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MỞ ĐẦU 

1   Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chịu ảnh hưởng của thủy triều sông 

Mêkông, hầu hết các tuyến đường vùng ĐBSCL bị ngập lũ hàng năm, hiện 

tượng biến dạng của nền đường gia tăng [1]. Xác định được biến dạng của nền 

đường thông qua mô đun đàn hồi (MĐĐH) thay đổi theo độ ẩm và thành phần 

hạt mịn của đất sẽ giúp hạn chế biến dạng nền đường và khai thác đường hiệu 

quả hơn.  

Công tác thiết kế đường quan tâm các yếu tố ảnh hưởng đến MĐĐH của loại 

đất dính được sử dụng làm nền đường. Chiều dày của các lớp mặt đường được 

xác định dựa trên MĐĐH của nền đường. Xác định chính xác giá trị của 

MĐĐH của nền đường sẽ giúp tính toán chính xác độ biến dạng của mặt đường 

và ngăn ngừa sự xuất hiện của các vết nứt trên mặt đường; đặc biệt là giai đoạn 

nền đường bị ngập lũ, độ ẩm nền đường gia tăng, MĐĐH của nền đường giảm 

đáng kể. 

2   Mục đích nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

Nghiên cứu này xác định mức độ ảnh hưởng của độ ẩm và thành phần hạt mịn 

đến giá trị MĐĐH của nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL, thông qua 

các chỉ tiêu vật lý để hạn chế biến dạng và ngăn ngừa sạt lở. 

Đề xuất giá trị các hệ số hồi qui vào công thức Dong-Gyou Kim, M.S, (2004) 

[3] để ước tính MĐĐH cho nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL; thay vì 

sử dụng cần Benkelman tốn thời gian, đắt tiền và khó thực hiện đối với tuyến 

đường dài. Kiến nghị tương quan về MĐĐH giữa kết quả thí nghiệm bàn nén 

tải trọng tĩnh ở hiện trường với thí nghiệm nén nhanh sử dụng buồng nén ba 

trục  trong phòng.  

Kết quả nghiên cứu này có thể được tham khảo để tính toán hạn chế biến dạng 

nền đường trong thời gian ngập lũ hay thiết kế nền đường vùng ĐBSCL trong 
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phạm vi xe có tốc độ chậm dưới 40 km/giờ và các nghiên cứu tiếp theo đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn. 

3   Phương pháp nghiên cứu  

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị 

MĐĐH của đất đắp nền đường. Thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh trên mô hình 

nền đường đắp đất sét pha cát ngập lũ để đo biến dạng đàn hồi của nền đường. 

Thí nghiệm trong phòng xác định các đặc trưng vật lý cơ bản của đất, thí 

nghiệm nén nhanh sử dụng buồng nén ba trục theo sơ đồ mô phỏng tải trọng xe 

tác dụng trên các mẫu đất sét pha cát xác định MĐĐH. Lập chương trình phân 

tích hồi qui theo Giải thuật Levenberg-Marquardt tìm các hệ số hồi qui. So sánh 

tương quan về MĐĐH giữa thí nghiệm hiện trường với trong phòng. 

4   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Luận án nghiên cứu khả năng chịu nén của các mẫu đất sét pha cát thu thập 

trong nền các tuyến đường tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang vùng 

ĐBSCL, được chế bị với các giá trị độ ẩm khác nhau, mỗi giá trị độ ẩm áp dụng  

ba cấp áp lực hông, mỗi cấp áp lực hông thực hiện năm cấp ứng suất lệch để 

xác định giá trị MĐĐH bằng thí nghiệm nén nhanh sử dụng buồng ba trục ở 

trong phòng và mô hình nền đường đắp đất sét pha cát ngập lũ chịu nén bởi bàn 

nén tải trọng tĩnh.  

5   Cấu trúc của luận án  

Luận án gồm có các phần: Mở đầu, 4 chương, kết luận và kiến nghị những 

nghiên cứu tiếp theo. Tổng cộng có 103 trang, trong đó có 05 ảnh, 10 hình vẽ, 

34 biểu đồ, 02 bản đồ, 23 bảng số và các công thức tính toán. Phần phụ lục có 

73 trang. trong đó có 09 biểu đồ, 76 bảng số kết quả thí nghiệm, 27 trang về 

chương trình phân tích hệ số hồi qui .  
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CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MÔ ĐUN ĐÀN 

HỒI CỦA NỀN ĐƯỜNG 

1.1 Mô đun đàn hồi và các yếu tố ảnh hưởng 

1.1.1 Cách xác định MĐĐH 

MĐĐH được xác định trên cơ sở biến dạng đàn hồi. Do tải trọng công trình 

đường lặp đi lặp lại nhiều lần, biến dạng dư tích lũy giảm dần và triệt tiêu, độ 

lún của công trình đường phụ thuộc chủ yếu vào biến dạng đàn hồi của nền 

đường và kết cấu mặt đường. MĐĐH được định nghĩa là tỉ số giữa ứng suất 

lệch và biến dạng trục đàn hồi [5]. 

1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến MĐĐH 

MĐĐH của nền đường là một trong những thông số quan trọng nhất để thiết kế 

mới hay khôi phục mặt đường mềm. Kết quả của những nghiên cứu từ hơn 40 

năm qua đã chỉ ra rằng MĐĐH của đất dính phụ thuộc vào độ ẩm, độ bão hòa, 

thành phần hạt lọt sàng No.200, chỉ số dẻo, cường độ chịu nén nở hông, ứng 

suất lệch, lực hút dính, áp lực nước lỗ rỗng, áp lực hông, độ chặt, dung trọng 

khô và loại đất.  

Quan hệ giữa MĐĐH với đặc trưng vật lý và trạng thái ứng suất của đất dính 

trở thành nền tảng cho việc phát triển công thức để đánh giá MĐĐH của đất 

dính. Các thí nghiệm hiện trường thì phức tạp, đắt tiền, tốn thời gian so với thí 

nghiệm trong phòng. Vì vậy, xác định chính xác MĐĐH bằng các thí nghiệm 

trong phòng là hết sức hiệu quả. 

1.2 Một số phương pháp đánh giá ước lượng MĐĐH của nền đường 

MĐĐH của nền đường theo AASHTO T294-94 [32] được xác định theo công 

thức tổng quát như sau: Mr = k1(θ)k2 (1.1). 

