 1 hep range; similar to clay mud - 10,2 to 12,9 

kPa, average 11,23 kPa. 

- The coefficient of cohesion in the soil of the Phu Vang Formation is usually higher 

than that of the Phu Bai Formation. 

Table 3.9. Shear strength according to CU diagram 

Formation 

 
Sampling locations 

C
o
n

te
n
t 

o
f 

cl
ay

 
p

ar
ti

cl
e 

g
ro

u
p

, 
%

 

 
Visco
sity Is 

Indentinal 
void ratio 

 e0 

Triaxial CU test 

N
o

. 
o

f 
sa

m
p
le

s 

Total shear 
strength 

parameter 

effective shear 
strength 

parameter 
 

Place Symbol cu, 
degree 

ccu, 
kPa 

cu’, 
degree 

ccu’, 
kPa 

Silty clay mud  

ambQ2
1-2pb 

Vinh Tu - Quang 
Dien wharf VT-QĐ 27,39 1,15 1,27 3 10041’ 13,2 13002’ 13,5 

Thanh Tien - Phu 
Vang 

TT-PV 22,69 1,17 1,32 3 12006’ 10,9 17005’ 9,2 

Hai Thien - Hai Lang HT-HL 25,10 1,36 1,40 6 13005’ 5,1 19022’ 4,6 

Average value 25,06 1,23 1,33  11006 9,7 16020’ 9,1 

ambQ2
2-3pv 

 

Cho Mai road - Tan 
My CM-TM 25,80 1,15 1,59 6 11054’ 10,2 18058 8,2 

Dong Nam – Quang 
Tri 

ĐN-QT 20,50 1,38 1,44 3 13041’ 5,8 20017’ 5,5 

Average value 23,15 1,26 1,52 4,5 12045’ 8,0 19035’ 6,85 

Clay mud 

ambQ2
1-2pb 

Cho Mai road - Tan 
My 

ĐCM-TM 32,06 1,34 1,58 3 10051’ 10,6 16020’ 9,2 

Song Hieu 1 
saltwater prevention 

dam 
ĐNM-SH 42,6 1,18 1,64 3 11008’ 11,0 19039’ 9,7 
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Average value 37,33 1,26 1,61  11059’ 10,8 18001’ 9,45 

ambQ2
2-3pv 

 
Dong Nam – Quang 

Tri 
ĐN-QT 34,54 1,27 1,81 3 14012’ 3,9 21012’ 3,6 

From Table 3.9, it can be seen that when the soil reaches the consolidation degree U ≥ 

95%, the shear strength of the soil increases significantly (Appendix 25, 26). The 

increase in shear strength (cu, ccu) increases the construction properties of the soil and 

improves the efficiency of soft ground improvement. The effective shear strength is 

high: ccu’ = 4,6-13,5; cu’ = 13002’- 20017’in silty clay mud and 16020’-21012’; 3,6-

9,7  in clay mud.  

3.4.2. The settlement deformation properties of the soft clayey soils 

3.4.2.1. Research results on the determine compression parameters 

The results of the study on the characteristics of compaction and settlement are 

presented in Table 3.10: Pre-consolidation pressure Pc of clayey mud Pc = 54,7-

65,1kPa is lower than clay mud with Pc = 58,15-69,525kPa. The settlement 

coefficient Cc, has a large value, suitable for newly formed soft soil, low degree of 

consolidation. With silty clay mud Cc = 0,355-0,395, silty clay mud Cc = 0,365-0,42. 

Cs expansion coefficient of soil: silty clay mud Cs= 0,0585-0,118; Cc/Cs =3,51-7,32; 

clay mud with expansion coefficient Cs = 0,063-0,10; Cc/ Cs = 3,945-6,45. 

Consolidation coefficient of permeability Cv of the low foundation: For the Phu Bai 

formation: Cv clay mud varies from 0,21-0,46.10-3cm2/s; Cv clay mud varies from 

0,22-0,35.10-3cm2/s. For Phu Vang Formation: Cv clay mud varies from 0,21-

0,35.10-3cm2/s; Cv clay mud varies from 0,20-0,24.10-3cm2/s. Thus, the 

consolidation coefficient of clay mud varies from 0,28-0,34.10-3cm2/s; Cv clay mud 

varies from 0,22-0,29.10-3cm2/s.  

