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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thi công hố đào sâu ở TP. HCM thường gần với các cao ốc, công trình hạ tầng hay dịch vụ công cộng đã 

có sẵn. Việc giới hạn chuyển vị của tường vây và độ lún bề mặt là rất quan trọng để đảm bảo sự ổn định của 

các công trình xung quanh.  

Thực tế với công trình HĐS, việc thi công hố đào có thể được coi là một bài toán dỡ tải đối với nền đất, 

việc dỡ tải này làm thay đổi trạng thái ứng suất biến dạng trong nền, dẫn đến sự thay đổi các đặc trưng cơ lý 

của đất có liên quan đến tính toán ổn định hố đào sâu. Chính vì lý do đó, việc nghiên cứu sự thay đổi một số 

đặc trưng cơ lý của đất yếu TP.HCM theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu là nhu 

cầu cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn.  

2. Mục tiêu 

- Làm sáng tỏ sự thay đổi các đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. HCM theo các lộ trình ứng suất dỡ tải mô 

phỏng trạng thái ứng suất – biến dạng của vùng đất xung quanh hố đào trong tính toán HĐS. 

- Nghiên cứu đề xuất các thông số và mô hình nền phù hợp cho tính toán chuyển vị và biến dạng có xét đến 

quá trình dỡ tải của đất nền trong quá trình thi công đào đất. 

3. Nội dung nghiên cứu của luận án 

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của vùng đất xung quanh hố đào. 

- Thực hiện thí nghiệm ba trục theo các lộ trình ứng suất dỡ tải mô phỏng trạng thái đất nền xung quanh hố 

đào trong quá trình thi công đào đất để xác định sự thay đổi của các thông số kháng cắt và mô đun biến 

dạng cung cấp các tham số đầu vào trong tính toán HĐS. 

- Từ các kết quả thực nghiệm thu được, xây dựng mối tương quan giữa các tham số từ thí nghiệm ba trục 

theo lộ trình ứng suất dỡ tải với các thí nghiệm nén ba trục thông thường. 

- Nghiên cứu sự phụ thuộc của mô đun biến dạng vào trạng thái ứng suất của đất yếu TP. HCM. Thiết lập, 

hiệu chỉnh các tham số mô hình đã lựa chọn trên cở sở kết quả thí nghiệm. 

- Mô phỏng bằng FEM với mô hình nền đề xuất và bộ thông số hiệu chỉnh. Áp dụng tính toán cho công 

trình thực tế theo các mô hình khác nhau và so sánh với quan trắc để kiểm chứng kết quả nghiên cứu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là trạng thái ứng suất biến dạng của vùng đất xung quanh hố đào. 

- Phạm vi nhiên cứu:  

• Đất loại sét phân bố phổ biến ở TP. HCM nằm ở độ sâu từ 0 đến 30m: lớp bùn sét và lớp sét yếu là hai 

lớp đất có ảnh hưởng lớn đến HĐS. 

• Các đặc trưng cơ lý như sức kháng cắt và mô đun biến dạng của đất nền có ảnh hưởng lớn đến chuyển 

vị và biến dạng của kết cấu chống đỡ thành hồ đào. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê: Thu thập, phân tích, tổng hợp, kế thừa các tài liệu, nghiên cứu đã có, các dự án đã 

thi công trên địa bàn thuộc phạm vi nghiên cứu. 

- Phương pháp thực nghiệm: lấy mẫu hiện trường và thực hiện các thí nghiệm trong phòng. 

- Phương pháp mô phỏng số: áp dụng kết quả nghiên cứu mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn với 

các mô hình nền và so sánh với dữ liệu quan trắc để kiểm chứng kết quả. 

6. Những điểm mới của luận án 

- Thực hiện các thí nghiệm nén ba trục với các lộ trình ứng suất dỡ tải mô phỏng trạng thái ứng suất biến 

dạng của vùng đất xung quanh hố đào trong quá trình thi công đào đất. Từ đó nghiên cứu sự thay đổi sức 

kháng cắt và mô đun biến dạng của đất yếu Tp. HCM theo các lộ trình ứng suất dỡ tải.  

- Đề xuất các hệ số điều chỉnh tham số sức kháng cắt và mô đun biến dạng của đất nền theo lộ trình ứng 

suất dỡ tải trong tính toán HĐS. 
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- Đề xuất hệ số tương quan Eur/E50 và Eoed/E50 trong mô hình Hardening Soil của đất yếu Tp. HCM để tính 

toán HĐS. 

- Đề xuất tham số mũ diễn tả sự phụ thuộc của mô đun biến dạng vào trạng thái ứng suất (tham số m) trong 

mô hình Hardening Soil của đất yếu Tp. HCM. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung vào phương pháp luận nghiên cứu đất xây dựng khu 

vực, bước đầu làm sáng tỏ quy luật về sự thay đổi các đặc trưng cơ lý của đất sét yếu phổ biến ở Tp. Hồ 

Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong thiết kế hố đào sâu. 

- Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và luận chứng để định hướng cho công tác khảo sát, thiết 

kế hố đào sâu trên nền đất yếu TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể dùng để 

tham khảo trong công tác thiết kế HĐS cho các khu vực có điều kiện đất nền tương tự. 

CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ HỐ ĐÀO SÂU THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

1.1 Tổng quan về hố đào sâu 

Công trình hố đào sâu là một loại công việc tạm thời, sự dự trữ về an toàn có thể là tương đối nhỏ nhưng 

lại có liên quan với tính địa phương, điều kiện địa chất của mỗi vùng khác nhau thì đặc điểm cũng khác nhau. 

Về phương diện cơ học, thi công hố đào có thể được coi là một bài toán dỡ tải đối với nền đất. Việc dỡ tải này 

làm thay đổi trạng thái ứng suất biến dạng trong nền. Sự cân bằng ban đầu bị vi phạm, trạng thái ứng suất thay 

đổi làm xuất hiện nguy cơ mất ổn định, trước hết là thành hố và sau đó là đáy hố và đất xung quanh. 

Đào hố móng trong điều kiện đất yếu, mực nước ngầm cao và các điều kiện hiện trường xây chen phức 

tạp khác như ở Tp. Hồ Chí Minh rất dễ sinh ra trượt lở khối đất, mất ổn định hố móng, thân cọc bị chuyển 

dịch vị trí, đáy hố trồi lên, kết cấu chắn giữ bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị chảy đất… làm hư hại hố móng, 

uy hiếp nghiêm trọng các công trình xung quanh. Do đó, việc nghiên cứu các đặc trưng cơ lý của đất yếu Tp. 

Hồ Chí Minh trong điều kiện chịu tải đặc biệt của công trình hố đào sâu để tính toán ổn định và biến dạng rất 

cần thiết tập trung nghiên cứu. 

1.2 Đặc điểm đất yếu khu vực Tp. HCM 

Tp. HCM thuộc châu thổ sông Sài Gòn, cấu tạo địa tầng của khu vực này thuộc kỷ Đệ Tứ thời đại Tân 

Sinh và thời kỳ Tân Cận đại bồi đắp mà thành, tổng cộng phân thành 6 lớp đất tự nhiên. Lớp 1 và lớp 2 gồm 

bùn lẫn đất dày ước độ sâu 20÷30m, có hàm lượng chất hữu cơ cao, chứa lượng nước cao đạt khoảng 85-

104%, hệ số rỗng e = [1.5 ÷ 2.5], thuộc loại đất yếu có tính nén lún rất cao, chỉ số lỏng IL cao, đạt 1.85, đã cho 

thấy rõ cấu tạo đất tự nhiên ở vào trạng thái bồi đắp từ các dòng chảy mạnh [12], [40]. 

Các vùng đất yếu của Tp. HCM tập trung ở: một phần quận Bình Thạnh, quận 6, quận 2, quận 8, quận 7, 

quận 4, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. 

1.3 Các yếu tố địa kỹ thuật ảnh hưởng đến công trình hố đào sâu 

 Đặc tính của đất; Ứng suất ngang ban đầu trong đất; Kích thước hố móng; Tính chất và quy mô của công 

trình lân cận; Điều kiện nước dưới đất; Ảnh hưởng do sử dụng biện pháp thi công, trình tự và thời gian thi 

công…, ảnh hưởng rất lớn đên ổn định và biến dạng hố đào. 

1.4 Các hiện tượng thường xảy ra ra khi thi công hố đào sâu  

- Mất ổn định thành hố đào  

- Hiện tượng lún bề mặt đất xung quanh hố đào 

- Hiện tượng bùng nền đáy hồ đào 

1.5 Hướng tiếp cận của đề tài và sơ lược các nghiên cứu trước đây liên quan đến trạng thái ứng suất 

của đất nền quanh hố đào sâu 

Nhiều nghiên cứu [33], [62] đã phân chia khu vực bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công đào đất thành bốn 
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phần, như Hình 1.3. 

Hình 1.3 Vùng ảnh hưởng của HĐS và các lộ trình ứng suất  

Vùng I: khi đào hố móng, chuyển vị ngang của tường chắn sẽ xảy ra và ứng suất ngang giảm dần trong khi 

ứng suất thẳng đứng không thay đổi. Lộ trình ứng suất như đoạn AC. 

Vùng II: trong quá trình đào đất, ứng suất thẳng đứng giảm dần và ứng suất ngang tăng do dịch chuyển của 

tường, cường độ của đất giảm. Lộ trình ứng suất vùng này thể hiện bằng đoạn AMF. 

Vùng III: Trong quá trình đào đất lên, ứng suất thẳng đứng giảm liên tục, ứng suất ngang thay đổi một chút, 

và lộ trình ứng suất được thể hiện bằng đoạn AS. 

Vùng IV: Ứng suất thẳng đứng về cơ bản là không đổi, có sự thay đổi nhỏ trong ứng suất ngang, trục chính 

của ứng suất bị lệch do cắt trượt và lộ trình ứng suất vẫn ở gần đoạn AC. 

Sự thay đổi lộ trình suất của đất trong thực tế là rất phức tạp. Từ các nghiên cứu trước đây, có thể thấy rằng 

để phân tích ứng xử của vùng I (sau lưng tường chắn) và vùng II (dưới đáy hố đào) thì việc phân tích các 

thông số cường độ và mô đun biến dạng của đất theo các lộ trình ứng suất dỡ tải hai khu vực này là vấn đề 

chính cần tập trung giải quyết. Đó cũng chính là hướng tiếp cận của luận án này. 

1.5.1 Sơ lược các nghiên cứu trước đây về trạng thái ứng suất xung quanh hố đào 

Khái quát một số nghiên cứu của Rahman M.M. và Mofiz S.A. (2010) [43]; Weley’s (1975) [21]; Becker 

P. (2008) [19] Kai S. Wong (2001) [62]; Schanz T. (2000) [57]; Janbu N. (1963) [37]; Von Soos (1980) [60] 

Usmani A. (2007) [59]. 

Trong nước, có các nghiên cứu của Đỗ Đình Đức (2002) [4], Chu Tuấn Hạ (2011) [7], Nguyễn Trường 

Huy (2015) [8], Trần Quang Hộ (2016) [9]…  

Các nghiên cứu này tập trung vào điều kiện địa chất của khu vực, nghiên cứu các thông số, quan hệ ứng 

suất biến dạng, các dạng mô hình nền…. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu liên quan mô tả được ứng xử 

của đất nền xung quanh hố đào trong quá trình thi công tại khu vực đất yếu Tp. HCM. 

1.5.2 Các nghiên cứu thực nghiệm mô phỏng trạng thái ứng suất xung quanh hố đào  

Một số nghiên cứu ở nước ngoài như: Bishop A. W. và Garga V. K. (1969) [20]; Parry R.H.G. (1971) 

[51]; Bjerrum N.L. (1973) [22]; Gens A. (1982) [31]; Reades and Green, 1976) [55]; Balasubramaniam A. 

S. và Waheed-Uddin (1977) [18]; Charles C. Ladd (1964) [25]… 

Trong nước có, Nguyễn Trường Huy (2015) [8]; Trần Quang Hộ [10];   

1.5.3 Các nghiên cứu thực nghiệm xác định chuyển dịch đất nền quanh hố đào sâu 

Từ đặc điểm ứng suất của vùng đất quanh hố đào, bằng thực nghiệm thống kê quan trắc độ lún và chuyển 

vị của vùng đất này, nhiều nghiên cứu cho rằng có thể ước lượng được độ lún và chuyển vị của hố đào sâu có 

các điều kiện tương tự. Hầu hết các tài liệu này đã được Peck R.B., O’Rourke và các tác giả khác (theo Malcom 

Puller, 1996 [54]) công bố. 

1.5.4 Các nghiên cứu trong tính toán tường chắn bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

Việc sử dụng FEM với các mô hình nền khác nhau trong thiết kế tường chắn đã được nhiều tác giả nghiên 

cứu. Robert M. Ebeling (1990) [56] đã tổng kết các nghiên cứu này, bao gồm: Clough và Duncan (1969 và 

1971); Kulhawy (1974); Roth, Lee và Crandall (1979); Bhatua và Bakeer (1989); Ebeling và các cộng sự 

(1988); Ebeling, Duncan, và Clough (1989); Fourie A. B. và Potts D. M. (1989) [30]. 
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1.6 Nhận xét chương 1 

 Để phản ánh quá trình chịu tải đặc biệt của công trình hố đào sâu, một số nghiên cứu đã được thực hiện 

[4], [7]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường đạt được kết quả thông qua thí nghiệm với lộ trình ứng suất 

thông thường không diễn tả hết quá trình dỡ tải trong quá trính đào đất và vẫn còn một số khó khăn trong phổ 

biến và áp dụng trong các dự án thực tế. Ngoài ra, việc xác định các tham số đầu vào cho đất yếu khu vực Tp. 

HCM và lựa chọn mô hình nền theo các lộ trình ứng suất dỡ tải tính toán công trình HĐS chưa được nghiên 

cứu nhiều. 

 Trong luận án này, tác giả mô phỏng trạng thái ứng suất dỡ tải của đất xung quanh hố đào trong phòng thí 

nghiệm và bằng phương pháp phần tử hữu hạn, tiến hành nghiên cứu các lộ trình ứng suất của đất nền trong 

công trình HĐS. Từ đó xác định sự thay đổi một số chỉ tiêu cơ lý trong quá trình dỡ tải của đất. Thí nghiệm 

ba trục theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong điều kiện cố kết đẳng hướng được thực hiện. Các thông số mô 

hình HS được xác định và đề xuất từ kết quả thí nghiệm trong phòng. 

CHƯƠNG 2  

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ TRONG TÍNH TOÁN HỐ ĐÀO SÂU 

2.1 Cơ sở ly thuyết tính toán hố đào sâu 

Cơ sở lý thuyết tính toán tường chắn hố đào sâu chủ yếu là các lý thuyết tính toán áp lực ngang của đất lên 

kết cấu chắn giữ và không xét đến độ cứng của tường. Loại không xét đến biến dạng của tường giả thuyết tường 

tuyệt đối cứng chỉ xét đến các trị số áp lực đất ở trạng thái giới hạn: áp lực đất bị động và áp lực chủ động. Thuộc 

loại này chia làm 2 nhóm chính:  

- Nhóm lý thuyết cân bằng giới hạn của khối rắn  

- Nhóm theo thuyết cân bằng giới hạn điểm (phương pháp trường ứng suất) 

2.1.1 Lý thuyết Coulomb (1976) 

Đại diện cho nhóm phương pháp cân bằng giới hạn là phương pháp cân bằng khối trượt rắn của C.A. 

Coulomb (1776) [1]; Phương pháp phân mảnh kết hợp với mặt trượt định nghĩa trước trong phân tích ổn định 

mái dốc của W. Fellenius, O.K. Frohlich [1]. Lý thuyết Coulomb đơn giản, giải được nhiều bài toán thực tế 

phức tạp và cho kết quả đủ chính xác trong trường hợp tính áp lực đất chủ động. Tuy nhiên, lực dính thường 

không được xét đến khi tính toán áp lực đất tác dụng lên tường chắn do có một số quan niệm cho rằng: đối 

với đất đắp là loại đất cát thì lực dính không đáng kể so với lực ma sát trong, còn đối với đất sét thì lực dính 

bị giảm đi nhiều khi bị ẩm ướt và khi nhiệt độ thay đổi thường xuyên trong môi trường khí hậu nóng ẩm. 

2.1.2 Lý thuyết áp lực đất của Rankine (1857) 

Phương pháp hệ số áp lực của W. J. M. Rankine (1857) [12], lời giải của Sokolovskii (1960, 1965) [13] 

và phương pháp xác định hệ số khả năng chịu tải của đất thuộc nhóm phương pháp trường ứng suất. Lý thuyết 

của Rankine cho lời giải đơn giản, nhưng nó có một số hạn chế và dẫn đến những sai số. Nó dựa trên giả 

thuyết là lưng tường nhẵn, thẳng đứng mà không xét đến độ nghiêng của lưng tường lẫn ma sát giữa lưng 

tường và đất. Với bài toán khi mặt đất nằm nghiêng hoặc bất thường và tải trọng phụ tác động lên mặt đất 

không theo quy luật hoặc phức tạp thì việc sử dụng lý thuyết này gặp nhiều khó khăn. Lý thuyết Rankine được 

xếp vào lý thuyết biên dưới và do vậy cho lời giải tương đối an toàn vì nó giả thuyết là sự chảy dẻo của toàn 

bộ công trình được ẩn trong sự chảy dẻo của một phần tử nhỏ. 

