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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả nén cố kết của 15 mẫu đất sét yếu ở Đà Nẵng tại các độ sâu khác nhau 

cho kết quả như sau: a1-2(cm
2
/kG)= 0,047 - 0,082; Cv*10

-3
(cm

2
/s) = 0,474 - 0,519; kv*10

-7 

(cm/s) = 0,122 - 0,23. Áp lực tiền cố kết (Pc) tăng và Cc, Cs giảm theo độ sâu. Các thông số cố kết 

có vai trò rất quan trọng trong tính toán thiết kế các giải pháp xử lý nền đất yếu, nhưng thí nghiệm thường 

mất nhiều thời gian và tốn chi phí. Do đó, nhóm tác giả đề xuất phương trình tương quan dự báo chỉ số 

nén Cc từ các chỉ tiêu vật lý (WL, e0, W0) và Cs từ W0, Cc dựa trên 58 dãy số liệu thí nghiệm và thu thập 

của đât yếu trong khu vực. Kết quả cho thấy mức độ liên hệ tương quan chặt đến rất chặt: 

Cc  0,0111W0  0,1086  với r √  0,889  (chặt); Cc    0,3393 e0  0,0135 with r √  0,969(rất chặt); 

Cc  0,008WL  0,0756  với  r  √  0,895  (chặt); Cs  0,0021W0  0,0515   with    r  √  0,913 (rất chặt);  

    Cs  0,1148 Cc  0,0013  với r √   0,927 (rất chặt) và có thể dùng cho thiết kế xử lý nền đất yếu trong giai 

đoạn thiết kế cơ sở, cũng như kiểm tra độ tin cậy của kết quả thí nghiệm. 

         Từ khóa : Chỉ số nén; Giới hạn chảy; Hệ số rỗng; Tương quan; Đất yếu tại Đà Nẵng. 

Abstract: 

This article presents the results of consolidated compression of 15 soft soil samples in Da 

Nang at different depths with the following results: a1-2(cm
2
/kG) from 0,047 to 0,082; 

Cv*10
-3

(cm
2
/s) from 0,474 to 0,519; kv*10

-7
(cm/s) from 0,122 to 0,23. Pre-consolidation 

pressure (Pc) increases and index Cc, Cs decreases in depth. The consolidation parameters 

have a very important role in the calculation and design of measures to handle soft ground 

but experiments are usually time-consuming and expensive. Therefore, the authors proposes 

correlation equations predicting index Cc from the physical properties (WL, e0, W0) and Cs from 

W0, Cc based on 58 series of experimental and collected data of soft soil  in the area. The results  

show a tight to very tight level correlation as follows:  

Cc  0,0111W0  0,1086  with r √   0,889  (tight); Cc    0,3393 e0  0,0135 with r √  0,969(very tight); 

Cc  0,008WL  0,0756  with   r √  0,895   (tight); Cs  0,0021W0  0,0515   with    r √  0,913 (very tight);  



Cs  0,1148 Cc  0,0013  with r  √  0,927 (very tight) and can be used for designing handling soft ground in 

the experiment period, as well as checking the reliability of experimental results. 

        Key words: Compression index; Liquid limit; Void ratio; Correlation; Soft soils in Da 

Nang. 

 

 

 


