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ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÚN NỀN GIA CỐ TOÀN KHỐI – ÁP 
DỤNG CHO NỀN HẠ TẦNG Ở KHU VỰC PHÚ MỸ HƯNG 

Evaluating method of calculating the road settlement for the mass stabilization 

in Phu My Hung area 
                                                   

TS. Đỗ Thanh Hải, KS. Trần Hoàng Giang 
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM 

 

TÓM TẮT: Phương pháp gia cố nền bằng đất trộn xi măng cần được áp dụng một cách linh 

hoạt cho từng loại công trình mới đạt hiệu quả cao. Bài báo này phân tích việc tính toán độ lún 

cho nền gia cố toàn khối cho nền đường trong khu vực Phú Mỹ Hưng. Hiện nay, việc tính toán 

theo thiết kế được chủ yếu theo TCVN 9403-2012 mà chưa xét đến độ lún theo thời gian. Độ lún 

trong bài toán gia cố được mô hình qua 04 giai đoạn, đáp ứng theo đúng yêu cầu thực tế thi 

công. Kết quả tính toán được so sánh theo phương pháp giải tích và mô hình Plaxis cho thấy có 

sự chênh lệch về độ lún của cả nền đất giảm dần theo độ sâu đất được cải tạo. Độ lún của nền 

đất được gia cố sâu 2m giảm 34 % so với nền đất được tự nhiên. Độ lún của nền đất được gia 

cố sâu 4m giảm 28% so với nền đất được gia cố sâu 2m. Độ lún của nền đất được gia cố sâu 6m 

giảm 25% so với nền đất được gia cố sâu 4m. Từ đó, việc lựa chọn độ sâu gia cố toàn khối cần 

xem xét đến độ lún yêu cầu và thời gian thi công, trong đó tối thiểu là 2m trở lên. 
 

ABSTRACT: The methods for the improvement of soft ground by soil-cement mixing should be 

applied flexibly for each type of construction to achieve high efficiency. This paper analyzes the 

calculation of settlement for the mass stabilization for road in Phu My Hung. At the present 

time, the calculation is mainly in accordance with TCVN 9403-2012 without considering the 

settlement as function of time. The settlement in this article is simulated through 04 phases, 

meeting the actual requirements of construction. Calculated results were compared by 

analytical method and the Plaxis model showed that there was a difference in the subsidence of 

the ground which decreases following treated - soil depth. The subsidence of the reinforced soil 

with 2m depth was reduced by 34% compared to the natural ground. The subsidence of the 

reinforced soil with 4m depth was down by 28% compared to the reinforced soil with 2m depth. 

The subsidence of the reinforced soil with 6m depth was down by 25% compared to the 

reinforced soil with 4m depth. As a result, the selection of the depth of mass stabilization should 

take into account the function of time and required settlement, with a depth of at least 2m. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các giải pháp xử lý nền bằng đất 

trộn xi măng trong phương pháp ổn định 

toàn khối (trộn nông) đã đạt nhiều ứng 

dụng tốt cho việc xử lý lún nền đường, đê, 

đập. Phương pháp này làm gia tăng khả 

năng chịu tải của đất và rút ngắn thời gian 

thi công. Sự ổn định này được xem như là 

một biến hóa mà nhờ đó mọi thuộc tính 

đất có thể được cải thiện tốt hơn (Ingles và 

Metcalf, 1972). Quyết định sử dụng công 

nghệ phụ thuộc vào tính chất của đất cần 

được biến đổi. Các tính chất chính của đất 

mà các kỹ sư quan tâm là tính ổn định thể 

tích, độ bền, tính nén, độ thấm và độ ổn 

định (Ingles và Metcalf, 1972; Sherwood, 

1993; EuroSoilStab, 2002). 

Việc lựa chọn và áp dụng công nghệ 

trên vì nhu cầu đang rất lớn để áp dụng 

cho công trình đường bộ ở nông thôn qua 

vùng sình lầy, xử lý những vị trí đi qua 

nền đất than bùn, khu nhà vượt lũ ở Đồng 

bằng sông Cửu Long, đê biển hoặc kè 

phòng giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu, 
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kè chống sạt lở bờ sông, nhà thấp tầng 

trên vùng đất yếu, quây giữ chống ô 

nhiễm các bãi thải rác, khu nghĩa trang… 

Nhiều tác giả đã tiến hành nghiên 

cứu thực nghiệm để tìm các nhân tố ảnh 

hưởng đến cường độ của đất trộn xi măng. 

Tuy nhiên, việc phân tích dự báo độ lún 

của nền gia cố toàn khối theo các giai 

đoạn thi công, và theo thời gian cũng chưa 

được nghiên cứu nhiều. Đối với phương 

pháp gia cố nông, tiến độ thi công dự án 

luôn được thiết kế độc lập. Trong việc kế 

hoạch tiến độ, thời gian có thể kể đến như 

sau: từ 0.5 đến 3 tháng – đầm chặt đất 

được gia cố; từ 1 đến 3 tháng – đất đắp 

hoàn thiện (không gia cố); từ 0 đến 6 

tháng – có thể là đắp gia tải trước; từ 2 

đến 6 tháng – tầng móng; từ 3 đến 9 tháng 

– tầng mặt. 

Do đó, bài báo này tập trung phân 

tích độ lún trong bài toán gia cố được mô 

hình qua 04 giai đoạn, đáp ứng theo đúng 

yêu cầu thực tế thi công của nền đường 

trong khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN 
ĐỘ LÚN NỀN GIA CỐ TOÀN KHỐI 

Độ lún tổng cộng của các lớp đất 

trộn nông được tính theo công thức 2.1 

với giả thiết khối đất gia cố làm việc như 

là lớp đàn hồi phẳng. Công thức 2.1 gộp 

cả giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trong qui 

trình gia cố toàn khối (Forsman 2008). 

S tổng = q * h / E 50   (2.1) 

Trong đó: Stổng là độ lún tổng cộng  

q là tải trọng phân bố đều (kN/m
2
) 

E50 là mô đun biến dạng của khối 

đất gia cố nông  

h là chiều dày lớp đất gia cố nông. 

Do độ lún tổng cộng bằng tổng độ 

lún của nhiều giai đoạn nên trong công 

thức (2.2) thể hiện độ lớn tổng cộng được 

tính tối thiểu độ lún của 2 giai đoạn. 

S tổng cộng = S cố kết + S dư  (2.2) 

Trong đó: 

Scố kết  là độ lún gây ra bởi đất đầm 

chặt được gia cố (m).  

Sdư  là độ lún gây ra bởi đất đắp 

hoàn thiện (m). 

Việc tính toán độc lập độ lún gây ra 

bởi đất đầm chặt được gia cố có thể tính 

toán được lượng vật liệu cần thiết cho việc 

xây dựng lớp đất đắp hoàn thiện. Ngoài ra 

độ lún trong giai đoạn đầm chặt (lún cố 

kết) cũng cần để đánh giá độ lún của toàn 

kết cấu hoàn thiện. Trong tính toán độ lún 

dư, chiều dầy của lớp đất đắp hoàn thiện 

và lớp đất trộn nông được xác định cùng 

với độ lún do đất đầm chặt được gia cố 

(lún cố kết). 

Độ lún cố kết được xác định theo 

công thức 2.3 (giai đoạn 3 trong qui trình). 

S cố kết = q * h / E cố kết  (2.3) 

Trong đó:  

S cố kết là độ lún cố kết do đất đầm 

chặt được gia cố (m) 

q là tải trọng đất đầm chặt được gia 

cố (kN/m
2
)  

Ecố kết là mô đun biến dạng của đất 

đang trong quá trình ninh kết, đóng cứng 

(kN/m
2
)  

h là chiều dày lớp đất được gia cố 

Mô đun biến dạng của lớp đất gia cố 

đang trong quá trình ninh kết dao động 

trong khoảng từ 0.1 đến 0.3 Mpa (100 đến 

300 kN/m
2
). Giá trị này có thể xác định 

bằng cách đo độ lún của mẫu trộn nông 

thử trong quá trình kết cứng. Nhìn chung, 

độ lún của sét và bùn khoảng 5-15%, và 
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của đất trầm tích và than bùn khoảng 10-

30% chiều dày ban đầu của lớp đất được 

gia cố nông. 

Độ lún còn dư do đất đắp hoàn thiện 

ở trên lớp đất được gia cố sau thời gian 

kết cứng được tính toán theo công thức 

2.4. 

S dư = qtổng * ( h - S cố kết ) / E tổng (2.4) 

Sdư: là độ lún gây ra bởi đất đắp 

hoàn thiện (m)  

q tổng là tải trọng đất đắp  hoàn thiện 

(được tính từ bề mặt của lớp đất được gia 

cố nông đến đỉnh của lớp  đất đắp hoàn 

thiện) (m).  

Etổng là mô đun biến dạng của lớp 

đất được trộn nông cố kết (thường bằng 

350-450 kN/m
2
).  

Khi mà đắp gia tải trước được sử 

dụng (giai đoạn 4 trong qui trình), cần 

phải tính toán độc lập độ lún gây ra bởi tải 

trọng này và độ lún sau khi đắp gia tải 

trước. Trong tính toán lún, cần phải xem 

xét cả lớp đất yếu hoặc các cấu tạo xử lý 

ổn định theo phương dọc dưới tầng đất 

được gia cố. 

Trong các công thức tính toán ở 

trên, các giá trị mô đun của lớp đất được 

gia cố là gần đúng. Các giá trị mô đun này 

được xác định độc lập dựa vào các kết quả 

mẫu thí nghiệm trong phòng hoặc là theo 

kinh nghiệm. Các giá trị mô đun không 

phải là hằng số và bị ảnh hưởng của nhiều 

yếu tố như: chất lượng đất, hàm lượng và 

loại chất liên kết, độ lớn tải trọng và thời 

gian kết cứng dưới lớp đất đầm chặt. Thời 

gian lún của lớp đất được gia cố phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như chiều dày của lớp 

đất, cấp độ cố kết, sự phát triển cường độ.  

3. TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN NỀN 
ĐƯỜNG KHU VỰC PHÚ MỸ 
HƯNG 

Kết quả khảo sát địa chất khu vực 

cho thấy có 05 lớp đất với các chỉ tiêu 

thay đổi như bảng 1. 

Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất 

Đặc tính cơ lí của 
đất 

Đơn vị 
Lớp A Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5A Lớp 5B Lớp 5 

Ký hiệu lớp đất  Fill MH CL SC SW-SM SC-SM MH MH 

Mô tả lớp đất  Đất đắp Bụi sét Sét Cát sét Cát Cát sét Bụi sét Bụi sét 

Giới hạn chảy ( LL ) % - 91.15 40.38 26.64 0.0 63.35 30.0 24.96 

Giới hạn dẻo ( PL ) % - 42.34 20.25 18.72 0.0 32.37 16.86 17.55 

Chỉ số dẻo ( PI ) % - 48.81 20.13 7.92 0.0 30.98 13.14 7.41 

Độ sệt ( B )   0.91 0.22 0.22 0.0 0.51 0.38 0.21 

Dung trọng tự nhiên kN/m
3
 18,5 14.7 19.9 20.4 20.2 17.1 20.3 20.4 

Dung trọng khô,  

(γd ) 

kN/m
3
 

- 8 16.1 17 17.2 11.6 16.8 17.2 

Độ ẩm ( W ) %  86.74 23.79 20.06 17.04 47.70 21.03 19.36 

Hệ số rỗng ( e ) -  2.35 0.69 0.58 0.55 1.34 0.62 0.57 

Độ rỗng ( n ) %  69.83 40.78 36.73 35.60 57.11 38.06 36.08 

Lực dính (c)  kN/m
2
  8.6 43.3 13.9 8.4 20.9 26.3 13.7 

Góc ma sát trong 

(ϕ)  

° 

 
2,31 11,44 24,28 31,13 7,41 9,44 25,29 

Thí nghiệm SPT  
 

1 5 6 10 16 17 25 
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Qua các số liệu được tổng hợp 

cũng như trong TCVN 9403-2012 ta chọn 

lớp đất được cải tạo bằng phương pháp đất 

trộn xi măng điển hình, có hàm lượng 

250kg/m
3
 như bảng 2. 

Bảng 2. Thông số đất trộn xi măng sử dụng tiêu chuẩn 

Loại đất γw(g/cm
3
) φ (độ) c (kN/m

2
) E (kN/m

2
) qu (kN/m

2
) 

Đất trộn xi măng 1,85 30 250 240000 2500 

 

 

Xét tải trọng tối đa của xe tác động 

lên đường là 10T (tương đương xe khách 

34 chỗ) chạy trên 1 làn đường với tổng 

tĩnh tải và hoạt tải là 66,3 kN/ m
2
.
 

3.1. Kết quả tính toán theo TCVN 9403-
2012 

Theo từng trường hợp với chiều sâu 

lớp đất được xử lý khác nhau, kết quả tính 

toán được trình bày trong bảng 3 như sau:

Bảng 3. Tổng hợp độ lún trước và sau khi cải tạo đất khi chỉ có tải đất đắp 

Trước khi xử lý Xử lý sâu 2m Xử lý sâu 4m Xử lý sâu 6m 

55 cm 45,98 cm 39,73 cm 29,3 cm 

 

Từ kết quả trên cho ta thấy: 

- Độ lún của nền đất được gia cố sâu 

2m giảm 16,5% so với nền đất tự nhiên. 

- Độ lún của nền đất được gia cố sâu 

4m giảm 13,6% so với nền đất được gia 

cố sâu 2m. 

- Độ lún của nền đất được gia cố sâu 

6m giảm 26,25% so với nền đất được gia 

cố sâu 4m. 

3.2. Kết quả tính toán mô hình Plaxis 
theo các giai đoạn thi công 

Thông số của các lớp đất như trong 

bảng 4. 

Bảng 4. Thông số đầu vào 

Thông 
số 

Đơn vị 
Lớp cát 
san lấp 

Lớp 1  
Bụi sét 

Lớp 2 
Sét pha dẻo 

cứng 

Lớp 3 
Cát bụi-
Cát sét 

chặt vừa 

Lớp 4 
Cát bụi 

chặt vừa 

Đất trộn xi 
măng 

Mô hình  MC MC MC MC MC MC 

Ứng xử  Drained Undrained Undrained Undrained Drained Undrained 

γunsat kN/m
2 

18 14,7 19,9 20,4 20,2 18,5 

γsat kN/m
2
 18,5 14,9 20 20,4 20,2 18,6 

kx= kz m/day 1 4,64E-5 7,86E-6 8,64E-4 0,864 8,64E-6 

ky m/day 1 4,64E-5 5,24E-6 5,76E-4 0,864 8,64E-6 

Eref kN/m
2
 12000 900 15200 12300 18900 240000 

ν  0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

c kN/m
2
 1 8,6 43,3 13,9 8,4 250 

φ độ 30 2
o
31 11

o
44 24

o
28 31

o
13 30 

ψ độ 0 0 0 0 1
o
13 0 

Bề dày m 2,2 16,8 12,5 5,0 15,7 - 
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Sử dụng phần mềm Plaxis để mô 

phỏng và tính toán độ lún của nền sau khi 

gia cố bằng phương pháp ổn định toàn 

khối với từng trường hợp có độ sâu đất 

được cải tạo thay đổi có các đặc điểm sau: 

- Bề rộng công trình (bề rộng lớp đất 

gia cố) B1 = 40m  

- Bề rộng nền đường B2 = 4m  

- Chiều cao nền đắp gồm 2 lớp, mỗi 

lớp dày 1,1m 

- Tải trọng kết cấu đường và xe là 

66,3 kN/m
2 

 

 

Hình 1. Mặt cắt ngang của mô hình 

 

Bảng 5. Tổng hợp các phase tính toán 

STT Phase Nội dung tính toán Bắt đầu từ Phase Dạng tính toán Thời gian 

0 Initial phase 0 N/A 0 day 

Nền tự nhiên 

1 Đắp đất lớp 1 0 Plastic analysis 5 day 

2 Cố kết lớp 1 1 Consolidation analysis 30 day 

3 Đắp đất lớp 2 2 Plastic analysis 5 day 

4 Cố kết lớp 2 3 Consolidation analysis 30 day 

5 Tải xe  4 Plastic analysis 30 day 

6 Tìm hệ số an toàn 5 Phi/c reduction 0 day 

7 Cố kết 15 năm 5 Consolidation analysis 5475 day 

Cải tạo đất sâu 2m 

8 Cải tạo đất sâu 2m 0 Plastic analysis 30 day 

9 Đắp đất lớp 1 8 Plastic analysis 5 day 

10 Cố kết lớp 1 9 Consolidation analysis 30 day 

11 Đắp đất lớp 2 10 Plastic analysis 5 day 
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12 Cố kết lớp 2 11 Consolidation analysis 30 day 

13 Tải xe  12 Plastic analysis 30 day 

14 Tìm hệ số an toàn 13 Phi/c reduction 0 day 

15 Cố kết 15 năm 13 Consolidation analysis 5475 day 

Cải tạo đất sâu 4m 

16 Cải tạo đất sâu 4m 0 Plastic analysis 60 day 

17 Đắp đất lớp 1 16 Plastic analysis 5 day 

18 Cố kết lớp 1 17 Consolidation analysis 30 day 

19 Đắp đất lớp 2 18 Plastic analysis 5 day 

20 Cố kết lớp 2 19 Consolidation analysis 30 day 

21 Tải xe  20 Plastic analysis 30 day 

22 Tìm hệ số an toàn 21 Phi/c reduction 0 day 

23 Cố kết 15 năm 21 Consolidation analysis 5475 day 

Cải tạo đất sâu 6m 

24 Cải tạo đất sâu 4m 0 Plastic analysis 90 day 

25 Đắp đất lớp 1 24 Plastic analysis 5 day 

26 Cố kết lớp 1 25 Consolidation analysis 30 day 

27 Đắp đất lớp 2 26 Plastic analysis 5 day 

28 Cố kết lớp 2 27 Consolidation analysis 30 day 

29 Tải xe  28 Plastic analysis 30 day 

30 Tìm hệ số an toàn 29 Phi/c reduction 0 day 

31 Cố kết 15 năm 29 Consolidation analysis 5475 day 

 

Độ lún của điểm A là tâm đường 

xe chạy, điểm B là biên đường xe chạy và 

điểm C là biên lớp đất đắp ở 2 thời điểm 

sau là : khi hoàn tất các giai đoạn thi công 

và khi đất được cố kết 15 năm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.  Độ lún chênh lệch tại vị trí A, B và C khi chịu tải trọng tác dụng trên nền cải tạo sâu 

2m sau khi cố kết 15 năm 
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Hình 3. Độ lún nền theo các độ sâu cải tạo. 

 

Bảng 6. Tổng hợp kết quả tính toán và hệ số ổn định sau cải tạo 

Trạng thái 

Độ lún ( m ) 

Hệ số 
ổn định 

Điểm A Điểm B Điểm C 

Sau khi 
thi công 

Cố kết 15 
năm 

Sau khi 
thi công 

Cố kết 15 
năm 

Sau khi thi 
công 

Cố kết 15 
năm 

Nền tự nhiên 0.443 1.268 0.4 1.188 0.162 0.421 1.11 

Cải tạo 2m 0.315 0.899 0.312 0.88 0.097 0.254 1.40 

Cải tạo 4m 0.255 0.762 0.253 0.754 0.149 0.328 1.43 

Cải tạo 6m 0.214 0.565 0.213 0.561 0.158 0.371 1.45 

 

Từ các kết quả trên cho ta thấy: 

-  Có sự chênh lệch độ lún đáng kể ở 

vị trí tim và biên đường xe chạy ở trường 

hợp tải tác dụng trên nền đất tự nhiên, còn 

ở các trường hợp đất được cải tạo thì độ 

chênh lệch đó không đáng kể. Cũng như 

sự chênh lệch về độ lún của cả nền đất 

giảm dần theo độ sâu đất được cải tạo. 

-  Từ hệ số ổn định (Msf) cho thấy 

việc đắp đất trực tiếp trên lớp đất tự nhiên 

không đảm bảo ổn định nền. Nền đường 

lún rất lớn nên cần phải được xử lý nền 

đất yếu. 

-  Độ lún của nền đất được gia cố 

sâu 2m giảm 34% so với nền đất được  

tự nhiên. 

-  Độ lún của nền đất được gia cố 

sâu 4m giảm 28% so với nền đất được gia 

cố sâu 2m. 

-  Độ lún của nền đất được gia cố 

sâu 6m giảm 25% so với nền đất được gia 

cố sâu 4m. 

4. KẾT LUẬN 

Việc gia cố toàn khối cho nền đường 

ở khu vực Phú Mỹ Hưng đã mang lại hiệu 

quả cao trong việc xử lý lún cho phần hạ 

tầng giao thông trong khu vực đất yếu. Sự 

chênh lệch độ lún giữa phần hạ tầng và 

công trình được giảm thiểu, tuy nhiên các 
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giá trị tính toán độ lún cần chú ý đến các 

vấn đề được tổng hợp trong nghiên cứu 

này như sau: 

1. Có sự chênh lệch độ lún đáng kể 

ở vị trí tim và biên đường xe chạy ở 

trường hợp tải tác dụng trên nền đất tự 

nhiên, còn ở các trường hợp đất được cải 

tạo thì độ chênh lệch đó không đáng kể. 

Cũng như sự chênh lệch về độ lún của cả 

nền đất giảm dần theo độ sâu đất được cải 

tạo. Độ lún của nền đất được gia cố sâu 

2m giảm 34% so với nền đất được tự 

nhiên. Độ lún của nền đất được gia cố sâu 

4m giảm 28% so với nền đất được gia cố 

sâu 2m. Độ lún của nền đất được gia cố 

sâu 6m giảm 25% so với nền đất được gia 

cố sâu 4m. 

2. Từ đó, việc lựa chọn chiều sâu gia 

cố phù hợp cần xem xét đến độ lún yêu 

cầu và thời gian thi công, các giá trị cho 

thấy độ sâu trộn nông khoảng 2m trở lên 

là phù hợp với tải trọng công trình ở khu 

vực. 

3. Việc đánh giá độ lún theo phương 

pháp giải tích và mô hình cho thấy có sự 

chênh lệch về kết quả là khoảng 20%. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu này cần kiểm chứng 

lại với kết quả quan trắc hiện trường sẽ 

được nêu trong bài báo tiếp theo. 
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO KẾT QUẢ 
THÍ NGHIỆM NÉN NGANG TRONG HỐ KHOAN  

Evaluating pile capacity based on pressuremeter testing results 
 

PGS. TS. Bùi Trường Sơn  
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM 

 
TÓM TẮT: Thí nghiệm nén ngang trong hố khoan cho phép xác định các đặc trưng cơ lý của 

đất nền ở điều kiện thế nằm tự nhiên. Đặc biệt, thí nghiệm này có thể thực hiện để xác định tính 

biến dạng và độ bền của các loại đất khác nhau ở độ sâu lớn nơi có các lớp cứng và các thí 

nghiệm hiện trường khác không sử dụng được. Do đó, kết quả thí nghiệm nén trong hố khoan 

thuận tiện sử dụng để đánh giá khả năng chịu tải của cọc. Việc áp dụng tính toán theo điều kiện 

thực tế ở khu vực phía Nam cho thấy kết quả phù hợp với thí nghiệm kiểm tra và triển vọng của 

phương pháp tính toán này. 

 
ABSTRACT: Pressuremeter test allows determining physical mechanical characteristics of 

soil in natural condition. Especially, this test can be carried out to evaluate deformation and 

strength properties of different types of soils in great depth which consists of hard layers and 

other in-situ tests can not be use. Thence, pressuremeter testing results are convenient to use for 

evaluating pile capacity. Application  according to the actual condition in southern area shows 

that the calculation result is accordant to the experimental result and prospects of this 

calculation method. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thực tế, khả năng chịu tải của 

cọc thường được đánh giá thông qua giá 

trị đặc trưng cơ lý của đất nền từ kết quả 

thí nghiệm trong phòng. Theo kết quả 

kiểm tra thực tế, khả năng chịu tải của cọc 

theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh sau khi 

thi công thường có giá trị lớn hơn đáng kể 

so với kết quả tính toán trước đó dựa theo 

hồ sơ thiết kế căn cứ theo dữ liệu thí 

nghiệm đất trong phòng. Một số tổ chức 

theo kinh nghiệm đề nghị đánh giá và thi 

công cọc với tải trọng nhỏ hơn đáng kể so 

với giá trị cực hạn [1] và điều này cho 

thấy việc dự tính khả năng chịu tải của cọc 

theo kết quả thí nghiệm trong phòng trong 

nhiều trường hợp cho kết quả còn chưa 

hợp lý. Đặc trưng cơ lý của đất từ thí 

nghiệm hiện trường cho kết quả đáng tin 

cậy do được xác định trực tiếp ở điều kiện 

thế nằm tự nhiên nên việc sử dụng đặc 

trưng cơ lý từ thí nghiệm hiện trường để 

tính toán thiết kế sẽ cho kết quả đáng tin 

cậy hơn. Thí nghiệm nén trong hố khoan 

có thể dễ dàng thực hiện ở các độ sâu khác 

nhau và phù hợp với các loại đất khác 

nhau nên có thể cung cấp dữ liệu cần thiết 

để tính toán đánh giá khả năng chịu tải 

của cọc so với thí nghiệm cắt cánh hay 

xuyên tĩnh hiện trường thường có độ sâu 

thí nghiệm giới hạn. Do đó, sử dụng kết 

quả thí nghiệm nén trong hố khoan để 

phân tích đánh giá khả năng chịu tải của 

cọc theo điều kiện địa chất thực tế và so 

sánh với kết quả thí nghiệm kiểm tra cho 

phép rút ra các nhận định về khả năng sử 

dụng phương pháp này cũng như đánh giá 

mức độ tin cậy và triển vọng áp dụng của 

phương pháp. 
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2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN SỨC CHỊU 
TẢI CỦA CỌC TỪ KẾT QUẢ CỦA 
THÍ NGHIỆM NÉN NGANG (PMT) 

Thí nghiệm nén ngang được phát 

minh vào năm 1933 bởi Menard và được 

hoàn thiện tại công ty của ông vào năm 

1955. Hiện nay, thí nghiệm đã có sự phát 

triển rất đa dạng về trang thiết bị và quy 

trình thí nghiệm cũng như các cơ sở lý 

thuyết xác định các đặc trưng biến dạng 

của đất [2]. Ở Việt Nam, loại thiết bị 
thường được sử dụng là Prebored 

Pressuremeter Test (là loại khoan tạo lỗ 

trước) của hãng APAGEO (Pháp). Cho 

đến nay, thiết bị thí nghiệm này được sử 

dụng khá phổ biến ở một số dự án lớn ở 

khu vực các tỉnh phía Nam và một số 

tương quan đặc trưng cơ lý cũng đã được 

tổng hợp phân tích [3]. 

