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Heraclitus (535- 474 B.C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông 



Lời Cảm Ơn 

Chân thành cảm ơn các tác giả có công trình 
nghiên cứu, hoặc biên soạn được trích dẫn 
trong báo cáo này. 



Đất không bão hòa: Đại cương 

 Những đặc điểm của đất không bão hòa 

 Sức hút của đất không bão hòa 

 Dòng chảy và cố kết 

 Biến về ứng suất 

 Ứng xử cơ học của đất không bão hòa 

 1-Sức chống cắt 

 2-Sự thay đổi thể tích 

 Mô hình BBM 

 



 

Đất không bão hòa 



Đất không bão hòa 



 

Đất không bão hòa 



 Thí nghiệm co nở               Mô hình lý tưởng và giá      
       trị điển hình 

Đất không bão hòa: Biến dạng co nở 



 Đất xốp, khô, khối lượng riêng thấp (<16 kN/m3) 

 Giảm thể tích khi thêm nước (sụp hoặc nén chặt) 

 Miền khô hạn, miền trầm tích do gió, miền bồi tích 
trẻ, miền trầm tích sông. 

 Lún sập khi trên mực nước ngầm. 

 Nhận biết: 

 Giới hạn lỏng dưới 45 

 Chỉ số dẻo dưới 25 

 Dung trọng khô đơn vị từ 10 đến 17 kN/m3 

 Độ rỗng từ 40 đến 60% 

Đất không bão hòa: Biến dạng sụp đổ 



 Khả năng co nở và thông số đất 

 

 

 

 

 Xác định đất lún sụp          Khả năng và mức độ sụp 

 

Đất không b. hòa: Tiêu chuẩn đánh giá 





          

  

  

  

  

 Ký hiệu    

Đất không bão hòa 



 Ký hiệu toán tử: 

 Toán tử gradient 

 

 Toán tử vi phân 

 

Đất không bão hòa 



Đất không bão hòa: lịch sử 

Giai đoạn I 

 
  Tìm một ứng suất có hiệu để giải thích ứng 

xử cơ học: Kết quả thí nghiệm cho thấy 
không thể được.  

 
 
 



Đất không bão hòa: lịch sử. 

Giai đoạn II 

 
  Xây dựng khuôn khổ để giải thích sức chống 

cắt, đặc trưng thay đổi thể tích của đất không 
bão hòa theo hai biến trạng thái. 



Đất không bão hòa: lịch sử. 

Giai đoạn III 

 
Phân tích ứng xử của đất không bão hòa để kết 
hợp biến dạng thể tích, sức chống cắt và biến 
dạng trượt trong một mô hình đàn dẻo. 



Đất không bão hòa: lịch sử. 

Giai đoạn IV 

 
Xét đến tính thủy trễ (hydraulic hysteresis)  và 
chảy dẻo không đẳng hướng trong mô hình đàn 
dẻo. 



Đất không bão hòa: Đại cương 

 Những đặc điểm của đất không bão hòa 

 Sức hút của đất không bão hòa 

 Dòng chảy và cố kết 

 Biến về ứng suất 

 Ứng xử cơ học của đất không bão hòa 

 1-Sức chống cắt 

 2-Sự thay đổi thể tích 

 Mô hình BBM 

 



Sức hút của đất không bão hòa:  



• Biến số mới thêm vào: sức hút. 

 Thế năng  của nước trong đất: công cần thiết để 
dịch chuyển một đơn vị khối lượng nước từ mặt 
chuẩn của nước tinh khiết đến vị trí nước trong lổ 
rỗng  

+ +  

  : thế năng cấu trúc (mao dẫn) 

   : thế năng thẩm thấu 

  : thế năng do áp lực khí 

   : thế năng do trọng trường 

 

Sức hút của đất không bão hòa:  



 Biến số mới thêm vào: sức hút. 

 Thế năng  của nước trong đất: công cần thiết để 
dịch chuyển một đơn vị khối lượng nước từ mặt 
chuẩn của nước tinh khiết đến vị trí nước trong lổ 
rỗng  

+ +  

 Thế năng tổng của nước chi phối dòng chảy. 