2.2 Các phương pháp tính toán hố đào sâu chắn giữ bằng tường liên tục  

2.2.1 Phương pháp giải tích 

Một số phương pháp có kể đến quá trình thi công đào đất như: Phương pháp Sachipana; Phương pháp đàn 

hồi; Phương pháp tính lực trục thanh chống, nội lực thân tường biến đổi theo quá trình đào đất; Lý luận cùng 

biến dạng 
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2.2.2 Phương pháp dầm trên nền đàn hồi 

Đất nền xung quanh tường được thay thế bằng các lò xo độc lập liên tục [13]. Quan hệ lực và chuyển vị 

của lò xo có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến. 

2.2.3 Phương pháp phần tử hữu hạn 

Khi giải quyết các bài toán kỹ thuật, thì phương pháp số đã trở thành công cụ hiệu quả nhất và không thể 

thiếu được trong sự phát triển khoa học. Một số phương pháp số như sau: Phương pháp sai phân hữu hạn; 

Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM); Phương pháp phần tử biên; Các phương pháp không lưới. Trong đó 

FEM là phương pháp số đặc biệt hiệu quả, được nghiên cứu và áp dụng nhiều nơi trên thế giới. 

2.3 Các mô hình đất nền 

Các mô hình thường dùng trong tính toán HĐS có thể kể ra như sau: mô hình MC, mô hình Cam-clay cải 

tiến, mô hình đàn hồi phi tuyến tính, mô hình HS. 

2.3.1 Mô hình MC: Là mô hình đàn hồi tuyến tính đơn giản, đàn hồi dẻo thuần túy. 

2.3.2 Mô hình Hyperbol:  Là một mô hình đàn hồi phi tuyến, đặc trưng cho mối quan hệ hyperbolic 

giữa ứng suất và biến dạng. 

2.3.3 Mô hình Cam-Clay cải tiến: Dựa trên các tham số thoát nước của đất nền, do vậy việc sử dụng mô 

hình Cam-Clay cải tiến cho đất sét khi phân tích không thoát nước cần được xem xét 

2.3.4 Mô hình HS: Đây là mô hình đất tiên tiến sử dụng lý thuyết dẻo thay vì lý thuyết đàn hồi, có xét đến 

đặc tính chảy của đất và biên phá hoại. 

2.4 Lộ trình ứng suất và các đặc trưng cơ lý có ảnh hưởng lớn đến tính toán hố đào sâu 

2.4.1 Lộ trình ứng suất 

Lộ trình ứng suất trong thí nghiệm ba trục bao gồm các lộ trình nén ba trục (axial compresion – AC), kéo 

ba trục (axial extension – AE), lộ trình nén ngang (lateral compresion – LC), lộ trình kéo ngang (lateral 

extension – LE). 

2.4.2 Sức kháng cắt của đất 

Sức kháng cắt của đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và một phương trình hoàn chỉnh có thể có dạng (Mitchel, 

1993) [33]:     = f (e, , c, ’, c, H, T, , , S)     (2.31) 

Phương trình Mohr-Coulomb, được đơn giản hóa dạng của phương trình (2.31), là phương trình được sử 

dụng rộng rãi nhất cho khả năng chống cắt của đất: ' ' ' tan 'c  = +      (2.33) 

2.4.3 Mô đun biến dạng 

Biến dạng của đất là một trong những khía cạnh vật lý quan trọng nhất trong các vấn đề địa kỹ thuật. Nhiều 

nhà nghiên cứu đã kết luận rằng mô đun biến dạng của đất có ảnh hưởng lớn nhất đến ứng xử biến dạng của 

cấu trúc địa kỹ thuật, như: hố đào sâu, các công trình có móng nông… Các dạng mô đun E, bao gồm: Mô đun 

tiếp tuyến Et; Mô đun cát tuyến Es; Mô đun biến dạng thoát nước E’; Mô đun không thoát nước Eu; Mô đun 

dỡ tải Eur; Mô đun cố kết Eoed; 

2.5 Nhận xét chương 2 

 Trong việc giải quyết các bài toán HĐS hiện nay ở Tp. HCM, đã sử dụng các thí nghiệm hiện đại để xác 

định các đặc trưng đất nền như thí nghiệm ba trục. Tuy nhiên, đất nền xung quanh hố đào sâu luôn có trạng 

thái ứng suất không giống các công trình khác, trong trường hợp này bản chất của quá trình thi công là quá 

trình dỡ tải do đó kết quả thí nghiệm thông thường và các mô hình đã kể ra đều không mô tả chính xác đặc 

trưng quan hệ ứng suất biến dạng của đất nền. Do đó, cần có 1 mô hình thí nghiệm mô tả được sự thay đổi 

đường ứng suất của khối đất xung quanh tường là giảm ứng suất ngang (σ3), và khối đất dưới đáy hố đào là 

giảm ứng suất dọc trục (σ1). 
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CHƯƠNG 3 

 THÍ NGHIỆM NÉN BA TRỤC THEO CÁC LỘ TRÌNH ỨNG SUẤT DỠ TẢI MÔ PHỎNG  

TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT XUNG QUANH HỐ ĐÀO SÂU 

3.1 Tổng quan về thí nghiệm ba trục xác định tham số tính toán hố đào  

Nguyên lý của thí nghiệm nén ba trục là áp lực từ mọi hướng tác dụng lên mẫu trong quá trình thí nghiệm 

σ3 được giữ không đổi. Sau đó, áp lực dọc trục được tăng lên dần, hình thành ứng suất lệch: 

1 3

P

A
 = −        (3.1) 

3.1.1 Các lộ trình ứng suất trong thí nghiệm ba trục 

- Lộ trình ứng suất nén ba trục thông thường (CTC)  

- Lộ trình ứng suất thí nghiệm kéo ba trục giảm dần (RTE)  

- Lộ trình ứng suất thí nghiệm kéo ba trục thông thường (CTE)  

- Lộ trình ứng suất thí nghiệm ba trục giảm (RTC)  

- Lộ trình ứng suất nén ba trục (TC) và thí nghiệm kéo ba trục (TE) 

3.1.2 Các mô hình thí nghiệm phục vụ tính toán hố đào sâu 

Trong chương này, tác giả thực hiện thí nghiệm 3 trục theo sơ đồ CU với 3 mô hình: 

- CTC – tăng 1 và cố định 3: Mẫu đất được nén cố kết đẳng hướng và cắt mẫu không thoát nước theo 

lộ trình tăng ứng suất thẳng đứng, duy trì áp lực buồng.
  

 

- RTE - giảm 1 và cố định 3: Mẫu đất được nén cố kết đẳng hướng và cắt mẫu không thoát nước theo 

lộ trình giảm ứng suất thẳng đứng.
  

 

- RTC - giảm 3 và cố định 1: Mẫu đất được nén cố kết đẳng hướng và cắt mẫu không thoát nước theo 

lộ trình giảm ứng suất ngang. 

3.1.3 Thiết bị thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện nhờ hệ thống nén (Load frame) của Humboldt (USA) [37] theo tiêu chuẩn ASTM 

D4767 [19]. Nguyên lý thiết kế buồng nén của Thí nghiệm với các mô hình dỡ tải dựa trên thiết bị ba trục 

thuỷ tĩnh của Bishop và Wesleys’s (1975) [23]. 

3.2 Thí nghiệm ba trục dỡ tải trong tính toán HĐS 

3.2.1 Thí nghiệm ba trục với lộ trình ứng suất RTE (giảm 1 áp lực buồng 3 không đổi) 

Thí nghiệm này mô phỏng điều kiện làm việc của đất nền khi ứng suất dọc trục giảm trong khi ứng suất 

ngang được duy trì không đổi, như vị trí đất ở khu vực đáy hố đào khi bị đào đất. 

3.2.2 Thí nghiệm ba trục với lộ trình ứng suất RTC (giảm 3, cố định áp lực dọc trục 1)  

Trong thí nghiệm giảm ứng suất ngang, áp lực buồng tác động xung quanh mẫu giảm từng cấp và ứng suất 

dọc trục sẽ được duy trì cố định. 

3.2.3 Mẫu thí nghiệm 

3.2.3.1 Lấy mẫu nguyên dạng tại hiện trường 

Đối tượng nghiên cứu trong luận án này là đất sét yếu Tp. HCM, do vậy phải sử dụng ống lấy mẫu Piston 

để đảm bảo chất lượng nghiên cứu.  

3.2.3.2 Đặc trưng cơ lý mẫu thí nghiệm 

Trong luận án này, các thí nghiệm được thực hiện trên lớp đất yếu Tp. HCM với các tính chất vật lý đặc 

trưng [12]. Với công trình hố đào sâu, vùng đất ảnh hưởng đến kết quả chuyển vị ngang của tường chắn phần 

lớn nằm ở độ sâu từ 20 đến 30 m. Qua các nghiên cứu trước đây và tham khảo nhiều hồ sơ khảo sát địa chất, 

ở độ sâu này có 2 lớp đất yếu cần quan tâm nghiên cứu là lớp bùn sét và lớp sét yếu, với từng lớp đất yếu này 

không có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực lấy mẫu cho cùng loại đất. Trong quá trình nghiên cứu đặc 

điểm ứng suất – biến dạng của đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tác giả chọn 36 mẫu của 3 hố khoan sâu 

đến 30 m khu vực Bình Chánh để xem xét. Kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý cho ở Bảng 3.1 
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Bảng 3.1 Các thông số vật lý đặc trưng cho đất yếu Tp. Hồ Chí Minh 

Thông số Ký hiệu Lớp bùn sét  Lớp sét yếu  

Trạng thái  Dẻo chảy Dẻo chảy ÷ dẻo mềm 

Độ ẩm tự nhiên (%) Wn 65 ÷ 100 50 ÷ 70 

Hệ số rỗng e 1.5 ÷ 2.5 1.0 ÷ 2.0 

Dung trọng tự nhiên (kN/m3) n 14 ÷ 16 15 ÷ 17 

Dung trọng khô (kN/m3) d 7.5 ÷ 8.5 8.5 ÷ 12 

Giới hạn chảy (%) WL 70 ÷80 45÷70 

Giới hạn dẻo (%) WP 30 ÷ 40 20 ÷ 30 

Độ bão hoà (%) S 95 ÷98 99 ÷100 

Góc nội ma sát (độ) ’ 18÷22 22÷24 

Lực dính hữu hiệu (kPa) c’ 5÷ 10 10 ÷ 15 

Mô đun biến dạng (kPa) E 1000 ÷ 5000 3000 ÷ 6000 

Mẫu thí nghiệm và các thông đất theo các lộ trình ứng suất khác nhau như Bảng 3.2.  

Bảng 3.2 Các thông số vật lý cho lớp đất yếu Tp. Hồ Chí Minh và các lộ trình ứng suất. 

Độ sâu [m] 
Lộ trình 

ứng suất 

Mẫu thí 

nghiệm 

Độ ẩm [%] 
Dung trọng tự nhiên 

[kN/m3] 

Áp lực cố kết 

[kPa] 

Wn n c 

Lớp bùn sét (Very soft clay) 

46 CTC 1 88.55 15.7 50 

2 88.38 16.0 100 

3 81.47 15.9 200 

RTE 4 88.55 15.7 50 

5 88.38 16.0 100 

6 81.47 15.9 200 

RTC 7 88.55 15.7 50 

8 88.38 16.0 100 

9 81.47 15.9 200 

1214 CTC 10 78.87 15.6 50 

11 78.70 15.4 100 

12 75.80 15.9 200 

RTE 13 78.87 15.6 50 

14 78.70 15.4 100 

15 75.80 15.9 200 

RTC 16 78.87 15.6 50 

17 78.70 15.4 100 

18 75.80 15.9 200 

Lớp sét yếu (Soft clay) 

2022 CTC 19 71.83 15.6 50 

20 62.86 15.7 100 

21 65.89 15.6 200 

RTE 22 71.83 15.6 50 

23 62.86 15.7 100 

24 65.89 15.6 200 

RTC 25 68.45 15.8 50 

26 65.76 15.7 100 

27 65.76 15.9 200 

2426 CTC 28 50.14 16.4 50 

29 66.27 16.6 100 

30 54.21 16.7 200 

RTE 31 50.14 16.4 50 

32 66.27 16.6 100 

33 54.21 16.7 200 

RTC 34 50.14 16.4 50 

35 66.27 16.6 100 

36 54.21 16.7 200 
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3.2.4 Thực hiện thí nghiệm 

Bão hòa mẫu; Cố kết mẫu; Cắt mẫu. 

3.2.5 Phân tích và đánh giá kết quả thí nghiệm 

3.2.5.1 Quan hệ ứng suất và biến dạng (q-1) 

Để so sánh đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của đất nền dưới các lộ trình ứng suất dỡ tải (RTE, 

RTC) và lộ trình ứng suất nén ba trục thông thường (CTC), quan hệ ứng suất – biến dạng (q-1) và quan hệ áp 

lực nước lỗ rỗng – biến dạng (u-1) tác giả thể hiện trên cùng một hệ trục toạ độ như các hình bên dưới. 

a) Lớp bùn sét (độ sâu 4÷6m) 

b) Lớp bùn sét (độ sâu 12÷14m) 

 

c) Lớp sét yếu (độ sâu 18÷20m) 

 

d) Lớp sét yếu (độ sâu 24÷26m) 

  

 Kết quả thí nghiệm cho thấy trong lộ trình ứng suất RTE biến dạng dọc trục tăng chậm hơn so với lộ trình 

ứng suất CTC, đặc biệt thể hiện rõ ở cấp áp lực buồng lớn nhất, điều này có nghĩa là mô đun tiếp tuyến ban 

đầu theo lộ trình ứng suất RTE lớn hơn theo lộ trình ứng suất CTC. Từ đó, có thể kết luận rằng các thông số 

đàn hồi phụ thuộc vào các lộ trình ứng suất và mô đun biến dạng gia tăng trong quá trình dỡ tải. 
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Với lộ trình ứng suất nén ba trục giảm ứng suất ngang RTC, khi giảm ứng suất ngang trong quá trình cắt 

mẫu thì biến dạng cũng gia tăng nhưng chậm hơn biến dạng so với lộ trình ứng suất CTC, do đó mô đun biến 

dạng xác định để tính toán hố đào sâu bằng mô hình HS có kết quả lớn hơn lộ trình CTC nhiều do đường 

cong quan hệ ứng suất biến dạng có độ dốc lớn hơn.  

3.2.5.2 Phân tích mô đun biến dạng của các lộ trình ứng suất 

Mô đun biến dạng cát tuyến E50 chính là độ dốc của đường cát tuyến đi qua gốc toạ độ và điểm nằm trên 

đường cong quan hệ ứng suất – biến dạng tương ứng với ứng suất lệch bằng 50% ứng suất lệch đỉnh, Hình 

3.19. Kết quả thể hiện ở Bảng 3.3. Trong lộ trình ứng suất dỡ tải, khi gia tăng ứng suất lệch bằng cách giảm 

ứng suất ngang hoặc ứng suất đứng, tốc độ gia tăng biến dạng 1 chậm hơn so với lộ trình ứng suất gia tải 

thông thường. Do đó, với cùng giá trị ứng suất lệch, mô đun biến dạng tương ứng của lộ trình ứng suất dỡ tải 

sẽ lớn hơn so với lộ trình ứng suất gia tải. 

 Với thí nghiệm ba trục theo lộ trình ứng suất RTE và RTC cho ra kết quả mô đun biến dạng tương đương 

và lớn hơn so với tính toán từ thí nghiệm theo lộ trình ứng suất nén 3 trục CTC thông thường: 

50,

50,

[1.48 1.95]
RTE

CTC

E

E
=   (3.11);   

50,

50,CTC

[1.43 1.68]
RTCE

E
=    (3.13) 

Bảng 3.3 Mô đun biến dạng E50 từ các lộ trình ứng suất CTC, RTE và RTC 

  RTE RTC CTC   

Độ sâu 

[m] 

c 

 [kPa] 

E50 

[kPa] 

E50 

[kPa] 

E50 

[kPa] 

50,

50,

RTE

CTC

E

E
 

50,

50,

RTC

CTC

E

E
 

Lớp bùn sét (Very soft clay) 

4÷6 50 3611 3494 2085  1.73   1.68  

100 8202 7495 4774  1.72   1.57  

200 14528 13997 8553  1.70   1.64  

12÷14 50 2750 2968 1853  1.48   1.60  

100 11575 9427 5981  1.94   1.58  

200 15194 17774 9389  1.62   1.89  

Lớp sét yếu (Soft clay) 

18÷20 50 5811 5391 3673  1.58   1.47  

100 864 6442 4510  1.95   1.48  

200 14652 14121 9273  1.58   1.52  

24÷26 50 4579 4201 2861  1.60   1.47  

100 7765 7026 4922  1.58   1.43  

200 16688 15107 9161  1.82   1.65  

Từ các biểu đồ quan hệ ứng suất – biến dạng trên (Hình 3.11 đến Hình 3.17), có thể vẽ được các đường 

bao phá hoại để xác định tham số sức kháng cắt hữu hiệu cho các lớp đất như sau: 

a) Lớp bùn sét độ sâu 4÷6m               b)Lớp bùn sét độ sâu 12÷14m        
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  c)  Lớp sét yếu độ sâu 18÷20m     d)    Lớp sét yếu độ sâu 24÷26m 

  

Độ lớn góc nội ma sát của lộ trình dỡ tải RTE và RTC tương đương nhau và nhỏ hơn so với lộ trình CTC. 