Biểu đồ kết quả thí nghiệm nén 

ngang tiêu biểu thể hiện như ở Hình 1. 

Ngoài đặc trưng biến dạng, từ kết quả thí 

nghiệm, các đại lượng thể hiện độ bền có 

thể được ghi nhận như: po – áp lực ngang 

ban đầu, pL – áp lực giới hạn và pL* - áp 

lực giới hạn ròng. 

 

 

Hình 1. Biểu đồ kết quả thí nghiệm nén ngang đặc trưng. 

 

Khả năng chịu tải cực hạn Qu tại đầu 

cọc được xác định bằng công thức cơ bản: 

u p s p
Q Q Q W= + −   (1) 

trong đó: Qp - sức kháng mũi, Qs - sức 

kháng hông, Wp - trọng lượng cọc. 

Các giá trị Qp và Qs được xác định 

như sau: 

p L p
Q q A= ×    (2) 

s L s
Q f A= ×    (3) 

trong đó: qL - áp lực tới hạn, fL - ma sát đơn 

vị tới hạn, Ap - diện tích tiết diện ngang 

mũi cọc, As - diện tích xung quanh cọc. 

 

Hình 2. Mô hình tính toán khả năng chịu tải 

cực hạn của cọc theo kết quả thí nghiệm nén 

trong hố khoan. 
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Trong xác định sức kháng mũi, 

Menard (1963) đề nghị xác định hệ số k 

bằng cách sử dụng biểu đồ. Sau đó, giá trị 
hệ số k được Baguelin và cộng sự (1978) 

và Bustamante và Gianeselli (1981) hiệu 

chỉnh lại. Đến 1985, phương pháp LCPC 

– SETRA được đề nghị trên cơ sở hoàn 

thiện các phương pháp trên. Biểu thức xác 

định áp lực tới hạn mũi có dạng [4]: 

( )
*

L Le oh ov Le ov
q k p p q k p q= × − + = × + (4) 

trong đó: k - hệ số khả năng chịu tải được 

xác định theo Bảng 1, pLe - áp lực tới hạn 

tương đương (từ thí nghiệm), poh - tổng 

ứng suất ngang còn lại (ứng suất của điểm 

bắt đầu đoạn tuyến tính của đường cong p 

- V), qov - tổng ứng suất đứng của đất tại 

độ sâu mũi cọc (tính toán). 

Áp lực tới hạn thuần p*Le được xác 

định theo biểu thức: 

* * * *

1 2
...n

Le L L Ln
p p p p= × × ×   (5) 

trong đó: p*L1, p*L2,…, p*Ln  là những áp 

lực tới hạn thuần được xác định từ thí 

nghiệm với vùng gần mũi cọc từ +1,5.B 

đến -1,5.B, với B là đường kính (cạnh) 

cọc. 

Áp lực tới hạn tương đương đại diện 

cho các giá trị áp lực tới hạn trung bình 

của các lớp đất gần mũi cọc. Lớp đất được 

xem là đồng nhất khi áp lực tới hạn lớn 

nhất không lớn hơn 1,5 lần áp lực tới hạn 

nhỏ nhất. Trong trường hợp đó: 

 ( )
1

2

a

Le L

a

p p z dz
a

+

−

= ∫   (6) 

Nếu B là đường kính cọc tương đương thì 

a được xác định như sau: a = 0,5 m khi B 

≤  1 m; a = 2B m khi B > 1 m. 

Bảng 1. Giá trị k cho cọc theo tóm tắt LCPC - SETRA, 1985. 

Loại đất 

Thi công cọc không có dịch 
chuyển của đất (cọc khoan 

nhồi) 

Thi công cọc có dịch 
chuyển đất (cọc đóng hoặc 

ép) 
Sét - bùn 1,2 1,8 

Cát - sỏi sạn 1,1 3,2 đến 4,2 (1) 

Đá phấn, macnơ, đá vôi 1,8 2,6 

Đá phong hóa hoặc đá vụn 1,1 đến 1,8 1,8 đến 3,2 (2) 

(1) Chọn 3,2 cho đất cát, sỏi chặt (pL > 3 MPa) và 4,2 cho cát và sỏi rời (pL < 1 MPa).  

(2) Dữ liệu hạn chế. Xem đá cũng như đất, cách ứng xử như đất. 

 

Giá trị k của Bảng 1 cho độ chôn 

cọc đủ sâu trong lớp đất. Độ sâu chôn 

tương đương được xác định như sau:  

 
Li

e

i Le

p
D z

p
= ∆∑    (7) 

trong đó: ∆z - bề dày các phân tố đất 

tương ứng với giá trị pLi, pLi - áp lực tới 

hạn của các lớp đất trong cùng độ sâu 

chôn D gần mũi cọc. 

Vùng đất bao bọc xung quanh cọc 

được xem bảo đảm khi De ≥ 5B. Còn nếu 

ngược lại, giá trị k phải được giảm đến giá 

trị k (De/B) như sau: 

( )
0,8

/ 0,8 10
25

e e

e

D Dk
k D B

B B

−   
= + × × −   

   
  (8) 

Nếu quy luật sức kháng mũi phát 

triển theo hướng đơn giản hóa thì quy luật 

sức kháng hông phát triển từ đơn giản đến 

chi tiết. Các phương pháp ban đầu được 
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nghiên cứu và đề nghị bao gồm: phương 

pháp Menard (1963), phương pháp 

Beguelin (1978), phương pháp 

Bustamante và Gianeselli (1981, 1982), 

phương pháp LCPC - SETRA (1985). 

Theo phương pháp mới nhất, giá trị fL phụ 

thuộc vào loại đất, loại cọc và áp lực giới 

hạn (xem Bảng 2 và Hình 3) [4]. Tùy theo 

loại cọc và loại đất, giá trị fL có thể được 

xác định theo áp lực giới hạn pL nhờ biểu 

đồ ở Hình 3. Ở đây, đối với cọc đóng hay 

ép trong nền sét sử dụng đường Q2, trong 

nền cát thì là đường Q3. 

Bảng 2. Chọn loại đường cong để xác định giá trị fL 

Đất 
Cọc 

Sét / 
bùn 

Cát 
Sỏi 
sạn 

Đá 
phấn 

Macnơ/ đá 
vôi chứa 
macnơ 

Đá phong 
hóa hoặc 
đá vụn 

Cọc khoan nhồi không ống chống 

Q1* 

Q2(2) 

Q3(3) 

  
Q3* 

Q6(2) 

Q4* 

Q5(2) 
Q6* 

Cọc khoan nhồi ổn định thành bằng 

bùn khoan 
Q1* 

Q1*(6) 

Q2 

Q2(6) 

Q3 

Q3* 

Q6(2) 

Q4* 

Q5(2) 
Q6* 

Cọc khoan nhồi có vách chống 

được thu hồi 

Q1* 

Q2(4) 

Q1*(6) 

Q2 

Q2(6) 

Q3 

Q3* 

Q4(4) 
Q4  

Cọc khoan nhồi có vách chống 

không được thu hồi 
Q1 Q1 Q2 Q2 Q3*  

Cọc giếng chìm 
Q2 

Q3(5) 
  Q4* Q5 Q6* 

Cọc đóng bằng kim loại ( đầu kín) 
Q1* 

Q2(5) 
Q2 Q3 Q4 Q4 Q4*(7) 

Cọc đóng bằng Bê tông Q2 Q3 Q3 Q4* Q4* Q4*(7) 

Cọc đóng  với khuôn đổ (10) Q2 Q2* Q3 Q4 Q4  

Cọc đóng  có lớp bảo vệ bên ngoài 

(11) 
Q2 Q3* Q4 Q5* Q4*   

Cọc ép với áp lực thấp Q2* Q3* Q3* Q5* Q5*  Q6* 

Cọc ép với áp lực cao Q5* Q5* Q6* Q6* Q6* Q7*(9) 

(1) Không có lớp vỏ chống  (tiếp xúc trực tiếp) 

(2) Khoan lỗ và tạo rãnh trước khi đổ bê tông 

(3) Khoan lỗ và tạo rãnh trước khi đổ bê tông chỉ cho sét rất cứng (pL ≥ 1,5MPa) 

(4) Hố khoan khô với hố khoan không ngoằn ngoèo 

(5) Sét cứng (pL ≥ 1,5MPa) 

(6) Cọc dài (L>30m) 

(7) Nếu đóng cọc được 

(8) Phun áp cao với lưu lượng nhỏ và lặp lại 

(9) Phun áp cao với lưu lượng nhỏ, lặp lại và xử lý các vết nứt. Đặc biệt cho các cọc nhỏ khi thử 

tải. 

(10) Cọc đóng đầu kín, lần hạ cọc cuối cùng bê tông được bơm đầy lớp vỏ , Bê tông để lại ở 

mũi cọc còn ván khuôn được thu hồi 

(11) Cọc ống bằng thép hoặc cọc thép hình H với bề dày lớn (50mm); như cọc đóng, vữa xi 

măng được bơm vào bên trong hình vành khuyên. 

* Có thể giữ nhưng ma sát hông không thể được tăng lên mà không có một sự kiểm chứng  bằng 

cách thử tải. 
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3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 
CỦA CỌC THEO KẾT QUẢ THÍ 
NGHIỆM NÉN NGANG Ở KHU VỰC 
CÓ ĐẤT YẾU Ở PHÍA NAM  

Để thuận tiện phân tích tính toán áp 

dụng thực tế và so sánh, chúng tôi chọn 

lựa dữ liệu thực tế ở công trình Nhà máy 

điện Cà Mau thuộc Dự án khí - điện - đạm 

Cà Mau và công trình cầu Cá Trê Lớn – 

Dự án Đại lộ Đông Tây thuộc thành phố 

Hồ Chí Minh [5]. Kết quả thí nghiệm nén 

trong hố khoan ở hiện trường ở 02 dự án 

được tóm tắt như ở Hình 4 và Bảng 3. Cọc 

ở dự án khí - điện - đạm Cà Mau có đường 

kính d = 0,4 m, chiều dài cọc cắm vào đất 

29,7 m, cọc ở Cầu Cá Trê Lớn có cạnh B 

= 0,3 m, chiều dài cọc 19,5 m. 

 

 

Hình 3. Biểu đồ xác định ma sát hông fL của cọc theo pL 

 

    

Hình 4. Kết quả thí nghiệm nén trong hố khoan P3 ở Dự án khí - điện - đạm Cà Mau. 
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Bảng 3.  Đặc trưng cơ lý từ thí nghiệm nén ngang của đất khu vực Quận 2 

Cao độ 
(m) 

Loại đất 
pL pL* 

Giá trị  
trung bình pL 

Giá trị  
trung bình pL* 

(kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
+1,3 ÷ 0 Cát san lấp - - - - 

0 ÷ 15,2 
Bùn sét hữu cơ màu 

xám đen, mềm 
134,9-436,6 73,1-369,2 285,8 221,2 

-15,2 ÷  

-18,4 

Sét pha cát màu xám 

nâu, nửa cứng đến cứng 

768,8- 

871,0 

692,8- 

787,4 
819,9 740,1 

-18,4 ÷ -22,0 
Sét pha cát màu xám 

nâu, nửa cứng đến cứng 

871,0- 

964,0 

787,4- 

873,7 
917,5 830,6 

 

Chi tiết tính toán cho cọc ở Dự án 

khí - điện - đạm Cà Mau như sau: 

- Giá trị: 

* 2 764 1292 993,5
Le

p = × =  kN/m
2
 

- Giá trị k: lớp đất trong phạm vi 

ảnh hưởng của mũi cọc là sét, sét cát dẻo 

cứng đến nửa cứng, cọc thi công đóng nên 

theo Bảng 1: k = 1,8. 

- Sức kháng mũi đơn vị:  

 ( )
21,8 993,5 15,5 14,9 18,9 6,6 18,8 8,2 2298,15 /

L
q kN m= × + × + × + × =  

- Sức kháng mũi: 

 2298,15 0,1257 289
p L p

Q q A kN= = × =  

Cọc bê tông dự ứng lực thi công 

bằng phương pháp đóng vào lớp đất bùn 

sét và sét nên sử dụng đường cong Q2 theo 

biểu đồ Hình 2.  

Kết quả tính toán cho khả năng chịu 

tải cực hạn của cọc ở Dự án Khí – điện – 

đạm Cà Mau: Qu = 1288 kN. 

Bảng 4. Giá trị sức kháng ma sát của cọc ở Dự án khí – điện – đạm Cà Mau. 

Độ sâu (m) Giá trị pL (MPa) Giá trị fL (kN/m2) Sức kháng hông (kN) 
0,0 0,00 0,0 

 
3,0 0,07 0,0 0,00 

6,0 0,12 0,0 0,00 

9,0 0,16 0,0 0,00 

12,0 0,10 0,0 0,00 

15,0 0,30 9,0 16,96 

17,5 1,14 62,0 111,53 

20,5 0,95 55,0 220,54 

23,5 0,89 52,5 202,63 

27,0 0,97 57,0 240,80 

29,7 1,23 65,0 110,27 

Tổng 999,4 
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Chi tiết tính toán cho cọc ở công trình cầu Cá Trê Lớn như sau: 

- Giá trị: * 2 740,1 830,6 784
Le

p = × =  kN/m
2
 

- Giá trị k: lớp đất trong phạm vi ảnh hưởng của mũi cọc là sét pha cát màu xám 

nâu, nửa cứng đến cứng, cọc thi công đóng nên theo Bảng 1: k = 1,8. 

- Sức kháng mũi đơn vị:  

21,8 784 1,3 18 15,2 14,7 3,2 19,4 1720(kN/m )
L

q = × + × + × + × =  

- Sức kháng mũi: 

1720 0,09 155(kN)
p L p

Q q A= = × =  

Bảng 5. Giá trị sức kháng ma sát của cọc ở khu vực cầu Cá Trê Lớn 

Độ sâu 
(m) 

Loại Đất 
Giá trị PL 

(MPa) 
giá trị fL 

(kN/m2) 
Sức kháng 
hông (kN) 

+1,3÷0,0 Cát san lấp - - - 

0,0÷-4,4 Bùn sét hữu cơ màu xám đen, mềm 0,0 0,0 0,0 

-4,4 ÷ -15,2 Bùn sét hữu cơ màu xám đen, mềm 
0,22 0,0 

78,5 
0,44 12,0 

-15,2 ÷ -18,4 
Sét pha cát  màu xám nâu; nửa cứng 

đến cứng 

0,77÷ 

0,87 

47,0÷ 

52,0 
190,1 

Tổng 268,1 

 

Kết quả tính toán cho khả năng chịu 

tải cực hạn của cọc ở khu vực cầu Cá Trê 

Lớn Qu = 423,0 kN. 

Khả năng chịu tải cực hạn của cọc ở 

02 Dự án theo kết quả thí nghiệm nén 

trong hố khoan, theo kết quả xuyên tĩnh 

điện được tổng hợp so sánh với kết quả thí 

nghiệm kiểm tra bằng phương pháp thứ 

động biến dạng lớn (PDA). Chi tiết được 

nêu ở Bảng 6. 

Bảng 6. Khả năng chịu tải cực hạn của cọc ở 02 Dự án theo kết quả thí nghiệm PMT, xuyên tĩnh 

điện CPTu và kết quả kiểm tra bằng PDA 

Dự án Theo kết quả nén 
trong hố khoan 

(PMT) (kN) 

Theo kết quả thí 
nghiệm xuyên tĩnh 
điện (CPTu) (kN) 

Kiểm tra bằng thử 
động biến dạng lớn 

(PDA) (kN) 

Khí - điện – đạm Cà Mau 1288 (-34,8%) 1846 (-6,6%) 1976 

Cầu Cá Trê Lớn 423 (1,0%) 378 (-9,8%) 419 

 
Trong nhiều trường hợp thực tế, khả 

năng chịu tải dự báo theo kết quả thí 

nghiệm trong phòng thường cho giá trị 
nhỏ hơn đáng kể so với kết quả kiểm tra 

bằng nén tĩnh hay thử động biến dạng lớn 

PDA [6]. Kết quả tính toán theo thí 

nghiệm hiện trường cho giá trị khả năng 

chịu tải cực hạn thường lớn hơn so với kết 
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quả dự tính theo thí nghiệm trong phòng 

và tiếp cận với kết quả kiểm tra hơn.  

Bảng 6 cho thấy khả năng chịu tải 

của cọc theo thí nghiệm nén trong hố 

khoan (PMT), xuyên tĩnh điện (CPTu) có 

khuynh hướng nhỏ hơn kết quả kiểm tra 

bằng PDA nhưng lớn hơn và phù hợp hơn 

so với kết quả dự tính theo thí nghiệm đất 

trong phòng. Tuy nhiên, sự khác biệt giá trị 
khả năng chịu tải theo kết quả thí nghiệm 

nén trong hố khoan (và theo CPTu) có thể 

được xem là không đáng kể. Ngoài ra, sự 

khác biệt là do hai nguyên nhân chủ yếu: 

đối với thí nghiệm nén trong hố khoan 

trong trường hợp đất yếu có giá trị pL thu 

nhận với giá trị bé thì không xác định được 

giá trị fL (và được xem bằng 0) theo biểu 

đồ Hình 2 nên ma sát được bỏ qua bất chấp 

lớp đất này có bề dày đáng kể; kết quả tính 

toán cũng bỏ qua ma sát giữa cọc và đất 

đối với lớp đất san lấp tồn tại khi tiến hành 

thử tải kiểm tra. Ngoài ra, do các đại lượng 

pL và pL* được xác định từ thí nghiệm 

PMT thể hiện ứng xử dẻo của đất nền xung 

quanh (chưa đạt đến phá hoại) nên khả 

năng chịu tải của cọc theo các giá trị này có 

thể nhỏ hơn.  

Đối với cọc ở Dự án khí – điện – 

đạm Cà Mau, kết quả thử động biến dạng 

lớn cho sức kháng mũi của cọc 303 kN còn 

kết quả tính sử dụng dữ liệu nén trong hố 

khoan là 289 kN. Ở khu vực Cầu Cá Trê 

Lớn tương ứng là 114 kN và 155 kN. Như 

vậy, việc tính toán theo phương pháp sử 

dụng kết quả thí nghiệm nén trong hố 

khoan cho kết quả có độ tin cậy cần thiết. 

Do đó, có thể thấy rằng phương pháp đánh 

giá khả năng chịu tải của cọc căn cứ kết 

quả thí nghiệm nén trong hố khoan có triển 

vọng tốt do mức độ chính xác của giá trị 
sức kháng mũi và tương ứng là thành phần 

ma sát còn lại. Nếu xét chi tiết và đánh giá 

chính xác giá trị sức kháng ma sát thì kết 

quả sẽ có tin cậy cao hơn do tiếp cận với 

giá trị khả năng chịu tải thực tế. 

Trong đánh giá khả năng chịu tải 

của cọc theo kết quả thí nghiệm nén 

ngang, khi giá trị pL trong các lớp đất yếu 

có giá trị bé thì ma sát giữa đất và cọc 

thường được bỏ qua. Điều này làm giá trị 
khả năng chịu tải nhỏ hơn đáng kể. Để 

chính xác hơn trong đánh giá ma sát giữa 

đất và cọc theo kết quả thí nghiệm nén 

ngang nhất thiết nghiên cứu bổ sung 

tương quan giữa pL và fL cho đất yếu khu 

vực. Điều này có ý nghĩa thực tiễn, góp 

phần hoàn thiện phương pháp tính toán 

thiết kế móng cọc cho khu vực có đất yếu. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở tổng hợp các phương 

pháp xác định khả năng chịu tải của cọc 

sử dụng kết quả thí nghiệm nén ngang 

trong hố khoan, áp dụng tính toán bài toán 

thực tế và so sánh với kết quả tính toán 

khác cũng như kết quả kiểm tra bằng 

phương pháp PDA, có thể rút ra một số 

kết luận chính như sau: 

• Sức kháng mũi tính toán căn cứ 

trên cơ sở kết quả thí nghiệm nén 

hố khoan phù hợp với kết quả thí 

nghiệm PDA và có phần khác biệt 

so với kết quả dự tính từ thí 

nghiệm xuyên tĩnh CPTu. 

• Do chỉ dẫn tính toán [4] bỏ qua ma 

sát giữa đất và cọc trong các lớp 

đất yếu (khi giá trị pL < 0,3 MPa) 

nên khả năng chịu tải của cọc do 

ma sát từ kết quả nén hố khoan có 

khuynh hướng nhỏ hơn so với các 

phương pháp tính toán khác (như 

theo CPTu). 

• Giá trị khả năng chịu tải của cọc sử 

dụng dữ liệu từ thí nghiệm nén 

ngang phù hợp với kết quả kiểm 
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tra bằng PDA và có triển vọng áp 

dụng do thí nghiệm này có thể 

thực hiện ở các độ sâu lớn và phù 

hợp với các loại đất đá khác nhau. 

Từ kết quả tính toán so sánh theo dữ 

liệu thực tế và phân tích, có thể thấy rằng 

sức kháng mũi từ kết quả dự tính trên cơ 

sở dữ liệu PMT khá phù hợp với kết quả 

kiểm tra bằng PDA là điều ghi nhận được 

nên có thể xem đây là phương pháp tính 

toán có triển vọng đối với móng cọc do thí 

nghiệm này có thể thực hiện với các độ 

sâu khác nhau và cho các loại đất khác 

nhau. Nếu hoàn thiện hơn kết quả đánh 

giá thành phần ma sát bằng cách nghiên 

cứu bổ sung tương quan giữa pL và fL cho 

đất yếu thì phương pháp này có thể được 

xem là triển vọng giúp hoàn thiện cơ sở 

thiết kế. 
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ĐẶC ĐIỂM ĐỘ LÚN NỀN ĐẤT THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP  
KHÁC NHAU 

Feature of ground settlement according to diffenrent methods 
 

ThS. NCS. Lâm Ngọc Quí , PGS. TS. Bùi Trường Sơn, 
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM 

 

TÓM TẮT: Độ lún của nền đất là một trong các vấn đề quan trọng trong tính toán thiết kế 
công trình. Nội dung của bài viết trình bày kết quả độ lún dự tính trên cơ sở các sơ đồ tính khác 

nhau với các ứng xử và đặc trưng biến dạng khác nhau. Kết quả tính toán theo mô hình nền một 

chiều và hai chiều với ứng xử và đặc trưng biến dạng khác nhau được sử dụng để phân tích và 

so sánh với kết quả mô phỏng. Kết quả nghiên cứu giúp chọn lựa phương pháp hợp lý để dự 

tính độ lún trong sơ đồ bài toán phẳng.  

 

ABSTRACT: Ground settlement is one of the most important problems in calculation and 

design. The content of the paper presents results of predicting settlements based on different 

calculating schemes with different behavior and deformation characteristics. The results of 

calculation according to one and two dimension models are used for analysing and comparison 

with the result simulation. The result of the research helps select the reasonable method for 

predicting settlement in two-dimesional diagram. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong tính toán thiết kế móng nông 

hay công trình đất, độ lún của nền đất dự 

tính là chuyển vị đứng tại tâm diện gia tải. 

Theo các chỉ dẫn trong các tài liệu phổ 

biến, các dữ liệu thí nghiệm nén lún như 

module tổng biến dạng Eo, hệ số Poisson ν 

hay hệ số nén thể tích ao [1], [2], [3], [4], 

chỉ số nén Cc, chỉ số nén lại Cs và áp lực 

tiền cố kết pc [5], [6], [7] kết hợp với ứng 

suất gây lún theo phương đứng được sử 

dụng. Ở đây, việc sử dụng Cc, Cs, pc hoặc 

trực tiếp theo hệ số rỗng để ước lượng độ 

lún căn cứ trên cơ sở bài toán một chiều. 

Ngoài ra, việc sử dụng đại lượng Eo hay ao 

để ước lượng độ lún cũng căn cứ trên cơ 

sở bài toán một chiều do xem xét nền dưới 

móng không có chuyển vị ngang. Tuy 

nhiên, đối với móng nông, độ lún dự tính 

thường lớn hơn thực tế do độ lún ở biên 

móng nhỏ hơn và độ cứng của móng phân 

phối lại độ lún. 