 Thế năng của nước ảnh hưởng đến ứng xử cơ học 

 Mỗi thành phần thế năng có ảnh hưởng khác nhau 

 

Sức hút của đất không bão hòa:  



• Biến số mới thêm vào: sức hút. 

    : Sức hút cấu trúc 

   : Sức hút thẩm thấu 

   : Tổng sức hút 

 Tổng sức hút liên quan trực tiếp với độ ẩm tương 
đối. 

 Trong hầu hết mọi trường hợp chỉ có sức hút cấu 
trúc liên quan với ứng xử cơ học.  

 

 

Sức hút của đất không bão hòa:  



Chiều cao cột áp lực thẩm thấu 



Đất không bão hòa: Đại cương 

 Những đặc điểm của đất không bão hòa 

 Sức hút của đất không bão hòa 

 Dòng chảy và cố kết 

 Biến về ứng suất 

 Ứng xử cơ học của đất không bão hòa 

 1-Sức chống cắt 

 2-Sự thay đổi thể tích 

 Mô hình BBM 

 



 

Đất bão hòa: phương trình liên tục & biến dạng 

 

 

Đất không bão hòa: phương trình liên tục & biến dạng 

 

 

Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  



 

Đất không bão hòa: phương trình liên tục & biến dạng 

 

 

        (Qui luật cơ bản) ; (Đường giữ nước); (Darcy)  

 

 

Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  



Đất không bão hòa: Đường giữ nước hay SWCC 
 

Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  



Đất ko bão hòa: Đường SWCC  



Đất ko bão hòa: Đường SWCC của silt. 



Đất ko bão hòa: Đường  SWCC  



 SWRC Không duy nhất. Cùng s nhưng khác nhau Sr 

 Mô hình tuyến tính cho các nhánh cơ bản cũng như cắt lớp 
khô và ướt. Dù đơn giản nhưng mô hình mô phỏng hiệu quả 
cho số liệu thí nghiệm  

Đất ko bão hòa: mô hình thủy trễ  



Đất không bão hòa: Đường giữ nước hay SWCC. 

 

1. Đường giữ nước cho thấy hiệu ứng thủy trễ 

2. Giá trị áp lực âm được xem là giá trị khí xâm nhập 

3. Áp lực âm có thể tồn tại trong đất bão hòa 

 

Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  



 
Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  

 • Đất không bão hòa: Định 
luật Darcy: 

 

• ; 

 

• Hệ số thấm tương đối:  

•  



Đất ko bão hòa: mô hình thủy lực 
 

 Đường giữ nước: Biểu thức giải tích. 

 Plaxis sử dụng quan hệ Van Genuchten:  
 

 



Đất ko bão hòa: mô hình thủy lực: 

 Độ  bão hòa có hiệu:  

  



Đất ko bão hòa: mô hình thủy lực: 

 Thông số thủy lực: dự liệu Plaxis 



 Phân tích  kết hợp bài toán cố kết thấm (cho mô 
hình nâng cao). 

 Sử dụng cùng hàm hình dạng cho áp lực nước lổ 
rỗng và chuyển vị.  

 

 

Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  



• Ma trận thấm:    

• Ma trận nén lún:    

• Ma trận độ cứng:     

• Ma trận kết hợp:   

• Ah Tr trường:   

• Vec tơ dòng thấm:  

• Vec tơ tải trọng:   

 

Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  



 Quá trình tính toán. Hệ thống phương trình trên 
tính phi tuyến cao. Hệ thống không tuyến tính vì 
có độ bão hòa phụ thuộc vào sức hút (trong , ) 

và hệ số thấm phụ thuộc vào sức hút (trong  

  

  

  

 

Đất ko bão hòa: Dòng chảy và cố kết  



Đất không bão hòa: Đại cương 

 Những đặc điểm của đất không bão hòa 

 Sức hút của đất không bão hòa 

 Dòng chảy và cố kết 

 Biến về ứng suất 

 Ứng xử cơ học của đất không bão hòa 

 1-Sức chống cắt 

 2-Sự thay đổi thể tích 

 Mô hình BBM 

 



 

 (a) ứng suất tinh & sức hút xét độc lập 

 (b) ứng suất tinh & sức hút xét đến ứng suất có hiệu 

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



 Sức hút cấu trúc liên quan đến hiện tượng 
mao dẫn. 