Table 3.10. Consolidation characteristics of soft clayey soils 
  Silty clay mud Clay mud 

Properties ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb ambQ2
2-3pv ambQ2

1-2pb 

No. of samples 24 60 20 52 

P
h

y
si

ca
l 

p
ro

p
er

ti
es

 

Moisture 

content W, % 

45,1-61,97/ 

53,54 

38,44-52,39/ 

45,42 

58,54/74,28 

66,41 

51,07- 61,50/ 

56,29 

Indentinal void 

ratio e0 

1,36-1,73/ 

1,55 

1,22-1,5/ 

1,36 

1,51-2,0/ 

1,76 

1,51-1,74/ 

1,63 

Liquid limit 

wL, % 

40,31-57,8/ 37,17-50,61/ 53,2-67,45/ 48,75-57,5/ 

49,06 43,89 60,33 53,13 

Plasticity 

index Ip, % 

14,2-16,5/ 

15,35 

11,35-16,36/ 

13,86 

18,19-25,36/ 

21,78 

17,36-24,5/ 

20,93 

Soil viscosity 

Is 

1,05-1,38/ 

1,22 

1,06-1,34/ 

1,20 

1,24-1,29/ 

1,27 

1,11-1,36/ 

1,24 
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S
ta

n
d

ar
d
 c

o
n

so
li

d
at

io
n
 t

es
t 

Pc, kPa 
42-88,2/ 

65,1 

20,5-88,9/ 

54,7 

61-78,05/ 

69,525 

38,9-77,4/ 

58,15 

Cc 
0,318-0,404 

0,361 

0,38-0,55/ 

0,465 

0,32-0,41 

0,365 

0,315-0,428/ 

0,3715 

Cs 
0,065-0,171 

0,118 

0,046-0,148 

0,097 

0,09-0,11 

0,1 

0,052 -0,074/ 

0,063 

Cc/Cs 
1,94-5,08/ 

3,51 

4,97-9,67/ 

7,32 

3,75-4,14 

3,95 

4,25-8,65/ 

6,45 

Cv, 

10-3cm2/s 

0,21-0,35/ 

0,28 

0,21-0,46/ 

0,34 

0,20-0,24/ 

0,22 

0,22-0,35/ 

0,29 

kv, 10-7cm/s 
0,100-0,290/ 

0,195 

0,090-0,370/ 

0,230 

0,110-0,260/ 

0,185 

0,096-0,310/ 

0,203 

Note: min-max/average  

3.4.2.2. Primary and secondary consolidation characteristics of silty clay mud of 

Phu Bai Formation between disturbed and undisturbed specimens 

Because it is difficult to take undisturbed specimens, so in order to compare the 

primary and secondary consolidation characteristics between disturbed and 

undisturbed specimens (fabricated specimens), the doctoral thesis author chooses to 

research and experiment with additional coefficients secondary compression (Cα) for 

Phu Bai silty clay mud specimens according to Japanese standards (JIS A 1210) by 

C280 vertical drainage single shaft compression device. As a result, the secondary 

consolidation coefficient Cα = 0,005-0,020 shows that the secondary compressive 

capacity of silty clay mud of the Phu Bai Formation is relatively low. 

3.5. Supplement study on dynamic mechanical properties of soft clayey soils 

3.5.1. Experimental equipment and research methods 

3.5.1.1. Experimental equipment 

Cyclic simple shear test apparatus at the Geotechnical Laboratory (Yamaguchi 

University - Japan). 

3.5.1.2. Selection of experimental soil and specimen 

The soil samples for the test is silty clay mud of  Phu Bai Formation. The samples 

are taken as-is in the borehole and tested to determine the basic physical and 

mechanical parameters of the soil (18 basic physical and mechanical properties 

(Appendix 30)). Then the soil was allowed to air dry and was carried out Uni-

directional and multi-directional cyclic simple shear tests. 

3.5.1.3.  Experimental methods and parameters 

Uni-directional cyclic simple shear tests: Frequency, f = 0,5Hz; Number of cycles, n 

= 200; shear strain amplitude γ (%):0,1; 0,2; 0,41; 0,84; 1,94. Multi-directional cyclic 

simple shear tests: Frequency, f = 0,5Hz; Number of cycles, n = 200; shear strain 
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amplitude γ (%):0,1; 0,1; 0,41; 0,84; 1,94. 