 Trong thực tế, mặc dù chịu áp lực 

đất xung quanh, nhưng đất nền có thể bị 
dịch chuyển theo phương ngang dưới tác 

dụng của tải trọng thẳng đứng, nhiều kết 

quả quan trắc chuyển vị ngang trong nền 

đất yếu cho thấy rõ điều đó [9]. Hơn nữa, 

việc phân tích đánh giá đặc điểm chuyển 

vị của đất nền có thể thực hiện dễ dàng 

bằng cách mô phỏng bằng phần mềm trên 

cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn. 

 Trong thiết kế, mực nước ngầm 

được lấy ở thời điểm khảo sát được sử 

dụng. Việc phân tích ảnh hưởng của mực 

nước ngầm lên độ lún cũng cần được phân 

tích bổ sung nhằm định hướng chọn lựa 

phương án an toàn. 

2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC 
LƯỢNG ĐỘ LÚN CỦA NỀN CÔNG 
TRÌNH 

 Biến dạng của đất nền trong các bài 

toán Địa kỹ thuật thường được đánh giá 

thông qua độ lún. Tồn tại một số phương 
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pháp khác nhau để xác định trị số lún như 

lý thuyết nền biến dạng đàn hồi cục bộ, lý 

thuyết nền hỗn hợp, lý thuyết nền biến 

dạng tổng quát, lý thuyết nền biến dạng 

tuyến tính. Các lý thuyết này đều căn cứ 

trên cơ sở lý thuyết đàn hồi [1], [2]. 

 Trong đánh giá độ lún của nền đất 

dưới tác dụng của tải trọng ngoài, phạm vi 

vùng chịu lún ảnh hưởng đáng kể lên giá 

trị độ lún dự tính cũng như cách xác định 

độ lún. Trong các bài toán ứng dụng, 

phạm vi vùng chịu nén lún thường được 

đánh giá dưới dạng bề dày lớp đất chịu 

nén kể từ biên tác dụng tải trọng. Ngoài 

phương pháp xác định theo giá trị độ bền 

cấu trúc pst (N.A. Txưtôvich) và theo 

gradient ban đầu io cho nền loại sét (N.N. 

Maslov), phổ biến rộng rãi đối với các 

công trình dân dụng và công nghiệp xem 

phạm vi vùng nén lún ở độ sâu mà ứng 

suất do tải trọng ngoài bằng 0,2 ứng suất 

do trọng lượng bản thân và bằng 0,1 khi 

tính cho nền đất yếu.  

 Sau khi xác định chiều dày vùng ảnh 

hưởng của lún, để hạn chế sai số, độ lún 

của toàn bộ lớp đất sẽ xác định như tổng 

độ lún của các lớp phân tố: 
1

n

iS S=∑ . 

 Trường hợp sử dụng đường cong 

nén lún e - p, độ lún của mỗi lớp phân tố 

có thể xác định bằng công thức sau [1], 

[2]: 

1 2

11

i i
i i oi zi i vi zi i zi i

i o

e e
S h a h m h h

e E

β
σ σ σ

−
= = = =

+

  (1) 

trong đó: Si – độ lún của lớp đất 

phân tố; e1i – hệ số rỗng của đất tại điểm 

giữa lớp phân tố ứng với ứng suất do 

trọng lượng bản thân đất p1 = σzg; e2i – hệ 

số rỗng của đất cũng tại điểm trên ứng với 

ứng suất do trọng lượng bản thân đất và 

tải trọng ngoài p2=σzg+σzp; aoi – hệ số nén 

tương đối của đất tại điểm giữa lớp đang 

xét hay mvi – hệ số nén thể tích; σzi – ứng 

suất do tải trọng ngoài gây ra tại điểm 

giữa lớp;  

  β -  hệ số có xét đến tính nở hông,

ν

ν
β

−

−=

1

2
1

2

. Giá trị của β phụ thuộc giá trị 

hệ số Poisson ν của từng loại đất và cũng 

có khi chọn β = 0,8 chung cho tất cả các 

loại đất; Eo – module tổng biến dạng của 

đất nền; hi – chiều dày lớp phân tố. 

 Trường hợp sử dụng đường cong 

nén e – log(p) [2], độ lún do cố kết của 

lớp đất nền được tính như sau: 

- Đối với đất cố kết trước nhẹ: p1 < pc < 

p2 

2

1

log log
1 1

s c c
i i i

o o c

C p C p
S h h

e p e p
= +

+ +

 (2) 

trong đó: eo – hệ số rỗng ban đầu 

của lớp đất đang xét (ứng với thời điểm 

trước khi xây  dựng công trình; pc – ứng 

suất tiền cố kết; Cc – chỉ số nén; Cs – chỉ 
số nén lại. 

 Căn cứ lý thuyết nền biến dạng đàn 

hồi toàn bộ [1], [2], trường hợp nền đất 

có chiều dày vô hạn: bằng cách phân tích 

biểu thức xác định chuyển vị thẳng đứng 

của một điểm bất kỳ trong lý thuyết tổng 

biến dạng đàn hồi (J. Boussinesq), công 

thức xác định độ lún của nền đất được đưa 

về dạng chung như sau: 

 ω

C

Fp
S =      (3) 

trong đó: S – độ lún của nền đất; p – 

áp lực do tải trọng công trình; F – diện tích 

đáy móng; 

với:  
2

1

oE
C

ν

=

−  



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

400  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

 
ω – hệ số tỷ lệ có xét đến ảnh hưởng 

của yếu tố hình dạng và độ cứng của 

móng,  được xác định bằng cách tra bảng. 

Riêng đối với móng hình chữ nhật, 

độ lún của móng được xác định theo công 

thức: 

 ω

C

pb
S =

   
(4) 

ở đây: b – cạnh ngắn của móng. 

Trường hợp nền đất có chiều dày 

giới hạn: công thức (3), (4) chỉ đúng cho 

trường hợp nền đất là một nửa không gian 

biến dạng tuyến tính đồng nhất và đẳng 

hướng. Trong trường hợp nền đất chiều 

dày giới hạn, Gorbunov - Posadov kiến 

nghị thay hệ số tỷ lệ ω bằng hệ số ωh được 

xác định trên cơ sở phân tích gần đúng 

phương trình chuyển vị. Đối với móng 

tròn tuyệt đối cứng, K.E. Egorov đề nghị 
thay đổi hệ số ω trong công thức (3), (4) 

bằng hệ số k, được xác định trên cơ sở 

biến đổi phương trình tích phân của 

chuyển vị sang dạng phương trình tích 

phân Frenholm bậc hai và giải gần đúng.  

 Phương pháp lớp tương đương của 

N.A. Txưtôvich là sự kết hợp kết quả bài 

toán nén đất một chiều và phương pháp 

trực tiếp sử dụng lý thuyết đàn hồi. Đặc 

điểm của phương pháp này là thay việc 

tính lún của nền đất dưới tác dụng của tải 

trọng cục bộ trong điều kiện có biến dạng 

nở hông bằng việc tính lún nền đất dưới 

tác dụng của tải trọng cùng cường độ 

nhưng phân bố đều khắp trên bề mặt làm 

cho nền đất lún theo điều kiện của bài 

toán một chiều. 

 Để kết quả bài toán phù hợp với cả 

hai sơ đồ thì chiều dày lớp đất chịu tải 

phân bố đều khắp trên bề mặt phải có 

chiều dày nhất định. Lớp đất có chiều dày 

hs như vậy được gọi là lớp tương đương.

  

 Theo lý thuyết đàn hồi (4) và theo 

bài toán nén đất một chiều (1): 

 
sz h

EE

pb
σ

βνω
=

− )1( 2

 
(5) 

Từ đó: bA
b

hs ω

β

νω
=

−
=

)1( 2

 (6) 

ở đây, trị số của Aω được lập thành bảng 

tra theo loại đất và kích thước móng. Độ 

lún theo phương pháp lớp tương đương có 

dạng: 

 
s o s

o

S ph a ph
E

β
= =   (7) 

Trường hợp có nhiều lớp đất cần 

thiết xác định hệ số nén tương đối trung 

bình aom trong phạm vi vùng chịu nén 2hs 

dưới đáy móng. 

 Ưu điểm của phương pháp lớp 

tương đương là cho phép đánh giá độ lún 

theo thời gian trên cơ sở lý thuyết cố kết 

thấm một chiều do sơ đồ bài toán tính lún 

được chuyển từ hai chiều thành bài toán 

một chiều. 

 Nếu xem nền đất dưới tác dụng tải 

trọng ngoài có dạng mô hình cột đất đàn 

hồi và độ lún tổng cộng bao gồm hai 

thành phần do biến dạng hình dạng và 

biến dạng thể tích [7]: 

h
K

h
G

dz
K

dz
G

SSS z

hh

z
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ở đây: G – module biến dạng cắt, 

( )
G

2 1

o
E

ν

=

+

; K – module biến dạng thể 

tích, K
(1 2 )

o
E

ν

=

−

; σ - ứng suất nén đẳng 

hướng; h – bề dày lớp đất chịu nén. 
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3. ĐẶC ĐIỂM ĐỘ LÚN NỀN ĐẤT 
DƯỚI MÓNG NÔNG THEO CÁC 
PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU  

 Để phân tích sâu hơn về ảnh hưởng 

của các đặc trưng biến dạng, cũng như sự 

khác biệt của các phương pháp ước lượng 

độ lún lên giá trị độ lún của đất nền, 

chúng tôi tiến hành phân tích bài toán độ 

lún dưới móng nông với các kích thước 

khác nhau được xét trong cùng một điều 

kiện đặc điểm địa chất. 

 Căn cứ một số hồ sơ khảo sát địa 

chất công trình ở thành phố Hồ Chí Minh 

như Thủ Đức, Quận 10, Quận 11, Phú 

Nhuận và một số nơi khác, cấu tạo địa 

chất phù hợp với giải pháp móng nông 

cho các công trình vừa và nhỏ. Ở đây, cấu 

tạo địa chất bao gồm hai lớp đất chính: 

Lớp 1: Sét pha cát màu nâu vàng, nâu đỏ, 

trạng thái dẻo cứng – nửa cứng, có bề dày 

từ 8,0 m - 9,0 m, đôi chỗ xen kẹp các thấu 

kính sỏi sạn laterite; Lớp 2: Cát vừa đến 

mịn lẫn bột màu nâu vàng trạng thái chặt 

vừa, phạm vi phân bố của Lớp 2 kể từ đáy 

Lớp 1 đến độ sâu hơn 30 m. Mực nước 

ngầm nằm ở độ sâu xấp xỉ 2 m. 

 Phạm vi ảnh hưởng của nền đất dưới 

móng nông chủ yếu nằm trong lớp 1, có 

đặc trưng cơ lý được tóm tắt như sau: 

dung trọng tự nhiên γ = 19,10 KN/m
3
; 

dung trọng bão hòa γsat = 19,43 KN/m
3
; hệ 

số rỗng e = 0,775; lực dính c = 30 kN/m
2
; 

góc ma sát trong φ = 18
o
; hệ số Poisson ν 

= 0,35; chỉ số nén Cc = 0,189; chỉ số nở Cs 

= 0,063; ứng suất cố kết trước pc = 182 

kN/m
2
.

 

     

Hình 1. Biểu đồ kết quả thí nghiệm nén cố kết mẫu sét pha dưới dạng e – p và e – log(p). 

 

Để tiến hành phân tích so sánh, 03 

loại móng nông với kích cỡ khác nhau 

được chọn lựa tính toán (Bảng 1) với cùng 

ứng suất gây lún p = 90 kN/m
2
. Do kích 

cỡ khác nhau nên phân bố ứng suất khác 

nhau theo độ sâu và tương ứng là bề dày 

lớp đất chịu nén cũng như giá trị module 

tổng biến dạng chọn lựa tính toán theo 

ứng suất cũng có sự khác biệt. Ở đây, bề 

dày lớp đất chịu nén chọn lựa theo điều 

kiện ứng suất do tải trọng ngoài bằng 0,2 

ứng suất do trọng lượng bản thân và 

module tổng biến dạng là giá trị trung 

bình ở giữa lớp đất chịu nén với ứng suất 

ban đầu và sau khi chịu tải (Bảng 1). Áp 

lực tiêu chuẩn dưới đáy móng tính được 

RII = 299 kN/m
2
 nên thỏa điều kiện nền 

làm việc trong phạm vi đàn hồi. 
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Bảng 1. Kích thước móng, bề dày lớp chịu nén và module tổng biến dạng tương ứng (tính toán) 

STT Loại móng 
Kích thước Độ sâu đặt 

móng (m) 
Bề dày lớp 
chịu nén h 

(m) 

Module tổng 
biến dạng Eo 

(kN/m2) 
L (m) B (m) 

1 Móng vuông 2,0 2,0 -2,0 3,3 2465 

2 Móng chữ nhật 4,0 2,0 -2,0 4,25 2444 

3 Móng băng 22,0 2,0 -2,0 6,0 2394 

 

Độ lún của móng vuông theo các 

phương pháp tính toán và thể hiện như ở 

Hình 2. Kết quả tính toán cho thấy có sự 

khác biệt đáng kể trong giá trị độ lún ước 

lượng theo các phương pháp khác nhau. Ở 

đây, giá trị độ lún theo lý thuyết đàn hồi 

khi xem nền có bề dày vô hạn có giá trị 
lớn nhất (0,072 m) trong khi kết quả dự 

tính độ lún theo đường cong nén lún bán 

logarit khi xem nền là một lớp có giá trị 
nhỏ nhất (0,028 m). Bên cạnh đó, độ lún 

theo các phương pháp còn lại có giá trị 
khác biệt nhau không đáng kể. Ngoài ra, 

kết quả tính toán theo tổng lớp phân tố 

cho giá trị độ lún lớn hơn so với trường 

hợp chỉ tính cho một lớp. 

 Kết quả tính toán còn cho thấy các 

phương pháp tính với sơ đồ bài toán nén 

đất một chiều (không xét biến dạng do 

chuyển vị ngang) đều cho giá trị nhỏ nhất. 
Phương pháp phân chia độ lún thành hai 

thành phần (do nén ép thể tích và do đất 
nền dịch chuyển ngang) có xu hướng cho 

kết quả độ lún lớn hơn so với kết quả tính 

toán theo sơ đồ bài toán nén đất một chiều. 

 Độ lún của nền đất dưới móng hình 

chữ nhật (Hình 3) đều có giá trị lớn hơn so 

với kết quả tính toán cho móng vuông. 

Đặc điểm khác biệt trong giá trị độ lún dự 

tính tương tự như ở móng vuông. Trong 

trường hợp này, do ứng suất tác dụng gây 

phạm vi vùng chịu nén lún h lớn hơn cũng 

như ứng suất theo phương đứng gây lún 

giảm chậm hơn theo độ sâu. 

  

 
 

Hình 2. Độ lún (m) của nền dưới móng vuông theo các phương pháp khác nhau 
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Hình 3. Độ lún (m) của nền dưới móng hình chữ nhật theo các phương pháp khác nhau. 

 
Do việc thực nghiệm quan trắc 

chuyển vị của đất nền dưới móng khó 

khăn nên để khảo sát có thể tiến hành mô 

phỏng bằng phương pháp phần tử hữu 

hạn. Trong tính toán phân tích độ lún dưới 

móng băng, mô hình đàn hồi - dẻo lý 

tưởng (Mohr-Coulomb) được lựa chọn để 

so sánh với các phương pháp sử dụng 

module tổng biến dạng Eo và mô hình đất 

mềm (modified Cam clay) để so sánh với 

các phương pháp sử dụng chỉ số nén và 

chỉ số nén lại. 

 Dưới tác dụng của tải trọng ngoài, 

đất nền bị nén ép và giảm thể tích gây độ 

lún. Tuy nhiên, do sự chênh lệch áp lực 

theo phương đứng và phương ngang, một 

phần đất có thể bị chuyển vị ngang nếu 

diện gia tải giới hạn theo phương ngang. 

Phương pháp phần tử hữu hạn cho phép 

mô phỏng ứng xử theo các phần tử chia 

nhỏ nếu có thể mô phỏng được đặc điểm 

và xu hướng chuyển vị trong đất nền. Kết 

quả mô phỏng (Hình 4) cho thấy đất nền 

ứng xử chủ yếu trong phạm vi đàn hồi, 

vùng biến dạng dẻo không đáng kể. Kết 

quả ở Hình 6 cho thấy đất nền dưới móng 

băng bị chuyển vị ngang một phần và gây 

độ lún bổ sung. 

 Tổng hợp kết quả độ lún dưới móng 

băng theo các phương pháp và mô phỏng 

thể hiện như ở Hình 7. Từ kết quả mô 

phỏng, có thể thấy rằng giá trị độ lún theo 

mô hình modified Cam clay khi xem nền ở 

trạng thái cố kết thường có giá trị lớn nhất 
và đạt đến giá trị 0,089 m. Kết quả tính 

toán theo mô hình Mohr – Coulomb với 

giá trị module tổng biến dạng theo trạng 

thái ứng suất và mô hình modified Cam 

clay có xét đến giá trị OCR = 2,74 (ứng với 

pc = 182 kN/m
2
 và ứng suất do trọng lượng 

bản thân tại điểm giữa nền là σzg = 66,5 

kN/m
2
) cho độ lún xấp xỉ nhau (0,063 m). 

Như vậy, khi sử dụng chỉ số nén và chỉ số 

nén lại trong dự tính độ lún thì cần đặc biệt 
lưu ý xét chi tiết giá trị ứng suất cố kết 
trước, trong trường hợp cần thiết thì nhất 
thiết thì phân chia thành các lớp có mức độ 

quá cố kết khác nhau thì độ lún mới đạt 
được độ chính xác cần thiết. 

 Ngoài ra, các kết quả mô phỏng 

khác nhau đều cho thấy đất nền dưới 

móng đều có xu hướng chuyển vị ngang. 

Ở đây, xu hướng chuyển vị ngang bắt đầu 
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từ 0 kể từ mép móng và tăng dần theo độ 

sâu, sau đó lại giảm dần lại về 0 ở biên 

dưới. Chuyển vị ngang lớn nhất dưới mép 

móng được quan sát thấy ở độ sâu xấp xỉ 
một nửa bề rộng móng. 

 

 
 

Hình 4. Đặc điểm ứng suất tiếp tương đối dưới móng băng theo mô hình Mohr – Coulomb. 

 

 
 

Hình 5. Chuyển vị đứng trong nền đất dưới móng băng theo mô hình Mohr – Coulomb. 
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Hình 6. Chuyển vị ngang trong nền đất dưới mép móng băng theo mô hình Mohr – Coulomb. 

 

 

Hình 7. Độ lún (m) của móng băng theo các phương pháp khác nhau  

 

Trong đánh giá độ lún ổn định, ứng 

suất tác dụng là suất hữu hiệu nên chịu 

ảnh hưởng đáng kể của mực nước ngầm. 

Theo các tài liệu cơ bản về tính chứa nước 

của đất, đối với đất loại sét dẻo cứng đến 

cứng, trong đất không tồn tại nước tự do 

nên việc xét áp lực nước lỗ rỗng có thể 

dẫn đến các sai lầm. Để phân tích sâu hơn 

ảnh hưởng của mực nước ngầm lên giá trị 

độ lún dự tính, trong trường hợp đất nền là 

sét pha dẻo cứng – nửa cứng xem như 

không có nước tự do. Kết quả tính toán và 

mô phỏng đánh giá độ lún của nền dưới 

móng băng có xét và không xét mực nước 

ngầm tổng hợp như ở Hình 8. 

 Đối với mô phỏng bằng phần mềm 

hay tính toán, khi tính với cùng một giá trị 
bề dày lớp đất chịu nén thì độ lún ổn định 

0.068

0.041
0.050

0.170

0.075

0.054

0.077
0.085

0.063

0.089

0.063

.000

.020

.040

.060

.080

.100

.120

.140

.160

.180

e-p

(tổng lớp 

phân tố)

e-log(p)

(1 lớp)

e-log(p)

(tổng lớp 

phân tố)

nền vô 

hạn

nền giới 

hạn

lớp 

tương 

đương

2 thành 

phần

(1 lớp)

2 thành 

phần

(tổng lớp 

phân tố)

Plaxis -

MC

Plaxis -

CC

Plaxis -

CC

(có xét

OCR)

Đ
ộ 

lú
n 

(m
)



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

406  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

thu được sẽ như nhau khi có hay không có 

mực nước ngầm vì nền đất cố kết hoàn 

toàn và đặc trưng cơ lý chọn lựa không 

đổi. Ở đây, bài toán mô phỏng chọn bề 

dày như nhau trong trường hợp có và 

không có xét mực nước ngầm. Phương 

pháp lớp tương đương với bề dày lớp đất 

tương đương không phụ thuộc mực nước 

ngầm nên cho giá trị độ lún khác biệt 

không đáng kể (có sự khác biệt không 

đáng kể trong giá trị đặc trưng biến dạng 

theo trạng thái ứng suất hữu hiệu nên kết 

quả có khác nhau). 

 Đối với kết quả tính bằng giải tích 

theo các phương pháp khác nhau, bề dày 

lớp đất chịu nén chọn lựa theo ứng suất: 

khi độ sâu mực nước ngầm lớn, ứng suất 

do trọng lượng bản thân sẽ lớn hơn nên 

tương ứng bề dày lớp đất chịu nén ít lại. 

Hơn nữa, trạng thái ứng suất thay đổi thì 

giá trị Eo cũng thay đổi tương ứng. Về 

tổng thể, độ lún dự tính có xu hướng nhỏ 

hơn khi mực nước ngầm nằm sâu hơn. 

Như vậy, độ lún tỷ lệ với độ sâu mực 

nước ngầm chọn lựa tính toán. 

 

 

Hình 8. Độ lún (m) của móng băng theo các phương pháp khác nhau có xét và không xét ảnh 

hưởng mực nước ngầm 

  

Tổng hợp các trường hợp phân tích 

có thể thấy rằng việc tính toán theo sơ đồ 

bài toán nén đất một chiều đều cho giá trị 
độ lún bé hơn so với các trường hợp xem 

đất nền có chuyển vị ngang một phần và 

ảnh hưởng đến giá trị độ lún. 

 Điều ghi nhận thêm ở đây là khi 

mực nước ngầm hạ thấp thì kết quả dự 

tính theo các phương pháp đều cho giá trị 
độ lún nhỏ hơn trừ phương pháp lớp 

tương đương. Đối với diện gia tải đều 

khắp, khi mực nước ngầm hạ thấp, ứng 

suất do trọng lượng bản thân gia tăng nên 

có thể gây độ lún bổ sung. Trong trường 

hợp tính toán cho các móng có bề rộng 

giới hạn, xét điều kiện σzp = 0,2σzg, khi 

mực nước ngầm hạ thấp thì phạm vi vùng 

ảnh hưởng nhỏ lại nên kết quả cho giá trị 
độ lún bé hơn tương ứng. 

0.068

0.041
0.050

0.170

0.075
0.054

0.077
0.085

0.063

0.049

0.032
0.038

0.136

0.060 0.055 0.059 0.058 0.063

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

e-p

(tổng lớp 

phân tố)

e-log(p)

(1 lớp)

e-log(p)

(tổng lớp 

phân tố)

nền vô hạn nền giới 

hạn

lớp tương 

đương

2 thành 

phần

(1 lớp)

2 thành 

phần

(tổng lớp 

phân tố)

Plaxis -

MC

Đ
ộ

 l
ú

n
 (

m
)



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           407 

 Tuy vậy, độ lún (chuyển vị thẳng 

đứng) tại tâm móng từ kết quả mô phỏng 

khi xuất hiện vùng biến dạng dẻo trong 

nền đất sẽ có giá trị lớn hơn so với kết quả 

tính theo các sơ đồ bài toán một chiều. 

Giá trị độ lún khi xem độ lún bao gồm hai 

thành phần luôn cho giá trị độ lún lớn hơn 

cả so với các phương pháp khác (trừ 

trường hợp xem nền là vô hạn).  

4. NHẬN XÉT KẾT LUẬN  

 Từ kết quả chọn lựa đặc trưng biến 

dạng, bề dày lớp đất chịu nén theo trạng 

thái ứng suất và tính toán theo sơ đồ bài 

toán nén đất một chiều và hai chiều nhằm 

phân tích độ lún dưới móng nông có thể 

rút ra các kết luận chính như sau: 

• Độ lún theo kết quả đường cong nén e 

- log(p) khi xem nền là một lớp cho 

giá trị bé nhất. Ở đây cũng nên lưu ý 

rằng trong các tài liệu chỉ dẫn sử dụng 

phương pháp này việc tính toán 

thường chỉ tính cho nền một lớp. 

• Phương pháp phân chia độ lún thành 

hai thành phần cho giá trị độ lún lớn 

hơn nhưng khác biệt không đáng kể 

so với các phương pháp khác.  

• Độ lún khi xem nền là bán không gian 

vô hạn cho giá trị lớn nhất và lớn hơn 

đáng kể so với các kết quả dự tính 

theo các phương pháp khác. 

• Kết quả mô phỏng bằng Plaxis cho 

thấy đất nền dưới mép móng chuyển 

vị ngang. Phần chuyển vị ngang chủ 

yếu hướng về phía ngoài móng nên 

gây ra độ lún bổ sung. 