 Trong hầu hết các trường hợp chỉ có sức hút 
cấu trúc mới liên quan đến ứng xử cơ học. 

 

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



 Cần có hai biến ứng suất để đặc trưng ứng xử của 
đất không bão hòa. 

 Loại I                   

 BBM sử dụng ứng suất tinh và sức hút  

 Loại II                   

 Loại III                  

Plaxis BBM sử dụng ứng suất theo Bishop và sức hút:  

  

 

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



 Loại I:  

Sử dụng ứng suất tinh và sức hút (BBM):   

 Dễ trình bày lộ trình ứng suất kinh điển (kể cả lộ 
trình trong thí nghiệm). 

 Khó chuyển tiếp giữa bão hòa và không bão hòa 

 Khó kết hợp ảnh hưởng thủy trễ và thủy lực 

 Cần có hàm số độc lập để mô phỏng sự gia tăng của 
cường độ theo sức hút, 

 

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



 Loại III 

Plaxis BBM sử dụng ứ.suất theo Bishop và sức hút:   
 

 Sự trình bày lộ trình ứng suất kinh điển không rõ 
ràng đôi khi là không thể. 

 Không khó chuyển tiếp giữa bão hòa và không bão 
hòa (trở về ƯSCH  của Terzaghi khi Sr=1)  

 Kết hợp ả.hưởng thủy trễ và thủy lực là đương nhiên 

 Cường độ gia tăng với sức hút như theo định nghĩa 
biến ứ.suất 

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



 Ứng suất có hiệu của đất không bão hòa. 

Bishop 1959: 

  ’ =    ( -ua) + (ua – uw)  

Trong Plaxis để kết hợp phân tích biến dạng với 
dòng chảy và chảy dẻo: 

 
 

: hệ số sức hút cấu trúc từ 0 đến 1, từ khô đến 
hoàn toàn bão hòa. 

   

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



 BIỂU THỨC BISHOP 

   Trong thực tế pa = 0, = độ bão hòa 

  

Sr là một hàm số theo 

áp lực hút lổ rỗng 

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



 Sử dụng ứng suất tinh & sức hút trong mặt phẳng đẳng 
hướng. 

1. Làm ẩm với ứng suất tinh không đổi 

2. Chất tải cho đất bão hòa nước 

3. Làm khô với ứng suất tinh không đổi 

4. Chất tải với sức hút không đổi 

5. Lộ trình trong thí nghiệm nở 

Đất ko bão hòa: Biến ứng suất 



Đất không bão hòa: Đại cương 

 Những đặc điểm của đất không bão hòa 

 Sức hút của đất không bão hòa 

 Dòng chảy và cố kết 

 Biến về ứng suất 

 Ứng xử cơ học của đất không bão hòa 

 1-Sức chống cắt 

 2-Sự thay đổi thể tích 

 Mô hình BBM 

 



 

 

 Sơ đồ hệ 
thống ba trục 
cải tiến thí 
nghiệm sức 
chống cắt cho 
đất không bão 
hòa nước 

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



(a) Thí nghiệm A,B,C với   và ba áp 
lực hút cấu trúc  khác nhau. 

(b) Thí nghiệm A,B,C với   và ba áp 
lực hút cấu trúc như A,B,C. 

Đất không bão hòa: sức chống cắt  



 Vòng tròn cho 6 kết quả thí nghiệm.  

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



 Sơ đồ thí nghiệp cắt trực tiếp cải tiến. 

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



 

(a) Ứng suất cắt tối đa là hàm số theo ứng suất pháp tinh 

(b) Ứng suất cắt tối đa là hàm số theo ứng suất hút cấu trúc 

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



 Tiêu chuẩn Mohr Coulomb mở rộng. 

