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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học: Địa kỹ thuật công trình Mã môn học: CENG2302 

1.2 Khoa/Ban phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện 

1.3 Số tín chỉ: 3( LT) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học được tổ chức học trong học kỳ 5 hoặc 6 của học trình, thường học sau 

môn địa chất cơ sở và trắc địa.  

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC  

3.1. Mục tiêu chung: 

Trang bị cho học viên năm thứ 3 ngành Quản lý Xây dựng những kiến thức cơ 

bản về công tác khảo sát địa chất công trình, về tính chất cơ lý và nén ép của đất dưới 

nền móng công trình và kết cấu hạ tầng. Sau khi học xong, thì người học có thể hiểu rõ 

được: các thử nghiệm thăm dò, các loại kết cấu móng cơ bản, các giải pháp nền thông 

thường hiện đang sử dụng. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức: 

Môn học cung cấp kiến thức cơ sở về kỹ thuật khảo sát đất xây dựng (đất làm nền cho 

công trình xây dựng) giới thiệu tính chất của đất (gồm: các tính chất cơ học và lý học, 

cách phân loại đất, tính thấm của đất, ứng xử của đất khi chịu tải trọng, lún của nền 

đất, áp lực ngang của đất và độ ổn định của các mái dốc sườn dốc) và các loại móng.  

3.2.2. Kỹ năng 

- Phân biệt được đất dính và đất rời. 

- Tính toán sơ bộ diện tích các loại móng nông, móng sâu và  

- Tính toán sơ bộ giải pháp gia cố nền; 

- Tính toán độ lún và thời gian lún. Hiệu chỉnh độ lún có xét đến thời gian xây 

dựng công trình. 

3.2.3. Thái độ 

- Tiết kiệm đất xây dựng và có ý thức chống lãng phí cho công trình xây dựng; 

- Linh hoạt tiếp cận, chuyển đổi trong sử dụng các giải pháp khảo sát, làm cơ sở 

tư vấn quản lý xây dựng, quản lý dự án 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 



Sinh viên được trao tập hướng dẫn môn học từ đầu học kỳ, nghe giảng trên lớp, kết 

hợp tự đọc và làm bài tập ở nhà. Một số bài giảng được thực hiện trên máy chiếu 

(overhead và projector). Có thể kiểm tra ngắn dạng trắc nghiệm khoảng 15phút 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  ĐẤT XÂY 

DỰNG CÁC 

CHỈ TIÊU 

VẬT LÝ VÀ 

CƠ HỌC 

CỦA ĐẤT  

§1. Bản chất của đất 

§2. Phân loại 

§3. Khảo sát địa chất 

công trình 

Các định nghĩa 

Bài toán đầm nện 

5 4 1  

Giáo trình 

“Cơ học 

đất giản 

lược” của 

Dương 

Hồng 

Thẩm; 

 

2.  TÍNH TOÁN 

NỀN ĐẤT 

KHI CHỊU 

TẢI TRỌNG 

§1. Dòng thấm 

§2. Ap lực và sự phân bố 

Áp lực trong đất (do 

TLBT và do tải trọng 

ngoài) 

§4. Biến dạng lún 

§5. Khả năng chịu tải 

10 8 2  

Giáo trình 

“Cơ học 

đất giản 

lược” của 

Dương 

Hồng 

Thẩm 

3.  CÁC LOẠI 

MÓNG VÀ 

CÔNG 

TRÌNH 

CHẮN ĐẤT 

§1. Móng nông trên nền 

thiên nhiên 

§2. Móng sâu 

§3. Móng đặc biệt khác 

§4. Công trình chắn đất 

§5. Công trình ngầm  

20 15 5  

Nền và 

móng” –

của Lê 

Anh 

Hoàng 

4.  GIA CỐ NỀN §1. Khái niệm 

§2. Khảo sát địa kỹ thuật 

phục vụ gia cố 

§3. Các xu hướng gia cố 

nền 

§4. Gia cố nền theo 

hướng gia tăng KNCT 

§5. Gia cố nền theo 

hướng cố kết 

10 7 3  

Tập bài 

giảng do 

Giảng 

viên phát 

hành 

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH: Thực hành. 