• Khi mực nước ngầm hạ thấp, độ lún 

có xu hướng có giá trị nhỏ hơn theo 

tất cả các phương pháp tính do bề dày 

lớp đất chịu nén nhỏ hơn (trừ phương 

pháp lớn tương đương). 

• Độ lún từ kết quả mô phỏng theo mô 

hình Mohr-Coulomb và mô hình 

modified Cam clay có xét đến OCR 

có giá trị xấp xỉ nhau. 

 Trong tính toán độ lún theo đường 

cong e-log(p) cần lưu ý giá trị pc ảnh 

hưởng đáng kể lên kết quả độ lún dự tính 

nên có thể gây sai số lớn trong kết quả. 

Ngoài ra, việc ước lượng giá trị pc phụ 

thuộc nhiều yếu tố như: cấp áp lực nén, vị 
trí chọn điểm uốn nên giá trị này có thể 

khác biệt và khó xác định chính xác. 

Phương pháp phân chia độ lún thành hai 

thành phần cho độ lún khác biệt không 

đáng kể so với các phương khác nên phù 

hợp sử dụng khi dự tính sự phân bố độ lún 

ở tâm và ở biên trong nền đắp (các 

phương pháp không ứng dụng được). 
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TƯƠNG QUAN GIỮA SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC VÀ 
SỨC KHÁNG XUYÊN CỦA SÉT MỀM 

Relasionship of undrained shear strength and penetration resistance  

of soft clay 
 

PGS. TS. Bùi Trường Sơn  
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM 

 
TÓM TẮT: Tương quan sức chống cắt không thoát nước và sức kháng xuyên của sét mềm 

được thể hiện thông qua giá trị các hệ số xuyên. Hệ số Nkt và tỷ số Nkt/σ’vo từ tương quan của 

sức chống cắt không thoát nước từ cắt cánh hiện trường và sức kháng mũi từ thí nghiệm xuyên 

điện trong sét mềm thay đổi theo độ sâu với dạng tuyến tính và hàm mũ. Hệ số N∆u thay đổi 

trong phạm vi hẹp và phù hợp sử dụng. Số liệu sử dụng phân tích có độ tin cậy cao và có giá trị 
tham khảo cho tính toán ổn định nền đất yếu của khu vực phía Nam. 

 
ABSTRACT: Relationship of undrained shear strength and penetration resistance of soft clay 

can be expressed with penetration coefficients. The coefficient Nkt and ratio Nkt/σ’vo from 

relationship of undrained shear strength from in-situ vane shear test and penetration resistance 

from piezocone are changed with depth complying to linear and exponential function. The 

coefficient N∆u changes within narrow range and it is suitable for using in practice. Data used 

for analysis is reliable and valuable for calculating stability of soft ground in Southern area. 

 
1. MỘT SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA 
SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG THOÁT 
NƯỚC VÀ SỨC KHÁNG XUYÊN 

Tương quan giữa sức chống cắt 

không thoát nước và sức kháng xuyên 

được đề cập nghiên cứu khá nhiều theo 

khu vực địa lý. Việc nghiên cứu đánh giá 

tương quan này thường thể hiện thông qua 

hệ số xuyên. Các hệ số xuyên được sử 

dụng để phân tích tương quan với sức 

chống cắt không thoát nước Su bao gồm 

[1], [2], [3], [4], [5]:  
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trong đó: qc - sức kháng mũi; qt - sức 

kháng mũi hiệu chỉnh; qe = qt – u2: sức 

kháng mũi có hiệu; u2 - áp lực nước lỗ 

rỗng đo sau mũi côn; uo - áp lực thủy tĩnh. 

Begeman (1965) đề nghị sử dụng 

giá trị ma sát hông đơn vị fs để ước tính 

Su. Cleveland (1971) và Wesley (1967) 

cho rằng fs= (1,19÷1,28)Su. Robertson và 

Campanella (1984, 2010) xem xét đề nghị 
giá trị ma sát bằng sức chống cắt mẫu xáo 

trộn. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc 

đánh giá chọn lựa giá trị fs nên tương quan 

này ít được quan tâm nghiên cứu. 

Keaveny và Michell trên cơ sở lý 

thuyết hố dãn nở của Vesic cho rằng 

Nk=11 đối với kết quả xuyên cơ và Nk=15 

đối với kết quả xuyên điện. Kjektad và 

cộng sự (1978) qua phân tích kết quả thí 

nghiệm nén ba trục của đất sét quá cố kết 

nhận thấy rằng giá trị Nk là 17. Lunn và 

Kleven (1981) cho rằng đối với đất sét cố 

kết thường, giá trị Nk từ 11 đến 19, trung 

bình: 15. 
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Aas và cộng sự (1986) giới thiệu 

tương quan giữa Nkt và chỉ số dẻo Ip với 

giá trị trung bình của cường độ chống cắt 

không thoát nước từ thí nghiệm nén ba 

trục, cắt trực tiếp và thí nghiệm nén ba 

trục theo lộ trình mở rộng. Với thí nghiệm 

nén ba trục: Nkt= 8 đến 16 ứng với chỉ số 

dẻo thay đổi từ 30 đến 50%. La Rochell 

(1988) không tìm thấy tương quan giữa 

Nkt và Ip mà tìm thấy Nkt = 11 đến 18. 

Trong khi đó, Rad và Lunn (1988) tính 

toán Su từ thí nghiệm nén ba trục và tìm 

được Nkt từ 8 đến 29. Powell và 

Quaterman (1988) dựa trên thí nghiệm 

nén ba trục cho rằng Nkt thay đổi từ 10 

đến 20 và phụ thuộc vào chỉ số dẻo Ip. 

Các tổng kết cho thấy giá trị Nk và 

Nkt dao động trong khoảng 10 ÷ 20. Tuy 

nhiên, giá trị Nkt dao động trong phạm vi 

khá rộng. Sau đó, Luke (1995) tiến hành 

nghiên cứu trên đất sét Đan Mạch và cho 

kết quả Nkt từ 8,5÷12, trung bình: 10.  

Sennest và cộng sự (1982) đề xuất 

việc sử dụng sức kháng mũi xuyên có hiệu 

qe khi tính toán Su và cho rằng Nke = 9 ± 3. 

Lunne và cộng sự (1985) cho rằng Nke 

thay đổi từ 1 ÷ 13 và có quan hệ với thông 

số áp lực lỗ rỗng Bp. Karlsrud và cộng sự 

(1996) sử dụng thí nghiệm nén ba trục 

đẳng hướng trên các mẫu đất lấy bằng 

phương pháp mẫu khối cho rằng Nke có 

quan hệ tuyến tính với Bq.  

Bằng cách sử dụng phương pháp 

tiếp cận lý thuyết và bán lý thuyết dựa trên 

lý thuyết hố dãn nở, quan hệ giữa ∆u và Su 

được đề xuất bởi Vesic, 1972; Battaglio 
và cộng sự, 1981; Rapholph và Wroth, 
1979 như biểu thức (1). N∆u theo lý thuyết 

trong khoảng 2 ÷ 20. Lunne và cộng sự 

(1985) nhận thấy rằng N∆u và Bq có tương 

quan rõ ràng và N∆u thay đổi từ 4 ÷ 10. Ở 

đây: / ( )
q t vo

B u q σ= ∆ − . 

Bằng cách sử dụng giá trị Su từ thí 

nghiệm nén ba trục trên các mẫu khối, 

Karlsrud và cộng sự (1996) thu được N∆u 

từ 6 ÷ 8 và không phụ thuộc vào hệ số áp 

lực lỗ rỗng Bq. 

Schmertmann (1975), Lunne và 

Eide (1978) kiến nghị giá trị Nk, Nkt đối 

với các dạng đất ở những vùng khác nhau 

nên thiết lập trên những tương quan cục 

bộ. Hơn nữa, hệ số Nkt có khi không phải 

là hằng số cho dù trong cùng một lớp đất 

mà có thể là một hàm theo độ sâu. 

2. TƯƠNG QUAN SỨC CHỐNG CẮT 
KHÔNG THOÁT NƯỚC VÀ KẾT 
QUẢ XUYÊN TĨNH CỦA SÉT MỀM 
BÃO HÒA NƯỚC MỘT SỐ KHU 
VỰC PHÍA NAM 

Việc xác định sức chống cắt không 

thoát nước của đất sét (Su) từ kết quả thí 

nghiệm xuyên tĩnh đã được sử dụng rộng 

rãi, chủ yếu dựa vào hai phương pháp 

chính căn cứ trên cơ sở lời giải lý thuyết 

và phương pháp tương quan thực nghiệm. 

Do lời giải lý thuyết còn nhiều hạn chế vì 

ứng xử của đất ở hiện trường phụ thuộc 

đáng kể vào trạng thái và lịch sử ứng suất, 

mức độ đồng nhất, độ nhạy của đất, nên 

phương pháp tương quan thực nghiệm 

được ưu tiên sử dụng.  

Sức chống cắt không thoát nước của 

đất sét thường được xác định theo nhiều 

phương pháp khác nhau như thí nghiệm 

nén ba trục theo sơ đồ UU, CU, nén nở 

hông, cắt cánh hiện trường và kết quả thí 

nghiệm phụ thuộc vào tốc độ biến dạng, 

mức độ đồng nhất của đất, lịch sử ứng 

suất, kiểu phá hoại. 

Đối với đất sét mềm bão hòa nước, 

việc lấy mẫu khó bảo đảm tính nguyên 

dạng. Nếu mẫu bị xáo động, sức chống cắt 

không thoát nước suy giảm và hệ số xuyên 

cũng giảm. Vì vậy, phương pháp cắt cánh 
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hiện trường (VST) được xem là hợp lý để 
đánh giá tương quan vì sự xáo động được 

hạn chế trong quá trình thí nghiệm. Ở đây, 

các kết quả thí nghiệm cắt cánh hiện 
trường được hiệu chỉnh theo chỉ số dẻo Ip 

(Bjerrum, 1972). 

Các kết quả thí nghiệm cắt cánh 
hiện trường và thí nghiệm xuyên tĩnh cho 
thấy sức chống cắt không thoát nước Su và 
sức kháng mũi qt có khuynh hướng tăng 

theo độ sâu và có xu hướng tương tự nhau 
như trên Hình 1 và 7. 

Biểu đồ tương quan giữa sức chống 

cắt không thoát nước và sức kháng xuyên 

trong sét mềm ở khu vực Cà Mau thể hiện 

từ Hình 2 đến Hình 6. Tại khu vực này, từ 

giá trị hệ số xuyên Nkt theo qt, Nke theo qe 
và N∆u theo ∆u của lớp bùn sét có thể thấy 

rằng Nkt thay đổi từ 10 đến 25; Nke thay 
đổi từ 4,5 đến 16 và N∆u thay đổi từ 6,5 
đến 14. 

. 

 
 

Hình 1. Biểu đồ phân sức chống cắt không thoát nước Su (VST) và sức kháng mũi qt trong sét 

mềm theo độ sâu tại khu vực Nhà máy khí – điện - đạm Cà Mau. 
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Các kết quả phân tích hệ số xuyên 
của lớp bùn sét khu vực Cà Mau theo các 

phương pháp khác nhau có thể tóm tắt như 
trong Bảng 1. 

Bảng 1. Tóm tắt hệ số xuyên khu vực Cà mau 

Hệ số 
xuyên 

Phạm vi 
Trung 
bình 

Hệ số tương 
quan R2 

Hệ số 
phân tán 

Số lượng 
dữ liệu 

Nkt 10 ÷ 25 15,6 0,86 0,27 339 

Nke 4,5 ÷ 16 9,8 0,83 0,33 325 

N∆u 6,5 ÷ 14 10 0,65 0,25 266 

Nk 5,5 ÷17 10 - 0,37 172 

Nkt (UU) - 21,4 0,74 0,20 7 

 

      
          

Hình 2. Hệ số xuyên Nkt  theo Su (VST) và qt 
(khu vực Nhà máy khí – điện - đạm Cà Mau) 

Hình 3. Hệ số xuyên Nke  theo Su (VST) và qe 

(khu vực Nhà máy khí – điện - đạm Cà Mau) 

Hình 4. Hệ số xuyên N∆u  theo Su (VST) và ∆u 
(khu vực Nhà máy khí – điện - đạm Cà Mau). 

Hình 5. Hệ số xuyên Nk  theo Su (VST) và qc 
của thí nghiệm xuyên cơ (khu vực Nhà máy 

khí – điện - đạm Cà Mau). 
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Hình 6. Hệ số xuyên Nkt từ kết quả thí nghiệm nén ba trục UU  và qt (khu vực Nhà máy khí – 
điện - đạm Cà Mau) 

 

Biểu đồ tương quan sức chống cắt 

không thoát nước và sức kháng xuyên 

trong sét mềm tại khu vực Tân Sơn Nhất – 
Bình Lợi, Tp. Hồ Chí Minh thể hiện từ 

Hình 8 đến 11. Ở đây, hệ số xuyên Nkt 

theo qt, Nke theo qe và N∆u theo ∆u của lớp 
bùn sét cho kết quả Nkt thay đổi từ 14 đến 
16; Nke thay đổi từ 8 đến 24; và N∆u thay 
đổi từ 12 đến 18. 

 
Bảng 2. Tóm tắt hệ số xuyên khu vực Tân Sơn Nhất – Bình Lợi, Tp. Hồ Chí Minh 

Hệ số 
xuyên 

Phạm vi 
Trung 
bình 

Hệ số tương 
quan R2 

Hệ số phân 
tán 

Số lượng 
dữ liệu 

Nkt 14 ÷ 26 18,5 0,86 0,20 44 

Nke 8 ÷ 24 13,1 0,35 0,33 44 

N∆u 12 ÷ 18 14,7 0,86 0,20 44 

Nkt (UU) - 28,6 0,66 0,25 15 
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Hình 7. Biểu đồ phân bố sức chống cắt không thoát nước Su (VST)  và sức kháng mũi trong sét 

mềm theo độ sâu tại khu vực Tân Sơn Nhất – Bình Lợi (Tp.HCM) 

 

   

              

Hình 8. Hệ số xuyên Nkt  theo Su (VST) 
và qt (khu vực Tân Sơn Nhất –  

Bình Lợi) 

Hình 9. Hệ số xuyên Nke  theo Su (VST) 
và qe (khu vực Tân Sơn Nhất –  

Bình Lợi) 
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Từ các biểu đồ tương quan giữa sức 
chống cắt không thoát nước Su và sức 
kháng mũi xuyên qt trong lớp sét mềm bão 
hòa nước của hai khu vực đặc trưng, có 

thể thấy rằng giá trị các hệ số biến động 

và khác biệt đang kể so với các tổng kết ở 

khu vực khác. Do sức chống cắt không 

thoát nước của sét mềm bão hòa phụ thuộc 

vào trạng thái ứng suất [9] nên có thể đánh 

giá sự biến động của giá trị này theo trạng 

thái ứng suất. Giá trị tỷ số (Nkt/σ’vo) theo 

độ sâu ở hai khu vực được tổng hợp và thể 

hiện ở Hình 12 và 13. Ở đây, tỷ số này 

dao động trong phạm vi hẹp ở các độ sâu 

lớn, khu vực đất ở trạng thái cố kết 

thường. Giá trị này này dao động trong 

phạm vi rộng ở khu vực gần bề mặt, để 

phân tích sâu hơn cần phải tổng hợp chi 

tiết hơn. 

 

    
 

  

Hình 10. Hệ số xuyên N∆u  theo Su (VST)  và ∆u 
(khu vực Tân Sơn Nhất – Bình Lợi). 

Hình 11. Hệ số xuyên Nkt  từ kết quả thí nghiệm 
nén ba trục UU và qt (khu vực Tân Sơn Nhất – 

Bình Lợi) 

Hình 13. Tỷ số Nkt /σ’vo  theo độ sâu tại 
khu vực Tp. HCM 

Hình 12. Tỷ số Nkt /σ’vo  theo độ sâu tại khu 
vực Cà Mau 
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Kết quả tổng kết và xây dựng các 

biểu đồ tương quan cho thấy khoảng thay 

đổi của Nkt khá rộng, từ 10 đến 26; N∆u có 

phạm vi thay đổi nhỏ nhất từ 6,5 – 18; Nke 

có khoảng thay đổi trung bình giữa Nkt và 

N∆u, từ 4,5 đến 24. Tương tự cho Nk của kết 

quả xuyên tĩnh cơ thay đổi từ 5,5 đến 17. 

Tuy nhiên, sai số trong thí nghiệm xuyên 

cơ thường khó kiểm soát, đặc biệt trong sét 

mềm đến dẻo mềm do ma sát cần [8]. 

Trong các lớp sét mềm bão hòa 

nước, giá trị áp lực nước lỗ rỗng u2 đo 

được chiếm tỷ lệ khá lớn, khoảng 50% 

đến 70% giá trị qt. Do đó, giá trị (qt – u2) 

có thể gây sai số đáng kể và giá trị Nke sẽ 

có độ phân tán lớn. Ngoài ra, do dao động 

trong phạm vi hẹp hơn nên sử dụng giá trị 
N∆u trong dự báo sức chống cắt không 

thoát nước của đất sét mềm bão hòa nước 

sẽ thuận lợi hơn. Cần lưu ý đến việc xác 

định mực nước trong đất để tính toán 

chính xác giá trị áp lực thủy tĩnh uo, tuy 

nhiên, giá trị này có thể xác định theo kết 

quả đo tiêu tán trong thí nghiệm này và 

thường độ sâu mực nước ngầm trong sét 

mềm dao động trong khoảng 0,2 đến 0,5 

m [9].  

Giá trị Nkt (UU) theo thí nghiệm ba 

trục UU khá lớn. Thông thường khoảng 

1,5 lần giá trị Nkt theo thí nghiệm cắt cánh 

hiện trường. Mức độ xáo động của mẫu 

càng lớn thì giá trị Nkt (UU) càng lớn. 

Su theo tương quan thí nghiệm 

CPTu với giá trị Nkt = 12 và từ thí nghiệm 

cắt cánh hiện trường ở khu vực Nhà Bè, 

Tp.HCM thể hiện trên Hình 14. 

 

 

Hình 14. Su theo độ sâu từ thí nghiệm VST và CPTu với Nkt=12. 

z = 0.4418Su - 0.0084 (m)
R2 = 0.95

Hay: Su = 2.263z + 0.019 (kPa)
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Biểu đồ Hình 14 cho thấy giá trị Su 

trực tiếp từ VST và theo tương quan với 

CPTu  với Nkt = 12 có sự khác biệt. Căn 

cứ giá trị Su trực tiếp từ VST và qt, tiến 

hành phân tích ngược giá trị Nkt ứng với 

các độ sâu khác nhau. Giá trị Nkt và tỷ số 

Nkt/σ’vo theo độ sâu thể hiện ở Hình 15. 

Kết quả phân tích ngược cho thấy giá 

trị Nkt thay đổi và có thể biểu diễn thành 

hàm số theo độ sâu. Tương quan của tỷ số 

(Nkt/σ’vo) theo độ sâu chặt chẽ hơn so với 

quan hệ tuyến tính của Nkt và độ sâu và có 

thể thể hiện bằng phương trình:  

d

vo

kt zc
N

−

= .
'

σ

.  

với: c = 1,02 và d = 0,6557; z - độ sâu 

(m).

 

 

Hình 15. Giá trị Nkt và tỷ số Nkt/σ’vo theo độ sâu 

 
3. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở các tương quan giữa sức 

chống cắt không thoát nước và sức kháng 

xuyên từ thí nghiệm hiện trường trong sét 

mềm bão hòa nước ở hai khu vực đặc 

trưng, có thể rút ra các kết luận chính như 

sau: 

- Giá trị Nkt theo kết quả cắt cánh 

hiện trường có hiệu chỉnh theo chỉ số dẻo 

và xuyên tĩnh điện thay đổi theo độ sâu và 

có thể được biểu diễn như hàm tuyến tính 

theo độ sâu. 

- Tỷ số (Nkt/σ’vo) thay đổi phi tuyến 

theo độ sâu và biến động trong phạm vi 

hẹp ở khu vực cố kết thường. 

- Giá trị N∆u thay đổi trong phạm vi 

hẹp hơn (từ 10 đến 14,7) so với các giá trị 
hệ số xuyên khác. 
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PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH TƯỜNG VÂY HỐ ĐÀO SÂU THEO KẾT QUẢ 
THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT 

The analysis of the wall stability is based on the standard penetration test  
 

 PGS. TS. Võ Phán, KS. Nguyễn Kim Lập Trường 

                                                                          Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM 

 
TÓM TẮT: Việc phân tích ổn định tường vây dựa vào mô hình thực sự là bước đầu tiên quan 

trọng cho ta cái nhìn tổng quát về ứng xử của tường vây trong đất như thế nào? Để từ đó ta có 

những giải pháp hợp lí trong thiết kế tránh những rủi ro trong thi công.  

Để làm được việc đó việc lựa chọn một mô hình để mô phỏng và chọn thông số đầu vào sao cho 

chuyển vị tường vây gần với thực tế là thực sự cần thiết. Vì vậy trong bài báo này sẽ so sánh sự 

làm việc của 2 mô hình thường dùng để tiên đoán chuyển vị của tường vây hố đào sâu nhà cao 

tầng là mô hình Hardening Soil và Mohr-Coulomb và thông số mô đun đàn hồi E sẽ được lấy 

theo tương quan SPT, kết quả sẽ được so sánh với Quan trắc để kiểm nghiệm. 

 
ABSTRACT: The analysis of the wall stability is based on the model, the first important step to 

give an overview of the behavior of the diaphragm wall in the soil? So that we have reasonable 

solutions in the design avoiding the risks in construction. 

To do that, choosing a model and parameter input of model, to simulate close to reality, is 

really necessary. Therefore, in this paper, we will compare the work of two models commonly 

used to predict the displacement of diaphram wall for deep excavation: Hardening Soil and 

Mohr-Coulomb models, and The parameter modun E will be choosing based on standard 

penetration test (SPT). The results will be compared with the monitoring data for testing. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay việc đô thị hóa ngày càng 

phát triển, mật độ dân số ngày càng tăng 

trong các thành phố lớn hiện nay vì vậy 

không gian sử dụng không gian ngầm là 

một nhu cầu không thể thiếu. Ngoài việc 

chịu tác động của tải sử dụng thì công trình 

còn phải chịu các tải bên ngoài gây ra. 

Trong không gian đô thị chật hẹp, việc thi 

công các công trình ngầm này sẽ thêm phần 

phức tạp, có thể gây ảnh hưởng tới các công 

trình lân cận nếu không tính toán chuyển vị 
và thi công tường vây một cách kĩ lưỡng có 

thể xảy ra nhiều sự cố ngoài ý muốn. 

Vì đó việc tiên đoán chuyển vị tường 

vây thực sự rất quan trọng không những 

cho công trình đang thi công mà còn cho 

các công trình hiện hữu xung quanh. Do đó 

việc lựa chọn mô hình mô phỏng và lựa 

chọn thông số chính xác, đánh giá được 

bản chất của loại đất đó thực là rất cần thiết 

cho tiên đoán này. Vì vậy ở bài báo này sẽ 

so sánh sự làm việc của 2 mô hình HS và 

MC với thông số đầu vào mô đun đàn hồi 

E lấy theo thí nghiệm SPT. Kết quả sẽ 

được phân tích ngược từ quan trắc để xem 

việc lấy mô đun E theo tường quan SPT 

như vậy là ổn chưa? 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thu thập tài liệu các bài báo nghiên 

cứu trước đây. 

Dùng phần mềm Plaxis để mô 

phỏng và phân tích. 

Dùng quan trắc để so sánh kết quả 

mô phỏng. 
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3. TỔNG QUAN MỘT SỐ LƯU Ý VỀ 
CHUYỂN VỊ NGANG TƯỜNG VÂY 

Muốn dự báo chuyển vị ngang, nhất 
thiết phải tính toán “ đúng và đủ” độ cứng 
của cả hệ thống (Cây chống, Tường gông, 
Loại đất thậm chí cả biện pháp thi công). 
Độ cứng của hệ thống cần xét đến cả 
không gian của hệ cây chống, của đất 
(Khoảng cách cây chống ngang, chống 
đứng, tỷ lệ hố đào).  

Trong tính toán chuyển vị ngang 
trình tự giai đoạn đào phải được đưa vào 
bằng cách nào đó vào biểu thức độ cứng.  

Độ cứng có liên quan đến cả đất sau 
tường vây (cứng hay mềm có xảy ra hiệu 
ứng vòm hay không). 

Độ cứng có thể phải xét từng quan 
điểm của phương pháp mô phỏng (Huy 
động hay không, ít hay nhiều độ bền, thoát 
nước hay không thoát nước). 

Để phân tích tính toán hố đào sâu thì 
nó bao gồm các tính toán có liên quan đến 
độ ổn định, biến dạng và cường độ. 

4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  
4.1. Tính toán ổn định  

a. Kiểm tra ổn định chống phun 
trào.  

Công thức:  
 �

 
 
 
 
 

Trong đó : 
ic: Độ dốc thủy lực tới hạn của khối 

đất ở đáy hố; 
Gs:  Tỉ trọng hạt của đất; 
e:  Hệ số rỗng trung bình của đất 

dưới đáy hố đào; 

 
(3) 

 
Trong đó: 

i : Độ dốc thủy lực chảy thấm của 
đất đáy hố; 

L : Độ dài đường chảy của dòng 
thấm ngắn nhất; 

hw : chênh lệch cột nước giữa trong 
và ngoài  đáy hố đào. 

b. Kiểm tra chống trồi đồng  thời
kể đến c và φ. 