Trong đó: θ = 1+2+3; k1, k2: hệ số hồi qui, từ thí nghiệm xác định MĐĐH 

tương ứng ứng suất lệch và áp lực hông bằng phương pháp bình phương cực 

tiểu. Một số tác giả có quan điểm MĐĐH theo trạng thái ứng suất. Một số khác 

đề xuất các công thức xác định MĐĐH của nền đường có quan hệ tuyến tính và 
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phi tuyến với ứng suất lệch. Trong đó, sáu công thức cụ thể được sử dụng phổ 

biến ở Mỹ với các ưu nhược điểm được tóm tắt như bảng 1.1 dưới đây: 

Bảng 1.1 Tóm tắt ưu khuyết điểm của 6 công thức phổ biến ở Mỹ 

Công thức Thông số đầu vào Ưu điểm Khuyết điểm 

USDA (Carmichael& 

Stuart, 1986) 

Loại đất USCS, PI, w, 

% hạt lọt sàng No200, 

σ3, σd 

Xét đến: 

- σ3 

- PI, w 

 

-Tuyến tính 

- Loại đất 

Hyperbolic (Drumm, 

et at, 1990) 

qu, % hạt sét, PI, Sr, % 

hạt lọt sàng No200, hệ 

số a, LL, σd 

- Phi tuyến 

- Xét đến: 

- qu, PI,- Sr 

Không xét đến σ3 

GDOT (Santha, 1994) w, wopt, σd, γdmax, % 

hạt bụi, % hạt sét, % 

co dãn, % hạt lọt sàng 

No200,% trương nở, 

LL,PI, σd , Pa 

Phi tuyến 

- Xét đến: 

- w và wopt 

- PI và Sr  

- Pa 

- Không xét đến   σ3  

- công thức phức tạp 

- yêu cầu nhiều thí 

nghiệm 

TDOT (Pezo& 

Hudson, 1994) 

w, γd, γdmax, PI, tuổi 

mẫu, σ3, σd  

Xét đến: 

- σ3, PI 

- w, Tuổi mẫu 

- Tuyến tính 

- Phạm vi thông số 

đầu vào hẹp 

UCS (Lee, et al, 1995) Su tại 1% biến dạng 

trục, σ3, σd 

Phi tuyến, công 

thức đơn giản 

σ3 = 0, 20.7,41.4 kPa 

13kPa<σd < 60kPa 

ODT (ODT, 1999) GI (% hạt lọt sàng 

No200, LL, PI), CBR 

Công thức đơn 

giản 

- Tuyến tính 

- Không xét σ3, σd 

1.3 Nhận xét 

Kết quả nghiên cứu đã thiết lập các tương quan giữa: lực hút dính của đất với 

độ ẩm của nền đường, chỉ số DCP với MĐĐH trong phòng và cải tiến công 

thức hồi qui. Thiết lập công thức ước tính MĐĐH với: độ ẩm đầm chặt, ứng 

suất lệch, độ ẩm tương đối, thí nghiệm CPT và đặc trưng vật lý của đất. Đề xuất 

phương pháp ước tính MĐĐH: bằng thí nghiệm nén ba trục tĩnh, hiệu chỉnh giá 

trị MĐĐH theo sự gia tăng độ bão hòa, so sánh thí nghiệm trong phòng với bàn 

nén tải trọng tĩnh hiện trường. 

MĐĐH của nền đường đắp đất dính chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Cùng 

loại đất nhưng phân bố ở vùng miền khác nhau, nghiên cứu về MĐĐH cho kết 

quả khác nhau. Các đặc trưng vật lý của đất như độ ẩm, thành phần hạt mịn, chỉ 

số dẻo là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến MĐĐH của nền đường đắp 

đất dính được các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều.  

Hiện nay, ở vùng ĐBSCL ảnh hưởng của thành phần hạt mịn đến MĐĐH thông 

qua các hệ số hồi qui chưa được nghiên cứu.  
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Hình 2.3 Kết quả của Schofield nghiên cứu 

đường pFcủa sét theo quá trình khô dần và 

ướt dần 

CHƯƠNG 2 BẢN CHẤT VẬT LÝ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN 

HỒI CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẮP BẰNG ĐẤT SÉT PHA CÁT THEO ĐỘ 

ẨM VÀ THÀNH PHẦN HẠT MỊN 

2.1 Ảnh hưởng của độ ẩm lên MĐĐH 

2.1.1 Định nghĩa đất dính 

Đất hạt mịn gồm chủ yếu là hạt mịn lọt qua sàng No200 như sét, sét pha cát và 

hạt bụi, lực dính trong đất sét pha cát xuất phát từ lực hút bề mặt của các hạt 

sét, hàm lượng hạt sét càng nhiều, tỷ diện tích các hạt đất càng lớn dẫn đến lực 

hút bề mặt của các hạt đất càng lớn và tính dẻo của đất càng tăng, điều này ảnh 

hưởng đến giá trị MĐĐH. 

2.1.2 Ảnh hưởng của độ ẩm 

Khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm đến 

MĐĐH trong phạm vi khô hơn 2% 

so với độ ẩm tối ưu và ướt hơn 2% 

so với giá trị độ ẩm tối ưu sẽ dễ 

dàng nhận thấy ảnh hưởng hết sức 

lớn của độ ẩm đối với MĐĐH, giá 

trị của MĐĐH giảm thậm chí đến 

hơn 80% như hình 2.2. 
 

Hình 2.2 Ảnh hưởng của độ ẩm đến MĐĐH theo 

thí nghiệm của Kim.MS 

2.1.3 Ảnh hưởng của độ bão hoà 

Khi đất đã ở trạng thái bão hòa, để 

phục hồi lại trạng thái độ ẩm ban 

đầu thì sẽ mất thời gian khá lâu 

nhưng nếu đất ở một trạng thái độ 

ẩm nào đó lớn hơn độ ẩm ban đầu, 

để trở lại trạng thái bão hòa thì 

thời gian sẽ nhanh hơn. Kết quả 

nghiên cứu của Schofield về áp lực 
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lỗ rỗng âm pF được thể hiện như trên hình 2.3. Đất vùng ĐBSCL độ ẩm tăng 

vào mùa lũ, giảm vào mùa khô theo chu kỳ nên khi mùa lũ trở lại, đất nhanh 

bão hoà. 