Với từng cấp tải, vòng tròn ứng suất của các lộ trình RTE và RTC lùi về phía gốc toạ độ so với lộ trình nén 

ba trục thông thường CTC. Có sự suy giảm sức kháng cắt theo các lộ trình ứng suất RTE và RTC là do quá 

trình dỡ tải áp lực nước lỗ rỗng thay đổi, đất có xu hướng nở ra: với lộ trình RTE khi giảm 1 mẫu đất nở ra 

theo chiều thẳng đứng, với lộ trình RTC khi giảm 3 mẫu đất nở ra theo chiều ngang.  

Bảng 3.4 Giá trị c’ và ’ của đất yếu Tp. HCM theo các lộ trình ứng suất 

Độ sâu [m] Lộ trình  c’[kPa] c’ [%] ’[0] ’[%] 

Lớp bùn sét      

4÷6 CTC 03.58     21.56   

RTE 11.21  0.83     18.62   0.86  

RTC 11.17  0.82     18.26   0.85  

12÷14 CTC 13.87     21.90   

RTE 11.12  0.80     18.63   0.85  

RTC 11.39  0.82     18.35   0.84  

Lớp sét yếu      

18÷20 CTC 15.32     22.00   

RTE 12.45  0.81     18.87   0.86  

RTC 12.17  0.79     18.08   0.82  

24÷26 CTC 14.94     22.70   

RTE 11.72  0.78     18.51   0.82  

RTC 11.64  0.78     18.01   0.79  

Ghi chú: c’, ’ (%) Chênh lệch lực đính và góc nội ma sát giữa lộ trình RTC, RTE với CTC. 

Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng với đất yếu TP. HCM lực dính hữu hiệu (c’) suy giảm từ 17% đến 22% 

trong khi đó góc nội ma sát (’) suy giảm từ 14% đến 21% dưới lộ trình ứng suất dỡ tải so với lộ trình ứng 

suất gia tải:  ''
0.79 0.86

' '

RTCRTE

CTC CTC



 
 =   (3.15);          ' '

0.78 0.83
' '

RTE RTC

CTC CTC

c c

c c
 =    (3.16) 

3.3 Nhận xét chương 3 

- Góc nội ma sát (’) và lực dính hữu hiệu (c’) của đất nền trong thí nghiệm ba trục tính theo lộ trình 

RTE và RTC tương đương nhau và nhỏ hơn xác định theo lộ trình nén ba trục thông thường (CTC), 

giá trị này lần lượt nhỏ hơn khoảng từ 14% đến 21% và 17% đến 22%: 

' '
0.79 0.86

' '

RTE RTC

CTC CTC

 

 
 =       (3.17) 

 ' '
0.78 0.83

' '

RTE RTC

CTC CTC

c c

c c
 =        (3.18) 

- Độ cứng của đất cũng phụ thuộc vào lộ trình ứng suất. Mô đun biến dạng cát tuyến của thí nghiệm 

ba trục giảm ứng suất lớn hơn so với thí nghiệm ba trục thông thường. Thí nghiệm ba trục theo lộ 
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trình ứng suất RTE và RTC cho ra kết quả mô đun biến dạng tương đương nhau nhưng lớn hơn so lộ 

trình ứng suất nén 3 trục CTC thông thường. Với lớp đất yếu Tp. HCM độ lớn này dao động từ [1.47 

÷ 1.59] lần: 

50,

50,

[1.48 1.95]
RTE

CTC

E

E
=       (3.19)  

50,

50,CTC

[1.43 1.68]
RTCE

E
=       (3.20) 

CHƯƠNG 4 

NGHIÊN CỨU SỰ PHỤ THUỘC TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT CỦA MÔ ĐUN  

BIẾN DẠNG TRONG MÔ HÌNH HS TRÊN ĐẤT YẾU TP. HCM 

4.1 Cơ sở lựa chọn mô hình Hardening Soil cho tính toán hố đào sâu 

Mô hình đất HS có xét đến các đặc tính dỡ tải, xét đến sự phụ thuộc của độ cứng vào trạng thái ứng suất 

được thể hiện bởi số mũ m. Những kết quả thực nghiệm cho rằng m bằng 1 với đất sét mềm và trong khoảng 

0.5<m<1 với bùn và cát (Schanz T. và cộng sự, 2000) [56], [58]. Điều này ảnh hưởng nhiều đến kết quả tính 

toán HĐS và gây khó khăn cho khi lựa chọn tham số này do biên độ của m vẫn còn tương đối rộng.  

Mặc khác, việc xác định các thông số ref

urE , ref

oedE  trong Plaxis thường chọn mặc định từ 50

refE cho mọi loại 

đất như công thức (4.1) và (4.2) thường gây khó khăn cho tính toán [23], [24]: 

50

ref ref

oedE E=  (4.1);  
503ref ref

urE E=  (4.2) 

Trong chương này tác giả sẽ xác định tham số m và hệ số tương quan Eur/E50, Eoed/E50 cho đất yếu Tp. 

HCM trên cơ sở thí nghiệm 3 trục thoát nước như định nghĩa trong mô hình HS.  

4.2 Xác định tham số m và hệ số tương quan Eur/E50 cho đất yếu Tp. HCM trong mô hình HS 

4.2.1 Thí nghiệm nén ba trục thoát nước 

Trong phần này, để xác định tham số diễn tả sự phụ thuộc của độ cứng vào ứng suất, tham số mũ m cho 

đất yếu Tp. HCM, tác giả thực hiện thí nghiệm trên 12 mẫu sét tại các độ sâu dưới 4m bên dưới mực nước 

ngầm cho thí nghiệm ba trục thoát nước có dỡ tải và gia tải lại với các cấp áp lực buồng ’3 lần lượt là 50, 

100, 200 và 400 kPa.  

Từ kết quả thí nghiệm, xác định được c’, ’ và các thông số như Bảng 4.1. 

 

Bảng 4.1 Các thông số sức kháng cắt 
Độ sâu 

[m] 

Mẫu 

thí nghiệm 
c’ 

[kPa] 

φ’ 

[độ] 

'

1 f [kPa] 
'

3 f [kPa] 

'

3cot '

cot ' ref

c

c p

 



−

+
 

Lớp bùn sét (Vert soft clay) 

4 ÷ 6 1 11 23.12 140 36 0.489 

2   305 109 1.073 

3   529 186 1.685 

12 ÷ 14 4 9 23.28 216 86 0.888 

5   501 190 1.742 

6   948 372 3.249 

Lớp sét (Soft clay) 

18÷20 7 10 24.02 217 88 0.900 

8   392 181 1.664 

9   894 389 3.356 

24÷26 10 11 24.32 237 98 0.982 

 11   402 191 1.734 

 12   964 399 3.401 
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4.2.2 Xác định số mũ m từ thí nghiệm nén ba trục thoát nước 

Từ biểu đồ quan hệ ứng suất – biến dạng (q, 1), vẽ các đường cát tuyến E50 như các hình từ Hình 4.6 

đến Hình 4.7 theo như định nghĩa mô đun biến dạng E50 của mô hình HS. Từ đó, xác định được mô đun E50 

như trong Bảng 4.2. 

Dựa trên định nghĩa E50 trong mô hình HS, công thức (4.5): 

 Xác định được tham số mũ m theo E50 như Bảng 4.2 

Bảng 4.2 Mô đun 50 50, refE E và tham số mũ m từ thí nghiệm nén ba trục thoát nước 

Độ sâu [m] Mẫu 50E  

[kPa] 

50

refE   

[kPa] 

50

50

ref

E

E
 

y

refp


 

m 

[-] 

Lớp bùn sét (Very soft clay)     

4 ÷ 6 1 1729    3388 0.51 0.489 0.94 

2 3388  1.00 1.073 - 

3 4944  1.46 1.685 0.72 

12 ÷ 14 4 2115    2115  1.00 0.888 - 

5 3372  1.59 1.742 0.84 

6 6051  2.86 3.249 0.89 

Lớp sét yếu (Soft Clay)     

18 ÷ 20 7 2072 2072 1.00 0.900 - 

8 2912  1.48 1.664 0.77 

9 5205  2.51 3.356 0.76 

24 ÷ 26 

 

10 2293 2293 1.00 0.982 - 

11 3435  1.50 1.734 0.73 

12 6469  2.81 3.401 0.85 

'
3

'

3 50
50 50 cot '

50
cot '

cot '
log (4.5)

cot '
ref

m

ref

ref refc

c p

c E
E E m

c p E 



 

  −
 

+  

  −
=  =   

+   
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Từ Bảng 4.2, tham số mũ m xác định được như sau: 

- Lớp bùn sét:   m = [0.72 ÷ 0.94]      (4.6) 

- Lớp sét yếu:   m = [0.73 ÷ 0.85]      (4.8) 

Từ biểu đồ quan hệ ứng suất biến dạng có được từ thí nghiệm ở trên, vẽ các đường tiếp tuyến Eur như các 

hình từ Hình 4.11 đến Hình 4.14 theo như định nghĩa mô đun biến dạng Eur của mô hình HS để xác định mô 

đun dỡ tải Eur, kết quả thể hiện ở Bảng 4.3. 

Dựa trên định nghĩa Eur trong mô hình HS: 

'

3cot '

cot '

m

ref

ur ur ref

c
E E

c p

 



 −
=  

+ 
=> '

3cot '

cot '

log
ref

ur

refc
ur

c p

E
m

E 



 −
 

+  

 
=  

 
    (4.10)  

Từ công thức (4.10), xác định được tham số mũ m theo mô đun dỡ tải Eur như Bảng 4.3 

 

Bảng 4.3 Mô đun , ref

ur urE E và tham số mũ m từ thí nghiệm nén ba trục thoát nước 

Độ sâu 

[m] 

Mẫu  

thí nghiệm urE [kPa] 

ref

urE   

[kPa] 

ur

ref

ur

E

E
 

y

refp


 

m 

[-] 

Lớp bùn sét (Very soft clay)     

4 ÷ 6 1 6898 12727  0.54  0.489 0.86 

2 12727   1.00  1.073 - 

3 20590   1.62  1.685 0.92 

12 ÷ 14 4 10609 10609  1.00  0.888 - 

5 17723   1.67  1.742 0.92 

6 28403   2.68  3.249 0.84 

Lớp sét yếu (Soft clay)     

18 ÷ 20 7 9939 9939  1.00  0.900 - 

 8 14933   1.50  1.664 0.80 

 9 27673   2.78  3.356 0.85 

24 ÷ 26 10 10831 10831  1.00  0.982 - 
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11 17342   1.60  1.734 0.86 

12 29881   2.76  3.401 0.83 

Từ kết quả nghiên cứu ở Bảng 3, tham số mũ trong mô hình HS của đất yếu Tp. HCM như sau: 

- Lớp bùn sét:     m = [0.84 ÷ 0.92]      (4.11) 

- Lớp sét yếu:    m = [0.80 ÷ 0.86]      (4.13) 

4.2.3 Xác định mô đun cố kết Eoed và tham số m từ thí nghiệm nén một trục không nở hông Oedometer 

Thí nghiệm Oedometer được tiến hành trên đất yếu Tp. HCM với 2 lớp đất: 

- Lớp bùn sét chảy tại độ sâu 46m và 1214m; 

- Lớp sét yếu dẻo chảy tại các độ sâu 1820m và 2426m;  

Tác giả thực hiện một loạt các thí nghiệm này trên 32 mẫu đất với các cấp tải 50, 75, 100, 150, 200, 250, 

300, 600 kPa trên đất yếu Tp. HCM. Từ công thức 4.18, dựa trên kết quả thí nghiệm, xác định được mô đun 

cố kết tham chiếu ref

oedE  như trong Bảng 4.5. 

Bảng 4.5 Xác định 
ref

oedE  từ kết quả thí nghiệm nén cố kết 

Số hiệu mẫu Độ sâu [m] RR CR 
ref

oedE  [kPa] 

BH04-01 4.0-4.8 0.032 0.277 832 

BH04-02 6.0-6.8 0.032 0.253 909 

BH04-03 9.0-9.8 0.042 0.214 1076 

BH04-04 12.0-12.8 0.031 0.221 1039 

BH04-05 15.0-15.8 0.032 0.244 943 

BH04-06 18.0-18.8 0.033 0.223 1033 

BH04-07 21.0-21.8 0.032 0.221 1043 

BH04-08 24.0-24.8 0.026 0.113 2031 

BH04-09 26.0-26.8 0.024 0.149 1542 

Từ (4.21), xác định tham số mũ m như sau: 

'
3cot '

cot '

log
ref

oed

refc
oed

c p

E
m

E 



 −
 

+  

 
=  

 
     (4.22) 

Bảng 4.6 Mô đun , ref

oed oedE E và tham số mũ m từ thí nghiệm nén 1 trục 

Độ sâu 

[m] 

Cấp áp lực 

[kPa] 
oedE  

[ kPa] 

ref

oedE   

[ kPa] 

oed

ref

oed

E

E
 

y

refp


 m 

m trung 

bình 

Bùn sét (Very soft clay)   

4 ÷ 6 50 616 831 0.74 0.60 0.59 

0.90 

 75 673  0.81 0.80 0.94 

 100 1458  1.75 - - 

 150 1145  1.38 1.40 0.95 

 200 1381  1.66 1.80 0.86 

 250 1768  2.13 2.20 0.96 

 300 2210  2.66 2.60 1.02 

 400 3909  4.70 5.01 0.96 

12 ÷ 14 50 607 1039  0.61  0.60 0.98 

0.88 

 75 764   0.83  0.80 0.84 

 100 1063   1.02  - - 

 150 1221   1.38  1.40 0.95 

 200 1471   1.67  1.80 0.87 

 250 1875   1.80  2.20 0.75 

 300 2329   2.24  2.60 0.84 

 400 4577   4.41  5.01 0.92 

Sét yếu (Soft clay)   

18÷ 20 50 650 1033  0.63  0.59 0.86 
0.84 

 75 746   0.69  0.79 0.88 
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 100 1686   1.63  - - 

 150 1367   1.32  1.41 0.81 

 200 1782   1.72  1.83 0.90 

 250 1985   1.92  2.24 0.81 

 300 2080   2.01  2.66 0.72 

 400 4449   4.31  5.15 0.89 

24 ÷ 26 75 1711 203130 0.84 0.80 0.75 

0.71 

 100 1692  0.83 - - 

 150 2601  1.28 1.41 0.72 

 200 3112  1.53 1.82 0.71 

 250 3514  1.73 2.23 0.68 

 400 3970  1.95 2.64 0.69 

Từ kết quả phân tích, giá trị tham số mũ m trung bình thể hiện sự phụ thuộc của độ cứng vào ứng suất 

của đất yếu Tp. HCM từ thí nghiệm Oedometer như sau: 

- Lớp bùn sét   m = [0.88 ÷ 0.90]    (4.23) 

- Lớp sét yếu   m = [0.71 ÷ 0.84]    (4.25) 

4.2.4 Xác định hệ số tương quan Eur/ E50 và cho đất yếu Tp. HCM 

Từ kết quả thí nghiệm trên đất yếu Tp. HCM, tác giả đề xuất tỷ số này như Bảng 4.4. 

Bảng 4.4 Hệ số tương quan 50/urE E  của đất yếu TP. HCM 

Độ sâu 

[m] 
c 

[kPa] 
50E   

[kPa] 

urE   

[kPa] 

oedE  

[kPa] 50

urE

E
 

50

oedE

E
 

Lớp bùn sét (Very soft clay) 

4 ÷ 6 50 1729 6898 616 3.99  0.36  

100 3388 12727 1458 3.76  0.43  

200 4697 20590 2210 4.16  0.45  

12 ÷ 14 50 2115 10609 1063 5.02  0.50  

100 3372 17723 1471 5.26  0.52  

200 6051 28403 2329 4.69  0.76  

Lớp sét yếu (Soft clay) 

18 ÷ 20 100 2072 9939 1686 4.80  0.74  

 200 2912 14933 1782 4.87  0.91  

 400 5205 27673 4449 5.32  0.61  

24 ÷ 26 

 

100 2293 10831 1692 4.72  0.81  

200 3435 17342 3430 5.05  0.58  

400 6469 29881 3970 4.62  0.85  

Xác định được giá trị trung bình của hệ số tương quan 50/ref ref

urE E  cho đất yếu Tp. HCM là: 

- Lớp bùn sét:  50/ [3.76 5.26]ref ref

urE E =      (4.29) 

- Lớp sét yếu:  50/ [4.80 5.32]ref ref

urE E =      (4.31) 

Tỷ số 50/ref ref

oedE E  cho đất yếu Tp. HCM là: 

- Lớp bùn sét:  50/ [0.36 0.76]ref ref

oedE E =      (4.33) 

- Lớp sét yếu :  50/ [0.58 0.91]ref ref

oedE E =       (4.35) 

4.3 Nhận xét chương 4 

- Mô đun biến dạng của đất nền phụ thuộc vào trạng thái ứng suất, sự phụ thuộc của mô đun biến dạng vào 

trạng thái ứng suất tuân theo quy luật hàm mũ: ( )/
m

ref ref

ur urE E p= , với tham số mũ m của đất yếu Tp. 

HCM như sau:  

Xác định từ thí nghiệm ba trục thoát nước thông qua E50: 

o Lớp bùn sét   m = [0.72 ÷ 0.93]    (4.38) 

o Lớp sét yếu   m = [0.72 ÷ 0.84]    (4.39) 

Xác định từ thí nghiệm ba trục thoát nước thông qua Eur: 
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o Lớp bùn sét   m = [0.82 ÷ 0.92]   (4.40) 

o Lớp sét yếu   m = [0.79 ÷ 0.84]   (4.41) 

Xác định từ thí nghiệm nén một trục không nở hông: 

o Lớp bùn sét   m = [0.88 ÷ 0.90]   (4.42) 

o Lớp sét yếu   m = [0.71 ÷ 0.84]   (4.43) 

Từ đó, giá trị trung bình của tham số m cho đất yếu Tp. HCM: 

o Lớp bùn sét   m = [0.81÷ 0.92]   (4.44) 

o Lớp bùn sét   m = [0.75 ÷ 0.85]   (4.45) 

Giá trị này phù hợp với thực nghiệm của Von Soos (1980) [60] cho rằng m nằm trong khoảng 0.5 m  

1.0 với cận dưới là cát và cận trên là sét mềm. 

