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Ký hiệu Đơn vị Tên gọi 

(Udyn/σ’v0) M − 
Hệ số áp lực nước lỗ rỗng khi mẫu chịu cắt trượt 

động chu kỳ đa phương không thoát nước 

(Udyn/σ’v0) U − 
Hệ số áp lực nước lỗ rỗng khi mẫu chịu cắt trượt 

động chu kỳ đơn phương không thoát nước 

a kPa-1 Hệ số nén lún 

A − Hằng số thí nghiệm động học 

B − Hằng số thí nghiệm động học 

C kPa Lực dính kết 

C − Hằng số thí nghiệm động học 

Cc - Hệ số nén lún 

Cdyn − Hệ số nén lún chu kỳ  

CdynM − Hệ số nén lún sau cắt trượt động chu kỳ đa phương 

CdynU − 
Hệ số nén lún sau cắt trượt động chu kỳ đơn 

phương 

Cs - Hệ số trương nở 

CTN  Cấu trúc nền 

Cv cm2/s, m2/năm Hệ số cố kết thấm  

Cα  Hệ số cố kết thứ cấp 

ĐB QT-TTH  Đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế 

ĐB  Đồng bằng 

ĐCCT  Địa chất công trình 

ĐCTV  Địa chất thủy văn 

E kPa Mô đun tổng biến dạng của đất 

e0 − Hệ số rỗng tự nhiên 

emax − Hệ số rỗng lớn nhất 

emin − Hệ số rỗng nhỏ nhất 
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kv cm/s, m/ngày Hệ số thấm  
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Sr % Độ bão hoà 

SRR − Hệ số suy giảm ứng suất hữu hiệu 

STT  Số thứ tự 

Su kPa 
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α − Thông số thí nghiệm động học 
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MỞ ĐẦU 

 

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

Đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (ĐB QT-TTH) nằm sát ven biển Bắc 

Trung Bộ, kéo dài 160km (từ Vĩnh Linh đến Lăng Cô), bề rộng trung bình chừng 

20km, rộng nhất tại Phong Điền tới 27km. Tổng diện tích của dải đồng bằng ven biển 

này chừng 1922km2. Đây là nơi tập trung dân cư đông đúc và là các Trung tâm chính 

trị, kinh tế, văn hóa của hai tỉnh. Trên phạm vi đồng bằng (ĐB) có 2 thành phố lớn 

đó là Đông Hà và Huế, các thị xã lớn như Thành cổ Quảng Trị, Hương Trà, Hương 

Thủy và 5 thị trấn huyện.  

Quảng Trị - Thừa Thiên Huế là hai tỉnh miền Trung giàu truyền thống cách 

mạng (trong cuộc kháng chiến chống Mỹ), lại khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai 

nên được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Một trong những lĩnh vực được quan 

tâm nhiều đó là xây dựng. 

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, ... 
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- 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 bổ sung 

thêm cơ sở dữ liệu về tính chất xây dựng của đất loại sét yếu Holocen cụ thể là đặc 

điểm phân bố, đặc điểm thành phần vật chất, các đặc trưng vật lý, các đặc trưng cơ 

học động… làm giàu thêm bộ dữ liệu về đất yếu Việt Nam không những phục vụ cho 

việc khai thác hợp lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường địa chất mà còn phục vụ công tác 

nghiên cứu và giảng dạy. 

2. Mục tiêu của đề tài luận án 

Mục tiêu nghiên cứu gồm: 

- 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. 
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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 )( 32

2 pvambQ −
.  

- 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. Phạm vi không gian nghiên cứu 

tính từ mặt đất đến độ sâu trên dưới 30m. 

4. Nhiệm vụ của đề tài luận án 

Để đạt được những mục tiêu trên, đề tài luận án cần phải thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

- 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. 
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5. Nội dung nghiên cứu  

Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, luận án cần đi sâu nghiên cứu những 

nội dung: 

- 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. 

- 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 thông qua việc thu thập tài liệu, khảo sát thực địa. 

- Phân tích hệ thống nhằm dự báo sự biến đổi TCCL của đất yếu trên quan 

điểm xem xét tương tác giữa môi trường địa chất với các hoạt động kinh tế - công 

trình và đề xuất các giải pháp cải tạo hợp lý. 

- Thực nghiệm trong phòng: tiến hành các thí nghiệm trong phòng để xác 

định thành phần hạt, khoáng hóa, hàm lượng hữu cơ, cổ sinh, tính chất hóa lý, TCCL 

và các tính chất động học của đất yếu. 

- Hệ thống thông tin địa lý GIS để lập các bản đồ địa chất, địa chất thủy văn 

(ĐCTV), địa chất công trình (ĐCCT). 
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- Chuyên gia: đề tài nghiên cứu là một vấn đề rất phức tạp, vừa có tính tổng 

hợp, vừa mang tính chuyên sâu, do đó rất cần sự tham vấn, đóng góp của nhiều nhà 

khoa học, chuyên gia thông qua các hội nghị khoa học, hội thảo với sự tham gia của 

nhiều chuyên ngành khác nhau. 

- Xác xuất thống kê toán học để xử lý thống kê kết quả thí nghiệm TCCL của 

đất. Đánh giá sự bất đồng nhất, tìm hiểu các qui luật biến đổi không gian của chúng, 

phân chia các đơn vị đồng nhất trong ĐCCT từ đó xác định các trị tiêu chuẩn, trị tính 

toán. 

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 
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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 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
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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 (làm nền, môi trường bố trí các công trình xây dựng và vật liệu xây 

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

trình. Nghiên cứu về đất yếu hiện nay vẫn có nhiều quan điểm khác nhau, trong đó 

phổ biến nhất là hai quan điểm [47]:  

- Quan điểm thứ nhất: “Đất yếu” là các loại đất có sức kháng cắt nhỏ, biến dạng 

lớn và khi xây dựng công trình trên đó bắt buộc phải xử lý hoặc có các giải pháp kết 

cấu công trình đặc biệt. Điều này thể hiện rõ qua các tiêu chuẩn xây dựng đã ban hành 

ở nước ta như: TCVN 9355:2012, tiêu chuẩn 22TCN 262:2000 [41], [43].  

Theo quan điểm này, thuộc vào đất yếu bao gồm: bùn các loại, đất loại sét (sét, 

á sét, á cát) ở trạng thái chảy hoặc dẻo chảy. Những loại đất này thường có độ sệt lớn 

(Is > 1 hoặc xấp xỉ 1), hệ số rỗng tự nhiên lớn (thường e0 > 1), góc ma sát trong φ < 10°, 

lực dính kết không thoát nước C < 0,15 kg/cm2, lực dính kết theo kết quả cắt cánh tại 

hiện trường Su < 0,35 kg/cm2, sức kháng mũi (xuyên tĩnh) qc < 10 kg/cm2 và giá trị 

xuyên tiêu chuẩn SPT là N30 < 5. Trong thực tế ĐCCT, quan điểm này thường được sử 

dụng khi lập các bản đồ chuyên môn, phục vụ quy hoạch và khai thác lãnh thổ.  

- Quan điểm thứ hai: “Đất yếu” phụ thuộc vào mối tương quan giữa khả năng 

chịu lực của nền đất với tải trọng công trình truyền xuống. Vì thế, cùng một loại đất 

nền, đối với công trình này đất không có khả năng chịu tải thì gọi là đất nền yếu; với 

công trình khác đất nền đáp ứng được khả năng chịu tải thì đất lại không phải là đất 

yếu. Trong thực tế ĐCCT, quan điểm này thường được sử dụng khi nghiên cứu cho 

một đối tượng xây dựng cụ thể. 
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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 tổng 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. 

- 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 

Trong phạm vi nền công trình - phạm vi đới hoạt động nén ép - có mặt một 

hoặc nhiều lớp "đất yếu" ảnh hưởng đến sự ổn định của công trình (có nguy cơ gây 

biến dạng lớn và mất ổn định công trình) được gọi là “Nền đất yếu” [47].  

Khi công trình xây dựng trên nền đất đá sẽ xảy ra tương tác giữa công trình 

xây dựng và nền đất. Hình dạng, quy mô, kết cấu công trình, đặc điểm đất đá làm nền 

và các giải pháp nền móng sẽ quyết định đến phạm vi của vùng tương tác giữa công 

trình và nền, cũng như các quá trình cơ - lý, hóa - lý diễn ra trong chúng. Mặt khác, 

giữa công trình, nền, môi trường địa chất lại có quan hệ mật thiết và tác động qua lại 

lẫn nhau theo cả thời gian và không gian. Khái niệm “Cấu trúc nền” không chỉ phản 

ánh những đặc điểm cấu trúc địa chất tồn tại một cách khách quan trong phạm vi ảnh 

hưởng của công trình mà còn phản ánh các đặc điểm ĐCCT khác của đất đá trong 

mối quan hệ biến đổi cả về thời gian và không gian của chúng. 

Như vậy, CTN phản ánh đầy đủ mối quan hệ địa tầng với các thành tạo đất đá; 

kết quả tương tác giữa các yếu tố công trình - CTN và môi trường địa chất, mỗi lớp 

đất đá đóng vai trò nhất định trong nền và được đặc trưng bởi thành phần, kiến trúc, 
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cấu tạo, trạng thái và tính chất riêng biệt. Tổ hợp các đất nền hình thành nên một kiểu 

cấu trúc nền. Về mặt không gian, CTN công trình được giới hạn bởi phạm vi ảnh 

hưởng của công trình chủ yếu theo chiều sâu. Nếu chiều sâu nghiên cứu khác nhau, 

việc phân chia CTN không thống nhất được. Vì vậy, tùy theo từng vùng nghiên cứu, 

tùy mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, tùy số lượng và chiều sâu công trình thăm dò đã 

có, xác lập chiều sâu cần đạt đến để phân chia các kiểu CTN khác nhau. 

Trên cơ sở đó, CTN đất yếu được hiểu là CTN có liên quan trực tiếp với các 

thành tạo đất yếu, nó có ý nghĩa quan trọng đến sự mất ổn định của công trình. Các 

lớp đất khác có khả năng chịu lực cao hơn thường là vị trí lựa chọn tựa cọc hay là 

giới hạn xử lý nền công trình. Ngoài ra, biến đổi môi trường cũng có ảnh hưởng đến 

sự làm việc của nền đất cần được xem xét. Khái niệm “cấu trúc nền” mang ý nghĩa 

bao gồm cả nội dung về địa tầng và cấu tạo địa chất. CTN là cơ sở địa chất để giúp 

các nhà thiết kế lựa chọn được giải pháp nền móng hợp lý. 

Do đó, khi nghiên cứu CTN đất yếu cần phải xác định được phạm vi nghiên 

cứu, đặc điểm cấu trúc địa chất, sự phân bố không gian của các lớp đất đá và đặc 

trưng về TCXD của chúng, các yếu tố ĐCTV và môi trường xung quanh có ảnh hưởng 

đến sự ổn định của công trình. 

Như vậy, 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. Công tác thí nghiệm hiện 

trường phổ biến trong nghiên cứu đất yếu bao gồm các thí nghiệm: xuyên tiêu chuẩn 

SPT, cắt cánh hiện trường VST, xuyên tĩnh CPT, xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ 

rỗng CPTu, nén hông trong hố khoan (ít sử dụng) [47]. 

- Thí nghiệm SPT: để cùng với công tác khoan phân chia địa tầng, đánh giá độ 

chặt của đất rời, có thể sử dụng số liệu trong thiết kế. Số lượng điểm thí nghiệm được 

quy định theo tiêu chuẩn, thông thường cứ 1-3m thí nghiệm 1 lần và được tiến hành 
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đồng thời cùng công tác khoan thăm dò, thực hiện trong các lớp đất rời (cát, cuội, 

sỏi), đất dính từ dẻo chảy đến cứng. 

- Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT, CPTu): để phân chia địa tầng, tính toán áp lực 

địa tầng có hiệu, tiết kiệm chi phí khảo sát.  

- Thí nghiệm cắt cánh hiện trường VST: để xác định sức kháng cắt không thoát 

nước (Su) phục vụ kiểm toán ổn định nền đường, tính toán chiều cao đắp theo giai đoạn, 

... Cắt cánh được thực hiện trong các lớp đất dính yếu, khó hoặc không lấy được mẫu 

nguyên trạng. Ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công bắt buộc phải có kết quả thí nghiệm 

cắt cánh hiện trường. Số lượng điểm thí nghiệm phải đủ độ tin cậy trong tính toán. 

- Thí nghiệm nén hông trong hố khoan cũng được yêu cầu nhằm cung cấp số 

liệu về biến dạng để tính toán biến dạng lún của nền đường. 

- Mặt khác, cùng với khoan thăm dò, thí nghiệm hiện trường, khi nghiên cứu 

đất đá yếu cần xác định các đặc trưng cơ lý của đất bằng công tác thí nghiệm trong 

phòng. Ngoài chỉ tiêu cơ lý đặc trưng, tùy thuộc vào giải pháp xử lý nền đất yếu mà 

xác định bổ sung các chỉ tiêu cơ lý sử dụng trong tính toán phù hợp. Chủ yếu thí 

nghiệm trong phòng của đất đá yếu cần xác định các chỉ tiêu sau: 

- Sức kháng cắt: cần lưu ý đến lực dính và góc ma sát trong không thoát nước 

(Cu và u): xác định các thông số kháng cắt bằng thí nghiệm cắt phẳng, nén ba trục 

UU, CU, nén đơn trục qu. 

- Các đặc trưng về biến dạng lún: áp lực tiền cố kết Pc, hệ số lún Cc, hệ số cố 

kết theo các phương thẳng đứng Cv và ngang Ch, hệ số nén lún av, hệ số nở Cs. Để 

xác định các đặc trưng trên tiến hành thí nghiệm: nén cố kết một trục không nở hông, 

nén cố kết hướng tâm xác định Ch (bắt buộc ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công). 

- Xác định thành phần khoáng vật, hoá học, hàm lượng hữu cơ, hàm lượng 

muối, độ nhiễm phèn, nhiễm mặn đối với công tác khảo sát để thiết kế phụt dung dịch 

vôi - xi măng hoặc chất kết dính vô cơ. 

Mặt khác, khi thiết kế xử lý nền bằng cọc cát thông thường, các thí nghiệm xác 

định giới hạn chảy, dẻo và thí nghiệm nén lún phải thực hiện theo TCVN cũ (TCVN 

4197:2012, TCVN 4200:2012). Trong thiết kế xử lý nền bằng bấc thấm, các thí 

nghiệm tuân thủ theo các tiêu chuần của Việt Nam, Mỹ, Anh hoặc tương đương. 
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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. 

Các nguồn “thông tin” trên được thu thập và tổng hợp phân tích từ các tài liệu 

địa chất vùng; tiến hành công tác thực địa như đo vẽ chuyên môn, khoan khảo sát, 

lấy mẫu, thí nghiệm ngoài trời và thí nghiệm trong phòng. 

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 [47]: 

1) Ảnh hưởng của sự mất tính nguyên trạng của mẫu đất đến tính chất cơ lý 
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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. 

Sự thay đổi cấu trúc tự nhiên (tính nguyên trạng) của đất ảnh hưởng rất lớn 

đối với việc xác định các đặc trưng cơ lý của đất. TCCL của đất có sự khác biệt lớn 

giữa trước và sau khi phá hủy cấu trúc tự nhiên, điều này được thể hiện rõ trên các đồ 

thị nén lún, quan hệ giữa ứng suất và biến dạng, sức kháng cắt, hệ số cố kết và hệ số 

thấm của đất. Sự thay đổi cấu trúc của đất ảnh hưởng đến cường độ và tính biến dạng 

của đất. Li (1982), Feng (1992), Tan và nnk (1992) cho rằng: tính chất cơ học của đất 

loại sét yếu rất khó khôi phục khi bị phá hủy cấu trúc tự nhiên. Zhang (1995) cũng đã 

đưa ra các nhận định tương tự thông qua các kết quả quan trắc  hiện trường, các biểu 

đồ quan hệ giữa độ lún và thời gian, sự thay đổi giá trị áp lực nước lỗ rỗng và dịch 

chuyển ngang theo thời gian [26].  

Bảng 1.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng mẫu nguyên dạng (SQD)  

Công thức Biến dạng thể tích Chỉ tiêu đánh giá chất lượng mẫu SQD 

1

10

1 e

ee

+

−
=

,% 

<1 A  Rất tốt 

1-2 B  Tốt 

2-4 C  Khá tốt 

4-8 D  Xấu 

>8 E  Rất xấu 

Ghi chú: e0: hệ số rỗng ban đầu của đất, e1: hệ số rỗng ở cấp áp lực tương ứng với 

ứng suất hữu hiệu 

Để đánh giá tính nguyên dạng của mẫu có thể sử dụng nhiều phương pháp 

khác nhau. Ladd và Lambe (1963), Poirier (2005) dựa vào độ hút dính của đất tại ứng 

suất hữu hiệu tự nhiên σ’v0; Shibuya và nnk (2000), Landon và nnk (2004) dựa vào 

tốc độ truyền sóng cắt và phương pháp hay sử dụng nhất là dựa vào biến dạng nén cố 

kết hoặc độ biến dạng thể tích (ε) khi cố kết đẳng hướng trên máy nén ba trục ở trạng 



 

13 
 
 

thái ứng suất hữu hiệu tự nhiên. Theo Andresen và Kolstad (1979) các mẫu có độ 

biến dạng thể tích ε ≤ 4% được xem đảm bảo tính nguyên dạng (bảng 1.1) [84]. 

Ngoài việc đảm bảo tính nguyên dạng của đất, khi nghiên cứu đất yếu trong 

phòng cần sử dụng các phương pháp thí nghiệm thích hợp. Nagaraj và Miura (2001) 

đưa ra phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất, đặc điểm sức kháng cắt và cố 

kết của đất yếu [72]. František (2004) đã sử dụng phương pháp nghiên cứu đặc điểm 

từ biến của đất loại sét bằng thí nghiệm nén cố kết, nén ba trục đồng thời sử dụng 

phần mềm Plaxis 8.2 để mô phỏng [82]. Cheikhou và nnk (2014) sử dụng mô hình số 

để xác định lại phương pháp cố kết một trục của Tezaghi bằng cách sử dụng phương 

trình vi phân từng phần của Terzaghi tính toán cho một lớp đất sét thoát nước sau đó 

sử dụng mô hình số để xác nhận kết quả thu được [58].  

Vật chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự hình thành và biến đổi các 

TCCL của đất. Theo các nhà Khoa học Nga, quá trình thành đá của trầm tích chứa 

hữu cơ thành tạo trong môi trường nước gắn liền với quá trình thành đá của trầm tích 

sét. Trong đó, vai trò của vật liệu hữu cơ, đặc biệt là tác dụng của vi khuẩn hết sức 

quan trọng. Xt'rakhov cho rằng, ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình thành đá là vi khuẩn 

và điều kiện hóa lý của môi trường. Sinh vật có khả năng trực tiếp làm biến đổi thành 

phần trầm tích[16], [22]. Xt'rakhov; Broski, Knhiazava và nnk (1954); Xixkinia 

(1959) cho rằng, vật chất hữu cơ là một trong những yếu tố quan trọng gây ra quá 

trình hoạt động sinh hóa mạnh mẽ trong giai đoạn diagenez sớm của các trầm tích 

biển. Đối với trầm tích giàu vật chất hữu cơ, sự tái tạo thành phần hóa học và khoáng 

vật của pha cứng và pha lỏng diễn ra mạnh hơn so với những trầm tích chứa ít vật 

chất hữu cơ. Bên cạnh đó, vật chất hữu cơ có trong trầm tích thường liên quan mật 

thiết với độ hạt. Hàm lượng hữu cơ có nhiều nhất trong sét đen, bột còn trong cát thì 

ít hơn, cuội rất nghèo vật chất hữu cơ. Ảnh hưởng của vật chất hữu cơ đối với các 

loại trầm tích cũng rất khác nhau [22].  

Lomtadze, Petrukhin [16], chú trọng đến việc nghiên cứu ảnh hưởng của sự 

nhiễm mặn đến giới hạn chảy, chỉ số dẻo và sức kháng cắt của đất, từ đó chỉ ra được 

các đặc trưng của đất thay đổi không giống nhau tùy thuộc vào hàm lượng muối, loại 
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muối. Ngoài ra nhiều tác giả của các nước trên thế giới đã khẳng định vai trò quan 

trọng của thành phần vật chất ảnh hưởng đến TCCL của đất yếu như Ohtsubo và nnk 

(2005). Mặt khác, nhiều tác giả như: Pusch (1973), Eriksson (1992, 2000), 

Westerberg (2005), Larsson (2007), Andersson (2012) … cũng đã nghiên cứu sự thay 

đổi TCCL của đất nhiễm phèn [26].  

Tính chất cơ lý của đất được quan tâm nghiên cứu từ rất sớm. Terzaghi (1923) 

đã đề xuất một mô hình cơ học đơn giản để mô phỏng cho mẫu đất bão hòa nước và 

dùng làm công cụ để giải thích quá trình cố kết thấm của đất dưới tác dụng của tải 

trọng ngoài [53], [84]. Terzaghi và Gerxevanov ((1925 - 1948) cho rằng: cố kết thấm 

xảy ra khi có áp lực ngoài tác dụng vào đất hoặc do trọng lượng của các lớp nằm trên, 

khi đó đất được nén chặt và nước lỗ rỗng thoát ra ngoài [45], [72]. Terzaghi cho rằng: 

khi tác dụng lực vào đất loại sét bão hòa nước, lực ngoài đầu tiên tác dụng vào nước 

lỗ rỗng làm cho áp lực nước lỗ rỗng u tăng cao tới một giá trị nào đó, sau đó áp lực 

chuyển dần sang hạt, khi nước lỗ rỗng thoát ra hoàn toàn và áp lực chỉ truyền vào hạt 

đất thì quá trình cố kết thấm kết thúc, sau đó là quá trình cố kết từ biến. Terzaghi 

(1936) đưa ra nguyên lý ứng suất hữu hiệu thể hiện ở phương trình: σʹ = σ - u (trong 

đó: σ là ứng suất tổng; σʹ: ứng suất hữu hiệu, u: là áp lực nước lỗ rỗng). Nguyên lý 

này có ý nghĩa rất quan trọng trong cơ học đất, có thể sử dụng cho tất cả loại đất ở 

điều kiện bão hòa [72], [84].   

Casagrande (1938) đã đưa ra phương pháp xác định hệ số cố kết Cv cho các 

loại đất dựa trên đường cong quan hệ giữa hệ số rỗng và logarit ứng suất tác dụng. 

Taylor (1948) cũng phát triển một phương pháp để xác định hệ số cố kết Cv theo căn 

bậc hai của thời gian [53]. Tương tự như phương pháp Casagrande, phương pháp này 

cũng dựa vào sự giống nhau của đường cong lý thuyết và đường cong thí nghiệm. 

Kết quả này tương đối phù hợp với phương pháp Casagrande. Do cả hai phương pháp 

này đều gần đúng với đường cong lý thuyết, nên chúng không chính xác tuyệt đối.  

Tanaka và nnk (2014) khi nghiên cứu quá trình dỡ tải của đất loại sét bằng thí 

nghiệm nén cố kết CRS (Constant Rate of Strain) đã đưa ra một số nhận định như hệ 

số trương nở (Cs) không bị ảnh hưởng bởi hệ số nén lún (Cc) mà chịu ảnh hưởng bởi 
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ứng suất trương nở, biến dạng trượt lớn đất được gia cố thì hệ số Cs trở nên nhỏ hơn 

[83]. Hanzawa (1989) đã đề cập đến các tính chất cơ học của đất yếu liên quan đến 

lịch sử tồn tại, phân tích ưu - nhược điểm của phương pháp Bjerrum’s, SHANSEP để 

xác định các thông số kháng cắt [61]. 

Độ lún sau cắt trượt hay độ lún sau động đất của nền đất đã được nghiên cứu 

và quan trắc sau nhiều trận động đất. Theo Ishihara (2003) tính chất động học của đất 

loại cát và đất loại sét được nghiên cứu bằng nhiều thiết bị thí nghiệm trong phòng 

khác nhau như thiết bị thí nghiệm ba trục động chu kỳ, thiết bị thí nghiệm cắt trượt 

động đơn giản chu kỳ, thiết bị cắt xoắn, phương pháp lan truyền sóng, thiết bị thí 

nghiệm tải trọng động chu kỳ [62].  

Trên thế giới, tính chất động học của đất loại sét đã được nghiên cứu từ rất 

sớm. Ohara và Matsuda (1978) [80] đã xây dựng được mối quan hệ giữa số lượng 

chu kỳ (n) với hệ số áp lực nước lỗ rỗng và ứng suất cắt bằng thí nghiệm cắt trượt 

động đơn giản trên đất sét caolinit bão hòa nước có tỷ trọng s = 2,67; kích thước hạt 

lớn nhất Dm = 0,0064mm, giới hạn chảy WL=60,3%, giới hạn dẻo WP = 34,7% và chỉ 

số dẻo Ip=25,6. Ohara và Matsuda (1988) [78] cũng đã nghiên cứu ảnh hưởng của độ 

biến dạng (γ), số lượng chu kỳ (n) và hệ số quá cố kết (OCR) lên sự phát triển áp lực 

nước lỗ rỗng và độ lún sau cắt trượt bằng thí nghiệm cắt trượt động đơn giản chu kỳ 

đơn phương (cyclic simple shear test) cho đất loại sét caolinit có tỷ trọng s = 2,70; 

giới hạn chảy WL=53,5% và giới hạn dẻo WP = 28,5%. Nhóm tác giả đã khẳng định, 

trong giới hạn áp lực từ 49 kPa đến 98kPa, ảnh hưởng của áp lực cố kết lên tính chất 

áp lực nước lỗ rỗng và đặc tính nén lún của đất loại sét trong điều kiện cắt trượt động 

đơn phương là không đáng kể, Yasuhara và Andersen (1991) [87], Yildirim và Ersan 

(2007) [88] cũng đã nghiên cứu đặc tính cố kết của đất loại sét cố kết bình thường 

trong chuỗi gia tải chu kỳ không thoát nước xen kẽ với quá trình thoát nước bằng 

thiết bị thí nghiệm cắt trượt động đơn giản chu kỳ.  

Ngoài ra, tính chất nén lún của đất loại sét chịu tải trọng động chu kỳ đã được 

nghiên cứu chi tiết trong nhiều công trình như: Yasuhara, Hirao và Hyde (1992); 

Ansal, Iyisan và Yildirim (2001). Tất cả các công trình này đều sử dụng thiết bị thí 
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nghiệm ba trục động chu kỳ hoặc thiết bị cắt trượt động đơn giản chu kỳ đơn phương 

[55], [86].  

Mặt khác, DeGroot, Ladd và Germaine (1996) [59] sử dụng thiết bị thí nghiệm 

cắt trượt tĩnh đơn giản trực tiếp Geonor và thiết bị cắt trượt tĩnh đơn giản trực tiếp đa 

phương để nghiên cứu ảnh hưởng của góc lệch giữa hai lực cắt trượt tĩnh theo phương 

ngang lên quan hệ độ bền-biến dạng-ứng suất của đất sét Boston Blue. Các tác giả 

kết luận rằng góc lệch giữa hai lực cắt trượt theo phương ngang có ảnh hưởng lớn 

đến tính kháng cắt không thoát nước của đất loại sét.  

Đặc tính hóa lỏng của đất chịu tác dụng tải trọng động chủ yếu được nghiên 

cứu cho đất loại cát. Bởi vì đất loại sét hầu như không bị hóa lỏng khi chịu tải trọng 

động nên phương pháp tính lún truyền thống thông qua hệ số áp lực nước lỗ rỗng 

vẫn là phương pháp phổ biến nhất. Tuy nhiên, do lực liên kết giữa các hạt đất và 

ảnh hưởng của nó đến tính chất áp lực nước lỗ rỗng của vi cấu trúc trong đất loại 

sét vẫn chưa sáng tỏ nên phương pháp “hiệu chỉnh đường cong” (curve-fitting) kết 

hợp sử dụng các hằng số thí nghiệm vẫn là cách tiếp cận phù hợp nhất khi mô phỏng 

sự hình thành và phát triển của áp lực nước lỗ rỗng cả trong phòng thí nghiệm và 

ngoài hiện trường. Trong đó, phương pháp tính toán hệ số áp lực nước lỗ rỗng do 

Ohara, Matsuda và Kondo (1984) đề xuất là phương pháp đầu tiên áp dụng cho các 

thí nghiệm theo điều kiện điều khiển độ biến dạng (strain-controlled) [79]. Sau đó 

phương pháp này được Ohara và Matsuda (1988) phát triển trên đất sét kaolinit cố 

kết bình thường và quá cố kết chịu cắt trượt động đơn giản chu kỳ đơn phương 

không thoát nước [78]. Phương pháp tính toán này là hàm của 02 thông số đặc trưng 

cho điều kiện tải trọng động là độ biến dạng (γ) và số lượng chu kỳ (n) cùng với 04 

hằng số thí nghiệm (A, B, C và m) và chỉ số nén lún do tải trọng động gây ra (Cdyn) 

vốn phụ thuộc vào tính chất của đất.  

Khi nghiên cứu độ lún dự đoán của động đất gây ra bằng thiết bị thí nghiệm 

cắt chu kỳ không thoát nước cho đất loại sét bão hòa nước, Matsuda và Hoshiyama, 

(1992) [68] đã xây dựng mối tương quan giữa hệ số áp lực nước lỗ rỗng với số lượng 
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chu kỳ (n) và biên độ biến dạng cắt γdyn cũng như biên độ biến dạng cắt lớn nhất γmax 

(hình 1.1). 

 

Hình 1.1. Mối quan hệ giữa hệ số áp lực nước lỗ rỗng với độ biến dạng cắt trượt (a) 

và số lượng chu kỳ (b) [68] 

Ngoài ra, Matasovic và Vuccetic (1992) xây dựng mô hình về sự hình thành 

áp lực nước lỗ rỗng trong đất loại sét bằng hàm số của độ biến dạng (γ), số lượng chu 

kỳ (n), hệ số quá cố kết (OCR) và độ biến dạng tới hạn để hình thành áp lực nước lỗ 

rỗng (γtp) [64]. Sau đó, dựa vào tương quan giữa sự phát triển áp lực nước lỗ rỗng và 

chỉ số suy giảm độ bền của đất loại sét cố kết bình thường và quá cố kết chịu tải trọng 

động chu kỳ, Matasovic và Vuccetic (1995) đã phát triển mô hình thể hiện áp lực 

nước lỗ rỗng là hàm số của chỉ số suy giảm độ bền, độ biến dạng tới hạn để hình 

thành áp lực nước lỗ rỗng (γtp) và 06 hằng số hiệu chỉnh đường cong [65].  

Khi nền đất chịu tải trọng động, đặc biệt là tải trọng động do động đất gây ra, 

các lớp đất sẽ bị cắt trượt theo chu kỳ đa phương với biên độ biến dạng trượt và tần 

số biến dạng thay đổi liên tục khi chịu tác động của xung động từ động đất như các 

nghiên cứu về trận động đất Hyogo - ken Nanbu ở Kobe, Nhật Bản năm 1995 (Ansal 

và nnk, 2001; Matsuda và nnk, 2004) [55], [71] (hình 1.2). Tuy nhiên, nghiên cứu và 

tài liệu về ảnh hưởng của phương cắt trượt và độ lệch pha giữa các phương cắt trượt 

trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ đa phương lên tính chất động học của đất loại 

sét vẫn còn rất hạn chế, trong khi các ảnh hưởng này lên tính chất động học của đất 

loại cát đã được nghiên cứu và khẳng định từ lâu (Pyke, Seed và Chan, 1975; Matsuda 

 

a)                                                    b) 
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và nnk., 2011a) [66], [81] cũng như áp dụng vào tiêu chuẩn thiết kế công trình cầu 

đường bộ ở Nhật Bản từ năm 1990.  

 
Hình 1.2. Độ lún a), quỹ đạo của gia tốc b) và biến dạng c) của trận động đất Nabu 

(Kobe, Nhật Bản) năm 1995 [55] 

Thông qua các thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương trên 05 loại đất 

loại sét (Kaolinit, Yanai, Ariake, Onoda và Yokohama), Matsuda và Nagira (2000) 

[65] đã xác lập hàm tương quan giữa các hằng số thí nghiệm (A, B, C và m) và chỉ số 

nén lún Cdyn với chỉ số dẻo (Ip) của đất và sau đó áp dụng thành công vào cấu trúc 

nền đất loại sét tự nhiên. Tuy nhiên, do phương pháp này được phát triển từ thí nghiệm 

cắt trượt động đơn phương nên không thể áp dụng vào điều kiện tải trọng động đa 

phương (Matsuda, Nhan và Ishikura, 2013) [67]. 

Mặt khác, từ kết quả phân tích số liệu thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn 

phương không thoát nước trên đất loại sét, Talesnick và Frydman (1992) chỉ ra rằng 

áp lực nước lỗ rỗng đạt giá trị cực đại trong mỗi chu kỳ khi mẫu thí nghiệm nằm ở vị 

trí trung lập (vị trí mà độ biến dạng của mẫu bằng không) và do đó sự thay đổi áp lực 

nước lỗ rỗng trong quá trình thí nghiệm có dạng sóng (tăng và giảm trong từng chu 

kỳ). Các tác giả cho rằng hiện tượng này liên quan đến hợp phần có thể phục hồi (đàn 

hồi) và không thể phục hồi (dẻo) của độ biến dạng cắt trượt chu kỳ [82]. Phương pháp 

tính toán hợp phần “áp lực nước lỗ rỗng không thể phục hồi” (do độ biến dạng không 

thể phục hồi gây ra) lần đầu được Matsuda và nnk (2013) xây dựng thành công cho 

cả trường hợp cắt trượt động đơn phương và đa phương [67]. 

 

a)                                b)                                     c) 
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Khi nghiên cứu áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của đất loại sét chịu cắt trượt 

động chu kỳ đơn phương và đa phương, Nhan và nnk (2017) đã đề xuất một mô hình 

tính toán bằng cách tập trung vào các giới hạn Atterberg của đất đối với đất sét 

Kaolinit, đất sét vịnh Tokyo và đất sét Kitakyushu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự 

thay đổi các hằng số A, B, C và m theo chỉ số dẻo IP của đất loại sét. Từ đó các tác 

giả kết luận sự tích tụ áp lực nước lỗ rỗng và độ lún sau cắt trượt của đất sét chịu tải 

trọng chu kỳ đa phương tăng lên đáng kể, cao hơn so với đất sét chịu tải trọng động 

chu kỳ đơn phương. Các kết quả cũng chỉ ra rằng đất có chỉ số dẻo cao hơn thì sự tích 

tụ áp lực nước lỗ rỗng, độ lún sau chu kỳ, số lượng chu kỳ biến dạng và biên độ biến 

dạng cắt thấp hơn [75]. 

