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Tóm tắt: 

Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm nén cố kết và xác định sức chống cắt của đất loại sét ở Đà 

Nẵng. Kết quả xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất loại sét theo cả ba phương pháp 

thí nghiệm đều nhỏ hơn 0.2 kG/cm
2
 cho thấy thuộc loại đất yếu và rất yếu. Giá trị sức kháng cắt 

theo thí nghiệm hiện trường VST lớn hơn nhiều so với kết quả trong phòng thí nghiệm cắt phẳng 

và nén ba trục sơ đồ UU cho kết quả gần tương tự nhau. Khi trạng thái của đất thay đổi từ dẻo 

mềm, dẻo chảy đến chảy: Cv; av, Cc, Cs có xu hướng tăng dần và Pc giảm dần. Ngoài phụ thuộc 

vào trạng thái của đất, đặc tính biến dạng - cố kết thấm và sức kháng cắt còn phụ thuộc vào các 

chỉ tiêu vật lý cơ bản của đất. Khi khối lượng thể tích khô giảm, độ ẩm giới hạn chảy, chỉ số dẻo, 

độ sệt và hệ số rỗng tăng thì sức kháng cắt có xu hướng giảm, Pc giảm nhưng Cv; av, Cc, Cs có 

xu hướng tăng dần. 

         Từ khóa: Chỉ số nén; Hệ số cố kết; Hệ số nén lún; Sức kháng cắt không thoát nước; Chỉ số dỡ 

tải. 

Abstract: 

This paper presents the results of compression test and determine shear strength of clay soil in Da 

Nang city. The results determine the undrained shear strength of clay soil under all three types of 

testing methods is less than 0.2 kG/cm
2
 which shows that the type of land is weak and very weak. 

Shear strength value according to the in-situ VST is much larger than that of laboratory test 

results while direct shear test and triaxial UU diagrams show nearly similar results. When the 

status of the soil changes from soft plastic, plastic flow to flow: Cv; av, Cc, Cs tends to increase 

and Pc tends to decrease. In addition to depending on the status of the soil, deformation 

characteristics - consolidation and shear strength  depends on the basic physical indicators of soil. 

When dry volumetric mass decreases; liquidity limit, plasticity index, liquidity index and natural 

void factor increase then shear strength tends to decrease, Pc decreases but Cv; av, Cc, Cs tends 

to  increase. 

         Key words: Compression index; Coefficient of consolidation; Coefficient of compression; 

Undrained shear strength; Unloading index. 
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