2.1.4 Ảnh hưởng của độ ẩm – độ chặt 

Erdem çöleri [56], 2007 thu thập 32 mẫu khắp Thổ Nhĩ Kỳ, chế bị theo 

AASHTO T307, thực hiện 104 thí nghiệm CBR trong phòng, 39 thí nghiệm 

LFWD hiện trường, để xác định ảnh hưởng của độ ẩm- độ chặt đến MĐĐH của 

nền đường đất dính. Thí nghiệm nén ba trục trong phòng trên 75 mẫu đất, kết 

quả trong phạm vi độ chặt từ 95÷100%, MĐĐH  không phụ thuộc nhiều vào độ 

chặt. Ngược lại, giá trị MĐĐH tại độ ẩm khô hơn độ ẩm tối ưu 2% tăng 55,5%, 

tại độ ẩm ướt hơn độ ẩm tối ưu 2%  giảm 70,3% so với tại độ ẩm tối ưu (loại A-

6). Sự thay đổi nhỏ của độ ẩm vượt quá giá trị độ ẩm tối ưu làm cho MĐĐH 

giảm nhanh đáng kể; sự thay đổi giá trị của tổ hợp chỉ số dẻo, giới hạn lỏng và 

độ ẩm tối ưu có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị MĐĐH. GS Dương Học Hải đã 

sử dụng phương trình truyền ẩm một chiều nghiên cứu sự phân bố độ ẩm trong 

nền đường ngập lũ như hình 2.8. 

2.8a, nước thấm chủ yếu từ 

mái ta luy nên gần mái 

taluy bão hoà nước, sâu 

vào tim đườngđộ ẩm giảm. 

Thấm từ mặt đường do 

mưa nên độ ẩm giảm 

dầnkhi xuống sâu. 2.8b, 

chủ yếu do mao dẫn nên độ 

ẩm lớp dưới lớn hơn. Ngập 

lâu độ ẩm vượt quá giới 

hạn lỏng mặc dù chiều sâu 

ngập lũ chưa tới 1,1m. 

 

Hình 2.8 Các dạng phân bố độ ẩm trong thân nền đường 

a) Khi có nước ngập hai bên nền đường trong 1 thời gian 

nhất định 

b) Khi có nước ngầm mao dẫn và nước ngập thường xuyên 
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2.2 Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn 

K.P.George, 2004 [57] đã nghiên cứu các công thức ước tính MĐĐH từ các đặc 

trưng cơ lý của đất nhằm chọn lựa công thức phù hợp và xác định các đặc trưng 

cơ lý có ảnh hưởng nhiều nhất đến giá trị MĐĐH. Trên cơ sở kiểm chứng các 

công thức LTPP, (1.8), (1.10), (1.11),Wyoming DOT, Mississippi DOT. Kết 

quả  đề xuất áp dụng công thức LTPP để ước tính MĐĐH cho đất hạt mịn và 

chỉ ra rằng: độ ẩm, thành phần hạt lọt sàng No200 và chỉ số dẻo là ba đặc trưng 

vật lý có ảnh hưởng đáng kể nhất đến giá trị MĐĐH. 

2.3 Ảnh hưởng của tải trọng trùng phục 

2.3.1 Định nghĩa tải trọng trùng phục 

Tải trọng xe chạy tác dụng lên nền đường có đặc điểm là một lực tácdụng động, 

đột ngột tức thời và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tải trọng với các đặc điểm trên ảnh 

hưởng rất lớn đến trị số biến dạng và khả năng chống biến dạng của nền đường. 

2.3.2 Ảnh hưởng của tải trọng trùng phục 

Kết quả thực nghiệm cho thấy cùng trị số tải trọng tác dụng nhưng thời gian tác 

dụng lâu thì biến dạng lớn, hơn nữa nếu trị số tải trọng lớn nhỏ khác nhau thì 

qui luật biến dạng cũng khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy cùng trị số tải 

trọng tác dụng nhưng thời gian tác dụng lâu thì biến dạng lớn, hơn nữa nếu trị 

số tải trọng lớn nhỏ khác nhau thì qui luật biến dạng cũng khác nhau. 

Theo giáo sư A.M.Krivitski [8], nền đường sẽ  trở nên cứng và tiếp tục biến 

dạng đàn hồi chịu tải trọng hay bị phá hoại tùy thuộc vào giá trị độ ẩm tương 

đối (w/wL) và trị số tải trọng trùng phục tương ứng tỉ số p/pu của nền đường.  

2.4 Công thức của Dong-Gyou Kim.MS (2004) 

2.4.1 Cơ sở thiết lập công thức  

AASHTO 294-94 xác định MĐĐH cho đất dính trên cơ sở hồi qui tuyến tính 

đơn giản theo công thức: Mr = k1 (σd) k2  (2.8) 

Công thức (2.8) chỉ xét ảnh hưởng của ứng suất lệch. Dong-Gyou Kim.MS cải 

tiến xét đến cả ảnh hưởng của áp lực hông đến MĐĐH. MĐĐH phụ thuộc vào 

tỉ số giữa ứng suất pháp bát diện với ứng suất cắt bát diện và hệ số k1, k2. Giả 
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(2.11) 

thiết hai ứng suất chính 2 và 3 bằng nhau trong điều kiện đối xứng trục, công 

thức ước tính giá trị MĐĐH cho nền đường sử dụng đất dính như sau: 

𝑀𝑟

𝑃𝑎
= 𝑘1 [

𝜎𝑜𝑐𝑡
𝑃𝑎

(
𝜏𝑜𝑐𝑡
𝑃𝑎

)
2 ]

𝑘2

= k1 [
Paσoct

τoct
2 ]

k2
= 𝑘1 [

9𝑃𝑎

2
(

1

3𝜎𝑑
+

𝜎3

𝜎𝑑
2)]

𝑘2

 

Công thức (2.11) xét điều kiện trạng thái ứng suất của đất dính có thể xảy ra 

thực tế trong nền đường, xét đến ảnh hưởng của áp lực hông và ứng suất lệch.  

k1, k2 : chứa các thông số đại diện trạng thái ứng suất và đặc trưng cơ lý chủ yếu 

của đất được xác định theo công thức (2.12), (2.13), (2.14) và (2.15).  

𝑘1 = 𝑎1𝜎3
𝑎2 + 𝑎3 (

𝑆

100
)
𝑎4
+ 𝑎5𝑞𝑢 + 𝑎6𝑃𝐼 + 𝑎7(𝐿𝐿 − 𝑤) + 𝑎8(𝑤𝑜𝑝𝑡 −𝑤) +

𝑎9(𝑃200 − 𝑎10)  (2.12) 

𝑘2 = 𝑏1𝜎3
𝑏2 + 𝑏3 (

𝑆

100
)
𝑏4
+ 𝑏5𝑞𝑢

𝑏6 + 𝑏7𝑃𝐼 + 𝑏8𝐿𝐿                                    (2.13) 

𝑎1 = 𝑎11 + 𝑎12 (
𝑤𝑜𝑝𝑡−𝑤

𝑤𝑜𝑝𝑡
)  (2.14) 

𝑏1 = 𝑏11 + 𝑏12(𝑤 − 𝑤𝑜𝑝𝑡)  (2.15) 

Các hệ số an và bn trong công thức (2.12), (2.13), (2.14) và (2.15) được xác định 

dựa vào phương pháp bình phương cực tiểu, tra bảng 2.8. 