 Công thức: 
  
 

 
 
Trong đó:  
D:  Độ chôn sâu của thân tường. 
H: Độ đào sâu của hố móng. 
q: siêu tải mặt đất. 
γ1: trị bình quân trọng lượng tự 

nhiên của các lớp đất bên ngoài hố đào 
tường tính từ đáy tường đến mặt đất. 

γ2: trị bình quân trọng lượng tự nhiên 
của các lớp đất bên trong hố đào tường tính 
từ đáy tường đến mặt đáy hố đào. 

Nq, Nc hệ số tính toán khả năng chịu 
lực giới hạn của đất. 

Thường có thể lấy KL ≥ 1,2 -1,3. 
Dùng công thức Prandtl Nq , Nc  lần 

lượt là: 
 

 
(5) 

 
 

 
 

(1) 

(2) 

(4) 
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Nếu dùng công thức của Terzaghi thì: 
 
 

(6) 
 

 
 

c. Tính toán ổn định chống lật: 
Hệ số an toàn chống lật: 

 
 

 
 

Trong đó: 
Fp: Hệ số an toàn chống lật. 
Mr: Moment chống lật. 
Md: Moment gây lật. 
Pa: Lực gây lật. 
La: khoảng cách từ điểm đặt lực gây 

lật đến tầng khung chống dưới cùng. 
Ms: moment tường chắn. 
Pp: lực chống lật. 
Lp: khoảng cách từ điểm đặt lực 

chống lật đến tầng khung chống dưới cùng. 

4.2. Tính biến dạng 
Đã có nhiều phương pháp nghiên 

cứu để xác định chuyển vị biến dạng của 
kết cấu chống giữ cũng như của đất nền. 
Một số phương pháp phổ biến thường gặp 
như phương pháp dầm trên nền đàn hồi, 
Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM), 
cũng như một số phương pháp từ công 
thức kinh nghiệm của Clough, O'Rourke, 
Ou Yang,… 

a. Chuyển vị ngang của tường chắn 
Clough và O’Rourke đã đưa ra kết 

luận rằng trong một hố đào sâu điển hình 
thì chuyển vị ngang của tường tỉ lệ thuận 
với chiều rộng của hố đào sâu. Điều này 

được giải thích là khi chiều rộng của hố đào 
càng lớn thị sự mất cân bằng lực càng 
chênh lệch do đó chuyển vị ngang càng lớn. 

 

 
Hình 1: Biều đồ quan hệ giữa chuyển vị và độ 
cứng của tường chắn, kích thước hố đào theo 

Clough và O’Rourke (1990) 
 

Ou và các đồng nghiệp (1993) đưa 
ra biểu đồ quan hệ giữa chuyển vị tường 
chắn và chiều sâu hố đào, thì chuyển vị 
ngang hố đào sâu khoảng từ 0.2-0.5% 
chiều sâu hố đào. 

 
Hình 2: Biểu đồ quan hệ giữa chuyển vị tường 

chắn và độ sâu hố đào theo Ou và các đồng 
nghiệp (1993) 

 
b. Chuyển vị của đất nền 
Phương pháp của Peck 1969, khi 

tường chắn chuyển vị, sẽ gây nên chuyển 
vị của đất bên ngoài hố đào, các phương 
pháp kinh nghiệm thường được sử dụng 
để tính toán ra độ lún của đất nền. 

(7) 
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Hình 3. Biểu đồ thực nghiệm để dự tính độ lún 

của đất quanh hố đào (Peck 1969). 
 
Vùng I: Cát và đất sét cứng (Cu > 

30kPa) trình độ thi công trung bình. 
Vùng II: Sét rất Mềm tới mềm 

(Cu<30kPa); 

Vùng III: Sét rất mềm tới mềm ở 
độ sâu dưới đáy hố móng. 

H độ sâu đáy hố móng. 
S là khoảng cách từ điểm dự tính lún 

tới vách hố móng  
δ độ lún cần tính. 

4.3. Tính toán cường độ   
Có nhiều lý thuyết để tính toán áp 

lực đất tác dụng vào tường chắn ở đây xin 
giới thiệu thuyết tính toán áp lực đất của 
Rankine : 

Tính áp lực đất theo thuyết Rankine: 
Nguyên lí cơ bản của thuyết Rankine 

Lý thuyết cân bằng giới hạn của đất: 
 

 
  

 

 
Hình 4. Trạng thái chủ động và bị động Rankine 

 
5. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CÔNG 
TRÌNH HITC BẾN VÂN ĐỒN, QUẬN 
4, TP.HCM   
5.1. Giới thiệu về công trình 
        Công trình để phân tích trong bài báo 

này là “Công trình chung cư kết hợp 
thương mại bến Vân Đồn”, nằm tại số 
278-283 bến vân đồn phường 2, Quận 4 
TP.HCM, nằm ngay mặt tiền đại lộ bến 
Vân Đồn. 

 
 
 

(8) 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           423 

5.2. Mặt cắt và đặc trưng cơ lý của các lớp đất tại vị trí xây dựng  

 

Hình 5: Mặt cắt ngang địa chất 

 

 
Hình 6. Mặt bằng bố trí ống ICL quan trắc 

 

Mặt cắt mô phỏng cắt ngang qua 2 vị trí ICL 8 và ICL3 với ống ICL 8 được cắm 

ngoài đất và ICL 3 được đặt bên trong tường vây. 

Lớp  (Đ) là lớp đất san lấp. 

Lớp (1) là lớp bùn sést.  

Lớp (2) là lớp sét pha trạng thái dẻo cứng.  

Lớp (3) là lớp cát pha trạng thái dẻo. 

Lớp (4) là lớp cát hạt mịn và kết cấu chặt vừa. 

Lớp (5) là lớp sét trạng thái dẻo cứng. 

Lớp (6) là lớp cát hạt mịn- trung kết cấu chặt vừa.  

Lớp (7) là lớp trạng thái nửa cứng đến cứng. 

Lớp (8) là lớp cát hạt mịn- thô kết cấu chặt.  

Lớp (9) là lớp sét trạng thái cứng. 

Thời điểm khoang khảo sát là vào mùa mưa MNN  ổn định ở độ sâu từ 1.1m – 

1.4m 
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Bảng 1. Thông số mô hình đất Hardening Soil 

              Lớp đất 
 
Đặc trưng 

LỚP Đ 
Đất san 

lấp. 

LỚP 1 
Bùn Sét 

 

LỚP 2 
Sét Pha 

 

LỚP 3 
Cát pha 

 

LỚP 4 
Cát hạt 

mịn 

LỚP 5 
Sét dẻo  
cứng 

LỚP 6 
Cát hạt 

mịn 

Ứng xử   DRAIN  UNDRAIN UNDRAIN DRAIN DRAIN UNDRAIN DRAIN 

DÀY m 2 5.2 1.6 5.9 3.5 2.4 19.4 

γ unsat KN/m
3
 17.82 15.54 18.58 19.41 19.97 18.47 20 

γ sat KN/m
3
 18.4 16 19.2 20 20.53 18.62 20.82 

Kx=Ky m/ ngày 86.4 0.864 8.64E-04 8.64E-02 8.64E-03 8.64E-05 8.64 

E
ref

 50 Kpa 20000 16200 25500 18000 40000 50800 42500 

E
ref

 oed Kpa 20000 16200 25500 18000 40000 50800 42500 

E
ref

 ur Kpa 60000 48600 76500 54000 120000 152400 127500 

m  - 0.5 0.86 0.8 0.6 0.5 0.8 0.5 

c Kpa 1 cu =18.7 c’cu =16.3 c
tc
 =9.5 c

tc
 =5.3 c’cu =25.4 c

tc
 =4.8 

φ o 30 φu =1.4 φ’cu =24.05 φ tc
 =22.2 φ tc

 =25.2 φ’cu =24.1 φ tc
=26.1 

ψ o 0 0 0 0 0 0 0 

ν  - 0.3 0.35 0.3 0.3 0.3 0.35 0.3 

Pref Kpa 100 100 100 100 100 100 100 

Rinter  - 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 

SPT số búa 0 0 12.75 9 20 13 17 

 
Bảng 2: Thông số mô hình đất Mohr - Coulomb 

             Lớp đất 
 
Đặc trưng 

LỚP Đ 
Đất san 

lấp. 

LỚP 1 
Bùn Sét 

 

LỚP 2 
Sét Pha 

 

LỚP 3 
Cát pha 

 

LỚP 4 
Cát hạt 

mịn 

LỚP 5 
Sét dẻo  
cứng 

LỚP 6 
Cát hạt mịn 

Ứng xử   DRAIN UNDRAIN UNDRAIN DRAIN DRAIN UNDRAIN DRAIN 

DÀY m 2 5.2 1.6 5.9 3.5 2.4 19.4 

γ unsat KN/m
3
 17.82 15.54 18.58 19.41 19.97 18.47 20 

γ sat KN/m
3
 18.4 16 19.2 20 20.53 18.62 20.82 

Kx=Ky m/ngày 86.4 0.864 8.64E-04 8.64E-02 8.64E-03 8.64E-05 8.64 

E
ref

 Kpa 20000 16200 25500 18000 40000 50800 42500 

m  - 0.5 0.86 0.8 0.6 0.5 0.8 0.5 

c' Kpa 1 cu =18.7 c’cu =16.3 c
tc
 =9.5 c

tc
 =5.3 c’cu =25.4 c

tc
 =4.8 

φ' o 30 φu =1.4 φ’cu =24.05 φ tc
 =22.16 φ tc

 =25.2 φ’cu =24.12 φ tc
 =26.1 

ψ o 0 0 0 0 0 0 0 

ν  - 0.3 0.35 0.3 0.3 0.3 0.35 0.3 

Pref Kpa 100 100 100 100 100 100 100 

Rinter  - 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 

SPT số búa 0 0 13 9 20 13 17 
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5.3. Kết quả tính toán theo mô phỏng và kết quả quan trắc  

Giai đoạn đào đất xuống cao độ -1.6m và hạ mực nước ngầm đến cao độ -1.7m 

 

       

Giai đoạn đào đất xuống cao độ -5.1m và hạ mực nước ngầm đến cao độ -5.2m 

        
Giai đoạn đào đất xuống cao độ -7.4m và hạ mực nước ngầm đến cao độ -7.5m 
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Giai đoạn đào đất xuống cao độ -7.75m và -9.65m hạ mực nước ngầm  

đến cao độ -9.75m 
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Bảng 3: So sánh chuyển vị ngang của HS và MC với Quan trắc ICL3 và ICL 8 

Giai đoạn 
thi công 

Chu kỳ 
quan 
trắc 

Kết quả chuyển vị ngang lớn nhất (mm) 
sai lệch so với kết 
quả quan trắc % 

Mô hình MC Mô hình HS 
Quan Trắc ICL3 

ICL 8 
Mô hình 

MC 
Mô hình 

HS 

Đào đến 

-1.6m 
CK9 

9.02 14.85 1.51 597.35 983.44 

9.17 14.95 3.04 301.64 491.78 

Đào đến 

-5.1m 
CK16 

19.45 18.46 1.6 1215.63 1153.8 

19.79 25.69 0.8 2473.75 3211.25 

Đào đến 

-7.4m 
CK23 

22.27 20.4 6.6 337.42 309.09 

22.6 20.98 3.93 575.06 533.84 

Đào đến 

-9.65m 
CK29 

23.43 18.4 7.78 301.16 236.50 

26.84 26.08 3.99 672.68 653.63 

 
Nhận xét: 

Từ kết quả bảng 3 ta thấy rằng việc 

Mô phỏng theo mô hình MC cho kết quả ở 

giai đoạn -5.1 m trở lên gần quan trắc hơn 

HS. Còn từ - 5.1m trở xuống HS cho 

chuyển vị và hình dạng gần với quan trắc 

hơn. 

Cũng có thể lí giải việc giai đoạn 

đầu tiên MC cho kết quả gần hơn HS là vì 

Mô hình MC không thay đổi Mô đun đàn 

hồi E theo chiều sâu như HS, vì vậy từ độ 

sâu tham chiếu trở lên Mô đun đàn hồi của 

mô hình MC lớn hơn HS nên cho ra kết 

quả chuyển vị nhỏ hơn gần với thực tế 

quan trắc hơn, tuy nhiên về hình dạng 

chuyển vị thì HS cho hình dạng đúng như 

là tường vây làm việc như một công son 

có chuyển vị lớn ở đỉnh tường thay vì ở 

bụng tường như kết quả của MC. 

6. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 

1. Mô hình Hardening soil cho kết 

quả gần quan trắc so với mô hình Mohr 

Coulomb ở giai đoạn đào -5.1m trở về 

sau. Kết quả chuyển vị ngang lớn nhất của 

HS chênh lệch % với quan trắc lần lượt tại 

các cao độ đáy đào -5.1m, -7.4m, -9,65m 

là 309,09% và 236,5% và 273,88%. 

2. Mô hình Mohr- Coulomb cho kết 

quả gần với quan trắc hơn Hardening soil 

ở giai đoạn đầu tiên kết quả chuyển vị 
ngang lớn nhất của MC so với quan trắc 

tại giai đoạn đào -1.6m là 597,3% . 

3. Việc lựa chọn môđun E theo SPT 

cho đất cát có thê lấy từ 2000-3000 N, đối 

với đất sét pha : 1500~2000 N, với sét 

cứng : 3000~4000 N.  

6.2. Kiến nghị 

1. Để tính xác thực và có thể áp 

dụng được rộng rãi của các số tương quan 

SPT nêu trên ta có thể thu thập thêm nhiều 

công trình đã thi công xong và có hồ sơ 

quan trắc sử dụng bài toán phân tích 

ngược điều chỉnh thông số để tổng hợp ra 

mô đun đàn hồi E tương quan với SPT.  
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2. Có thể kết hợp cả 2 mô hình HS 

và MC để mô phỏng tiên đoán chuyển vị 
của tường vây, MC ở giai đoạn đào đầu 

tiên và HS cho giai đoạn thi công sau của 

hố đào. 
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PHÂN TÍCH NGƯỢC TỶ SỐ GIỮA HỆ SỐ CỐ KẾT THEO PHƯƠNG 
ĐỨNG VÀ PHƯƠNG NGANG CỦA LỚP ĐẤT YẾU KHI TÍNH TOÁN 

XỬ LÝ NỀN BẰNG BẤC THẤM 

Backward analyzing the ratio between horizontal and vertical direction 

coefficient consolidation of soft soil layer when analyzing improvement soft 

soil with PVD 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Nguyễn Đức Lâm 
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Bằng việc phân tích ngược kết quả tại một mặt cắt quan trắc xử lý nền đường, từ 

đó rút ra được tỷ số giữa hệ số cố kết theo phương ngang Ch và phương đứng Cv của lớp đất 

yếu. Bên cạnh đó, thông qua tính toán bằng phương pháp giải tích và phương pháp phần tử hữu 

hạn mô phỏng bấc thấm như vật liệu đàn hồi (Trần & Mitachi, 2008). Từ đó tác giả so sánh với 

kết quả quan trắc thực tế rút ra kết luận: sai khác giữa phương pháp mô phỏng bấc thấm như 

vật liệu đàn hồi và phương pháp giải tích với quan trắc thực tế dưới 5% ở cuối giai đoạn chờ cố 

kết trong phạm vi bài nghiên cứu. 

 
ABSTRACT: By backward analyzing results of a section of monitoring and soil treatment of a 

road, from which the ratio between horizontal direction coefficient consolidation Ch and 

vertical direction coefficient consolidation Cv of soft soil layer. Besides, by calculating with 

analytic method, finite element theory (FEM) method describe PVD by elastic material (Tran & 

Mitachi, 2008). The author shall then, compare this result with actual monitoring report and 

come into a conclusion: the difference between calculating by FEM method - describe PVD by 

elastic material and by analytic method with actual monitoring result is less than 5% at the end 

of waiting time for consolidation. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các công trình hạ tầng nói chung và 

đường ô tô nói riêng không thể thi công 

trực tiếp lên nền đất yếu mà không có biện 

pháp xử lý phù hợp. Với đặc điểm lớp đất 
yếu với chiều dày lớn, độ lún cố kết do tải 
công trình gây ra lớn và kéo dài trong 

nhiều năm gây hư hại cho mặt đường. 

Ý tưởng dùng bấc thấm (PVD) ra 

đời từ trước những năm 1950 cho tới ngày 

nay được phát triển và sử dụng rộng rãi ở 

Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Các 

công trình tiêu biểu như: Đường dẫn vào 

cầu Mỹ Thuận, cầu Phú Mỹ, cầu Cần Thơ, 

đại lộ Đông-Tây, cao tốc thành phố Hồ 

Chí Minh – Trung Lương, Long Thành – 

Dầu Giây,… 

Tuy nhiên, việc tính toán bấc thấm 

còn nhiều khó khăn, một trong số đó là 

xác định hệ số cố kết theo phương ngang 

Ch. Hệ số cố kết theo phương ngang xác 

định từ các thí nghiệm trong phòng là hết 
sức khó khăn do đó người ta thường giả 

định trước theo hệ số cố kết theo phương 

đứng như theo TCVN 9533-2013 Ch/Cv = 

2~5. Với quy định hiện nay kết quả tính 

toán độ lún theo thời gian sẽ có khoảng 

dao động rất lớn. Do đó cần nghiên cứu cụ 

thể về cách xác định và phương pháp tính 

toán của phương pháp xử lý nền này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tổng hợp lý thuyết tính toán bấc 

thấm. Tổng hợp kết quả quan trắc lún theo 

thời gian của công trình đường đắp thực tế 
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từ đó phân tích ngược hệ số cố kết theo 

phương ngang. Tính toán bấc thấm theo 

phương pháp giải tích và mô phỏng bằng 

phần mềm Plaxis 2D từ đó đưa ra đánh giá 

các kết quả tìm được. 

3. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP 
XỬ LÝ NỀN BẰNG BẤC THẤM 

Nguyên lý của phương pháp xử lý 

nền đất yếu bằng PVD kết hợp với gia tải 
trước là giảm cự ly thoát nước trong quá 

trình cố kết, chuyển hướng thoát nước chủ 

yếu theo phương đứng của lớp đất yếu 

sang phương ngang.  

Sau khi thi công, khoảng cách cắm 

bấc thấm dao động từ 1,2m dến 3m. 

khoảng cách này nhỏ hơn rất nhiều so với 

bề dày lớp đất yếu (hơn 6m). Mặc khác 

trong một lớp đất, khả năng thoát nước 

theo phương ngang lớn hơn nhiều so với 

phương đứng (2 đến 5 lần). Vì vậy, với cự 

ly ngắn và khả năng thoát nước tốt, các 

hạt nước thoát ra chủ yếu theo phương 

ngang đến bấc thấm. Với cấu tạo bởi lớp 

vải địa kỹ thuật bao bọc, bảo vệ các bản 

có rãnh thoát nước bằng vật liệu tổng hợp 

bên trong (Polyester, Polypropylene, PE 

hay PP), bấc thấm trở thành đường dẫn 

thoát nước tự do theo phương đứng vào 

tầng cát đệm hoặc bản thoát nước ngang. 

Qua đó, quá trình cố kết thấm được đẩy 

nhanh hơn rất nhiều. 

4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

4.1. Lời giải cho bài toán cố kết thấm 

N.Carrillo (1942) đã nêu lên một 

định lý, phân bài toán cố kết thấm ba 

chiều thành tổng hợp của hai bài toán cố 

kết thấm theo chiều thẳng đứng và bài 

toán cố kết thấm theo hướng xuyên tâm. 

Phương trình (1) có thể phân thành hai 

thành phần: 

Phần xuyên tâm: 

2

2

1
h

u u u
C

t r r r

 ∂ ∂ ∂ 
= +   

∂ ∂ ∂  
  (1) 

Phần thấm đứng: 

2

2v

u u
C

t v

∂ ∂
=

∂ ∂

                            (2) 

K.Terzaghi và Peck (1948) đã dùng 

phương pháp giải tích để giải bài toán cố 

kết thấm theo chiều thẳng đứng: 

2

v
v

C t
T

h
=           (3) 

Đối với nền đất yếu có bố trí các 

thiết bị thoát nước thẳng đứng như giếng 

cát, bấc thấm,… lưu lượng thấm xuyên 

tâm lớn hơn rất nhiều so với thành phần 

thấm đứng. Vì vậy, để giải bài toán cố kết 
cho lăng trụ thấm đối xứng trục cần phải 
giải được phương trình (1). 

R.A.Barron (1948) đã giải bài toán 

thoát nước ngang cho giếng cát. Vì lời giải 
của Barron áp dụng cho giếng cát có tiết 
diện hình tròn, trong khi tiết diện của bấc 

thấm là hình chữ nhật. Do đó cần có công 

thức quy đổi tiết diện bấc thấm sang hình 

tròn. Hansbo (1979) đã đề xuất công thức 

sau: 

w

2( )a b
d

π

+
=      (4) 

Với: a,b: bề dày và bề rộng bấc 

thấm. dw: đường kính quy đổi của bấc 

thấm 

Sau đó, căn cứ trên nghiên cứu sự 

tương đương về độ cố kết, Rixner et al. 

(1986) đã đề nghị xác định đường kính 

quy đổi của bấc thấm bằng công thức (5). 

Hansbo (1987) đã đồng ý nghiên cứu này 

sau đó: 

w

( )

2

a b
d

+
=                           (5) 
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S.Hansbo (1981) xây dựng lời giải 
của bài toán cố kết theo hướng xuyên tâm 

khi xét đến độ dốc thủy lực ban đầu, sự 

xáo trộn và sự cản thấm của giếng. 

0

8
exp h

z

T
u u

µ

 −
=  

   

               (6) 

8
1 exp h

z

T
U

µ

 −
= −  

    

 (7) 

4.2. Phân tích ngược hệ số thấm từ kết 
quả quan trắc – phương pháp 
Asaoka 

Dựa vào dữ liệu quan trắc lún, 

Asaoka (1978) đã chứng minh rằng nếu 

chia đường cong quan trắc lún thành nhiều 

điểm Si có các khoảng thời gian bằng 

nhau thì khi vẽ trục đồ thị với trục hoành 

là Si và trục tung là Si+1 thì các điểm đó là 

đường thẳng. Điều này chỉ đúng với tải 
trọng tác dụng là hằng số, thường ứng với 

giai đoạn đắp tải lớn nhất (ảnh hưởng đến 

mực nước cũng sẽ làm cho các điểm lệch 

nhau). Độ lún cuối cùng là điểm giao nhau 

giữa đường nối các điểm và đường kẻ từ 

gốc tọa độ một góc 45 độ. 

 

 
Hình 1. Sơ họa tính toán độ lún cuối cùng 

bằng phương pháp Asaoka. 

 

Viết phương trình đường thẳng đi 

qua các điểm có tọa độ (Si, Si+1)  Si = βo + 

Si+1tgβ. Kéo dài đường thẳng Si = βo + 

Si+1tgβ cho giao cắt với đường phân giác 

thứ nhất của trục tọa độ (Si, Si+1). Hoành 

độ giao điểm chính là giá trị độ lún cuối 

cùng của đất nền. 

Từ độ dốc β của đường thẳng Si = 

βo + Si+1tgβ, xác định hệ số cố kết theo 

phương ngang bằng công thức: 

2(1 )

8 .

e n
h

tg D F
C

tg t

β

β

−
=

∆

     (8) 

4.3. Mô phỏng bài toán bằng phương 
pháp phần từ hữu hạn, mô phỏng 
PVD như vật liệu đàn hồi có hệ số 
thấm theo phương đứng tương tự 
PVD 

Trên thực tế, PVD hoạt động theo 

mô hình đối xứng trục. Trong khi đó, 

phương pháp mô phỏng bằng phần mềm 

Plaxis 2d lại trên mô hình phẳng. Cần phải 
có công thức tính toán lại hệ số thấm 

ngang của đất khp và hệ số thấm kwp của 

bấc thấm theo mô hình phẳng. Trần và 

Mitachi (2008) đề xuất công thức như sau: 

2

2

2

33
ln ln

4

ha
hp

a ha
a

a sa

kB
k

n kR
s

s k

= ×

− +

 (9) 

Trong đó: 

khp: là hệ số thấm ngang của đất 

theo mô hình phẳng; 

kha: là hệ số thấm của đất trong vùng 

không xáo trộn; 

ksa: là hệ số thấm của đất trong vùng 

xáo trộn; 

2B = S: là khoảng cách mô phỏng 

bấc thấm trong mô hình phẳng; 
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R = 0,5D: là bán kính vùng ảnh 

hưởng thoát nước của bấc thấm trong mô 

hình đối xứng trục; 

na = R/rwa; rwa: bán kính quy đổi 

PVD; 

Sa: là độ xáo trộn, Sa = rs/rwa; 

rs: là bán kính vùng xáo trộn, theo 

Indraratna và Redana (2000), rs = 3rm; 

rm: bán kính kiếm cắm. 

w
2

wp

p

w

q
k

b
=                         (10) 

Trong đó: 

kwp: hệ số thấm của bấc thấm trong 

mô hình phẳng; 

qwp: khả năng thoát nước của bấc 

thấm trong mô hình phẳng; 

2bw: bề rộng lớp đất mô phỏng PVD 

trong mô hình phẳng. 