3.5.1.4. Methods for recording and collecting uni-directional and multi-directional 

cyclic simple shear tests data 

During dynamic shearing, the experimental data is collected by the computer at the 

rate of 1 metric in 0,05 seconds, which means 40 data for each 2-second slip cycle 

to ensure the accuracy of the results experiment. 

3.5.2. Uni-directional and multi-directional cyclic simple shear tests results  

3.5.2.1. Variation of soil pore water pressure under uni-directional and multi-

directional cyclic simple shear tests 

a)  Uni-directional cyclic simple shear tests 

The research results shown in Figure 3.20 and Appendix 32 show that the pore water 

pressure (Udyn) increases as the number of cycles (n) increases.  

 
Figure 3.20. Pore water pressure coefficient of silty clay mud of Phu Bai formation 

in uni-directional cyclic simple shear tests  
b)  Multi-directional cyclic simple shear tests  

The research results shown in Figure 3.21, and Appendix 33 show that the pore water 

pressure (Udyn) increases as the number of cycles (n) increases. For the phase 

difference multi-directional cyclic simple shear tests with the same shear strain 

amplitude, the pore water pressure increases as the phase difference increases 

(Figure 3.21).  

 

Figure 3.21. Pore water pressure coefficient of Phu Bai silty clay mud in the 

condition of multi-directional cyclic simple shear tests (phase difference θ = 00, 

900) 
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Thus, from uni-directional and multi-directional cyclic simple shear tests results, it is 

shown that when the silty clay mud of the Phu Bai Formation is subjected to multilateral 

cyclic dynamic load, the pore water pressure of the soil is larger than when the soil is 

subjected to uni-directional cyclic simple shear tests, especially when the phase 

difference (θ) is larger, the pore water pressure is higher.  

3.5.2.2. Effect of cyclic shear direction process on the change of pore water 

pressure and liquefaction strength of silty clay mud of Phu Bai Formation.. 

According to the results shown in Figure 3.22. In the condition of cyclic shear 

direction, the soil sample has a small shear deformation (γ = 0,1%, 0,2%), the pore 

water pressure of the soil increases relatively slowly with the number of cycles for 

the other shear directions together. When γ ≥ 0,41%, the influence of shear direction 

on pore water pressure and liquefaction strength of Phu Bai silty clay mud is not 

obvious and can be ignored.  

 
Figure 3.22. Effect of cyclic shear direction process on the change of pore water 

pressure variation under uni-directianal (a) and multi-directional (b) cyclic simple 

shear tests of soil samples  

3.5.3. Study on settlement properties of silty clay mud of Phu Bai Formation 

under undrained cyclic shear direction 

3.5.3.1. Uni-directional cyclic simple shear tests  

Research results in Figure 3.24 and Appendix 34 show that: The largest settlement 

reaches 3,5%, corresponding to shear strain amplitude γ = 1,94%.  

 

Figure 3.24. Relationship between εv and time of silty clay mud under unilateral 
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period uni-directional cyclic simple shear condition  

3.5.3.2. Multi-directional cyclic simple shear 

Research results in Figure 3.25 and Appendix 35 show that, under the effect of undrained 

Multi-directional cyclic simple shear loads, the post-cyclic settlement (εv) increases 

with strain intensity. The higher the strain strength, the higher the settlement. The 

settlement after shear shear of the sample reached εv = 4,47% when shear strain 

amplitude γ = 1,94%.   

 
Figure 3.25. Relationship between εv and time of silty clay mud of Phu Bai 

Formation in the condition of multi-directional cyclic simple shear  

 
Figure 3.26. Relationship between εv and of silty clay mud of Phu Bai Formation in 

uini-directional and multi-directional cyclic simple shear conditions 

The influence of uini-directional and multi-directional cyclic simple shear conditions 

on the post-sliding settlement of silty clay mud samples of the Phu Bai Formation is 

shown through the relationship between post-cyclic settlement (εv, %) and shear 

strain amplitude (γ, %) (Figure 3.26). The results from the plot show that settlement 

increases nearly linearly with respect to the logarithm of the shear strain for all 

number of cycles and phase difference. 

Conclusions of chapter 3:  

- Holocene soft clayey soils is widely distributed throughout the study area, the 

thickness varies from 1,0-5-10m to approximately 30m, formed in the conditions of 

topography, geomorphology, hydrodynamic and gaseous regimes. The climate is 

very typical in the Central region with different origins. In which, the most common 

is clay and clay mud belonging to 2 Phu Vang and Phu Bai formations (ambQ2
1-2pb, 

ambQ2
2-3pv). 
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- Mineral composition is mainly quartz, illite, kaolinite; The organic content in the 

soil was high, reaching 11,4% and tended to decrease with depth. The main chemical 

composition in the soil is SiO2, Al2O3 oxides, accounting for a high proportion; 

groups of sand and dust particles prevail.   

