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BẢN TÓM TẮT 
 

Khi tính toán ổn định của các công trình đắp trên nền đất yếu, các phương pháp tính theo mặt 
trượt giả định là trụ tròn thường hay được ứng dụng. Tuy nhiên, phương pháp này chưa thực sự phù 
hợp trong điều kiện nền đất yếu có bề dày mỏng, nên các tác giả của bài này đã quan tâm nghiên cứu 
và đề xuất một phương pháp tính toán thích hợp. Trước hết, các giải pháp cấu tạo của công trình 
đường đắp trên nền đất yếu được đề xuất, phân tích, để từ đó rút ra một số giải pháp tối ưu. Với nền có  
lớp đất yếu có bề dày mỏng, việc tính toán ổn định đã được nghiên cứu với phương pháp tương đối 
đơn giản là xét cân bằng của khối trượt nằm dưới nền đường đắp. Phương pháp này đã được ứng dụng 
tính toán bằng số cụ thể cho các trường hợp đất nền khác nhau, có tính đến phương pháp mặt trượt trụ 
tròn thông thường để từ đó rút ra những nhận xét, kết luận về phương pháp tính ổn định.. 

 
ABSTRACT 

 
On the stability analysis of embankment on soft ground, the circular -slip surfaces were often 

assumed. These methods, however, are not always correct in case the ground have a thin layer of soft 
soils. Therefore, this paper would like to propose an suitable way of analysis. At first, the ground 
improvement methods were proposed. Then, the stability analysis was carried out by the method 
called “the equilibrium of slip-mass”. Moreover, many examples of  the stability calculation were 
analyzed by this method and the circular -slip surface method to obtain the remarks and conclusions of 
the stability analysis. 

 
 

1. GIỚI THIỆU 
 

 Trong việc xây dựng đường trên nền đất 
yếu, điều quan trọng đầu tiên khi thiết kế là xác 
định giải pháp cấu tạo hợp lý của công trình 
đường, đặc biệt là cấu tạo phần xử lý nền đất 
yếu dưới nền đường, vì điều này sẽ góp phần 
giảm thiểu giá thành của công trình. Do vậy, qua 
việc phân tích, đánh giá một số giải pháp, các 
tác giả muốn đề xuất các giải pháp xử lý nền 
hợp lý cho công trình đường cấp III trên nền có 
lớp đất yếu mỏng. Ngoài ra, việc tính toán ổn 
định của công trình đường để phù hợp với điều 
kiện này cũng được trình bày trong bài báo này. 
 

2. CÁC GIẢI PHÁP CẤU TẠO 
 

Đường cấp III trên đất yếu trong vùng ngập 
lũ sâu thường có chiều cao đắp lớn, do đó tải 
trọng truyền lên đất nền công trình sẽ rất lớn . 
Tùy vào điều kiện địa chất công trình, điều kiện 
thủy văn, điều kiện địa hình, ta có thể chọn các 
giải pháp thích hợp để gia cố nền đất yếu nhằm 
tăng cường cường độ, độ ổn định, và giảm biến 
dạng lún cho công trình. Sau đây một số giải 
pháp được đề xuất, trong đó mỗi giải pháp được 
phân tích cụ thể; các ưu, khuyết điểm của từng 
giải pháp cũng được nêu ra: 
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2.1 Khi chiều dày lớp đất yếu Hđy <  2m : 
 

 Trường hợp này ta chỉ cần gia cố nền bằng 
đệm cát kết hợp với một lớp vải địa kỹ thuật (vỉ 
địa kỹ thuật) nhằm tăng cường sức chống cắt 
cho nền đất yếu bên dưới. Ưu điểm của giải 
pháp này là thi công đơn giản, nhanh gọn, không 
cần thiết bị công nghệ cao, giá thành thấp, 
không phụ thuộc vào mực nước ngầm. Khuyết 
điểm là không giảm được thời gian lún và độ lún 
cố kết của công trình. Phạm vi áp dụng phù hợp 
với nền đường có chiều cao đắp trung bình ≤ 
2.0m. 
 