 Matasovic và Vucetic (1992; 1995) cho rằng thiết bị thí nghiệm cắt trượt động 

đơn giản chu kỳ là thiết bị phù hợp nhất, cho phép mô phỏng trực tiếp điều kiện chịu 

tải của phần tử đất dưới tác dụng của tải trọng động theo phương ngang như quá trình 

truyền sóng S trong động đất hay tác động của sóng sông, biển. Trong đó, môi trường 

tải trọng động đa phương của động đất chỉ có thể được mô phỏng bằng thiết bị thí 

nghiệm cắt trượt động đơn giản chu kỳ đa phương [63], [64]. Hiện nay, do chi phí 

chế tạo lớn và kỹ thuật phức tạp nên trên thế giới chỉ có 3 nơi (Viện Địa kỹ thuật NGI 

- Na Uy, Đại học Tokyo và Đại học Yamaguchi - Nhật Bản) đang sở hữu loại thiết bị 

này và vì vậy các nghiên cứu về tính chất động học của đất trong điều kiện tải trọng 

động đa phương rất hạn chế. Các nghiên cứu về cơ học đất liên quan đến tải trọng 

động chủ yếu sử dụng thiết bị thí nghiệm ba trục động chu kỳ (Triaxial cyclic test 

apparatus) và chủ yếu tập trung trên đất loại cát (Yildirim và Ersan, 2007) [88].  

Nghiên cứu các giải pháp xử lý nền đất yếu cũng được tiến hành từ những năm 

1960 và không ngừng được cải tiến cho đến nay. Xử lý nền đất yếu bằng chất kết 

dính vô cơ ngày càng được quan tâm nghiên cứu. Mitchell (1981) đã có những nhận 

định quan trọng về cường độ kháng nén nở hông qu của hỗn hợp đất hạt thô gia cố xi 

măng lớn hơn so với đất bụi, sét; lực dính kết C, ma sát trong φ của hỗn hợp gia cố 

tăng khi hàm lượng xi măng tăng và kéo dài thời gian bảo dưỡng. Balasubramaniam 

và nnk (1988, 1989) đã xác định được hàm lượng vôi thích hợp để cải tạo đất yếu ở 
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Bangkok là 5-10%; hỗn hợp sau gia cố có cường độ kháng nén nở hông tăng lên 

khoảng 5 lần và áp lực tiền cố kết tăng lên khoảng 3 lần, hệ số cố kết thẳng đứng tăng 

10-40 lần, góc ma sát tăng từ 24 - 400.  Bell (1990) đã xác định được ảnh hưởng của 

các khoáng vật đến khả năng cải tạo đất bằng phương pháp trộn vôi và đưa ra hàm 

lượng vôi tối ưu cho đất sét chứa khoáng vật kaolinit, montmorilonit và thạch anh 

[26]. Tsuchida và Tang (2015) đưa ra công thức tính hàm lượng xi măng và nước 

thích hợp trộn vào đất sét biển để tăng cường độ kháng nén của đất sử dụng xây dựng 

đường băng D tại sân bay Haneda Tokyo bằng cách sử dụng bảy mẫu thu thập được 

trong khu vực thi công đã được trộn với lượng xi măng khác nhau và mức nước ban 

đầu khác nhau để so sánh [85]. Các nghiên cứu này là những đóng góp quan trọng rất 

có ý nghĩa cho việc cải tạo đất yếu tại chỗ.  

Ngoài nghiên cứu sử dụng các chất kết dính vô cơ thì gia cố đất yếu bằng vải 

địa kỹ thuật cũng được quan tâm. Trên thế giới vải địa kỹ thuật được áp dụng từ năm 

1960, đến năm 1990 các nước trong khối ASEAN bắt đầu áp dụng giải pháp này. 

Bergado và nnk (1994) đã đưa ra biện pháp cải tạo kè trên đất sét yếu Bangkok bằng 

vải địa kỹ thuật và đưa ra kết luận khi sử dụng vải địa kỹ thuật để gia cố thì độ an 

toàn của kè tăng lên tới 60% hay chiều cao của kè tăng lên đáng kể (tối đa 2m) [70].  

Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đất - vôi/xi măng từ năm 1990 trở 

lại đây phương pháp này dần đạt công nghệ hoàn chỉnh và áp dụng rất hiệu quả trong 

các dự án đường bộ, đường sắt. Từ năm 1960, Nhật Bản là nước dẫn đầu trong việc 

nghiên cứu và phát triển công nghệ cọc xi măng - đất [26], [54].  

Công nghệ xử lý đất yếu bằng bấc thấm (PVD) kết hợp gia tải trước được sử 

dụng rộng rãi trên thế giới từ những năm 90 thế kỷ trước do thi công nhanh và mang 

lại hiệu quả tốt. Để giải bài toán cố kết thấm theo ba hướng được đơn giản, Carrillo 

(1942) đã đưa ra một định lý để phân bài toán cố kết thấm ba hướng thành tổ hợp của 

bài toán cố kết thấm một hướng và bài toán cố kết theo hướng bán kính. Terzaghi 

(1951) đã có lời giải cho bài toán cố kết thấm một hướng, Glover (1930) hoặc Barron 

(1948) đã có lời giải cho bài toán cố kết thấm theo hướng bán kính và dựa vào kết quả 

đó để tính lún của nền khi tiến hành xử lý bằng giếng cát kết hợp gia tải nén trước [54].  
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Đến nay, trên toàn thế giới đã có nhiều kinh nghiệm và thành công trong 

nghiên cứu tính chất xây dựng của đất yếu, tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề phức tạp 

cần được nghiên cứu xử lý sâu hơn. 

1.3.2. Ở Việt Nam 

Phần lớn các ĐB ven biển Việt Nam đều có thành tạo đất yếu, đặc biệt là ĐB 

sông Hồng, sông Cửu Long và ĐB ven biển miền Trung. Hiện nay, sự nghiệp công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ. Vì thế, nhu cầu xây 

dựng cơ sở hạ tầng là vô cùng cấp thiết. Cho nên, nước ta đã và đang nghiên cứu, ứng 

dụng nhiều thành tựu khoa học về kết quả nghiên cứu đất yếu nói chung, đất loại sét 

yếu nói riêng của thế giới trong thiết kế, xây dựng công trình và đã đạt được những 

thành tựu nhất định. Nhiều công trình nghiên cứu đã thống kê được bề dày, đặc điểm 

phân bố, nguồn gốc, đặc trưng cơ lý (đặc tính cố kết, sức kháng cắt của đất yếu, tính 

chất áp lực nước lỗ rỗng, độ lún sau cắt trượt…). 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 đất yếu được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Tác giả Nguyễn 

Thanh (1984) [36] quan niệm rằng: cấu trúc nền công trình là tầng đất được sử dụng 

làm nền công trình xây dựng, được đặc trưng bằng những qui luật phân bố theo chiều 

sâu các thành tạo đất đá có liên kết kiến trúc, nguồn gốc, tuổi, thành phần, cấu trúc, 

bề dày, trạng thái và tính chất ĐCCT không giống nhau. Tác giả Phạm Văn Tỵ (1999) 

thì cho rằng: cấu trúc nền được hiểu là quan hệ sắp xếp không gian của các thể địa 

chất (lớp đất) cấu tạo nền đất, số lượng, đặc điểm, hình dạng, kích thước, thành phần, 

trạng thái và tính chất của các yếu tố cấu thành này [26], [54]. Ngoài ra, khi phân chia 

cấu trúc nền ở khu vực Hà Nội, Lê Trọng Thắng (1995) đã lấy tiêu chí đất yếu hay 

đơn vị cấu trúc nền đất yếu là cơ sở phân loại [34]. Mặc dù sự phân chia được giới 

hạn trong khu vực Hà Nội, nhưng rất có ý nghĩa thực tiễn phục vụ cho xây dựng các 

công trình và định hướng cho công tác quy hoạch lãnh thổ, định hướng cho công tác 

xử lý nền đất yếu và mở ra hướng nghiên cứu mới cho các khu vực khác. Nguyễn 

Thanh Danh (2011) cũng đã ứng dụng phương pháp địa thống kê phân chia cấu trúc 
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nền khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thành 03 kiểu cấu trúc nền cơ bản, tìm 

hiểu quy luật phân bố của các kiểu cấu  trúc nền  trong không gian; xây dựng mô hình 

cấu trúc nền trong không gian ba chiều theo dạng khối và dạng mặt cắt bằng công cụ 

Rockworks và SGeMS [9].  

Đối với thành phần đặc biệt của đất yếu: Đỗ Minh Toàn và Phạm Văn Tỵ 

(1993) [26] đã nghiên cứu đặc điểm nhiễm mặn của đất sét mbQ2
3 ở ven biển ĐB Bắc 

Bộ và đánh giá khả năng cải tạo đất nhiễm mặn bằng phương pháp trộn vôi xi măng, 

mở ra hướng mới cho công tác nghiên cứu loại đất đặc thù này. Nguyễn Viết Tình 

(2001) [45] cũng đã làm sáng tỏ sự hình thành và đặc tính ĐCCT của đất trầm tích 

hồ - đầm lầy thuộc phụ hệ tầng Hải Hưng dưới (IbQ2
1-2hh1). Tác giả đã có những 

đóng góp quan trọng khi đưa ra một số tính chất đặc biệt của trầm tích hồ - đầm lầy 

bất đồng nhất và đẳng hướng với hàm lượng hữu cơ cao, hệ số cố kết theo phương 

ngang lớn hơn so với theo phương đứng. 

Về TCCL tĩnh, Nguyễn Đình Thứ (1999) đã nghiên cứu về hệ số cố kết và hệ 

số thấm theo phương ngang cho một số loại đất yếu ở Việt Nam [39]. Đỗ Minh Toàn 

và nnk (2012) đã chỉ ra đặc trưng hệ số cố kết theo phương ngang của đất bùn sét 

amQ2
2-3 phân bố ở ĐB sông Cửu Long [49]. Về đặc tính từ biến của đất (hệ số nén 

thứ cấp), Nguyễn Thị Nụ (2014) cho rằng: tính từ biến của đất loại sét amQ2
2-3 phân 

bố ở các tỉnh ven biển ĐB sông Cửu Long phụ thuộc vào hàm lượng nhóm hạt sét 

trong đất; đất bùn á sét dễ được nén chặt hơn đất bùn sét và khi được nén chặt thì vai 

trò từ biến giảm [26]. Ngoài ra, có nhiều tác giả nghiên cứu đặc tính biến dạng của 

đất bằng các thiết bị thí nghiệm khác nhau: Phùng Hữu Hải và nnk (2012) sử dụng 

thí nghiệm nén ngang để nghiên cứu đặc trưng độ bền và biến dạng của đất hệ tầng 

Thái Bình ở khu vực huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh [13]; Hoàng Thị Bích Hằng (2013) đã 

nghiên cứu xác định biến dạng ngang của đất bằng thí nghiệm ba trục [14]. 

Ở vùng ĐB QT-TTH đã có một số tác giả nghiên cứu về thành phần vật chất, 

cấu trúc nền và tính chất cơ học đất như: Vũ Quang Lân (2003) đã làm sáng tỏ đặc 

điểm thành phần vật chất và quy luật phân bố theo thời gian và không gian của trầm 

tích Đệ tứ vùng ĐB Quảng Trị - Thừa Thiên Huế [15]. Kết quả của nghiên cứu là tài 
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liệu tham khảo có giá trị về trầm tích Đệ tứ và định hướng cho các nghiên cứu ở khu 

vực này. Nguyễn Bá Chiến (2008): lần đầu nghiên cứu đặc tính ĐCCT các thành tạo 

đất đá thuộc cấu trúc nền, phân chia các kiểu kiến trúc nền đất khu vực thành phố 

Đông Hà, từ đó đề ra các giải pháp kỹ thuật móng phù hợp với công tác quy hoạch 

xây dựng ở Đông Hà - Quảng Trị [6]. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2009) đã thành lập 

được bảng thuyết minh phân chia cấu trúc nền công trình khu vực thành phố Huế và 

phụ cận [22]. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa cho công tác quy hoạch xây dựng các 

công trình trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, ở Việt Nam cũng đã có một số tác giả bước đầu nghiên cứu về các 

đặc trưng động học của đất yếu. Nghiên cứu sự biến đổi các đặc trưng độ bền và biến 

dạng của đất thuộc trầm tích hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động biến 

đổi chu kỳ trong điều kiện không thoát nước (Trần Thương Bình (2010)). Kết quả 

nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng phương pháp luận và cơ sở lý 

thuyết để nghiên cứu động học đất nền ở nước ta [3].  

Nghiên cứu thông số động học của đất nền bằng thí nghiệm ba trục động có 

các tác giả như Lê Trọng Thắng và nnk (2012) [35], Nguyễn Văn Phóng (2015, 2016) 

đã nghiên cứu tính chất cơ học động của các loại đất mềm dính và mềm rời thuộc các 

hệ tầng Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh Phúc. Đất loại sét trong phạm vi nghiên cứu bị 

phá hủy động theo hình thức trượt dẻo. Đất cát bão hòa nước của hệ tầng Thái Bình 

và Vĩnh Phúc có thể bị phá hủy động theo hình thức hóa lỏng hoặc không theo hình 

thức hóa lỏng tùy thuộc tương quan giữa thành phần hạt, độ chặt của đất và các thông 

số của lực động. Kết quả nghiên cứu góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết tính chất 

cơ học động, bổ sung thông tin cần thiết cho nghiên cứu động học nền đất tiếp theo 

trong phạm vi nghiên cứu [29], [30]. 

Để xác định một số chỉ tiêu cơ lý của đất loại sét phân bố phổ biến ở ĐB Bắc 

Bộ, Nguyễn Văn Phóng (2012) đã giới thiệu các phương pháp gián tiếp xác định một 

số chỉ  tiêu vật  lý và động học của đất  theo kết quả thí nghiệm CPTu; đồng  thời áp 

dụng xác định khối lượng thể tích tự nhiên, áp lực tiền cố kết (δc), tỷ số quá cố kết 

(OCR), hệ số áp lực đất tĩnh (Ko), môđun trượt động (Gd) và tỷ số ứng suất động 
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(CSR) cho đất loại sét phân bố ở khu vực Thanh Trì (Hà Nội), Thuỷ Nguyên, Đình 

Vũ (Hải Phòng) và dự án Nhiệt điện Thái Bình I [31]. 

Nghiên cứu tính chất xúc biến của đất, Phạm Thị Việt Nga, Nguyễn Văn Phóng 

(2012), đã trình bày một số kết quả thí nghiệm ban đầu xác định tính chất xúc biến 

của đất yếu hệ tầng Hải Hưng khu vực Hà Nội. Theo đó, sau khi mẫu chịu tác động 

của tải trọng có tính chu kỳ với tần số 5Hz và biên độ ứng suất dọc trục 20kPa, cường 

độ kháng cắt của mẫu bị suy giảm. Tuy nhiên mức độ suy giảm giữa các mẫu có trạng 

thái khác nhau là khác nhau. Lượng giảm τmax của mẫu sét dẻo chảy đạt đến 28%, 

mẫu bùn á sét là 10% và á sét dẻo chảy là 9% [19].  

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa thời gian kết thúc cố kết sơ cấp với chỉ số 

dẻo và đặc tính nén lún của một số loại đất loại sét bão hoà chịu tải trọng động chu 

kỳ ở thành phố Đà Nẵng, Phạm Công Nhật (2014) [25] đã xây dựng được hàm tương 

quan giữa thời gian kết thúc cố kết sơ cấp (t100) với chỉ số dẻo trung bình (IP) của 

đất loại sét theo số liệu quan trắc áp lực nước lỗ rỗng và phương pháp 3t ở hai giai 

đoạn tiền cố kết và tái nén ép. Tác giả kết luận thời gian kết thúc cố kết sơ cấp (t100) 

tăng theo chỉ số dẻo và sau cắt trượt động thấp hơn trước quá trình cắt trượt động đơn 

phương và đa phương không thoát nước. Hệ số áp lực nước lỗ rỗng ở cắt trượt động 

đa phương cao hơn đơn phương, trong cắt trượt động đa phương có độ lệch pha cao 

hơn sẽ cho hệ số áp lực nước lỗ rỗng cao hơn. Trong cắt trượt động đa phương cho 

độ lún theo biến dạng cao hơn đơn phương và đất có chỉ số dẻo càng cao thì độ lún 

càng giảm. Trần Thanh Nhàn và nnk (2012, 2013, 2015, 2016) lần đầu tiên nghiên 

cứu sự biến đổi áp lực nước lỗ rỗng của đất sét bão hòa nước chịu tải trọng động chu 

kỳ đơn phương và đa phương trong điều kiện không thoát nước. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy tính chất áp lực nước lỗ rỗng và đặc tính nén lún của đất loại sét bão hòa 

chịu cắt trượt động đơn phương và đa phương không thoát nước phụ thuộc rất lớn 

vào phương cắt trượt (θ), độ biến dạng (γ) và số lượng chu kỳ (n). Kết quả nghiên 

cứu là tài liệu quan trọng định hướng cho công tác nghiên cứu về tính chất động học 

đất nền ở Việt Nam [23], [73], [74], [75]. 
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Hình 1.3. Quan hệ giữa (n/(Udyn/σʹv0)) và số lượng chu kỳ cho các thí nghiệm cắt 

trượt động đơn phương và đa phương có γ = 0,1%, 0,4% và 2,0%, [23] 

Như vậy, ở Việt Nam, nghiên cứu về tính chất động học của đất nền trong điều 

kiện tải trọng động chu kỳ chỉ mới bắt đầu bởi một số tác giả tại một số trường đại 

học ở Hà Nội thông qua thiết bị ba trục động chu kỳ. Cơ sở lý thuyết, phương pháp 

và thiết bị thí nghiệm liên quan đến tính chất động học của đất nền hiện vẫn rất mới 

mẻ đối với các nhà nghiên cứu chuyên môn, chưa được giới thiệu nhiều trong các 

chương trình đào tạo cũng như chưa được ứng dụng vào tính toán thiết kế công trình 

chịu tải trọng động.  

Nghiên cứu động học ở vùng ĐB QT-TTH chủ yếu các nghiên cứu về tính 

chất động học của đất loại cát và tập trung cho đất loại cát hệ tầng Nam Ô như: La 

Dương Hải (2016) đã nghiên cứu khả năng hóa lỏng của trầm tích hệ tầng Nam Ô 

(mQ2
2no) vùng ĐB ven biển tỉnh Quảng Trị. Trần Thanh Nhàn và nnk, nghiên cứu 

sức kháng hóa lỏng và dự báo độ lún của đất cát hạt mịn kết cấu xốp hệ tầng Nam Ô 

chịu tải trọng động chu kỳ và không chu kỳ. Trần Ngọc Tin (2019), ứng dụng kết quả 

thí nghiệm cắt trượt động và xuyên tiêu chuẩn phục vụ đánh giá sức kháng hóa lỏng 

của đất loại cát ĐB Quảng Trị [12], [24], [44]. Các nghiên cứu của các tác giả cho 

thấy đất cát hệ tầng Nam Ô có độ hóa lỏng cao cả khi chịu ảnh hưởng của điều kiện 

tải trọng nhỏ. Như vậy, cho đến nay vùng ĐB QT-TTH hầu như chưa có công trình 

nào nghiên cứu mang tính hệ thống về nguy cơ hóa lỏng của đất nền đặc biệt là nghiên 

cứu đặc tính hóa lỏng và độ lún của nền đất loại sét.  
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Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhiều phương pháp 

xử lý nền đất yếu được được nhiều tác giả nghiên cứu và đưa vào áp dụng cho nhiều 

công trình ở Việt Nam như: Đối với cải tạo đất bằng chất kết dính vô cơ, Nguyễn 

Quốc Dũng và nnk (2013) đã đề xuất cải tạo bằng xi măng kết hợp với vôi cho đất 

bùn á sét chứa hữu cơ phân bố ở Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu cải tạo đất bằng xi 

măng với các hàm lượng khác nhau kết  hợp với vôi trong  phòng thí nghiệm cho 

thấy:  hàm lượng xi măng 400kG/m3 được trộn với lượng vôi khác nhau cho thấy hiệu 

quả của đất gia cố tăng từ 16,9 đến 43% khi nén xác định qu ở 56 và 91 ngày tuổi, 

lượng phụ gia vôi thích hợp là vôi = (2- 4%) xi măng [10].  

Nghiên cứu xử lý nền bằng bấc thấm được nhiều tác giả quan tâm như Bùi 

Văn Trường, Phạm Quang Đông (2013), … Phương pháp này đã được sử dụng trong 

xử lý nền đất yếu cho Dự án nâng cấp QL5 đoạn Km 47 - Km62 vào năm 1963, sau 

đó dùng cho QL51 và đường Láng - Hòa Lạc [51]. Từ năm 1999 - 2004, phương pháp 

này đã được áp dụng rộng rãi để xử lý nền đất yếu trong các dự án nâng cấp và cải 

tạo QL1A, QL18, QL61, QL80,… 

Hiện nay, công nghệ bơm hút chân không được rất nhiều tác giả trong nước 

quan tâm nghiên cứu và đã áp dụng thành công trong công tác xử lý nền đất yếu như: 

Nguyễn Chiến, Tô Hữu Đức, Phạm Quang Đông (2011) nghiên cứu thí nghiệm hiện 

trường về phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đường cao tốc Long Thành 

- Dầu Giây [7]; Phạm Quang Đông, Bùi Văn Trường, Trịnh Minh Thụ (2013) đã 

nghiên cứu quá trình biến đổi áp lực nước lỗ rỗng và biến dạng của nền đất yếu khi 

cố kết chân không bằng mô hình vật lý [11]... Các tác giả đã có những đóng góp quan 

trọng là đưa ra cơ sở lý thuyết tính toán kết hợp việc phân tích số liệu quan trắc áp 

lực nước lổ rỗng và độ lún thực tế để phân tích đánh giá chất lượng công tác xử lý 

nền tại các dự án ở Việt Nam. Ở Việt Nam, phương pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc 

thấm cố kết chân không lần đầu được áp dụng tại cụm công trình khí điện đạm Cà 

Mau vào năm 2002, dự án nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (2008),… 

Nghiên cứu về TCCL tĩnh của đất yếu nhằm lựa chọn giải pháp xử lý nền thích 

hợp đã rất được chú trọng ở nước ta và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nguyễn 
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Đình Thứ (1999) đã nghiên cứu sâu hơn về hệ số cố kết và hệ số thấm theo phương 

ngang cho một số loại đất yếu ở Việt Nam. Tác giả nhận định rằng hệ số cố kết theo 

phương ngang là thông số quyết định đến khoảng cách thiết bị tiêu thoát nước thẳng 

đứng vì thế liên quan đến thời gian thi công và giá thành xây dựng [39]. Đỗ Minh 

Toàn và nnk (2012) đã chỉ ra đặc trưng hệ số cố kết theo phương ngang của đất bùn 

sét amQ2
2-3 phân bố ở ĐB sông Cửu Long thay đổi trong phạm vi từ 1,27 đến 30,48 

m2/năm ở giai đoạn quá cố kết, từ 2 đến 9,41 m2/năm ở giai đoạn cố kết thông thường 

tương ứng với tỷ số giữa hệ số cố kết ngang và hệ số cố kết thẳng đứng (Ch/Cv) bằng 

từ 1 đến 12,35 ở giai đoạn quá cố kết và từ 1,35 đến 6,49 ở giai đoạn cố kết thông 

thường. Kết quả nghiên cứu phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm [49].  

Ở khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, nghiên cứu xử lý nền đất yếu đã được 

thực hiện bởi một số tác giả như: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2004) bước đầu nghiên 

cứu các TCCL của thành tạo trầm tích Holocen dưới - giữa, nguồn gốc sông - biển - 

đầm lầy hệ tầng Phú Bài (ambQ2
1-2pb) và đề xuất cải tạo chúng bằng cọc cát phục vụ 

xây dựng công trình dân dụng vùng ĐB ven biển Thừa Thiên Huế [22]. Phạm Thị 

Thảo (2004) đã nghiên cứu đặc tính ĐCCT các thành tạo đất đá thuộc cấu trúc nền 

đất yếu và xử lý thống kê số liệu thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý của chúng, phân loại cấu 

trúc nền đất yếu tại lãnh thổ nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tạo hợp lý phục vụ quy 

hoạch và xây dựng công trình tại thành phố Huế [37]. Mặc dù sự phân chia được giới 

hạn trong khu vực Thành phố Huế, nhưng rất có ý nghĩa thực tiễn phục vụ cho xây 

dựng các công trình và định hướng cho công tác quy hoạch lãnh thổ, định hướng cho 

công tác xử lý nền đất yếu. 

Như vậy, mặc dù công tác nghiên cứu đặc trưng địa kỹ thuật và cải tạo đất yếu 

phục vụ xây dựng ở trong nước đã đạt được những thành tựu nhất định tuy nhiên 

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 (Vũ Quang Lân), 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 Huế (Nguyễn 

Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Thảo, Trương Thị Bảo Vy…) hay thành phố Đông Hà 

(Nguyễn Bá Chiến), chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng 
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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. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu tính chất 

động học, nguy cơ hóa lỏng của đất yếu (bùn á sét thuộc hệ tầng Phú Bài, là hệ tầng 

có quy mô phân bố lớn nhất) nhằm làm phong phú thêm cở sở dữ liệu và khoa học về 

TCCL của đất yếu. 

Do vậy, nghiên cứu đặc tính xây dựng các đất loại sét yếu Holocen phân bố ở 

vùng ĐB QT-TTH và kiến nghị khai thác, sử dụng hợp lý chúng làm nền trong xây 

dựng là rất cần thiết. Từ những phân tích nêu trên, tác giả sẽ tập trung đi sâu nghiên 

cứu một cách có hệ thống và đầy đủ về TCXD của nền đất yếu phân bố ở vùng ĐB 

QT-TTH, cụ thể: 

- Làm sáng tỏ đặc điểm phân bố và quan hệ địa tầng của các thành tạo đất 

loại sét yếu trong cấu trúc nền Đệ tứ vùng ĐB QT-TTH. 

- Làm sáng tỏ đặc điểm thành phần vật chất, 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).  

- Nghiên cứu các đặc trưng cơ học của đất nền dưới tác dụng của tải trọng 

động: động học của áp lực nước lỗ rỗng, sự suy giảm sức kháng cắt của đất yếu khi 

chịu tải trọng động chu kỳ không thoát nước. Đánh giá sức kháng hóa lỏng thông qua 

hệ số áp lực nước lỗ rỗng và sức kháng cắt của đất yếu - bùn á sét hệ tầng Phú Bài.  

- Phân chia các kiểu cấu trúc nền đất yếu vùng nghiên cứu phục vụ cho công 

tác đề xuất và thiết kế giải pháp gia cố nền đất yếu hợp lý. 

Kết luận chương 1:  

- Luận án đã tổng hợp, phân tích các công trình nghiên cứu có liên quan mật 

thiết đến đề tài, cũng như các công trình nghiên cứu ở ĐB QT-TTH. Các nghiên cứu 
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liên quan tính chất xây dựng 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, đặc biệt tại các vùng ĐB lớn ở Bắc bộ và Nam bộ. 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. 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU 

 

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

Vùng ĐB QT-TTH nằm ở duyên hải miền Trung Việt Nam, bao gồm phần đất 

liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông.  

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 với đường bờ 

kéo dài 194km (hình 2.1). 

 

Hình 2.1. Ranh giới vùng nghiên cứu của đề tài luận án 
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2.2. Đặc điểm địa hình - địa mạo 

Dưới tác động của các quá trình thành tạo địa hình nội sinh và ngoại sinh đối 

lập nhau, địa hình vùng ĐB QT-TTH bị biến đổi không ngừng trong lịch sử tồn tại 

và phát triển kéo dài hàng trăm triệu năm, đặc biệt là trong giai đoạn tân kiến tạo cho 

đến hiện tại. Vùng núi và gò đồi thuộc đới nâng trong giai đoạn hoạt động tân kiến 

tạo được đặc trưng bởi quá trình xâm thực, bóc mòn, rửa trôi; vùng ĐB ven biển - nơi 

xảy ra quá trình tích tụ thuộc vùng sụt lún. Hình thái địa hình vùng ĐB QT-TTH chạy 

dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, trùng với đường kéo dài của đoạn bờ biển ở 

phía Đông. Theo các tài liệu nghiên cứu trong vùng (Lê Đức An và nnk, Đặng Văn 

Bào nnk…), dựa vào nguồn gốc sinh thành và hình thái: vùng nghiên cứu được phân 

thành các kiểu địa hình: địa hình đồi núi thấp kiến tạo, 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 [1], [2], [4], [5]. 

a) Địa hình đồi núi thấp kiến tạo, bóc mòn, xâm thực và tích tụ: phát triển trên 

khu vực nâng tân kiến tạo hiện đại, phân bố rải rác ở Vĩnh Linh, Gio Linh, Tây Đông 

Hà, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, ven sông Hữu Trạch, phía Tây thành phố 

Huế... khu vực này tiếp giáp ĐB duyên hải với độ cao (10-50m). Sườn đồi có độ dốc 

từ 50-150.  

b) Địa hình đồng bằng tích tụ, mài mòn, xâm thực: phát triển trên các khu vực 

sụt lún tân kiến tạo, chủ yếu được hình thành từ Pliocen - Đệ Tứ. Xét theo diện phân 

bố, tham gia vào cấu tạo bề mặt ĐB có trầm tích bột sét sông biển Holocen (hệ tầng 

Phú Bài, Phú Vang), sau đó là trầm tích cát biển Pleistocen (hệ tầng Phú Xuân) và 

Holocen (hệ tầng Nam Ô), ít hơn có trầm tích cuội, cát, bột, sét đa nguồn gốc ở ven 

rìa đồng bằng. Dựa vào thành phần, mức độ nén chặt, tuổi của trầm tích và xu thế 

biến đổi độ cao mặt đất, ĐB duyên hải Quảng Trị -Thừa Thiên Huế thuộc ĐB đầm 

phá được lấp đầy chưa hoàn thiện [1], [2], [4], [5]. Về đặc điểm phân bố, ĐB duyên 

hải trải dài theo hướng Tây Bắc-Đông Nam. Từ phía Tây Nam về phía đầm phá độ 

cao mặt đất có xu thế giảm dần từ 15-10m xuống 2-1m. Bề mặt nghiêng thoải về phía 

Đông Bắc và Đông Nam của ĐB bị biến động do sự xuất hiện những trảng cát nội 
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đồng và những đầm phá, rạch biển, tàn dư dưới dạng trằm bàu. Vào mùa mưa lũ nước 

ngầm từ trảng cát chảy thành dòng lớn, mang theo cát bụi vùi lấp ruộng đồng xung 

quanh và đầm phá kế cận. Trảng cát phân bố luân phiên với trằm bàu theo hướng Tây 

Bắc-Đông Nam ở Hải Lăng, Phong Điền, Quảng Điền là dấu tích của những dãy đê 

cát ngầm và máng trũng cổ được hình thành vào thời đoạn biển tiến Holocen cực đại 

vào ĐB trước đây. Cát trắng xám Nam Ô là thành phần chính tạo nên trảng cát nội 

đồng khá bằng phẳng dạng bậc thềm, cao 5-10m ở Triệu Phong, Hải Lăng, Phong 

Điền, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc. Trên trảng cát cũng thường phát triển thực 

vật thân bụi. 

Cũng giống như nhiều ĐB duyên hải miền Trung khác, địa hình ĐB duyên hải 

Quảng Trị - Thừa Thiên Huế đang bị biến đổi hàng năm, trong đó vùng ven sông, ven 

đầm phá bị tác động mạnh hơn cả. Trước hết là dòng chảy lũ gây xói lở mạnh những 

đoạn bờ sông cấu tạo từ đất cát, bột, sét mềm yếu, bồi lấp lòng sông và lãnh thổ kế 

cận ven sông vùng hạ lưu sông Bến Hải, sông Cánh Vòm, sông Vĩnh Phước, sông Ô 

Lâu, sông Bồ, sông Hương, đồng thời kéo dài thời gian ngập lụt (đến 5-10 ngày) 

những vùng ĐB thấp trũng.  

c) Địa hình khu vực đầm phá và biển ven bờ tích tụ, mài mòn và xâm thực: 

Trên lãnh thổ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, tiếp nối sau ĐB duyên hải, lần lượt gặp 

đầm phá, sau đó là dãy cồn đụn cát chắn bờ và cuối cùng là biển ven bờ. Đầm phá, 

cồn cát chắn bờ và biển ven bờ tuy khác nhau về hình thái và vị trí phân bố, nhưng 

lại có quan hệ tương hỗ, quyết định lẫn nhau trong suốt quá trình hình thành toàn bộ 

hệ thống lãnh thổ này. Do vậy, có thể xem lãnh thổ bao gồm đầm phá, cồn đụn cát 

chắn bờ và biển ven bờ thuộc cùng một địa hệ và được gọi là đới ven bờ. Trong vùng 

nghiên cứu có các đầm phá lớn như: Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đầm An Cư;  

Phá Tam Giang;  Đầm Thủy Tú; Đầm Cầu Hai; Đầm An Cư (Lập An, Lăng Cô). 

d) Địa hình cồn đụn cát chắn bờ tích tụ, mài mòn, xâm thực (đầm lầy tích tụ 

ven biển): nằm xen giữa ĐB duyên hải hoặc đầm phá bên trong và biển Đông, ở bên 

ngoài là dãy cồn đụn cát chắn bờ kéo dài theo hướng chung Tây Bắc-Đông Nam. Địa 

hình cồn cát và đụn cát phát triển dọc ven biển từ vùng nghiên cứu với bề rộng trung 
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bình 4-5km, độ cao từ 5-15m, cục bộ đến 30m. Toàn bộ các đụn cát được cấu thành 

từ các loại cát trắng, bở rời, nhiều nơi đạt độ tinh khiết cao. Vùng cát có lớp phủ thực 

vật nghèo nàn. 

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: gió Tây Nam khô nóng về mùa hè, gió Đông Bắc ẩm ướt về mùa 

đông. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa [1], [4], [5].  

Mùa khô từ tháng 2-7 hàng năm, thời tiết khô ráo, số ngày nắng đạt đến 90%. 