Bảng 2.8 Hệ số an và bn cho đất dính theo thí nghiệm của Kim.MS 

k1 k2 

Hệ số A-4 A-6 A-7-6 Hệ số A-4 A-6 A-7-6 

a11 6,46 8,320 9,28 b11 0,00240 0,00753 0,01 

a12 44,41 71,960 39,98 b12 0,00390 0,00270 0,00 

a2 0,73 0,700 0,64 b2 0,35100 0,52300 0,46 

a3 -120,40 -29,800 -193,39 b3 0,04300 0,20500 0,08 

a4 19,24 6,500 2,02 b4 24,00000 13,40000 15,30 

a5 0,11 0,886 0,73 b5 3,17000 1,13000 2,58 

a6 28,60 5,300 2,57 b6 -0,63800 -0,61200 -0,60 

a7 0,00 4,800 10,43 b7 -0,00016 -0,00021 0,00 

a8 57,27 30,070 23,28 b8 -0,00028 -0,00016 0,00 

a9 2,66 0,000 0,00     

a10 54,27 0,000 0,00     

MĐĐH phụ thuộc chủ yếu vào hệ số k1. Hình 2.12 so sánh MĐĐH theo kết quả 

thí nghiệm nén ba trục trong phòng và MĐĐH được ước tính bằng công thức 

(2.13), ở những độ ẩm khác nhau (nhánh khô, ướt, tối ưu và bão hòa), hệ số 

tương quan R2= 0,996. Độ chính xác rất đáng tin cậy. 
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Hình 2.12 Mr thí nghiệm &công thức 

 

Hình 2.13 Mr (2.9)&6 công thức Mỹ [3] 

So sánh MĐĐH theo kết quả thí nghiệm nén ba trục trong phòng của Kim.MS 

với MĐĐH tính toán theo sáu công thức phổ biến ở Mỹ thể hiện trên hình 2.13. 

Công thức (2.11) xét điều kiện trạng thái ứng suất của đất dính có thể xảy ra 

thực tế trong nền đường, tuy hệ số xét đến ảnh hưởng của thành phần hạt lọt 

qua sàng No200 bằng không nhưng kết quả ước tính giá trị MĐĐH vẫn chính 

xác hơn 6 công thức thường được sử dụng ở Mỹ. 

2.4.2 Sự thích hợp của công thức (2.11) đối với nền  đường ĐBSCL  

Công thức (2.11) áp dụng rất phù hợp cho nền đường sử dụng đất dính (A-4, A-

6, A-7-6). Trong đó, loại đất A-6 có đặc trưng vật lý tương tự với đất nền 

đường ĐBSCL. Đây là công cụ tin cậy, hữu ích, có nhiều ưu điểm và phù hợp 

để nghiên cứu ước tính giá trị MĐĐH của nền đường đắp đất sét pha cát vùng 

ĐBSCL thường có độ ẩm lớn, thay đổi nhiều, phạm vi giá trị biến thiên của 

trạng thái ứng suất và các đặc trưng vật lý của đất rộng.  

2.4.3 Phân tích và bổ sung các hệ số xét ảnh hưởng của thành phần hạt 

mịn hơn 0,075mm đến MĐĐH 

Công thức (2.11) xem như thành phần hạt lọt sàng No.200 của loại đất A-6 

không ảnh hưởng đến giá trị của MĐĐH. Tuy nhiên, đối với vùng ĐBSCL cần 

nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt lọt sàng No.200 đến giá trị của 

MĐĐH vì cùng loại đất nhưng ở các vùng địa lý khác nhau có thể cho kết quả 

nghiên cứu khác nhau. 
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CHƯƠNG 3 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM 

VÀ THÀNH PHẦN HẠT MỊN ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA NỀN 

ĐƯỜNG ĐẮP ĐẤT SÉT PHA CÁT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

3.1 Giới thiệu 

3.1.1 Mục đích 

Mục đích chính của thí nghiệm trong phòng là xác định các đặc trưng vật lý: độ 

ẩm, độ bão hòa, cường độ chịu nén nở hông, chỉ số dẻo, giới hạn lỏng, độ ẩm 

tối ưu, thành phần hạt có đường kính mịn hơn 0,075mm làm thông số đầu vào 

cho công thức (2.11). Thí nghiệm nén nhanh sử dụng buồng nén ba trục xác 

định biến dạng đàn hồi của mẫu đất, tính toán giá trị MĐĐH để nghiên cứu ảnh 

hưởng của độ ẩm và thành phần hạt có đường kính mịn hơn 0,075mm đến 

MĐĐH của nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL.  

Mục đích chính của thí nghiệm hiện trường là đo đạc biến dạng đàn hồi của nền 

đường theo sự gia tăng độ ẩm; nghiên cứu tương quan về MĐĐH giữa thí 

nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh trên mô hình nền đường ngập lũ với thí nghiệm 

nén nhanh sử dụng buồng nén ba trục trong phòng để thiết lập công thức tin 

cậy.  

3.1.2 Phương pháp và tiêu chuẩn thí nghiệm trong phòng 

Đất được phân loại theo AASHTO M 145-91 [58] dựa vào thành phần hạt và 

giới hạn Atterberg. Thí nghiệm xác định MĐĐH theo AASHTO T294-03 [59], 

sơ đồ mô phỏng tải trọng xe tác dụng lên những mẫu đất chế bị với 6 giá trị độ 

ẩm. Xác định giới hạn lỏng và chỉ số dẻo theo AASHTO T89-07 [60] và 

AASHTO T90-10 [61], thành phần hạt theo AASHTO T88-04 [62], dung trọng 

khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu theo AASHTO T180-01 [63], độ ẩm theo 

AASHTO T265-04 [64]. 
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3.2 Công tác thu thập mẫu và thí nghiệm 

3.2.1 Công tác thu thập mẫu  

Từ ngày 21/11/2014  đến 26/01/2015 tiến hành thu thập 30 mẫu đất ở độ sâu 

300 mm trong thân đường của các tuyến đường ngập lũ hàng năm thuộc tỉnh 

Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang, độ ẩm tự nhiên từ 9,9÷32,7%.  

3.2.2 Thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý cơ bản của đất 

Mẫu được phơi nắng, làm khô bằng không khí trong phòng thời gian 2 tuần, giã 

mịn. Đặc trưng vật lý như bảng 3.2. Các mẫu thuộc loại A-6, sét pha cát. 