 
 

 

 Trong đó c’ là lực dính ứng với sức hút cấu trúc 
bằng không và ứng suất tinh bằng không 

 Góc ma sát trong ’ ứng với  

 Góc ma sát trong b ứng với  

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



 Mặt phá hoại theo tiêu chuẩn Mohr Coulomb mở 
rộng 

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



 Sự liên hệ giữa b và f  
 

  

  

  = hệ số hiệu chỉnh giữa số liệu đo và dự báo 

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



 Mặt bao phá hoại thống nhất. 

  

  

  

  là lực dính do tương tác hóa lý giữa các hạt. 

  là lực dính do mao dẫn 

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



 

 (a) Mặt phá hoại thống nhất trong không gian  

 (b) Hình chiếu mặt phá hoại lên mặt  và (ua – uw) 

Đất không bão hòa: sức chống cắt 



Đất không bão hòa: Đại cương 

 Những đặc điểm của đất không bão hòa 

 Sức hút của đất không bão hòa 

 Dòng chảy và cố kết 

 Biến về ứng suất 

 Ứng xử cơ học của đất không bão hòa 

 1-Sức chống cắt 

 2-Sự thay đổi thể tích 

 Mô hình BBM 

 



 Mặt trạng thái 

 

 

 

 

 

 

(a) Mặt cơ bản của hệ số rỗng 

(b) Mặt cơ bản của độ bão hòa. 

Đất không bão hòa: sự thay đổi thể tích 



 Biểu thức toán đề nghị cho mặt trạng thái 
của hệ số rỗng và độ bão hòa: 

 
 

 : chỉ số nén tương ứng theo  

 : chỉ số nén tương ứng theo s 

 : chỉ số độ ẩm tương ứng theo  

 : chỉ số độ ẩm tương ứng theo s 

  

 

Đất không bão hòa: sự thay đổi thể tích 



(a) Mặt cơ bản của hệ số rỗng cho sự thay đổi thể tích 

(b) Mặt cơ bản của độ ẩm cho sự thay đổi thể tíchMặ 

Đất không bão hòa: sự thay đổi thể tích 



 (a) Đất không bão hòa có cấu trúc bền việc giảm sức hút cấu 
trúc do làm ướt sẽ dẫn đến tăng hệ số rỗng (trương nở).  

 (b) Đất không bão hòa có cấu trúc giả bền sẽ giảm hệ số 
rỗng (sụp đổ) khi giảm sức hút cấu trúc do làm ướt 

Đất không bão hòa: sự thay đổi thể tích 



Đất không bão hòa: Đại cương 

 Những đặc điểm của đất không bão hòa 

 Sức hút của đất không bão hòa 

 Dòng chảy và cố kết 

 Biến về ứng suất 

 Ứng xử cơ học của đất không bão hòa 

 1-Sức chống cắt 

 2-Sự thay đổi thể tích 

 Mô hình BBM 

 



• Mô hình Barcelona (BBM) Alonso (1990) 

• Ứng suất theo Bishop và sức hút thay cho ứng suất 
tinh và sức hút 

Mô hình đàn dẻo BBM 



Mô hình đàn dẻo: BBM 



Mô hình đàn dẻo BBM 



Mô hình đàn dẻo BBM 



 Mô hình đàn dẻo Barcelona  

Mô hình đàn dẻo BBM 



 Thí nghiệm theo quá trình làm khô & ướt 

Mô hình đàn dẻo BBM 



Mô hình đàn dẻo BBM 



 

 

• ĐẶC ĐIỂM ỨNG XỬ: 

 Sức hút làm tăng áp lực tiền cố kết (ứng suất chảy dẻo) và 
(thường) tăng độ cứng của đất. 

 Thể tích thay đổi tùy vào ứng suất. Trương nở hay nén 
(sụp đỗ) có thể xảy ra tùy vào lực tác dụng. 

 Ứng xử sụp đổ: 

 Sau khi sụp đất nằm trên đường cố kết đất bão hòa 

 Thể tích có thể nở ngược lại trong lúc sụp 

 Thể tích thay đổi độc lập với lộ trình đối với một loại lộ 
trình ứng suất nào đó. 

 Sức chống cắt gia tăng với sức hút. 