Độ ẩm trung bình của các tháng từ 70-75%, lượng mưa trung bình từ 180-

200mm/tháng, lượng bốc hơi 100-122mm/tháng, nhiệt độ trung bình 24-280C, thường 

có gió Đông Nam. Tháng 6-7 hàng năm thường có gió Tây Nam (gió Lào), khô và 

nóng, nhiệt độ không khí lên cao, có ngày lên tới 400C.  

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Mưa nhiều nhất là các tháng 

10, 11, 12 có tháng mưa kéo dài tới 20 ngày. Lượng mưa trung bình 400 -

430mm/tháng, lượng bốc hơi trung bình 60mm/tháng, độ ẩm trung bình 80-82%, 

nhiệt độ trung bình tháng 18-200C, có ngày nhiệt độ xuống còn 10-140C, nhiệt độ dao 

động giữa ngày và đêm 4-50C. Mùa này chủ yếu là gió mùa Đông bắc. Khi chuyển 

tiếp mùa khô sang mùa mưa thời tiết thường oi bức kèm theo gió to, mưa rào. Tháng 

10-11 hàng năm thường có bão, gió đạt cấp 9,10, giật tới cấp 12 kèm theo lũ lụt gây 

thiệt hại lớn cho nền kinh tế trong vùng. Mưa trong vùng phụ thuộc vào yếu tố địa 

hình trên từng lưu vực. Lượng mưa hàng năm khá lớn nằm trong khoảng 2000-

2800mm. Lượng mưa 3 tháng mùa mưa chiếm tới 68-70% lượng mưa cả năm. Tổng 

lượng mưa 9 tháng mùa khô chỉ chiếm 30% tổng lượng mưa cả năm.  
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Qua đặc điểm về khí hậu ở trên có thể thấy rõ sự khác biệt giữa 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 

Hàng năm, dòng chảy sông suối biến đổi theo mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn. 

Thời gian bắt đầu, kết thúc các mùa dòng chảy không cố định hàng năm mà có xê 

dịch giữa các năm từ một đến vài tháng. Do sự phân bố nước không đều trong năm 

nên ở đây lũ rất khắc nghiệt và hạn hán cũng rất điển hình. Mạng sông suối trong 

vùng khá phát triển, gồm các hệ thống sông chính sau: 

- Sông Thạch Hãn: có chiều dài 156km, diện tích lưu vực 2660km2, độ cao 

bình quân lưu vực 301m, độ dốc bình quân lưu vực là 20,1%, độ rộng trung bình lưu 

vực là 36,8km, hệ số uốn khúc là 3,5, mật độ lưới sông là 0,92km/km2. Lưu vực sông 

Thạch Hãn chiếm tới 56% diện tích tỉnh Quảng Trị. Lưu lượng dòng chảy trung bình 

năm 130m3/s. Phần hạ lưu bị ảnh hưởng của thủy triều và nước mặn. Giới hạn mặn 

nhạt dao động ở đoạn Triệu Độ đến trị trấn Ái Tử. 

- Sông Bến Hải: dài 64,5km, diện tích lưu vực khoảng 809km2, độ cao bình 

quân lưu vực 115m, độ dốc bình quân lưu vực là 15,7%, mật độ lưới sông là 

1,15km/km2, hệ số uốn khúc là 1,43. Sông chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc và 

đổ ra biển tại cửa Tùng.  Lưu lượng trung bình năm 43,4m3/s. 

- Sông Mỹ Chánh - Ô Lâu: gồm hai nhánh, hợp lưu tại Vân Trình rồi chảy ra 

phá Tam Giang. Chiều dài nhánh sông Ô Lâu dài khoảng 36km, nhánh sông Mỹ 

Chánh 33km. Phần hạ lưu, lòng sông rộng trung bình 150-200m, sâu 3-5m. lưu lượng 

nước về mùa mưa đạt 350m3/s, mùa khô đạt 100-150m3/s. 

- Sông Bồ: là hợp lưu của  sông Trang và sông Bồ Khe Trái. Chiều dài của 

sông khoảng 45km, phần hạ lưu lòng sông rộng trung bình 200m, sâu 3-5m. Lưu 

lượng lòng sông chảy về mùa mưa từ 300-400m3/s, lũ lớn nhất đạt 605m3/s, mùa khô 
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100-200m3/s, kiệt nhất là 11,23m3/s. 

- Sông Hương: bắt nguồn từ phía Nam khu vực Nam Đông đổ ra biển ở cửa 

Thuận An. Trên diện tích công tác sông có chiều dài 35km, sâu trung bình 3-5km. 

Mùa mưa lưu lượng nước 300-500m3/s, lũ lớn nhất đạt 1990m3/s, mùa khô 150-

250m3/s, kiệt nhất là 28m3/s. 

- Trằm, hồ: phát triển tập trung chủ yếu ở địa hình cồn cát, trảng cát thuộc khu 

vực Xóm Cát, Trúc Lâm (Gio Linh), Phước Sa (Triệu Phong), Hải Thọ (Hải Lăng), 

Đức Tích (Phong Điền). Trằm hồ có xu hướng phát triển kéo dài theo hướng TB-ĐN. 

Chiều dài các trằm, hồ từ 6-8km, rộng trung bình 100-200m, gồm Trầm Thiềm, Trầm 

Bán, Trầm Thôn Niên, hồ Mỹ Xuyên, chiều sâu trung bình 2-3m, dưới đáy hồ trầm 

chứa các lớp than bùn. 

- Phá Tam Giang: kéo dài theo phương TB-ĐN từ cửa sông Ô Lâu đến cửa 

Thuận An dài 22km, rộng trung bình 1,5km, sâu 1-8m. 

- Đầm Thanh Lam, Thủy Tú, Hà Trung, Cầu Hai: kéo dài theo phương TB-

ĐN từ Thuận An qua Thủy Tú, Hà Trung nối với Cầu Hai ra biển ở cửa Tư Hiền. 

Chiều dài các đầm gần 30km, rộng 0,5-5km (đầm Cầu Hai rộng tới 13km), sâu trung 

bình 3-8m. Nước trong các đầm đều là nước mặn, chịu ảnh hưởng của thủy triều. 

Nhìn chung các sông có chiều dài không lớn, lòng sông hẹp, độ dốc lớn, khả 

năng tự điều tiết dòng chảy kém. Do địa hình dốc, trên lưu vực thường có những trận 

mưa lớn dữ dội nên các sông thường thoát nước không kịp gây ra úng lụt cục bộ. Về 

mùa khô dòng sông thường cạn kiệt, nước mặn của biển tiến sâu vào đất liền. Hệ 

thống các sông suối dày đặc góp phần làm thay đổi tính chất của trầm tích hiện đại 

nói chung và trầm tích loại sét Holocen nói riêng, làm thay đổi thành phần vật chất 

(nhiễm mặn, nhiễm phèn) và trạng thái của đất. Ngoài ra, khu vực này có nhiều đầm 

phá, trằm bàu nên hàm lượng hữu cơ trong đất khá cao.  

Như vậy, 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; 
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- 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. Chế độ thủy triều vùng ĐB QT-

TTH thay đổi như sau: từ Quảng Trị đến Thuận An (Huế) có chế độ nhật triều không 

đều, độ lớn thuỷ triều vùng biển này giảm dần từ Bắc vào Nam, nước lớn: 1,1-0,6m. 

Tại Thuận An, độ cao thủy triều trung bình khoảng  0,4-0,5m. Vùng Bắc Thuận An 

có độ cao thủy triều trung bình 0,6-1,2m. Độ cao triều trong đầm phá thường nhỏ hơn 

ở vùng biển.  

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. 

2.5. Đặc điểm địa chất Đệ tứ  

Như đã biết, sự hình thành TCXD của thành tạo trầm tích đất loại sét yếu 

Holocen phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên của môi trường, đặc biệt là vị trí của nó 

trong cấu trúc địa chất trầm tích Đệ tứ. Vì vậy, khi nghiên cứu TCXD thành tạo trầm 



 

37 
 
 

tích này cần khái quát đặc điểm trầm tích Đệ tứ vùng nghiên cứu. Trên cơ sở tham 

khảo các tài liệu bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000, 1:50.000 [8], [17], [38], khu vực 

Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và phụ cận cùng với các công trình nghiên cứu trong 

vùng [4], [5], [15], trầm tích Đệ tứ ở vùng nghiên cứu có mặt đầy đủ các thành tạo có 

tuổi từ Pleistocen sớm đến Holocen muộn, phân bố trên những dạng địa hình khác 

nhau. Từ bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 tờ Huế và tờ Quảng Trị [17], [38], 

tác giả đã biên hội bản đồ địa chất, thành lập bản đồ ĐCTV vùng nghiên cứu tỉ lệ 

1:50.000 (hình 2.2, 2.3). Do quy mô của luận án chỉ tập trung nghiên cứu đất loại sét 

yếu Holocen nên  phần mô tả chỉ đề cập đến trầm tích từ Pleistocen trên là bề mặt 

mài mòn bị trầm tích Holocen phủ bất chỉnh hợp lên. Địa tầng trầm tích theo thứ tự 

từ dưới lên trên như sau: 

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). Hệ tầng 

do Phạm Huy Thông xác lập năm 1995. Năm 1997, Phạm Huy Thông và Vũ Quang 

Lân sử dụng để mô tả các trầm tích đa nguồn gốc tuổi Pleistocen muộn, phần trên ở 

ĐB Huế. Năm 2000, Đỗ Văn Long đã sử dụng để mô tả các trầm tích đa nguồn gốc 

tuổi Pleistocen muộn, phần trên cho ĐB Quảng Trị. Các trầm tích hệ tầng phân bố ở 

ven rìa ĐB thành dải nhỏ tạo nên thềm bậc II, còn phần lớn gặp trong các lỗ khoan 

và bị phủ dưới các trầm tích Holocen sớm-giữa, điển hình là ở LKHU8 (Phú Xuân, 

Phú Vang, Thừa Thiên Huế). Trong đó, các trầm tích sông-lũ, sông và biển có diện 

lộ lớn hơn cả, chúng thường phân bố ở những địa hình khá bằng phẳng, cao 8-12m. 

Ở ĐB QT-TTH, tầng cát vàng nghệ nguồn gốc biển trước đây thuộc hệ tầng Đà Nẵng, 

nay chỉ là một tướng (nguồn gốc) thuộc hệ tầng Phú Xuân (hình 2.2).  

Trầm tích sông-lũ (apQ1
3px): Trầm tích này phân bố chủ yếu trong các thung 

lũng, các suối ở bờ trái sông Hương như Khe Ly, Khe Thương..., chúng tạo nên thềm 

bậc II với độ cao tương đối 4-6m, rộng vài trăm mét. Trầm tích này lộ tốt nhất tại khu 

vực Khe Ly bao gồm các thành tạo sau: 

- Lớp 1 (4,5-1,5m): Phủ trực tiếp trên đá granit phong hóa mềm bở là cuội sỏi 
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mài tròn trung bình, cuội có thành phần chủ yếu là thạch anh, granit, chứa cassiterit, 

dày 3m. 

- Lớp 2 (1.5-0m): Thành phần thạch học gồm cát, cuội, sỏi chứa ít cassiterit 

hạt nhỏ màu nâu đen, dày 1,5m. 

Bề dày chung 2,5m-4,5m. 

Trầm tích sông (aQ1
3px): Trầm tích sông phân bố ở khu vực Hòa Mỹ với diện 

tích khá rộng và bằng phẳng, còn ở ĐB QT-TTH chỉ gặp trong các lỗ khoan. 

Ở khu vực Hòa Mỹ, tại LKT 56 và 57 trầm tích nguồn gốc này gồm 2 lớp: 

- Lớp 1 (5-0,5m): Phủ trên bề mặt đá vôi hệ tầng Phong Sơn là cát sạn màu nâu 

vàng đến nâu đỏ. Dày >4,5m. 

- Lớp 2 (0,5-0m): Bột sét màu vàng. Dày 0,5m. 

Bề dày tổng cộng >5m. 

Ở ĐB Huế: Các trầm tích sông gặp trong các lỗ khoan được thể hiện rõ nhất là 

LKHU7 (73,4-54m) gồm 2 lớp: 

- Lớp 1 (73,4-56m): Cuội, sỏi, sạn cát lẫn ít bột, thành phần chủ yếu là thạch 

anh. Dày 17,4m. 

- Lớp 2 (56-54m): bột, cát, sét, sạn sỏi màu xám vàng chứa mảnh vỏ động vật 

thân mềm. Dày 2m. 

Tổng bề dày: 19,4m. 

Quan hệ trên trầm tích chuyển tiếp lên trầm tích sông-biển cùng hệ tầng. 

Trầm tích sông - đầm lầy (abQ1
3px): Theo Vũ Quang Lân (2003) [4], trầm tích 

này phân bố trên diện hẹp, chỉ gặp ở LK3QT từ độ sâu 53,6 đến 48,6m, trầm tích gồm 

2 lớp: 

Lớp 1: 53,6-51,4m: Bột sét chứa ít cát màu xám đen, lẫn di tích thực vật màu 

đen, dày 2,2m. Hệ số địa hóa môi trường Kt:0,49; pH:4,7; Eh-5mv. 

Lớp 2: 51,4-48,6m: sét bột lẫn cát sạn, dày 3,8m. 
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Bề dày trầm tích 5m. 

Trầm tích sông - biển (amQ1
3px): Trầm tích sông-biển lộ với diện nhỏ ở ven 

rìa ĐB và bị phủ ở trung tâm ĐB, còn lại chủ yếu gặp trong các lỗ khoan ở độ sâu 9-

68m. Thành phần gồm: bột, sét, cát màu xám vàng, lẫn ít sạn cát kết, với bề dày 4,5m. 

Trầm tích nguồn gốc này chỉ xuất hiện trong các lỗ khoan như LKHU8, LKHU7 và 

LKHU6, LK2BQT bao gồm chủ yếu các thành phần thạch học sau: bột sét, sét bột 

màu xám xanh, xen lớp mỏng bột cát. Dày 13,3m. Quan hệ trên trầm tích chuyển tiếp 

lên trầm tích sông-biển-đầm lầy hoặc trầm tích biển. 

Trầm tích sông - biển - đầm lầy (ambQ1
3px): Các trầm tích này ít phổ biến, tại 

LKHU7 (ở độ sâu 49,6-47,4m), thành phần thạch học chủ yếu là bột, sét, cát lẫn di 

tích thực vật màu xám đen, than bùn màu đen, thân và lá thực vật đang phân hủy, dày 

2,2m. Phía trên bị các trầm tích sông hệ tầng Phú Bài phủ lên. 

Trầm tích biển (mQ1
3px): Trầm tích biển hệ tầng Phú Xuân ngoài phân bố ven 

rìa ĐB và trong một số hố khoan ở độ sâu khoảng 21-66,5m. Chúng chuyển tiếp liên 

tục từ các thành tạo trầm tích sông-biển, còn phần trên lại bị phủ bởi các trầm tích 

sông, sông-biển hệ tầng Phú Bài. Đặc trưng chủ yếu là cát bột màu vàng nghệ, vàng 

sẫm, xám vàng nén khá chặt. Tại khu vực Đàn Nam Giao từ 0-9m các trầm tích lộ ra 

gồm cát lẫn sét, ít sạn màu vàng sẫm, nâu đỏ, chặt xít, dày 9m. Trong cát bột màu 

vàng chứa vi cổ sinh có tuổi Pleistocen muộn. Còn trong các lỗ khoan, đặc biệt là tại 

LK HU6 bao gồm các thành tạo sau:  

Lớp 1 (32-26m): cát, cát bột màu nâu vàng, vàng, dày 4m.  

Lớp 2 (26-23,7m): bột cát màu xám vàng, nâu vàng, dày 2,3m.  

Lớp 3 (23,7-22,8m): bột sét màu xám vàng, không phân lớp, trong đó có chứa 

vi cổ sinh có tuổi Pleistocen muộn, dày 0,9m.  

Lớp 4 (22,8-21,8m): bột, sét, cát màu nâu vàng, vàng, vàng sẫm, bị ép thành 

những lớp mỏng khá cứng, dày 1m. Bề dày mặt cắt 10,2m. Các trầm tích hệ tầng phủ 

bất chỉnh hợp trên đá gốc và trầm tích hệ tầng Quảng Điền, còn phía trên bị trầm tích 

hệ tầng Phú Bài phủ lên. 
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2.5.2. Holocen hạ-trung (Q2
1-2) 

Được Phạm Huy Thông và Vũ Quang Lân xếp vào hệ tầng Phú Bài năm 1997 

để mô tả các trầm tích đa nguồn gốc Holocen hạ - trung (Q2
1-2

 pb). Hệ tầng này 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). Chúng tạo nên những đụn hẹp ở ven rìa đồng 

bằng tạo nên thềm bậc I và bị các trầm tích trẻ phủ lên. Các trầm tích của hệ tầng lộ 

khá rộng rãi ở Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Hải Lăng, Triệu 

Phong...(hình 2.2). Ngoài ra, còn gặp trong các lỗ khoan ở độ khoan ở độ sâu 49,4-

1,2m. Bề dày hệ tầng 1-44,2m. 

- Trầm tích sông (aQ2
1-2 pb): Trầm tích này phân bố dọc theo các con sông, 

bắt gặp trong các lỗ khoan. Đặc trưng cho thành tạo này bao gồm các lớp trầm tích 

sau:  

Lớp 1: cuội, sỏi, cát, bột, sét màu xám, xám vàng, vàng sẫm. Dày 2m;  

Lớp 2: cát hạt trung, thô lẫn bột, sạn sỏi màu xám vàng, vàng sẫm. Dày 0,5-

1,5m. Bề dày chung 2,5-3,5m.  

- Trầm tích sông - biển (amQ2
1-2 pb): có diện phân bố rộng hơn trầm tích sông, 

lộ rải rác ở ven rìa đồng bằng, còn chủ yếu chúng chìm sâu dần từ rìa ĐB ra biển (độ 

sâu gặp từ 1-41,6m), bề dày thay đổi 3,5-22,4m. Chúng nằm phủ trực tiếp trên đá gốc 

hệ tầng Phú Xuân và chuyển tiếp ở trầm tích sông cùng tuổi. Đặc điểm của trầm tích 

sông biển bao gồm các lớp: 

- Lớp 1 (9-7,5m): bột, cát lẫn nhiều dăm sạn thạch anh. Dày 1,5m; 

- Lớp 2 (7,5-2m): bột, bột cát, bột sét, cát hạt mịn màu xám xanh, xám đen lẫn 

ít sạn thạch anh hạt nhỏ. Dày 5,5m; 

- Lớp 3 (2-0m): sét bột lẫn cát, ít sạn màu xám vàng, xám nâu. Dày 2m. 

Bề dày tổng cộng 9m. 
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- Trầm tích sông-biển-đầm lầy (ambQ2
1-2 pb): trầm tích này có diện lộ hẹp ở 

khu vực Phú Bài còn lại chỉ bắt gặp trong các hố khoan sâu. Đặc điểm thạch học của 

trầm tích sông - biển - đầm lầy bao gồm các lớp sau: 

- Lớp 1: sét bột pha cát màu xám xanh, xanh đen, có bề dày 1m; 

 - Lớp 2: cát bột lẫn mùn thực vật màu xám, xám sẫm, xám đen, đôi chỗ bị 

phong hóa khá mạnh tạo màu cà phê, bề dày 0.8m. 

Bề dày chung là 1.8m và chuyển tiếp lên tầng cát trắng thuộc phân hệ tầng 

trên. Ngoài ra, trong các lỗ khoan ở độ sâu từ 22-36,3m là bột sét xen các lớp cát bột 

màu xám đen, xám nâu, xám phớt xanh lẫn nhiều vỏ sò và nhiều di tích thực vật đã 

phân hủy. 

- Trầm tích biển-sông (maQ2
1-2 pb): trầm tích này lộ ở khu vực Phong Sơn, 

Văn Xá, Hương Chữ, Hương Hồ, tạo nên thềm bậc I có bề mặt bằng phẳng, cao độ  

4-6m. Từ rìa ĐB ra biển, chúng chìm sâu dần và có diện tích phân bố mở rộng trong 

lưu vực các sông Hương, Bồ với thành phần thạch học bao gồm bột sét lẫn cát màu 

xám nâu, nâu vàng có chứa bào tử phấn hoa, dày 2,5m. Trầm tích nguồn gốc này 

được chuyển tiếp từ trầm tích sông-biển-đầm lầy của phân hệ tầng dưới và chuyển 

lên trên là trầm tích hệ tầng Phú Vang. 

- Trầm tích biển (mQ2
1-2 pb): trầm tích biển thuộc hệ tầng Phú Bài có diện phân 

bố rộng rãi ở Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, 

Phú Bài với đặc điểm thạch học: nằm chuyển tướng trên lớp sét bột màu xám xanh, 

xám ghi mềm dẻo của trầm tích sông biển cùng hệ tầng là cát hạt nhỏ, hạt trung lẫn 

ít sạn màu xám trắng với bề dày 9m. Ngoài ra, trầm tích có nguồn gốc biển còn xuất 

hiện trong các lỗ khoan bao gồm các lớp:  

Lớp 1 (17,2-12,4m): cát hạt trung-hạt nhỏ lẫn, sạn thạch anh màu xám, xám 

trắng, đôi chỗ xám phớt xanh, dày 8m; 

Lớp 2 (12,4-5,4m): cát hạt nhỏ, hạt trung lẫn sạn thạch anh, bột màu xám, xám 

trắng. Bề dày 7m.  
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- Trầm tích biển-gió (mvQ2
1-2 pb): trầm tích biển-gió phân bố thành dải, cồn 

cát không liên tục trên trầm tích cùng tuổi, chúng phân bố ở khu vực Phong Hiền, 

Phong Thu trên địa hình đồi cao (10-13m) không bằng phẳng. Đặc trưng là cát thạch 

anh hạt trung-hạt nhỏ màu trắng, độ chọn lọc và mài tròn tốt và bề dày khoảng một 

vài mét. 

2.5.3. Holocen trung-thượng (Q2
2-3) 

Được Phạm Huy Thông và Vũ Quang Lân xác lập (1997) để phân chia các 

trầm tích Holocen trung thượng ở ĐB Huế. Hệ tầng Phú Vang (Q2
2-3 pv), sau đó được 

Đỗ Văn Long và Phạm Huy Thông (2000) mở rộng phạm vi sử dụng ra toàn bộ ĐB 

Bình Trị Thiên. Nét đặc trưng là trầm tích đa nguồn gốc, mỗi nguồn gốc phân bố trên 

một dạng địa hình khác nhau tạo nên tính đa dạng của bề mặt đồng bằng. Chúng 

chuyển tướng từ rìa ĐB ra biển và bề dày trầm tích có xu hướng tăng về phía cửa 

sông (hình 2.2). Bao gồm:  

- Trầm tích sông-lũ (apQ2
2-3 pv): phân bố ở ven rìa ĐB dọc theo các con suối 

nhỏ. Diện phân bố hẹp, độ cao 2-4m. Thành phần thạch học hỗn tạp gồm: cuội tảng 

đa khoáng; cát, bột, sét màu nâu vàng, nâu xám. Bề dày > 1,5m. 

- Trầm tích sông (aQ2
2-3 pv):  phân bố thành dải hẹp ở ven các sông Bồ, Ô 

Lâu, Đại Giang, Hiếu, Thạch Hãn và Ái Tử, tạo nên bãi bồi có độ cao 0,5-3,5m, với 

đặc điểm thạch học đặc trưng:  

Lớp 1 (2,5-1,4m): cát bột lẫn sạn màu vàng, màu nâu, có thấu kính sạn sỏi 

thạch anh, silic, dài 3m, dày 5-10cm, bề dày 1,1m; 

Lớp 2 (1,4-0m): bột, cát, sét màu vàng nâu, bở rời, ở độ sâu khoảng 1,2m có 

thấu kính sạn sỏi thạch anh dài 2m, dày 5-10cm; bề dày 1,1m.  

Bề dày mặt cắt 2,5m, trong mặt cắt này chưa rõ quan hệ dưới. 

- Trầm tích sông-biển (amQ2
2-3 pv):  diện phân bố rộng, lộ ở khu vực Gio 

Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Quảng Điền, Phú Vang, Hương Thủy, tạo nên địa hình 

bằng phẳng, cao 1,5-3m. Thành phần chủ yếu là  á cát,  á sét và đất hữu cơ màu xám 

xanh, xám vàng, dày từ 3 đến 14m.  Hai bên đầm Thanh Lam thành phần trầm tích là 
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cát sạn lẫn bụi màu xám đến xám vàng. Thành tạo này phủ trực tiếp trên các trầm tích 

cổ hơn và bị phủ  bởi các trầm tích Holocen thượng. 

- Trầm tích sông-biển-đầm lầy (ambQ2
2-3 pv), có 2 kiểu mặt cắt: 

+ Kiểu mặt cắt chứa than bùn: phân bố ở các huyện Phong Điền, Hải Lăng, 

trong các bàu đang được ngọt hóa nằm giữa các trảng cát. Đây là những dải địa hình 

hẹp, kéo dài từ Đông Nam đến Tây Bắc, bề mặt khá bằng phẳng và thấp hơn bề mặt 

trảng cát từ 1-3m. Bề dày trầm tích 3,5-5,2m. Thành phần trầm tích của kiểu mặt cắt 

này gồm 2 lớp, từ dưới lên:  

Lớp 1: phủ trực tiếp trên tầng cát hệ tầng Phú Bài, là than bùn màu đen, nâu 

đen gồm thân rễ lá thực vật và đang phân hủy, có chứa bào tử phấn hoa. Đây là tầng 

than bùn công nghiệp. Dày 2-4,2m; 

Lớp 2: cát lẫn than bùn và rễ cây còn tươi, màu xám, xám đen. Dày 0,5m. 

+ Kiểu mặt cắt chứa sét xi măng: phân bố ven theo bờ phải sông Đại Giang 

thuộc xã Thủy Phương, trên diện tích nhỏ. Thành phần trầm tích của kiểu mặt cắt này 

gồm 4 lớp từ dưới lên: 

Lớp 1: sét mịn màu đen, lẫn cát và chứa vỏ sò hến. Dày 0,5-1,1m; 

Lớp 2: sét mịn màu nâu đen, đôi chỗ lẫn ít cát hạt nhỏ. Dày 0,5-2,5m; 

Lớp 3: sét bột mịn, dẻo quánh màu xám vàng, xám nâu, xám sáng. Dày 0,4-

1,1m; 

Lớp 4:  á sét cát màu xám đen lẫn mùn thực vật được sử dụng làm lớp đất 

trống. Dày 0,2-0,3m. 

- Trầm tích biển-sông (maQ2
2-3 pv):  phân bố ở hai bên phá Tam Giang và 

đầm Thanh Lam, trên địa hình bằng phẳng, cao 1-2m. Trầm tích chủ yếu là cát hạt 

trung-hạt nhỏ lẫn bột, ít sạn thạch anh màu xám, xám trắng đến xám vàng, phần trên 

lẫn mùn thực vật. Trong trầm tích này có chứa vi cổ sinh và bào tử phấn hoa. 

- Trầm tích biển (mQ2
2-3 pv):  phân bố thành dải cao, khá bằng phẳng dọc theo 

bờ biển từ nam Cửa Tùng đến cửa Tư Hiền, với đặc điểm trầm tích đặc trưng là nằm 
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chuyển tiếp trên trầm tích biển thuộc hệ tầng Phú Bài là lớp cát, cát lẫn ít bột, phần 

trên màu xám trắng, xuống dưới nâu vàng, nâu nhạt, bề dày 6,5m. 

- Trầm tích sông (aQ2
2-3 pv): phân bố ở ven sông Hương, sông Bồ, sông Ô 

Lâu và sông Đại Giang. Chúng tạo nên bãi bồi thấp, hẹp chiều ngang theo khúc uốn 

của sông. Thành phần trầm tích gồm: cát, cát bột lẫn ít sạn màu xám nâu. Bề dày mặt 

cắt > 1,5m. 

- Trầm tích sông-đầm lầy (abQ2
2-3 pv): phân bố rải rác ở Văn Xá, Phong Sơn. 

Trong những dải địa hình trũng, hẹp và kéo dài là vết tích của các lòng sông cổ. Thành 

phần trầm tích gồm bột cát màu xám, xám đen lẫn ít di tích thực vật màu đen và chứa 

vài dạng bào tử phấn hoa, dày 2,8m. 

- Trầm tích biển-sông-đầm lầy (mabQ2
2-3 pv): phân bố dọc theo hai bên phá 

Tam Giang và đầm Thanh Lam, phần lớn diện tích thường xuyên bị ngập nước, với 

đặc điểm trầm tích: chúng nằm chuyển tiếp trên trầm tích biển sông của phân hệ tầng 

dưới là cát hạt mịn lẫn ít bột màu xám đen, bở rời, phần trên lẫn di tích thực vật trong 

đó có chứa vài dạng bào tử phấn hoa, bề dày 2.8m. 

- Trầm tích biển (mQ2
2-3 pv): phân bố dọc theo bờ biển từ phía Bắc đến Nam 

đồng bằng, tạo nên bãi cát bằng phẳng có bề ngang 40-70m. Bề dày chung > 1,5m. 

Đây là tầng trầm tích liên quan với sa khoáng Ilmenit, với đặc điểm trầm tích phân 

bố như sau: 

- Lớp 1 (1,5-0,3m): gồm các lớp cát màu xám vàng xen các lớp cát xám đen; 

- Lớp 2 (0,3-0m): cát hạt nhỏ-hạt trung màu xám vàng, vàng nhạt. 

- Trầm tích biển-gió (mvQ2
2-3 pv) phân bố trên địa hình nổi cao (độ cao 8-

30m), dạng dải, bề mặt không bằng phẳng, có nhiều đụn, gờ, kéo dài theo bờ biển từ 

Cửa Tùng đến cửa Tư Hiền. Đặc điểm trầm tích của thành tạo này phủ tràn không 

liên tục trên lớp cát trắng nguồn gốc biển thuộc hệ tầng Phú Bài. Đây là tầng trầm 

tích liên quan với sa khoáng ilmenit. Bề dày từ 4-8,6m. 



 

45 
 
 

BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÙNG NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2.2. Bản đồ địa chất vùng nghiên cứu tỉ lệ 1:50.000 (thu nhỏ) 
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2.5.4. Holocen thượng (Q2
3) 

Trầm tích Holocen thượng chiếm diện tích nhỏ, phân bố dọc theo các thung 

lũng sông suối và đồng bằng ven biển, là trầm tích trẻ nhất trong khu vực nghiên 

cứu. Chúng có nhiều loại nguồn gốc thành tạo khác nhau: Trầm tích sông (aQ2
3), 

trầm tích sông - biển (amQ2
3), trầm tích biển (mQ2

3), trầm tích biển- gió (mvQ2
3), 

trầm tích hồ-đầm lầy (lbQ2
3). Chiều dày của các trầm tích này nhỏ từ 1-1,5m (hình 

2.2). 

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. 

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. 

Tầng chứa nước này phân bố rộng khắp ĐB QT-TTH . Thành phần thạch học của 

chúng khá đa dạng phụ thuộc vào nguồn gốc với thành phần từ hạt thô đến hạt mịn 

bao gồm cuội, sỏi, cát, bột, sét, vật chất hữu cơ. Tổng chiều dày chung của tầng ở 

vùng biến đổi từ 5-51m, trung bình 20-30m [4], [5]. Dựa vào bản đồ địa chất tỉ lệ 

1:50.000 tờ Huế và 1:50.000 tờ Quảng Trị, tác giả đã biên hội bản đồ địa chất thủy 

văn tỉ lệ 1:50.000 cho vùng nghiên cứu (hình 2.3).  

Các thành tạo trầm tích có mức độ chứa nước giàu: bao gồm trầm tích 

nguồn gốc sông (aQ2
1-2pb); thành phần thạch học chủ yếu là cuội, sỏi, cát, bột, sét; 

chiều dày biến đổi từ 2,5-3,5m. Trầm tích nguồn gốc sông - lũ (apQ2
2-3pv) với 

thành phần thạch học chủ yếu là cuội tảng đa khoáng, cát, bột sét; chiều dày >1,5m. 

Trầm tích nguồn gốc sông - biển (amQ2
2-3pv); thành phần chủ yếu là cát, bột; bề 

dày 10-16m. Trầm tích nguồn gốc biển - sông (maQ2
2-3pv) với thành phần chủ yếu 

là cát hạt trung lẫn ít sạn; bề dày 13-17m.  
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Trong vùng nghiên cứu, nước dưới đất khá phong phú. Tuy nhiên, một số 

nơi, trong trầm tích nguồn gốc sông - biển (amQ2
2-3pv) có mức độ chứa nước không 

đồng nhất, biến đổi từ trung bình đến nghèo. Lưu lượng các lỗ khoan Q = 2,40-

7,95l/s. Tỷ lưu lượng q = 0,70-6,46l/s.m. Hệ số thấm K = 4,67-45,11m/ng. Hệ số 

nhả nước  = 0,15-0,20. Về tính chất thuỷ lực nước thuộc loại không áp. Mực nước 

tĩnh thay đổi từ 0,43-3,85m, phụ thuộc vào bề mặt địa hình và điều kiện thế nằm. 

Nước vận động chủ yếu theo hướng tây - đông và gần trùng với phương của dòng 

mặt. Nước thuộc loại siêu nhạt đến nhạt. Tuy nhiên, một số nơi khoáng hoá nước 

tăng lên và chuyển sang dạng nước lợ, nước mặn với độ tổng khoáng hoá M = 

0,03-0,89g/l. Độ pH = 7-8,5. Loại hình hoá học chủ yếu là bicacbonat - clorua hoặc 

clorua - bicacbonat. 

- Các thành tạo trầm tích có mức độ chứa nước trung bình: bao gồm trầm 

tích sông (aQ2
2-3pv, aQ2

3); thành phần chủ yếu là cát, bột lẫn sạn, sét; bề dày >1,5m. 

Trầm tích sông - biển (amQ2
3) có thành phần chủ yếu là cát, bột, sét lẫn sạn. Bề 

dày >2m. Trầm tích biển - sông (maQ2
1-2pb) có thành phần chủ yếu là cát, bột, sét; 

bề dày >2,5m. Trầm tích biển - gió (mvQ2
1-2pb, mvQ2

2-3pv, mvQ2
3) có thành phần 

thạch học là cát thạch anh hạt mịn, mài tròn, chọn lọc tốt. Chiều dày trầm tích biến 

đổi từ 8-9m. 

Nước dưới đất tồn tại và vận động trong các lỗ hổng của đất đá. Mức độ 

phong phú nước thuộc loại trung bình, ở một số nơi thuộc loại tương đối giàu nước. 