2.2 Khi chiều dày lớp đất yếu Hđy từ (2-8)m: 

 
Các giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng: Đệm 

cát kết hợp với: vải địa kỹ thuật (lưới địa kỹ 
thuật), lưới cừ tràm ngang hoặc cừ tràm đứng 
đóng dọc chân taluy. Sau đây ta áp dụng cụ thể 
từng giải pháp. 

 
2.2.1 Giải pháp vải địa kỹ thuật: (Hình 

1) 
 

- Đệm cát hạt trung có chiều dày tối thiểu 
1m. 

- Trải một hoặc vài lớp vải địa kỹ thuật 
(lưới địa kỹ thuật). 

- Khoảng cách trung bình giữa các lớp là 
0.5m 
 

2.2.2 Giải pháp lưới cừ tràm ngang : 
(Hình 2) 
 

Lưới cừ tràm ngang góp phần làm tăng ổn 
định của khối đất đắp trên đất yếu nhờ tham gia 
làm tăng sức chống cắt của nền yếu, tăng sức 
chống trượt của nền. Ưu điểm của giải pháp này 
là: thi công đơn giản, tận dụng được nguồn vật 
liệu địa phương. Khuyết điểm: không giảm được 
thời gian lún và độ lún cố kết của công trình. 
Phạm vi áp dụng phù hợp với nền đường có 
chiều cao đắp trung bình ≤ 3.0m, và cừ tràm 
phải luôn nằm dưới mực nước ngầm. Mật độ các 
cừ tràm chủ là (4-6)cây/m, khoảng cách giữa các 
cừ tràm phụ là (1-1.5)m. Cừ tràm có đường kính 
trung bình (φ60 ÷ φ80)cm. 
 
2.2.3 Giải pháp đóng cừ tràm đứng dọc 

theo chân taluy: (Hình 3) 
 

Hàng cừ tràm đứng được đóng ở vị trí dọc 
chân taluy đường, nơi vùng biến dạng dẻo 
thường hình thành trong nền yếu, để làm tăng 
sức chống cắt của nền, nhằm ngăn cản vùng 
biến dạng dẻo hình thành và phát triển trong 
nền. Đóng cừ tràm đứng dọc chân taluy đường 
rộng 2m, mật độ 25cây/m2. Cừ tràm có đường 
kính trung bình φ(70 ÷ 80)cm, chiều dài (4.5 – 
5)m/cây. 

 
2.3 Khi chiều dày lớp đất yếu Hđy lớn hơn 

8m: 
 

Ngoài các giải pháp đã được nêu ở trên, các 
giải pháp cần sử dụng khác bao gồm: giếng cát, 
cọc bản nhựa kết hợp gia tải nhằm làm cho nước 
trong đất yếu thoát nhanh theo phương ngang, 
tăng nhanh mức độ cố kết, giảm độ lún công 
trình trong quá trình sử dụng; hoặc sử dụng cọc 
cát, cọc đất-vôi, cọc đất -ximăng để thay đổi sự 
phân bố ứng suất trong nền, tăng khả năng chịu 
tải cho nền, giảm thời gian cố kết, giảm độ lún 
trong quá trình sử dụng công trình. 

 
 
3. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH : 
 

Khi tính toán ổn định của các công trình đắp 
trên nền đất yếu, các phương pháp tính theo mặt 
trượt giả định là trụ tròn thường hay được ứng 
dụng, ví dụ như phương pháp của W. Fellenius, 
phương pháp của A.W. Bishop, [3] v.v… Tuy 
nhiên, phương pháp này chưa thực sự phù hợp 
trong điều kiện nền đất yếu có bề dày mỏng, nên 
các tác giả của bài này đã quan tâm nghiên cứu 
và đề xuất một phương pháp tính toán: phương 
pháp khối trượt. 

Xét trường hợp thực tế nền đường đắp trên 
đất yếu được thi công nhanh (ngắn ngày) không 
thoát nước tương ứng tính với sức kháng cắt Su. 
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Hình 1. Giải pháp xử lý nền bằng đệm cát kết hợp với vải địa kỹ thuật 

Hình 2. Giải pháp xử lý nền bằng đệm cát kết hợp với hệ cừ tràm ngang 

Hình 3. Giải pháp xử lý nền bằng đệm cát kết hợp với hệ cử tràm đóng đứng dưới taluy 
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3.1 Các giả thiết : 
 
- Chiều dày lớp đất sét yếu nhỏ, sức kháng cắt 
Su không đổi theo chiều sâu. 
- Lực tác dụng lên khối trượt chỉ gồm các lực 
nằm ngang (áp lực chủ động, áp lực bị động, sức 
kháng cắt ở đáy khối trượt). 
- Xét bài toán phẳng dọc theo chiều dài nền 
đường. 
- Khối trượt có dạng như hình 5. 
 