- Mô đun biến dạng thực của đất tính toán từ các thí nghiệm theo lộ trình ứng suất dỡ tải cao hơn nhiều so 

với mô đun biến dạng thu được từ các thí nghiệm thông thường. Với đất yếu Tp. HCM tỷ số 50/ref ref

urE E  

và 50/ref ref

oedE E  cho lớp bùn sét và lớp sét yếu như sau: 

- Lớp bùn sét:  50/ [3.76 5.26]ref ref

urE E =  ; 50/ [0.36 0.76]ref ref

oedE E =    (4.46) 

- Lớp sét yếu:  50/ [4.80 5.32]ref ref

urE E =  ; 50/ [0.58 0.91]ref ref

oedE E =    (4.47) 

Tỷ số này có sự khác biệt so với giá trị mặc định trong Plaxis theo như Vemeer [23] với mọi loại đất là: 

503ref ref

urE E=  và  50

ref ref

oedE E=     (4.48) 

CHƯƠNG 5  

ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THỰC TẾ  

5.1 Dự án Khu phức hợp – Trung Tâm Thương Mại – Văn Phòng – Căn hộ Sài Gòn Pearl 

Dự án nằm tại số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM trong Khu cao tầng Sài Gòn Pearl 

nằm cạnh Sông Sài Gòn
 
gồm khối nhà cao 41 tầng, 4 tầng hầm. HĐS với kích thước DxRxC= 105 x 40 

x16 m được sử dụng với hệ tường vây barrette dày 1m và sâu 36m.  

5.1.1 Điều kiện địa chất  

Lớp 1:  bùn sét hữu cơ rất mềm có bề dày trung bình 30 m; 

Lớp 2: sét yếu độ dày trung bình là 10m, dẻo mềm đến dẻo cứng, này gồm 2 lớp nhỏ 2a và 2b; 

Lớp 3: là lớp cát mịn trạng thái rời đến chặt vừa có bề dày rất lớn trong khoảng 50m; 

5.1.2 Thông số đất nền 

Các thông số cho mô hình HS bao gồm các thông số từ mô hình MC, ngoài ra các thông số đặc trưng với 

các giá trị mặc định theo Plaxis: 50

ref ref

oedE E=  và 503ref ref

urE E= [25]. 

Các thông số tác giả hiệu chỉnh cho mô hình HS từ kết 

quả thí nghiệm đã thực hiện ở chương 3 và chương 4 cho Lớp 

bùn sét và Lớp sét yếu như sau: 

50, 50,1.6ref ref

RTC CTCE E= , , 50,5ref ref

ur RTC RTCE E= và , 50,0.7ref ref

oed RTC RTCE E=    

’RTC = 0.82*( ’); c’RTC = 0.82*( c’); 

m = 0.88 cho lớp bùn sét; m = 0.80 cho lớp sét yếu; 

Các thông số khác lấy như mô hình MC 

Bảng 5.3 Các thông số đất nền tác giả hiệu chỉnh cho mô hình 

HS  

5.1.3 Quan trắc chuyển vị tại hiện trường 

Có 9 vị trí quan trắc được bố trí bằng các ống Inclinometer thép  = 114mm [3].  

Ký hiệu Lớp 1 Lớp 2 

 Bùn sét Sét yếu 

50,

ref

RTCE [kPa] 5356.5 7212 

,

ref

oed RTCE [kPa] 5356.5 7212 

,

ref

ur RTCE [kPa] 26782.5 36060 

' RTC[độ] 20.91 22.36 

m 0.88 0.80 
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5.1.4 Kết cấu hệ tường vây và trình tự thi công 

 

Hình 5.7 Mặt cắt kích thước hình học công trình (mặt cắt 3-3) 

5.1.4.1. Xác định các thông số của thanh chống 

5.1.4.2. Xác định các thông số của tường chắn 

5.1.4.3. Trình tự thi công đào đất 

Bảng 5.6 Quá trình thi công tầng hầm 

Giai đoạn thi công Trình tự xây dựng 

GĐ1 - Thi công tường vây và dầm giằng đỉnh tường 

- Hạ MNN và đào đất xuống cao độ đáy sàn -3.8m 

GĐ2 - Thi công hệ dầm sàn hầm B1 tại cao độ -3.0m 

- Lắp đặt hệ giằng lổ mở sàn hầm B1 

-  

-  

GĐ2 - Thi công hệ dầm sàn hầm B1 tại cao độ -3.0m 

- Lắp đặt hệ giằng lổ mở sàn hầm B1  

- Hạ MNN và đào đất xuống đáy sàn hầm B2 từ  -3.8m xuống -6.8m 

GĐ3 - Thi công sàn hầm B2 tại cao độ -6.0m 

- Lắp đặt hệ giằng lỗ mở sàn hầm B2 

- Hạ MNN và đào đất từ cao độ -6.8 xuống cao độ đáy sàn -9.8m 

GĐ4 - Thi công sàn hầm B3 tại cao độ -9.0m 

- Lắp đặt hệ giằng lỗ mở sàn hầm B3 

- Hạ MNN và đào đất từ cao độ -9.8 xuống đáy sàn -13.1m 

GĐ5 - Thi công hệ giằng 2H400 tại cao độ -12m 

- Đào đất từ cao độ -13.1m xuống cao độ móng đại trà 

- Hạ MNN và đào đất xuống móng lõi thang -16.1m 

- Thi công bê tông cốt thép móng đến cao độ đáy sàn hầm B4  

GĐ6 - Thi công móng lên cao độ đáy sàn. 

- Tháo hệ giằng tại cao độ -12m 

- Thi công bê tông cốt thép sàn hầm B4 tại cao độ -12m 

5.1.5 Mô phỏng công trình bằng FEM 

 
Hình 5.10 Mô phỏng số của công trình sau khi hoàn thành đào đất 
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5.1.6 Phân tích và đánh giá kết quả 

5.1.6.1 Chuyển vị ngang của tường 

Mô hình MC cho kết quả rất lớn so với quan trắc, lớn hơn đến 49.02% (Bảng 5.7). Kết quả Hình 5.13 cho 

thấy mô hình MC chỉ gần đúng ở ở ứng xử ban đầu, khi mức độ biến dạng tăng lên, tính chính xác của mô 

hình MC càng giảm đi. Điều này cho thấy giá trị mô đun đàn hồi ban đầu 

của nền đất đóng vai trò quan trọng trong phân tích ứng xử của hố đào. 

Chuyển vị ngang lớn nhất xuất hiện tại khu vực bên dưới đáy hố đào 

(-16.1m), tại đây các kết quả tính toán tương ứng với các mô hình MC, 

HS, HSM và QT lần lượt là 100.18mm > 63.35mm > 57.44mm > 

51.08mm. Kết quả phân tích tư mô hình HSM tỏ ra chính xác hơn các 

mô hình khác, tuy nhiên vẫn lớn hơn kết quả quan trắc khoảng 11.08%. 

Mô hình HS với bộ tham số hiệu chỉnh (HSM) sẽ cho kết quả chuyển 

vị chính xác hơn so với các thông số mặc định khoảng 8.30% và nhỏ hơn 

mô hình MC 37.94%.  

Bảng 5.7 So sánh kết quả chuyển vị ngang từ các mô hình MC, HS, HSM 

và dữ liệu quan trắc  

Chuyển vị ngang MC HS HSM Quan trắc  

Tại đỉnh tường [mm] 33.25
 

9.52
 

11.09
 

7.65
 

Chuyển vị ngang lớn 

nhất  
100.18

 
63.35

 
57.44

 
51.08

 

Chênh lệch Ux, max so 

với Quan trắc (%) 
49.02

 
19.37

 
11.08

 
-
 

Hình 5.13 So sánh chuyển vị tường ở giai 

đoạn thi công cuối cùng (GĐ6) 

5.1.6.2 Độ lún bề mặt 

Kết quả tính toán độ lún nền từ các mô hình ở giai 

đoạn đào đất cuối cùng được thể hiện ở Hình 5.14. Biểu 

đồ độ lún của ba mô hình là giống nhau và phù hợp với 

kết quả quan trắc. Độ lún lớn nhất đều nhỏ hơn so với 

quan trắc và điều này phù hợp với kết quả phân tích 

chuyển vị ngang ở phần trên. 

Độ lún cho phép trong hồ sơ thiết kế là Uy < 8mm, với 

mô hình HSM, độ lún lớn nhất tính toán được là 80.65 

mm lớn hơn kết quả quan trắc 5.01% và chính xác hơn 

với mô hình HS khoảng 2.44%, nằm tại vị trí cách tường chắn khoảng 2m và giảm dần về phía xa tường chắn. 

Tại khu vực cách tường 30m là khu vực chịu tải thi công nên độ lún lớn và hoàn toàn phù hợp với kết quả 

quan trắc.  

Bảng 5.8 So sánh lún bề mặt từ các mô hình MC, HS, HSM và quan trắc 

Giai đoạn Độ lún nền [mm] 

 QT HSM HS  MC  

Độ lún lớn nhất -76.80 -80.65 -82.52 -94.73 

Chênh lệch [%]  5.01 7.45 23.35 

Từ kết quả phân tích, tác giả nhận thấy việc sử dụng mô hình HSM với các thông số hiệu chỉnh từ mô hình 

HS cho kết quả an toàn và kinh tế trong tính toán HĐS. 
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5.2 Dự án Trạm bơm Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè 

 

Công trình trạm bơm nước sinh hoạt thuộc hệ thống xử lý nước Nhiêu Lộc–Thị Nghè có kích thước rộng 24 

m, dài 57.3 m, sâu 20 m. Giải pháp kết cấu là bản đáy bê tông cốt thép và các sàn liên kết vào hệ tường vây 

dày 1.2m, sâu 40m, gồm có 7 tầng thanh chống cho đến độ sâu đủ để thi công bản đáy trạm bơm.  

Hình 5.18 Mặt bằng bố trí thanh chống 

5.2.1 Điều kiện địa chất  

- Lớp thứ nhất dày trung bình 2.5m là lớp bùn sét lẫn mùn hữu cơ rất mềm – yếu. 

- Lớp thứ hai, dày trung bình khoảng 7m là lớp bụi sét lẫn cát mịn, dày trung bình 8m. 

- Lớp thứ ba là lớp cát sét hạt mịn dày trung bình 6.5 m trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng.  

- Lớp thứ năm và sáu dày 9m tương ứng lớp cát sét lẫn bụi trạng thái nữa cứng đến cứng.  

- Lớp thứ bảy dày trên 20m là lớp cát hạt mịn trung lẫn bụi, rất chặc, giá trị SPT lên đến 60 búa.  

5.2.2 Trình tự thi công  

Bảng 5.10 Các giai đoạn thi công công trình 

Giai đoạn  Hoạt động xây dựng 

Giai đoạn thi công Xây dựng tường chắn 

1 
Đào đến cao độ +1.0 m 

Lắp thép hình 2H300×300×10× (cao độ +1.5m) với tải trước 50 kN/m 

2 
Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ -1.0m 

Lắp thép hình 2H350×350×10×15 ở cao độ -0.5m với tải trước 200 kN/m 

3 
Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ -3.85 m 

Lắp thép hình 2H400×400×10×15 ở cao độ -3.35m) với tải trước 200 kN/m 

4 
Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ -7.0 m 

Lắp thép hình 2H350×350×10×15 ở cao độ -6.5m) với tải trước 50 kN/m 

5 
Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ -9.35 m 

Lắp thép hình 2H400×400×10×15 ở cao độ -8.75m với tải trước 300 kN/m 

6 
Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ -11.5 m 

Lắp thép hình 2H350×350×10×15 ở cao độ -11.0 m) với tải trước 200 kN/m 

7 
Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ -14.5 m 

Lắp thép hình 2H350×350×10×15 ở cao độ -14.0 m) với tải trước 200 kN/m 

8 
Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ -17.3 m 

Đổ bê tông bản đáy tại cao trình -17.3m 

5.2.3 Quan trắc chuyển vị 
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Các ống nghiêng INC-1 đến INC-7 được lắp đặt để đo chuyển vị ngang của tường (Hình 5.21).  

5.2.4 Mô phỏng quá trình thi công  

 

Hình 5.22 Mô hình HĐS trong phần mềm Plaxis 

5.2.5 Xác định các thông số của thanh chống 

Bảng 5.14 Các thông số về thanh chống 

Các thông số Tính chất vật liệu Độ cứng dọc trục 
Sức chịu nén lớn 

nhất  
Khoảng cách 

Ký hiệu Material Type EA Fmax, com Ls 

Đơn vị - kN kN m 

2H300x300x10x15 Elasto Plastic 4.914x106 1700 1 

2H350x350x12x19 Elasto Plastic 6.99x106 3200 1 

2H400x400x13x21 Elasto Plastic 8.8032x106 4800 1 

Dầm giằng BTCT Linear Elastic 244x106 - - 

5.2.6 Xác định các thông số của tường chắn 

Bảng 5.15 Các thông số cho tường chắn 

EA [kN/m] EI [kNm2/m] D [m] ν [-] 

3.9x107 4.68x106 1.2 0.15 

 

5.2.7 Xác định thông số đất nền 

 Để xác định bộ tham số cho mô hình HSM, 

lấy các thông số khác như mô hình HS, riêng các 

thông số hiệu chỉnh gồm φ’, 50 , ,ref ref ref

oed urE E E , m lấy 

theo kết quả thực nghiệm từ chương 3 và 4 như 

Bảng 5.15. 

Bảng 5.15 Các thông số đất nền cho mô hình 

HSM 
 

5.2.8 Phân tích và đánh giá kết quả 

Bảng 5.17 So sánh kết quả tính toán chuyển vị ngang từ các mô hình MC, HS, HSM và Quan trắc 

Chuyển vị ngang MC HS HSM  Quan trắc  

Tại đỉnh tường [mm] 16.95 7.69 7.29 7.69 

Chuyển vị ngang lớn nhất [mm] 51.07 33.54
 

30.32 26.81 

Chênh lệch so với quan trắc [%] 47.50 20.07 11.59  

 

Ký hiệu Lớp 1 Lớp 2 Lớp 1 

 Bùn sét Sét yếu Bùn sét 

50,

ref

RTCE [kPa] 5273.6 7307.2 3628 

,

ref

oed RTCE [kPa] 3691.5 5115.04 4429.6 

,

ref

ur RTCE [kPa] 26368 36536 18140 

' RTC[độ] 17.22 19.78 18.04 

m 0.86 0.80 0.86 
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Với mô hình MC, chuyển vị lớn nhất lớn hơn quan trắc trong công trình này đến 47.50%. Chuyển vị ngang 

lớn nhất từ mô hình HSM và HS lớn hơn quan trắc lần lượt là 11.59% và 20.07%.  

5.3 Dự án Pearl Plaza 

Dự án Pearl Plaza tọa lạc tại số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM. Dự án có 32 

tầng nổi và 4 tầng hầm. Phần ngầm công trình được thi công bằng biện pháp Topdown với hố đào có kích 

thước trung bình Dài x Rộng x Sâu = 98 x 60 x 14.2m gồm hệ tường vây là loại tường barret bê tông cốt thép 

có bề dày 1m sâu 40m cắm vào tầng cát pha, là tầng đất tương đối thuận lợi.  

5.3.1 Điều kiện địa chất 

 

Hình 5.28 Một số chỉ tiêu cơ lý của đất nền dự án Pearl Plaza 

Hình 5.24 Chuyển vị ngang từ các mô hình 

MC, HS, HSM và Quan trắc  

Hình 5.25 Chuyển vị ngang tính từ mô hình 

HSM qua các giai đoạn thi công 
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5.3.2 Xác định thông số cho các mô hình 

Các thông số mô hình MC và HS xác định từ hồ sơ khảo sát đại chất [11] theo giá trị mặc định của Plaxis. 

Các thông số tác giả hiệu chỉnh cho mô hình HS từ kết quả thí nghiệm đã thực hiện ở chương 3 và chương 4 

cho Lớp bùn sét và Lớp sét yếu như sau: 

’RTC = 0.82*( ’); c’RTC = 0.82*( c’); 

50, 50,1.6ref ref

RTC CTCE E= , , 50,5ref ref

ur RTC RTCE E= và , 50,0.7ref ref

oed RTC RTCE E= ; 

m = 0.86 cho lớp bùn sét; m = 0.80 cho lớp sét yếu; 

Các mô hình thông số khác lấy như mô hình HS gốc và từ hồ sơ địa chất công trình. 

Bảng 5.19 Các thông số đất nền tác giả hiệu chỉnh cho mô hình HS 

Ký hiệu Lớp 1 Lớp 2 

 Bùn sét Sét yếu 

50,

ref

RTCE [kPa] 1845.6 2945.6 

,

ref

oed RTCE [kPa] 1291.92 2061.92 

,

ref

ur RTCE [kPa] 9228 14728 

' RTC[độ] 16.81 16.70 

m 0.86 0.80 

5.3.3 Kết cấu hệ chống đỡ 

Sàn tầng hầm, với độ cứng lớn theo phương ngang, 

giữ vai trò như các hệ giằng chống tường vây trong 

phương án thi công Top down trong quá trình đào đất. 