Lưu lượng các lỗ khoan Q = 1,54-5,56l/s. Tỷ lưu lượng q = 0,21-0,57l/s.m. Hệ số 

thấm K = 1,25-2,71m/ng. Nước thuộc loại không áp. Mực nước tĩnh thay đổi từ 

0,70-8,50m, phụ thuộc vào bề mặt địa hình và điều kiện thế nằm. Nước vận động 

chủ yếu theo hướng tây - đông và gần trùng với phương của dòng mặt. Nước thuộc 

loại nước nhạt, tuy nhiên một số nơi độ khoáng hoá nước tăng lên và chuyển sang 

dạng nước lợ với độ tổng khoáng hoá M = 0,06-0,88g/l. Độ pH = 7,16-7,62. Loại 

hình hoá học chủ yếu là bicacbonat - clorua hoặc clorua - bicacbonat. 

-  Các thành tạo trầm tích có mức độ chứa nước nghèo: bao gồm chủ yếu 

là trầm tích nguồn gốc sông-đầm lầy (abQ2
2-3pv), thành phần thạch học chủ yếu là 

bột, sét, lẫn ít cát, bề dày 2,8m. Trầm tích ambQ2
2-3pv có thành phần thạch học chủ 
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yếu là bột, sét lẫn cát. Bề dày 1,8-2,5m. Trầm tích mabQ2
2-3pv có thành phần thạch 

học chủ yếu là cát hạt mịn lẫn bột, sét. Bề dày khoảng 2,8m. Trầm tích hồ-đầm lầy 

(lbQ2
3) thành phần thạch học chủ yếu là bột, sét; bề dày 2,5m.  

Nước dưới đất tồn tại và vận động trong các lỗ hổng của đất đá. Qua nghiên 

cứu thành phần thạch học tồn tại trong các trầm tích này cho thấy: tính chất thấm 

và chứa nước kém, thuộc loại nghèo nước. Về tính chất thuỷ lực nước thuộc loại 

không áp. Mực nước tĩnh thay đổi từ 1,10-1,50m, phụ thuộc vào bề mặt địa hình 

và điều kiện thế nằm. Nước vận động chủ yếu theo hướng Tây-Đông và gần trùng 

với phương của dòng mặt. Nước thuộc loại nước nhạt, tuy nhiên một số nơi độ 

khoáng hoá nước tăng lên và chuyển sang dạng nước lợ. 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích nước trong đất loại sét yếu ambQ2
1-2pb tại lỗ khoan 

HU7 (Tân Mỹ) [4] 

Ion 

Mẫu 1 (Độ sâu 27.4m) 
Mẫu 2 (Độ sâu 

28.45m) 
Mẫu 3 (Độ sâu 28.7m) 

mg/l mgdl/l 
% 

mgdl/l 
mg/l mgdl/l 

% 

mgdl/l 
mg/l mgdl/l %mgdl/l 

Na+K 504.28 71.25 89.12 524.1 22.787 88.84 401.65 17.463 83.66 

Ca+2 26.31 1.313 5.23 77.82 1.388 5.41 22.55 1.125 5.39 

Mg+2 16.56 1.362 5.54 17.33 1.425 5.55 18.54 1.525 7.30 

Nh4
+       13.75 0.762 3.65 

HCO3
- 390.53 6.4 26.01 436.29 7.15 27.87 335.61 5.50 26.35 

Cl- 625.69 17.65 71.76 655.83 18.50 72.13 545.04 15.375 73.65 

CO3
- 16.5 0.55 2.23       

Trong vùng nghiên cứu, ngoài các số liệu thu thập về tính chất của nước, 

tác giả còn phối hợp thí nghiệm bổ sung các tính chất của nước trong tầng chứa 

nước Holocen ở một số điểm (bảng 2.2). Từ bảng kết quả phân tích nước ở bảng 

2.2 cho thấy, nước trong các tầng chứa nước Holocen khu vực này bị nhiễm mặn. 

Như vậy, điều kiện ĐCTV đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và biến đổi 

TCXD của đất đá cũng như lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu như giải pháp xử 

lý nền công trình bằng bấc thấm. 
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Bảng 2.2. Tổng hợp thành phần hóa học của nước trong tầng chứa nước Holocen khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu 

Độ sâu 

lấy mẫu 

Chỉ tiêu vật lý Anion Cation 

Tên nước 

 
pH EC 

H
C

O
3

-  

CL- SO4
2- CO3

2- Ca2
2+ Mg2+ Fe ts K+ Na+ 

N
H

4
+
 Tổng độ 

khoáng 

hóa 

m -  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

3,0 7,01 1122,1 102,4 498,4 43,86 0,00 88,3 18,22 0,01 88,20 184,06 0,12 1023,7 
Nước lợ, Clorua Bicacbonat 

Natri Canxi Kali 

2,5 7,06 1120 100,44 485,3 39,88 0,00 92,06 17,55 0,01 90,2 179,52 0,17 1005,13 
Nước nhạt, Clorua 

Bicacbonat Natri Canxi Kali 

2,5 7,06 1134 102,88 490,04 39,52 0,00 90,22 17,28 0,02 90,06 185,94 0,20 1016,16 
Nước nhạt, Clorua 

Bicacbonat Natri Canxi Kali 

TB 7,04 1127,0 102,44 498,42 43,86 0,00 88,3 18,22 0,01 88,20 184,06 0,12 1023,7 
Nước lợ, Clorua Bicacbonat 

Natri Canxi Kali 

15,0 7,28 16050 1056,9 8667,6 136,1 6,44 1185,4 80,36 0,48 1488,02 3698,7 0,03 16313,6 
Nước mặn, Clorua Natri 

Canxi Kali 

14,5 7,33 16128 1038,4 8630,4 132,38 6,00 1174,0 81,22 0,46 1470,12 3688,04 0,04 16215,1 
Nước mặn, Clorua Natri 

Canxi Kali 

13,5 7,33 16044 1040,1 8624,6 133,94 5,60 1169,0 82,50 0,45 1478,98 3684,94 0,06 16214,5 
Nước mặn, Clorua Natri 

Canxi Kali 

TB 7,28 16074 1045,1 8640,9 136,12 6,44 1176,1 80,36 0,48 1488,02 3698,70 0,03 16264,0 
Nước mặn, Clorua Natri 

Canxi Kali 
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BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VÙNG NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2.3. Bản đồ địa chất thủy văn vùng nghiên cứu tỉ lệ 1:50.000 (thu nhỏ) 
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Kết luận chương 2:  

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên vùng ĐB QT-TTH, tác giả 

nhận thấy vùng nghiên cứu có điều kiện tự nhiên rất phức tạp, cụ thể như sau: 

- 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 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 đất loại sét yếu Holocen vùng nghiên cứu. 
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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. Đất loại sét yếu bắt gặp hầu như trong tất cả các hố 

khoan sâu dọc hai bên bờ các sông lớn như: Hương, Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu, …  

Trong vùng nghiên cứu có rất nhiều các công trình nghiên cứu về trầm tích Đệ 

tứ. Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 đã được Phạm Huy Thông thành lập 

vào năm 1997 tờ Huế và tờ Quảng Trị do Đỗ văn Long thành lập năm 2000 [17], [38]. 

Đây là các tờ bản đồ có tỷ lệ lớn nhất và mới nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tác giả 

đã sử dụng các bản đồ này để thành lập bản đồ địa chất và ĐCCT cho đề tài luận án 

của mình. Ngoài ra, để nghiên cứu đặc điểm phân bố và quan hệ địa tầng của đất loại 

sét yếu Holocen, tác giả đã bổ sung tài liệu của trên 100 hố khoan độ sâu từ 20-50m, 

đồng thời đã thu thập và tổng hợp hàng loạt các tài liệu khoan khảo sát ĐCCT, ĐCTV 

trong vùng nghiên cứu. Cùng với các loại bản đồ địa chất các tỉ lệ cũng như rất nhiều 

công trình nghiên cứu chuyên sâu về địa chất Đệ tứ của các nhà Khoa học khác nhau, 

tác giả đã tổng hợp và thành lập được Bản đồ ĐCCT vùng nghiên cứu, tỷ lệ 1:50. 000 

(bảng 3.1, hình 3.4). Trên Bản đồ ĐCCT đã chỉ ra được đặc điểm phân bố các đất loại 

sét yếu tuổi Holocen. 

Từ bảng 3.1 có nhận xét: Các thành tạo theo thứ tự từ 1 đến 3 có phạm vi phân 

bố hẹp, nằm rải rác, bề dày  mỏng. Các thành tạo 4 và 5 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 
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thuộc hệ tầng Phú Vang -  pvambQ 32

2

−  và hệ tầng Phú Bài - pbambQ 21

2

−  là đối tượng 

nghiên cứu của đề tài luận án. 

Bảng 3.1. Các thành tạo đất yếu Holocen vùng ĐB QT-TTH 

TT Hệ tầng Bề 

dày(m) 
Loại đất Vị trí phân bố 

1  

 

        3

2lbQ  ≥1 

Bùn sét lẫn than bùn 

chưa phân hủy hoàn 

toàn 

Ở Nam Phố Cần và Cảnh 

Dương-Nước Ngọt trong các 

trũng thấp giữa đồng bằng, 

thường bị ngập nước vào mùa 

mưa 

2  

 

 

 

 

Hệ  

tầng 

Phú 

Vang  

pvmabQ 32

2

−  2,8 

Bùn á cát màu xám 

đen, bở rời, lẫn di 

tích thực vật 

Dọc theo hai bên phá Tam 

Giang và đầm Thanh Lam, 

phần lớn diện tích thường 

xuyên bị ngập nước 

3 

pvabQ 32

2

−  2,8 

Bùn á cát màu xám, 

xám đen lẫn di tích 

thực vật màu đen 

Rải rác ở Văn Xá, Phong Sơn 

trong các lòng sông cổ 

4 

pvambQ 32

2

−  3,5-8 

Bùn sét, bùn á sét, 

bùn á cát lẫn than 

bùn  

Trong các bàu nước ngọt trên 

các trảng cát ở Hải Lăng, 

Phong Điền, Xóm Cát, Trúc 

Lâm; ven sông Hiếu, Thạch 

Hãn, Cánh Hòm, bờ phải 

sông Đại Giang, sông Ô Lâu, 

sông Hương 

5  

Hệ tầng Phú Bài 

pbambQ 21

2

−  1,8-25 

Bùn sét, bùn á sét, 

bùn á cát và á cát  

chảy màu xám 

xanh, xám đen lẫn 

thực vật và vỏ sò ốc 

Trong các lỗ khoan sâu toàn 

bộ vùng đồng bằng, bề dày 

trầm tích rất lớn, tới 30m ở 

khu vực Tân Mỹ (Phú Vang) 

Để nghiên cứu đặc điểm phân bố các đất loại sét yếu Holocen, tác giả đã sử 

dụng tài liệu được bổ sung của > 100 hố khoan sâu từ 20-50m và nhiều hố khoan khảo 

sát khác từ các đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Toàn Chính, Liên đoan ĐCTV 

708, Viện Thủy công, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế,… 

Quan hệ địa tầng của đất loại sét yếu tuổi Holocen vùng nghiên cứu được tác giả thành 

lập ở hình 3.1, 3.2, 3.3 và phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  
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a) Các thành tạo đất yếu hệ tầng Phú Vang ambQ2
2-3pv 

Ở phần ĐB Quảng Trị: phần lớn đất yếu thuộc hệ tầng lộ ra trên mặt hoặc nằm 

dưới các lớp đất thuộc trầm tích sông hoặc sông biển hệ tầng phú Vang. Chiều dày 

của các lớp đất yếu không lớn thường < 10m, trung bình xấp xỉ 8m. Đất của hệ tầng 

có thành phần chính là bùn sét, bùn á sét, sét dẻo chảy; màu xám xanh, xám đen; lẫn 

vỏ sò và thực vật chưa phân hủy hết hoặc than bùn. Đất thuộc thành tạo này nằm trực 

tiếp lên các thành tạo nguồn gốc biển, sông - biển, sông và sông - biển - đầm lầy của 

hệ tầng Phú Bài (hình 3.3). 

Ở phần ĐB Thừa Thiên Huế: đất yếu của hệ tầng lộ ra trên các trảng cát ở 

Phong Điền, ở độ sâu từ 1-2m trở xuống, hầu hết bị phủ bởi lớp phủ mỏng: hai bên 

bờ sông Hương, sông Đại Giang (Hương Thủy), thành phố Huế (khách sạn Century, 

Hải Quan Huế), Tân Mỹ - Phú Vang, Tam Giang-Cầu Hai, Cầu Như Ý, … Chiều sâu 

phân bố cũng như bề dày biến đổi phức tạp, không có quy luật. Đáy tầng đất yếu phổ 

biến là đất dính, chỉ ở khu vực Tam Giang - Cầu Hai là đất rời. 

b) Các đất loại sét yếu hệ tầng Phú Bài (ambQ2
1-2pb) 

Quy luật chung là: tại phần ĐB Quảng Trị: đất yếu thuộc hệ tầng này phân bố 

có tính quy luật. Từ Đông Hà đến Hải Lăng, đất yếu bị phủ một lớp mỏng. Bề dày 

lớp tăng dần. Đáy phổ biến là trầm tích mềm rời. 

Tại phần ĐB Thừa thiên Huế: từ Phú Lộc đến Huế - Phú Vang -Quảng Điền 

và Phong Điền: đất yếu của hệ tầng không lộ ra trên mặt mà bị phủ từ 1 đến 2 lớp đất 

khác. Bề dày đất yếu biến đổi phức tạp; từ thành phố Huế đến Quảng Điền - Phong 

Điền bề dày đất yếu tăng dần, lớn nhất có thể đạt xấp xỉ 30m. Dưới tầng đất yếu 

thường là đất rời. 

 Nhìn chung có thể mô tả chi tiết như sau: đất yếu hệ tầng Phú Bài chỉ lộ ra trên 

mặt ở khu vực Phú Bài với chiều dày dao động từ 1,8m. Ở Quảng Điền,  đất yếu 

ambQ2
1-2pb gặp ở độ sâu từ 4m (Quảng Phước, Quảng Phú) đến 10m (Quảng Lợi, 

Quảng Vinh) trở xuống, chiều sâu đáy hệ tầng dao động trong khoảng từ 11m (Quảng 

Phú) đến 16m (Quảng Vinh). Ở thành phố Đông Hà, Huế và huyện Hương Sơn: gặp 

đất yếu ambQ2
1-2pb ở độ sâu 7-10m trở xuống. Chiều sâu đáy tầng đất yếu dao động 
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trong khoảng từ 8-21m (ở các khu vực sông Hiếu, Triệu Đại, Hải Thọ, Hải Thiện, 

Hương Sơn, Nam Sông Hương, Nam Vĩ Dạ và một ít ở khu vực Bắc sông Hương) và 

đến độ sâu đến 15-30m (ở các khu vực Thành nội, Bãi Dâu, Nam sông Hương, Vĩ Dạ).  

Ở khu vực Phú Vang, thành tạo đất yếu ambQ2
1-2pb phân bố ở ở độ sâu từ 6m 

đến 8-10m trở xuống, chiều sâu đáy tầng đất yếu lớn hơn 30m (Tân Mỹ). 

Ở khu vực Phú Lộc (Phú Bài, Lộc Điền, Lộc Trì, Vinh Thái): gặp đất yếu 

ambQ2
1-2pb ở độ sâu từ 4-5m, chiều sâu đáy tầng dao động trong khoảng 8-15m (Phú 

Bài).  

Như vậy, thành tạo đất yếu thuộc hệ tầng này phân bố với diện rộng, chiếm 

phần lớn diện tích vùng nghiên cứu và nói chung có xu hướng thoải dần ra biển. Càng 

gần biển và dọc theo hai bên bờ các sông Hương, Mỹ Chánh, Thạch Hãn..., bề dày 

đất yếu càng lớn. Đất yếu thuộc hệ tầng này bị phủ bởi các thành tạo hệ tầng Phú 

Vang và phủ trực tiếp lên các thành tạo cổ hơn cùng hệ tầng hoặc hệ tầng Phú Xuân 

(hình 3.1, 3.2). 

 

Hình 3.1. Đặc điểm độ sâu phân bố trầm tích ambQ2
1-2pb ở Hải Lăng, Triệu Phong 

và Đông Hà 
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Hình 3.2. Đặc điểm độ sâu phân bố trầm tích ambQ2

2-3pv vùng nghiên cứu  

  
Hình 3.3. Đặc điểm độ sâu phân bố trầm tích ambQ2

1-2pb ở các khu vực Phú Lộc, Huế, Phú Vang, Quảng Điền và Phong Điền 
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BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÙNG NGHIÊN CỨU  

 

Hình 3.4. Bản đồ địa chất công trình vùng nghiên cứu tỉ lệ 1:50.000 (thu nhỏ) 
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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. Để nghiên cứu sử dụng đất cho xây dựng bắt buộc phải 

nghiên cứu thành phần 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 

Để lựa chọn mẫu phân tích các đặc điểm thành phần vật chất, tác giả đề tài 

luận án lựa chọn theo các nguyên tắc chung như sau: 

- Dựa vào tài liệu Bản đồ địa chất, ĐCCT tỉ lệ 1:50.000 tác giả đã thành lập 

(hình 2.2, 3.4) dựa trên bản đồ địa chất và khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 tờ Huế và tờ 

Quảng Trị [38] đã có 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. 

Vị trí, số lượng mẫu phân tích được trình bày chi tiết ở phụ lục 17, 18 và tổng 

hợp ở bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Tổng hợp vị trí, số lượng các loại mẫu đất lấy và thí nghiệm 

Hệ tầng 

 

Loại 

đất 

Các loại mẫu lấy  

Địa điểm lấy mẫu thí nghiệm  Khoáng 

vật 

Hóa 

học 

Hữu 

cơ 
Cơ lý 

Tổng 

cộng 

P
h
ú
 B

ài
- 

am
b
Q

2
1

-2
p
b
 

Bùn 

á sét 
10 10 10 115 145 

Bến Vĩnh Tu-Quảng Điền, Đường 

tránh lũ - Quảng Điền, Tp Huế, Đường 

Phú Mỹ đi Thuận An, Bến đò Thanh 

Tiên - Phú Vang, thị trấn Lăng Cô - 

Phú Lộc, An Mô- Triệu Phong, Cầu 

Cửa Việt, Hải Thiện- Hải Lăng. 

Bùn 

sét 
15 15 15 135 180 

Cầu Bù Lu - Phú Lộc, Phú Bài - 

Hương Thủy, Quảng Thành - Quảng 

Điền, Dưỡng Mong - Phú Vang, Nước 

khoáng nóng Tân Mỹ, Đường Chợ 

Mai đi Tân Mỹ, Hải Thọ - Hải Lăng, 

Đập ngăn mặn Sông Hiếu, Sông Hiếu 

tuyến 1, Đông Lễ -Đông Lương. 

P
h
ú
 V

an
g
 a

m
b
Q

2
2

-3
p
v 

Bùn 

á sét 
8 8 8 61 85 

Đông Lễ - Đông Lương, Cầu Cửa 

Việt, Đông Nam - Quảng Trị, Khách 

sạn Centurry, Đại Giang - Hương 

Thủy, Thị trấn Phú Lộc. 

Bùn 

sét 
7 7 7 41 62 

Đường An Vân Dương, Hải Thành - 

Hải Lăng, Đông Nam - Quảng Trị, 

Hải Thọ-Hải Lăng. 

3.2.2. Phương pháp và kết quả nghiên cứu 

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

thành nên tính chất xây dựng của đất. Để nghiên cứu sử dụng đất cho xây dựng bắt 

buộc phải nghiên cứu thành phần của đất. 

3.2.2.1. Thành phần khoáng vật  

Phân tích xác định thành phần khoáng vật (TPKV) được thực hiện tại Trung 

tâm phân tích thí nghiệm Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam bằng 

phương pháp Rơnghen nhiễu xạ trên thiết bị phân tích Máy D8 - Advance và Viện 

Khoa học và Công nghệ Vật liệu gốm (ISTEC-CNR, Faenza, Ý). Kết quả phân tích 

thành phần khoáng vật được trình bày ở bảng 3.3, hình 3.5, phụ lục 19. 
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- Hàm lượng các nhóm khoáng vật illit, kaolinit và montmorilonit trong bùn 

sét đều lớn hơn bùn á sét là do hàm lượng nhóm hạt sét quyết định. Trong đất loại 

sét, khi hàm lượng nhóm hạt sét trong đất tăng thì hàm lượng nhóm các khoáng vật 

sét cũng tăng lên. 

- Hàm lượng clorit chiếm không cao chỉ từ 4-8%. 

- Sự có mặt của nhóm khoáng vật sét montmorilonit chứng tỏ trầm tích mới 

thành tạo và có thể có liên quan tới môi trường nước lợ [15]. 

Bảng 3.3. Thành phần khoáng vật của đất  

 TT Khoáng vật Đơn vị 

Đất phân tích 

Hệ tầng Phú Vang   

pvambQ 32

2

−  

Hệ tầng Phú Bài  

pbambQ 21

2

−  

Bùn sét Bùn á sét Bùn sét Bùn á sét 

1 Illit 

% 

29-31 12-14 22-24 17-19 

2 Kaolinit 17-19 4-6 18-20 7-9 

3 Clorit 6-8 5-7 5-7 4-6 

4 Thạch anh 24-26 59-61 29-31 46-49 

5 Felspat 2-4 1-3 3-5 3-5 

6 Gơtit 3-5 2-4 3-5 4-6 

7 Pyrit 7-9 5-7 2-4 7-9 

8 Montmorillonit 2-4 1-3 3-5 2-4 

9 Khoáng vật khác Tcao; Gip Canxit 4%Sid; Vô Canxit 

Ghi chú: Hàm lượng thấp - cao 

 

 

Hình 3.5.  Sự thay đổi hàm lượng các khoáng vật trong các đất loại sét yếu  
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Số liệu phân tích ở bảng 3.3 và hình 3.5 cho thấy: 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. Hàm lượng illit chiếm ưu thế chứng tỏ đất loại sét yếu khu vực 

có nguồn gốc hỗn hợp tồn tại trong môi trường nước lợ [15]. 

3.2.2.2. Thành phần hóa học 

Phân tích thành phần hóa học được thực hiện tại Viện Địa chất, Hà Nội và 

Phòng thí nghiệm của Khoa Khoa học trái đất và vật lý - Trường đại học Bách khoa 

Ferrara (Ý). 

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). 

Bảng 3.4. Thành phần hóa học của đất 

STT 
Chỉ tiêu  

phân tích 

Đơn 

vị 

Hệ tầng Phú Vang  

ambQ2
2-3pv 

Hệ tầng Phú Bài 

ambQ2
1-2pb 

Sét Á sét Sét Á sét 

1 SiO2 

% 

52,63-53,22 66,94-67,81 51,15-54,09 57,96-58,25 

2 TiO2 0,76-0,80 0,88-0,94 0,87-1,0 0,85-1,0 

3 Al2O3 20,73-20,93 13,99-16,11 20,97-21,26 17,39-19,07 

4 T-Fe2O3 6,37-6,77 4,52-5,17 7,38-7,91 5,33-5,86 

5 MnO 0,08-0,09 0,04-0,05 0,17-0,19 0,06-0,08 

6 MgO 1,36-1,73 1,74-2.25 2,12-3,25 2,17-2,76 

7 CaO 0,44-0,62 0,49-0,69 0,69-0,7 0,44-1,93 

8 Na2O 0,65-0,71 0,31-0,42 0,26-0,31 0,37-0,9 

9 K2O 2,72-2,74 2,25-2,27 2,75-2,78 2,47-2,74 

10 P2O5 0,07-0,08 0,05 0,05 0,08-0,10 

11 SO3 6,19 5,10 5,10 4,71-6,46 

12 MKN 12,32-14,17 6,08-6,46 6.08-6,46 8,97-10,65 

Ghi chú: Hàm lượng thấp - cao 
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Hình 3.6. Sự thay đổi thành phần hóa học của các đất loại sét yếu   

Kết quả phân tích cho thấy: hàm lượng các oxit SiO2, Al2O3 trong đất chiếm 

tỉ lệ cao, tương đối phù hợp với kết quả phân tích thành phần khoáng vật. Sự có mặt 

với hàm lượng ô xít các kim loại kiềm, chứng tỏ yếu tố biển trong điều kiện thành tạo 

đất [15]. 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. 

Nhìn chung, TPVC thể hiện rất rõ đặc trưng về điều kiện địa hình, khí hậu, 

chế độ thủy văn - hải văn ở Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Đó cũng chính là yếu tố 

quyết định sự hình thành TCXD của đất loại sét yếu Holocen ở khu vực này. 

3.2.2.3. Vật chất hữu cơ 

 Hàm lượng hữu cơ được thí nghiệm tại phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật - Khoa 

kỹ thuật Xây dựng - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trung tâm phân tích thí 

nghiệm Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Kết quả được trình 

bày ở bảng 3.5 và hình 3.7. 

Bảng 3.5. Hàm lượng hữu cơ trong đất 

Thành tạo 

Hệ tầng Phú Vang  

ambQ2
2-3pv 

Hệ tầng Phú Bài 

ambQ2
1-2pb 

Bùn sét Bùn á sét Bùn sét Bùn á sét 

Hàm lượng, % 4,20-10,32 3,9-6,28 3,29-11,4 2.26-8,57 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất - lớn nhất 
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a) Bùn sét  b) Bùn á sét 

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

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”. 

Từ các biểu đồ hình 3.7 cho thấy: theo chiều sâu, lượng chứa hữu cơ giảm. 

Kết quả này là phù hợp vì càng xuống sâu, hữu cơ ở mức độ bị phân hủy càng cao. 

3.2.2.4. Thành phần hạt: 

Thành phần hạt của đất được thí nghiệm phân tích cùng với các đặc trưng cơ 

lý khác của đất. Kết quả được trình bày chi tiết phụ lục 17 và tổng hợp ở bảng 3.6. 

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 
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Từ các kết quả phân tích được trình bày ở phụ lục 17 và bảng 3.6, có thể rút ra 

nhận xét: 

- Hàm lượng nhóm hạt >2mm chiếm tỉ lệ rất thấp,  chỉ gặp trong  bùn á sét với 

xấp xỉ 1 đến  3,5%. 

- Hàm lượng hạt cát thay đổi trong phạm vi rộng, trong bùn sét 34,69% và 

trong bùn á sét (44,29%).  

- Hàm lượng nhóm hạt bụi trong đất biến đổi phức tạp, không có quy luật, từ 

16-18 đến 50 -60% (cụ thể: từ 16,13-60,0% - hệ tầng Phú Vang và 16,15-43,87% - 

hệ tầng Phú Bài). Sở dĩ như vậy là do ĐB nghiên cứu có chiều rộng hẹp, các loại đất 

nghiên cứu lại đa nguồn gốc). 

- Theo chiều sâu, hàm lượng nhóm hạt cát, hạt bụi và hạt sét không có sự thay 

đổi rõ rệt (hình 3.8, 3.9). 

Nhìn chung, đất loại sét yếu trong vùng nghiên cứu có hàm lượng hạt sét không 

cao, hàm lượng nhóm hạt cát và bụi chiếm ưu thế hơn phù hợp với quy luật trầm tích 

ở vùng ĐB hẹp ven biển, nghiêng dốc về phía biển, có điều kiện môi trường biến đổi 

nhanh theo phương từ rìa ĐB ra biển. Ở ven rìa ĐB là các sông ngắn, dốc, không có 

điều kiện tích tụ sét, còn ở ven biển động lực sóng chiếm vai trò chính nên tích tụ cát 

là chủ yếu. Tuy nhiên, phần sát biển, do địa hình có các đầm phá chưa được lấp đầy 

nên thành phần các nhóm hạt biến đổi trong phạm vi khá lớn. 

   

Hình 3.8. Hàm lượng hạt theo chiều sâu đất loại sét yếu Holocen ambQ2
2-3pv 

vùng nghiên cứu 
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Hình 3.9. Hàm lượng hạt theo chiều sâu đất loại sét yếu Holocen ambQ2

1-2pb 

vùng nghiên cứu 

Như vậy, kết quả phân tích thành phần hạt 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 nhóm 

hạt sét và bụi trong đất bùn sét sẽ làm giảm tính thấm, kéo dài thời gian lún của nền 

đất đắp.  

3.3. Các đặc trưng vật lý của đất  

Mẫu nghiên cứu đã được trình bày chi tiết trên bảng 3.2. Chỉ tiêu cơ lý của đất 

loại sét yếu Holocen được tác giả thực hiện tại các phòng thí nghiệm: Địa kỹ thuật 

thuộc Trường Đại học Khoa học Huế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Tác 

giả còn phối hợp thực hiện cùng với các công ty: Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 

Huế, Cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Trị và Viện Thủy công - Viện khoa học Thủy 

lợi thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngoài ra, tác giả còn tham khảo, 

thu thập tổng hợp số liệu từ hàng trăm hố khoan khảo sát ĐCCT, ĐCTV trên địa bàn 

nghiên cứu. Các thí nghiệm TCCL chẳng những được thực hiện trong phòng mà tác 

giả còn phối hợp thực hiện cùng các đơn vị khảo sát như Viện thủy công, Công ty cổ 

phần tư vấn xây dựng Giao thông Huế, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quảng Trị, 

Công ty TNHH Toàn Chính thực hiện tại hiện trường các thí nghiệm SPT, cắt cánh 

nhằm khẳng định tính đúng đắn của các số liệu thí nghiệm. 

Tác giả tập trung nghiên cứu chuyên sâu về TCCL tĩnh học cho các đất như 

đã trình bày ở trên. 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. 



 

66 
 

Bảng 3.7. Các đặc trưng vật lý của đất 

 

 

Loại đất 

 

 

Vị trí  

lấy mẫu 

 

Tổng số 

mẫu thí 

nghiệm 

bổ sung 

Thành phần hạt, % Độ ẩm 

tự 

nhiên, 

W, % 

Khối 

lượng 

thể 

tích 

khô γc, 

g/cm3 

Khối 

lượng 

riêng 

γs, 

g/cm3 

Hệ số 

rỗng 

tự 

nhiên 

e0 

Giới 

hạn 

chảy 

WL, % 

Giới 

hạn 

dẻo 

WP, % 

Chỉ 

số 

dẻo 

Ip, % 

Nhóm 

hạt sạn 

Nhóm 

hạt cát  

Nhóm

hạt bụi  

Nhóm

hạt 

sét 

Bùn á sét - 

amb pbQ 21

2

−  

Đường Phú Mỹ đi Thuận An 8 0,0 53,2 23,0 23,8 52,4 1,03 2,58 1,499 48,3 31,3 16,99 

Bến đò Thanh Tiên - Phú Vang 10 0,0 40,6 32,1 22,7 47,5 1,07 2,58 1,409 45,2 30,2 14,95 

Bến Vĩnh Tu-Quảng Điền 10 0,0 50,2 27,4 22,4 50,8 1,05 2,61 1,476 48,0 31,7 16,36 

Đường tránh lũ - Quảng Điền 22 0,0 38,5 39,5 22,0 40,2 1,18 2,58 1,187 37,9 22,0 15,91 

Phong Bình - Phong Điền 14 0,0 34,8 43,9 21,3 50,7 1,20 2,57 1,143 45,8 28,4 17,48 

Phú Hội - Tp Huế 8 3,5 39,9 40,0 16,6 46,4 1,12 2,62 1,340 44,2 30,1 14,10 

Khách sạn Presiden-Tp Huế 12 0,0 40,6 24,5 23,2 53,7 1,02 2,62 1,565 50,6 36,0 14,60 

Thị Trấn Lăng Cô - Phú Lộc 11 0,1 53,8 27,3 18,9 44,7 1,12 2,64 1,358 43,1 29,5 13,53 

An Mô -Triệu Phong 7 1,9 35,3 42,1 20,6 38,4 1,17 2,60 1,224 37,2 25,8 11,35 

Cầu Cửa Việt 5 0,0 37,0 42,0 21,0 41,8 1,14 2,61 1,390 39,4 21,7 17,72 

Hải Thiện - Hải Lăng 8 0,0 41,3 33,6 25,1 43,5 1,24 2,61 1,210 38,0 22,7 17,50 

 

 

Cầu Bù Lu -Phú Lộc 9 0,0 42,0 18,0 40,0 52,0 1,09 2,63 1,411 49,4 26,8 15,5 

Phú Bài - Hương Thủy 5 0,0 28,3 38,3 33,4 53,2 1,01 2,62 1,604 48,8 24,3 22,56 
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Bùn sét - 

amb pbQ 21

2

−  

Quảng Thành- Q. Điền 7 0,0 50,4 29,2 20,5 51,1 1,04 2,61 1,512 50,1 30,8 24,50 

Dưỡng Mong - Phú Vang 9 0,0 46,4 16,2 37,4 61,5 0,94 2,61 1,785 54,5 31,3 19,21 

Nước khoáng nóng Tân Mỹ 15 0,1 47,4 17,3 35,2 55,8 1,03 2,61 1,533 52,9 35,2 23,21 

Đường Chợ Mai đi Tân Mỹ 20 0,0 40,6 17,7 32,1 57,8 1,03 2,66 1,576 51,8 33,9 1,19 

Hải Thọ-Hải Lăng 5 0,0 22,0 45,5 32,5 61,3 0,95 2,61 1,745 57,5 40,1 17,87 

Đập ngăn mặn S. Hiếu 20 0,0 33,9 23,6 42,6 60,5 0,99 2,61 1,635 57,2 38,6 17,36 

Sông Hiếu - Tuyến 1 35 0,0 20,0 36,5 43,5 56,9 0,99 2,64 1,672 55,8 37,2 18,55 

Đông Lễ - Đông Lương 5 0,0 20,0 36,5 43,5 59,9 0,98 2,62 1,668 57,5 36,4 18,60 

 

 

Bùn á sét - 

amb pvQ 32

2

−  

Đường Chợ Mai đi Tân Mỹ 8 0,8 54,7 18,8 25,8 51,8 1,01 2,62 1,594 50,2 39,8 21,10 

Khách sạn Century 8 0,0 50,5 24,5 25,0 45,1 1,20 2,62 1,183 44,3 28,8 18,4 

Đại Giang -Hương Thủy 9 0,0 58,9 16,1 25,0 49,1 1,07 2,61 1,435 45,3 35,7 10,47 

Cầu Cửa Việt 5 0,2 17,7 58,2 24,0 45,8 1,11 2,63 1,368 40,3 25,2 14,45 

Đông Nam - Quảng Trị 25 0,0 14,4 43,4 20,5 53,5 1,07 2,62 1,439 47,3 30,8 14,45 

Thị trấn Phú Lộc 6 0,0 12,3 60,0 27,7 62,0 0,97 2,64 1,730 56,8 36,6 16,50 

 

Bùn sét - 

amb pvQ 32

2

−  

Đường An Vân Dương 10 0,0 48,9 19,9 31,2 58,5 1,01 2,61 1,580 53,2 35,0 20,20 

Hải Thành - Hải Lăng 6 0,0 29,6 52,5 31,6 60,0 0,98 2,64 1,690 54,5 32,1 16,2 

Đông Nam - Quảng Trị 15 0,0 32,3 33,1 34,5 66,5 1,06 2,63 1,230 60,5 38,4 15,3 

Hải Thọ - Hải Lăng 10 0,0 22,0 45,5 32,5 74,3 0,87 2,61 2,005 67,5 42,1 10,47 
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Từ các kết quả chỉ ra ở bảng 3.7 cho phép rút ra nhận xét: 

- 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. Từ phụ lục 17 có thể nhận thấy: tất cả các đặc trưng về 

thành phần hạt, các chỉ tiêu vật lý, tính dẻo đều biến đổi trong phạm vi hẹp (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. Điều đó chứng tỏ, đây là các trầm tích trẻ, mới được thành tạo, chưa 

được nén chặt hoặc nén chặt thấp. Hoàn toàn phù hợp với điều kiện thế nằm tự nhiên 

của chúng là nằm lộ ngay trên mặt hoặc bị phủ bởi lớp phủ mỏng; thường xuyên bão 

hòa nước hoặc bị ngập nước. 