3.2 Trường hợp nền tự nhiên 

Xét cân bằng khối trượt: 
Lực gây trượt : Áp lực chủ động của đất 

được tính dựa trên tiêu chuẩn phá hoại Mohr – 
Coulomb như sau : 
 

σha1 = σv1Ka1 – 2c1 1aK   

  = γ1H.Ka1 – 2c1 1aK   (1)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áp lực đất chủ động tính cho nền đất sét yếu 
bão hòa không thoát nước    ϕu = 0, Cu = Su và vì 
vậy Ka2 = Kp2 = 1 
 

σha2 = σv1 – 2Su(mob) = γ1H – 2Su/F  (2) 
 
σha3 = σv2 – 2Su(mob)  (3) 

  = (γ1H + γ2D)  – 2Su/F  
 
Vì giả thiết mặt khối trượt phẳng nên áp lực chủ 
động phân bố như hình 5. Áp lực hông âm tồn 
tại trên độ sâu z0, tại đó áp lực chủ động bằng 0. 
Tại mặt đất áp lực chủ động có độ lớn –2Su. 
Trong tính toán chỉ lấy áp lực đất ứng với phần 
áp lực dương. 
 Và vì thế các lực chủ động được tính như 
sau : 
 

( )011 2
1 zHP haa −= σ  (4) 

H

D

B

Pa1

Pa
Pp 

S

z0 

σha1
σha2 

σha3 

m m
σhp1 

σhp2

Hình 5 : Các lực tác dụng lên khối trượt  

Khoái 
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3% 2%
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(

2.5m

Vaûi ñòa kyõ thuaät
Khoaûng caùch 0.5m

2% 3%

 (PVD)

1.0m

Hình 4. Giải pháp xử lý nền bằng đệm cát kết hợp với cọc bản nhựa 

τ =Pa1/mH

Pa2 Pp

S = Su.mH

Khoái 
tröôït 

Hình 6.   Caùc löïc taùc duïng leân khoái tröôït  
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( )DP hahaa 322 2
1 σσ +=  (5) 

 
Lực chống trượt : Áp lực đất bị động của nền đất 
sét yếu bão hòa được tính dựa trên tiêu chuẩn 
Mohr – Coulomb trong điều kiện không thoát 
nước ϕu = 0, Su = Cu và vì vậy Ka2 = Kp2 =1 
 
σhp1 = 2Su(mob) = 2Su/F (6) 
 
σhp2 = σv + 2Su(mob) (7) 
 

Và vì thế lực bị động là : 

( )DP hphpp 322
1 σσ +=  (8) 

Lực chống cắt xuất hiện ở đáy khối trượt : 
 
S = Su(mob)L = Su.(mH)/F (9) 
 
Phương trình cân bằng lực ngang của khối trượt: 
 
 Pa1 + Pa2 = Pp + S (10) 
 
Thay  Pa1 , Pa2 , Pp và S từ các phương trình (4), 
(5), (6), (7), (8) và (9) vào (10) ta được biểu 
thức xác định hệ số an toàn [2]: 
 

( )
( )( ) HDzHKcKH

SmHD
F

aa

u

101111 22.
42

γγ +−−

+
=⇒  

(11) 
Cũng với cách chứng minh tương tự, ta có 

thể xác định được hệ số an toàn F cho trường 
hợp sức kháng cắt Su thay đổi theo chiều sâu đất 
nền theo công thức sau [2]: 

 

( )

( )( ) HDzHKcHK

mHSDSS
F

aa

n
ui

n

i

i
u

i
u

101111

1

1

1

2
2
1

2

γγ +−−

++
=

∑
−

=

+

 
 (12) 

