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Tóm tắt:
Nền đường đắp trên đất yếu là vấn đề được nhiều nước trên thế giới quan tâm nghiên cứu, bởi
đây là trường hợp thường gặp trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông. Khi xây dựng
nền đường đắp trên đất yếu bằng phương pháp đắp gia tải thì tính biến dạng và độ ổn định của
nền đường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó tốc độ đắp là một yếu tố rất quan trọng. Bài báo
này trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết tính toán nền đắp trên đất yếu và một số kết quả nghiên cứu
thực nghiện xác định sức chống cắt của đât yếu bằng máy nén 3 trục theo các sơ đồ cắt khác
nhau. Từ đó, tác giả phân tích các cơ sở lý thuyết và thực nghiện để đánh giá ảnh hưởng của tốc
độ đắp gia tải đến biến dạng và khả năng chịu tải của nền đường đắp trên đất yếu.
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Abstract:
The embankment on soft soil is a problem that attracts the attention of the researchers in many
countries because it is the common case in transport construction. As the embankment is
constructed on soft soil by loading filling method, deformation and stability of embankment
depend on many different factors, one of which is filling time. This paper briefly presents the
basis of calculation theory for embankment on soft soil and some research results from
laboratory experiments to determine shear strength of weak soil through a three-axis compressive
machine in many different cases. Based on this, the author analyses basis of theory and
experimentation to examine the influence of loading filling time on the deformation and loadbearing capacity of embankment on soft soil.
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