- Các độ ẩm giới hạn có giá trị đều cao. Kết quả này khá phù hợp với kết quả 

phân tích khoáng vật của các đất (sự có mặt với hàm lượng đáng kể các nhóm khoáng 

vật illit và monmotmorilonit). Cụ thể: 

+) Đối với hệ tầng Phú Bài amb pbQ 21

2

−  

 Đất bùn á sét: hàm lượng nhóm hạt sét thay đổi từ 18-25%, nhóm hạt bụi khá 

cao, có gần 50% vị trí nghiên cứu có hàm lượng nhóm hạt bụi cao hơn nhóm hạt cát. 

Tính dẻo ít biến đổi; khối lượng thể tích tự nhiên (γw) thấp, dao động 1,56 đến 1,63 

g/cm3; (W) cao, dao động từ 38-53%. e0 lớn, thay đổi từ >1,2 đến xấp xỉ 1,5. 

 Đất bùn sét: hàm lượng nhóm hạt sét không cao, thường biến đổi từ 33-43%; 

hàm lượng nhóm hạt bột thay đổi trong phạm vi rộng, từ 17-45%, có tới 4/10 vị trí 

lấy mẫu nghiên cứu có hàm lượng nhóm hạt bột lớn hơn nhóm hạt cát. Tính dẻo cao, 

ít biến đổi, giới hạn chảy (WL) dao động từ 49 đến 58%; khối lượng thể tích tự nhiên 

thấp (γw) dao động 1,51 đến 1,63 g/cm3; độ ẩm (W) cao, dao động từ 38-53%; hệ số 

rỗng (e0) lớn, thay đổi từ >1,55 đến xấp xỉ 1,69. 

+) Đối với hệ tầng Phú Vang amb pvQ 32

2

−  

Đất bùn á sét: hàm lượng nhóm hạt sét cao hơn so với hệ tầng Phú Bài, thay đổi 
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từ 20,5-27,7%; hàm lượng cao, 50% vị trí nghiên cứu có hàm lượng nhóm hạt bột cao 

hơn nhóm hạt cát. Tính dẻo cao, biến đổi trong phạm vi rộng, WL thay đổi từ 40,3 

đến 56,8%; γw thấp, dao động 1,57 đến 1,65 g/cm3; W cao, dao động từ 42 đến 69 %; 

e0 lớn, thay đổi từ >1,36 đến 1,73, lớn hơn ở bùn á sét hệ tầng Phú Bài. 

Đất bùn sét: hàm lượng nhóm hạt sét không cao, khá đồng nhất ở các điểm nghiên 

cứu, thay đổi từ 31,2- 34,5%; hàm lượng nhóm hạt bột cao hơn nhóm hạt cát, thay 

đổi trong phạm vi từ 33-55,5% (ở điểm lấy mẫu đường An Vân Dương, do xử lý số 

liệu chưa chuẩn nên hàm lượng nhóm hạt bột và nhóm hạt sét có mâu thuẫn với WL). 

Tính dẻo cao, WL dao động từ 53,2 đến 67,5%; γw dao động 1,51 đến 1,60 g/cm3; W 

cao, dao động từ 58,5-74,2 %; e0 lớn, thay đổi từ >1,51 đên 2,00. Dự báo: đất sét hệ 

tầng này yếu hơn so với đất sét hệ tầng Phú Bài. 

- Để làm sáng tỏ thêm sự biến đổi tính chất xây dựng của đất theo chiều sâu, 

tác giả đã chọn hai đặc trưng là tính dẻo (WL) và độ chặt (khối lượng thể tích khô γc), 

hàm lượng nhóm hạt sét để lập đồ thị.  Đây là các chỉ tiêu quyết định đến trạng thái 

của đất do đó quyết định đến các đặc trưng cơ học của đất. Từ các số liệu (phụ lục 

17)  thí nghiệm của 45 mẫu bùn sét, 15 mẫu bùn á sét thuộc hệ tầng Phú Bài (Tân 

Mỹ, Phú Vang); 21 mẫu bùn sét, 14 mẫu bùn á sét hệ tầng Phú Vang (Đông Nam, 

Quảng Trị), tác giả đã lập được các biểu đồ như ở hình 3.10, 3.11. 

    

Hình 3.10. Sự thay đổi độ ẩm giới hạn chảy WL, độ chặt γc theo độ sâu 
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Hình 3.11. Sự thay đổi hàm lượng nhóm hạt sét theo độ sâu 

Từ các biểu đồ ở các hình 3.7, 3.10 và 3.11 rút ra nhận xét: 

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; 

Điều này được giải thích: WL của đất có xu hướng giảm chủ yếu phụ thuộc 

vào lượng chứa hữu cơ và mức độ phân hủy của nó. Theo chiều sâu, lượng hữu cơ 

giảm do vậy tính dẻo của đất giảm. Độ chặt của đất tăng theo chiều sâu chủ yếu do 

càng xuống sâu, đất được cố kết nhiều hơn. 

Từ kết quả nghiên cứu hàm lượng hữu cơ trong đất cho thấy càng gần về phía 

biển hàm lượng vật chất hữu cơ càng tăng và càng xuống sâu hàm lượng hữu cơ trong 

đất giảm, điều này làm ảnh hưởng tới các tính chất cơ lý của đất nhất là độ chặt của 

đất γc. Độ ẩm giới hạn chảy theo chiều sâu giảm dần do hàm lượng hữu cơ và độ chặt 

của đất giảm.  

3.4. Các đặc trưng cơ học của đất 

3.4.1.  Sức kháng cắt 

Đất nghiên cứu thuộc đất yếu (bùn). Vì vậy, sức kháng cắt của đất sẽ được 

thực hiện trong phòng bằng thí nghiệm nén ba trục theo các sơ đồ UU và CU, ngoài 

hiện trường bằng thí nghiệm cắt cánh. 
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Thí nghiệm nén ba trục không cố kết - không thoát nước theo sơ đồ UU được 

tiến hành với ba thỏi mẫu hình trụ thẳng có chiều cao bằng hai lần đường kính mẫu. 

Mẫu được nén với tốc độ biến dạng dọc trục từ 0,3-1,0%/phút, thời gian phá hủy mẫu 

nhỏ hơn 15-20 phút (phụ lục 22, 23, 24).  

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường xác định sức kháng cắt không thoát nước của 

các loại đất dính mềm yếu, bão hoà nước. Thí nghiệm thực hiện trong điều kiện tự 

nhiên, ít gây ra sự phá hoại tính nguyên dạng của đất. Đối với đất sét có độ dẻo cao, 

khi thí nghiệm bằng phương pháp này cho sức kháng cắt cao hơn so với kết quả thí 

nghiệm trong phòng. Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (ASTM 2573-94, BS 1377-

1990) thực hiện với tốc độ quay cánh cắt khoảng 0,1-0,20/giây. Giai đoạn đầu, khi 

mômen xoắn của cánh cắt tăng lên, cứ 1-20 đọc giá trị mô men xoắn một lần. Giai 

đoạn sau, khi đất bị cắt, mô men xoắn giảm thì cứ 3-40 đọc giá trị mô men xoắn một 

lần. Tiếp tục quay cánh cắt cho đến khi số đọc mô men xoắn đạt giá trị ổn định. Kết 

quả xác định được sức kháng cắt không thoát nước (Su) của đất yếu. 

Thí nghiệm nén ba trục cố kết - không thoát nước theo sơ đồ (CU): Mẫu được 

cố kết trong điều kiện ứng suất đẳng hướng không đổi, thoát nước hoàn toàn (giai 

đoạn cố kết), sau đó tăng tải trọng dọc trục và không cho thoát nước (giai đoạn nén). 

Thí nghiệm này được dùng để xác định các thông số tổng (ccu, cu) và thông số hữu 

hiệu (c’, ') của đất. Mẫu đất được bão hòa bằng cách tăng cả áp lực buồng và áp lực 

ngược đến khi đạt độ bão hòa lớn hơn 95%. Sau đó, cố kết đẳng hướng, theo dõi sự 

tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng và thể tích nước thoát ra cho đến khi áp lực nước lỗ rỗng 

tiêu tán lớn hơn 95%. Thí nghiệm nén dọc trục được thực hiện theo tốc độ cắt tính 

toán (tốc độ tăng tải từ 0,03 -0,06 mm/phút). Quá trình nén, áp lực buồng được giữ 

không đổi và tăng áp lực nén dọc trục cho tới khi mẫu bắt đầu bị phá hủy, theo dõi 

đồng thời cả áp lực nước lỗ rỗng và lực nén dọc trục. Kết quả xác định được 2 thông 

số kháng cắt tổng (ccu, cu) và 2 thông số kháng cắt hữu hiệu (ccu’,  cu') của đất. 

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

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-

TM 
 

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 - 
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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 

H
ệ 

tầ
n
g

  

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  

am
b

Q
2

1
-2

p
b
 

Bến đò Vĩnh Tu 

- Quảng Điền 
VT-QĐ 27,39 1,15 1,27 3 10041’ 13,2 13002’ 13,5 

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 

am
b

Q
2

2
-3

p
v 

 

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 

am
b

Q
2

1
-2

p
b
 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 

am
b

Q
2

2
-3

p
v 

 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. 
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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 

Tính nén lún của đất loại sét yếu được xác định bằng thiết bị nén một trục thoát 

nước thẳng đứng C280 theo tiêu chuẩn ASTM D2435, TCVN 4200-2012. Với thiết 

bị này, mẫu sẽ được cố kết dưới áp lực thẳng đứng dọc trục, không cho nở hông và 

thoát nước hai chiều theo phương thẳng đứng. Mẫu đất bão hòa được đặt trong hộp 

nén (phụ lục 20, 21), nước lỗ rỗng sẽ thoát ra theo hai phương nơi có đặt đá thấm, 

mẫu sẽ thay đổi thể tích, tương ứng với sự thay đổi độ cao, tiến hành đo được sự thay 

đổi độ cao mẫu. Mẫu đất được gia tải theo từng cấp áp lực, cấp áp lực sau gấp đôi cấp 

áp lực trước (12,5; 25; 50; 100; 200; 400 kPa hoặc 800 kPa tùy thuộc vào độ sâu lấy 

mẫu), mỗi cấp chất tải được duy trì trong vòng 24 giờ. Từ thí nghiệm xác định được 

các thông số cố kết 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. Từ 

kết quả trình bày ở bảng 3.10 cho phép rút ra nhận xét: 

Áp lực tiền cố kết (Pc): Pc của bùn á sét  Pc = 54,7-65,1kPa thấp hơn bùn sét  

có Pc = 58,15-69,525kPa. Đất yếu vùng nghiên cứu thuộc trầm tích trẻ, chiều dày của 

chúng thường không lớn, lại phần lớn nằm ngay trên mặt hoặc bị phủ bới 1 lớp mỏng 

nên ở mức độ cố kết thấp hoặc chưa được cố kết nên các giá tri Pc không lớn và các 

giá trị Pc thu được như ở trên là hợp lý.  

Hệ số lún Cc, hệ số nở Cs:   

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. Các giá trị Cc ít 

biến đổi, phù hợp với sự tương đối đồng nhất về trạng thái và độ chặt của đất. 

 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 nở cũng ít biến đổi, giá trị thấp, 

hoàn toàn phù hợp với các loại đất yếu nghiên cứu. 



 

75 
 

 

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/ 38,44-52,39/ 58,54/74,28 51,07- 61,50/ 

53,54 45,42 66,41 56,29 

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

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/ 11,35-16,36/ 18,19-25,36/ 17,36-24,5/ 

15,35 13,86 21,78 20,93 

Độ sệt Is 
1,05-1,38/ 1,06-1,34/ 1,24-1,29/ 1,11-1,36/ 

1,22 1,20 1,27 1,24 

N
én

 c
ố

 k
ết

 t
iê

u
 c

h
u

ẩn
 

Pc, kPa 
42-88,2/ 20,5-88,9/ 61-78,05/ 38,9-77,4/ 

65,1 54,7 69,525 58,15 

Cc 
0,318-0,404 0,38-0,55/ 0,32-0,41 0,315-0,428/ 

0,361 0,465 0,365 0,3715 

Cs 
0,065-0,171 0,046-0,148 0,09-0,11 0,052 -0,074/ 

0,118 0,097 0,1 0,063 

Cc/Cs 
1,94-5,08/ 4,97-9,67/ 3,75-4,14 4,25-8,65/ 

3,51 7,32 3,95 6,45 

Cv, 0,21-0,35/ 0,21-0,46/ 0,20-0,24/ 0,22-0,35/ 

10-3cm2/s 0,28 0,34 0,22 0,29 

kv, 10-7cm/s 
0,100-0,290/ 0,090-0,370/ 0,110-0,260/ 0,096-0,310/ 

0,195 0,230 0,185 0,203 

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

Hệ số cố kết thấm (Cv): Hệ số cố kết thấm Cv được xác định theo phương pháp 

A. Casagrande thay đổi cấp áp lực tác dụng (hình 3.12). Khả năng cố kết 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. 
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Hình 3.12. Hệ số cố kết thấm Cv của đất bùn á sét và bùn sét theo các cấp áp lực 

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.  

 

Hình 3.13. Chuẩn bị mẫu nguyên dạng (a), (b), (c) và không nguyên dạng (mẫu chế 

bị) (d), (e), (f) 

Mẫu chế bị thực hiện theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS A 1210)  được tạo từ mẫu 

nguyên dạng trộn với nước đã khử khí để tạo thành bùn có hàm lượng nước khoảng 

1,5WL. Bùn được giữ trong một ngày với hàm lượng nước không đổi và sau đó được 

(a) (c)(b)

(d) (f)(e)
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đổ vào vòng mẫu để chuẩn bị mẫu chế bị (hình 3.13). Tiếp đó, bùn sẽ được gia tải theo 

các cấp ’v = 0,03, 0,06, 0,125 và 0,25 kgf/cm2 với thời gian 24 giờ cho mỗi lần tăng. 

Sau đó, mẫu đất được đưa ra khỏi tải và được sử dụng cho các thí nghiệm cố kết tiêu 

chuẩn. Quy trình thí nghiệm cố kết tiêu chuẩn trên mẫu chế bị tương tự như các quy 

trình được sử dụng cho mẫu nguyên dạng (hình 3.13).  

Để làm rõ các đặc tính cố kết, các mẫu đất nguyên dạng và chế bị phải chịu 

cùng một mức tăng tải (hình 3.14). Mặt khác, mức gia tải của thí nghiệm cố kết phải 

nhỏ hơn áp lực tiền cố kết của mẫu, do đó mẫu chế bị được thí nghiệm với cấp tải đầu 

tiên σ'v = 0,125kgf/cm2. Kết quả cho thấy độ lún ở mẫu chế bị tăng theo thời gian mà 

không phụ thuộc vào ứng suất dọc trục và so với mẫu nguyên dạng thì độ lún tổng 

lớn hơn ở mức tải cuối cùng (16,0 kgf/cm2). 

  

Hình 3.14. Mối quan hệ giữa thời gian và độ lún của mẫu đất bùn á sét nguyên dạng 

và chế bị hệ tầng Phú Bài  

Để tính toán thời gian kết thúc cố kết sơ cấp của đất, phương pháp logarit theo 

thời gian (tLT) (hình 3.15a) được áp dụng thực tế để tính độ lún cho các lớp đất loại 

sét và phương pháp 3-t thường được áp dụng kiểm tra trong phòng thí nghiệm (hình 

3.15b). Các kết quả chỉ ra rằng tLT thường giảm theo ứng suất dọc trục và cùng một 

mức tăng tải trọng, giá trị tLT mẫu nguyên dạng lớn hơn mẫu chế bị (hình 3.16a). Điều 

này là do tốc độ cố kết phụ thuộc vào áp lực nước lỗ rỗng trong đất. Với điều kiện 

nguyên dạng, lực dính và liên kết hạt có xu hướng ngăn cản sự chuyển động của nước 

lỗ rỗng làm giảm tốc độ cố kết so với trạng thái chế bị. 
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Hình 3.15. Sơ đồ xác định thời gian kết thúc cố kết sơ cấp (t100) theo phương pháp 

logarit theo thời gian và phương pháp 3t 

Dựa trên sự so sánh giữa tLT với thời gian tiêu tán hoàn toàn áp lực nước lỗ 

rỗng, trong hầu hết các trường hợp, tLT nhỏ hơn đáng kể. Vì vậy, để xác định chính 

xác thời gian kết thúc cố kết sơ cấp trong phòng thí nghiệm, phương pháp 3-t được 

coi là một giải pháp hữu hiệu. Phương pháp 3t cho kết quả tính toán thời gian kết thúc 

sơ cấp gần đúng với giá trị thu được từ kết quả quan trắc áp lực nước lỗ rỗng trong 

mẫu đất và đã được áp dụng rộng rãi tại các phòng thí nghiệm địa kỹ thuật ở Nhật 

Bản cũng như được giới thiệu trong các giáo trình thí nghiệm đất xây dựng ở các 

nước phương Tây[25]. Thời gian kết thúc cố kết sơ cấp được xác định bằng phương 

pháp 3-t (ký hiệu là t3T) theo các cấp áp lực trên các mẫu nguyên dạng và chế bị được 

thể hiện ở hình 3.16b. Theo đó, t3T giảm theo σ’v bất kể sự xáo trộn của cấu trúc đất 

và giá trị t3T mẫu nguyên dạng lớn hơn mẫu chế bị. 

   
Hình 3.16. Sự thay đổi thời gian kết thúc cố kết sơ cấp theo σ'v bằng phương pháp 

logarit theo thời gian và phương pháp 3t của mẫu nguyên dạng và chế bị của đất 

bùn á sét Phú Bài 

Phương pháp logarith thời gian do A. Casagrande đề xuất
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Theo hình 3.16, giá trị t3T lớn hơn tLT. Biểu đồ giữa tỷ số của t3T và tLT (t3T/tLT) 

với σ'v (hình 3.17) cho thấy mặc dù có hai giá trị phân tán (t3T/tLT = 9,1 và 23,7) nhưng 

đối với bùn á sét Phú Bài, giá trị t3T cao hơn tLT từ 3 đến 7 lần đối với mẫu nguyên 

dạng và từ 3,3 đến 8,1 lần đối với mẫu chế bị. 

 
Hình 3.17. Sự thay đổi về tỷ lệ giữa t3T với tLT (t3T/tLT) so với σ’v 

Để xác định thời gian đất kết thúc cố kết sơ cấp chuyển sang cố kết thứ cấp, 

tác giả sử dụng phương pháp 3-t (Nhàn và nnk) (hình 3.15b). Mối liên hệ giữa hệ số 

cố kết thứ cấp (Cα) với hệ số rỗng (e) có thể được xác định theo sơ đồ (hình 3.18). 

Trong hình này, Cα là độ dốc của đường cong hệ số rỗng (e) so với logarit của thời 

gian (t) sau khi kết thúc nén cố kết sơ cấp và được xác định bởi phương trình sau: 

𝐶𝛼   =   
𝑒1 − 𝑒2

log𝑡2 −  log𝑡1

 

Trong đó e1 và e2 là hệ số rỗng tương ứng với thời gian t1 và t2 trong giai đoạn 

cố kết thứ cấp. 

        

Hình 3.18. Phương pháp xác định hệ số nén thứ cấp Cα cho đất bùn á sét Phú Bài bằng 
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Mối quan hệ giữa Cα và σ’v của đất bùn á sét nguyên dạng và chế bị hệ tầng 

Phú Bài được thể hiện trong hình 3.19. Trước hết Cα tăng theo σ’v và đạt giá trị lớn 

nhất trong khoảng Cα = 0,013 ứng với ứng suất dọc trục σ’v = 1-2kgf/cm2 (đối với 

các mẫu chế bị) và Cα = 0,020 với ứng suất dọc trục σ’v = 2-3kgf/cm2 (đối với mẫu 

nguyên dạng). Giá trị Cα giảm xuống khi ứng suất dọc trục tăng. 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. 

Kết quả ở hình 3.19 còn cho thấy: khi σ’v ≤ 1,0 kgf/cm2, sự khác biệt của Cα 

giữa mẫu nguyên dạng và chế bị là không rõ ràng. Khi áp lực cố kết cao hơn, khả 

năng chịu nén thứ cấp của mẫu chế bị thấp hơn so với mẫu nguyên dạng và sự khác 

biệt đó giảm khi ứng suất dọc trục tăng lên. 

  
Hình 3.19. Hệ số cố kết thứ cấp Cα của đất bùn á sét Phú Bài ở trạng thái nguyên 

dạng và chế bị 

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

Trong vùng nghiên cứu đã ghi nhận được nhiều trận động đất xảy ra với cường 

độ động đất (M) từ 3,8 đến 4,7 độ Richter. Gần đây nhất (ngày 15/5/2014) xảy ra trận 

động đất mạnh 4,7 độ Richter ở A Lưới (Thừa Thiên Huế) gây ra rung chấn nhẹ cho 

vùng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Trong tương lai, hệ thống đứt gãy sinh chấn trong 

khu vực này có khả năng phát sinh các trận động đất với cường độ lớn nhất Mmax<5,5-

5,9 và chấn cấp lớn nhất Imax ≥7.  Ngoài ra, do đặc điểm ĐB nhỏ hẹp nên mực nước 

ngầm trong vùng dao động với biên độ khá lớn. Mặt khác, các thành tạo đất yếu phân 
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bố nông nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của các hoạt động giao thông và sóng biển. 

Như vậy, các thành tạo đất yếu trong vùng ngoài chịu tác động của tải trọng động đất, 

còn chịu tác động của tải trọng do dao động mực nước ngầm theo mùa và hoạt động 

giao thông, sóng biển. Trong khi đó, các đất yếu tại đây đã và đang được sử dụng làm 

nền đường, nền đặt các móng máy ở các khu công nghiệp lớn, móng cho các cột điện 

gió trong tương lai gần… Cho nên, việc nghiên cứu tính chất cơ lý của đất yếu trong 

điều kiện tải trọng động là cần thiết. Vừa có ý nghĩa bổ sung cơ sở dữ liệu về tính 

chất xây dựng của đất yếu Holocen vùng nghiên cứu, vừa phục vụ cho công tác phân 

vùng và quy hoạch sử dụng tài nguyên đất xây dựng phù hợp. 

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) được khẳng định là thiết bị phù hợp nhất, cho phép mô phỏng trực tiếp 

điều kiện chịu tải của phần tử đất dưới tác dụng của tải trọng động theo phương ngang 

như quá trình truyền sóng S trong động đất hay tác động của sóng sông, biển 

(Matasovic và Vucetic, 1992; 1995) [64], [63]. Thiết bị thí nghiệm này đã được sử 

dụng tại phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật (đại học Yamaguchi - Nhật Bản) và được sử 

dụng để thí nghiệm cắt trượt động cho đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài của đề tài luận 

án (phụ lục 28, 29). 

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.  

Mẫu đất sẽ được sấy khô ở 1050C sau đó nghiền nhỏ, cho qua rây 0,425mm 

tiếp tục trộn với nước đã khử khí tạo thành dạng bùn nhão có độ ẩm khoảng 80% đến 

gấp 2 lần độ ẩm giới hạn chảy (WL). Bùn nhão được giữ độ ẩm ổn định trong 24 giờ 

sau đó sẽ được đuổi khí trong bình hút chân không khoảng 30 phút với áp lực hút 
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chân không 100kPa và được đổ vào màng cao su đã chuẩn bị sẵn trong hộp cắt của 

thiết bị thí nghiệm. Sau đó, đất được cố kết dưới áp lực thẳng đứng đã được thiết kế 

(v0) và công tác chuẩn bị mẫu hoàn thành khi quá trình cố kết kết thúc, khi đó áp lực 

nước lỗ rỗng trong mẫu bằng 0. Mẫu thí nghiệm có 5, h= 20mm. Phương pháp 

chuẩn bị mẫu này nhằm đảm bảo độ bão hòa cho thí nghiệm cắt trượt động không 

thoát nước, hệ số áp lực nước lỗ rỗng giá trị B của mẫu B ≥ 0,95. Mẫu chế bị phải 

đảm bảo độ bão hòa và đúng thể tích. 

3.5.1.3.  Phương pháp và thông số thí nghiệm 

Mẫu và nước được bảo dưỡng 24 giờ, sau đó bão hòa bằng phương pháp hút 

khí chân không với áp lực 100kPa. Tiến hành bão hòa hoàn toàn khuôn mẫu bằng 

màng cao su và các đầu nối đo áp lực trong hộp cắt. Sau đó, mẫu được cố kết dưới áp 

lực thẳng đứng đã được thiết kế (v0) và công tác chuẩn bị mẫu thí nghiệm hoàn thành 

khi quá trình cố kết kết thúc, khi đó áp lực nước lỗ rỗng trong mẫu bằng 0. 

Sau khi mẫu đất thí nghiệm đã được cố kết, mẫu sẽ được tiến hành thí nghiệm 

cắt trượt động chu kỳ không thoát nước theo mô hình điều khiển độ biến dạng của thiết 

bị (phụ lục 31). Biến dạng cắt trượt tác dụng lên mẫu có dạng hình sin với tần số f = 

0,5Hz. Độ biến dạng trượt là tỷ số giữa biên độ ngang lớn nhất (σ) và chiều cao ban 

đầu của mẫu (h0).  

Các thông số cho thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương 

cho mẫu đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài được tác giả lựa chọn theo bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Thông số của thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa 

phương cho mẫu đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài 

Thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương 

Tần số, f  Số lượng chu kỳ, n  Độ biến dạng trượt γ (%) 

0,5(Hz) 200 0,1; 0,2; 0,41; 0,84; 1,94 

Thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đa phương 

Tần số, 

f  

Số lượng 

chu kỳ, n  

Độ lệch pha, θ 

(độ) 
Độ biến dạng trượt γ (%) 

0,5(Hz) 200 0, 45, 90 0,1; 0,41; 0,84; 1,94 
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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.  

Sau khi thí nghiệm tiến hành thoát nước mẫu để tái nén ép sau cắt trượt động, 

đồng thời quan trắc độ lún và áp lực nước lỗ rỗng của mẫu theo thời gian. Đến khi áp 

lực nước lỗ rỗng trong mẫu bằng 0. 

Trong mỗi thí nghiệm, điều kiện cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa 

phương, thí nghiệm cắt trượt động không chu kỳ được máy tính điều khiển từ phương 

X và phương Y vuông góc với nhau. Thí nghiệm đơn phương có biến dạng trượt tác 

dụng lên mẫu đất chỉ từ một phương (phương X) nên quỹ đạo của độ biến dạng cắt 

trượt có dạng đường thẳng. Thí nghiệm đa phương có biến dạng trượt tác dụng lên 

mẫu đồng thời theo 2 phương X và Y có biên độ bằng nhau nhưng độ lệch pha khác 

nhau do đó quỹ đạo độ biến dạng có dạng đường elip khi θ < 900. Sau khi thu được 

một dãy các số liệu thí nghiệm được lưu trong máy tính, tiến hành xây dựng các sơ 

đồ liên hệ giữa hệ số áp lực nước lỗ rỗng theo số lượng chu kỳ, biên độ biến dạng 

trượt và độ lệch pha.  

3.5.2. Kết quả thí nghiệm cắt trượt động 

3.5.2.1. Sự biến đổi áp lực nước lỗ rỗng 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. Khi tiến hành thí 

nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương với các độ biến dạng khác nhau (γ= 0,1%; 

0,2%; 0,41%; 0,84%; 1,94%) cho thấy, áp lực nước lỗ rỗng (Udyn) tăng khi số lượng 

chu kỳ (n) tăng lên.  

Ngoài ra, khi mẫu đất trong điều kiện cắt trượt động có độ biến dạng trượt nhỏ 

(γ= 0,1%, 0,2%), áp lực nước lỗ rỗng của đất tăng tương đối chậm theo số lượng chu 

kỳ. Tuy nhiên, khi mẫu đất có cường độ biến dạng lớn hơn (γ= 0,41%, 0,84%, 1,94%) 

thì áp lực nước lỗ rỗng trong đất tăng đột ngột và mẫu đất nhanh chóng đạt đến trạng 

thái bị phá hủy.  
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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. Thí nghiệm được tiến 

hành với các độ biến dạng khác nhau (γ= 0,1%, 0,41%, 0,84%, 1,94%) và độ lệch pha 

khác nhau (θ = 00, θ = 450, θ = 900) 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) 
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     Kết quả thể hiện ở hình 3.21:  điều kiện cắt trượt động chu kỳ đa phương 

với các phương cắt trượt nhỏ nhất (θ = 00) và lớn nhất (θ = 900) đã chỉ ra rằng, khi số 

lượng chu kỳ n tăng lên, phương cắt trượt θ tăng thì hệ số áp lực nước lỗ rỗng 

𝑈𝑑𝑦𝑛

𝜎𝑣0
′  cũng tăng lên. Ngoài ra, khi đất có cường độ biến dạng cắt trượt nhỏ γ = 0,1%, 

hệ số áp lực nước lỗ rỗng trong đất tăng tương đối chậm theo số lượng chu kỳ. Khi 

đất có cường độ biến dạng lớn hơn (γ = 0,41%, 0,84%, 1,94%) thì áp lực nước lỗ rỗng 

trong đất tăng đột ngột và mẫu đất nhanh chóng đạt đến trạng thái bị phá hủy. 

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 lỗ rỗng 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 

Trong các hình 3.22 và phụ lục 32, 33 ghi lại quá trình thay đổi và gia tăng áp 

lực nước lỗ rỗng của đất khi chịu cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương có 

độ lệch pha khác nhau (θ = 00, θ = 450, θ = 900) với từng giá trị độ biến dạng trượt 

(γ= 0,1%, 0,41%, 0,84%, 1,94%). Kết quả cho thấy áp lực nước lỗ rỗng tăng theo số 

lượng chu kỳ, tức là tăng theo quá trình gia tải của thí nghiệm cắt trượt động và tốc 

độ gia tăng áp lực nước lỗ rỗng khi đất bùn á sét Phú Bài trong điều kiện cắt trượt 

động chu kỳ đa phương xảy ra nhanh hơn khi trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ 

đơn phương.  

Đối với các thí nghiệm cắt trượt động đa phương có cùng độ biến dạng γ thì 

khi độ lệch pha (θ) tăng, hệ số áp lực nước lỗ rỗng (Udyn/σ’v0) hay áp lực nước lỗ rỗng 

(Udyn) tăng. Khi áp lực nước lỗ rỗng đạt đến ứng suất tổng, quá trình gia tăng áp lực 

nước lỗ rỗng sẽ ngừng lại, đất mất hoàn toàn sức kháng cắt và quá trình hóa lỏng 

trong đất xảy ra (trường hợp đất bị hóa lỏng). 

Theo kết quả thể hiện ở hình 3.22 còn cho thấy, trong điều kiện cắt trượt động 

mẫu đất có độ biến dạng trượt nhỏ (γ = 0,1%, 0,2%), áp lực nước lỗ rỗng của đất tăng 

tương đối chậm theo số lượng chu kỳ cho các phương cắt trượt khác nhau. Sự khác 
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nhau về tốc độ gia tăng áp lực nước lỗ rỗng giữa các phương cắt trượt thể hiện rất rõ 

từ thời điểm bắt đầu gia tải đến khi xảy ra hóa lỏng và số lượng chu kỳ tại thời điểm 

xảy ra hóa lỏng khác nhau rõ rệt giữa các phương cắt trượt (giữa đơn phương với đa 

phương và giữa đa phương có độ lệch pha khác nhau). Kết quả này thể hiện rõ ảnh 

hưởng lớn của phương cắt trượt đến sức kháng hóa lỏng của đất bùn á sét Phú Bài 

khi điều kiện tải trọng động quy mô nhỏ. Mặt khác, khi tải trọng động có cường độ 

độ biến dạng lớn hơn (γ ≥ 0,41%; γ = 0,41%, 0,84%, 1,94%) (hình 3.22, 3.23) thì hệ 

số áp lực nước lỗ rỗng trong đất tăng đột ngột và nhanh chóng đạt đến trạng thái bão 

hòa (tiệm cận bằng 1) cho tất cả các phương cắt trượt. Do đó khi γ ≥ 0,41% ảnh hưởng 

của phương cắt trượt lên áp lực nước lỗ rỗng 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 
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Ngoài ra, khi so sánh hệ số áp lực nước lỗ rỗng trong điều kiện cắt trượt động 

chu kỳ đơn phương và đa phương có cùng số lượng chu kỳ n = 200, độ lệch pha θ = 

900 theo độ biến dạng γ (%) của 4 loại đất: bùn á sét Phú Bài, sét Kita - Kyushu, sét 

vịnh Tokyo và sét Kaolin cho thấy, đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài khi trong điều kiện 

cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương có hệ số áp lực nước lỗ rỗng lớn hơn 

so với 3 loại đất sét Kita - Kyushu, sét vịnh Tokyo và sét Kaolin (hình 3.23). Tuy nhiên 

trường hợp cắt trượt động chu kỳ đa phương, khi cường độ biến dạng γ ≥ 1% thì hệ số 

áp lực nước lỗ rỗng của đất bùn á sét Phú Bài tương đương với sét Kaolinit. 