5. MÔ PHỎNG BÀI TOÁN XỬ LÝ 
NỀN BẰNG BẤC THẤM KẾT 
HỢP GIA TẢI TRƯỚC CHO 
CÔNG TRÌNH THỰC TẾ 

5.1. Giới thiệu công trình 

- Tên dự án: Khu tái định cư Sing 

Việt. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM 

- Loại đường, tải đắp: Đường cấp 

IV, chiều cao đắp gia tải 3,9m. 

5.2. Phân tích ngược kết quả quan trắc 

- Quy trình xử lý nền được thực hiện 

theo các bước: 

+ Giai đoạn đắp gia tải: 20 ngày. 

+ Giai đoạn chờ cố kết: 212 ngày. 

- Độ lún sau cùng dựa trên phương 

pháp này là 0,594m. 

- Từ phương trình đường thẳng trên ta 

xác định được hệ số: 

tgβ = 0,913 

- Xác định hệ số cố kết theo phương 

ngang Ch:  

2
3 2(1 )

1,519 10 (cm / s)
8 .

e n
h

tg D F
C

tg t

β

β

−
−

= = ×

∆

 

Tỷ lệ Ch/Cv: 4h

v

C

C
=

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Đồ thị Asaoka
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5.3. Bài toán mô phỏng 

Bảng 1. Đặc điểm địa chất: 

Stt Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị SL Lớp 1 

Lớp 1 + 
PVD 

Bấc thấm Lớp 2 Lớp 3 Lớp 5 

1 Bề dày H m 2,1 6,6 6,6 6,6 6,5  9,3  14,0  

2 
Mô hình sử 

dụng 
Type - MC HS HS HS HS HS HS 

3 Loại vật liệu Type - Drained 
Un 

drained 

Un 

drained 

Un 

drained 

Un 

drained 

Un 

drained 

Un 

drained 

4 Loại đất - - 
Cát san 

lấp 

Bùn sét - 

nhão 

Bùn sét 

- nhão 

Bùn sét - 

nhão 

Sét – dẻo 

cứng 

Á sét – dẻo 

cứng 
Á cát – dẻo 

5 
Dung trọng tự 

nhiên 
γunsat kN/m3 18 14,4 14,4 14,4 19,5 19,9 20,3 

6 
Dung trọng 

bão hòa 
γsat kN/m3 18 14,6 14,6 14,6 19,9 20,4 20,6 

7 
Hệ số thấm 

phương x 
kx m/day 1 1,31E-04 

2,36E-

05 
6,66 2,44E-05 1,98E-05 2,26E-05 

8 
Hệ số thấm 

phương y 
ky m/day 1 3,24E-05 

3,24E-

05 
6,66 1,22E-05 9,94E-06 1,13E-05 

9 Modulus 50% E50
ref kN/m2 15000 1400 1400 1400 8522 8964 10260 

10 σ3 tham chiếu Pref kN/m2 -  50 50 50 100 100 100 

11 
Modulus nén 

cố kết 
Eoed

ref kN/m2 -  800 800 800 7583 12680 17550 

12 
Modulus dở 

tải 
Eur

ref kN/m2 -  4200 4200 4200 25570 26890 30780 

13 Hệ số Power m - -  0,5 0,5 0,5 0,65 0,6 0,55 

14 Hệ số poisson ν - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

15 Lực dính c kN/m2 0,5 12,1 12,1 12,1 17,1 13,4 8,7 

16 Góc ma sát φ o 30 22,9 22,9 22,9 23,9 25,6 28,2 

17 Góc giãn nở ψ o 0 0 0 0 0 0 0 

18 Hệ số interface Rinter - Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid Rigid 

 

 

Hình 3. Mô hình Plaxis 2D v8.5 (L=6,6m, S=1,5m). 
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Hình 4. Độ lún của nền xử lý. 

 

Hình 5. Phân bố áp lực nước lỗ rỗng sau 232 ngày xử lý. 

 

Hình 6. So sánh kết quả tính toán và quan trắc thực tế. 

-01

-01

-01

00

00

00

00

00

0 50 100 150 200 250

Đ
ộ

 l
ú

n
 (

m
)

Thời gian (ngày)

Quan trắc thực tế

Tính theo TCVN 9355-2013



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           435 

5.4. Nhận xét kết quả: 

− Trong giai đoạn đắp gia tải có sự 
khác nhau giữa phương pháp mô phỏng, 
tính toán giải tích và quan trắc thực tế. 
Tuy nhiên giá trị không lớn. 

− Trong phương pháp phần tử hữu 
hạn mô phỏng bấc thấm như vật liệu đàn 
hồi: áp lực nước lỗ rỗng thặng dư có xu 
hương giảm theo phương ngang giữa các 
dãi đất giữa bấc thấm. Trong quá trình chờ 
cố kết, độ lún quan trắc được luôn lớn hơn 
mô hình vùng nền tương đương. Khác biệt 
lớn nhất ở ngày thứ 57, chên lệch là 0,07m 
(gần 16%). Sự khác biệt giảm ở ngày thứ 
212 là 0,014m (2,4%).  

− Đối với phương pháp tính toán giải 
tích: trong quá trình chờ cố kết, giai đoạn 
đầu từ ngày thứ 20 đến ngày thứ 150, kết 
quả quan trắc thực tế có độ lún cao hơn so 
tính toán. Đến giai đoạn tiếp theo từ ngày 
thứ 150 đến hết quá trình quan trắc, kết quả 
tiến gần lại nhau. Độ lún đạt được khi kết 
thúc quá trình quan trắc (ngày thứ 232) có 
sự khác nhau giữa tính toán giải tích và 
quan trắc thực tế. Kết quả tính toán giải 
tích đạt 0,593m, thực tế đạt 0,583m (sai 
khác 3%). Giá trị có xu hướng tăng trong 
thời gian kế tiếp. Nhìn chung khác biệt này 
là nhỏ đối với một bài toán địa kỹ thuật. 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 
Mục đích của bài báo này là trình 

bày các kết quả dựa trên việc nghiên cứu 
xử lý nền đất yếu bằng phương pháp đắp 
gia tải kết hợp bấc thấm. Qua phân tích 
kết quả mô phỏng và quan trắc, tác giả rút 
ra được một số kết luận sau: 

1. Căn cứ vào kết quả mô phỏng đối 
chiếu với quan trắc thì tỷ số giữa hệ số cố 
kết theo phương đứng và ngang cũng như 
giữa hệ số thấm đứng và ngang của lớp 
bùn sét yếu có thể được phân tích ngược 
từ kết quả quan trắc thông qua phương 
pháp Asaoka. Trong phạm vi bài nghiên 
cứu, tỷ số Ch/Cv xấp xỉ là 4 đối với lớp 
bùn sét trong khu vực. 

2. Bên cạnh tính toán bấc thấm 
bằng giải tích, phương pháp mô phỏng bấc 
thấm như vật liệu đàn hồi của Trần & 
Mitachi – 2008, kết hợp với phương pháp 
giải tích là khả thi khi áp dụng tính toán. 
Độ chênh lệch ở cuối giai đoạn cố kết là 
dưới 5%. 

6.2. Kiến nghị: 
Tiếp tục nghiên cứu, kiểm chứng 

phương pháp tính với những khu vực 
khác.
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PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CHIỀU DÀI VÀ BỀ DÀY TƯỜNG VÂY  
TRỤ ĐẤT XI MĂNG TỚI ỔN ĐỊNH VÀ CHUYỂN VỊ CỦA TƯỜNG VÂY 

HỐ ĐÀO 

Analysis lenght and thickness of soil mixing column for stability and 

deformation of wall in excavation 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Nguyễn Văn Đại 
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Giải pháp tường vây trụ đất xi măng để ổn định tường vây hố đào mang lại hiệu quả 

kinh tế, thân thiện với môi trường. Giải pháp này đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới và đang 

được áp dụng tại Việt Nam. Trong bài báo này, tác giả tiến hành phân tích ảnh hưởng của chiều 

dài và bề dày dãy tường vây trụ đất xi măng tới ổn định và chuyển của công trình. Từ đó tìm ra 

được giải pháp tối ưu về cả mặt kỹ thuật cũng như tiết kiệm vật liệu và giá thành xây dựng. 

 
ABSTRACT: The solution Soil Mixing Column is one of the good solutions for stability of wall 

in excavation, which brings economic and efficiency. This solution has been widely used in the 

world and is being applied in Vietnam. In this article, the author focuses on analyzing length 

and thickness of soil mixing column for stability and deformation of wall in excavation. Then 

find out the best solution in terms of technical and reduce construction costs. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, quá trình đô thị hóa đang 

bùng nổ ở Việt Nam. Hàng loạt các công 

trình ngầm đô thị như tầng hầm cho các 

công trình nhà cao tầng, khách sạn, các 

hầm chui, gara ô tô dưới lòng đất đang 

được xây dựng ở các thành phố lớn như: 

TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… 

Việc thiết kế và thi công các công trình 

ngầm luôn phức tạp và tốn nhiều chi phí. 

Một trong những vấn đề khó khăn nhất là 

thi công các hố đào sâu có độ sâu đến 

hàng chục mét mà việc giữ ổn định và gia 

cố cho thành hố đào luôn là hạng mục khó 

khăn nhất. 

Phần lớn các công trình xây dựng ở 

thành phố hiện nay là công trình xây chen. 

Do đó, việc thiết kế và thi công cần có 

những biện pháp tối ưu để thi công hố móng 

sâu nhằm bảo vệ thành vách hố đào, đảm 

bảo ổn định cho các công trình xung quanh. 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp 

bảo vệ thành hố đào sâu. Tuy nhiên với ưu 

điểm không thấm nước, không phải đặt 

thanh chống tạo điều kiện có thể đào 

thông thoáng, hiệu quả kinh tế cao, thời 

gian thi công nhanh chóng… cho nên hệ 

tường vây trụ đất xi măng là một biện 

pháp hữu hiệu để bảo vệ thành hố đào sâu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phân tích cơ sở lý thuyết, đánh giá 

về phương pháp sử dụng trụ đất xi măng 

để ổn định tường vây hố đào. 

Tiến hành mô hình hố đào tường 

vây trụ đất xi măng, phân tích ảnh hưởng 

của chiều dài, bề dày của trụ đất xi măng 

tới ổn định và chuyển vị của công trình.  

3. CỞ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Các thông số kỹ thuật trụ đất xi 
măng 

3.1.1. Cường độ 

Mối quan hệ giữa độ bền nén nở 
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hông và cường độ cắt thu được từ thí 

nghiệm cắt nhanh có thể được tính theo 

công thức của Saito (1980): 

τ0 = 0.53 + 0.37qu – 0.0014qu
2

        (1) 

Trong đó:  

τ0: Cường độ cắt xác định bằng thí 

nghiệm cắt nhanh (kG/cm2) 

qu: Được xác định từ thí nghiệm nén 1 

trục nở hông (kG/cm2) 

3.1.2. Hệ số thấm 

 Hệ số thấm của đất – xi măng phụ 

thuộc vào loại đất, hàm lượng xi măng và 

Bentonite sử dụng, tỷ lệ xi măng trong 

vữa, tỷ lệ vữa lỏng phun và tuổi. Hàm 

lượng xi măng và Bentonite quyết định 

tính thấm của tường trụ đất xi măng. Hệ 

số thấm của đất – xi măng 10
-5

 – 10
-9

 cm/s 

dựa trên các thí nghiệm trong phòng của 

mẫu ngoài hiện trường thu được trong quá 

trình xây dựng công trình (Yang – 1993). 

Khi sử dụng làm cột chống cho hố đào và 

chịu ảnh hưởng của nước dưới đất, hệ số 

thấm phải nhỏ hơn 10
-6 

cm/s. 

3.1.3. Modul đàn hồi và hệ số Poison 

Modul đàn hồi (E50) của đất – xi 

măng tỉ lệ với độ bền nén nở hông (qu) 

theo tỉ lệ từ 350 – 1000 (Saito – 1980) và 

chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố giống với 

các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của 

đất – xi măng. Với đất dính có hàm lượng 

cát ít hơn 10 – 15% thì tỉ lệ giữa E50 và qu 

nằm trong khoảng 400 – 600. 

Hệ số Poison của trụ đất xi măng 

thường chọn trong khoảng 0.15 – 0.25 

3.2. Tính toán ổn định hố đào sâu được 
xử lý bằng trụ đất xi măng 

3.2.1. Kiểm tra ổn định chống trượt [1]

 

 
Hình 1: Tính toán tường vây trụ đất xi măng 

 

Kh = (Lực chống trượt của thân tường) 

/ (Lực trượt thân tường) = 
p

a

W +E

E

µ

     (2)

 

Trong đó:  

- W: Trọng lượng bản thân tường 

(kN/m) 

- Ea: Hợp lực của áp lực đất chủ động 

(kN/m) 

- Ep: Hợp lực của áp lực đất bị động 

(kN/m) 

- µ : Hệ số ma sát của đáy tường với 

đất,  
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- ϕo : Góc ma sát trong lớp đất ở chân 

tường 

- Co: Lực dính góc ma sát trong lớp 

đất ở chân tường 

- Kh: Hệ số an toàn ổn định trượt, 

thường chọn Kh = 1.3 

3.2.2. Kiểm tra tính ổn định chống 

nghiêng lật [1] 

p p

a

.
 

W. E

o a

R
o

b h

M h

M
K

E

+

==

    (3) 

Trong đó :  

- MR: Momen chống nghiêng lật 

- Mo: Momen gây nghiêng lật 

- hp: cánh tay đòn đối với điểm A ở 

chân tường của hợp lực của áp lực 

đất bị động 

- ha: cánh tay đòn đối với điểm A ở 

chân tường của hợp lực của áp lực 

đất chủ động 

- b: Cánh tay đòn đối với điểm A của 

trọng lượng bản thân tường W 

- Ko: Hệ số an toàn ổn định chống 

nghiêng lật, thường chọn Ko = 1.4 

3.2.3.  Kiểm tra tính ổn định tổng thể [2] 

 Khi đáy hố có tầng đất mềm yếu, 

phải dùng phương pháp trượt cung tròn để 

kiểm tra tính ổn định của tường vây 

i

1 1

i

1

( w )cos .tan

( w )sin

n n

i i i i i i

i i

n

i i i

i

c l q b

K

q b

α φ

α

= =

=

+ +

=

+

∑ ∑

∑
   (4)

 

Trong đó: 

- bi: độ rộng băng đất thứ i (m) 

- qi: Tải trọng mặt đất băng đất thứ i 

(kPa)  

- wi: Trọng lượng băng đất thứ i,  

- αi : Góc tạo thành giữa tiếp tuyến ở 

điểm giữa của cung trượt với đường 

nằm ngang tại băng đất thứ i 

- ϕi: Góc ma sát trong của đất trên 

mặt trượt băng đất thứ i 

- K: Hệ só an toàn ổn định tổng thể 

khi tính theo phương pháp tổng ứng 

suất, K > 1.2 

3.2.4. Tính chuyển vị tường vây trụ đất xi 

măng 

 Tính toán chuyển vị của tường vây 

trụ đất xi măng kiểu trọng lực bằng 

phương pháp nền đàn hồi “m”; coi nền đất 

chịu lực ngang được mô phỏng bằng từng 

lò xo độc lập như hình: Giữa các lò xo 

không có ảnh hưởng lẫn nhau, tính chịu 

lực của lò xo tỉ lệ với chuyển vị : 

 P=K(z).y    (5) 

Trong đó: 

- P: Lực chống hướng ngang của mặt 

bên tường vây 

- K(z): Hệ số nền thay đổi theo độ 

sâu; K=m.z với m: Hệ số tỉ lệ 

- y: Chuyển vị ngang tại độ sâu z 
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Hình 2. Mô hình nền lò xo 

 
Hình 3. Chuyển vị đỉnh ở tường theo phương pháp “m” 

 

 

Khi độ cứng của tường vây kiểu 

trọng lực là vô cùng lớn, dưới tác dụng 

của áp lực nước, đất ở phía sau tường sẽ 

sinh ra dịch chuyển ngang hoặc bị xoay, 

như hình a. Nếu cắt thân tường theo mặt 

cắt B-B’, có thể tính được momen Mo và 

lực cắt Ho tác động lên mặc cắt B-B’. Lấy 

phần thân tường bên dưới B-B’ làm phần 

tử tính toán, như hình b, do đã giả thiết độ 

cứng thân tường là vô cùng lớn, dưới tác 

động của ngoại lực, thân tường lấy điểm 

O làm trung tâm để xoay cứng, nếu góc 

xoay là θo, chuyển vị ngang tại đáy hố 

móng là yo thì chuyển vị ngang ở đỉnh 

tường là: 

Y= yo+ θo.H     (6) 

Trong đó: 

- θo: Góc xoay thân tường 

- yo: Chuyển vị ngang tại mặt cắt B-

B’ 
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- H: Độ sâu hố móng 

- yo và θo có thể tính theo công thức 

sau: 

' '

o o
o 3 2

24 ' 8 D 2

D 36 D

o

B

M H H
y

m MI m

−
= +

+

     (7) 

'

o
o 4

36 ' 12 D

D 36

o

B

M H

m MDI
θ

−
=

+

     (8) 

Trong đó:  

M’o = Mo + HoD+ E.h – WB/2 

H’o= Ho + E - SL 

SL: Lực ma sát do đất ở đáy tường 

tạo ra, SL = B.c 

c: Lực dính của đất 

IB: Momen chống ép của mặt cắt 

thân tường, IB=B
3
/12 

 

 

4. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN TƯỜNG 
VÂY TRỤ ĐẤT XI MĂNG CHO 
CÔNG   TRÌNH A&B SAIGON 
TOWER , SỐ 44 TRẦN PHÚ, NHA 
TRANG 

4.1. Mô tả công trình [5] 

 Dự án khu khách sạn – trung tâm 

thương mại dịch vụ A&B SaiGon Tower 

Địa điểm: Số 44 Trần Phú, P. Lộc 

Thọ, TP. Nha Trang 

Diện tích khu đất: 9.000 m
2
; Diện 

tích xây dựng: 6.000 m
2
  

Khối đế: 5.400 m
2
; Khối tháp: 2.400 

m
2
  

Tổng diện tích sàn: 92.220 m
2
, Tổng 

diện tích hầm: 16.440 m2  

Chiều cao công trình: 36 tầng; Số 

tầng hầm: 01 tầng 

Chiều sâu đào lớn nhất: 11.35m 

 

 

Hình 4. Mặt cắt thi công tầng hầm công trình 

Bảng 1. Trình tự thi công tầng hầm 

Giai đoạn Nội dung công việc 

1 Thi công tường vây trụ đất xi măng 

2 Đào đất xuống cao độ -4.2m 

3 Đào đất xuống cao độ -6.7m 

4 Đào đất xuống cao độ -11.35m 
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4.2. Thông số bài toán 

4.2.1. Thông số mô hình Hardening Soil 

Bảng 2: Thông số mô hình Hardening Soil [3],[4],[5],[7] 

Các thông số mô hình Hardening Soil 

Tên chỉ tiêu Lớp 1a Lớp 1b Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 

Loại đất Cát bụi Cát bụi Sét Cát pha Sét Cát bụi Sét 

Trạng thái Chặt Chặt vừa Dẻo cứng Chặt Nửa cứng Chặt Cứng 

Ứng xử vật liệu Drained Drained Undrained Drained Undrained Drained Undrained 

Bề dày (m) 8.2 8.4 2.6 5 2 7.7 18.1 

γunsat 

(kN/m
3
) 

20 20.15 19.55 20.35 19.8 20.5 20.6 

γsat(kN/m
3
) 20.6 20.77 19.78 20.84 20 21.19 20.85 

kx (m/day) 0.7 0.64 2.94E-4 1 7.94E-6 1 1.12E-5 

ky (m/day) 0.35 0.32 1.47E-4 0.5 3.97E-6 0.5 5.61E-6 

E50
ref

 (kN/m
2
) 10190 17500 10350 21150 17400 27495 24570 

Eoed
ref

 (kN/m
2
) 10190 17500 10350 21150 17400 27495 24570 

Eur
ref

 (kN/m
2
) 30570 52500 31050 63450 52200 82485 73710 

c' (kN/m
2
) 5.6 8.5 28.88 14.6 22.87 8.9 47.83 

ϕ’ (độ) 31
0
63’ 31

0
40’ 22

0
28’ 24

0
19’ 22

0
11’ 31

0
29’ 25

0
21’ 

Rinter 0.9 0.9 0.85 0.9 0.85 0.9 0.85 

m 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 

Góc giãn nở ψ(độ) 1
0
63’ 1

0
40’ 0 0 0 1

0
29’ 0 

Hệ số poisson υ 0.25 0.25 0.35 0.3 0.35 0.25 0.35 

Mô hình vật liệu HS HS HS HS HS HS HS 

 
4.2.2. Thông số trụ đất xi măng 

Mô phỏng dãy trụ đất xi măng, tác 

giả quy đổi dãy trụ đất xi măng thành một 

lớp đất có bề dày tương ứng sử dụng phần 

tử Soil Element ứng với mô hình Mohr – 

Coulomb để mô phỏng. Công trình sử 

dụng 2 loại tường vây: 

Loại 1: Đường kính D=800mm, 

gồm 5 dãy trụ đất xi măng, bề dày quy đổi 

tương đương 3200mm, chiều dài trụ đất xi 

măng: 17.9m. 

Loại 2: Đường kính D=800mm, 

gồm 2 dãy trụ đất xi măng, bề dày quy đổi 

tương đương 1400mm, chiều dài trụ đất xi 

măng: 8.4m (bao quanh khu vực móng bè 

lõi thang). 
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  Tường vây loại 1     Tường vây loại 2 

Hình 5: Quy đổi bề dày tương đương trụ đất xi măng 

 

Bảng 3: Thông số trụ đất xi măng 

Thành phần Thông số  Trị số  Đơn vị 

Dung trọng γ 21 kN/m
3
 

Modul biến dạng Eoed 200000 kN/m
2
 

Hệ số poison νur 0.25  

Lực dính  c 500 kN/m
2
 

Góc ma sát trong  ϕ 0 Độ 

Góc giãn nở Ψ 0 Độ 

Hệ số thấm đứng ky 1e
-6

 m/day 

Hệ số thấm ngang kx 1e
-6

 m/day 

 
4.3. Phân tích ảnh hưởng bề dày trụ đất 
xi măng tới ổn định và chuyển vị công 
trình 

Trong phần này, tác giả tiến hành 

phân tích ảnh hưởng của bề dày của trụ 

đất xi măng tới chuyển vị và ổn định của 

công trình thông qua hai trường hợp sau: 

Trường hợp 1: 

Thi công tường vây với 04 dãy trụ 

đất xi măng, giảm 01 dãy trụ đất xi măng 

theo thiết kế đối với tường vây loại 1. Bề 

dày được quy đổi tương đương là 2.6m. 

Thi công tường vây với 01 dãy trụ 

đất xi măng, giảm 01 dãy trụ đất xi măng 

theo thiết kế đối với tường vây loại 2. Bề 

dày được quy đổi tương đương là 0.8m. 

Trường hợp 2:  

Thi công tường vây với 6 dãy trụ đất 

xi măng, tăng 01 dãy trụ đất xi măng theo 

thiết kế đối với tường vây loại 1 . Bề dày 

được quy đổi tương đương là 3.8m. 

Thi công tường vây với 03 dãy trụ 

đất xi măng, tăng 01 dãy trụ đất xi măng 

theo thiết kế đối với tường vây loại 2. Bề 

dày được quy đổi tương đương là 2m. 
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             Tường vây loại 1              Tường vây loại 2 

Hình 6. Quy đổi bề dày tường vây trụ đất xi măng trường hợp 1 

 

 

Tường vây loại 1                     Tường vây loại 2 

Hình 7. Quy đổi bề dày tường vây trụ đất xi măng trường hợp 2  
 

Kết quả chuyển vị và hệ số ổn định Msf thu được từ mô hình được thể hiện ở 

bảng 4 và 5 

Bảng 4. Kết quả chuyển vị ngang Ux của tường vây loại 1 và hệ số an toàn Msf 

Số dãy trụ 
đất xi măng 

Giai 
đoạn 

Chuyển vị ngang Ux 
(mm) 

∆Ux 
(mm) 

Hệ số an toàn 
Msf 

4 2 8.95 +0.11  

3 20.6 +4.02  

4 109.93 +54.16 Mất ổn định 

5 2 8.84   

3 16.58  

4 55.76 1.49 

6 2 8.8 -0.04  

3 14.5 -2.08  

4 41.74 -14.02 1.64 
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Bảng 5: Kết quả chuyển vị ngang Ux của tường vây loại 2 và hệ số an toàn Msf 

Số dãy trụ đất 
xi măng 

Giai đoạn Chuyển vị ngang Ux (mm) ∆Ux (mm) Hệ số ổn định Msf 

1 2 6.4 +0.4  

3 10.4 +0.93  

4 54.88 +11.77 Mất ổn định 

2 2 6   

3 9.47  

4 40.11 1.49 

3 2 2.22 -3.78  

3 3.41 -6.06  

4 33.83 -6.28 1.64 

 
Nhận xét: 

• Tăng bề rộng tường vây lên thêm 
1m 

Đối với tường vây loại 1, chuyển vị 
ngang Ux đã giảm từ 55.76mm xuống còn 

41.75mm. Còn đối với tường vây loại 2, 

chuyển vị ngang Ux lúc này đã giảm từ 

40.11mm xuống còn 33.84mm. 