Công trình có 4 hầm, trong đó sàn B1, B2, B3 dày 300mm 

và sàn B4 dày 1000mm. Mô đun đàn hồi của bê tông sàn 

(Mác bê tông B30) ở 28 ngày tuổi là: Ec=32500 Mpa. 

5.3.4 Quan trắc hiện trường 

Hệ thống quan trắc gồm 14 điểm đặt trong tường vây, 

trong luận án này, số liệu quan trắc chuyển vị tác giả lấy 

từ vị trí ID-03 trong Hình 5.30. Mặt cắt tính toán hố đào 

cắt ngang vị trí đặt ID-03 này. 

Hình 5.29 Mặt cắt ngang tường vây 

5.3.5 Trình tự thi công  
Bảng 5.22 Quá trình thi công tầng hầm     

Giai đoạn thi công Trình tự xây dựng 

GĐ1 - Thi công tường vây và dầm mũ 

- Hạ MNN và đào đất xuống cao độ -2.2m 

GĐ2 - Thi công hệ dầm sàn bán hầm B1  

- Hạ MNN và đào đất đến cao độ -5.2m 

GĐ3 - Thi công sàn hầm B2  

- Hạ MNN và đào đất xuống đáy sàn hầm 3 đến cao độ -8.2m 

GĐ4 - Thi công sàn hầm B3  

- Hạ MNN và đào đất xuống đáy sàn hầm B4 tại cao độ -12.2 m 

GĐ5 - Thi công bê tông cốt thép sàn hầm B4 tại cao độ -12.2m 

- Hạ MNN và đào đến cao độ đáy móng và lõi thang tại -14.2m. 
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- Thi công móng đến các lỗ mở và hoàn thiện sàn hầm B4 

5.3.6 Mô phỏng bằng Plaxis 

Hố đào được mô phỏng với 1882 phần 

tử và 15557 nút, kích thước phần tử trung 

bình là 2.37m. Lưới phần tử và điều kiện 

biên sử dụng trong phân tích như Hình 

5.31. Hệ thanh chống là các tầng sàn được 

mô hình trong Plaxis với phần tử “anchor” 

bố trí tại các cao độ theo các giai đoạn thi 

công. 

Hình 5.31 Mô phỏng số hố đào sau khi hoàn thành giai đoạn đào đất 

5.3.7 Phân tích kết quả 

  

Hình 5.32 Biến dạng của hố đào ở giai đoạn đào thứ 5 

Chuyển vị ngang lớn nhất xuất hiện ở đáy hố đào (-14.2m), tại đây các kết quả tính toán tương ứng với 

các mô hình MC, HS, HSM và QT lần lượt là 38.71mm > 28.28mm > 25.53mm > 23.07mm (Bảng 5.23). Kết 

quả phân tích từ mô hình HSM chính xác hơn các mô hình khác, tuy nhiên vẫn lớn hơn kết quả quan trắc nên 

vẫn đảm an toàn trong thiết kế. Trong dự án này mô hình HS với các tham số hiệu chỉnh theo kết quả nghiên 

cứu của tác giả cho kết quả chính xác hơn mô hình HS nguyên thủy khoảng 8.78%. Kết quả này cũng tương 

đương với 2 dự án phân tích phần trước.  

Độ lún bề mặt của nền khi tính toán bằng mô hình HSM ở giai đoạn đào đất cuối cùng là 6.931 cm, xuất 

hiện tại vị trí cách tường chắn khoảng 3m, giá trị này nhỏ hơn giới hạn lún cho phép của dự án là 8 cm như 

hình Hình 5.35. 

5.4 Nhận xét chương 5 

- Chuyển vị ngang lớn nhất của tường khi tính toán bằng FEM với mô hình HSM có xét đến sự thay đổi 

các đặc trưng độ bền và mô đun biến dạng theo các lộ trình ứng suất dỡ tải nhỏ hơn so với mô hình HS 

khoảng [8.3  8.78]%, nhỏ hơn mô hình MC khoảng [30.78  37.94]% và lớn hơn quan trắc khoảng [9.64 

 11.58]%. 

- Độ lún bề mặt khi tính toán từ HSM cũng chính xác và an toàn hơn so với các mô hình HS và MC. So 

sánh với dự liệu quan trắc, kết quả từ các mô hình HSM có hình dạng lún đồng dạng và lớn hơn khoảng 

2.44% và phù hợp với độ lún thực tế ngoài công trường.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1) Thí nghiệm ba trục với sơ đồ dỡ tải mô tả được trạng thái ứng suất thực của đất nền xung quanh hố đào 

trong quá trình thi công đào đất. Do đó, các thông số đất nền lấy từ kết quả thí nghiệm này sẽ giúp tính 

toán hố đào sâu cho kết quả tốt hơn so với số liệu từ thí nghiệm nén ba trục thông thường. 

2) Giá trị thu được như φ’, c’của thí nghiệm ba trục giảm ứng suất theo sơ đồ CU khác với với thí nghiệm 

ba trục thông thường do áp lực nước lỗ rỗng biến đổi khác nhau đối với mỗi lộ trình ứng suất khác nhau. 

Với đất yếu TP. HCM, góc nội ma sát và lực dính hữu hiệu xác định từ thí nghiệm với lộ trình ứng suất 

dỡ tải
'( ,c' )ext ext  nhỏ hơn từ thí nghiệm với lộ trình nén ba trục thông thường

'( ,c' )comp comp : 
' '/ 0.79 0.86ext comp  =   và ' '/ 0.78 0.83ext compc c =  . 

3) Mô đun biến dạng xác định theo lộ trình ứng suất dỡ tải lớn hơn so với lộ trình ứng suất nén ba trục thông 

thường. Thí nghiệm ba trục theo lộ trình ứng suất RTE và RTC cho ra kết quả mô đun biến dạng lớn hơn 

so với tính toán từ kết quả thí nghiệm theo lộ trình ứng suất nén 3 trục CTC thông thường. Với lớp đất 

yếu Tp. HCM tỷ số này như sau: 

50,

50,

[1.48 1.95]
RTE

CTC

E

E
=  ; 

50,

50,CTC

[1.43 1.68]
RTCE

E
=   

4) Đất có mô đun lớn đáng kể và phi tuyến tính trong lộ trình ứng suất dỡ tải và gia tải lại, và độ cứng thực 

sự của đất cao hơn rất nhiều so với mô đun biến dạng thu được từ các thí nghiệm thông thường. Với đất 

yếu TP. HCM độ lớn này thể hiện qua các tỷ lệ như sau: 

• Lớp bùn sét: 
50

[3.76 5.26]
ref

ur

ref

E

E
=  ; 

50

[0.36 0.76]
ref

oed

ref

E

E
=    

• Lớp sét yếu: 
50

[4.80 5.32]
ref

ur

ref

E

E
=  ;

50

[0.58 0.91]
ref

oed

ref

E

E
=     

5) Mô đun biến dạng của đất phụ thuộc vào trạng thái ứng suất, sự phụ thuộc của mô đun biến dạng trong 

mô hình HS vào trạng thái ứng suất tuân theo quy luật hàm lũy thừa: ( )/
m

ref ref

ur urE E p= ,với giá trị 

trung bình tham số mũ m của đất yếu Tp. HCM như sau:  

• Lớp bùn sét:  m = [0.81 ÷ 0.92]   

• Lớp sét yếu:  m = [0.75 ÷ 0.85]   

6) Sử dụng mô hình MC cho ra kết quả chuyển vị của tường chắn cao hơn thực tế quan trắc từ [40.42  

49.02]% do không thể hiện được quá trình làm việc dỡ tải – gia tải lại của nền trong quá trình thi công 

đào đất. Việc sử dụng mô hình HS cho phép khắc phục được hạn chế này nên cho kết quả chuyển vị lớn 

nhất gần với quan trắc thực tế hơn khoảng [18.42  20.07] %, và sử dụng mô hình HSM với các tham số 

hiệu chỉnh sẽ có kết quả tốt hơn so với quan trắc khoảng [9.64  11.58] %. 

2. Kiến nghị 

Theo tác giả của luận án, trong thời gian tới có thể tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau: 

- Thực hiện thí nghiệm cho nhiều công trình với các lớp đất yếu để có đủ kết quả thống kê nhằm đảm 

bảo có cái nhìn chính xác và tin cậy hơn, từ đó tìm thông số hiệu chỉnh cho lý thuyết tính toán hố đào 

có điều kiện tương tự cũng như xác định mối tương quan giữa các mô hình thí nghiệm ba trục.  

- Thực hiện các thí nghiệm ba trục cố kết, thoát nước, bất đẳng hướng dưới điều kiện K0 để mô phỏng 

tình trạng ban đầu đúng với điều kiện làm việc thực của đất nền là tồn tại một ứng suất lệch ban đầu. 

- Mở rộng bài toán và xây dựng mô hình kể đến yếu tố không gian và thời gian./. 
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INTRODUCTION 

1. The urgency of the research topic 

Construction of deep excavations (DE) in Ho Chi Minh City (HCMC) is often close to existing buildings, 

infrastructure or public services. Limiting the diaphragm wall displacement and surface subsidence are 

important to ensure the stability of surrounding structures. 

In fact with the DE, the construction of the excavation pit can be considered a loading and unloading 

problem for the ground, this loading changes the deformation stress state in the background, leading to the 

change of densities. The physical representation of soil is related to the stable calculation of deep excavation 

pits. For that reason, the study of changing some physical characteristics of soft soil in HCMC according to 

the unloading stress routes in the calculation of deep excavations is an urgent and practical need. 

2. Purpose of the thesis 

- Clarify the change of physic-mechanic characteristics of soft soil in HCMC according to the unloading 

stress paths simulate the stress-strain behavior of the soil around the foundation pit in the calculation deep 

excavations. 

- Study and proposes appropriate parameters and constitutive models for calculations displacement and 

deformation that consider the unloading process during excavation. 

3. Research content of the thesis 

- Study the relationship between stress and deformation of the soil around the excavation pit. 

- Perform triaxial tests according to the unloading stress routes simulating the ground state around the 

excavation pit during excavation to determine the change of shear resistance parameters and the 

deformation module provided input parameters in DE calculations 

- From the experimental results obtained, build the correlation between the parameters from the triaxial test 

according to the unloading stress route with the conventional triaxial compression test. 

- Study the dependence of the deformation module on the stress state of soft soil HCMC. Set up and adjust 

the model parameters selected on the basis of experimental results. 

- Simulation with FEM with proposed background model and set of correction parameters. Applying 

calculations for actual works according to different models and comparing with monitoring to verify 

research results. 

4. Subjects and scope of research 

- Research subjects: The object of the thesis is the state of stress-strain of the soil around the DE. 

- Scope of study: 

• Soft clay soils are common in HCMC, distributed in the depth from 0 to 30m: soft clay and very 

soft clay are two layers of soil have a great impact on the deep excavations. 

• Physic-mechanic characteristics such as shear strength and modulus of deformation of soil have a 

great influence on displacement and deformation. 

5. Approach and methodology 

- Statistical methods: analyze, synthesize and inherit documents and researches. 

- Experimental method: field sampling and laboratory experiments. 

- Numerical simulation method: apply simulation results by finite element method with constitutive models 

and compare with results verification data. 

6. The new contributions of the thesis 

- Perform triaxial experiments with unloading stress paths simulating the stress-strain behavior of the soil 

around foundation pits during excavation work. From there, study the change of shear strenght and 

modulus of deformation of sof soil in HCMC according to the unloading stress paths. 

- Proposed coefficients for adjusting the shear strenght and deformation modulus of the ground under the 

unloading stress paths in the calculation deep excavations. 
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- Suggested correlation coefficient Eur / E50 and Eoed / E50 in the Hardening Soil model of soft soil in HCMC 

to calculate the deep excavations. 

- Proposed parametric exponential depiction of modulus dependence on stress state (parameter m) in 

Hardening Soil model of soft soil in HCMC. 

7. The scientific and practical significance of the thesis 

- Scientific significance: The research results of the thesis contribute to the methodology of researching soil 

for construction of the area, firstly to clarify the law of change of mechanical properties of clay is common 

in the HCMC according to the unloading stress paths in deep excavations design. 

- Practical significance: The research results provide the scientific and theoretical foundation to guide the 

survey and design of deep excavations on soft soil in HCMC. The results of the thesis can also be used as 

reference in the design of deep excavations for areas with similar soil conditions. 

CHAPTER 1  

OVERVIEW OF THE DEEP EXCAVATIONS IN THE STUDY OF THE THESIS 

1.1 Overview of the deep excavations 

The deep excavation work is a temporary type of work, the safety reserve may be relatively small but is 

related to the locality, the geological conditions of each region are different, the characteristics are also 

different. In terms of mechanics, construction of deep excavation can be considered as a loading and unloading 

problem for the ground. This unloading changes the deformation stress state in the background. The initial 

equilibrium is violated, the stress-changing state appears to be at risk of instability, first of all the pit and then 

the pit bottom and surrounding soil. 

Digging foundation holes in soft soil conditions, high groundwater levels and other complex conditions 

for building inserts in HCMC is easy to generate landslides, instability of foundation piles, pile bodies are 

shifted position, the bottom of the pit is raised, the structure of the structure is seriously damaged or soiled ... 

damaging the foundation, seriously threatening works around. Therefore, the study of physical and mechanical 

characteristics of soft soil in HCMC, under special load conditions of the project, deep excavation is required 

to calculate the stability and deformation necessary to focus on research. 

1.2 Characteristics of soft soil in the HCMC area 

Ho Chi Minh City in the Saigon River Delta, stratigraphic structure of this area in the Quaternary period 

of the New Year of the New Age and the period of the Tan Tan (Great Tan) accretioned into the city, in total 

divided into 6 layers of natural soil. Layer 1 and layer 2 consist of mud and thick soil with a depth of 20 ÷ 

30m, high organic matter content, high water content of about 85-104%, void coefficient e = [1.5 ÷ 2.5], of 

soil type soft with very high subsidence, high IL liquid index, reaching 1.85, clearly showed that natural soil 

structure is in the accretion state from strong currents [12], [40]. 

The soft soil areas of HCMC focuses on: part of Binh Thanh District, District 6, District 2, District 8, 

District 7, District 4, Binh Chanh District, Nha Be District and Can Gio District. 

1.3 Geotechnical factors affecting deep excavation 

 Soil characteristics; Initial horizontal stress in soil; Size of foundation pit; Nature and scale of adjacent 

buildings; Condition of underground water; Influence of using construction methods, sequence and 

construction time ..., greatly affect stability and deformation of excavation pits. 

1.4 Symptoms often occur when constructing deep excavations 

- Stability of excavated pit walls 

- Land subsidence phenomenon around excavation pits 

- Phenomenon of pecan background bottom flare 
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1.5 Approach of the topic and preliminary studies of previous studies related to the stress state of 

ground soil around deep excavations 

 Many studies [33], [62] have divided the area affected by the excavation process into four parts, as shown 

in Figure 1.3. 

Figure 1.3 Zone of influence of DE and stress paths 

Zone I: when digging a pit, horizontal displacement will occur and horizontal stress decreases while vertical 

stress remains unchanged. Roadmap for stresses like AC segment. 

Zone II: during excavation, vertical stress decreases and horizontal stress increases due to wall 

displacement, soil strength decreases. The stress path for this region is expressed by AMF. 

Zone III: During the excavation process, vertical stress decreases continuously, horizontal stress changes a 

bit, and stress pathway is expressed by AS segment. 

Zone IV: Vertical stress is basically constant, with small changes in horizontal stress, the main axis of stress 

is deflected by sliding shear and the stress path is still near the AC segment. 

The change in soil yield in practice is very complicated. From previous studies, it can be seen that in order 

to analyze the behavior of zone I (behind the retaining wall) and zone II (at the bottom of the excavation pit), 

the analysis of soil strength and deformation modules of soil According to the schedule of unloading stresses, 

these two areas are the main issues to be addressed. That is also the approach of this thesis. 

1.5.1 Summary of previous studies on stress states around excavations 

Overview of some of Rahman M.M. and Mofiz S.A.’s studies (2010) [43]; Weley’s (1975) [21]; Becker P. 

(2008) [19] Kai S. Wong (2001) [62]; Schanz T. (2000) [57]; Janbu N. (1963) [37]; Von Soos (1980) [60] 

Usmani A. (2007) [59]. 

In the country, there are studies of Đỗ Đình Đức (2002) [4], Chu Tuấn Hạ (2011) [7], Nguyễn Trường 

Huy (2015) [8], Trần Quang Hộ (2016) [9]…  

These studies focus on geological conditions of the area, study parameters, stress strain relations, types of 

background models .... However, there have not been many related studies describing the behavior of the 

ground around excavation pits during the construction process in soft soil areas in Ho Chi Minh City. 

1.5.2 Experimental studies simulate stress state around deep excavations  

Some studies abroad like: Bishop A. W. and Garga V. K. (1969) [20]; Parry R.H.G. (1971) [51]; Bjerrum 

N.L. (1973) [22]; Gens A. (1982) [31]; Reades and Green, 1976) [55]; Balasubramaniam A. S. và Waheed-

Uddin (1977) [18]; Charles C. Ladd (1964) [25]… 

In the country: Nguyễn Trường Huy (2015) [8]; Trần Quang Hộ [10];   

1.5.3 Experimental studies determine the ground shift around deep excavations 

From the stress characteristics of the soil around the excavation hole, by experimenting with the statistics 

of monitoring the settlement and displacement of this area, many studies have shown that it is possible to 

estimate the settlement and displacement of deep excavation pits with Similar conditions. Most of these 

documents were published by Peck R.B., O’Rourke and others (according to Malcom Puller, 1996 [54]). 

