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Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là đồng bằng lớn nhất Việt Nam được phủ bởi trầm 

tích Holocence do sự lắng đọng trầm tích của hệ thống sông Mekong. Đất sét trong vùng 

này thông thường gồm có các thành phần khoáng vật là Montmorillonite (MMT), Illite, 

Chlorite, Kaolinite. Khoáng vật MMT trong đất sét ảnh hưởng đáng kể đến tính trương nở 

và co ngót của đất. Áp lực trương nở hoặc tính co ngót phát triển có thể phá hoại sự làm 

việc ổn định của các công trình có tải trọng nhẹ và kết cấu mặt đường. 

Luận án này tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng MMT đến cường độ chịu nén 

của mẫu đất xi măng bằng thí nghiệm nén một trục nở hông kết hợp với phương pháp phân 

tích bằng tia X. Tất cả mẫu được bảo dưỡng trong môi trường nước ngọt với thời gian bảo 

dưỡng là 7, 14 và 28 ngày. Đầu tiên, thí nghiệm được thực hiện trên mẫu đất xi măng được 

chế tạo bằng sét Kaolinite với hàm lượng xi măng 20%, độ ẩm khi trộn là 80% và hàm 

lượng MMT thay đổi từ 0%, 3,3%, 6,5% đến 9,8%. Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ 

chịu nén và giá trị CT-value của mẫu đất xi măng giảm khi tăng hàm lượng MMT. Kết quả 

tương tự cũng được tìm thấy trong mẫu đất xi măng sử dụng đất sét ở ĐBSCL. Kết quả 

nghiên cứu này cũng giúp tìm ra hàm lượng xi măng thích hợp cho đất sét ở ĐBSCL có hàm 

lượng MMT khác nhau. 

Ngoài ra, mô hình nghiên cứu 1-g trong phòng thí nghiệm cũng được thực hiện để đánh giá 

ảnh hưởng của hàm lượng MMT trong đất sét đến khả năng chịu tải nén của nền đất yếu gia 

cố trụ đất xi măng. Kết quả nghiên cứu trên mô hình thu nhỏ phòng thí nghiệm cũng cho 
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thấy với cùng một hàm lượng xi măng, khi tăng hàm lượng MMT, cường độ chịu nén của 

nền đất gia cố trụ đất xi măng giảm. 
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