Bảng 3.2. Đặc trưng cơ lý của 30 mẫu đất 

Giới 

hạn 

lỏng 

(%) 

Chỉ số 

dẻo (%) 

Cát 

(%) 

Bụi (%) Sét (%) Cường độ 

chịu nén 

nở hông 

(kPa) 

Độ ẩm 

tối ưu 

(%) 

Dung 

trọng khô 

tối đa 

(kN/m3) 

33,0-

39,9 

11,3-

16,4 

5,2-

42,2 

22,9-

55,1 

31,2-

41,4 

60,6-

774,3 

14,8-

21,2 

15,5 - 

18,0 

3.2.3 Thí nghiệm nén nhanh sử dụng buồng nén ba trục xác định MĐĐH 

của đất 

3.2.3.1 Chế bị mẫu thí nghiệm  

Mỗi mẫu đất được sàng qua rây 5mm, chia làm 6 phần phun vào 6 lượng nước 

khác nhau để thu được độ ẩm: khô hơn 2%, 3%, so với độ ẩm tối ưu, ướt hơn 

2%, 3% so với độ ẩm tối ưu, độ ẩm tối ưu và bão hoà. Dùng vải ẩm phủ kín 

trong 12 giờ. Lượng nước q(g) cần phun thêm theo công thức:  

q = [0,01m /(1+0,01W1)].(W - W1)                                                       (3.2)  

Với khối lượng mẫu m (g), độ ẩm mong muốn W (%), độ ẩm mẫu W1 (%).  

Cho đất vào cối thành 3 lớp, dùng búa 2,5kg rơi tự do ở độ cao 300mm, phân 

bố đều trên bề mặt của lớp đất, mỗi lớp đầm 40 búa. Tháo khuôn, sử dụng dao 

vòng có đường kính 36mm, chiều cao 76mm để lấy mẫu cho vào bọc cao su.  

3.2.3.2 Thiết bị thí nghiệm  
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Sử dụng hệ thống thiết bị nén ba trục model 28-T0401 do hãng Controls, Italia 

sản xuất gồm: Dụng cụ bơm chân không và máy tạo khí nén có đồng hồ đo áp 

lực. Load cell đo áp lực và chuyển vị đứng. Buồng chứa chất lỏng và mẫu thí 

nghiệm. Thiết bị điều khiển tốc độ biến dạng. Bộ phận đo áp lực nước lổ rỗng. 

Bình chứa chất lỏng và van thoát chất lỏng, gắn với máy tính ghi nhận và xử lý 

số liệu  như hình 3.1. 

 

Hình 3.1 Hệ thống thiết bị nén ba trục 

3.2.3.3 Quy trình thí nghiệm  

Đặt mẫu đã chuẩn bị vào buồng thí nghiệm, tiến hành khử biến dạng dư. Mẫu 

đất không bão hòa được khử biến dạng dư với σ3 = 0 kPa, gia tải tạo áp lực 

đứng từ 50÷120 kPa rồi dỡ tải. Thực hiện gia tải và dỡ tải với tốc độ biến dạng 

01mm/phút nhiều lần, mẫu tích luỹ biến dạng dư cho đến khi mẫu chỉ còn biến 

dạng đàn hồi, như hình 3.2. 

 

Hình 3.2 Kết quả với mẫu không bão hoà (ĐT.942.7-2) 

 

Hình 3.3 Quan hệ σd-biến dạng đàn hồi 

Tạo áp lực hông 41kPa và tiến hành đặt tải để xác định biến dạng đàn hồi của 

mẫu. Ứng với  một giá trị độ ẩm của mẫu thí nghiệm, áp dụng lần lượt ba cấp 
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σ3: 41, 21, 0 kPa, trong một cấp σ3 gia tải lần lượt với  năm cấp ứng suất lệch 

là: 14, 28, 41, 55, 69 kPa. Mỗi cấp ứng suất lệch gia tải và dỡ tải ba lần để lấy 

giá trị trung bình. Quá trình thí nghiệm van thoát nước mở. Xác định quan hệ 

ứng suất lệch – biến dạng đàn hồi của mẫu, như hình 3.3. Từ giá trị trung bình 

của ứng suất lệch và biến dạng đàn hồi đó, tính toán kết quả giá trị MĐĐH theo 

công thức (3.3). 

 

Hình 3.5 Biểu đồ xác định qu (ĐT.942.7-2) 

 

Hình 3.6 Kết quả với mẫu bão hoà (ĐT.942.7-5) 

Thí nghiệm cường độ chịu nén nở hông được tiến hành với σ3 = 0 kPa, gia tải 

thẳng đứng tốc độ 01mm/phút cho đến khi mẫu bị phá hoại. Hình 3.5 thể hiện 

biểu đồ ứng suất biến dạng để xác định giá trị qu= 637,2 kPa mẫu ĐT.942.7-2 

độ ẩm 15,7%. Hệ số tương quan giữa MĐĐH với cường độ chịu nén nở hông là 

R2= 0,6788. Mẫu bão hòa cũng khử biến dạng dư tương tự nhưng xác định 

MĐĐH chỉ thực hiện với σ3 = 0 kPa và năm cấp ứng suất lệch. Kết quả đặt tải 

đối với mẫu bão hoà (ĐT.942.7-5) như hình 3.6. 

MĐĐH thí nghiệm nén ba trục là tỉ số giữa ứng suất lệch và biến dạng đàn hồi 

tương đối của mẫu tinh theo công thức: 

Mr = σd /ε  (3.3); σd = σ1 - σ3 (3.4); ε = Δh/h (3.5).  

Kết quả tiêu biểu thí nghiệm xác định giá trị MĐĐH của 30 mẫu đất như hình 

3.7, 3.8, 3.9. 
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Hình 3.7 Mr  theo độ ẩm với σ3 = 41 kPa 

 

Hình 3.8 Mr  theo độ ẩm với σ3 = 21 kPa 

  

 

Hình 3.9 Mr theo độ ẩm với σ3 = 0 kPa 

 

Hình 3.10 Ảnh hưởng của % hạt mịn đến Mr 

MĐĐH bị ảnh hưởng đáng kể bởi độ ẩm, MĐĐH giảm khi độ ẩm tăng, với cấp 

áp lực hông không đổi. MĐĐH đối với mẫu bão hòa giảm từ 24,8÷56,6 % so 

với độ ẩm tối ưu. Hệ số tương quan giữa MĐĐH với độ ẩm là R2 = 0,8849. Hệ 

số tương quan giữa MĐĐH với độ bão hoà là R2 = 0,6741. Ảnh hưởng của 

thành phần hạt mịn hơn 0,075mm đến tỉ lệ biến thiên giá trị của MĐĐH theo sự 

thay đổi của độ ẩm thể hiện như hình 3.9. Hệ số tương quan giữa MĐĐH với 

thành phần hạt mịn hơn 0,075 mm là R2 = 0,7358. Hệ số tương quan giữa 

MĐĐH với chỉ số dẻo là R2 = 0,5412. 
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3.3 Thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh đo đạc biến dạng đàn hồi của nền 