 

Đất ko bão hòa: mô hình đàn dẻo 



 ỨNG XỬ ĐÀN HỒI. 

 Tương tự như trong mô hình sét Cam với modun tiếp tuyến 
K và modun trượt G được định nghĩa theo những biểu thức 
sau (Hệ số poisson  được giả thiết là hằng số): 

 

 

 Sức hút của đất gây ra biến dạng thể tích đàn hồi: 

 

 Ks là độ cứng đàn hồi do sự thay đổi sức hút của đất. 

 

Mô hình đàn dẻo BBM 



 MẶT CHẢY DẺO. 
 Sử dụng mô hình MCC 

 Mặt chảy dẻo của MCC có giá trị đối với s >0. 

 Áp lực tiền cố kết P0 là hàm số theo s như BBM 

 

 p’ : ứng suất trung bình. 

 J   : căn số bậc hai của ten sơ bất biến ứng suất lệch  

 Sự gia tăng lực dính theo quan hệ tuyến tính với sức hút: 

  ;  : diễn tả sự gia tăng lực dính theo sức hút. 
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Những đại lượng bất biến: 
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 Mặt chảy dẻo và đường cong LC 
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 MẶT CHẢY DẺO: Đường LC 
 Áp lực nén cố kết thay đổi theo sức hút 

∗ ∗

∗ ∗

 

  vị trí mặt dẻo với s=0, cũng là thông số tăng bền. 

 Pr : ứng suất trung bình tham khảo.  

  : chỉ số nén hiệu chỉnh của đất bão hòa. 

  : độ dốc hiệu chỉnh của NCL của đất không bão hòa. 

  : chỉ số nở hiệu chỉnh độc lập với sức hút. 

  (thay đổi theo s) 
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 Mặt chảy dẻo:đường cong LC 
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 Những đường cong nén đẳng hướng với sức hút 
không đổi và những ứng suất chảy dẻo tương ứng 
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 Đường cong LC cho biết mẫu đất sẽ nở, co lại hay 
sụp đổ. 
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 THÔNG SỐ TĂNG BỀN (như mô hình BBM) 

 

 Qui luật tăng bền 

 

 Độ gia tăng thông số tăng bền: 

 

 

 

Mô hình đàn dẻo BBM 



 QUI LUẬT CHẢY DẺO: 

 

 Trong đó  được chọn sao cho qui luật chảy dẻo dự báo 
được biến dạng ngang bằng zero đối với các trạng thái ứng 
suất có giá trị K0 theo công thức Jaky (1948). 
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 QUAN HỆ CƠ BẢN CỦA DẺO VI CẤP 
 Độ gia tăng tổng biến dạng: 

 

 Quan hệ ứng suất và biến dạng: 

 

 Độ gia tăng biến dạng dẻo: 

 

 Độ gia tăng thông số tăng bền: 
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 Những đặc đểm của mô hình BBM 

 Mô phỏng được những đặc điểm ứng xử của đất 
không bão hòa 

 Cung cấp một khuông khổ phù hợp để hiểu sâu 
ứng xử của đất không bão hòa 

 Phù hợp nhưng dựa trên những giả thiết khá đơn 
giản 

 Tương thích với những mô hình kinh điển của đất  
bão hòa. 

 Còn nhiều điều chưa được xét đến 

Mô hình đàn dẻo BBM 



 Những thiếu sót của mô hình BBM 

 
 Giả thiết bên trong đường LC đất ứng xử đàn hồi với thể 

tích phục hồi hoàn toàn khi dỡ tải là không thích hợp. 

 Không xét đến thể tích các pha và không mô tả được đặc 
điểm của thủy trễ (Lloret et al, 2008) 

 Không đề cập đến miền sức hút xảy ra co ngót (Kavvadas, 
2008) 

 Giả thiết hằng số  cho đường url là độc lập với sức hút 

 Khi sức hút gia tăng thì cường độ gia tăng tuyến tính và độ 
dốc s của đường NCL giảm tuyến tính  
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Things should be made as simple as possible but not a 
bit simpler than that. 
      Albert Einstein. 

 

Đôi lời trần tình. 



Thank you for your attention 