Lúc này, hệ số an toàn tại giai đoạn 

4 cũng tăng lên từ 1.49 lên 1.64. Công 

trình cũng ổn định hơn. Tuy nhiên, việc 

tăng thêm 1 dãy trụ đất xi măng sẽ làm 

tăng chi phí công trình lên cao. 

• Giảm bề rộng tường vây xuống 1m 

Với việc giảm 1 dãy trụ đất xi măng, 

chuyển vị ngang của tường vây tại giai 

đoạn 4 đã tăng lên khá lớn. 

Đối với tường vây loại 1, chuyển vị 
ngang Ux đã tăng từ 55.76 mm lên thành 

109.92mm. Còn đối với tường vây loại 2, 

chuyển vị ngang Ux lúc này đã tăng từ 

40.11mm lên 54.86mm. 

Chuyển vị ngang Ux lúc này rất lớn, 

công trình mất ổn định. Vì vậy, ta không 

nên giảm 1 dãy trụ đất xi măng để đảm 

bảo tính ổn định cho công trình. 

4.4. Phân tích ảnh hưởng chiều dài trụ 
đất xi măng tới ổn định và chuyển vị 
công trình 

Trong phần này, tác giả tiến hành 

phân tích ảnh hưởng của chiều dài trụ đất 

xi măng tới chuyển vị và ổn định của công 

trình thông qua hai trường hợp sau: 

Trường hợp 3: Thi công tường vây 

với chiều dài trụ đất xi măng là 18.9m đối 

với tường vây loại 1 và 9.4m đối với tường 

vây loại 2, tăng lên 1m so với thiết kế.  

Trường hợp 4: Thi công tường vây 

với chiều dài trụ đất xi măng là 16.9m đối 

với tường vây loại 1 và 7.4m đối với 

tường vây loại 2, giảm 1m so với thiết kế. 

Kết quả chuyển vị ngang và hệ số an 

toàn Msf  thu được của cả 2 trường hợp 

được so sánh với thiết kế trong bảng 6 và 7.
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Bảng 6. Kết quả chuyển vị ngang Ux (mm) và hệ số ổn định Msf tường vây loại 1 

Chiều dài trụ đất 
xi măng (m) 

Giai đoạn Chuyển vị ngang Ux (mm) ∆Ux (mm) Hệ số ổn 
định Msf 

16.9 2 9.11 +0.27  

3 17.53 +0.95  

4 76.11 +20.35 Mất ổn định 

17.9 2 8.84   

3 16.58  

4 55.76 1.49 

18.9 2 8.43 -0.41  

3 15.76 -0.82  

4 50.16 -5.6 1.6 

 

Bảng 7. Kết quả chuyển vị ngang Ux (mm) và hệ số ổn định Msf tường vây loại 2 

Chiều dài trụ đất 
xi măng(m) 

Giai 
đoạn 

Chuyển vị ngang Ux 
(mm) 

∆Ux 
(mm) 

Hệ số ổn định 
Msf 

7.4 2 6.44 +0.44  

3 10.67 +1.2  

4 44.49 +4.38 Mất ổn định 

8.4 2 6   

3 9.47  

4 40.11 1.49 

9.4 2 5.88 -0.12  

3 9.07 -0.4  

4 38.58 -1.53 1.6 

 
Nhận xét: 

• Tăng chiều dài tường vây lên thêm 
1m 

Khi tăng chiều dài tường vây lên 

thêm 1m so với thiết kế, chuyển vị ngang 

của tường vây loại 1 đã giảm từ 55.76mm 

xuống 50.16mm. Chuyển vị ngang của 

tường vây loại 2 đã giảm từ 40.11mm 

xuống 38.58mm.  

Hệ số an toàn cũng tăng lên từ 1.49 

thành 1.6. Tuy nhiên, việc tăng chiều dài 

trụ đất xi măng lên làm giảm không nhiều 

chuyển vị ngang của tường chắn, nhưng sẽ 

làm chi phí công trình tăng lên cao. Do 

đó, chúng ta cần cân nhắc và tính toán kỹ 

lưỡng để lựa chọn phương án an toàn về 

kỹ thuật nhưng lại kinh tế. 

• Giảm chiều dài tường vây xuống 1m 

Khi giảm chiều dài tường vây xuống 

1m so với thiết kế, chuyển vị ngang của 

tường vây loại 1 đã tăng lên từ 55.76mm 

đến 76.11mm. Chuyển vị ngang của tường 

vây loại 2 cũng tăng lên từ 40.11mm đến 

44.49mm. Lúc này công trình không đạt 

ổn định. Vì vậy, không nên giảm chiều dài 

tường vây so với thiết kế.  
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

1. Với việc tăng lên thêm 1 dãy trụ 

xi đất xi măng, đối với tường vây loại 1, 

chuyển vị ngang Ux đã giảm từ 55.76mm 

xuống còn 41.74mm. Còn đối với tường 

vây loại 2, chuyển vị ngang Ux giảm từ 

40.11mm xuống còn 33.83mm. 

2. Với việc giảm 1 dãy trụ đất xi 

măng, đối với tường vây loại 1, chuyển vị 
ngang Ux  đã tăng từ 55.76mm lên 

109.93mm. Đối với tường vây loại 2, 

chuyển vị ngang Ux lúc này đã tăng từ 

40.11mm lên 54.88mm. Lúc này, công 

trình không đạt ổn định.  

3. Với việc giảm 1 dãy trụ đất xi 

măng, đối với tường vây loại 1, chuyển vị 
ngang Ux  đã tăng từ 55.76mm lên 

109.93mm. Đối với tường vây loại 2, 

chuyển vị ngang Ux lúc này đã tăng từ 

40.11mm lên 54.88mm. Lúc này, công 

trình không đạt ổn định.  

4. Với việc tăng chiều dài trụ đất xi 

măng lên thêm 1m so với thiết kế, chuyển 

vị ngang của tường vây loại 1 đã giảm từ 

55.76mm xuống 50.16mm. Chuyển vị 
ngang của tường vây loại 2 đã giảm từ 

40.11mm xuống 38.58mm. 

5.2. Kiến nghị 

1. Đề xuất sử dụng phương án 5 dãy 

trụ đất xi măng D800 dài 17m9 với tường 

vây loại 1. Sử dụng 2 dãy trụ đất xi măng 

D800 dài 8m4 với tường vây loại 2. 

2. Cần phải kiểm soát quy trình thi 

công trụ đất xi măng thật chặt chẽ vì quá 

trình này thường tồn tại nhiều sự cố, dẫn 

tới chất lượng trụ đất xi măng không được 

đạt đúng tiêu chuẩn. 
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ỨNG DỤNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ ĐẤT YẾU  
DƯỚI NỀN ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU 

Application of cement deep mixing to soil improvement of guiding  

road to bridge 

 
PGS. TS. Võ Phán, KS. Nguyễn Quốc Vĩnh Phú 

Trường Đại học Bách Khoa, TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Việc lựa chọn giải pháp nào để gia cố đất yếu dưới nền đường là hết sức quan 

trọng trong công tác thiết kế, giải pháp trụ đất xi măng được áp dụng gia cố nền đường trên 

nền đất yếu ở khu vực An Giang đã đạt được hiệu quả cao. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm 

Plaxis 2D version 8.5 và Geostudio Slope/W để mô phỏng và tính toán độ lún cho đường dẫn 

vào cầu trên nền đất yếu dày. Kết quả ước lượng độ lún theo phương pháp giải và theo phương 

pháp phần tử hữu hạn cho giá trị gần bằng nhau và độ chênh lệch lún giữa đường dẫn và mố 

cầu khi sử dụng hai phương pháp này là không đáng kể, do đó phương pháp này có thể ứng 

dụng thực tế để xử lý các công trình tương tự trong khu vực tỉnh An Giang và Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

 
ABSTRACT: The choice of the appropriate solutions to strengthen the soil under the roadbed 

is very important in the design work. The solution of the cement deep mixing pile is applied to 

reinforce the foundation on soft ground in An Giang province has achieved high efficiency. 

Plaxis 2D software (version 8.5) and Geostudio Slope/W have been applied to simulate and 

calculate the settlement of the guiding road on the soft ground. The estimation of the settlement 

values by analytic methodology and finite element method is almost equal and the differences in 

the settlement values between the guiding road to bridge and the abutments using these two 

methods are negligible. Therefore, this method can be used to solve some similar works in An 

Giang province and the Mekong Delta. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, cùng với xu hướng công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 

ngành xây dựng cũng phát triển với tốc độ 

cao, các công trình có giá trị đầu tư lớn 

xuất hiện ngày càng nhiều như: nhà cao 

tầng khu công nghiệp, sân bay, bến cảng, 

đường cao tốc, cầu đường,... Tuy nhiên, 

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và 

tỉnh An Giang nói riêng với vị trí địa lý 

sông ngòi chằng chịt, đất nền chủ yếu do 

phù sa bồi lắng tạo thành, địa chất phức 

tạp, tầng đất yếu rất dày (có nơi dày hơn 

40 m). Để tăng sức chịu tải của nền đất và 

cải thiện một số tính chất cơ lý của nền 

đất yếu nhiều giải pháp đã được áp dụng 

như sử dụng, bấc thấm, bơm hút chân 

không, vải địa kỹ thuật,… Các phương 

pháp này thường có chi phí tương đối cao, 

có nhiều công trình vừa bàn giao đưa vào 

sử dụng thì đã xảy ra hiện tượng lún. Hiện 

tượng trên gây ảnh hưởng đến vấn đề an 

toàn cho người lái xe khi đi qua vị trí tiếp 

giáp giữa đường dẫn vào cầu và mố cầu. 

Nhiều tác giả trong và ngoài nước đã 

nghiên cứu về vấn đề này, đã đưa ra nhiều 

giải pháp để khắc phục hiện tượng lún 

không đều giữa mố cầu và đường dẫn vào 

cầu, tuy nhiên trong thực tế hiện tượng 

trên vẫn chưa được giải quyết một cách 

triệt để. Vì vậy, với mục đích đề ra 

phương pháp xử lý vấn đề lún lệch giữa 

đường dẫn vào cầu và mố cầu, việc “Ứng 

dụng trụ đất xi măng để xử lý đất yếu dưới 
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nền đường dẫn vào cầu” để xử lý lún 

đường dẫn vào cầu là hết sức cấp thiết và 

có ý nghĩa thực tiễn.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu lý thuyết: Phân tích 

những yếu tố ảnh hưởng đến độ lún lệch 

của nền đường dẫn đã được gia cố bằng 

trụ đất xi măng đó đưa ra được các lựa 

chọn thích hợp để thiết kế và ước lượng 

độ lún của nền đường dẫn. 

- Nghiên cứu mô phỏng: Ứng dụng 

phần mềm Plaxis và Geostudio Slope/W 

để mô phỏng tính toán công trình cụ thể. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN 
TRỤ ĐẤT XI MĂNG 

3.1. Các quan niệm tính lún 

Nhìn chung, các quy trình tính toán 

độ lún của Trung Quốc, Châu Âu, AIT, 

Việt Nam đều phân độ lún của nền thành 

2 phần: độ lún cục bộ của khối được gia 

cố (∆h1) và độ lún của đất không ổn định 

nằm dưới khối gia cố (∆h2). Do đó có 2 

trường hợp xảy ra:  

- Trường hợp 1: tải trọng tác dụng 

tương đối nhỏ và trụ chưa bị rão.  

- Trường hợp 2: tải trọng tương đối 

cao và tải trọng dọc trục tương ứng với 

giới hạn rão của trụ.  

 Độ lún cục bộ phần trụ đất xi măng 

∆h1 được xác định theo giả thiết độ tăng 

ứng suất q không đổi suốt chiều cao khối 

và tải trọng trong khối không giảm. Độ 

lún của lớp đất yếu bên dưới đáy khối gia 

cố được tính toán theo phương pháp cộng 

lớp phân tố với công thức sau: (trường 

hợp tổng quát) 
 

 

Trong đó:  

hi - bề dày lớp đất tính lún thứ i. 

eoi - hệ số rỗng của lớp đất I ở trạng 

thái tự nhiên ban đầu. 

Cri - chỉ số nén lún hồi phục ứng 

với quá trình dỡ tải. 

Cci - chỉ số nén lún hay độ dốc của 

đoạn đường cong nén lún. 

σ’vo - ứng suất nén thẳng đứng do 

trọng lượng bản thân các lớp đất tự nhiên 

nằm trên lớp i. 

∆σ’v - gia tăng ứng suất thẳng đứng. 

σ’p - ứng suất tiền cố kết. 

Tỷ số giảm lún β là tỷ số giữa độ lún 

tổng cộng ở dưới đáy khối đã được gia cố 

với độ lún khi không có trụ đất xi măng và 

được tính theo quan hệ sau: 
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Hình 1. Mô hình tính lún trường hợp 1 

 

 
Hình 2. Mô hình tính lún trường hợp 2 

 
3.2. Tính toán các thông số trụ đất xi 
măng 

Chiều dài, đường kính cũng như mật 
độ cột gia cố được xác định theo điều kiện 
sức chịu tải và điều kiện biến dạng lún của 
hệ trụ. các tiêu chuẩn về khống chế biến 
dạng lún của công trình trong giới hạn cho 

phép sao cho khi được xử lý hệ kết cấu 
làm việc đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép 
theo quy định hiện hành đối với móng, 
mặt đường cứng hay mềm. 

Khoảng cách giữa các trụ đất xi 
măng: 
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Trong đó:  

Qp - khả năng chịu tải mỗi cột trong 

nhóm cột 

ffs = 1.3 hệ số riêng phần đối với 

trọng lượng đất 

fq = 1.3 hệ số riêng phần đối với tải 
trọng ngoài 

H - chiều cao nền đắp (m);  

q - ngoại tải tác dụng (kN/m
2
) 

γ - dung trọng đất đắp (kN/m
3
) 

4. ỨNG DỤNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG 
ĐỂ XỬ LÝ ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN 
ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU RANH, 
TỈNH AN GIANG  

4.1. Mô tả công trình  

Dự án: Đường liên tỉnh 945, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang. 

Chủ đầu tư dự án: Sở giao thông vận 

tải – tỉnh An Giang. 

Cơ quan quản lý dự án: Ban QLDA- 

Đầu tư xây dựng giao thông An Giang. 

Tên gói thầu: Gói thầu số 8 – Cầu 

Ranh 

4.2. Đặc điểm địa chất 

Đặc điểm địa chất của khu vực khảo 

sát được thực hien tại Cầu Ranh trên tuyến 

đường liên tỉnh 945 nằm tại lý trình Km 

40+450m thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang. Phân bố các đơn nguyên địa chất 
bao gồm: 

1. Lớp K: Cát san lấp, hạt nhỏ, màu 

vàng, xám nhạt, bề dày lớp tại các lỗ 

khoan thay đổi từ 0.3 – 2.5 m. 

2. Lớp 1: Bùn sét, màu xám xanh, 

xám đen, đôi chỗ lẫn cát. Lớp này gặp hầu 

hết tất cả các lỗ khoan, bề dày lớp thay đổi 

từ 11.5 m – 18.1 m 

3. Lớp 3a: Sét màu xám xanh, nâu 

vàng, trạng thái dẻo cứng, bề dày lớp thay 

đổi từ 3m đến 11.8 m 

4. Lớp 4a: Cát sét / sét cát, màu nâu 

vàng, xám xanh, xám đen, lẫn ít cát, trạng 

thái dẻo, bề dày lớp thay đổi từ 2,3 m đến 

8,2 m.  

5. Lớp 4b: Cát bột sét hạt trung đến 

hạt thô, lẫn sỏi sạn, màu xám trắng, nâu 

vàng, kết cấu chặt vừa, bề dày lớp thay 

đổi từ 1,9 m đến 6,8 m.  

6. Lớp 5a: Sét, màu xám đen, trạng 

thái dẻo mềm đến dẻo cứng, bề dày thay 

đổi từ 6,8 m đến 10,8 m. 

7. Lớp 5b: Sét lẫn cát, màu nâu 

vàng, nâu đỏ, xám xanh, xám trắng, hồng 

nhạt, trạng thái nửa cứng đến cứng, bề dày 

thay đổi từ 4,2m đến 12,8m. 

8. Lớp 6: Cát bột sét, hạt nhỏ đến 

trung, lẫn sỏi sạn, màu vàng, vàng sậm, 

nâu đỏ hồng nhạt, xám xanh, xám trắng, 

kết cấu chặt vừa đến chặt, đôi chỗ rất chặt. 
Bề dày từ 16,8m đến 32,9 m. Mặt cắt địa 

chất của khu vực khảo sát được thể hiện ở 

hai hố khoan địa chất HK1 và HK2 như 

trong Hình 3. 
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Hình 3. Cấu tạo địa chất khu vực cầu Ranh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lý các lớp đất khảo sát tại hố khoan HK1 và HK2 

Lớp 
đất 

W γw Gs e0 WL Wp Ip IL φ C qu E 

% kN/m3 - - % % - - độ kPa kPa kPa 

1 85,9 14,8 2,67 2,34 74,9 32,3 42,6 1,26 5o5’ 11,9 0,28 2045 

3a 30,9 19,4 2,73 0,849 45,8 23,4 22,4 0,34 15o25’ 41,8 1,88 4546 

4a 23,4 19,3 2,7 0,713 25,1 16,6 8,5 0,8 20o 57’ 26,3 2,35 4850 

5b 18,9 21,0 2,74 0,55 37,7 18,3 19,4 0,03 17o 46’ 0,7 3,23 6530 

 
4.3. Kết quả tính toán 

4.3.1. Kết quả tính toán ổn định mái dốc 
từ Geostudio Slope/W 

Thông số địa chất của các lớp đất 
khi tính toán trong Geostudio Slope/W 
được nhập từ Bảng 3. Khi áp dụng 
phương pháp cân bằng giới hạn, phương 
pháp Bishop được áp dụng dựa theo đề 
nghị của 22TCN 262-2000: Quy trình 
khảo sát thiết kế nền đường ô tô trên nền 
đất yếu. 

Đối với trường hợp xây dựng đường 
dẫn trên nền đất yếu không gia cố, kết quả 

kiểm tra hệ số an toàn trượt là 0.619. Mặt 
trượt sâu vào lớp đất yếu cho thấy sự mất 
ổn định tổng thể khi xây dựng công trình 
đường dẫn đắp cao là rất dễ xảy ra. 

Hệ số an toàn trượt theo phương 
pháp Bishop thu nhận là 1.506 >1.25 (theo 
đề nghị của tiêu chuẩn 22TCN-262:2000- 
Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô 
đắp trên đất yếu, mục V.2.7). Mặt trượt 
nguy hiểm nhất đi qua lớp cát đắp và 
không đi qua hệ trụ CDM, do đó, trụ 
CDM đã phát huy vai trò chống trượt sâu 
cho công trình đường trên đất yếu. 
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Hình 4. Kết quả tính toán ổn định mái dốc không ứng dụng công nghệ CDM 

 

 

Hình 5. Kết quả tính toán ổn định mái dốc cho bài toán ứng dụng công nghệ CDM 
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4.3.2. Kết quả tính toán độ lún bằng 

phần mềm Plaxis 

Nhằm mô phỏng xác định độ lún 

của phần nền đường dẫn vào cầu, số liệu 

sử dịng cho mô hình tính toán được nhập 

như trong bảng 2. 

Bảng 2. Các thông số vật liệu của mô hình Plaxis 

Thông số Đơn vị 
Lớp cát Lớp 1 Lớp 3a Lớp 4a Lớp 4b 

Trụ CDM Đất san 
lấp 

Bùn sét 
Sét dẻo 
cứng 

Sét pha cát 
dẻo cứng 

Cát bột sét lẫn 
sỏi sạn chặt vừa 

Ứng xử  Drain Undrain Undrain Undrain Drain Undrain 

γunsat kN/m
2 

18 14,8 19,4 19,3 19,9 18 

γsat kN/m
2
 18,5 15,8 19,8 19,6 20 18,6 

kx= kz m/ngày 1 4,64E-5 7,86E-6 8,64E-4 0,864 8,64E-6 

ky m/ngày 1 4,64E-5 5,24E-6 5,76E-4 0,864 8,64E-6 

Eref kN/m
2
 12000 2100 10000 9300 12000 52000 

ν - 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

c kN/m
2
 1 11,9 41,8 26,3 2 250 

φ độ 30 4 11 9 18 30 

ψ độ 0 0 0 0 0 0 

 

 

Hình 6. Chuyển vị lớn nhất của đường sau khi hoàn thiện xong 

 
Độ lún của nền sau khi hoàn thiện 

xong theo mô phỏng Plaxis thì cho kết quả 

s = 4,479 cm. Nguyên nhân của độ lún 

khá lớn là do trong mô phỏng thì có xét 

đến cả độ lún cố kết nên làm cho độ lún 

trong Plaxis lớn. Khi thiết lập thời gian đủ 

dài (15 năm), kết quả tổng độ lún thu nhận 

được là 5,377 cm như thể hiện ở Hình 7.
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Hình 7. Chuyển vị lớn nhất của đường sau khi cố kết hoàn toàn (sau 15 năm) 

 
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

5.1. Kết luận 

- Kiểm tra ổn định trượt, mặt trượt 

nguy hiểm nhất không đi qua hệ trụ CDM 

(FS=1,506) chứng tỏ hệ CDM đã phát huy 

tác dụng chống trượt sâu, tăng sức chống 

cắt cho công trình.  

- Kiểm tra lún cho hệ CDM, giá trị 
độ lún tính toán bằng phương pháp giải 
tích (3,35 cm) và phương pháp phần tử 

hữu hạn (2,88 cm) cho giá trị tương đồng 

và đáng tin cậy. Do đó, ứng dụng công 

nghệ CDM để xử lý các công trình tương 

tự trong khu vực tỉnh An Giang với thiết 

kế cho trụ CDM phù hợp với chiều dài trụ 

là 20m, đường kính là 0,6m, khoảng cách 

trụ là 1,3m. 

5.2. Kiến nghị 

- Do công trình không có qua trắc độ 

lún nền đường nên đề tài chỉ dự báo độ lún 

theo thời gian bằng mô phỏng Plaxis nên 

không kết luận được độ lún chính xác 

ngoài thực tế bằng các phương pháp tiếp 

cận khác nhau.  

- Nghiên cứu tiếp theo ảnh hưởng 

gây lún của nền đắp đối với các công trình 

lân cận. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU DÀY BÈ VÀ CÁCH BỐ TRÍ 
CỌC TRONG BÈ ĐẾN ỨNG XỬ CỦA HỆ KHUNG – BÈ CỌC  

VÀ ĐẤT NỀN 

Study on effect of raft thickness and pile layout in rafts to the behavior  

of frame - piled raft and soil systems 
 

KS. Nguyễn Văn Nhân, PGS. TS. Lê Bá Vinh 

 Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM 

 
TÓM TẮT: Một loạt các mô phỏng số được thực hiện trên bài toán khung – móng bè cọc – đất 

nền làm việc đồng thời với 9 loại chiều dày bè khác nhau. Mục đích để khảo sát sự ảnh hưởng 

của chiều dày bè và cách bố trí cọc trong bè đến độ lún lệch giữa các chân cột, nội lực trong 

khung bên trên, bè và các cọc. Kết quả nghiên cứu này giúp cho các kỹ sư có những định hướng 

thiết kế tối ưu như: Cách lựa chọn cọc và bố trí cọc trong bè để giảm lún lệch, nội lực trong 

khung, bè và cọc; cách lựa chọn chiều dày bè để giảm nội lực trong bè và cọc; mức độ thay đổi 

nội lực của kết cấu theo lún lệch khi sử dụng phương án móng bè cọc, và sự cần thiết phân tích 

bài toán khung – móng – đất nền làm việc đồng thời. 

 
ABSTRACT: A series of numerical simulations are performed on the frame - piled raft and 

soil systems with 9 different thicknesses. The purpose is to investigate the influence of the 

thickness of the raft and pile layout in the raft to the differential settlement between the columns, 

the internal force in the upper frame, rafts and piles. The result of this research is to help the 

engineers to have optimum design orientations, such as: selecting piles and arranging piles in 

rafts to reduce the differential settlement, internal force in frames, rafts and piles; choosing the 

thickness of the raft to reduce internal force in rafts and piles; the internal force in the structure 

varies with the different settlement using the piled raft foundation, and the need for analysis of 

frame - piled raft and soil systems. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong vài thập kỷ qua, sự tăng 

trưởng nhanh chóng của các thành phố 

trên khắp thế giới đã dẫn đến sự gia tăng 

nhanh chóng về số lượng và chiều cao của 

các tòa nhà cao tầng và siêu cao tầng. Đối 

với các công trình này, giải pháp móng bè 

cọc là một lựa chọn hợp lý. Khái niệm 

móng bè cọc, trong đó cọc chỉ để giảm độ 

lún không phải để mang toàn bộ tải trọng 

từ kết cấu bên trên. Triết lý thiết kế này đã 

được áp dụng thành công cho các tòa nhà 

cao tầng. 

Trong thiết kế móng bè cọc truyền 

thống, xem các cọc chịu toàn bộ tải trọng 

công trình và bỏ qua sự làm việc của bè. 