 



5. TÀI LIỆU THAM KHẢO ghi rõ những s ch  t p ch  v  t   i u th ng tin  i n 

qu n  ến   n h c  

1. Dương Hồng Thẩm , Cơ học đất (giản lược), Giáo trình do trường ĐH Mở 

TpHCM phát hành, (2007). 

2. Whitlow, Cơ h c  ất  tập 1 2;  NXB Giáo dục,1996 

 Tài liệu chính:    

o Thẩm, D.H, “ Cơ h c  ất giản   ợc”  chương 6  

o Craig, R.F , Soil mechanics, Chapman & Hall, London, UK Các chương 

1-7 , 1995 

o Das, B., “Princip es of found tion engineering; Các chương: 3,4,5,6 

 Tài liệu tham khảo thêm: 

(Xếp theo thứ tự đề nghị tham khảo và tên chương cần tham khảo) 

1. Peck, Hanson & Thornburn , Kỹ thuật nền  óng tập 1 2 (dịch từ cuốn 

Foundation Engineering), John Wiley& Son, New York , (1976) 

Các chương: 5 

2. Whitlow, Cơ h c  ất  tập 1 2;  NXB Giáo dục,1996 

Các chương 2, 3, 6, 7 

3. Taylor, D.W. , Fundamentals of soil mechanics, Modern Asia, Tokyo, Japan , 

(1970) 

Các chương 1-7 

4. Craig, R.F. , Soil mechanics, Chapman & Hall, London, UK , (1995)  

Các chương 1-7 

5. Txưtôvit, Cơ h c  ất   NXB Mir  

Các chương 1,2 

6. Das, B., “ Princip es of found tion engineering; 

Các chương: 3,4,5,6 

7. Hoàng, L.A., “ Cơ h c  ất “   NXB Xây dựng  

Các chương 3, 6 

8. Trang web : http//www.eng.fsu.edu-~tawfiq-soilmech-lecture.html 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Ph ơng ph p   nh gi    n h c  trong  ó quy  ịnh số   n ki   tr   b i tập ho c ti u 

 uận  thi  số b i thực h nh  tr ng số củ   ỗi   n   nh gi   

 

STT Hình thức đánh giá Mục tiêu Trọng tâm Trọng số 

1 Kiểm tra 45 phút Từ chương 2 trở đi 20% 

2 Thi kết thúc môn Tất cả các chương 80% 



Tổng cộng 100% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

Ghi rõ nội dung c c buổi h c theo thời khó  bi u b n ng y ho c b n     (nếu có) 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày: 4.5 tiết/buổi 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Giới thiệu môn học - Bản chất của 