   

 
Hình 3.23. So sánh hệ số áp lực nước lỗ rỗng của 4 loại đất loại sét trong điều kiện 

cắt trượt động chu kỳ đơn phương (a) và đa phương với độ lệch pha θ = 900 (b) 

Mặt khác, đất có chỉ số dẻo Ip càng cao thì hệ số áp lực nước lỗ rỗng Udyn/σ’v0 

càng nhỏ. Các nghiên cứu đã khẳng định mức độ gia tăng của Udyn liên quan mật thiết 
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đến mức độ phá hủy kết cấu của đất loại sét. Trong cùng điều kiện cắt trượt động nếu 

có Udyn/σ’v0 càng lớn thì mức độ xáo động hay phá hủy kết cấu càng chậm. Do đó, từ 

kết quả thí nghiệm cho thấy, đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài có Udyn/σ’v0 cao nhất nên 

nhạy cảm nhất và dễ bị phá hủy nhất khi chịu tải trọng động (hình 3.23). 

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 

Sau khi kết thúc thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn phương và đa phương, 

tiến hành cho thoát nước lỗ rỗng và đồng thời quan trắc độ lún của mẫu theo thời gian 

đến khi ứng suất hữu hiệu trong mẫu hoàn toàn phục hồi (u=0).  Độ lún quan trắc 

trong giai đoạn này đặc trưng cho độ lún của đất nền trong giai đoạn tái nén ép do 

quá trình thoát nước lỗ rỗng và thường được gọi là độ lún sau cắt trượt.  

 

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  

Kết quả nghiên cứu độ lún εv theo cường độ biến dạng của mẫu đất bùn á sét 

hệ tầng Phú Bài thể hiện ở hình 3.24, phụ lục 34. Hình 3.24 thể hiện rõ độ lún của đất 

khi cắt trượt động chu kỳ đơn phương tăng theo độ biến dạng. Độ lún lớn nhất đạt 

đến 3,5% tương ứng với cường độ biến dạng γ = 1,94%. 
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3.5.3.2. Điều kiện cắt trượt động đa phương 

Để thể hiện đặc tính nén lún của đất trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ đa 

phương, từ kết quả nghiên cứu hệ số áp lực nước lỗ rỗng, tác giả lựa chọn kết quả thí 

nghiệm có độ lún cao nhất khi quan trắc lún sau cắt trượt theo thời gian với thí nghiệm 

có độ lệch pha θ= 900. 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 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 

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. Tại cùng độ biến dạng cắt 

trượt, điều kiện cắt trượt động chu kỳ đa phương có số lượng chu kỳ càng lớn thì gây 

ra độ lún càng cao. Kết quả này cho thấy điều kiện cắt trượt động gồm phương gia 

tải, cường độ và thời lượng gia tải đều ảnh hưởng đến độ lún sau cắt trượt của đất bùn 

á sét hệ tầng Phú Bài.  
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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 

Với điều kiện cắt trượt động chu kỳ có độ biến dạng γ ≥ 1,94% thì độ lún sau cắt 

trượt của nền đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài có thể đạt đến εv ≈ 4,47%. Vì vậy với nền đất 

có bề dày 10m thì độ lún có thể lên tới 44,7cm nếu bị lún dưới tải trọng động. Đồng thời 

do đặc tính thoát nước nhanh và do đó độ lún sau cắt trượt động xảy ra tức thời nên đây 

là giá trị ảnh hưởng rất lớn đến độ ổn định của công trình xây dựng (hình 3.26). 

Kết luận chương 3:  

Từ các kết quả nghiên cứu ở chương 3, có thể rút ra các kết luận như sau: 

- 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 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 9,41kPa, trung bình 8,01kPa. Đất thuộc hệ tầng Phú Vang: cu của bùn á sét thay 
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đổi trong khoảng từ 8,5 đến 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: ccu’ = 4,6- 13,5; cu’ = 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 = 54,7-65,1 kPa thấp hơn bùn sét Pc = 

58,15-69,525kPa. 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 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). 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. 

- 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 lỗ rỗng 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 lớn hơn đơn phương. 

- Thành phần vật chất, tính chất cơ lý của đất yếu cùng với cấu trúc nền quyết 

định giải pháp xử lý nền móng và ổn định công trình. Để có cơ sở khoa học lựa chọn, 

tính toán, thiết kế các giải pháp xử lý nền được chính xác và phù hợp thì cần phải 

phân chia cấu trúc nền kết hợp kết quả nghiên cứu về đặc tính xây dựng của đất loại 

sét yếu Holocen. 
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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 

Khi sử dụng đất làm nền, cần phải điển hình hóa mô hình nền thông qua phân 

chia CTN đất yếu để phục vụ cho việc lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu, tính toán 

trong thiết kế xử lý nền và thiết kế móng công trình. 

Cơ sở để phân chia CTN đất yếu là dựa vào đặc điểm tính chất xây dựng của 

đất nền trong đó quan trọng nhất là địa tầng (đặc điểm phân bố các lớp đất theo chiều 

sâu), quan hệ giữa các lớp đất (trên và dưới đất yếu), đặc điểm ĐCTV (mực nước 

dưới đất).  

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 [54]. 

- Địa tầng phản ánh các đặc điểm về thành phần đất đá cũng như sự sắp xếp 

không gian của chúng. Trong nghiên cứu CTN đặc biệt là CTN đất yếu, sự biến đổi 

bề dày và đặc tính bất đồng nhất về địa tầng của đất yếu ảnh hưởng nhiều đến quá 

trình làm việc giữa công trình và nền đất. Chúng làm phức tạp hóa khả năng truyền 

tải trọng của công trình, kết quả làm xuất hiện các biến dạng không đều trong cấu 

trúc nền đất yếu. Trong nghiên cứu về CTN đất yếu, sự biến đổi bề dày và đặc tính 

bất đồng nhất về địa tầng của đất yếu ảnh hưởng rất lớn đến quá trình làm việc giữa 

công trình và nền đất. Vì vậy, trong phạm vi chiều sâu nghiên cứu trên dưới 30 m, 

cần xem xét 3 nhóm thành tạo đất đá có quan hệ địa tầng:  
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+ Phần đất đá phân bố trên đất yếu là những thành tạo đất đá có khả năng thoát 

nước hoặc không thoát nước và có ý nghĩa quan trọng khi chọn giải pháp xử lý nền. 

Trong các kiểu cấu trúc nền ở khu vực nghiên cứu, đất đá phía trên đất yếu là những 

thành tạo đất rời, đất dính được hình thành từ nhiều nguồn gốc khác nhau. 

+ Phần đất loại sét yếu Holocen: Thành phần vật chất của đất yếu loại sét có ý 

nghĩa quyết định nhiều đến độ bền, sức chịu tải và đặc tính biến dạng của chúng. 

Thành phần vật chất và tính chất cơ lý của đất được quyết định bởi yếu tố tuổi, nguồn 

gốc thành tạo, bề dày, sự phân bố trong không gian cũng như mối liên hệ giữa đất 

yếu loại sét với đất đá xung quanh trong CTN. Đất yếu khu vực nghiên cứu được hình 

thành từ nguồn gốc khác nhau. 

+ Phần đất đá phân bố dưới đất yếu có ý nghĩa quan trọng khi lựa chọn giải 

pháp xử lý nền, quyết định khả năng thoát nước bên dưới của nền đất yếu xử lý, đồng 

thời nâng cao hiệu quả công tác xử lý nền. Trong phạm vi chiều sâu 30 m ở khu vực 

nghiên cứu, đất đá phân bố dưới đất yếu có thể là các thành tạo trầm tích đất rời, đất 

dính nguồn gốc khác nhau. 

- Tính chất cơ lý đất đá thể hiện chủ yếu ở độ bền, tính biến dạng và sự nhạy 

cảm của đất đá trước các tác động bên ngoài. Tính chất cơ lý của đất đá được hình 

thành trong suốt quá trình thành tạo, tồn tại của chúng trong môi trường địa chất và 

phụ thuộc vào thành phần vật chất, nguồn gốc, tuổi địa chất, điều kiện tồn tại và các 

biến đổi về sau. Mỗi loại đất đá khác nhau ứng với Tính chất cơ lý riêng, có khả năng 

xây dựng ở các mức độ khác nhau và đôi lúc không cần đến giải pháp xử lý. Khi 

nghiên cứu cấu trúc nền, đặc biệt là CTN đất yếu thì cần phải xem xét đánh giá chi 

tiết. Tính chất cơ lý của các thành tạo đất đá phân bố phía trên đất yếu, phần đất yếu 

và phần đất đá phân bố dưới đất yếu. 

 + Phần đất đá phân bố phía trên đất yếu có vai trò rất quan trọng quyết định 

đến sự ổn định của công trình cũng như hiệu quả giải pháp xử lý nền. Do đó, cần làm 

sáng tỏ thành phần vật chất, chiều dày, độ bền, độ biến dạng, nhất là sức chịu tải và 

khả năng thoát nước của nền đất, trên cơ sở đó lựa chọn giải pháp xử lý nền hợp lý.  
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+ Phần đất yếu: Việc lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu phụ thuộc vào bề 

dày đất yếu, vị trí phân bố của đất yếu trong CTN và TCCL đất yếu. Trong đó, TCCL 

của đất yếu có vai trò rất quan trọng trong dự báo chính xác về độ lún và ổn định của 

nền. Đất yếu loại sét yếu Holocen vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có 

TCCL bất đồng nhất theo diện và chiều sâu phân bố. Vì vậy, phân chia CTN và đánh 

giá chi tiết TCCL của các thành tạo đất loại sét yếu Holocen là cần thiết. 

+ Phần đất đá phân bố dưới đất yếu có vai trò quan trọng khi lựa chọn giải 

pháp xử lý cũng như đảm bảo độ ổn định của công trình. Khi nghiên cứu cần đánh 

giá chi tiết tính chất cơ lý, nhất là sức chịu tải và khả năng thoát nước của đất đá là 

những yếu tố quyết định khả năng thoát nước bên dưới của nền đất yếu, đồng thời 

nâng cao hiệu quả giải pháp xử lý nền đất yếu. Trong khu vực nghiên cứu, phía dưới 

đất yếu là các thành tạo đất rời, đất dính có tuổi, nguồn gốc khác nhau nên cần phải 

phân chia cấu trúc nền và đánh giá TCCLcủa chúng. 

- Đặc điểm ĐCTV phản ánh sự có mặt và ảnh hưởng của nước dưới đất đối 

với CTN đất. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, nước dưới đất trong đất nền có 

thể gây nên các vấn đề như tính ăn mòn vật liệu, khả năng ngập úng khi xây dựng các 

công trình dẫn đến làm thay đổi trạng thái của đất đá, gây nên các quá trình biến dạng 

của đất đá do thay đổi áp lực nước lỗ rỗng, … Nước trong CTN và nước tồn tại trong 

môi trường địa chất xung quanh thường là một thể thống nhất, nên cần làm sáng tỏ 

mối quan hệ giữa chúng. Điều    này không những có ý nghĩa khi chọn sơ đồ tính toán 

cho nền đất, mà còn cho phép   dự báo được các biến đổi xảy ra trong CTN đất khi 

có sự thay đổi của môi trường địa chất. 

- Các yếu tố của công trình dự định xây dựng như: tải trọng, loại tải trọng, ... 

là yếu tố rất quan trọng quyết định ranh giới, khả năng biến dạng và sự phân bố lực 

trên CTN đang xét. 

- Ngoài các yếu tố cơ bản nêu trên, cần phải xét tới môi trường xung quanh 

(điều kiện nhiệt ẩm, quy mô và giải pháp móng của các công trình lân cận, các tác 

nhân kỹ thuật khác như đường dây điện, cáp ngầm, đường ống nước thải, ....). Đặc 

biệt là trong điều kiện khí hậu cực đoan, vai trò của các yếu tố nhiệt ẩm rất quan trọng 
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đổi với sự ổn định của CTXD.Việc phân chia CTN được tiến hành dựa trên sự có mặt 

của phức hệ địa tầng nguồn gốc đất loại sét yếu Holocen có trong CTN. Dựa vào đặc 

điểm bất đồng nhất của một yếu tố nào đó có ý nghĩa quyết định những đặc tính riêng 

biệt quan trọng của CTN để chia kiểu thành các dạng khác nhau. Căn cứ vào sự phân 

tích và hệ thống hóa các tài liệu về điều kiện ĐCCT như báo cáo cáo khảo sát ĐCCT 

(bao gồm hình trụ các lỗ khoan, kết quả thí nghiệm hiện trường và trong phòng), kết 

hợp với sơ đồ ĐCCT vùng nghiên cứu và các tài liệu khoa học khác có liên quan. 

Như vậy, dựa vào chiều sâu phổ biến của các hố khoan khảo sát trong phạm 

vi nghiên cứu để phân chia CTN khu vực từ mặt đất tự nhiên đến chiều sâu phổ biến 

của các lỗ khoan. Trong khoảng chiều sâu này sẽ xác định được các hệ tầng chính và 

đánh giá sơ bộ hệ tầng nào ảnh hưởng nhiều nhất đến công trình nghiên cứu và loại 

ảnh hưởng mà hệ tầng sẽ gây ra cho công trình. 

Việc phân chia CTN, đặc biệt là CTN đất yếu vùng nghiên cứu có ý nghĩa rất 

lớn: Cho phép sử dụng hợp lý các kiểu CTN trong thiết kế xây dựng công trình; Rút 

ra các kinh nghiệm trong thiết kế - thi công nền đường theo các đơn vị CTN, đặc biệt 

CTN đất yếu; Cung cấp cơ sở khoa học để định hướng cho việc lựa chọn, thiết kế, 

giải pháp xử lý hiệu quả. Phân chia CTN, đặc biệt CTN đất yếu được thực hiện theo 

nguyên tắc đi từ Kiểu CTN - Phụ kiểu CTN - Dạng CTN.   

4.1.1.2.  Nguyên tắc phân chia các kiểu cấu trúc nền  

Khi phân chia CTN, nền đất yếu sẽ được phân ra các đơn vị CTN. Đơn vị lớn 

nhất là kiểu kí hiệu bằng chữ số La Mã (I, II, III, …); dưới kiểu là phụ kiểu, kí kiệu 

bằng chữ cái (A, B, C, …); dưới phụ kiểu là dạng, kí hiệu bằng chữ số thường (1, 2, 

3, 4, …); nếu cần có thể đến phụ dạng, kí hiệu bằng chữ thường (a, b, c, …) …. 

Ví dụ: I.A.1 được hiểu là kiểu CTN I, phụ kiểu A, dạng 1; I.B.2 tương tự là 

Kiểu CTN I, phụ kiểu B, dạng 3, … 

a) Kiểu CTN  

Được phân chia dựa trên số lượng lớp đất có mặt trong phạm vi chiều sâu 

nghiên cứu (trong luận án này, nếu có 2 hoặc nhiều lớp đất yếu nằm liền nhau theo 
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độ sâu được gộp lại coi như 1 lớp đất yếu). Kiểu được kí hiệu bằng các chữ số La Mã 

I, II…  

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 

Trong mỗi kiểu CTN lại được phân chia ra các phụ kiểu CTN. Để phục vụ cho 

việc thiết kế và tính toán xử lý nền (bằng cọc cát, các giải pháp thoát nước thẳng 

đứng, tính toán sức chịu tải của cọc, …) trong cả ba kiểu CTN đều phân ra các phụ 

kiểu dựa vào lớp đất nằm dưới lớp đất yếu với phạm vi chiều sâu trên dưới 30m. Trên 

cơ sở đó, trong vùng nghiên cứu, 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. 

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).  
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SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC KIỂU CẤU TRÚC NỀN ĐẤT YẾU HOLOCEN VÙNG NGHIÊN CỨU  

 
Hình 4.1. Sơ đồ phân bố các kiểu cấu trúc nền đất yếu Holocen vùng nghiên cứu tỉ lệ 1:50.000 (thu nhỏ)
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Bảng 4.1. Thuyết minh phân chia các đơn vị cấu trúc nền và kiến nghị giải pháp nền móng 

Đơn vị cấu truc nền 

Địa tầng Đặc điểm địa tầng  
Đặc điểm 

ĐCTV 
TCCL đất nền 

Kiến nghị các giải pháp nền, móng Vị trí 

phân bố các 

dạng cấu trúc 

nền 
Kiểu 

Phụ 

kiểu 
Dạng 

Nhà công nghiệp dân 

dụng 

Đường giao 

thông 

I IA IA1 
 

- Đất yếu thuộc hệ tầng 

Phú vang ambQ2
2-3pv. Bề 

dày đất yếu mỏng, từ 1,23-

1,8m 

- Bên dưới là cát hạt trung 

màu xám xi măng, chặt 

vừa mQ2
1-2pb, dày 4,1-

8,3m 

Tầng chứa 

nước là 

nước ngầm 

: Độ sâu 

mực nước 

0,5 đến 3-

5,0 m; phổ 

biến ở độ 

sâu 1,0-2,0 

m và dao 

động theo 

mùa. 

- Đất loại sét yếu (sét chảy, bùn sét, bùn 

sét pha) ambQ2
2-3pv có w=45,1-74,28%, 

γw = 1,532 – 1,648 g/cm2, γd = 9,66 – 

1,648g/cm2, Gs = 2,609 – 2,638 g/cm2, Sr 

= 86,73 – 99,26%, e0 =1,36 – 2,00 , IP = 

9,6 – 25,36 , Is=1,05 – 1,40, c = 3,04 – 

10,10, φ = 2025’ - 5018’, a = 10,87 – 

27,7Kpa-1. 

- Đất cát hạt trung màu xám trắng, 

xám đen, chặt vừa mQ2
1-2pb có Gs = 2,65 

– 2,67 KN/m2, emax = 0,95 – 0,99, emin = 

0,65 – 0,69, αc = 340 - 360, αw = 230 - 250, 

Cu = 2,0 – 2,5, Cc = 0,83 – 1,56. Tính 

chất xây dựng trung bình 

 

Nhà < 3 tầng có thể sử 

dụng cọc tre xử lý lớp đất 

yếu; 

Nhà < 5 tầng: móng 

nông, đáy móng đặt vào 

lớp cát, lớp đất yếu được 

bóc bỏ; 

Nhà thấp tầng >5: móng 

cọc ma sát, mũi cọc cắm 

sâu vào lớp cát tùy thuộc 

quy mô tải trọng 

 

Sử dụng 

giái pháp 

thay thế: 

đào bỏ toàn 

bộ đất yếu, 

trải vải địa 

kỹ thuật, 

thay bằng 

lớp đất tốt 

hơn. 

Phân bố trong 

các trảng cát 

ở Hải Lăng, 

Phong Điền, 

ven sông Đại 

Giang (Phú 

Lộc) 

 

- Lớp đất yếu thuộc hệ tầng 

Phú Bài ambQ2
1-2pb, nằm 

ngay trên mặt. Bề dày đất 

yếu nhỏ 1,8m; 

- Dưới là lớp cát hạt trung 

đến thô màu xám trắng, 

chặt vừa đến chặt mQ1
3px 

 

Tầng chứa 

nước 

holocen 

(qh) là 

nước ngầm. 

Độ sâu mực 

nước 0,5 

đến 1-2,0m; 

phổ biến ở 

độ sâu 1,0-

2,0m, pH= 

6,0-7,5 

 

- Đất loại sét yếu (sét chảy, bùn sét, bùn 

sét pha) ambQ2
1-2pv có w=40,18-61,50%, 

γw = 1,513 – 1,638g/cm2, γd = 1,156 – 

1,628g/cm2, Gs = 2,569 – 2,638 g/cm2, Sr 

= 82,63 – 99,37%, e0 =1,22 – 1,79 , IP = 

11,35 – 24,5 , Is=1,05 – 1,36, c = 5,00 – 

9,6, φ = 4001’ - 7026’, a = 10,03 – 

20,7Kpa-1. Đất cát hạt trung đến thô màu 

xám trắng, kết cấu chặt vừa đến chặt 

mQ1
3px có w = 18,66-21,56, Gs = 2,60 – 

2,64g/gm2, emax = 0,935 – 0,957, emin = 

0,527 – 0,539, αc = 28028’ - 31006’, αw = 

22033 - 24049’, φ= 33020’, E0 = 

19300Kpa. 

Phân bố ở 

Phú Bài 

(Huế) 
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IA2 

 

- Tương tự dạng IA1 

- Bề dày lớp đất yếu từ 3,0-

3,6m 

Tương tự 

dạng IA1 

Tương tự dạng IA1 Nhà < 3 tầng có thể sử 

dụng cọc tre xử lý lớp đất 

yếu; 

Nhà thấp tầng >4 tầng: 

móng cọc ma sát, mũi 

cọc sâu vào lớp cát tùy 

thuộc quy mô tải trọng 

Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc 

vật liệu rời 

Hải Lăng, 

Phong Điền, 

Gio Mỹ (Gio 

Linh), sông 

Đại Giang 

(Phú Lộc) 

IA3 

 

- Đất yếu ambQ2
2-3pv dày 

5,6-7,5m. 

và ambQ2
1-2pb dày 6,9-8m. 

Tổng chiều dày lớp đất yếu 

là 18-20,1m. 

 - Bên dưới các lớp đất yếu 

là sét amQ1
3px màu xám 

đen, xám vàng, xám trắng, 

dẻo mềm đến dẻo cứng dày 

>7,6m. 

 

Tương tự 

dạng IA1 

Đất yếu ambQ2
2-3pv, cát hạt trung màu 

xám xi măng kết cấu chặt vừa mQ2
1-2pb 

tương tự dạng IA1, đất yếu ambQ2
1-2pb 

tương tự phụ dạng IA1 

Sét amQ2
1-2pb màu xám vàng, xám trắng, 

dẻo cứng có w=26,04-28,08%, γw = 1,85 

– 1,88g/gm2, γd = 1,45 – 1,49g/cm2, Gs = 

26,9 – 27,0 KN/m2, Sr = 84,12 – 90,29%, 

e0 =0,82 – 0,86 , Ip = 17,87 – 20,33 , 

Is=0,29 – 0,32, c = 17,0 – 17,7Kpa, φ = 

15011’ - 15050’, a = 5,9 –6,1Kpa-1. 

    Nhà 2-3 tầng có thể sử 

dụng móng bè; 

     Nhà thấp tầng (>3 

tầng): sử dụng móng cọc 

ma sát, mũi cọc tựa vào 

lớp cát. 

  Sử dụng 

giải pháp 

thoát nước 

thẳng đứng 

(bấc thấm, 

giếng cát - 

cố kết thoát 

nước 2 

chiều); Cọc 

đất - xi 

măng, cọc 

đất - vôi; 

cọc cát đầm 

chặt. 

Phân bố ở 

Phú Mỹ 

(Thuận An), 

Tân Mỹ (Phú 

Vang), Triệu 

Phong, Hải 

Thành, Hải 

Thọ (Hải 

Lăng) 

IB IB1 

 

-Trên mặt lộ ra tầng đất 

yếu ambQ2
2-3pv. Bề dày 

lớp đất yếu mỏng, từ 1,23-

1,8m 

Dưới lớp đất yếu là sét, á 

sét amQ2
1-2pb màu xám 

trắng, xám nhạt, vàng nhạt, 

loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng, dày 

>2,7m 

Nước 

ngầm, độ 

sâu mực 

nước 0,5 

đến 3-5,0 

m; phổ biến 

ở độ sâu 

1,0-2,0 m 

và dao động 

theo mùa. 

- Đất loại sét yếu (sét chảy, bùn sét, bùn 

sét pha) ambQ2
2-3pv tương tự IAI 

- Đất cát hạt trung màu xám trắng, 

xám đen, chặt vừa mQ2
1-2pb có Gs = 2,65 

– 2,67 g/cm2, emax = 0,95 – 0,99, emin = 

0,65 – 0,69, αc = 340 - 360, αw = 230 - 250, 

Cu = 2,0 – 2,5, Cc = 0,83 – 1,56. Tính 

chất xây dựng trung bình 

Nhà < 5 tầng: móng 

nông, đáy móng đặt vào 

lớp sét, á sét, lớp đất yếu 

được bóc bỏ; 

Nhà thấp tầng >5: móng 

cọc ma sát, mũi cọc sâu 

vào lớp sét, á sét. Độ sâu 

tùy thuộc quy mô tải 

trọng, và khảo sát bổ 

sung sẽ quyết định 

 

Sử dụng 

giái pháp 

thay thế: 

đào bỏ toàn 

bộ đất yếu, 

trải vải địa 

kỹ thuật, 

thay bằng 

lớp đất tốt 

hơn. 

Hải Lăng, 

Phong Điền, 

Gio Mỹ (Gio 

Linh), sông 

Đại Giang 

(Phú Lộc) 
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IB2 

 

-Đất yếu thuộc hệ tầng Phú 

Vang ambQ2
2-3pv, nằm 

ngay trên mặt. 

 Bề dày từ 3,0-8m 

 Dưới là lớp sét amQ2
1-2pb 

màu xám vàng, xám trắng, 

dẻo cứng, dày > 2m 

Tương tự 

dạng IA1 

 

Tương tự dạng IB1. Sét amQ2
1-2pb màu 

xám vàng, xám trắng, dẻo cứng có 

w=26,04-28,08%, γw = 1,85 – 1,88g/gm2, 
γd = 1,45 – 1,49g/cm2, Gs = 26,9 – 27,0 

KN/m2, Sr = 84,12 – 90,29%, e0 =0,82 – 

0,86 , Ip = 17,87 – 20,33 , Is=0,29 – 0,32, 

c = 17,0 – 17,7Kpa, φ = 15011’ - 15050’, 

a = 5,9 –6,1Kpa-1. 

   Nhà đến 3 tầng, tùy 

thuộc vào bề dày lớp đất 

yếu (ấp xỉ 3m) mà có thể 

xử lý nền bằng cọc tre.      

    Kiến nghị:    Nhà đến 

5 tầng nên sử dụng giải 

pháp cọc cát, cọc Đ-XM, 

Đ-V.  

  Nhà > 5 tầng nên sử 

dụng móng cọc bê tông.  

  Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc 

vật liệu rời 

hoặc cọc Đ-

XM, Đ-V. 

Hải Lăng, 

Phong Điền, 

Gio Mỹ (Gio 

Linh), sông 

Đại Giang 

(Phú Lộc) 

IB3 

 

- Lớp đất yếu  thuộc các hệ 

tầng Phú Vang  ambQ2
2-

3pv và Phú Bài ambQ2
1-

2pb, tổng chiều dày là 15-

21,0m 

- Bên dưới là sét amQ1
3px 

màu xám đen, xám vàng, 

xám trắng, dẻo mềm đến 

dẻo cứng dày > 7,6m. 

Tương tự 

dạng IA1 

Đất yếu ambQ2
2-3pv, cát hạt trung màu 

xám xi măng kết cấu chặt vừa mQ2
1-2pb 

tương tự dạng IA1, đất yếu ambQ2
1-2pb 

tương tự phụ dạng IB1 

Sét amQ2
1-2pb màu xám vàng, xám trắng, 

dẻo cứng có w=26,04-28,08%, γw = 1,85 

– 1,88g/gm2, γd = 1,45 – 1,49g/cm2, Gs = 

2,69 – 2,70 g/cm2, Sr = 84,12 – 90,29%, 

e0 =0,82 – 0,86 , Ip = 17,87 – 20,33 , 

Is=0,29 – 0,32, c = 17,0 – 17,7Kpa, φ = 

15011’ - 15050’, a = 5,9 –6,1Kpa-1. 

   

     Nhà 2-3 tầng có thể sử 

dụng móng bè; 

     Nhà thấp tầng (>3 

tầng): sử dụng móng cọc 

ma sát, mũi cọc tựa vào 

lớp sét. 

    

   Nên sử 

dụng giải 

pháp thoát 

nước thẳng 

đứng (bấc 

thấm - tính 

cố kết thoát 

nước 1 

chiều) hoặc 

cọc cát đầm 

Hải Thọ, Hải 

Thành (Hải 

Lăng), Tân 

Mỹ, Thuận 

An, Phú 

Thượng (Phú 

Vang), Phong 

Bình (Phong 

Điền) 

II IIA IIA1 

 

- Trên mặt là lớp sét,  á sét 

amQ2
2-3pv màu xám vàng 

xám nhạt, dày 2-2,5m 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

dày 1,5-2,74m thuộc hệ 

tầng Phú Vang ambQ2
2-3pv 

hoặc Phú Bài  ambQ2
1-2pb 

- Dưới lớp đất yếu là cát 

hạt trung mQ2
1-2pb màu 

xám xi măng, chặt vừa,  

dày > 4,1-8,3m 

Tương tự 

dạng IA1 

Sét, sét pha amQ2
2-3pv có w=31,8-32,9%, 

γw = 1,87 g/cm2, γd = 1,407 g/cm2, Gs = 

26,9g/cm2, Sr = 97%, e0 =0,91 , Ip = 11,9 

– 14,1 , Is=0,445 – 0,532, c = 12,9Kpa, φ 

= 9020’, a = 3,9 –5,1Kpa-1. 

Đất yếu ambQ2
2-3pv, cát hạt trung màu 

xám xi măng kết cấu chặt vừa mQ2
1-2pb, 

đất yếu ambQ2
1-2pb tương tự phụ dạng 

IA1 

 

    Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng nên sử 

dụng móng cọc bê tông, 

mũi cọc tựa vào lớp cát 

trung 

  Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc 

vật liệu rời. 

Cầu Như Ý, 

khách sạn 

Century, Hải 

Quan (Huế), 

Tam Giang - 

Cầu Hai, Hải 

Lăng, Phong 

Điền, Gio 

Châu 
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IIA2 

 

- Trên mặt là lớp sét, á sét  

amQ2
2-3pv,màu xám vàng 

xám, dày 2-2,5m; 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

ambQ2
2-3pv  hoặc ambQ2

1-

2pb. Bề dày 3-10m 

- Dưới đất yếu là lớp cát 

hạt trung mQ2
1-2pb màu 

xám xi măng, chặt vừa dày 

> 4,1 m 

Tương tự 

dạng IA1 

Sét, sét pha amQ2
2-3pv có w=31,8-32,9%, 

γw = 1,87 g/cm2, γd = 1,407 g/cm2, Gs = 

26,9g/cm2, Sr = 97%, e0 =0,91 , Ip = 11,9 

– 14,1 , Is=0,445 – 0,532, c = 12,9Kpa, φ 

= 9020’, a = 3,9 –5,1Kpa-1. 

Đất yếu ambQ2
2-3pv, ambQ2

1-2pb, cát hạt 

trung màu xám xi măng kết cấu chặt vừa 

mQ2
1-2pb tương tự dạng IA1 

 

    Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng nên sử 

dụng móng cọc bê tông, 

mũi cọc tựa vào lớp cát 

trung 

  Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc 

vật liệu rời 

(cọc cát). 

Hải Lăng, 

Phong Điền, 

Xóm Cát, 

Trúc Lâm; 

ven sông 

Hiếu, Thạch 

Hãn, Cánh 

Hòm, bờ phải 

sông Đại 

Giang, sông 

Ô Lâu, sông 

Hương 

IIA3 

 

- Trên mặt á sét amQ2
2-3pv  

màu xám vàng, xám xanh, 

trạng thái dẻo mềm đến 

dẻo cứng, dày 1,0-2,4m. 

- Lớp đất yếu ambQ2
1-2pb 

dày từ 15-30,4m 

- Bên dưới lớp đất yếu là 

lớp cát hạt trung mQ1
3px 

màu xám trắng, chặt vừa, 

dày >1,0-3,5m 

Tương tự 

dạng IIB3 

Đất amQ2
2-3pv, tương tự dạng IA1, 

Đất yếu ambQ2
1-2pb tương tự dạng IB1 

Cát hạt trung màu xám trắng, kết cấu chặt 

vừa mQ1
3px tương tự dạng IB1 

    Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng nên sử 

dụng móng cọc bê tông, 

mũi cọc tựa vào lớp cát 

trung 

     Nên sử 

dụng giải 

pháp thoát 

nước thẳng 

đứng (bấc 

thấm) hoặc 

cọc cát đầm 

Cầu Gia Hội 

(Huế), cầu 

Đông Ba 

(Huế), cầu 

Dưỡng 

Mong, đường 

An Vân 

Dương, nước 

khoáng nóng 

Tân Mỹ, 

Phong Bình, 

nội thành 

Huế, nam 

sông Hương, 

Vỹ Dạ  
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IIB 

IIB1 

 

- Trên mặt là lớp sét,  á sét 

amQ2
2-3pv màu xám vàng, 

xám nhạt, đôi chỗ kẹp cát 

mịn, dẻo mềm, dày 4m 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

dày 2,3-3,0m  (ambQ2
2-3pv 

hoặc ambQ2
1-2pb) 

- Dưới lớp đất yếu là sét,  á 

sét amQ2
1-2pb màu xám 

trắng, xám nhạt, vàng nhạt, 

loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng dày > 

2,7 m. 

Tương tự 

dạng IA1 

Đất sét pha màu xám vàng xám nhạt, đôi 

chỗ kẹp cát mịn, dẻo mềm amQ2
2-3pv 

tương tự dạng IIA1 

Đất yếu ambQ2
2-3pv, ambQ2

1-2pb  tương 

tự dạng IA1, 

Sét, sét pha amQ2
1-2pb hoặc amQ1

3px màu 

xám trắng, xám nhạt, vàng nhạt, loang lổ 

đỏ trạng thái dẻo mềm đến nửa cứng có 

w=27,12-29,15%, γw = 1,87 – 1,89g/cm2, 
γd = 1,45 – 1,49KN/m2, Gs = 2,65 – 2,71 

KN/m2, Sr = 85,17 – 91,23%, e0 =0,79 – 

0,83 , Ip = 18,12 – 21,31 , Is=0,30 – 0,33, 

c = 16,9 – 17,6Kpa, φ = 14025’ - 15010’, 

a = 6,5 –7,0Kpa-1. 

    Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng có thể 

sử dụng giải pháp móng 

nông sau khi xử lý nền 

bằng cọc vật liệu rời. 

Cũng có thể sử dụng 

móng cọc bê tông, mũi 

cọc tựa vào lớp sét, á sét 

dẻo mềm - dẻo cứng 

    Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc cát 

để xử lý 

nền. 

 

IIB2 

 

- Trên mặt là lớp sét, á sét 

amQ2
2-3pv xám vàng, xám 

nhạt, đôi chỗ kẹp cát mịn, 

dẻo mềm , dày 4m 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

ambQ2
2-3pv  dày 3-6m 

hoặc ambQ2
1-2pb, dày 3-

10m. 