1.5.4 Studies in retaining walls by finite element method 

The use of FEM with different background models in retaining wall design has been studied by many 

authors. Robert M. Ebeling (1990) [56] summarized these studies, including: Clough and Duncan (1969 & 1971); 
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Kulhawy (1974); Roth, Lee & Crandall (1979); Bhatua & Bakeer (1989); Ebeling and colleagues (1988); 

Ebeling, Duncan, & Clough (1989); Fourie A. B. & Potts D. M. (1989) [30]. 

1.6 Review Chapter 1 

 To reflect the special load-bearing process of deep excavation, several studies have been conducted [4], 

[7]. However, these studies often achieve results through experiments with conventional stress pathways that 

do not describe the process of unloading during excavation and still have some common difficulties and apply 

in real projects. In addition, the determination of input parameters for soft soil in the city area. HCMC and the 

selection of background model according to the roadmap of unloading stress calculation for the DE project 

has not been studied much. 

 In this thesis, the author simulates the state of unloading stress of the soil around the excavation pit in the 

laboratory and by the finite element method, conducting research on the stresses of the ground soil in the 

construction works. From there determine the change of some physical indicators in the process of unloading 

soil. Triaxial tests according to the unloading stress routes in isotropic consolidation conditions are carried 

out. The parameters of HS model are determined and proposed from the results of laboratory experiments. 

CHAPTER 2  

THEORETICAL BASIS AND PHYSICAL CHARACTERISTICS IN CALCULATION OF 

DEEP EXCAVATIONS 

2.1 Theoretical basis for calculating deep excavations 

The basis of retaining computation theory is mainly the theory of calculating the horizontal pressure of the 

soil on the retaining structure and not considering the stiffness of the wall. The type that does not take into 

account the deformation of the hypothetical wall is absolutely rigid, considering only the limiting soil pressure 

values: passive soil pressure and active pressure. Belong to this category divided into 2 main groups: 

-    Group of limited equilibrium theory of solid blocks 

-    Group according to point limit equilibrium theory (stress field method) 

2.1.1 Coulomb theory (1976) [1] 

Representing the group of limit equilibrium methods is Coulomb's method of balancing solid sliding 

blocks; Fragmentation method combined with predetermined sliding surface in slope stability analysis by W. 

Fellenius, O.K. Frohlich [1]. Coulomb theory is simple, solving many complex practical problems and giving 

accurate results in the case of active soil pressure. However, the adhesion force is often not taken into account 

when calculating the soil pressure on the retaining wall due to some notions that: for embankment soil is sandy 

soil, the sticky force is negligible compared to the internal friction force. For clay, the adhesion force is much 

reduced when wet and when the temperature changes frequently in a hot and humid climate. 

2.1.2 Rankine theory (1857) 

Method of pressure coefficient of W. J. M. Rankine (1857) [12], the solution of Sokolovskii (1960, 1965) 

[13] and the method of determining the load capacity of soil under the stress field method group. Rankine's 

theory gives a simple solution, but it has some limitations and leads to errors. It is based on the assumption 

that the back wall is smooth, vertical without considering the tilt of the back wall and friction between the 

back of the wall and the earth. With the problem when the ground is inclined or irregular and the extra load 

impacts the ground not according to rules or complexity, the use of this theory is difficult. Rankine theory is 

classified into the lower boundary theory and thus gives a relatively safe solution because it assumes that the 

plastic flow of the whole work is hidden in the plastic flow of a small element. 

2.2 Methods for calculating deep excavation to keep cantilevered wall 

2.2.1 Method of analysis 
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Some methods include the process of excavating earth: Sachipana Method; Elastic method; Method of 

calculating the axial force, the internal wall force changes according to the soil excavation process; The same 

argument deformed. 

2.2.2 Beam method on elastic foundation 

The ground around the wall is replaced by continuous independent springs [13]. The force and 

displacement relationship of the spring can be linear or nonlinear. 

2.2.3 FEM 

When solving technical problems, the numerical method has become the most effective and indispensable 

tool in scientific development. Some numerical methods are as follows: finite difference method; Finite 

element method (FEM); Boundary element method; The non-grid method. Among them, FEM is a particularly 

effective digital method, researched and applied in many parts of the world. 

2.3 Soil models 

The models commonly used in DE calculations can be described as follows: MC model, improved Cam-

clay model, non-linear elastic model, HS model. 

2.3.1 MC model: Is a simple linear elastic model, pure plastic elastic. 

2.3.2 Hyperbol model: It is a nonlinear elastic model, which characterizes a hyperbolic relationship 

between stress and strain. 

2.3.3 Modify Cam-Clay model: Based on the drainage parameters of the ground soil, the use of improved 

cam-clay for clay when undrained analysis should be considered. 

2.3.4 HS model: This is an advanced soil model that uses plastic theory instead of elastic theory, taking into 

account the soil flow characteristics and destructive margins. 

2.4 Stress paths and physical characteristics have a great influence on deep excavation calculations 

2.4.1 Stress paths 

Stress paths in three-axis tests includes three axial compresion (AC), three axial extension (AE), horizontal 

lateral compresion (LC), horizontal drag route (lateral extension - LE). 

2.4.2 Soil shear strength 

The shear strength of soil depends on many factors, and a complete equation may take the form (Mitchel, 

1993) [33]:     = f (e, , c, ’, c, H, T, , , S)     (2.31) 

The Mohr-Coulomb equation, simplified in the form of equation (2.31), is the most widely used equation 

for soil shear resistance:   ' ' ' tan 'c  = +       (2.33) 

2.4.3 Modulus 

Deformation of soil is one of the most important physical aspects of geotechnical issues. Many researchers 

have concluded that the deformation module of soil has the greatest impact on the deformed behavior of 

geotechnical structures, such as deep excavation holes, shallow foundation structures ... Modular forms of E, 

includes: initial tangent modulus Et; secant modulus Es; drainage deformation modulus E’; undrainage 

modulus Eu; Unloading modulus Eur; oedometer modulus Eoed;  

2.5 Review Chapter 2 

 In solving the current DE problems in HCMC, used modern experiments to identify soil characteristics 

such as triaxial test. However, the ground around the deep excavation always has a stress state unlike other 

constructions, in this case the nature of the construction process is the unloading process so the results of 

normal tests and the tissues above does not accurately describe the characteristic of stress deformation 

relationship of the ground. Therefore, it is necessary to have an experimental model describing the change in 

the stress path of the soil mass around the wall as horizontal stress reduction (σ3), and the soil mass at the 

bottom of the excavation hole is the axial stress reduction (σ1). 
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CHAPTER 3 

 TRIAXIAL TESTS ACCORDING TO THE UNLOADING STRESS PATHS SIMULATE THE 

DEFORMATION STRESS STATE OF THE SOIL AROUND THE DEEP EXCAVATION 

3.1 Overview of triaxial tests to determine the parameters for calculation of deep excavation  

The principle of triaxial compression test is that the pressure from all directions acting on the sample 

during the σ3 test is kept constant. After that, axial pressure is gradually increased, forming a deviation stress: 

1 3

P

A
 = −        (3.1) 

3.1.1 Stress paths in triaxial test 

- Conventional Triaxial Compression Stress Path (CTC)  

- Reduced Triaxial Extension Stress Path (RTE)  

- Conventional Triaxial Extension Stress Path (CTE)  

- Reduced Triaxial Compression Stress Path (RTC)  

- Triaxial Compression (TC) and Triaxial Extension (TE) 

3.1.2 Experimental models for deep excavation calculations 

In this chapter, the author performs triaxial tests according to CU diagram with 3 models: 

- CTC - increase 1 and fixed 3: Soil is compacted with isotropic consolidation and non-draining samples 

follow the vertical stress increasing schedule, maintaining chamber pressure. 

- RTE - reduction of 1 and fixed 3: Soil isotropic compression isotropic and cutting is not drained according 

to the vertical stress reduction path. 

- RTC - reduced 3 and fixed 1: Soil is compacted with isotropic consolidation and the sample is not drained 

according to horizontal stress reduction schedule. 

3.1.3 Experimental equipment 

The experiment was carried out by the Load frame system of Humboldt (USA) [37] according to ASTM 

D4767 [19]. Principles of the compression chamber design of the Experiment with loading models based on 

the hydrostatic device of Bishop and Wesleys’s (1975) [23]. 

3.2 Triaxial tests unloading in DE calculation 

3.2.1 Reduced Triaxial Extension Stress Paths 

This test simulates the working condition of the ground when axial stress decreases while the horizontal 

stress is maintained constant, such as the soil position in the excavated bottom area when excavated. 

3.2.2 Reduced Triaxial Compression Stress Paths: In the horizontal stress reduction test, the chamber 

pressure acting around the sample decreases each level and the axial stress will be constant. 

3.2.3 Sample 

3.2.3.1 Collect whole samples in the site: The object of study in this thesis is weak clay in HCMC, 

therefore, must use Piston sampling tube to ensure research quality.  

3.2.3.2 Characteristics of the physical model 

In this thesis, experiments are performed on soft soil layers in HCMC with typical physical properties 

[12]. With deep excavation works, the soil area affects the horizontal displacement of the retaining wall mostly 

located at a depth of 20 to 30 m. Through previous studies and reference to many geological survey records, 

at this depth, there are 2 layers of soft soil to consider: very soft clay layer and soft clay layer, with each layer 

of soft soil without any difference significant deviation between sampling areas for the same soil type. During 

the study of stress-deformation characteristics of the soil area in HCMC, the author selected 36 samples of 3 

boreholes up to 30 m deep in Binh Chanh area to consider. The results of the analysis of mechanical and 

physical indicators are shown in Table 3.1 
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Table 3.1 Physical parameters typical for soft soil in HCMC 

Characteristics Symbol Very soft clays  Soft clays  

Status  Liquid plastic Liquid plastic ÷ soft plastic 

Water content (%) Wn 65 ÷ 100 50 ÷ 70 

Void ratio e 1.5 ÷ 2.5 1.0 ÷ 2.0 

Water unit weight (kN/m3) n 14 ÷ 16 15 ÷ 17 

Dry density (kN/m3) d 7.5 ÷ 8.5 8.5 ÷ 12 

Liquid limit (%) WL 70 ÷80 45÷70 

Plastic limit (%) WP 30 ÷ 40 20 ÷ 30 

Saturation (%) S 95 ÷98 99 ÷100 

Internal friction (0) ’ 18÷22 22÷24 

Cohesion (kPa) c’ 5÷ 10 10 ÷ 15 

Modulus (kPa) E 1000 ÷ 5000 3000 ÷ 6000 

Experimental samples and soil fluxes according to different stress paths as shown in Table 3.2.  

Table 3.2 Physical parameters typical for soft soil in HCMC according to stress paths 

Depht [m] Stress paths Sample No 

Water 

content [%] 

Natural unit weight 

[kN/m3] 

Cohesive pressure 

[kPa] 

Wn n c 

Very soft clays 

46 CTC 1 88.55 15.7 50 

2 88.38 16.0 100 

3 81.47 15.9 200 

RTE 4 88.55 15.7 50 

5 88.38 16.0 100 

6 81.47 15.9 200 

RTC 7 88.55 15.7 50 

8 88.38 16.0 100 

9 81.47 15.9 200 

1214 CTC 10 78.87 15.6 50 

11 78.70 15.4 100 

12 75.80 15.9 200 

RTE 13 78.87 15.6 50 

14 78.70 15.4 100 

15 75.80 15.9 200 

RTC 16 78.87 15.6 50 

17 78.70 15.4 100 

18 75.80 15.9 200 

Soft clays 

2022 CTC 19 71.83 15.6 50 

20 62.86 15.7 100 

21 65.89 15.6 200 

RTE 22 71.83 15.6 50 

23 62.86 15.7 100 

24 65.89 15.6 200 

RTC 25 68.45 15.8 50 

26 65.76 15.7 100 

27 65.76 15.9 200 

2426 CTC 28 50.14 16.4 50 

29 66.27 16.6 100 

30 54.21 16.7 200 

RTE 31 50.14 16.4 50 

32 66.27 16.6 100 

33 54.21 16.7 200 

RTC 34 50.14 16.4 50 

35 66.27 16.6 100 

36 54.21 16.7 200 
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3.2.4 Perform experiments 

Saturated samples; Cohesive pattern; Compression sample. 

3.2.5 Analysis and evaluation of results 

3.2.5.1 Stress and deformation relationships (q-1) 

To compare and evaluate the deformation stress state of the ground under the unloading stress routes (RTE, 

RTC) and the conventional triaxial stress stress roadmap (CTC), stress-strain relationship (q-1) and pore-

water pressure-deformation relationship (u-1) the author represents on the same coordinate system as the 

figures below. 

a)   Soft clays layer (4÷6m) 

b)    Soft clays layer (12÷14m) 

c) Very soft clays layer (18÷20m) 
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d)   Very soft clays layer (24÷26m) 

   

 Experimental results show that in the RTE, axial strain increases more slowly than the CTC, especially 

shown at the maximum chamber pressure level, which means that the intial tangent modulus follows a larger 

RTE stress curve according to CTC stress path. From that, it can be concluded that the elastic parameters 

depend on the increased stress and strain modulation routes during the unloading process. With the triaxial 

compression stress paths reducing horizontal stress RTC, when the horizontal stress is reduced during the 

sample cutting process, the strain also increases but is slower than the deformation compared to the CTC stress 

curve, so the strain deformation module The intention to calculate the deep excavation by HS model has much 

greater results than the CTC because the curve of strain-stress relationship has a higher slope.  

3.2.5.2 Deformation modulus analysis of stress paths: The secant modulus E50 is the slope of the secant that 

passes through the origin of the coordinates and points lying on the curve of the stress-deformation relationship 

corresponding to the deviation stress equal to 50% of the peak deviation stress, Figure 3.17. The results are 

shown in Table 3.3. 

 In the unloading stress path, when increasing the deviation stress by reducing the horizontal stress or 

vertical stress, the rate of increase in strain 1 is slower than that of the normal load stress schedule. Therefore, 

with the same deviation stress value, the corresponding strain module of the unloading stress path will be 

larger than the loading stress path. 

 With triaxial test according to RTE and RTC, the result of equivalent and larger strain modulus results 

from the experiment according to the conventional triaxial CTC compressive stress path: 

50,

50,

[1.48 1.95]
RTE

CTC

E

E
=   (3.11);   

50,

50,CTC

[1.43 1.68]
RTCE

E
=    (3.13) 

Table 3.3 E50 from CTC, RTE and RTC 

  RTE RTC CTC   

Độ sâu 

[m] 

c 

 [kPa] 

E50 

[kPa] 

E50 

[kPa] 

E50 

[kPa] 

50,

50,

RTE

CTC

E

E
 

50,

50,

RTC

CTC

E

E
 

Lớp bùn sét (Very soft clay) 

4÷6 50 3611 3494 2085  1.73   1.68  

100 8202 7495 4774  1.72   1.57  

200 14528 13997 8553  1.70   1.64  

12÷14 50 2750 2968 1853  1.48   1.60  

100 11575 9427 5981  1.94   1.58  

200 15194 17774 9389  1.62   1.89  

Lớp sét yếu (Soft clay) 

18÷20 50 5811 5391 3673  1.58   1.47  

100 864 6442 4510  1.95   1.48  

200 14652 14121 9273  1.58   1.52  

24÷26 50 4579 4201 2861  1.60   1.47  

100 7765 7026 4922  1.58   1.43  

200 16688 15107 9161  1.82   1.65  
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From the above stress-strain relationship diagrams (Figure 3.9 to Figure 3.15), destructive profiles can 

be drawn to determine the effective shear strength parameters for the soil layers as follows: 

a) Soft clasy layer (4÷6m )              b) Soft clays layer (12÷14m )       

Figure 3.20 Mohr circle of the triaxial test according to the 

unloading stress paths (4-6m) 

Figure 3.21 Mohr circle of the triaxial test according to the 

unloading stress paths (12-14m) 

  c)  Very soft clays layer (18÷20m)   d) Very soft clays layer (24÷26m) 

Figure 3.22 Mohr circle of the triaxial test according to the 

unloading stress paths (18-20m) 

Figure 3.23 Mohr circle of the triaxial test according to the 

unloading stress paths (24-26m) 

The internal friction angle of RTE and RTC is similar and smaller than the CTC schedule. For each 

loading level, the stress circle of RTE and RTC is back to the origin of the coordinates compared to the 

normal triaxial compression test CTC. There is a decrease in shear resistance according to RTE and RTC 

stress pathways due to the unloading process of pore water pressure changes, the soil tends to expand: with 

the RTE when reducing 1 soil samples expand according to vertical, with RTC when reducing 3 soil 

samples expand horizontally.  

Bảng 3.4 c’ and ’ of HCMC’s soft soil according to stress paths 

Depth [m] Stress paths  c’[kPa] c’ [%] ’[0] ’[%] 

Very soft clays       

4÷6 CTC 03.58     21.56   

RTE 11.21  0.83     18.62   0.86  

RTC 11.17  0.82     18.26   0.85  

12÷14 CTC 13.87     21.90   

RTE 11.12  0.80     18.63   0.85  

RTC 11.39  0.82     18.35   0.84  

Soft clays      

18÷20 CTC 15.32     22.00   

RTE 12.45  0.81     18.87   0.86  

RTC 12.17  0.79     18.08   0.82  

24÷26 CTC 14.94     22.70   



11 
 

RTE 11.72  0.78     18.51   0.82  

RTC 11.64  0.78     18.01   0.79  

Notice: c’, ’ (%) Force difference and internal friction angle between RTC and RTE with CTC. 