đường ngập lũ 

3.3.1 Xây dựng mô hình nền đường ngập lũ 

Mô hình nền đường ngập lũ được đắp theo tiêu chuẩn TCVN 4447:2012  “Công 

tác đất – Qui phạm thi công và nghiệm thu” [66], với phương pháp thi công 

khô, vật liệu đắp là loại đất sét pha cát (A-6), độ ẩm tự nhiên 12,0%, đất được 

đắp từng lớp dày 220 mm (sau khi nén), độ chặt K = 0,95 kiểm tra bằng phương 

pháp dao vòng theo 22TCN 02-1971 “Xác định độ chặt nền, mặt đường bằng 

phương pháp dao đai” [67], hình 3.10. 

  

Hình 3.10 Đất đắp từng lớp bằng máy đào - lu 8 tấn - v = 4km/h - 30 lượt/điểm 

Mô hình được xây dựng tại Trường Đại học Tiền Giang, Thân Cửu Nghĩa, 

Châu Thành, Tiền Giang từ ngày 17/4/2013 đến 11/5/2013 trên nền cát san lấp 

dày 1m (2005), chiều cao đất đắp 1,5m, chiều rộng 4m, mái taluy 1: 2, chiều dài 

20m; đê quay với mái taluy và đáy được lót nhựa chống thấm để giữ nước ngập 

dọc theo mô hình trong thời gian cần thiết. như trên hình 3.11. 

 

Hình 3.11 Mô hình nền đường ngập lũ 
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Hình 3.12 Sơ đồ vị trí thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh (TL: 1/150) 

 

 

Hình 3.13 Sơ đồ vị trí thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh (mặt cắt ngang) 

Thí nghiệm thực hiện hai đợt: đợt 1 tại 10 vị trí trên mô hình theo sơ đồ 
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hình 3.12 và 3.13, mùa khô tháng 5/2013; đợt 2 tại 10 vị trí cũ mùa mưa, 

điều kiện mô hình bị ngập thời gian 30 ngày, tháng 10/2013. 

3.3.2 Thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh 

Thực hiện theo TCVN 8861-2011 “Áo đường mềm – Xác định MĐĐH của nền 

đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng” [68], 

AASHTO T274-82 [69]. Xe tải 5 tấn, tấm ép cứng D=330mm, chiều dày 

25mm, ống nối, kích thủy lực với đồng hồ đo áp lực độ chính xác 0,01Mpa, ba 

đồng hồ đo chuyển vị chính xác tới 0,01mm, hành trình đo tới 25mm. Phương 

tiện và thiết bị được lắp đặt đúng yêu cầu như hình 3.14. 

 

 

 

 

             Hình 3.14 Lắp đặt thiết bị                 Hình 3.15 Số đọc biến dạng theo vị trí tấm ép 

Gia tải đến 268 kPa và giữ tải 2 phút, sau đó dỡ tải và chờ đến khi biến dạng ổn 

định. Tiếp tục gia tải và dỡ tải hoàn toàn với các cấp áp lực lần lượt là 63 kPa, 

142 kPa, 198 kPa, 268 kPa. Ứng với mỗi cấp áp lực, ghi số đọc trên đồng hồ đo 

biến dạng trước khi gia tải (số đọc ban đầu), gia tải đến giá trị đã chọn, chờ đến 

khi độ võng ổn định, ghi lại giá trị độ võng gia tải (số đọc thứ hai). Dỡ tải hoàn 

toàn, chờ đến khi độ võng ổn định, ghi lại giá trị độ võng sau khi dỡ tải (số đọc 

thứ ba). Số đọc biến dạng tương ứng vị trí tấm ép như hình 3.15. Độ võng đàn 

hồi là hiệu số của số đọc thứ hai với số đọc thứ ba. MĐĐH được xác định theo 

công thức: E = 1000.p.D.(1 – ν2).π/4.l                                                       (3.6) 

D = đường kính tấm ép (mm); l = độ võng đàn hồi (mm);  
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p = áp lực lên nền đất (kPa) 

Kết quả, MĐĐH giảm khi độ ẩm tăng với bốn cấp áp lực nén như hình 3.16.  

 

Hình 3.16 MĐĐH thay đổi theo sự tăng độ ẩm trên mô hình ngập lũ 

Độ ẩm của mô hình mùa khô từ 12,0÷14,7%, độ bão hoà từ 58,2÷84,9%, nền 

đường ở trạng thái cứng (5/2013). Sau thời gian ngâm 30 ngày trong mùa mưa, 

độ ẩm tăng lên từ 16,3÷27,5%, độ bão hoà từ 94,7÷100%, nền đường ở trạng 

thái dẻo cứng đến dẻo mềm (10/2013). Kết quả phù hợp với nghiên cứu của 

giáo sư Dương Học Hải (1971) về phân bố độ ẩm trong nền đường ngập lũ. 

3.4 Kết luận chương 

MĐĐH bị ảnh hưởng đáng kể bởi độ ẩm, MĐĐH giảm nhanh khi độ ẩm tăng 

1÷2% vượt quá giá trị độ ẩm tối ưu; MĐĐH của mẫu bão hòa có trường hợp 

giảm 56,6 % so với độ ẩm tối ưu (mẫu ĐT.942.7). MĐĐH đạt giá trị nhỏ nhất 

8.153 kPa, khi mẫu có độ ẩm 23,3 % và thành phần hạt mịn chiếm tỉ lệ 88,1% 

(mẫu ĐT.942-5). Mẫu có thành phần hạt mịn chiếm tỉ lệ cao hơn, có giá trị 

MĐĐH giảm nhiều hơn khi độ ẩm gia tăng và MĐĐH có giá trị nhỏ nhất khi 

mẫu đạt độ ẩm lớn nhất. 