 Dưới lớp đất yếu là sét, á 

sét amQ2
1-2pb màu xám 

trắng, xám nhạt, vàng nhạt, 

loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng dày 

>2,7 m 

Tương tự 

dạng IA1 

Đất sét pha màu xám vàng xám nhạt, đôi 

chỗ kẹp cát mịn, dẻo mềm amQ2
2-3pv 

tương tự dạng IIA1 

Đất yếu ambQ2
2-3pv tương tự dạng IA1, 

Sét, sét pha amQ1
3px màu xám trắng, xám 

nhạt, vàng nhạt, loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng có w=27,12-29,15%, 

γw = 1,87 – 1,89g/cm2, γd = 1,4,5 – 

1,4,9g/cm2, Gs = 26,5 – 27,1 KN/m2, Sr = 

85,17 – 91,23%, e0 =0,79 – 0,83 , Ip = 

18,12 – 21,31 , IS=0,30 – 0,33, c = 16,9 – 

17,6Kpa, φ = 14025’ - 15010’, a = 6,5 –

7,0Kpa-1. 

     Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng nên sử 

dụng móng cọc bê tông, 

mũi cọc tựa vào lớp lớp 

sét, á sét dẻo mềm - nửa 

cứng. 

    Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc cát 

hoặc cọc cát 

đầm (nếu bề 

dày lớp đất 

yếu lớn) để 

xử lý nền. 

sông Hiếu, 

Triệu Đại, 

Hải Thọ, Hải 

Thiện, 

Hương Sơn, 

Nam Sông 

Hương, Nam 

Vĩ Dạ và một 

ít ở khu vực 

Bắc sông 

Hương 
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IIB3 

 

- Trên mặt là lớp sét,  á sét 

màu xám vàng, xám nhạt, 

đôi chỗ kẹp cát mịn, dẻo 

mềm amQ2
2-3pv, dày 4m. 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

ambQ2
1-2pb, dày >10m 

- Dưới lớp đất yếu là sét,  á 

sét amQ2
1-2pb màu xám 

trắng, xám nhạt, vàng nhạt, 

loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng dày > 

2,7 m. 

Tương tự 

dạng IA1 

Đất sét pha màu xám vàng xám nhạt, đôi 

chỗ kẹp cát mịn, dẻo mềm amQ2
2-3pv 

tương tự dạng IIA1 

Đất yếu ambQ2
2-3pv tương tự dạng IA1, 

Sét, sét pha amQ1
3px màu xám trắng, xám 

nhạt, vàng nhạt, loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng có w=27,12-29,15%, 

γw = 1,87 – 1,89g/cm2, γd = 1,4,5 – 

1,4,9g/cm2, Gs = 26,5 – 27,1 KN/m2, Sr = 

85,17 – 91,23%, e0 =0,79 – 0,83 , Ip = 

18,12 – 21,31 , IS=0,30 – 0,33, c = 16,9 – 

17,6Kpa, φ = 14025’ - 15010’, a = 6,5 –

7,0Kpa-1. 

     Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng (>3 

tầng) nên sử dụng móng 

cọc bê tông, mũi cọc tựa 

vào lớp lớp sét, á sét dẻo 

mềm - nửa cứng. 

    Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc cát 

đầm hoặc 

thoát nước 

thẳng đứng 

để xử lý nền 

Quảng Công 

(Quảng 

Điền), Phong 

Bình (Phong 

Điền), Hải 

Thọ (Hải 

Lăng), Triệu 

Đại (Triệu 

Phong) 

III IIIA IIIA1 

 

- Trên cùng là đất đắp dày 

1,9m, tiếp đến là lớp cát 

hạt nhỏ-trung màu xám 

đen, xốp aQ2
2-3pv dày 1,2-

2,1m. 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

ambQ2
1-2pb, dày 2,6-3m. 

- Dưới lớp đất yếu là lớp 

cát hạt nhỏ lẫn mùn thực 

vật, xám đen aQ2
1-2pb dày 

> 1,6m 

Tương tự 

dạng IA1 

Cát hạt nhỏ-trung màu xám đen, xốp 

aQ2
2-3pv có W = 17,54%, Gs = 

26,7KN/m2, emax = 0,854, emin = 0,512, αc 

= 23045’, αw = 19032’, φ= 25030’ 

Đất yếu ambQ2
1-2pb tương tự dạng IB1 

Cát hạt nhỏ lẫn mùn thực vật, xám đen 

aQ2
1-2pb có w = 18,9-19,62, Gs = 

2,64g/cm2, emax = 0,928 – 0,93, emin = 

0,525 – 0,53, αc = 29042’ - 31003’, αw = 

22008 - 23009’, φ= 33020’ 

 

   Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng (>3 

tầng) nên sử dụng móng 

cọc bê tông, mũi cọc tựa 

vào lớp cát mịn. 

Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc cát 

để xử lý nền 

Cầu Cửa Việt 

(Đông Hà), 

cầu An Mô 

(Triệu 

Phong), Lăng 

Cô (Phú 

Lộc), Tam 

Giang - Cầu 

Hai  
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IIIA2 

 

- Trên cùng là đất đắp dày 

1,5m, tiếp đến là lớp cát 

hạt nhỏ-trung màu xám 

đen, xốp aQ2
2-3pv dày 1,5-

2,6m. 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

ambQ2
1-2pb, dày 3,6-4m 

- Dưới lớp đất yếu là lớp 

cát hạt nhỏ lẫn mùn thực 

vật, xám đen aQ2
1-2pb, dày 

> 3,7m 

Tương tự 

dạng IA1 

Cát hạt nhỏ-trung màu xám đen, xốp 

aQ2
2-3pv có w = 17,54%, Gs = 2,67g/cm2, 

emax = 0,854, emin = 0,512, αc = 23045’, αw 

= 19032’, φ= 25030’ 

Đất yếu ambQ2
1-2pb tương tự dạng IB1 

Cát hạt nhỏ lẫn mùn thực vật, xám đen 

aQ2
1-2pb có w = 18,9-19,62, Gs = 

2,64g/cm2, emax = 0,928 – 0,93, emin = 

0,525 – 0,53, αc = 29042’ - 31003’, αw = 

22008 - 23009’, φ= 33020’ 

 

Nhà đến 3 tầng có thể sử 

dụng móng nông; 

Nhà thấp tầng (>3 tầng) 

nên sử dụng móng cọc bê 

tông, mũi cọc tựa vào lớp 

cát mịn. 

Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc cát 

để xử lý nền 

Thành phố 

Huế, Phú Bài, 

Lộc Điền, 

Lộc Trì, Vinh 

Thái (Phú 

Lộc) 

IIIA3 

 

- Trên cùng là đất đắp dày 

2,5m, tiếp đến là lớp cát 

hạt nhỏ-trung màu xám 

đen, xốp (aQ2
2-3pv), dày 

2,2-2,8m 

- Tiếp đến là lớp đất yếu 

ambQ2
1-2pb, dày >10m 

- Dưới lớp đất yếu là lớp 

cát hạt nhỏ lẫn mùn thực 

vật, xám đen (aQ2
1-2pb) 

dày > 2,2m. 

Tương tự 

dạng IA1 

Cát hạt nhỏ-trung màu xám đen, xốp 

aQ2
2-3pv có W = 17,54%, Gs = 

26,7KN/m2, emax = 0,854, emin = 0,512, αc 

= 23045’, αw = 19032’, φ= 25030’ 

Đất yếu ambQ2
1-2pb tương tự dạng IB1 

Cát hạt nhỏ lẫn mùn thực vật, xám đen 

aQ2
1-2pb w = 18,9-19,62, Gs = 2,64g/cm2, 

emax = 0,928 – 0,93, emin = 0,525 – 0,53, 

αc = 29042’ - 31003’, αw = 22008 - 23009’, 

φ= 33020’ 

Nhà đến 3 tầng có thể sử 

dụng móng nông; 

Nhà thấp tầng (>3 tầng) 

nên sử dụng móng cọc bê 

tông, mũi cọc tựa vào lớp 

cát mịn. 

Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc 

cát, thoát 

nước thẳng 

đứng (bấc 

thấm) để xử 

lý nền 

Thành phố 

Huế, Dưỡng 

Mong (Phú 

Vang), Phong 

Điền, Quảng 

Điền 
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IIIB 

IIIB2 

 

- Trên mặt là lớp đất đắp á 

cát ,á sét lẫn sạn sỏi gạch 

ngói nền bê tông hỗn tạp, 

day 1,5-1,6m. Tiếp đến là 

lớp  á sét amQ2
2-3pv màu 

xám vàng, xám nâu, trạng 

thái dẻo mềm đến dẻo 

cứng, bão hòa nước, dày 

0,7-1,1m. 

- Lớp đất yếu bùn á sét, 

bùn sét ambQ2
1-2pb dày từ 

5,8-9,5m. 

- Dưới lớp đất yếu là lớp á 

cát lẫn ít sạn sỏi màu vàng, 

xám vàng (amQ1
3px) trạng 

thái dẻo đến cứng, bão hòa 

nước , dày 8,3-11,3m. 

Tầng chứa 

nước 

holocen 

(qh). Độ 

sâu mực 

nước 0,5 

đến 1-2,0m; 

phổ biến ở 

độ sâu 1,0-

2,0m, nước 

ngầm có 

mức độ 

nghèo nước 

pH= 6,0-7,5 

 

Đất sét pha màu xám vàng xám nhạt, đôi 

chỗ kẹp cát mịn, dẻo mềm amQ2
2-3pv 

tương tự dạng IIA1 

Đất yếu ambQ2
2-3pv tương tự dạng IA1, 

Sét, sét pha amQ1
3px màu xám trắng, xám 

nhạt, vàng nhạt, loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng có w=27,12-29,15%, 

γw = 1,87 – 1,89g/cm2, γd = 1,45 – 

1,49KN/m2, Gs = 2,65 – 2,71 KN/m2, Sr = 

85,17 – 91,23%, e0 =0,79 – 0,83 , Ip = 

18,12 – 21,31 , Is=0,30 – 0,33, c = 16,9 – 

17,6Kpa, φ = 14025’ - 15010’, a = 6,5 –

7,0Kpa-1. 

     Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng (>3 

tầng) nên sử dụng móng 

cọc bê tông, mũi cọc tựa 

vào lớp á cát. 

   Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc 

cát, hoặc có 

thể sử dụng 

giải pháp 

thoát nước 

thẳng đứng 

(bấc thấm) 

để xử lý 

nền. 

Thành phố 

Huế, Phú Mỹ, 

Thuận An 

(Phú Vang), 

Thanh Tân, 

Vĩnh Tu 

(Quảng 

Điền), cầu 

Nhỏ, cầu 

Trung (Hải 

Lăng), sông 

Hiếu (Đông 

Hà), sông 

Thạch Hãn 

(Quảng Trị), 

IIIB3 

 

- Tương tự IIIB2 

- Lớp đất yếu bùn á sét, 

bùn sét ambQ2
1-2pb, dày từ 

10-20m. 

 

Tầng chứa 

nước 

holocen 

(qh). Độ 

sâu mực 

nước 0,5 

đến 1-2,0m; 

phổ biến ở 

độ sâu 1,0-

2,0m, nước 

ngầm có 

mức độ 

nghèo nước 

pH= 6,0-7,5 

 

Đất sét pha màu xám vàng xám nhạt, đôi 

chỗ kẹp cát mịn, dẻo mềm amQ2
2-3pv 

tương tự dạng IIA1 

Đất yếu ambQ2
2-3pv tương tự dạng IA1, 

Sét, sét pha amQ1
3px màu xám trắng, xám 

nhạt, vàng nhạt, loang lổ đỏ trạng thái dẻo 

mềm đến nửa cứng tương tự dạng IIIB2 

    Nhà đến 3 tầng có thể 

sử dụng móng nông; 

    Nhà thấp tầng (>3 

tầng) nên sử dụng móng 

cọc bê tông, mũi cọc tựa 

vào lớp á cát. 

    Nên sử 

dụng giải 

pháp cọc cát 

đầm, hoặc 

thoát nước 

thẳng đứng 

(bấc thấm) 

để xử lý 

nền. 

Thành phố 

Huế, Phú Mỹ, 

Thuận An 

(Phú Vang), 

Thanh Tân, 

Vĩnh Tu 

(Quảng 

Điền), cầu 

Nhỏ, cầu 

Trung (Hải 

Lăng), sông 

Hiếu (Đông 

Hà), sông 

Thạch Hãn 

(Quảng Trị),  
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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 

Đất loại sét yếu Holocen vùng nghiên cứu là bùn sét và bùn á sét, chứa hữu cơ 

và ít vỏ sò với hàm lượng hữu cơ lên tới 10%. Ngoài ra, đất phân bố tập trung ở vùng 
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ĐB ven biển với chiều dày lớp đất lớn (trên dưới 30m) do đó trong đất có thể có chứa 

muối dễ hòa tan.  

Công tác khảo sát địa kỹ thuật còn nhiều thiếu sót trong các khâu lấy mẫu (đất 

và nước), nghiên cứu ĐCTV (chưa xác định được chính xác nước dưới đất là ngầm 

hay có áp); thí nghiệm hiện trường còn rất hạn chế, có thí nghiệm chưa thật phù hợp 

(xuyên tiêu chuẩn trong bùn). Trong phòng, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý chưa đúng 

tiêu chuẩn Nhà nước quy định (bùn vẫn cắt phẳng); thành phần hạt chưa chú ý đến 

hữu cơ và có thể chứa muối); xác định các độ ẩm giới hạn sử dụng nước cất, bão hòa 

mẫu khi nén bão hòa hoặc nén cố kết sử dụng nước cất, còn hạn chế sử dụng các thí 

nghiệm cố kết, cắt ba trục và thí nghiệm các chỉ tiêu động học của đất nền, ….  

Vì vậy, tác giả kiến nghị: tại địa phương, 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. Nội dung cụ thể: 

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). 

  
Hình 4.2. Phối hợp khoan lấy mẫu đất loại sét yếu bằng ống mẫu thành mỏng 

(khách sạn Century Huế) 

+ Xác định chính xác các tầng chứa nước trong phạm vi nghiên cứu, đo mực 

nước 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. 
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- 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). 

    

Hình 4.3. Phối hợp thí nghiệm SPT và VST đất loại sét yếu Holocen (sông Hiếu, 

Quảng Trị) 

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. 
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Hình 4.4. Thí nghiệm nén 3 trục và nén cố kết mẫu đất loại sét yếu Holocen vùng 

nghiên cứu 

Kết luận chương 4:  

- Kết quả nghiên cứu ở chương 4 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. 
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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 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-
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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. 

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 
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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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Phụ lục 15. Bảng tổng hợp vị trí lấy mẫu và số lượng mẫu 

Nơi lấy mẫu  Phụ 

nhóm 

đất  

Loại đất  

Số 

lượng 

mẫu  
Địa danh Kí hiệu 

Đường Phú Mỹ đi Thuận An PM-TA 
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b

Q
2
1

-2
p
b
 

   

Bùn á sét 8 

Bến đò Thanh Tiên - Phú Vang TT-PV Bùn á sét 10 

Bến Vĩnh Tu-Quảng Điền VT-QĐ Bùn á sét 10 

Đường tránh lũ - Quảng Điền TTQĐ Bùn á sét 22 

Phong Bình - Phong Điền PB-PĐ Bùn á sét 14 

Phú Hội - Tp Huế PH-H Bùn á sét 8 

Khách sạn Residence-Tp Huế KSR-H Bùn á sét 12 

Thị Trấn Lăng Cô - Phú Lộc PL-H Bùn á sét 11 

An Mô -Triệu Phong AM-TP Bùn á sét 7 

Cầu Cửa Việt  CV Bùn á sét 5 

Hải Thiện - Hải Lăng HT-HL Bùn á sét 8 

Cầu Bù Lu -Phú Lộc CBL-PL Bùn sét 9 

 Phú Bài - Hương Thủy PB-HT Bùn sét 5 

 Quảng Thành - Quảng Điền QT-QĐ Bùn sét 7 

Dưỡng Mong - Phú Vang DM-PV Bùn sét 9 

Nước khoáng nóng Tân Mỹ KNTM Bùn sét 15 

Đường Chợ Mai đi Tân Mỹ TM-PV Bùn sét 20 

Hải Thọ-Hải Lăng HT-HL Bùn sét 5 

Đập ngăn mặn Sông Hiếu  SH-ĐH Bùn sét 20 

Sông Hiếu tuyến 1 SH 1 - ĐH Bùn sét  35 

Đông Lễ -Đông Lương ĐL-ĐL Bùn sét 5 

Đường chợ Mai đi Tân Mỹ CM-TM 
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m

b
Q

2
2

-3
p
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Bùn á sét 8 

Khách sạn Centurry KSC Bùn á sét 8 

 Đại Giang - Hương Thủy ĐG-HT Bùn á sét 9 

Cầu Cửa Việt CV Bùn á sét 5 

Đông Nam - Quảng Trị ĐN-QT Bùn á sét 25 

Thị trấn Phú Lộc PL Bùn á sét 6 

Đường An Vân Dương  AVD Bùn sét 10 

Hải Thành - Hải Lăng HT-HL Bùn sét 6 

Đông Nam - Quảng Trị ĐN-QT Bùn sét 15 

Hải Thọ-Hải Lăng HT-HL Bùn sét 10 
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Phụ lục 16. Sơ đồ vị trí hố khoan lấy mẫu thí nghiệm 
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Đường Phú 

Mỹ đi 

Thuận An 

PM-TA 

am
b

Q
2
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Bùn 

ásét  
8 

Xtc 0,00 53,19 22,99 23,82 52,39 1,572 1,572 2,578 60,00 1,50 91,83 48,26 31,27 15,99 1,24 11,60 

1336 -3,05 1÷3 S   3,28 3,03 1,50 4,52 0,60 0,62 0,12 2,31 0,15 4,47 2,46 1,81 0,97 0,20 2,05 

v   6,16 13,18 6,29 8,62 3,79 3,94 0,48 3,85 10,22 4,87 5,09 5,77 5,69 16,08 17,06 

Bến đò 

Thanh Tiên 

- Phú Vang 

TT-PV 
Bùn á 

sét 
10 

Xtc 0 40,64 32,06 22,69 47,5 1,579 1,579 2,579 55,86 1,27 94,65 45,19 30,24 14,95 1,15 10,98 

1282 -3,67 3÷4 S   2,32 1,53 2,01 3,02 0,81 0,73 1,27 3,41 0,14 6,62 5,20 3,71 1,73 0,03 0,74 

v   5,71 4,77 8,86 6,36 5,16 4,60 4,94 6,10 11,02 6,99 11,51 12,27 11,57 2,60 6,74 

Bến Vĩnh 

Tu-Quảng 

Điền 

VT-QĐ 
Bùn á 

sét 
10 

Xtc 0 50,23 27,39 22,38 50,82 1,589 1,589 2,609 56,92 1,32 85,21 48,04 31,68 15,36 1,17 10,81 

1331 -3,18 2÷3 S   1,98 1,12 1,29 4,02 1,57 0,39 1,57 4,17 0,18 5,09 6,11 3,18 0,32 0,04 0,77 

v   3,94 4,09 5,76 7,91 9,88 2,47 6,02 7,33 13,64 5,97 12,72 10,04 1,96 3,42 7,12 
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22 

Xtc 0,00 38,51 39,45 22,04 40,18 1,618 1,618 2,579 58,09 1,23 94,99 37,93 22,02 15,91 1,14 15,20 

911 -3,90 1÷2 S   2,53 1,69 2,15 3,07 0,77 0,49 1,57 4,67 0,10 3,65 2,18 1,87 1,09 0,12 1,01 

v   6,57 4,28 9,75 7,64 4,79 3,03 6,08 8,04 8,10 3,84 5,75 8,49 6,85 10,51 6,64 
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1386 -3,10 2÷3 S   3,70 2,52 2,05 2,79 1,37 0,98 1,08 0,07 0,07 3,12 2,31 2,00 0,91 0,09 1,02 

v   10,63 5,74 9,62 5,51 8,48 6,06 4,20 0,12 5,03 3,27 5,04 7,05 5,21 7,05 9,53 

Phú Hội - 

Tp Huế 
PH-H  Bùn á 

sét 
8 

Xtc 3,50 39,90 40,00 16,60 46,40 1,638 1,156 2,618 55,84 1,26 97,96 44,20 30,10 14,10 1,16 10,96 

1281 -3,96 2÷3 S   0,10 2,00 0,40 0,10 0,20 0,39 0,10 0,08 0,02 0,04 0,40 0,20 0,20 0,04 0,06 

v   0,25 5,00 2,41 0,22 1,20 3,39 0,37 0,14 1,58 0,04 0,90 0,66 1,42 3,46 0,55 
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Khách sạn 

Presiden-Tp 

Huế 

KSP-H  Bùn á 

sét 
12 

Xtc 0,00 40,56 24,50 23,22 53,70 1,569 1,176 2,618 52,76 1,23 91,42 50,61 36,01 14,60 1,21 10,60 

1303 -3,38 2÷3 S   3,15 2,81 1,78 2,97 1,18 0,59 1,37 3,46 0,09 3,09 2,55 1,32 1,04 0,09 1,35 

v   7,77 11,47 7,67 5,53 7,50 5,00 5,24 6,56 7,34 3,38 5,04 3,67 7,12 7,43 12,74 

Thị Trấn 

Lăng Cô - 

Phú Lộc 

PL-H 

 

Bùn á 

sét 
11 

Xtc 0,07 53,77 27,29 18,87 44,65 1,618 1,618 2,638 57,60 1,36 88,43 43,05 29,52 13,53 1,12 10,93 

1338 -4,21 1÷2 S   3,74 2,09 1,73 2,99 1,27 0,69 1,37 3,25 0,08 4,58 2,09 2,07 1,03 0,12 1,05 

v   6,96 7,66 9,17 6,70 7,88 4,24 5,20 5,64 5,89 5,18 4,85 7,01 7,61 10,73 9,61 

An Mô -

Triệu Phong 
AM-TP 

Bùn á 

sét 
7 

Xtc 1,94 35,32 42,14 20,60 38,44 1,618 1,618 2,599 55,02 1,22 83,26 37,17 25,82 11,35 1,11 10,86 

1269 -5,54 3÷4 S   3,06 2,68 3,18 4,47 0,64 0,95 0,41 4,45 0,11 0,59 4,22 2,51 0,38 0,04 0,66 

v   8,65 6,36 15,45 11,62 3,98 5,84 1,58 8,09 9,09 0,71 11,35 9,74 3,35 3,93 6,05 

Cầu Cửa 

Việt  
CV 

Bùn á 

sét 
5 

Xtc 0,00 37,00 42,00 21,00 41,77 1,628 1,628 2,609 55,98 1,27 87,37 39,41 21,69 14,72 1,13 10,89 

1293 -3,42 3÷4 S   2,27 2,11 1,42 3,03 1,27 0,88 1,47 2,19 0,07 2,61 3,19 1,98 1,12 0,04 1,21 

v   6,14 5,02 6,76 7,25 7,83 5,42 5,64 3,91 5,50 2,99 8,09 9,13 6,32 3,53 11,11 

Hải Thiện - 

Hải Lăng 
HT-HL 

Bùn á 

sét 
8 

Xtc 0,00 41,30 33,60 25,10 43,52 1,559 1,559 2,609 58,35 1,40 82,63 37,95 22,68 15,27 1,36 15,88 

937 -4,06 1÷2 S   4,01 3,12 1,76 4,11 2,06 1,27 2,16 3,19 0,09 3,09 3,19 4,76 1,02 0,07 1,31 

v   9,71 9,29 7,01 9,44 13,21 8,18 8,27 5,47 6,42 3,74 8,41 20,99 6,68 5,13 8,25 

Cầu Bù Lu -

Phú Lộc 

CBL-

PL 
 Bùn 

sét 
9 

Xtc 0,00 41,98 18,00 40,02 52,00 1,569 1,569 2,628 57,98 1,55 90,14 49,39 26,83 22,56 1,12 12,00 

1315 -2,24 1÷2 S   3,10 2,16 3,11 3,11 0,10 0,49 0,10 3,91 0,12 3,51 3,25 2,24 1,12 0,08 1,01 

v   7,38 12,00 7,77 5,98 0,63 3,13 0,37 6,74 7,76 3,89 6,58 8,35 4,96 7,17 8,42 

 Phú Bài - 

Hương 

Thủy 

PB-HT 

 

Bùn 

sét 
5 

Xtc 0,00 28,32 38,33 33,35 53,15 1,540 1,540 2,618 54,70 1,60 97,80 48,75 24,25 24,50 1,18 10,93 

1477 -2,09 2÷3 S   0,40 0,41 0,81 0,35 0,98 0,10 0,10 0,20 0,08 0,30 0,55 0,45 0,10 0,05 0,37 

v   1,39 1,07 2,41 0,66 6,37 0,64 0,37 0,37 4,99 0,31 1,13 1,86 0,41 4,41 3,39 

 Quảng 

Thành - 
QT-QĐ 

Bùn 

sét 
7 

Xtc 0,00 50,36 29,19 20,45 51,07 1,569 1,569 2,609 58,99 1,51 94,30 50,05 30,84 19,21 1,05 10,59 
1470 -2,60 2÷3 

S   4,20 2,71 1,62 3,10 1,08 0,59 1,96 4,03 0,08 6,59 2,76 1,75 1,06 0,12 0,72 
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Quảng Điền v   8,34 9,28 7,92 6,07 6,88 3,75 7,52 6,83 5,29 6,99 5,51 5,67 5,52 11,39 6,80 

Dưỡng 

Mong - Phú 

Vang 

DM-

PV 

Bùn 

sét 
9 

Xtc 0,00 46,41 16,15 37,44 61,50 1,513 1,513 2,609 64,10 1,79 91,63 54,53 31,32 23,20 1,30 14,37 

1202 -1,96 1÷2 S   1,98 1,12 1,29 4,02 1,57 0,39 1,57 4,17 0,18 5,09 6,11 3,18 0,32 0,04 0,77 

v   4,27 6,93 3,45 6,54 10,37 2,59 6,02 6,51 10,08 5,56 11,21 10,15 1,38 3,08 5,36 

Nước 

khoáng 

nóng Tân 

Mỹ 

KNTM 
Bùn 

sét 
15 

Xtc 0,08 47,42 17,27 35,23 55,78 1,602 1,602 2,605 60,54 1,53 96,60 52,88 35,19 17,69 1,16 13,92 

1129 -2,66 1÷2 
S   1,60 0,52 1,23 2,64 0,59 0,48 0,11 1,76 0,12 4,86 8,31 9,45 0,00 0,05 0,67 

v   3,38 2,99 3,49 4,73 3,67 2,99 0,42 2,91 7,92 5,03 15,71 26,86 0,00 4,29 4,83 

Đường Chợ 

Mai đi Tân 

Mỹ 

TM-PV 
Bùn 

sét 
20 

Xtc 0,00 40,56 17,67 32,06 57,79 1,628 1,628 2,658 61,18 1,58 99,37 51,78 33,91 17,87 1,34 10,03 

1593 -2,70 3÷4 S   2,74 0,15 0,69 1,83 0,29 0,38 0,05 1,52 0,07 0,98 2,42 0,56 0,24 0,07 0,08 

v   6,74 0,83 2,14 3,17 1,81 2,33 0,18 2,48 4,32 0,98 4,67 1,64 1,37 5,24 0,75 

Hải Thọ-Hải 

Lăng 
HT-HL 

Bùn 

sét 
5 

Xtc 0,00 21,97 45,50 32,53 61,31 1,533 1,533 2,609 63,57 1,74 93,48 57,45 40,09 17,36 1,22 20,70 

822 -2,45 1÷2 S   3,15 3,98 2,00 6,15 0,57 0,86 0,06 3,23 0,28 0,85 6,19 4,19 2,01 0,14 1,21 

v   14,32 8,74 6,16 10,04 3,75 5,64 0,22 5,09 15,88 0,91 10,77 10,46 11,59 11,81 5,85 

Đập ngăn 

mặn Sông 

Hiếu  

SH-ĐH 
Bùn 

sét 
20 

Xtc 0,00 33,85 23,60 42,60 60,50 1,589 1,589 2,609 62,05 1,64 98,41 57,15 38,60 18,55 1,18 16,18 

745 -2,31 1÷2 S   2,64 4,38 3,75 8,63 0,62 0,73 0,14 2,64 0,27 2,19 8,27 5,80 2,47 0,00 1,40 

v   7,79 18,58 8,80 14,26 3,93 4,60 0,53 4,25 16,60 2,23 14,48 15,02 13,34 0,29 8,65 

Sông Hiếu 

tuyến 1 

SH 1 - 

ĐH 

Bùn 

sét  
35 

Xtc 0,00 20,00 36,50 43,50 56,90 1,549 1,549 2,638 62,56 1,67 91,58 55,80 37,20 18,60 1,06 10,88 

1522 -2,38 3÷4 S   2,21 2,11 1,42 3,03 1,27 0,88 1,47 2,19 0,07 2,61 3,19 1,98 1,12 0,04 1,21 

v   11,05 5,78 3,26 5,33 8,23 5,70 5,58 3,50 4,19 2,85 5,72 5,32 6,02 3,78 11,12 

Đông Lễ -

Đông 

Lương 

ĐL-ĐL 
Bùn 

sét 
5 

Xtc 0,00 20,00 36,50 43,50 59,90 1,569 1,569 2,618 62,52 1,67 95,86 57,50 36,40 21,10 1,11 11,88 

1393 -2,01 1÷2 S   2,68 2,11 1,42 3,03 1,27 0,88 1,47 2,19 0,07 2,61 3,19 1,98 1,12 0,04 1,21 

v   13,40 5,78 3,26 5,06 8,13 5,63 5,62 3,50 4,20 2,72 5,55 5,44 5,31 3,59 10,19 

Đường chợ 

Mai đi Tân 

Mỹ 

CM-

TM 

 

Bùn á 

sét 
8 

Xtc 0,75 54,65 18,80 25,80 51,78 1,532 1,532 2,618 61,45 1,59 86,73 50,23 39,76 10,47 1,15 10,87 

1480 -4,75 1÷2 S   2,19 0,88 2,55 1,85 0,33 0,23 0,08 0,91 0,06 3,45 1,65 1,57 1,55 0,07 1,31 

v   4,00 4,71 9,88 3,57 2,12 1,50 0,29 1,47 3,73 3,98 3,28 3,94 10,71 6,18 12,06 

Khách sạn 

Centurry 
KSC 

Bùn á 

sét 
8 

Xtc 0,00 50,50 24,50 25,00 45,10 1,608 1,608 2,618 57,67 1,36 88,39 44,30 28,80 15,5 1,05 11,17 
1311 -3,59 1÷2 

S   3,54 0,71 4,24 1,85 0,33 0,23 0,08 0,91 0,06 0,14 0,78 0,57 0,22 0,03 0,005 
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v   7,00 2,89 16,97 4,10 2,02 1,43 0,29 1,57 4,37 0,16 1,76 1,96 1,55 3,09 0,04 

 Đại Giang - 

Hương 

Thủy 

ĐG-HT 
Bùn á 

sét 
9 

Xtc 0,00 58,92 16,13 24,95 49,12 1,598 1,598 2,609 58,91 1,43 91,15 45,31 35,71 9,60 1,40 11,92 

1266 -5,70 1÷2 S   2,19 0,88 2,55 1,85 0,33 0,23 0,08 0,91 0,06 3,45 1,65 1,57 10,47 0,07 1,31 

v   3,71 5,48 10,21 3,77 2,03 1,44 0,29 1,54 4,15 3,78 3,63 4,38 1,55 5,08 11,00 

Cầu Cửa 

Việt 
CV 

Bùn á 

sét 
5 

Xtc 0,18 17,67 58,17 23,98 45,78 1,618 1,618 2,628 57,77 1,37 89,70 40,31 25,17 15,14 1,36 11,40 

1288 -3,94 2÷3 S   1,97 3,85 1,17 4,05 1,18 0,88 1,96 5,02 0,15 3,27 1,32 2,01 1,18 0,06 0,92 

v   11,15 6,62 4,88 8,85 7,27 5,45 7,46 8,69 10,97 3,65 3,27 7,99 7,79 4,41 8,07 

Đông Nam - 

Quảng Trị 
ĐN-QT 

Bùn á 

sét 
25 

Xtc 0,00 14,39 43,35 20,50 53,54 1,648 1,648 2,618 59,02 1,44 99,26 47,30 30,80 15,50 1,38 20,50 

738 -3,19 1÷2 S   1,20 3,89 1,75 3,65 1,18 0,88 1,18 4,18 0,10 5,23 2,90 2,19 1,25 0,06 1,15 

v   8,34 8,97 8,54 6,82 7,14 5,36 4,49 7,08 6,94 5,27 6,13 7,11 7,58 4,35 5,61 

Thị trấn Phú 

Lộc 
PL 

Bùn á 

sét 
6 

Xtc 0,00 12,30 60,00 27,70 61,97 1,565 0,966 2,638 63,30 1,73 96,53 56,80 36,60 16,20 1,26 12,65 

1337 -2,14 3÷4 S   1,79 2,16 3,11 3,11 0,10 0,49 0,10 3,91 0,12 3,51 3,25 2,24 1,12 0,08 1,01 

v   14,55 3,60 11,23 5,02 0,63 5,08 0,37 6,18 6,95 3,64 5,72 6,12 5,54 6,37 7,98 

Đường An 

Vân Dương  
AVD 

 a
m

b
Q

2
2
-3

p
v 

Bùn 

sét 
10 

Xtc 0,00 48,91 19,85 31,24 58,54 1,603 1,038 2,609 60,18 1,51 95,83 53,20 35,01 18,19 1,29 16,20 

962 -2,57 2÷3 S   1,99 1,05 1,20 2,20 0,23 0,27 0,12 0,88 0,06 1,48 2,71 1,67 2,37 0,06 0,80 

v   4,07 5,27 3,85 3,76 1,46 2,65 0,47 1,47 3,75 1,55 5,09 4,76 13,04 4,70 4,95 

Hải Thành - 

Hải Lăng 
HT-HL 

Bùn 

sét 
6 

Xtc 0,00 29,64 52,50 31,60 59,99 1,569 1,569 2,638 62,82 1,69 95,50 54,51 32,09 22,42 1,24 23,60 

707 -2,03 2÷3 S   4,85 4,04 1,89 2,32 1,00 1,66 0,10 6,40 0,59 2,16 6,51 7,37 0,91 0,09 0,06 

v   16,37 7,69 5,99 3,86 6,39 10,59 0,37 10,19 34,91 2,26 11,95 22,96 4,07 7,07 0,25 

Đông Nam - 

Quảng Trị 
ĐN-QT 

Bùn 

sét 
15 

Xtc 0,00 32,34 33,12 34,54 66,48 1,559 1,559 2,628 64,36 1,81 98,65 60,49 38,43 22,06 1,27 27,11 