đất 

- Phân loại - Khảo sát địa chất 

công trình - Các định nghĩa 

 T nh c c h  số  ồng 

 ều  h  số cấp h ng 

   phân  o i  ất 

 T nh to n c c  ối  i n 

h  b n trong  ất 

 B i to n     n n 

 B i tập về t nh to n 

ứng suất do TLBT  

khi có/không có dòng 

thấ  v  do tải tr ng 

ngoài gây ra 

2.  Buổi 2 Bản chất của đất, tính chất cơ lý và 

tính nén ép. Phân loại đất – Những 

mối liên hệ về pha – Bài toán đầm 

nện - dòng thấm và áp lực thấm 

3.  Buổi 3 Ứng suất và sự phân bố ứng suất 

trong đất  

4.  Buổi 4 Độ lún và khả năng chịu tải của nền 

đất 

B i tập về t nh to n khả 

năng chịu tải củ  nền 

 ất  

5.  Buổi 5 Chương 3: Các loại móng và công 

trình chắn đất 

Móng độc lập 

Móng băng 

Tính móng nông, móng 

băng 

6. Buổi 6 Móng băng (tiếp theo)  

Móng bè 

Cấu t o  óng băng 

Móng bè 

7 Buổi 7 Móng cọc Cấu t o c c 

8 Buổi 8 Móng cọc 

Công trình ngầm 

Th  dụ t nh to n  p  ực 

chủ  ộng theo c c  iều 

ki n kh c nh u củ   ất 

s u t ờng 

9 Buổi 9 Chương 4 Gia cố nền 

Các khảo sát phục vụ công tác gia cố 

Gia cố nền theo hướng gia tăng Khả 

năng chịu tải của đất 

Nắ  vững  iều ki n gi  

cố theo h ớng gi  tăng 

 ộ bền (bơ  phụt      

n n…) 

10 Buổi 10 Các giải pháp gia cố nền 

Gia cố nền theo hướng gia tăng Khả 

năng chịu tải của đất 

Bài tập ôn tập. 

Nguyên lý tính toán dự 

 p  cự  y cắ  bấc 



7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (hệ VLVH): 3,5 tiết/buổi 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Giới thiệu môn học - Bản chất của 

đất 

Phân loại - Khảo sát địa chất công 

trình  

 T nh c c h  số  ồng 

 ều  h  số cấp h ng 

   phân  o i  ất 

 T nh to n c c  ối  i n 

h  b n trong  ất 

 B i to n     n n 
2.  Buổi 2 Các định nghĩa Bản chất của đất, tính 

chất cơ lý và tính nén ép. Bài toán 

đầm nện - dòng thấm và áp lực thấm 

3 Buổi 3 Ứng suất và sự phân bố ứng suất 

trong đất  

B i tập về t nh to n ứng 

suất do TLBT  khi 

có/kh ng có dòng thấ  

4. Buổi 4 Tính ứng suất phụ thêm do tải ngoài 

–  

Th  dụ t nh to n ứng suất 

do TLBT 

5 Buổi 5 Tính ứng suất phụ thêm do tải ngoài 

– Bài tập từ chương 2, 3 

B i tập về ứng suất do 

tải ngo i 

6 Buổi 6 Chương 4: Biến dạng lún – Các 

phương pháp ước tính độ lún  

Th  dụ t nh to n  ộ  ún 

theo ph ơng ph p phân 

 ớp c ng  ún 

7 Buổi 7 Chương 3: Các loại móng và công 

trình chắn đất 

Móng độc lập 

Móng băng 

Tính  ột số  óng  ơn 

giản 

8. Buổi 8 Móng băng Móng băng  ơn giản 

9 Buổi 9 Móng cọc B i th  dụ về   nh gi  

KNCT củ  c c  t nh số 

c c trong nhó  

10 Buổi 10 Móng cọc. Bài tập ôn tập. 

Tường chắn đất 

T nh to n  óng c c chịu 

tải tổng qu t  

11 Buổi 11 Tường chắn và các kết cấu hạ tầng 

chịu lực xô ngang của đất 

T ờng chắn tr ng  ực  

cừ bản 

12 Buổi 12 Chương 4 Gia cố nền 

Các khảo sát phục vụ công tác gia cố 

Gia cố nền theo hướng gia tăng Khả 

năng chịu tải của đất 

Nắ  vững nguy n  ý gi  

cố nhằ  tăng  ộ bền 

chống cắt v  khả năng 

chịu tải 

13 Buổi 13 Chương 4 Gia cố nền 

Các khảo sát phục vụ công tác gia cố 

Gia cố nền theo hướng cố kết 

Giới thi u c c th nh 

ph n củ  b i to n gi  cố 

theo cố kết 

 



8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN: 

8.1  Họ và tên giảng viên: Dƣơng Hồng Thẩm – GVCH Khoa XD&Đ 

 TRƢỞNG KHOA 


