
 

 

Chương trình và Nội dung 

 

8:30 – 9:00 Biểu thức hóa quy luật hóa lỏng của cát phục vụ bài toán mô 

hình ổn định nền đất với tải trọng động. 

 TS. Nguyễn Văn Phóng 

9:00 – 9:30 Thí nghiệm nén cố kết theo các tiêu chuẩn khác nhau. Nhận xét 

và bàn luận. 

 TS. Nguyễn Thị Nụ 

9:30 –10:00 Nghiên cứu khả năng đầm chặt của tro xỉ đáy lò nhà máy nhiệt 

điện An Khánh.  

ThS. Phùng Hữu Hải 

10:00 – 10:30 Ảnh hưởng của hàm lượng hạt cao su chế tạo từ lốp xe cũ đến 

cường độ kháng nén của bê tông chứa hạt cao su nhân tạo. 

 ThS. Nguyễn Văn Hùng 

10:30 – 11:00 Phân tích dự báo quá trình bồi xói ven biển sử dụng mô hình 

biến đổi đường bờ 

 ThS. Dương Văn Bình 

11:00 – 11:30 Áp dụng cơ học vi mô trong mô hình hóa đặc tính phá hủy vật 

liệu bê tông dưới tải trọng đơn trục. 

 TS. Bùi Trường Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY MỜI 
 

Tham dự Buổi sinh hoạt học thuật 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT 

 

Kính gửi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Theo kế hoạch của Bộ môn Địa chất công trình về công tác bồi 

dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ giảng viên trong Bộ 

môn năm 2017, hoạt động trao đổi học thuật được tổ chức nhằm tăng 

cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và 

giảng dạy. Với mục đích đó, Bộ môn Địa chất công trình tổ chức Buổi 

sinh hoạt học thuật với chủ đề “ Một số vấn đề Địa kỹ thuật”. 

 Thời gian: 8:30, thứ 4, ngày 01 tháng 11 năm 2017 

 Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Địa chất công trình – Tầng 4, nhà 

C12, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

   Rất hân hạnh được đón tiếp! 

   

 

BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

 