Experimental results indicated that with soft soil HCMC effective adhesion force (c ') is reduced from 

17% to 22% while internal friction angle (') decreases from 14% to 21% under the unloading stress schedule 

compared to the loading stressed paths:  ''
0.79 0.86

' '

RTCRTE

CTC CTC



 
 =   (3.15);  

         ' '
0.78 0.83

' '

RTE RTC

CTC CTC

c c

c c
 =    (3.16); 

3.3 Review Chapter 3 

- The internal friction angle (') and the effective cohesion (c') of the ground in the triaxial test 

calculated by RTE and RTC are similar and smaller, determined by the usual triaxial compression 

path (CTC), this value in turn is smaller between 14% and 21% and 17% to 22%: 

' '
0.79 0.86

' '

RTE RTC

CTC CTC

 

 
 =       (3.17) 

 ' '
0.78 0.83

' '

RTE RTC

CTC CTC

c c

c c
 =        (3.18) 

- Modulus of soil also depends on stress state. The secant modulus of the triaxial test reduces the stress 

greater than the conventional triaxial test. Triaxial test according to RTE and RTC results in 

equivalent of modulus but larger than conventional triaxial CTC. With soft soil layer in HCMC. This 

large scale ranges from [1.47 ÷ 1.59] times: 

50,

50,

[1.48 1.95]
RTE

CTC

E

E
=       (3.19)  

50,

50,CTC

[1.43 1.68]
RTCE

E
=       (3.20) 

CHAPTER 4 

STUDYING THE DEPENDENCE THE STRESS STATE OF THE MODULLUS  

ON HS MODEL IN HCMC’S SOFT SOIL 

4.1 Basis for selecting the model Hardening Soil for deep excavation calculations 

The HS soil model takes into account the loading characteristics, considering the dependence of stiffness on 

the stress state expressed by the exponent m. Experimental results suggest that m is 1 with soft clay and about 

0.5 <m <1 with soft and sand (Schanz T. et al., 2000) [56], [58]. This greatly affects the results of calculation 

of DE and makes it difficult to select this parameter because the amplitude of m is still relatively wide.  

Mặc khác, việc xác định các thông số ref

urE , ref

oedE  trong Plaxis thường chọn mặc định từ 50

refE cho mọi loại 

đất như công thức (4.1) và (4.2) thường gây khó khăn cho tính toán [23], [24]: 

50

ref ref

oedE E=  (4.1);  
503ref ref

urE E=  (4.2) 

In this chapter the author will determine the parameters m and the correlation coefficient Eur/E50, Eoed /E50 

for soft soil in HCMC based on the experiment of  drainage triaxial test as defined in the HS model.  

4.2 Determine parameter m and correlation coefficient Eur/E50 for HCMC’s soft soil in the HS model 

4.2.1 Triaxial drainage compression test: In this section, to determine the parameters describing the 

dependence of stiffness on stresses, the parameters of m for weak soil in HCMC, the author performed 

experiments on 12 samples of clay at depths below 4m below the water table for the experiment of drainage 

triaxial test with unloading and reloading with pressure levels of '3, respectively 50 , 100, 200 and 400 kPa.  

From the test results, it is possible to determin c’, ’ and parameters in Table 4.1. 
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Table 4.1 Strenght resistance parameters 
Depth 

[m] 

Sample  

No 
c’ 

[kPa] 

φ’ 

[độ] 

'

1 f [kPa] 
'

3 f [kPa] 

'

3cot '

cot ' ref

c

c p

 



−

+
 

Vert soft clays 

4 ÷ 6 1 11 23.12 140 36 0.489 

2   305 109 1.073 

3   529 186 1.685 

12 ÷ 14 4 9 23.28 216 86 0.888 

5   501 190 1.742 

6   948 372 3.249 

Soft clays 

18÷20 7 10 24.02 217 88 0.900 

8   392 181 1.664 

9   894 389 3.356 

24÷26 10 11 24.32 237 98 0.982 

 11   402 191 1.734 

 12   964 399 3.401 

4.2.2 Determine the power m from the drainage traiaxial compression test 

From the diagram of stress-strain relationship (q, 1), draw the secant line E50 as shown in Figure 4.6 to 

Figure 4.7 according to the definition of E50 deformation module of HS model. From there, determine the 

module E50 as shown in Table 4.2. 

 Based on the definition of E50 in the HS model, the formula (4.5). Determine the parameter parameters 

m according to E50 as shown in Table 4.2. 

 

 

Figure 4.7 Determine the modulus E50 of sample 

No.1,2,3 from the axial test  

Figure 4.8 Determine the modulus E50 of sample No.4,5,6 

from the axial test 

Figure 4.9 Determine the modulus E50 of sample 

No.7,8,9 from the axial test  

Figure 4.10 Determine the modulus E50 of sample No.10, 

111,12 from the axial test 

'
3

'

3 50
50 50 cot '

50
cot '

cot '
log (4.5)

cot '
ref

m

ref

ref refc

c p

c E
E E m

c p E 



 

  −
 

+  

  −
=  =   

+   
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 Table 4.2 Modullus 50 50, refE E and the exponential parameter m from drainage triaxial test 

Depth [m] 
Sample 

No 
50E  

[kPa] 

50

refE   

[kPa] 

50

50

ref

E

E
 

y

refp


 

m 

[-] 

Very soft clays     

4 ÷ 6 1 1729    3388 0.51 0.489 0.94 

2 3388  1.00 1.073 - 

3 4944  1.46 1.685 0.72 

12 ÷ 14 4 2115    2115  1.00 0.888 - 

5 3372  1.59 1.742 0.84 

6 6051  2.86 3.249 0.89 

Soft Clays     

18 ÷ 20 7 2072 2072 1.00 0.900 - 

8 2912  1.48 1.664 0.77 

9 5205  2.51 3.356 0.76 

24 ÷ 26 

 

10 2293 2293 1.00 0.982 - 

11 3435  1.50 1.734 0.73 

12 6469  2.81 3.401 0.85 

From Table 4.2, the exponential parameter m is determined as follows: 

- Very soft clays layer:   m = [0.72 ÷ 0.94]     (4.6) 

- Soft clays layer:    m = [0.73 ÷ 0.85]     (4.8) 

From the stress strain relationship chart obtained from the above experiment, draw the line Eur as shown 

in Figure 4.12 to Figure 4.15 according to the definition of the modulus Eur of the HS model to determine the 

module unloading Eur, results shown in Table 4.3. 

Based on the definition Eur in the HS model: 

'

3cot '

cot '

m

ref

ur ur ref

c
E E

c p

 



 −
=  

+ 
=> '

3cot '

cot '

log
ref

ur

refc
ur

c p

E
m

E 



 −
 

+  

 
=  

 
    (4.10)  

Figure 4.12 Determining the modulus Eur of Sample No. 1,2,3 Figure 4.13 Determining the modulus Eur of Sample No. 4,5,6 
 

Figure 4.14 Determining the modulus Eur of Sample No. 7,8,9 Figure 4.15 Determining the modulus Eur of Sample No. 10,11,12 
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From the formula (4.10), determine the exponential parameter m according to the Eur unloading module 

as shown in Table 4.3. 

Table 4.3 Modulus , ref

ur urE E  and the exponential parameter m from drainage triaxial test 

Depth 

[m] 
Sample No 

urE [kPa] 

ref

urE   

[kPa] 

ur

ref

ur

E

E
 

y

refp


 

m 

[-] 

Very soft clays     

4 ÷ 6 1 6898 12727  0.54  0.489 0.86 

2 12727   1.00  1.073 - 

3 20590   1.62  1.685 0.92 

12 ÷ 14 4 10609 10609  1.00  0.888 - 

5 17723   1.67  1.742 0.92 

6 28403   2.68  3.249 0.84 

Soft clays     

18 ÷ 20 7 9939 9939  1.00  0.900 - 

 8 14933   1.50  1.664 0.80 

 9 27673   2.78  3.356 0.85 

24 ÷ 26 10 10831 10831  1.00  0.982 - 

11 17342   1.60  1.734 0.86 

12 29881   2.76  3.401 0.83 

From the research results in Table 3, exponential parameters in the HS model of soft soil in HCMC as 

follows: 

- Very soft clays layer:  m = [0.84 ÷ 0.92]     (4.11) 

- Soft clays layer:    m = [0.80 ÷ 0.86]     (4.13) 

4.2.3 Determine the module ref

oedE and the parameter m from the Oedometer test 

Oedometer test was conducted on soft soil in Ho Chi Minh City with 2 layers of soil: 

- Very soft clays layer flows at a depth of 4-6m and 12-14m; 

- The soft clays layer flows at the depth of 18-20m and 24-26m;  

The author carried out a series of experiments on 32 soil samples with load levels of 50, 75, 100, 150, 200, 

250, 300, 600 kPa on soft soil in HCMC. From Equation 4.18, based on the test results, the reference 

consolidation module is identified ref

oedE  as shown in Table 4.5. 

Bảng 4.5 Determine the module 
ref

oedE  from the Oedometer test 

Sample Depth [m] RR CR 
ref

oedE  [kPa] 

BH04-01 4.0-4.8 0.032 0.277 832 

BH04-02 6.0-6.8 0.032 0.253 909 

BH04-03 9.0-9.8 0.042 0.214 1076 

BH04-04 12.0-12.8 0.031 0.221 1039 

BH04-05 15.0-15.8 0.032 0.244 943 

BH04-06 18.0-18.8 0.033 0.223 1033 

BH04-07 21.0-21.8 0.032 0.221 1043 

BH04-08 24.0-24.8 0.026 0.113 2031 

BH04-09 26.0-26.8 0.024 0.149 1542 

From (4.21), determine the exponential parameter m as follows: 

'
3cot '

cot '

log
ref

oed

refc
oed

c p

E
m

E 



 −
 

+  

 
=  

 
    (4.22) 

Table 4.6 Modulus , ref

oed oedE E  and the exponential parameter m from Oedometer test 

Depth 

[m] 

Pressure level 

[kPa] 
oedE  

[ kPa] 

ref

oedE   

[ kPa] 

oed

ref

oed

E

E
 

y

refp


 m 

Averaged 

m 
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Very soft clays   

4 ÷ 6 50 616 831 0.74 0.60 0.59 

0.90 

 75 673  0.81 0.80 0.94 

 100 1458  1.75 - - 

 150 1145  1.38 1.40 0.95 

 200 1381  1.66 1.80 0.86 

 250 1768  2.13 2.20 0.96 

 300 2210  2.66 2.60 1.02 

 400 3909  4.70 5.01 0.96 

12 ÷ 14 50 607 1039  0.61  0.60 0.98 

0.88 

 75 764   0.83  0.80 0.84 

 100 1063   1.02  - - 

 150 1221   1.38  1.40 0.95 

 200 1471   1.67  1.80 0.87 

 250 1875   1.80  2.20 0.75 

 300 2329   2.24  2.60 0.84 

 400 4577   4.41  5.01 0.92 

Soft clays   

18÷ 20 50 650 1033  0.63  0.59 0.86 

0.84 

 75 746   0.69  0.79 0.88 

 100 1686   1.63  - - 

 150 1367   1.32  1.41 0.81 

 200 1782   1.72  1.83 0.90 

 250 1985   1.92  2.24 0.81 

 300 2080   2.01  2.66 0.72 

 400 4449   4.31  5.15 0.89 

24 ÷ 26 75 1711 203130 0.84 0.80 0.75 

0.71 

 100 1692  0.83 - - 

 150 2601  1.28 1.41 0.72 

 200 3112  1.53 1.82 0.71 

 250 3514  1.73 2.23 0.68 

 400 3970  1.95 2.64 0.69 

From the analysis results, the average exponential parameter value represents the dependence of 

stiffness on stresses of soft soil in HCMC from Oedometer experiment as follows: 

- Very soft clays layer   m = [0.88 ÷ 0.90]    (4.23) 

- Soft clays layer   m = [0.71 ÷ 0.84]    (4.25) 

4.2.4 Determine the correlation coefficient Eur/ E50 và Eoed/ E50 for soft soil in HCMC 

From experimental results on soft soil in HCMC, the author proposed this ratio as shown in Table 4.4. 

Table 4.4 The correlation coefficient 50/urE E  and 50/oedE E  for soft soil in HCMC 

Depth 

[m] 
c 

[kPa] 
50E   

[kPa] 

urE   

[kPa] 

oedE  

[kPa] 50

urE

E
 

50

oedE

E
 

Very soft clays 

4 ÷ 6 50 1729 6898 616 3.99  0.36  

100 3388 12727 1458 3.76  0.43  

200 4697 20590 2210 4.16  0.45  

12 ÷ 14 50 2115 10609 1063 5.02  0.50  

100 3372 17723 1471 5.26  0.52  

200 6051 28403 2329 4.69  0.76  

Soft clays 

18 ÷ 20 100 2072 9939 1686 4.80  0.74  

 200 2912 14933 1782 4.87  0.91  

 400 5205 27673 4449 5.32  0.61  

24 ÷ 26 

 

100 2293 10831 1692 4.72  0.81  

200 3435 17342 3430 5.05  0.58  

400 6469 29881 3970 4.62  0.85  

Determine the mean value of the correlation coefficient for soft soil in HCMC is: 
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- Very soft clays layer:  50/ [3.76 5.26]ref ref

urE E =      (4.29) 

- Soft clays layer:  50/ [4.80 5.32]ref ref

urE E =      (4.31) 

Ratio 50/ref ref

oedE E for soft soil HCMC is: 

- Very soft clays layer:  50/ [0.36 0.76]ref ref

oedE E =      (4.33) 

- Soft clays layer :  50/ [0.58 0.91]ref ref

oedE E =       (4.35) 

4.3 Review Chapter 4 

- The deformation module of the ground depends on the stress state, the dependence of the deformation 

module on the stress state according to the exponential law: ( )/
m

ref ref

ur urE E p= , with m parameter of 

soft soil in HCMC as follows: 

Determination from triaxial drainage test through E50: 

o Very soft clays layer   m = [0.72 ÷ 0.93]    (4.38) 

o Soft clays layer   m = [0.72 ÷ 0.84]    (4.39) 

Determination from triaxial drainage test through Eur: 

o Very soft clays layer   m = [0.82 ÷ 0.92]   (4.40) 

o Soft clays layer   m = [0.79 ÷ 0.84]   (4.41) 

Determination from Oedometer test: 

o Very soft clays layer   m = [0.88 ÷ 0.90]   (4.42) 

o Soft clays layer   m = [0.71 ÷ 0.84]   (4.43) 

Since then, the average value of parameter m for soft soil in HCMC: 

o Very soft clays layer   m = [0.81÷ 0.92]   (4.44) 

o Soft clays layer   m = [0.75 ÷ 0.85]   (4.45) 

This value is consistent with the experiment of Von Soos (1980) [60] that m is in the range of 0.5  m  

1.0 with the lower boundary being sand and the upper part is soft clay. 

- The real deformation module of the soil is calculated from experiments according to the process of stress 

loading higher than the deformation module obtained from conventional experiments. With soft soil in 

HCMC ratio 50/ref ref

urE E  and 50/ref ref

oedE E  for very soft clay layer and soft clay layer as follow: 

- Very soft clays layer: 50/ [3.76 5.26]ref ref

urE E =  ; 50/ [0.36 0.76]ref ref

oedE E =    (4.46) 

- Soft clays layer: 50/ [4.80 5.32]ref ref

urE E =  ; 50/ [0.58 0.91]ref ref

oedE E =    (4.47) 

This ratio is different from the default value in Plaxis according to Vemeer [23] with all soil types: 

503ref ref

urE E=  và  50

ref ref

oedE E=     (4.48) 

CHAPTER 5  

APPLICATION OF RESEARCH RESULTS TO CALCULATE ACTUAL WORK  

5.1 Sai Gon Pearl Project 

The project is located at 92 Nguyen Huu Canh, District Binh Thanh, Tp. Ho Chi Minh City in Saigon Pearl 

High-rise is located next to Saigon River, including a 41-storey block, 4 basements. HDS with dimension of 

DxRxC = 105 x 40 x 16 m is used with barrette diaphragm wall system of 1m thick and 36m deep  

5.1.1 Geological conditions  

Layer 1: very soft organic clay mud with an average thickness of 30 m; 

Layer 2: weak clay with an average thickness of 10m, flexible plastic to hard plastic, this consists of 2 

small layers 2a and 2b; 

Layer 3: is a fine sand layer of loose to medium state with a very large thickness of about 50m; 

5.1.2 Soil parameter 
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Parameters for HS model include parameters from the MC model, in addition to the parameters with 

default values according to Plaxis: 50

ref ref

oedE E=  và 503ref ref

urE E= [25]. 

The parameters of the author adjusted for the model of 

students from the experimental results were done in chapter 

3 and chapter 4 for the very soft clay layer and the soft clay 

layer as follows: 

50, 50,1.6ref ref

RTC CTCE E= , , 50,5ref ref

ur RTC RTCE E= và 

, 50,0.7ref ref

oed RTC RTCE E=    ’RTC = 0.82*( ’); c’RTC = 0.82*( 

c’); 

m = 0.88 for very soft clay; m = 0.80 for soft clay; 

Other parameters are taken as MC models. 

Table 5.3 The authors' soil parameters adjusted for the HS model 

5.1.3 Displacement monitoring at the site 

There are 9 monitoring locations arranged by steel Inclinometer pipes  = 114mm [3].  