- Soil of Phu Bai Formation: Cu force changes in a narrow range. Soil of Phu Vang 

Formation: Cu varies in a narrow range. The coefficient of cohesion in the soil of the 

Phu Vang Formation is usually higher than that of the Phu Bai Formation. The 

effective shear strength is high. 

- The pre-consolidation pressure (Pc) of the soil is small and varies between 

formations depending on the composition of the soil. The compression coefficient 

Cc is quite large, Cs is small, the coefficient of permeability kv is very small. 

Consolidation coefficient (Cv) of the foundation is low. These coefficients are 

completely suitable for newly formed and uncompressed soft clay soils. 

- Secondary compressive capacity of  silty clay mud of Phu Bai Formation is 

relatively low with secondary consolidation coefficient Cα = 0,005-0,020. 

- When the silty clay mud of the Phu Bai formation is subjected to multi-directional 

cyclic dynamic loads, the pore water pressure coefficient of the soil is larger than 

when the soil is subjected to uni-directional cyclic simple shear tests, especially 

when the phase difference (θ) is larger, the pressure is greater. the higher the pore 

water. Soil has the highest settlement when in the condition of multi-directional 

cyclic simple shear testswith phase difference θ = 900,  shear strain amplitude  γ = 

1,94%. The post-sliding settlement of the soil in the condition of multi- directional 

cyclic simple shear tests (εv = 4,47% ) is larger than that of uni-directional cyclic 

simple shear tests (εv = 3,5%). Soils are very susceptible to liquefaction and are 

subject to cyclic dynamic shear. 

 

CHAPTER 4. RESEARCH, REASONABLE USE OF HOLOCEN SOFT 

CLAYEY SOILS 

4.1. Classification of typical Holocene soft soil structure types and 

recommendations to use them as a foundation for construction works 

4.1.1. Classification of typical Holocene soft soil structure types in the study area 

4.1.1.1. Ground structure division content 

When dividing the Holocene soft ground structure, it must be based on factors 

affecting the soft soil structure including: stratigraphy, physical and mechanical 

properties of soil and rock within the research scope, hydrogeology, construction, 

surrounding environment. 

4.1.1.2.  Principle of division of ground structure types  

a) Ground structure type  

Within the scope of the study, there are 3 types of ground structure: 

+ Type I: the foundation has a 2-layer structure, the Holocene clayey soil layers is 
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located right on the surface. 

+ Type II: the foundation has a 3-layer structure, the Holocene clayey soil layers 

below the soil layer has better mechanical characteristics, under the soft soil layer is 

a layer of soil with good construction load. 

+ Type III: The foundation has a structure of over 4 layers, the soft soil layers are 

sandwiched between different soil layers. 

b) Sub-type of ground structure 

Each type is divided into two subtypes of the underlying structure: 

  + Sub-type A: the bottom of the soft soil layer is loose soil, saturated with water. 

  + Sub-type B: the bottom of the soft soil layer is a weakly permeable clay layer. 

c) Ground structure type 

Classified from the subtypes of ground structure. In order to facilitate the selection 

of the foundation treatment solution, the division of the substructure structure is 

based on the thickness of the soft soil layers. 

Form 1 - Soft soil with thickness < 3m. 

Form 2 - Soft soil with a thickness of 3-10m. 

Form 3 - Soft soil with thickness >10m. 

d) Research results 

Thus, the study area is divided into 3 types, 2 subtypes and 17 types (table 4.1, figure 

4.1).  

4.1.2. Proposing ground solutions for construction of civil industry and roads 

Holocene soft soils in the study area are divided into 3 types, 2 subtypes and 17 types 

(table 4.1). From the results in Table 4.1, it can be seen that: 

+) For civil and industrial building construction: 

+ Nail solution 

- Shallow foundation: usually used for buildings with a scale of up to 3 floors, applicable 

to the types of foundation structures IIA1, IIA2, IIA3, IIB1, IIB2, IIB3, IIIA1, IIIA2, 

IIIA3, IIIB2, IIIB3. 