Trong đó : 
n    – Số lớp đất tính toán 
Su

i – Sức kháng cắt không thoát nước của lớp 
đất thứ  i (kPa) 
H   – Chiều cao khối đất đắp (m) 
m   – Hệ số mái dốc của nền đường đắp 
D   – Độ sâu đáy lớp đất yếu (m) 
Di  – Chiều dày lớp đất thứ i (m) 

γ1 – Dung trọng tự nhiên của khối đất đắp 
(kN/m3) 
c1 – Lực dính của khối đất đắp (kPa) 
Pp – Áp lực bị động tác dụng lên khối trượt  
Pa1, Pa2 – Áp lực chủ động tác dụng lên khối đất 
đắp và tác dụng lên khối trượt  
S   – Lực kháng trượt xuất hiện tại đáy khối 
trượt  
 Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển dịch của 
nền đường chưa đủ lớn để làm xuất hiện áp lực 
đất chủ động gây trượt trên khối đất đắp, khối 
trượt chỉ chịu tác dụng của áp lực chủ động (Pa2) 
và áp lực bị động (Pp) trong đất nền (Hình 6). 
Khi đó hệ số an toàn được xác định như sau: 
 

( )
HD

mHSDSS
F

n
ui

n

i

i
u

i
u

1

1

1

12

γ

++
=
∑
−

=

+

 

(13) 
3.3 Xét ảnh hưởng của vải địa kỹ thuật gia cố 
tăng ổn định của nền đất yếu dưới nền đường 
 
Khi nền đất yếu dưới nền đường có chiều dày 
nhỏ, vải địa kỹ thuật gia cường đặt trực tiếp trên 
mặt nền đất yếu thì ngoài các lực tác dụng lên 
khối trượt như hình 6 còn có lực ma sát chống 
trượt xuất hiện ngay tại mặt tiếp xúc giữa vải địa 
và mặt đất nền khi có chuyển dịch tương đối 
giữa khối đất đắp và đất nền bên dưới (hình 7). 
Lực này được huy động lớn nhất bằng với sức 
kháng cắt S1

u của đất nền tại mặt tiếp xúc giữa 
vải và đất nền. Trong trường hợp này lực kéo T 
trong vải địa không tham gia vào thành phần 
chống trượt cho đất nền bên dưới, mà chỉ giữ ổn 
định cho khối đất đắp và dạng phá hoại là khối 
trượt tuột ra khỏi vải địa kỹ thuật. Hệ số an toàn 
của khối trượt được tính theo biểu thức tổng 
quát sau [2]: 
 

( )

( )( ) HDzHKcHK

mHSSDSS
F

aa

n
uui

n

i

i
u

i
u

101111

1
1

1

1

2
2
1

)(2

γγ +−−

+++
=

∑
−

=

+

 

(14) 
 

trong đó S1
u – Sức kháng cắt của đất nền tại mặt 

tiếp xúc giữa đất và vải địa kỹ thuật. 
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4. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN BẰNG SỐ CHO 
MỘT CÔNG TRÌNH 
 

Nền đường đắp có chiều cao là 4m trên nền 
đất yếu, tính hệ số an toàn Fmin cho nền đất yếu 
có chiều dày lần lượt là 2m, 4m, 6m, 8m. Tính 
bằng phương pháp khối trượt đã nêu trên và 
chương trình STABL6H [1] để so sánh. 
Nền đường đắp có các chỉ tiêu cơ lý: c = 5 kPa, 
ϕ = 300, γ = 20kN/m3

 và nền đất yếu có sức 
kháng cắt không thoát nước Su = Cu = 12 kPa 
(ϕu = 0). Tính cho trường hợp đất nền có sức 
kháng cắt không thoát nước Su không đổi theo 
chiều sâu, và trường hợp Su thay đổi tuyến tính 
theo chiều sâu với ∆Su = 0.5 kPa/m, ∆Su = 1.0 
kPa/m, ∆Su = 1.5 kPa/m. 

Kết quả được ghi trong bảng 1. Từ các kết 
quả có được ta vẽ được các biểu đồ so sánh giữa 
các phương pháp áp dụng cho từng trường hợp 
∆Su. 