Thành phần hạt mịn chiếm tỉ lệ càng cao, MĐĐH càng giảm. Tỉ lệ từ 54,1÷79,2 

% MĐĐH giảm từ 53,7÷ 89,1 %. Độ ẩm tăng 16,3 ÷27,5%, MĐĐH giảm 

33,7÷84,1%. Áp lực đứng từ 142÷198 kPa, tại độ ẩm tối ưu 16,7%, MĐĐH có 

giá trị từ 23.147,8÷27.730,5 kPa. 
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CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HỒI QUI THEO GIẢI THUẬT LEVENBERG-

MARQUARDT VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG 

VỚI TRONG PHÒNG 

4.1 Xác định công thức phân tích hồi qui 

Các mẫu đất do Dong-Gyou Kim.MS nghiên cứu có các đặc trưng vật lý khá 

tương đồng với các mẫu đất sét pha cát thu thập ở các tuyến đường ngập lũ 

hàng năm vùng ĐBSCL như bảng 4.1. 

Bảng 4.1 So sánh giới hạn Atterberg và thành phần hạt của các mẫu đất 

Mẫu đất Giới hạn lỏng (%) Chỉ số dẻo (%) Cát (%) Bụi (%) Sét (%) 

Kim.MS 28 ÷ 35 11 ÷ 13 4 ÷ 23 42 ÷ 72 12 ÷ 39 

Nghiên cứu 29 ÷ 38 11 ÷ 16 6 ÷ 37 23 ÷ 54 31 ÷ 41 

Dong-Gyou Kim.MS thí nghiệm với độ ẩm từ 10,3÷27,2%, phạm vi thay đổi 

tương đối rộng, kết quả chính xác hơn 6 công thức phổ biến ở Mỹ. Vì vậy, phân 

tích hồi qui xác định MĐĐH của nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL 

chọn công thức (2.11), (2.12), (2.13), (2.14), gồm 20 hệ số hồi qui an và bn. 

4.2 Phân tích hồi qui 

4.2.1 Giải thuật Levenberg–Marquardt [70]  

Bài toán bình phương cực tiểu có thể giải bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

Giải thuật Gauss-Newton tính x*  được trình bày như sau: 
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Trong một số trường hợp, Phương pháp Gauss-Newton sẽ thất bại vì không tìm 

được hgn  do rank(J(x))< m.  Phương pháp Levenberg-Marquardt dựa trên 

phương pháp Gauss-Newton, cải tiến cách lựa chọn các hệ số hiệu chỉnh hlm  . 

Levenberg-Marquardt bổ sung vào công thức (4.7) hệ số µ như sau: 

 
 

(4.8) 

Trong đó, J = J(x), f = f(x), g = -JTf,  µ >0. I là ma trận đơn vị . 

 Với µ có giá trị nhỏ, hlm được chọn bằng hgn, Ngược lại với µ có giá trị 

lớn, hlm được chọn theo công thức: 

 

 

(4.8a) 

Giải thuật Levenberg-Marquardt được trình bày như sau: 

 

Giải thuật Levenberg-Marquard bổ sung vào công thức (4.7) hệ số µ đã cải tiến 

rất hiệu quả để giải các bài toán mà phương pháp Gauss-Newton không giải 

được, số vòng lặp ít lại, thời gian giải bài toán rút ngắn. Giải thuật này đơn 

giản, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật cần phân tích hồi 

qui xác định các hệ số của công thức định sẵn. 
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Sử dụng  chương trình Lemachieuall với 1.351 bước lặp, cho kết quả hội tụ, thu 

được kết quả giá trị các hệ số an và bn của đất (bảng 4.2) với hệ số tương quan 

R2 = 0,8929. 
Bảng 4.2  Hệ số an và bn cho đất sét pha cát ĐBSCL 

Hệ số k1 Hệ số k2 

a11 2,007 b11 0,000007 

a12 13,612 b12 0,000002 

a2 0,945 b2 2,364 

a3 -101,047 b3 0,360 

a4 19,444 b4 17,900 

a5 1,044 b5 4,371 

a6 6,951 b6 -0,712 

a7 3,996 b7 -0,004 

a8 17,776 b8 -0,001 

a9 -0,072   

a10 3,650   

 So sánh các hệ số bảng 4.2 với các hệ số của Kim. MS áp dụng cho loại đất A-

6 được trình bày trên bảng 4.3. 

Bảng 4.3  So sánh hệ số bảng 4.2 với hệ số Kim.MS 

Hệ 

số 

Nghiên cứu tìm 

được 
Kim.MS 

Giảm 

(%) 

Tăng 

(%) 
Ghi chú 

a11 2,007 8,320 75,9   

a12 13,611 71,960 81,1   

a2 0,945 0,700  35,0  

a3 -101,047 -29,800  239,0  

a4 19,444 6,500  199,1  

a5 1,044 0,886  17,8  

a6 6,951 5,300  31,2  

a7 3,996 4,800 16,7   

a8 17,776 30,070 40,9   

a9 -0,072 0,000   Bổ sung 

a10 3,650 0,000   Bổ sung 

b11 0,000007 0,00753 99,9   

b12 0,000002 0,00270 99,9   

b2 2,364 0,523  352,0  

b3 0,360 0,205  75,7  

b4 17,900 13,400  33,6  

b5 4,371 1,130  286,8  

b6 -0,712 -0,612  16,3  

b7 -0,004 -0,00021  2.011,3  

b8 -0,00050 -0,00016  211,0  
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Khi xét ảnh hưởng của thành phần hạt đến giá trị MĐĐH, hệ số a9 = - 0,072 và 

a10 = 3,650 thì ảnh hưởng của các yếu tố còn lại có sự thay đổi tăng, giảm tương 

ứng là hợp lý. Các hệ số bn có sự thay đổi nhưng ít ảnh hưởng đến giá trị 

MĐĐH. 

4.2.2 Đánh giá độ tin cậy của các hệ số 

Hình 4.2 So sánh MĐĐH 

ước tính theo các hệ số 

bảng 4.2 với thí nghiệm 

trong phòng theo độ ẩm 

thay đổi, kết quả khá phù 

hợp, hệ số tương quan R2 

= 0,8929 có thể chấp nhận 

được. 

 

 

Hình 4.2 Tương quan Mr  ước tính theo hệ số bảng 4.2 

với thí nghiệm nén nhanh ba trục trong phòng. 

4.3 Tương quan giữa thí nghiệm hiện trường với trong phòng 

4.3.1 MĐĐH của mô hình ngập lũ ước tính theo hệ số hồi qui (bảng 4.2) 

Áp lực hông trên mô hình nền đường ngập lũ được xác định theo công thức: 

3 = (1- sinφ).γ.h = 6,9 kPa; φ = 12o46’; γ = 17,4 kN/m3; h = 500 mm 

Ước tính giá trị MĐĐH của mô hình theo công thức (2.11) với các hệ số hồi qui 

theo bảng 4.2, kết quả thu được như bảng 4.4. 