- Concrete pile foundation applied to low-rise buildings (> 3 floors) applied to the 

foundation structure types IIB3, IIIA1, IIIA2, IIIA3, IIIB2, IIIB3 

+ Solution for ground processing 

- With bamboo poles, it can be applied to IA1, IA2, IB2 . foundation structures 

- Sand piles: can be applied to IB2, IIB1 . foundation structures 

+) For road construction, apply ground treatment solutions: 

- Replace: apply to IA1, IB1 ground structure types 

- Piles of loose materials: IA2, IB2, IIA1, IIA2 

- Compacted sand pile: IIA3, IIB2, IIB3, IIIB3 

- Vertical drainage combined with preload: IA3, IB3, IIA3, IIB3, IIIA3, IIIB2, IIIB3. 

- Soil pile + inorganic binder: IA3, IB2 

When studying construction land, using land as the foundation is the most common, 
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especially in the study area. In this chapter, the author presents mainly about land use as 

the foundation for industrial construction and road construction in traffic. 

4.2. Proposing additional methods to study soft soils in the study area 

4.2.1. Field studies 

- Drilling: Conducted by conventional drilling machines, in addition to the usual 

tasks when surveying, it is required to note that: 

+ Sampling soil for testing: it is mandatory to use thin-walled sample tubes (Figure 

4.2). 

+ Accurately identify aquifers within the research area, measure underground water 

levels. The locations with influence of the tide need to determine the water level at 

high tide and low tide; Take a water sample to analyze the chemical composition of 

the water. 

- Field testing for soft soil: It is necessary to conduct static penetration test CPT and 

static penetration test with pore water pressure measurement CPTu; forced pruning 

to determine the undrained shear strength of soft clayey soils (Figure 4.3). 

4.2.2. Experimental work in the room 

- Apply the standards for soils that contain organic matter and may contain soluble 

salts to determine the particle composition; moisture, density. 

- Test the shear strength characteristics by 3-axis compression test according to 

different diagrams as required; uniaxial compression, wing can be cut in the room. 

Absolutely do not cut the normal flat (Vietnam standards do not allow) (Figure 4.4). 

- Testing the characteristics of settlement compression: using 1-axis consolidation 

compression, 1-way or 2-way drainage (for road construction). The mandatory 

sample saturated water is the sample taken in the boreholes of the survey area 

(especially for soil containing easily soluble salts) (Figure 4.4). 

- Liquid and plastic limit, using water taken from borehole for sample preparation. 

- Testing the mechanical characteristics of the soil under the effect of dynamic loads 

when studying the soil for the design of road foundations and machine. 

Conclusions of chapter 4:  

- Research results allow dividing the foundation structure of the QT-TTH delta into 

3 types, 2 subtypes and 17 types of Holocene soft soil structure. Thereby, proposing 

solutions to strengthen and improve the soft ground and suitable foundation solutions 

for each type of foundation structure. 

- Since then, the author has recommended additional methods of soft soil research 

in the study area, management agencies need to develop internal standards for 

geotechnical survey to use when approving the proposal. Research outline, survey 

on field and laboratory experiments. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. The results of the doctoral thesis 

The research results allow to draw the following conclusions: 

1.1. Holocene soft clayey soils in the QT-TTH plain, including clay mud and silty 

clay mud, are present in 2 formations Phu Bai (ambQ2
1-2pb)) and Phu Vang (ambQ2

2-

3pv). They are young, multi-origin sediments, distributed over most of the plain, 

located near or right above the ground with a wide variation in thickness, from under 

3m to approximately 30m. Due to the historical conditions of formation and location, 

they are relatively homogeneous. In soil containing organic matter up to 10%, 

especially in the presence of significant content of clay minerals illite and a few % 

montmorillonite, the soil has special properties (high natural moisture, low density, 

plasticity) higher than other normal land. 

1.2 Also due to newly re-formed and distributed close to the ground, exists in shallow 

groundwater conditions but the soil has not been compacted (Kd < 0), large void 

coefficient, strong compressibility, low shear strength. Specifically: 

+ Soil of Phu Bai Formation: Cu cohesive force of clay mud is in the range of 7,8-

10,5kPa, average 9,12kPa, varying in a narrow range; similar to clay mud - 6,2 to 

9,41kPa, average 8,01kPa. Soil of Phu Vang Formation: Cu of silty clay mud varies 

from 8,5-13,4kPa, average 10,2kPa, varies within a hep range; similar to clay mud - 

10,2 to 12,9kPa, average 11,23kPa. The coefficient of cohesion in the soil of the Phu 

Vang Formation is usually higher than that of the Phu Bai Formation. High effective 

shear strength: c’ = 4,6- 13,5; ’ = 13002’- 20017’ in clay mud and 16020’ - 21012’; 

3,6-9,7 in clay mud. 