Trong đó: TEN1: Hệ số an toàn khi nền bị 
trượt ép ngang không tính đến áp lực chủ động 
của khối đất đắp; TEN2: Hệ số an toàn khi nền 
bị trượt ép ngang tính đến áp lực chủ động của 
khối đất đắp gây trượt; RAN: Hệ số an toàn khi 
nền bị trượt tính theo chương trình STABL6H; 
CTT: Hệ số an toàn khi nền bị trượt theo cung 
trượt trụ tròn, tính bằng phương pháp BISHOP - 
Chương trình STABL6.  

Trường hợp 1A : Đất nền đồng nhất Su = Cu 
= 12 kPa = const. 
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Trường hợp 1B : Su thay đổi theo chiều sâu với 
∆Su = 1.0kPa/m 
 

0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4

0 5 10

Chieàu saâu ñaùy cung tröôït 
(m)

H
eä 

so
á a

n 
to

aøn
 F

Sm
in TEN1

TEN2
RAN
CTT

 
 

Bảng 1: Tổng hợp các giá trị FSmin cho các 
trường hợp thay đổ của ∆Su. 

FSmin 

∆Su 
TEN1 TEN2 RAN BISHOP 

Đánh 
giá sai 
số (%) 
so với 

RANKI
NE 

0 0.713 0.671 0.68 0.91 1.32 

0.5 0.85 0.801 0.79 0.98 1.37 

1 1.00 0.891 0.87 1.03 2.36 

1.5 1.088 0.969 0.92 1.06 5.06 

Hình 8 : Biểu đồ so sánh FS tính theo các 
phương pháp khi ∆Su =0 

Đất đắp  

 

B

τ
τ

Đất nền yếu  D

H m

τmax = Su
1 

Pa2 Pp

S = Su
n

 .mH 

Khoái tröôït 

Hình 7 : Các lực tác dụng lên khối trượt  

D 

Hình 9 : Biểu đồ so sánh FS tính theo các 
phương pháp khi ∆Su = 1kPa/m 
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Trường hợp 2: Tính cho trường hợp đất nền 
lớp đất sét phong hóa bên trên, lớp dưới có sức 
kháng cắt không thoát nước Su thay đổi tuyến 
tính theo chiều sâu với ∆Su = 0 kPa/m, ∆Su = 0.5 
kPa/m, ∆Su = 1.0 kPa/m, ∆Su = 1.5 kPa/m. 
Kết quả được ghi trong bảng 2. Từ các kết quả 
có được ta có được sư( so sánh giữa các phương 
pháp tính. 
 

Bảng 2.  Tổng hợp các giá trị FSmin cho các 
trường hợp thay đổi của ∆Su 

FSmin 

∆Su 
TEN1 TEN2 RAN BISHOP 

Ñaùnh giaù 
sai soá (%) 

so vôùi 
RANKINE 

0 0.763 0.719 0.73 0.97 1.51 

0.5 0.847 0.798 0.80 1.02 0.25 

1 0.933 0.863 0.85 1.04 1.51 

1.5 0.992 0.917 0.88 1.06 4.03 
 
 
5. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 
 

Với nền đất yếu có chiều dày nhỏ (D ≤ 8m), 
tính toán hệ số ổn định theo phương pháp khối 
trượt TEN2 và phương pháp cân bằng giới hạn 
của RANKINE theo sức chống cắt không thoát 

nước Su (ϕu =0) cho kết quả phù  hợp nhau với 
sai số 5%.  

Hệ số an toàn tính theo phương pháp khối 
trượt TEN2 và phương pháp cân bằng giới hạn 
RANKINE cho kết quả nhỏ hơn phương pháp 
cung trượt sâu của BISHOP khoảng 25% khi 
∆Su = 0, và khoảng 8% khi ∆Su = 1.5 kPa. Khi 
∆Su tăng và chiều dày lớp đất yếu tăng thì hệ số 
an toàn của các phương pháp tiến sát lại gần 
nhau. 

Tính toán hệ số ổn định theo dạng đất nền bị 
ép ngang phần nào giải quyết được vấn đề nền 
đất đắp (thường là đất tốt) có chiều cao lớn mà 
sử dụng cung trượt trụ tròn để tính sẽ cho kết 
quả lớn vì cung trượt cắt qua lớp đất tốt này là 
chủ yếu. 
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