STT 
Độ ẩm 

(%) 

MĐĐH của mô hình nền đường ngập lũ (kPa) 

1 = 63 kPa 1 = 142 kPa 1 = 198 kPa 1 = 268 kPa 

1 11,9 45.039,3 44.775,4 43.615,2 42.610,1 

2 12,9 41.982,8 41.338,2 40.123,0 39.073,9 

3 13,4 40.373,6 39.382,1 38.162,3 37.110,8 

4 13,5 40.779,7 39.790,4 38.573,0 37.523,1 

5 13,5 41.404,8 40.439,6 39.250,6 38.224,0 

6 14,6 39.799,1 36.038,4 34.690,0 33.535,0 

7 14,7 39.460,0 35.292,9 33.811,6 32.548,4 

8 16,3 34.195,1 29.715,5 28.155,0 26.838,1 

9 17,2 30.490,5 23.666,0 21.470,9 19.692,9 

10 19,3 22.266,3 17.047,7 15.385,4 14.045,6 

11 20,4 17.000,9 11.957,2 10.445,1 9.263,4 
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Cùng giá trị độ ẩm, áp lực đứng càng lớn, MĐĐH càng nhỏ. Độ ẩm tăng, 

MĐĐH giảm. áp lực đứng từ 63÷268 kPa, MĐĐH giảm từ 62,3÷78,3 %, áp lực 

đứng từ 142÷198 kPa, MĐĐH tại độ ẩm tối ưu từ 28.155,0 ÷ 29.715,5 kPa.  

4.3.2 Tương quan về MĐĐH giữa thí nghiệm hiện trường và trong phòng 

Dòng thứ 8 (in đậm) trong bảng 4.4, tại giá trị độ ẩm bằng 16,3% xấp xỉ độ ẩm 

tối ưu của đất đắp mô hình 16,7%, với cấp áp lực đứng 142÷198 kPa, giá trị 

MĐĐH theo thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh xấp xỉ giá trị MĐĐH tính theo 

công thức (2.11) với các hệ số bảng 4.2 từ 77,9÷98,5 %. 

4.3.3 So sánh với tiêu chuẩn hiện hành 

Tiêu chuẩn hiện hành TCVN 4200-2012 “ Đất xây dựng – Phương pháp xác 

định tính nén lún trong phòng thí nghiệm” [73], phụ lục A, cho phép xác định 

mK (hệ số điều chỉnh xét đến tương quan về kích thước mẫu thí nghiệm trong 

phòng nhỏ hơn so với nền đất thực tế tại hiện trường), phụ thuộc vào hệ số 

rỗng, cho các loại đất. Kết quả nghiên cứu này cho thấy giá trị MĐĐH theo thí 

nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh trên mô hình bằng 0,8÷1 lần so với thí nghiệm 

nén nhanh sử dụng buồng nén ba trục trong phòng. Giá trị MĐĐH nhỏ hơn so 

với tiêu chuẩn 22TCN211-06 “ Áo đường mềm yêu cầu thiết kế” [44]. 

4.4 Kết luận chương 

Do bổ sung hệ số µ, giải thuật Levenberg-Marquardt đã giải bài toán chỉ với 

1.351 vòng lặp, chứng minh tính đơn giản và hiệu quả để giải bài toán bình 

phương cực tiểu phi tuyến. Bảng 4.2 với hệ số tương quan R2 = 0,8929, có thể 

chấp nhận để áp dụng ước tính giá trị MĐĐH của nền đường vùng ĐBSCL; 

phù hợp với tính chất vật lý của đất sét pha cát.  

 MĐĐH phụ thuộc vào áp lực nén, hình dạng và kích thước của bàn nén; cũng 

như phương pháp và kích thước mẫu thí nghiệm trong phòng. Tuy nhiên, xét ở 

cấp áp lực đứng 142÷198 kPa, tại độ ẩm tối ưu bằng 16,7%,  MĐĐH theo thí 

nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh bằng 77,9 ÷98,5 % MĐĐH  tính theo công thức 

(2.11) với các hệ số hồi qui tìm được.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

1. Kết luận 

1. Sự gia tăng độ ẩm làm cho nền đường bão hoà, giá trị MĐĐH giảm hơn phân 

nữa so với độ ẩm tối ưu. MĐĐH đạt giá trị nhỏ nhất khi thành phần hạt mịn 

hơn 0,075mm chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Sự gia tăng độ ẩm làm cho nền đường bão 

hoà, giá trị MĐĐH giảm hơn phân nữa so với độ ẩm tối ưu. MĐĐH đạt giá trị 

nhỏ nhất khi thành phần hạt mịn hơn 0,075mm chiếm tỉ lệ nhiều nhất. 

2. Đối với đất đắp nền đường loại sét pha cát vùng ĐBSCL, thành phần hạt mịn 

hơn 0,075mm chiếm tỉ lệ càng nhiều, giá trị MĐĐH của nền đường thay đổi 

càng nhiều; tỉ lệ từ 54,1÷ 93,0 %, tương ứng mức độ biến thiên giá trị MĐĐH 

từ 61,5÷89,1 % theo giá trị độ ẩm thay đổi từ 12,9÷22,8% . 

3. Giá trị MĐĐH ước tính từ các hệ số an và bn ở bảng 4.2 so với giá trị MĐĐH 

thí nghiệm có hệ số tương quan R2 bằng 0,8929. Độ tin cậy có thể chấp nhận để 

ước tính giá trị MĐĐH của nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL. 

4. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn hơn 0,075mm và các yếu tố khác đến giá 

trị của MĐĐH của nền đường đắp đất sét pha cát vùng ĐBSCL được đề xuất 

như bảng 4.2. 

5. Kết quả thí nghiệm bàn nén tải trọng tĩnh với cấp áp lực đứng thông dụng 

142÷198 kPa, tại giá trị độ ẩm 16,3% xấp xỉ độ ẩm tối ưu,  giá trị MĐĐH của 

nền đường bằng 77,9÷ 98,5% giá trị MĐĐH ước tính theo các hệ số an và bn ở 

bảng 4.2. 

2. Kiến nghị 

1. Kết quả nghiên cứu có thể được tham khảo để tính toán hạn chế biến dạng và 

ngăn ngừa sạt lở nền đường vùng ĐBSCL trong thời gian ngập lũ. Thiết kế nền 

đường vùng ĐBSCL trong phạm vi xe lưu thông có tốc độ chậm, giao lộ, bãi đổ 

xe, v.v.. . 

2. Nghiên cứu thiết lập công thức ước tính MĐĐH của nền đường vùng 

ĐBSCL xét ảnh hưởng của độ pH và mặn đến biến dạng nền đường. 