+ The pre-consolidation pressure (Pc) of the soil is small and varies between formations 

depending on the composition of the soil. Silty clay mud Pc = 54,7-65,1kPa is lower 

than silty clay mud Pc = 58,15-69,525 kPa. Compression coefficient Cc, expansion 

coefficient Cs of silty clay mud varies in a wide range: Cc= 0,355-0,395; hatch 

coefficient Cs= 0,0585-0,118; Cc/Cs = 3,51-7,32. Clay mud with Cc = 0,365-0,42; hatch 

coefficient Cs =0,063-0,10; Cc/ Cs = 3,945-6,45. In general Cc is quite large, Cs is small, 

coefficient of settlement is large a1-2 >10 kPa-1, coefficient of permeability is very 

small (silty clay mud kv(1-2) = (0,195-0,23),10- 7cm/s, clay mud kv = (0,185-0,203.10-

7cm/s). The clay is clayey, silty clay mud, clay mud has strong settlement 

compressibility with the settlement coefficient a > 10kPa-1. Consolidation coefficient 

of permeability (Cv) of the base is low: silty clay mud Cv= 0,28-0,335cm2/s; clay mud 

Cv= 0,22-0,285cm2/s. These coefficients are completely suitable for newly formed and 

uncompressed soft clayey soils. 

+ The secondary compressive capacity of silty clay mud in Phu Bai Formation is 

relatively low with secondary consolidation coefficient Cα = 0,005-0,020. 

1.3. The results of uni-directianal and multi-directional cyclic shear test show that 

the factors of dynamic load conditions including deformation, number of cycles and 
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shear direction have a great influence on the increase in water pressure. Porosity and 

settlement of silty clay mud of Phu Bai Formation. In which, the shear strain 

amplitude is clearly shown when γ < 0,41% and insignificant when γ > 0,41%. The 

settlement by strain can reach εv = 4,47% and increases linearly with shear strain (γ). 

The settlement increase with strain does not depend on the number of cycles and the 

shear direction. The settlement after post-cyclic settlement (εv) and the increase in 

the pore water pressure coefficient (Udyn/σ'v0) of the silty clay mud of the Phu Bai 

Formation are highest when subjected to multi-cycle dynamic shear with phase 

difference (θ = 900) and the lowest when subjected to multilateral non-periodic shear. 

Soil is very easy to liquefy when subjected to dynamic loads. 

1.4. The soft ground in the QT-TTH plain is divided into 3 types, 2 subtypes, 17 

types of foundation structure. Together with the research results on the material 

composition physical and mechanical properties are an important scientific basis in 

the selection, calculation and design of foundation solutions for all forms of civil and 

industrial construction and roads. 

2. The shortcomings and directions for further research  

- The research results of the thesis need to be extended to different construction objects 

such as sub-sand mud, sandy mud, clay, flowing plastic clay. 

- The influence of architectural - structural characteristics on the physical and 

mechanical properties of soft soil has not been considered; change in material 

composition and physical and mechanical properties of soft soil due to saline intrusion 

and sea level rise in the current climate change conditions. 

- The research results of the thesis topic have only determined the change in the content 

of clay particles group, WL, γc, not taking into account the change of other mechanical 

properties with depth, as well as the degree of consolidation of soft clayey soils through 

the OCR index. 

- Research on soil kinetics properties has only been carried out for silty clay mud of 

the Phu Bai Formation, not for silty clay mud of the Phu Bai Formation and silty clay 

mud of the Phu Vang Formation. 

3. Recommendations 

- The research results of the thesis are a good source of reference and a scientific 

basis to orient the geological survey work, application for design and construction 

of works in the QT-TTH plain. 

- It is necessary to study the salt content in Holocene soft clayey soils as well as the 

experiment to determine the horizontal consolidation compression coefficient Ch by 

laboratory tests. 

- It is necessary to study more dynamic properties for clay mud and silty clay mud 

of Phu Vang Formation; clay mud, silty sand, sandy mud of the Phu Bai Formation. 
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