642 -1,79 1÷2 S   1,74 0,15 0,69 1,83 0,29 0,38 0,05 1,52 0,07 0,98 2,42 0,56 0,24 0,11 0,08 

v   5,37 0,44 1,99 2,75 1,89 2,44 0,19 2,36 3,77 0,99 4,00 1,44 1,11 8,65 0,28 

Hải Thọ-Hải 

Lăng 
HT-HL  Bùn 

sét 
10 

Xtc 0,00 21,97 45,50 32,53 74,28 1,513 1,513 2,609 66,71 2,00 98,61 67,45 42,09 25,36 1,27 27,70 

672 -1,28 1÷2 S   3,15 3,98 2,00 6,15 0,57 0,86 0,06 3,23 0,28 0,85 6,19 4,19 2,01 0,14 1,21 

v   14,32 8,74 6,16 8,29 3,80 5,71 0,22 4,85 13,82 0,86 9,17 9,96 7,94 11,37 4,37 
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Phụ lục 18. Bảng tổng hợp trị trung bình tính chất cơ lý đất loại sét yếu Holocen vùng đồng bằng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế 

Nơi lấy mẫu 

P
h
ụ
 n

h
ó
m

 đ
ất

 

Loại 

đất 

S
ố
 l

ư
ợ

n
g
 m

ẫu
 

Thành phần hạt, % Các đặc trưng vật lý 
Tính ép co và 

biến dạng T
N

H
T

 

N
h
ó
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 h
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N
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 c
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2
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m
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<
0
.0
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5
 

Đ
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 c
ủ
a 
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g
/c

m
3
 

Đ
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ỗ
n
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ỗ
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Đ
ộ
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ò
a 

n
ư

ớ
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S
R
, 
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G
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I 
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 c

h
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, 

W
L
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G
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ẻo
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W
P
, 

%
 

C
h

ỉ 
số

 d
ẻo

, 
 

Ip
, 

%
 

Đ
ộ

 s
ệt

, 
Is

 

H
ệ 

số
 n

én
 l

ú
n
 a

1
-2

 

(k
P

a-1
) 

  
M

o
d
u
l 

b
iế

n
 d

ạn
g
, 

E
0
  

(k
P

a)
 

T
rị

 t
iê

u
 c

h
u
ẩn

 S
P

T
 

Địa danh 
Kí 

hiệu 

Đường Phú Mỹ đi 

Thuận An 

PM-

TA 

am
b

Q
2
1
-2

p
b
 

Bùn á 

sét  
8 0,0 53,2 23,0 23,8 52,4 1,57 1,03 2,58 59,99 1,499 90,1 48,3 31,3 16,99 1,24 12,02 1289 1÷2 

Bến đò Thanh 

Tiên - Phú Vang 

TT-

PV 

Bùn á 

sét 
22 0,0 40,6 32,1 22,7 47,5 1,58 1,07 2,58 58,09 1,409 95,0 45,2 30,2 14,95 1,15 15,20 983 1÷2 

Bến Vĩnh Tu-

Quảng Điền 

VT-

QĐ 

Bùn á 

sét 
14 0,0 50,2 27,4 22,4 50,8 1,59 1,05 2,61 58,18 1,476 95,3 48,0 31,7 16,36 1,17 9,70 1583 2÷3 

Đường tránh lũ - 

Quảng Điền 

TTQ

Đ 

Bùn á  

á sét 
8 0,0 38,5 39,5 22,0 40,2 1,62 1,18 2,58 54,28 1,187 87,3 37,9 22,0 15,91 1,14 6,96 2020 2÷3 

Phong Bình - 

Phong Điền 

PB-

PĐ 

Bùn á 

sét 
12 0,0 34,8 43,9 21,3 50,7 1,62 1,20 2,57 52,76 1,143 91,4 45,8 28,4 17,48 1,28 9,60 1384 2÷3 

Phú Hội - Tp Huế PH-H Bùn á 

sét 
4 3,5 39,9 40,0 16,6 46,4 1,64 1,12 2,62 57,26 1,340 90,7 44,2 30,1 14,10 1,16 8,23 1763 1÷2 

Khách sạn 

Presiden-Tp Huế 

KSP-

H 

Bùn á  

á sét 
7 0,0 40,6 24,5 23,2 53,7 1,57 1,02 2,62 61,01 1,565 89,9 50,6 36,0 14,60 1,21 4,86 3271 3÷4 

Thị Trấn Lăng Cô 

- Phú Lộc 

PL-H Bùn á 

sét 
5 0,1 53,8 27,3 18,9 44,7 1,62 1,12 2,64 57,60 1,358 86,7 43,1 29,5 13,53 1,12 5,29 2764 3÷4 
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An Mô -Triệu 

Phong 

AM-

TP 

Bùn á 

sét 
9 1,9 35,3 42,1 20,6 38,4 1,62 1,17 2,60 55,03 1,224 81,6 37,2 25,8 11,35 1,11 5,29 2606 3÷4 

Cầu Cửa Việt  CV Bùn á 

sét 
9 0,0 37,0 42,0 21,0 41,8 1,63 1,14 2,61 57,98 1,390 78,4 39,4 21,7 17,72 1,13 12,00 1235 1÷2 

Hải Thiện - Hải 

Lăng 

HT-

HL 

Bùn á 

sét 
2 0,0 41,3 33,6 25,1 43,5 1,56 1,24 2,61 54,70 1,210 97,8 38,0 22,7 17,50 1,08 8,63 1588 1÷2 

Trị trung bình   0,5 42,3 34,1 21,6 46,4 1,6 1,1 2,6 57,0 1,3 89,5 43,4 28,1 15,5 1,2 8,9 1862,3 2÷3 

Cầu Bù Lu -Phú 

Lộc 

CBL-

PL 

Bùn 

sét 
7 0,0 42,0 18,0 40,0 52,0 1,57 1,09 2,63 58,99 1,411 94,3 49,4 26,8 22,56 1,12 10,59 1412 2÷3 

 Phú Bài - Hương 

Thủy 

PB-

HT 

Bùn 

sét 
10 0,0 28,3 38,3 33,4 53,2 1,54 1,01 2,62 61,59 1,604 86,8 48,8 24,3 24,50 1,18 8,91 1812 1÷2 

 Quảng Thành - 

Quảng Điền 

QT-

QĐ 

Bùn 

sét 
10 0,0 50,4 29,2 20,5 51,1 1,57 1,04 2,61 60,19 1,512 88,1 50,1 30,8 19,21 1,05 9,90 1573 1÷2 

Dưỡng Mong - 

Phú Vang 

DM-

PV 

Bùn 

sét 
10 0,0 46,4 16,2 37,4 61,5 1,51 0,94 2,61 64,09 1,785 89,9 54,5 31,3 23,21 1,30 9,90 1744 1÷2 

Nước khoáng 

nóng Tân Mỹ 

KNT

M 

Bùn 

sét 
15 0,1 47,4 17,3 35,2 55,8 1,60 1,03 2,61 60,52 1,533 94,8 52,9 35,2 1,19 17,30 10,92 1439 1÷2 

Đường Chợ Mai 

đi Tân Mỹ 

TM-

PV 

Bùn 

sét 
5 0,0 40,6 17,7 32,1 57,8 1,63 1,03 2,66 61,18 1,576 97,5 51,8 33,9 17,87 1,34 5,03 3177 2÷4 

Hải Thọ-Hải Lăng HT-

HL 

Bùn 

sét 
8 0,0 22,0 45,5 32,5 61,3 1,53 0,95 2,61 63,57 1,745 91,6 57,5 40,1 17,36 1,22 20,88 815 1÷2 

Đập ngăn mặn 

Sông Hiếu  

SH-

ĐH 

Bùn 

sét 
5 0,0 33,9 23,6 42,6 60,5 1,59 0,99 2,61 62,05 1,635 96,5 57,2 38,6 18,55 1,18 27,70 590 1÷2 

Sông Hiếu tuyến 1 SH 1 - 

ĐH 

Bùn 

sét 
20 0,0 20,0 36,5 43,5 56,9 1,55 0,99 2,64 62,58 1,672 89,8 55,8 37,2 18,60 1,09 16,18 745 1÷2 

Đông Lễ -Đông 

Lương 

ĐL-

ĐL 

Bùn 

sét 
5 0,0 20,0 36,5 43,5 59,9 1,57 0,98 2,62 62,52 1,668 94,0 57,5 36,4 21,10 1,11 5,88 2813 1÷2 
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Trị trung bình   0,0 35,1 27,9 36,1 57,0 1,6 1,0 2,6 61,7 1,6 92,3 53,5 33,5 18,4 2,8 12,6 1611,8 1÷2 

Đường chợ Mai đi 

Tân Mỹ 

CM-

TM 

Bùn á 

sét 
4 0,8 54,7 18,8 25,8 51,8 1,53 1,01 2,62 61,45 1,594 85,1 50,2 39,8 10,47 1,15 5,88 2735 1÷2 

Khách sạn 

Century 

KS-C 

am
b
Q

2
2
-3

p
v 

Bùn á 

sét 
5 0,0 58,9 16,1 25,0 49,1 1,60 1,07 2,61 58,93 1,435 89,3 45,3 35,7 14,45 1,40 10,87 1389 2÷3 

Đại Giang - 

Hương Thủy 

ĐG-

HT 

Bùn á 

sét 
8 0,2 17,7 58,2 24,0 45,8 1,62 1,11 2,63 57,77 1,368 88,0 40,3 25,2 14,45 1,36 8,70 1687 1÷2 

Cầu Cửa Việt CV Bùn á 

sét 
2 0,0 14,4 43,4 20,5 53,5 1,65 1,07 2,62 59,00 1,439 97,4 47,3 30,8 16,50 1,38 11,40 1327 1÷2 

Đông Nam - 

Quảng Trị 

ĐN-

QT 

Bùn á 

sét 
5 0,0 12,3 60,0 27,7 62,0 1,57 0,97 2,64 63,37 1,730 94,5 56,8 36,6 20,20 1,26 7,50 2257 3÷4 

Thị trấn Phú Lộc PL Bùn á 

sét 
10 0,0 30,8 40,4 24,4 51,1 1,6 1,1 2,6 58,7 1,4 93,8 46,8 31,4 16,2 1,3 9,4 1649,4 1÷2 

Trị trung bình   0,2 34,7 36,8 24,7 51,2 1,6 1,1 2,6 59,1 1,5 92,3 47,4 32,8 15,3 1,3 8,8 1830,3 1÷3 

Đường An Vân 

Dương  

AVD Bùn 

sét 
10 

0,8 
54,7 18,8 25,8 51,8 1,53 1,01 2,62 61,45 1,594 85,1 50,2 39,8 10,47 1,15 5,88 2735 3÷4 

Hải Thành - Hải 

Lăng 

HT-

HL 

Bùn 

sét 
4 

0,0 
50,5 24,5 25,0 45,1 1,61 1,20 2,62 54,20 1,183 99,8 44,3 28,8 15,50 1,05 8,53 1587 3÷4 

Đông Nam - 

Quảng Trị 

ĐN-

QT 

Bùn 

sét 
10 

0,0 
58,9 16,1 25,0 49,1 1,60 1,07 2,61 58,93 1,435 89,3 45,3 35,7 14,45 1,40 10,87 1389 1÷2 

Hải Thọ-Hải Lăng HT-

HL 

Bùn 

sét 
2 

0,2 
17,7 58,2 24,0 45,8 1,62 1,11 2,63 57,77 1,368 88,0 40,3 25,2 14,45 1,36 8,70 1687 3÷5 

Trị trung bình    0,0 33,2 37,7 32,5 64,8 1,6 1,0 2,6 62,7 1,6 95,7 58,9 36,9 21,0 1,3 9,8 1983,8 3÷4 
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1 

 
2 

a, Bùn sét  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

b, Bùn á sét 

Phụ lục 19. Đặc điểm thành phần khoáng vật qua phân tích quang phổ (XRD) của 

đất loại sét yếu ambQ2
1-2pb 

 

Phụ lục 20. Sơ đồ hộp nén không nở hông 

[53] 

 

Phụ lục 21. Thiết bị nén 1 trục không 

nở hông 
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Mẫu trước khi thí nghiệm 

 
Mẫu sau khi bị phá hoại 

Phụ lục 22. Thí nghiệm nén cố kết UU 

 

 
Phụ lục 24. Quan hệ giữa độ lệch ứng suất và biến dạng dưới các cấp áp lực hông 

khác nhau tác dụng lên mẫu đất (bùn á sét ambQ2
1-2pb) 
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Ứng suất chính, (σ1+σ3)/2, 102kPa 

φuu = 0o31'

Cuu = 8,1 kPa

Phụ lục 23. Đường bao phá hoại Mohr – Coulomb với tốc độ cắt 1%/phút 

(bùn á sét ambQ2
1-2pb) 
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Phụ lục 25. Quan hệ giữa áp lực lỗ rỗng và biến dạng trục dưới các cấp áp lực hông 

khác nhau tác dụng lên mẫu (bùn á sét ambQ2
1-2pb) 

 

Phụ lục 26. Quan hệ giữa ứng suất lệch và biến dạng trục dưới các cấp áp lực hông 

khác nhau tác dụng lên mẫu (bùn á sét ambQ2
1-2pb) 

 

Phụ lục 27. Đường bao phá hoại Mohr - Coulomb (CU) với tốc độ cắt 0,024%/phút 

(bùn á sét ambQ2
1-2pb) 
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Phụ lục 28. Sơ đồ thiết bị thí nghiệm cắt trượt động đơn giản chu kỳ đa phương [23] 

và Thiết bị thí nghiệm cắt trượt động đơn giản chu kỳ đa phương 

 

Phụ lục 29. Mẫu bùn á sét hệ tầng Phú Bài trong hộp cắt 

Phụ lục 30. Bảng so sánh chỉ tiêu cơ lý cơ bản của đất bùn á sét hệ tầng Phú 

Bài với các loại đất sét khác nhau 

Tính chất 
Bùn á sét 

Phú Bài 
Sét Kaolin Sét vịnh Tokyo Sét Kitakyushu 

Tỷ trọng, ρs 2,61 2,71 2,77 2,63 

Giới hạn chảy, LL (%) 44,04 47,8 66,6 98,0 

Giới hạn dẻo, PL (%) 28,99 22,3 25,0 34,2 

Chỉ số dẻo PI 13,13 25,5 41,6 63,8 

Hệ số nén Cc 0,46 0,31 0,46 0,60 
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Phụ lục 31. Mô hình biến dạng của mẫu thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đơn 

phương (a, b) và đa phương (c, d) [24] 

Phụ lục 32. Bảng tổng hợp kết quả áp lực nước lỗ rỗng của thí nghiệm cắt trượt 

động chu kỳ đơn phương  

 

n 

Udyn/σ'v0 

γ = 0.1 γ = 0.2 γ = 0.4 γ = 0,84 γ = 1,94 

0 0 0 0 0 0 

0,1 -0,0017 0,00042 0,01745 0,02462 0,0840 

0,2 0,00952 0,0153 0,03722 0,03961 0,1452 

0,3 0,00994 0,02621 0,0478 0,06568 0,2027 

0,4 0,01094 0,02344 0,04761 0,07348 0,2322 

0,5 0,00457 0,02431 0,04957 0,08075 0,3374 

0,6 0,00578 0,02448 0,06483 0,09265 0,4220 

0,7 0,0081 0,03333 0,06964 0,11693 0,4693 

0,8 0,01378 0,0416 0,08181 0,13312 0,4907 

0,9 0,01555 0,03779 0,07414 0,12982 0,5060 

1 0,01089 0,03664 0,07881 0,14479 0,5490 

2 0,0153 0,06548 0,12621 0,21787 0,6928 

3 0,02782 0,09855 0,18136 0,31928 0,7727 

4 0,03315 0,13093 0,23547 0,39248 0,8167 

5 0,03683 0,15418 0,27607 0,45099 0,8401 

6 0,03698 0,17678 0,31404 0,50738 0,8627 

7 0,0441 0,19807 0,3514 0,55502 0,8847 
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8 0,04364 0,20951 0,38287 0,59305 0,8914 

9 0,04953 0,21999 0,40437 0,636 0,9085 

10 0,05677 0,23483 0,43189 0,66218 0,9230 

15 0,07228 0,27072 0,51896 0,76509 0,9446 

20 0,08799 0,29547 0,57613 0,83251 0,9602 

25 0,1015 0,30132 0,61531 0,86586 0,9660 

30 0,10928 0,30453 0,63734 0,88098 0,9861 

35 0,11331 0,30754 0,64972 0,90382 0,9829 

40 0,11841 0,30211 0,65757 0,90659 0,9889 

45 0,12195 0,30154 0,66145 0,91903 0,9910 

50 0,11952 0,29805 0,66398 0,92467 0,9953 

55 0,1219 0,29217 0,66792 0,9307 0,9990 

60 0,11771 0,28832 0,66376 0,94814 0,9982 

65 0,12186 0,28881 0,66116 0,94641 0,9953 

70 0,11131 0,28359 0,66677 0,95087 0,9914 

75 0,11553 0,2819 0,6664 0,9464 0,9932 

80 0,11235 0,28431 0,65729 0,95517 1,0029 

85 0,10978 0,2879 0,67352 0,95391 0,9953 

90 0,10828 0,28883 0,67519 0,95138 0,9964 

95 0,11324 0,29398 0,67725 0,95047 0,9970 

100 0,10592 0,29664 0,67695 0,94816 1,0043 

110 0,10179 0,30046 0,68791 0,95111 1,0052 

120 0,10091 0,30222 0,69784 0,95143 1,0059 

130 0,09858 0,31105 0,71074 0,95924 0,9998 

140 0,09698 0,32211 0,72183 0,95171 0,9968 

150 0,09657 0,31982 0,73005 0,94864 0,9991 

160 0,09559 0,33336 0,73345 0,9499 0,9968 

170 0,09616 0,33295 0,73712 0,94706 0,9965 

180 0,0928 0,34461 0,75156 0,94694 0,9986 

190 0,09368 0,35069 0,75741 0,93589 0,9978 

200 0,09808 0,35153 0,76355 0,94925 0,99869 
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Phụ lục 33. Bảng kết quả hệ số áp lực nước lỗ rỗng của mẫu đất bùn á sét Phú Bài thí nghiệm cắt trượt động chu kỳ đa phương 

 

n 

Udyn/σ'v0 

γ = 0.1%-

θ=00 

γ = 0.1% 

θ=450 

γ = 0.1% 

θ=900 

γ = 0.41% 

θ=00 

γ = 0.41% 

θ=450 

γ = 0.41% 

θ=900 

γ = 0,84% 

θ=00 

γ = 0,84% 

θ=450 

γ = 0,84% 

θ=900 

γ = 1,94% 

θ=00 

γ = 1,94% 

θ=450 

γ = 1,94% 

θ=900 

0,0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00667 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0 

0,1 0,00198 0,00216 0,00495 0,00299 -0,00411 -0,00644 -0,00281 -0,00126 0,02998 -0,00131 -0,00125 0,06636 

0,2 0,00112 0,00105 0,00745 0,00314 0,00104 0,01797 0,00705 0,00053 0,04674 0,00000 0,01611 0,12834 

0,3 0,00319 -0,00087 0,01162 0,00421 0,00198 0,03395 0,03952 0,00646 0,08903 0,01742 0,04350 0,18655 

0,4 0,00052 0,00370 0,01321 0,01052 0,00696 0,04635 0,05365 0,01365 0,11704 0,02979 0,07452 0,21650 

0,5 0,00233 0,00017 0,01323 0,00867 0,01511 0,06075 0,05931 0,02405 0,13859 0,04200 0,09304 0,32306 

0,6 0,00453 0,00466 0,02103 0,01002 0,01774 0,07272 0,07239 0,03369 0,15292 0,06195 0,10665 0,40879 

0,7 0,00254 0,00511 0,01849 0,01485 0,02375 0,08618 0,09194 0,04622 0,16875 0,08293 0,10796 0,45672 

0,8 0,00481 0,00297 0,02016 0,02273 0,02872 0,09975 0,11451 0,06223 0,19534 0,09794 0,11054 0,47839 

0,9 0,00114 0,00649 0,01732 0,02474 0,03438 0,10337 0,12055 0,06925 0,21137 0,10284 0,11821 0,49382 

1,0 0,00609 0,00351 0,02643 0,02537 0,04249 0,10955 0,11740 0,08319 0,23465 0,11579 0,13554 0,53740 

1,1 0,00294 0,00224 0,03177 0,02663 0,04587 0,11863 0,12315 0,08982 0,24711 0,12611 0,15660 0,54267 

1,2 0,00382 0,00863 0,02902 0,03274 0,05358 0,12370 0,13621 0,09695 0,25952 0,13591 0,18964 0,53727 

1,3 0,00624 0,00752 0,02732 0,03466 0,06187 0,13680 0,14233 0,11119 0,28270 0,14716 0,21636 0,54204 

1,4 0,00500 0,00786 0,04116 0,04056 0,06479 0,14415 0,14455 0,12090 0,30103 0,15196 0,24486 0,55087 

1,5 0,00870 0,00897 0,03683 0,03807 0,07228 0,14423 0,14387 0,12767 0,31780 0,16689 0,26085 0,61000 

1,6 0,00591 0,00905 0,03703 0,03814 0,07777 0,16216 0,16277 0,13906 0,32538 0,17936 0,26736 0,64298 

1,7 0,00615 0,01083 0,03968 0,04833 0,07991 0,17218 0,17658 0,14754 0,33588 0,20012 0,27306 0,65707 
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1,8 0,00699 0,01129 0,03178 0,04820 0,08243 0,18110 0,18356 0,15835 0,35491 0,21721 0,27876 0,66479 

1,9 0,00627 0,01167 0,03246 0,05397 0,08438 0,18644 0,18564 0,16686 0,36109 0,22686 0,28916 0,67311 

2,0 0,00833 0,02126 0,04375 0,05702 0,08843 0,19031 0,18262 0,17234 0,37633 0,23548 0,29363 0,68308 

2,2 0,00551 0,01251 0,04460 0,06036 0,09452 0,20771 0,19536 0,18221 0,38915 0,25825 0,35626 0,67600 

2,4 0,00642 0,01292 0,05151 0,06103 0,09906 0,23267 0,20323 0,19644 0,40943 0,27799 0,39434 0,67588 

2,6 0,00696 0,01527 0,05186 0,06779 0,10311 0,25209 0,22278 0,21604 0,42882 0,31626 0,41638 0,74244 

2,8 0,00958 0,01564 0,04692 0,07550 0,11718 0,27042 0,24512 0,23831 0,45674 0,35489 0,42432 0,74913 

3,0 0,01574 0,01787 0,05292 0,07807 0,12163 0,28258 0,24914 0,25449 0,46194 0,37215 0,43423 0,76407 

3,5 0,01256 0,02185 0,06600 0,09061 0,14203 0,31618 0,27003 0,29543 0,49987 0,41878 0,53952 0,77054 

4,0 0,01315 0,01852 0,06392 0,10316 0,16406 0,35676 0,31459 0,33649 0,53002 0,48454 0,54348 0,80864 

5,0 0,01604 0,02676 0,06896 0,13259 0,20821 0,42311 0,37841 0,40810 0,57699 0,57676 0,62698 0,83233 

6,0 0,01546 0,02687 0,07705 0,16014 0,24387 0,46909 0,42178 0,47939 0,62382 0,64974 0,68370 0,85516 

7,0 0,01717 0,03088 0,08713 0,18204 0,27854 0,52390 0,46790 0,53969 0,65223 0,70205 0,72899 0,87746 

8,0 0,01805 0,03534 0,09809 0,20413 0,31065 0,56036 0,50309 0,57514 0,68910 0,74142 0,76125 0,88427 

9,0 0,02293 0,03456 0,10649 0,21881 0,33926 0,61096 0,53518 0,62170 0,71108 0,78026 0,79796 0,90161 

10,0 0,02343 0,03907 0,11868 0,23625 0,35954 0,63985 0,56569 0,65691 0,73278 0,80120 0,81852 0,91624 

11,0 0,03079 0,04294 0,13159 0,25312 0,38666 0,66907 0,58911 0,68920 0,75401 0,82797 0,84238 0,91275 

12,0 0,02985 0,04827 0,13962 0,25450 0,40598 0,70021 0,61009 0,71721 0,75795 0,83496 0,86035 0,92270 

13,0 0,03030 0,05220 0,15603 0,26682 0,42563 0,72064 0,62610 0,73786 0,77292 0,86234 0,87415 0,92669 

14,0 0,03375 0,05395 0,16384 0,27021 0,44905 0,74640 0,64575 0,75797 0,79090 0,87029 0,87965 0,93912 

15,0 0,03563 0,06115 0,17064 0,27843 0,46438 0,76478 0,65835 0,77468 0,80463 0,87414 0,89625 0,93813 

20,0 0,03858 0,07755 0,20661 0,30738 0,53160 0,82981 0,70711 0,83379 0,83003 0,91189 0,92306 0,95402 
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25,0 0,05141 0,08909 0,21913 0,34028 0,58863 0,87074 0,73858 0,86267 0,87065 0,92551 0,93995 0,95991 

30,0 0,05335 0,09992 0,22835 0,37189 0,63079 0,90540 0,75933 0,87945 0,88736 0,93586 0,94859 0,98023 

35,0 0,06133 0,10702 0,23800 0,39887 0,65334 0,91040 0,77715 0,89057 0,90101 0,94157 0,94513 0,97700 

40,0 0,05873 0,10973 0,23995 0,42585 0,67797 0,92157 0,79250 0,89689 0,90507 0,94509 0,94824 0,98304 

45,0 0,05910 0,11838 0,23789 0,44912 0,69752 0,93063 0,80204 0,90172 0,91161 0,95291 0,95080 0,98519 

50,0 0,06083 0,11515 0,23897 0,45926 0,71418 0,93278 0,81039 0,90787 0,93184 0,95193 0,95481 0,98962 

60,0 0,06113 0,12270 0,24030 0,48063 0,73979 0,94405 0,82200 0,91343 0,93495 0,96389 0,96296 0,99253 

70,0 0,06405 0,12819 0,23851 0,49634 0,76025 0,93399 0,83357 0,91882 0,94769 0,97419 0,96875 0,98563 

80,0 0,06483 0,13510 0,23165 0,50802 0,76900 0,94270 0,84384 0,91377 0,94525 0,96942 0,97153 0,99729 

90,0 0,06786 0,13957 0,23006 0,52003 0,78774 0,93871 0,85123 0,91342 0,96071 0,96781 0,97439 0,99078 

100,0 0,07425 0,14780 0,23700 0,53272 0,79538 0,92946 0,86178 0,90634 0,96887 0,97735 0,97613 0,99879 

110,0 0,07820 0,15584 0,23606 0,54184 0,82517 0,93461 0,87726 0,91343 0,97110 0,97268 0,97582 0,99969 

120,0 0,08243 0,15451 0,24166 0,55559 0,80743 0,93027 0,88375 0,90995 0,97652 0,96510 0,97634 1,00036 

130,0 0,08148 0,15952 0,24226 0,56776 0,82937 0,92731 0,89110 0,91437 0,97208 0,97136 0,97338 0,99426 

140,0 0,08748 0,16539 0,24493 0,58456 0,83075 0,92974 0,89360 0,91449 0,97460 0,96518 0,97435 0,99121 

150,0 0,09101 0,17049 0,24870 0,59148 0,83136 0,93174 0,89799 0,91010 0,98152 0,96611 0,97176 0,99349 

160,0 0,09556 0,17460 0,24664 0,59942 0,83066 0,94362 0,90016 0,91655 0,98660 0,96217 0,97458 0,99121 

170,0 0,09635 0,18078 0,25743 0,61488 0,84505 0,93478 0,90050 0,91224 0,98645 0,96785 0,97719 0,99090 

180,0 0,09856 0,18649 0,25876 0,61937 0,84618 0,93850 0,90436 0,91146 0,97864 0,96669 0,97352 0,99303 

190,0 0,10063 0,19056 0,26576 0,62448 0,84152 0,94584 0,90535 0,90889 0,97979 0,96475 0,98142 0,99220 

200,0 0,10526 0,18805 0,26789 0,62859 0,85296 0,94189 0,90687 0,90943 0,98750 0,95939 0,97518 0,99308 
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Phụ lục 34. Bảng kết quả quan trắc lún sau cắt trượt khi mẫu đất bùn á sét Phú Bài chịu cắt trượt động chu kỳ đơn phương 

γ = 0,05% γ = 0,1% γ = 0,2% γ  = 0,41% γ = 0,84% γ = 1,94% 

t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,1 0 0,1 0 0,1 0,030662 0,1 0,964173 0,1 0,595193 0,1 1,303756 

0,167 0 0,167 0 0,167 0,035772 0,167 1,116411 0,167 0,720234 0,167 1,401051 

0,25 0,004967463 0,25 0 0,25 0,045992 0,25 1,177306 0,25 0,83027 0,25 1,527535 

0,5 0,004967463 0,5 0 0,5 0,071544 0,5 1,334619 0,5 1,070348 0,5 1,81942 

1 0,009934926 1 0 1 0,102205 1 1,486857 1 1,380449 1 2,155089 

1,5 0,014902389 1,5 0,009941 1,5 0,117536 1,5 1,598498 1,5 1,620527 1,5 2,325355 

2 0,014902389 2 0,014912 2 0,132867 2 1,69999 2 1,810588 2 2,471298 

3 0,019869852 3 0,024853 3 0,143087 3 1,801482 3 2,070673 3 2,704806 

4 0,024837316 4 0,024853 4 0,153308 4 1,862377 4 2,230725 4 2,855614 

5 0,029804779 5 0,024853 5 0,163528 5 1,902974 5 2,320754 5 2,962639 

6 0,034772242 6 0,024853 6 0,168638 6 1,928347 6 2,375772 6 3,04534 

7 0,034772242 7 0,029823 7 0,173749 7 1,948645 7 2,420787 7 3,103717 

8 0,034772242 8 0,029823 8 0,173749 8 1,963869 8 2,440793 8 3,152364 

9 0,034772242 9 0,029823 9 0,178859 9 1,979093 9 2,4608 9 3,191282 

10 0,034772242 10 0,034794 10 0,178859 10 1,984167 10 2,470803 10 3,210741 

15 0,039739705 15 0,049705 15 0,183969 15 2,019689 15 2,505814 15 3,293442 

20 0,039739705 20 0,049705 20 0,189079 20 2,029839 20 2,520819 20 3,322631 
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25 0,044707168 25 0,054676 25 0,19419 25 2,039988 25 2,530823 25 3,346955 

30 0,044707168 30 0,064617 30 0,20441 30 2,050137 30 2,545827 30 3,356684 

40 0,054642094 40 0,074558 40 0,214631 40 2,070435 40 2,565834 40 3,371278 

50 0,074511947 50 0,079529 50 0,224851 40 2,070435 50 2,570836 50 3,385873 

50 0,074511947 60 0,084499 75 0,229961 40 2,070435 60 2,580839 60 3,395602 

50 0,074511947 90 0,08947 75 0,229961 40 2,070435 90 2,61585 97 3,400467 

50 0,074511947 135 0,099411 75 0,229961   120 2,620852 360 3,458844 

        160 2,625853 960 3,492897 

Phụ lục 35. Bảng kết quả quan trắc lún sau cắt trượt khi mẫu đất bùn á sét Phú Bài chịu cắt trượt động chu kỳ đa phương (θ = 900) 

γ = 0,05% γ = 0,1% γ = 0,2% γ  = 0,41% γ = 0,84% γ = 1,94% 

t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) t (phút) εv (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,1 0,00491 0,1 0,024032 0,1 0,144595 0,1 0,586792 0,1 0,165377 0,1 1,474022 

0,166667 0,00491 0,166667 0,033644 0,166667 0,164539 0,166667 0,728432 0,166667 0,353722 0,166667 1,619965 

0,25 0,00491 0,25 0,033644 0,25 0,189469 0,25 0,814427 0,25 0,53288 0,25 1,765908 

0,5 0,00491 0,5 0,043257 0,5 0,244316 0,5 1,042062 0,5 0,79932 0,5 2,072388 

1 0,009819 1 0,062482 1 0,309134 1 1,29499 1 1,107104 1 2,53454 

1,5 0,014729 1,5 0,076901 1,5 0,368967 1,5 1,477097 1,5 1,359763 1,5 2,845884 

2 0,014729 2 0,086514 2 0,408855 2 1,598503 2 1,575671 2 3,079393 

3 0,014729 3 0,09132 3 0,468688 3 1,765435 3 1,915612 3 3,371278 
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4 0,014729 4 0,100932 4 0,50359 4 1,871665 4 2,145302 4 3,590193 

5 0,014729 5 0,115351 5 0,513562 5 1,942484 5 2,352022 5 3,745865 

6 0,014729 6 0,124964 6 0,533506 6 1,988011 6 2,471461 6 3,85289 

7 0,014729 7 0,12977 7 0,548464 7 2,003187 7 2,581712 7 3,935591 

8 0,014729 8 0,134577 8 0,55345 8 2,02848 8 2,646025 8 3,998832 

9 0,014729 9 0,134577 9 0,55345 9 2,053772 9 2,691963 9 4,042615 

10 0,014729 10 0,139383 10 0,55345 10 2,058831 10 2,714932 10 4,081533 

15 0,019638 15 0,153802 15 0,563422 15 2,104358 15 2,79762 15 4,203152 

20 0,024548 20 0,158608 20 0,593339 20 2,119534 20 2,825183 20 4,266394 

25 0,029457 25 0,177833 25 0,598325 25 2,144826 25 2,861934 25 4,305312 

30 0,039276 30 0,18264 30 0,603311 30 2,154943 30 2,875715 30 4,339366 

30 0,039276 30 0,18264 40 0,608297 40 2,165061 40 2,889496 40 4,368554 

30 0,039276 30 0,18264 50 0,613283 50 2,175178 50 2,903278 50 4,397743 

30 0,039276 30 0,18264 60 0,623255 60 2,195412 60 2,917059 60 4,412337 

30 0,039276 30 0,18264 90 0,643199 310 2,266232 90 2,921653 90 4,44639 

30 0,039276 30 0,18264 120 0,648185   120 2,940028 120 4,470714 

        270 3,004341 120 4,470714 
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Phụ lục 36. Biểu đồ so sánh quan hệ giữa εv và γ của đất bùn á sét hệ tầng Phú Bài với 

các loại đất sét khác nhau khi trong điều kiện cắt trượt động chu kỳ đơn phương (a) và 

đa phương (b) 

 

Phụ lục 37. Biểu đồ so sánh kích thước hạt của mẫu đất bùn á sét Phú Bài với các loại 

đất sét thí nghiệm cắt trượt động khác 

 

 

 


