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     PGS.TS.Võ Ngọc Hà 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất thấp, ngập lụt thường xuyên hàng năm 

và sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng 

gây ra. Nền đường thường được đắp bằng đất sét pha cát bị thấm, độ ẩm nền đường tăng 

cao, mô đun đàn hồi (MĐĐH) giảm đáng kể, biến dạng gia tăng gây ra hiện tượng lún và 

sạt lở trong thời gian ngập lụt. Trên thế giới và trong nước đã có nhiều tác giả nghiên cứu 

về các nhân tố ảnh hưởng đến MĐĐH của nền đường. Tuy nhiên, nghiên cứu thực 

nghiệm về ảnh hưởng của độ ẩm và thành phần hạt mịn đến MĐĐH của nền đường đắp 

đất sét pha cát ở ĐBSCL chưa được thực hiện. 

Thực hiện nén nhanh trong buồng nén ba trục với nhiều giá trị độ ẩm, áp lực đứng và áp 

lực hông trên các mẫu đất sét pha cát chế bị được thu thập từ nền đường ở ĐBSCL. Thực 

nghiệm nén tĩnh bằng bàn nén trên mô hình nền đường đắp đất sét pha cát ngập lũ để xác 

định MĐĐH. Dùng giải thuật Levenberg-Marquardt phân tích hồi qui kết quả thí nghiệm. 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy sự gia tăng độ ẩm làm cho nền đường bão hòa, 

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 (P200) chiếm tỉ lệ nhiều nhất. 

P200 chiếm tỉ lệ càng nhiều, giá trị MĐĐH của nền đường thay đổi càng nhiều. P200 

chiếm tỉ lệ từ 54,1% đến 93,0%, tương ứng mức độ biến thiên giá trị MĐĐH từ 61,5% 

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



Các hệ số hồi qui thu được với tương quan R2 bằng 0,8929. Độ tin cậy có thể chấp nhận 

để vận dụng công thức của Dong-Gyou Kim,M.S. ước tính giá trị MĐĐH của nền đường 

đắp đất sét pha cát ở ĐBSCL.  

Kết quả thực nghiệm trên mô hình với cấp áp lực đứng thông dụng 142 kPa đến 198 kPa, 

tại giá trị độ ẩm 16,3% xấp xỉ độ ẩm tối ưu,  giá trị MĐĐH của nền đường bằng 77,9% 

đến 98,5% giá trị MĐĐH ước tính theo các hệ số hồi qui. 

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo thiết thực cho việc lựa chọn cấp phối hạt, đánh 

giá MĐĐH đất nền đường khi thiết kế, thi công. 

 

 

 Hướng dẫn khoa học  Nghiên cứu sinh 

 

 

    PGS.TS.Võ Phán   PGS.TS.Võ Ngọc Hà Phan Quang Chiêu 