5.1.4 Structure of diaphragm wall and construction sequence 

 

Table 5.7 Section of geometry of construction (section 3-3) 

5.1.4.1. Determine the parameters of the struts 

5.1.4.2. Determine the parameters of retaining walls 

5.1.4.3. The order of earthwork construction 

Table 5.6 The process of construction of the basement 

Stage Construction order 

Stage 1 - Constructing diaphragm wall and crest wall beams 

- Lower underground water level and excavate soil to floor bottom elevation -3.8m 

Stage 2 - Construction of B1 beam slab system at -3.0m elevation 

- Installation of open pit bracing system B1 

-  

-  

Stage 

2 
- Construction of B1 beam slab system at -3.0m elevationLắp đặt hệ giằng lổ mở sàn hầm B1  

- Lower underground water level and excavate soil to the bottom of B2 tunnel floor from -3.8m to -6.8m 

Stage 

3 
- Construction of B2 basement floor at a height of -6.0m  

- Installation of open hole bracing system B2 

- Lower underground water level and excavate soil from elevation -6.8 to floor bottom elevation -9.8m 

Stage 

4 
- Construction of B3 basement floor at elevation -9.0m 

- Installation of open hole bracing system B3 

- Lower underground water level and excavate soil from elevation -9.8 to floor bottom -13.1m 

Stage 5 - Construction of 2H400 bracing system at a height of -12m 

- Digging soil from a height of -13.1m to a high level foundation 

- Lower underground water level and excavate soil to the core of ladder -16.1m 

- Construction of reinforced concrete foundation to the bottom of the basement floor B4 

Symbol Layer 1 Layyer 2 

 Very soft clays Soft clays 

50,

ref

RTCE [kPa] 5356.5 7212 

,

ref

oed RTCE [kPa] 5356.5 7212 

,

ref

ur RTCE [kPa] 26782.5 36060 

' RTC[0] 20.91 22.36 

m 0.88 0.80 
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Stage 

6 
- Construction of foundation on the floor bottom level. 

- Remove bracing system at -12m ele Construction of reinforced concrete basement B4 at elevation of -12m vation 

- Construction of reinforced concrete basement B4 at elevation of -12m 

5.1.5 Building simulation with FEM 

 

Figure 5.10 Simulate the number of buildings after completing excavation 

5.1.6 Analysis and evaluation of results 

5.1.6.1 Horizontal displacement of the wall  

The MC model showed very large results compared to monitoring, greater than 49.02% (Table 5.7). 

Results Figure 5.13 shows that the MC model is only approximate in the initial behavior, when the distortion 

level increases, the accuracy of the MC model decreases. This shows 

that the value of the deformation module of the ground plays an 

important role in the behavioral analysis of excavations. 

The largest horizontal displacement occurs in the area below the 

bottom of the excavation hole (-16.1m), where the calculation results 

correspond to the models MC, HS, HSM and monitoring (QT) 

respectively 100.18mm> 63.35mm> 57.44mm> 51.08mm. The results 

of analysis of HSM model proved to be more accurate than other 

models, but still larger than the monitoring results about 11.08%. 

HS model with corrected parameter set (HSM) will result in more 

accurate displacement than the default parameters of about 8.30% and 

smaller than the MC model 37.94%.  

Table 5.7 Comparison of horizontal displacement results from MC, HS, 

HSM and monitoring data 

Horizontal displacement
 

MC HS HSM QT 

At the top of the wall [mm] 33.25
 

9.52
 

11.09
 

7.65
 

The max horizontal displacement 100.18
 

63.35
 

57.44
 

51.08
 

The Max difference compared to 

Monitoring (%) 
49.02

 
19.37

 
11.08

 
-
 

Figure 5.13 Comparison of wall displacement at the 

final construction stage (Stage 6)   

Surface settlement of calculation from models at the 

final excavation stage are shown in Figure 5.14. The 

settlement diagram of the three models is similar and 

consistent with the monitoring results. The largest 

settlement is smaller than the observation and this is 

consistent with the results of horizontal displacement 

analysis in the upper part. 
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Figure 5.14 Comparison of final ground setlement from soil models and monitoring 

The permissible settlement in the design profile is U <y <8mm, with the HSM model, the largest settlement 

calculated is 80.65 mm, greater than 5.01% and more accurate with the HS model of 2.44%, located at a 

distance of about 2m from the retaining wall and descending away from the retaining wall. At the area 30m 

away from the wall is the area under construction load, so the settlement is large and completely consistent 

with the monitoring results.  

Table 5.8 Comparison of surface subsidence from MC, HS, HSM and monitoring models 

Stage Settlement [mm] 

 QT HSM HS  MC  

Max settlement -76.80 -80.65 -82.52 -94.73 

Difference [%]  5.01 7.45 23.35 

From the analytical results, the author found that the use of HSM model with corrected parameters from 

the HS model gave safe and economic results in the calculation of DE. 

5.2  Nhieu Loc - Thi Nghe Pumping Station Project 

 

The construction of a pumping station for water in 

Nhieu Loc - Thi Nghe water treatment system is 24 

m wide, 57.3 m long and 20 m deep. The structural 

solution is a reinforced concrete bottom plate and 

associated floors into a 1.2m-thick diaphragm wall, 

40m deep, including 7 struts to a depth sufficient to 

construct the bottom of the pump statio.  

            Figure 5.18 Layout of struts 

5.2.1 Geological conditions 

- The first layer, on average 2.5m thick, is very soft and soft organic clay and mud. 

- The second layer, with an average thickness of about 7m, is a layer of clay dust and fine sand, with an 

average thickness of 8m. 

- The third layer is the fine-grained sandy clay layer with average thickness of 6.5 m. 

- The fifth and the sixth layers are 9m thick, respectively, the layer of clay mixed with hard and hard dust.  

- The seventh layer thicker than 20m is a fine sand layer of medium and dust particles, very tight, spt value 

up to 60 hammer.  

5.2.2 Construction order  

Bảng 5.10 Construction phases 

Stage  Construction activities 

 Construction of retaining walls 

1 
Excavate soil to a high of +1.0 m 

Install steel shape 2H300 × 300 × 10 × (altitude + 1.5m) with a front load of 50 kN / m 

2 
Lower the groundwater level and dig to a height of -1.0m 

nstall steel shape 2H350 × 350 × 10 × 15 at a height of -0.5m with a front load of 200kN / m 

3 
Lower the water table and dig to a height of -3.85 m 

Install shape steel 2H400 × 400 × 10 × 15 at a height of -3.35m) with a pre-load of 200 kN / m 

4 
Lower the water table and dig to a height of -7.0 m 

Install steel shape 2H350 × 350 × 10 × 15 at a height of -6.5m) with a front load of 50 kN / m 

5 
Lower the water table and dig to a height of -9.35 m 

Mounting steel shape 2H400 × 400 × 10 × 15 at a height of -8.75m with a pre-load of 300 kN / m 

6 Lower the water table and dig to a height of -11.5 m 
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Install steel shape 2H350 × 350 × 10 × 15 at a height of -11.0 m) with a front load of 200 kN / m 

7 
Lower the water table and dig to a height of -14.5 m 

Install steel shape 2H350 × 350 × 10 × 15 at a height of -14.0 m) with a pre-load of 200 kN / m 

8 
Lower the water table and dig to a height of -17.3 m 

Pour the bottom concrete at the elevation of -17.3m 

5.2.3 Displacement monitoring 

INC-1 to INC-7 are installed to measure the horizontal displacement of the wall (Figure 5.21)..  

5.2.4 Simulation of construction process 

Figure 5.22 Simulating DE in Plaxis software 

5.2.5 Determine the parameters of the struts 

Table 5.14 The parameters of the struts 

Parameter Material Type Axial hardness 
Maximum 

compressive strength 
Distance 

Symbol Material Type EA Fmax, com Ls 

Units - kN kN m 

2H300x300x10x15 Elasto Plastic 4.914x106 1700 1 

2H350x350x12x19 Elasto Plastic 6.99x106 3200 1 

2H400x400x13x21 Elasto Plastic 8.8032x106 4800 1 

Barace beam Linear Elastic 244x106 - - 

5.2.6 Determine the parameters of retaining walls 

Table 5.15 The parameters of retaining walls 

EA [kN/m] EI [kNm2/m] D [m] ν [-] 

3.9x107 4.68x106 1.2 0.15 
 

5.2.7 Determination of soil parameters 

 To determine the parameter set for the 

HSM model, take other parameters such as 

the HS model, separate the adjustment 

parameters including φ’, 50 , ,ref ref ref

oed urE E E , m 

take experimental results from chapter 3 

and 4 as Table 5.15. 

 

Table 5.15 Soil parameters for HSM model 

5.2.8 Analyze and evaluate results 

Table 5.17 Compare results of horizontal displacement calculation from MC, HS, HSM model and Monitoring  

Horizontal displacement MC HS HSM  QT  

Symbol Layer 1 Layer 2 Layer 1 

 Very soft clays Soft clays 
Very soft 

clays 

50,

ref

RTCE [kPa] 5273.6 7307.2 3628 

,

ref

oed RTCE [kPa] 3691.5 5115.04 4429.6 

,

ref

ur RTCE [kPa] 26368 36536 18140 

' RTC[độ] 17.22 19.78 18.04 

m 0.86 0.80 0.86 
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At the top of the wall [mm] 16.95 7.69 7.29 7.69 

Max horizontal displacement [mm] 51.07 33.54
 

30.32 26.81 

Difference compared to monitoring [%] 47.50 20.07 11.59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.24 Horizontal displacement from MC, HS, HSM and Monitoring models (QT) 

With the MC model, the largest displacement is greater than the observation in this project to 47.50%. The 

largest horizontal displacement from HSM and HS models is higher than that of monitoring by 11.59% and 

20.07%, respectively.  

5.3 Pearl Plaza Project 

Pearl Plaza project is located at 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC. The project 

has 32 floors and 4 basements. The underground part is constructed by Topdown method with medium sized 

excavation hole L x W x D = 98 x 60 x 14.2m including diaphragm wall system is reinforced concrete barret 

wall with thickness of 1m deep and 40m deep in the sandy layer, the soil layer is relatively favorable.  

5.3.1 Geological conditions 

 

5.3.2 Determine parameters for soil 

models 

The model parameters of MC and HS are 

determined from the substance survey profile 

[11] according to the default value of Plaxis. 

The parameters of the author adjusted for the 

model of students from the experimental 

results were done in chapter 3 and chapter 4 

for the clay mud layer and the weak clay layer 

as follows: ’RTC = 0.82*( ’); c’RTC = 0.82*( 

c’); 

50, 50,1.6ref ref

RTC CTCE E= , , 50,5ref ref

ur RTC RTCE E= và 

, 50,0.7ref ref

oed RTC RTCE E= ;m = 0.86 for very soft 

clays layer; m = 0.80 for soft clays layer; 

Figure 5.28 Some soil physical and mechanical criteria of  

Pearl Plaza project 
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Other parameter models are taken as the original HS model and from engineering geological records. 

Table 5.19 The authors' soil parameters adjusted for the HS model 

Symbol Layer 1 Layer 2 

 Very soft clays Soft clays 

50,

ref

RTCE [kPa] 1845.6 2945.6 

,

ref

oed RTCE [kPa] 1291.92 2061.92 

,

ref

ur RTCE [kPa] 9228 14728 

' RTC[0] 16.81 16.70 

m 0.86 0.80 

5.3.3   Structure of support system 

Basement floor, with a large horizontal rigidity, acts as 

a diaphragm against the diaphragm in the construction plan 

Top down during excavation. The project has 4 tunnels, of 

which floors B1, B2, B3 are 300mm thick and B4 floor is 

1000mm thick. The elastic modulus of floor concrete (B30 

concrete grade) at 28 days of age is: Ec = 32500 Mpa. 

5.3.4 Field monitoring 

The monitoring system consists of 14 points placed in 

the diaphragm wall, in this thesis, the data of displacement 

of the author is taken from the position ID-03 in Figure 

5.30. The section calculates the cross-section of this ID-

03 placement. 

Figure 5.29 Cross section of the diaphragm wall 

5.3.5 Construction Stage 

Bảng 5.22 The process of construction of the basement    

Construction 

Stage 

 

Building Stage 

Stage 1 - Construction of diaphragm walls and cap beams 

- Lower underground water level and excavate down to -2.2m altitude 

Stage 2 - Construction of semi-tunneling girder B1  

- Lower underground water level and excavate soil to a height of -5.2m 

Stage 3 - Construction of the tunnel floor B2  

- Lower underground water level and excavate soil to the bottom of tunnel 3 to a 

height of -8.2m 

Stage 4 - Construction of basement B3  

- Lower the groundwater level and dig the soil to the bottom of the B4 basement 

floor at a height of -12.2 m 

Stage 5 - Construction of reinforced concrete basement B4 at elevation -12.2m 

- Lower the groundwater level and dig to the bottom of the foundation and ladder 

core at -14.2m. 

- Construction of the foundation to the openings and finishing of the tunnel B4 

 

5.3.6 Simulation with Plaxis 
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DE were simulated with 1882 

elements and 15557 nodes, the average 

particle size was 2.37m. Element mesh 

and boundary conditions are used in the 

analysis as shown in Figure 5.31. The strut 

system is the floor floor which is modeled 

in Plaxis with the "anchor" element 

arranged at the elevation according to the 

construction stages. 
Figure 5.31 Simulate of excavations after completing the excavation phase 

5.3.7 Results analyse 

  

Figure 5.32 Deformation of DE at the 5th excavation stage                 Figure 5.33 Horizontal displacement at 5th phase 

The largest horizontal displacement occurs at the bottom of excavation hole (-14.2m), where the calculated 

results correspond to the models MC, HS, HSM and QT respectively 38.71mm> 28.28mm> 25.53mm> 23.07 

mm (Table 5.23). The analytical results from HSM model are more accurate than other models, but still larger 

than the monitoring results, so it is still safe in the design. In this project, the model of students with parameters 

adjusted according to the research results of the author gives more accurate results than the original model of 

students about 8.78%. This result is equivalent to 2 previous analysis projects. 

Surface subsidence when calculated by HSM model at the final excavation stage is 6,931 cm, appearing 

at a distance of about 3m from the retaining wall, this value is less than the permissible settlement limit of the 

project of 8 cm as shown in Figure 5.35. 

5.4 Review Chapter 5 

- The largest horizontal displacement of the wall when calculated by FEM with the HSM model takes into 

account the change of durability characteristics and deformation modules according to the smaller load-

stressing routes than the range HS model [ 8.3  8.78]%, smaller than the MC model of about [30.78  

37.94]% and greater than the observation of [9.64  11.58]%. 

- Surface subsidence when calculated from HSM is also more accurate and safe than HS and MC models. 

Compared with monitoring data, results from HSM models have a similar shape of subsidence and are 

about 2.44% larger and consistent with actual settlement outside the site.  
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. Conclusions 

1) Triaxial test with unloading diagram describing the actual stress state of the ground around the excavation 

pit during excavation. Therefore, the soil parameters taken from this experimental result will help to 

calculate deep excavations for better results than those from conventional triaxial compression tests. 

2) Value obtained as φ’, c’ of the stress reduction triaxial test is different from the conventional three-axis 

test due to varying pore-water pressure for each different stress path With soft soil in HCMC, internal 

friction angle and effective adhesive force determined from experiments with unloading stress route
'( ,c' )ext ext  smaller from experiments with conventional triaxial compression path 

'( ,c' )comp comp : 
' '/ 0.79 0.86ext comp  =   and ' '/ 0.78 0.83ext compc c =  . 

3) Deformation module is determined according to the load unloading schedule larger than the conventional 

triaxial compression stress path. Triaxial test according to RTE and RTC stresses route results in greater 

strain modulus results than calculated from the test results according to the conventional triaxial CTC 

stress path. With soft soil layer in HCMC this ratio is as follows: 

50,

50,

[1.48 1.95]
RTE

CTC

E

E
=  ; 

50,

50,CTC

[1.43 1.68]
RTCE

E
=   

4) Modular soil is significantly larger and non-linear in the process of stress reloading and reloading, and 

the actual soil hardness is much higher than the deformation module obtained from conventional tests. 

With soft soil in HCMC. This large scale shows through the following rates: 

• Soft clays:  
50

[3.76 5.26]
ref

ur

ref

E

E
=  ; 

50

[0.36 0.76]
ref

oed

ref

E

E
=    

• Very soft clays: 
50

[4.80 5.32]
ref

ur

ref

E

E
=  ;

50

[0.58 0.91]
ref

oed

ref

E

E
=     

5) The deformation modulus of soil depends on the stress state, the dependence of the deformation module 

in the HS model in stress state following the power function law: ( )/
m

ref ref

ur urE E p= , with the average 

value of the exponential parameter of soft soil in HCMC as follows:  

• Soft clays:  m = [0.81 ÷ 0.92]   

• Very soft clays: m = [0.75 ÷ 0.85]   

6) Using MC model results in the displacement result of retaining wall higher than the actual observation 

from [40.42  49.02]% due to not showing the process of unloading - reloading of the background during 

the exam process Earthworks. The use of the HS model to overcome this limitation should result in the 

greatest displacement close to the actual observation than the range [18.42  20.07]%, and the use of 

HSM model with corrected parameters will have better results than monitoring [9.64  11.58]%. 

2. Recommendations: According to the author of the thesis, in the coming time, it is possible to continue to 

study the following issues: 

- Perform experiments for many works with soft soil layers to have enough statistical results to ensure a 

more accurate and reliable view, thereby finding the correction parameters for the calculation of excavation 

holes with articles Similar balances as well as determining correlations between three-axis experimental 

models. 

- Performing three-axis consolidation, drainage, anisotropic experiments under the condition K0 to simulate 

the initial state in accordance with the actual working conditions of the ground is an initial deviation stress. 

- Expanding math problems and building models to include space and time factors./. 
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