Và trong mặt bằng móng bố trí các cọc có 

cùng khoảng cách, đường kính và chiều 

dài cọc. Mặt khác, hầu hết các tiêu chuẩn 

thiết kế móng cọc được thiết kế với hệ số 

an toàn từ 2 đến 3. Yêu cầu này dẫn đến 

số lượng cọc rất lớn trong thiết kế móng 

cọc. Vì vậy, phương án móng cọc thường 

có độ lún rất nhỏ. Nhưng đối với phương 

án móng bè cọc khi bè đủ khả năng chịu 

tải trọng công trình, nhiệm vụ của cọc chỉ 
để giảm lún và lún lệch công trình. Các 

cọc này được tận dụng tối đa khả năng 

mang tải của cọc (Cọc giảm lún, cọc từ 

biến [1],[2],[3]). 

Trong thiết kế kết cấu công trình, 

vấn đề tương tác kết cấu – đất nền là một 

lĩnh vực liên ngành (an interdisciplinary 
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field) bao gồm kết cấu và địa kỹ thuật. 

Trong thiết kế truyền thống, kết cấu bên 

trên được thiết kế bởi các kỹ sư kết cấu 

với sơ đồ tính, chân cột được ngàm cứng. 

Phần móng được thiết kế bởi các kỹ sư địa 

kỹ thuật mà không xét đến ảnh hưởng của 

kết cấu bên trên. Về bản chất, công trình 

được cấu thành từ ba bộ phận chính: kết 

cấu bên trên; móng và nền đất. Các bộ 

phận này làm việc như một hệ thống nhất 

và có sự tác động tương hỗ lẫn nhau. Vì 

vậy, khi tính toán tách rời từng bộ phận sẽ 

làm nguy hiểm cho công trình. Tuy nhiên, 

phương pháp thiết kế truyền thống vẫn 

chiếm ưu thế trong thực hành. Điều này là 

do quá trình phân tích bị ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố như: Khả năng mô phỏng số 

của phần mềm; tốc độ xử lý của máy tính; 

đặc tính của đất và trình độ của người kỹ 

sư thiết kế. 

Trong nghiên cứu này, tác giả tập 

trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của chiều 

dày bè và cách bố trí các cọc trên mặt 

bằng đến độ lún lệch giữa các chân cột, 

nội lực trong khung bên trên, bè và các 

cọc trong tương tác của hệ kết cấu – móng 

bè cọc – đất nền. 

2. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA CÔNG 
TRÌNH ĐƯỢC XEM XÉT 

Công trình 30 tầng bằng bê tông cốt 

thép nằm trên móng bè cọc được dùng để 

nghiên cứu. Kết cấu có 5 nhịp theo mỗi 

hướng trong mặt bằng và chiều dài mỗi 

nhịp là 8m (hình 1&9). Chiều cao mỗi 

tầng là 3.6m. Các tiết diện kết cấu được 

thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 

và được liệt kê trong bảng 1.  

Phương án 1 (PA1) bố trí các cọc có 

cùng kích thước trên mặt bằng móng (hình 

1a). Phương án 2 (PA2) bố trí các cọc có 

chiều dài lớn ở những nơi tập trung tải 

trọng lớn, các nơi có tải trọng bé bố trí các 

cọc có kích thước nhỏ (hình 1b). 

 
Bảng 1. Tổng hợp các đặc tính của công trình 

Đặc tính 
Ký 

hiệu 
Đơn 

vị 
Giá trị 

Diện tích mặt cắt ngang 

cột 
A mm

2
 800x800 

Diện tích mặt cắt ngang 

dầm 
A mm

2
 400x700 

Chiều dày vách twall mm 350 

Chiều dày sàn hs mm 200 

Chiều dày bè hr m 
1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 

9.5 

Đường kính cọc dp m 1.2 

Chiều dài cọc lp m 44, 54, 66, 80, 120 

Trọng lượng riêng ρ kN/m
3
 25 

Mô đun đàn hồi E kN/m
3
 3.25E+07 

Hệ số Poisson ν – 0.2 
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a) b) 

Hình 1. a) Mô hình phân tích trong Plaxis 3D và mặt bằng bố trí cọc PA1; b) Mô hình 

phân tích trong Plaxis 3D và mặt bằng bố trí cọc PA2. 
 
3. CÁC THÔNG SỐ ĐẤT NỀN CHO 
PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN 

Đất là một vật liệu phức tạp mà có 

ứng xử khác nhau trong gia tải lần đầu, dỡ 

tải và gia tải lại. Nó bộc lộ ứng xử phi 

tuyến rõ rệt dưới điều kiện phá hoại và độ 

cứng của đất phụ thuộc vào trạng thái ứng 

suất. Trong nghiên cứu này, các lớp đất đã 

được mô hình bằng mô hình Hardening 

Soil. Chi tiết về mô hình có thể tìm thấy 

trong PLAXIS 3D manuals của 

Brinkgreve và Swolfs [4]. Bảng 2 tổng 

hợp các thông số vật liệu được sử dụng 

trong các phân tích. Nền đất gồm 4 lớp đất 

và mực nước ngầm ở độ sâu z = -10m.  

4. MÔ PHỎNG SỐ CỦA HỆ KẾT CẤU 
– MÓNG – ĐẤT NỀN 

Phần mền Plaxis 3D được dùng để 

mô phỏng số bài toán khung – móng bè 

cọc – đất nền làm việc đồng thời, bởi vì 

nó có thể mô phỏng các bài toán phức tạp. 

Phân tích kết cấu được thực hiện cho hai 

hệ thống khác nhau: (1) kết cấu được 
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ngàm ở chân cột; (2) khung – móng bè 

cọc – đất nền là việc đồng thời (hình 1). 

Mô hình khung – móng bè cọc – đất 

nền làm việc đồng thời (hình 1) bao gồm: 

các phần tử thanh mô phỏng cho các dầm, 

cột; phần tử Plate mô phỏng cho các sàn, 

vách và bè; Embedded Pile mô phỏng cho 

cọc và mô hình đất được sử dụng là mô 

hình Hardening Soil. 

Bảng 2. Các thông số đất của mô hình Hardening Soil 

Lớp đất 

Lớp 1 : Sét dẻo thấp 
lẫn cát, trạng thái 
dẻo mềm đến dẻo  

cứng 

Lớp 2: Cát sét - 
Cát bụi, trạng 
thái chặt vừa 

Lớp 3: Sét 
béo - Sét gầy, 
trạng thái rất 

cứng 

Lớp 4: Cát sét - 
Cát bụi, trạng thái 
chặt đến rất chặt 

Type Drained Drained Drained Drained 

γunsat (kN/m
3
) 20.25 20.12 21.06 20.98 

γsat (kN/m
3
) 21.25 20.12 21.06 20.98 

E50
ref

 (kN/m
2
) 18114 26790 30395 38450 

Eoed (kN/m
2
) 18114 26790 30395 38450 

Eur (kN/m
2
) 54342 80370 91185 115350 

m 0.80 0.60 1.00 0.60 

c (kN/m
2
) 9.8 5.70 4.20 6.20 

φ (
o
) 28.98 29.92 31.28 30.87 

ψ (
o
) 0.00 0.00 1.28 0.87 

νur 0.2 0.2 0.2 0.2 

pref (kN/m2) 100.00 200.00 300.00 400.00 

Rinter 0.75 0.90 0.75 0.90 

Cao độ đáy lớp -10.0 -40.0 -60.0 -130.0 

Mực nước ngầm -10 

 
5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

5.1. Độ lún trung bình và lún lệch 
 

       
a) b) 

Hình 2. a) Độ lún tăng theo chiều dày bè của phương án 2;b) Quan hệ giữa độ lún lệch 

tương đối lớn nhất của 2 phương án móng theo chiều dày bè 
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Khi tăng chiều dày dẫn đến trọng 

lượng bản thân bè và độ cứng của bè tăng 

lên, nên độ lún công trình tăng và độ lún 

lệch giảm (hình 2). Chiều dày bè tăng từ 

1.5m đến 9.5m, độ lún lệch tương đối của 

phương án 1 thay đổi từ 0.184% đến 

0.016%, phương án 2 thay đổi từ 0.081% 

đến 0.007%. Chênh lệch độ lún lệch của 2 

phương án từ 127% đến 129%. Đặc biệt, 

độ lún lệch tương đối giảm mạnh khi 

chiều dày bè tăng từ 1.5m đến 5.5m. Theo 

TCVN 10304:2014, độ lún lệch tương đối 

cho phép là 0.2%. Do đó, độ lún lệch 

tương đối của công trình thỏa mãn điều 

kiện lún lệch của tiêu chuẩn. 

5.2. Nội lực trong cọc 
 

   
a) b) 

Hình 3. Sự thay đổi lực dọc trong cọc theo chiều dày bè cho trường hợp công trình chịu 

tĩnh tải và hoạt tải: a) Phương án 1; b) Phương án 2 
 

Dựa vào hình 3 và hình 4, nội lực 

trong cọc phụ thuộc vào chiều dày bè, 

cách bố trí cọc, vị trí cọc trong bè, kích 

thước cọc và loại tải trọng tác dụng lên 

công trình. Đối với phương án 1, Chênh 

lệch lực dọc lớn nhất của cọc 1 so với cọc 

15 là 195%. Chênh lệch lực dọc lớn nhất 

của cọc 3 so với cọc 1 là 56% của phương 

án 2, sự chênh lệch lực dọc này dẫn đến 

độ lún lệch tương đối của phương án 1 lớn 

hơn phương án 2. 

 

     
a) b) 

Hình 4. Sự thay đổi nội lực trong cọc thuộc trục C theo chiều dày bè của phương án 1 chịu 

tác dụng tĩnh tải, hoạt tải và gió: a) Biểu đồ mô men; b) Biểu đồ lực cắt. 
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Khi chiều dày bè tăng sẽ giảm độ 

lún lệch và góc xoay ở đầu cọc, điều này 

dẫn đến mô men đầu cọc giảm theo độ 

tăng của chiều dày bè. Hình 4 và hình 5, 

mô men và lực cắt đầu cọc giảm nhanh 

trong phạm vi chiều dày bè từ 1.5m đến 

5.5m, chiều dày bè từ 5.5m đến 9.5m mô 

men và lực cắt đầu cọc giảm chậm, thậm 

chí cọc 13 và cọc 18 có mô men, lực cắt 

đầu cọc tăng trở lại. Các cọc có mô men 

và lực cắt tăng trở lại là các cọc ngoài 

biên, chiều dày bè tăng dẫn đến tăng trọng 

lượng bản thân bè và tăng ứng suất ngang 

trong nền, điều này dẫn đến mô men tăng 

trở lại ở các cọc biên. 

Để đánh giá hiệu quả của các 

phương án móng, sự thay đổi của tổng giá 

trị mô men và lực cắt đầu cọc theo chiều 

dày bè của các phương án móng cần được 

xem xét. Hình 5 thể hiện sự thay đổi tổng 

giá trị mô men, và lực cắt các đầu cọc theo 

chiều dày bè của các phương án móng 

dưới tác dụng của tĩnh tải và hoạt tải (TT 

+ HT). Khi chiều dày bè tăng thì chêch 

lệch giá trị mô men và lực cắt giữa 2 

phương án giảm, chênh lệch tổng giá trị 
mô men đầu cọc của phương án 1 so với 

phương án 2 thay đổi từ 37% đến 4.8%, 

còn lực cắt từ 28% đến 1.2%. 

 

    
a) b) 

Hình 5. Tổng giá trị nội lực đầu cọc theo chiều dày bè cho công trình chịu tĩnh tải và 

hoạt tải: a) Biểu đồ mô men; b) Biểu đồ lực cắt 
 

5.3. Nội lực trong bè 

Từ hình 6 đến hình 8 thể hiện giá trị 
mô men, lực cắt của bè thuộc trục C với 

bề rộng dải 4m tăng theo chiều dày bè. Sự 

gia tăng giá trị nội lực này là do độ cứng 

chống uốn và trọng lượng bản thân của bè 

tăng theo chiều dày bè. 

 

   
a) b) 

Hình 6. Biểu đồ mô men của bè thuộc trục C với bề rộng dải 4 m dưới tác dụng của tĩnh 

tải và hoạt tải: a) Phương án 1; b) Phương án 2. 
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a) b) 

Hình 7. Biểu đồ lực cắt của bè thuộc trục C với bề rộng dải 4 m dưới tác dụng của tĩnh 

tải và hoạt tải: a) Phương án 1; b) Phương án 2. 

 

Hình 8a thể hiện sự thay đổi giá trị 
mô men lớn nhất của bè thuộc trục C với 

bề rộng dải 4m theo chiều dày bè. Khi 

chiều dày bè tăng thì chêch lệch giá trị mô 

men lớn nhất giữa 2 phương án tăng, 

chênh lệch giá trị mô men lớn nhất của 

phương án 1 so với phương án 2 thay đổi 

từ 21% đến 105% cho công trình chịu tĩnh 

tải và hoạt tải (TT + HT), còn công trình 

chịu tĩnh tải, hoạt tải và gió (TT + HT + 

GIO) từ 83% đến 107%. Vậy, chênh lệch 

giá trị mô men giữa 2 phương án là rất 

lớn, chênh lệch này là do độ lún lệch và 

độ cứng của các cọc biên trong phương án 

1 lớn hơn rất nhiều so với phương án 2. 

 

      
a) b) 

Hình 8. Sự thay đổi nội lực lớn nhất của bè thuộc trục C theo chiều dày bè: a) Giá trị 
mô men lớn; b) Giá trị lực cắt lớn nhất. 

 

Tương tự giá trị mô men, giá trị lực 

cắt của dải vẫn tăng theo chiều dày bè. 

Hình 8b thể hiện sự thay đổi giá trị lực cắt 

lớn nhất của bè thuộc trục C với bề rộng 

dải 4m theo chiều dày bè. Chênh lệch giá 

trị lực cắt lớn nhất của phương án 2 so với 

phương án 1 thay đổi từ 74% đến -11% 

cho công trình chịu tĩnh tải và hoạt tải, 

còn công trình chịu tĩnh tải, hoạt tải và gió 

từ 45% đến 11%.  

5.4. Nội lực trong khung 

Hình 10 thể hiện sự thay đổi giá trị 
mô men và lực dọc theo chiều dày bè. 

Chênh lệch nội lực của trường hợp phân 

tích hệ kết cấu công trình – móng bè cọc – 

đất nền cùng làm việc đồng thời với sơ đồ 
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ngàm giảm mạnh khi chiều dày bè tăng, 

và mô men trong khung nhạy với lún lệch 

hơn nhiều so với lực dọc, bởi vì lực dọc 

trong cột bị ảnh hưởng chủ yếu vào 

chuyển vị lệch theo phương đứng giữa các 

chân cột. Mô men trong cột bị ảnh hưởng 

bởi góc xoay, chuyển vị ngang, chuyển vị 
lệch theo phương đứng của các chân cột. 

 

8m 8m 8m 8m 8m
44m

8
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8
m
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m

8
m

8
m

4
4
m

1 2 3 4 5 6

F

E

D
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A
Cét 1 Cét 2 Cét 3 Cét 4 Cét 5 Cét 6

Cét 7 Cét 8 Cét 9 Cét 10 Cét 11 Cét 12

Cét 13 Cét 14 Cét 15 Cét 16

Cét 17 Cét 18 Cét 19 Cét 20

Cét 21 Cét 22 Cét 23 Cét 24 Cét 25 Cét 26

Cét 27 Cét 28 Cét 29 Cét 30 Cét 31 Cét 32

 

Hình 9. Mặt bằng bố trí cột và lõi. 

 

             
a) b) 

Hình 10. Biểu đồ nội lực của cột 16 dưới tác dụng của tĩnh tải, hoạt tải và gió: a) Biểu 

đồ mô men; b) Biểu đồ lực dọc. 

 

Chênh lệch nội lực trong khung của 

hai sơ đồ giảm dần theo chiều cao tầng. 

Đối với phương án 2 và chiều dày bè 

1.5m, cột 16 có chênh lệch mô men của 
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trường hợp phân tích hệ kết cấu công trình 

– móng bè cọc – đất nền cùng làm việc 

đồng thời với sơ đồ ngàm từ 975% đến 

23%, và lực dọc từ 9% đến 4%. Chiều dày 

bè 9.5m, cột 16 có chênh lệch mô men của 

trường hợp phân tích hệ kết cấu công trình 

– móng bè cọc – đất nền cùng làm việc 

đồng thời so với sơ đồ ngàm từ 5% đến 

1%, và lực dọc từ 0.2% đến 0.1%. 

Phương án 1 với chiều dày bè 1.5m, 

cột 16 có chênh lệch mô men của trường 

hợp phân tích hệ kết cấu công trình – 

móng bè cọc – đất nền cùng làm việc 

đồng thời với sơ đồ ngàm từ 1939% đến 

44%, và lực dọc từ 12% đến 5.2%. Chiều 

dày bè 9.5m, cột 16 có chênh lệch mô 

men của trường hợp phân tích hệ kết cấu 

công trình – móng bè cọc – đất nền cùng 

làm việc đồng thời với sơ đồ ngàm từ 10% 

đến 0.6%, và lực dọc từ 0.5% đến 0.2%. 

Trong quá trình phân tích nội lực 

trong khung thay đổi theo độ lún lệch, ứng 

với chiều dày bè 9.5m của phương án 2 độ 

lún lệch tương đối lớn nhất của công trình 

là 0.007%, và chênh lệch nội lực lớn nhất 

trong khung của sơ đồ ngàm với trường 

hợp phân tích hệ kết cấu công trình – 

móng bè cọc – đất nền cùng làm việc 

đồng thời nhỏ hơn 10%, và trong khung từ 

tầng 5 đến tầng 30 chênh lệch nội lực nhỏ 

hơn 5%. Dựa vào biểu đồ mô men trong 

khung ta thấy, giá trị mô men của các cột 

từ tầng 1 đến tầng 4 nhỏ hơn nhiều so với 

các tầng trên và trong thiết kế ta chỉ cần 

quan tâm đến các cột có giá trị nội lực lớn. 

Vì vậy, độ lún lệch tương đối 0.007% có 

thể xem là độ lún lệch tương đối cho phép 

của công trình có kết cấu khung lõi kết 

hợp với phương án móng bè – cọc. 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong phương án 1, các cọc biên có 

độ cứng lớn nhất và sẽ giảm dần vào tâm 

bè, điều này sẽ làm tăng lún lệch cho công 

trình nhất là đối với các công trình có lỗi 

cứng ở tâm công trình. Khi lún lệch tăng 

dẫn đến tăng nội lực trong khung, bè 

và cọc. 

Đối với những công trình có lỗi 

cứng hoặc công trình có khối cao và khối 

thấp, khi sử dụng phương án móng bè cọc 

thì phương án 2 là phương án tối ưu được 

lựa chọn để thiết kế.  

Tăng chiều dày bè sẽ làm giảm độ 

lún lệch, chuyển vị ngang, góc xoay ở đầu 

cọc và chân cột, điều này dẫn đến mô 

men, lực cắt ở đầu cọc và khung giảm 

theo độ tăng của chiều dày bè. Ngoài ra, 

tăng chiều dày bè làm tăng lực dọc trong 

cọc, tăng lực cắt và mô men trong các cọc 

biên, tăng mô men và lực cắt trong bè. 

Nghiên cứu này, độ lún lệch, mô 

men và lực cắt trong khung, mô men và 

lực cắt trong cọc, mô men và lực cắt trong 

bè thay đổi mạnh trong phạm vi chiều dày 

bè từ 1,5m đến 5.5m. Vì vậy, tăng chiều 

dày bè trong phạm vi này rất hiệu quả 

trong việc thay đổi nội lực trong kết cấu. 

Trong phạm vi chiều dày bè từ 5.5m đến 

9.5m, nội lực trong khung và bè ít thay 

đổi. Nhưng làm tăng lực dọc trong cọc và 

tăng mô men, lực cắt trong các cọc biên. 

Dựa trên các phân tích trên, nhận 

thấy công trình rất nhạy cảm với lún lệch 

(đặc biệt là mô men) và khi phân tích kết 

cấu công trình cần phải phân tích cả hệ kết 

cấu - móng bè cọc – đất nền làm việc 

đồng thời. 

Trường hợp phân tích nội lực trong 

khung theo sơ đồ ngàm cần đưa ra độ lún 

lệch cho phép có xét đến chuyển vị đứng, 

ngang và góc xoay. Trong nghiên cứu này, 

độ lún lệch tương đối 0.007% có thể xem 

là độ lún lệch tương đối cho phép của 
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công trình có kết cấu khung lõi kết hợp 

với phương án móng bè – cọc. 

Trong thiết kế kết cấu công trình, 

chúng ta không nên tăng chiều dày bè để 

giảm lún lệch. Để giảm lún lệch một cách 

hiệu quả, có thể bố trí các cọc có kích 

thước lớn hoặc khoảng cách giữa các cọc 

bé ở những nơi tập trung tải trọng lớn, các 

nơi có tải trọng bé có thể bố trí các cọc có 

kích thước nhỏ hoặc khoảng cách giữa các 

cọc lớn. 
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PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CỐ KẾT 
KHI XỬ LÝ NỀN BẰNG GIẾNG CÁT KẾT HỢP VỚI GIA TẢI TRƯỚC 

Analysis of some factors effecting the consoladation level when 

improvementing soft ground with sand well combined surcharge pre-loading 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Cao Hồng Phúc 
Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG TP. HCM 

 
TÓM TẮT: Bài báo này trình bày ứng dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát kết hợp 

gia tải trước để tính toán, dự báo lún cho nền đất yếu. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã 

sử dụng phương pháp giải tích, phần mềm Plaxis 2D v8.5 (Hardening Soil) và so sánh với kết 
quả quan trắc thực tế để kiểm chứng phương pháp tính toán nào gần với thực tế nhất. Ngoài ra, 

tác giả còn phân tích sự ảnh hưởng của khoảng cách, chiều sâu và đường kính giếng cát, để 
đưa ra giải pháp thiết kế tối ưu về kỹ thuật xử lý đất yếu.  

 

ABSTRACT: This paper presents the solution application of soft ground improvement by sand 

well combined surcharge preloading to calculate, estimate settlement of soft ground. During the 

study processing, author used analytical method, Plaxis 2D v8.5 software (Hardening Soil) and the 

comparison results of observation of actual settlement to verify which calculation method is most 

exactly. In addition, the author also study on the change such as distance, length and diameter of 

sand well to determine the corresponding consolidation level of soft ground and reference basis to 

provide optimal design solution of weak soil treatment techniques. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay có nhiều giải pháp để xử lý 

đất yếu: Giải pháp giếng cát kết hợp với 

gia tải trước; giải pháp bấc thấm kết hợp 

với gia tải trước… Các giải pháp này đã 

qua thử nghiệm và đã có kết quả làm tăng 

nhanh quá trình cố kết của nền đất yếu, 

làm cho hệ số rỗng giảm lại giúp cho nền 

cố kết, làm tăng tốc độ lún so với nền 

thiên nhiên. Trong các giải pháp trên thì 

giải pháp xử lý đất yếu bằng giếng cát kết 

hợp với gia tải trước được dùng phổ biến 

bởi nó nhiều ưu điểm như: (1) tốc độ cố 

kết nhanh hơn bấc thấm nên thời gian chờ 

lún cố kết và độ lún dư sau khi xử lý nhỏ. 

(2) sử dụng trong vùng có chiều dày lớp 

đất yếu lớn, chiều sâu xử lý lớn hơn 20m. 

(3) khả năng chống mất ổn định trượt sâu 

cao hơn bấc thấm do ngoài tác dụng chính 

là thoát nước để cố kết đất, còn tác dụng 

cải thiện nền đất yếu ngay trong quá trình 

thi công giếng cát. (4) mức độ rủi ro thấp, 

diễn biến lún không phức tạp. 

Tuy nhiên việc sử dụng giải pháp xử 

lý đất yếu bằng giếng cát kết hợp với gia 

tải trước còn một số vấn đề tồn tại như: 

(1) cát có hệ số thấm cao để lấp giếng cát. 

(2) có thể xảy ra hiện tượng cát nhồi bị 
ngắt quãng trong giếng, khi đó tác dụng 

thoát nước bị giảm. (3) chỉ phát huy hiệu 

quả cao nếu đất yếu có hàm lượng hữu cơ 

không lớn (thường <10%) và tải trọng đắp 

lớn hơn áp lực tiền cố kết của đất yếu. (4) 

khi sử dụng giếng cát gia cố nền đất yếu 

cần đảm bảo được độ đồng đều của cát 

trong suốt chiều dài giếng cát, tránh hiện 

tượng đứt đầu giếng cát dưới tác dụng của 

các loại tải trọng. 

2. TỔNG QUAN VỀ GIẾNG CÁT 

Giếng cát là một cột cát liên tục có 

tiết diện ngang hình tròn, đường kính 

không đổi được hình thành sau quá trình 
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đưa một lượng cát chọn lọc vào trong tầng 

đất yếu qua ống vách bằng phương pháp 

ấn và rút ống vách. Giếng cát được dùng 

để dẫn nước từ dưới nền đất yếu lên lớp 

đệm cát phía trên và thoát ra ngoài, nhờ 

đó tăng tốc độ cố kết, tăng nhanh sức chịu 

tải do thay đổi một số chỉ tiêu cơ lý cơ học 

về sức kháng cắt của bản thân đất yếu. 

Giếng cát là một trong những biện 

pháp gia tải trước được sử dụng đối với 

các loại đất bùn, than bùn cũng như các 

loại đất dính bão hòa nước có tính biến 

dạng lớn... Ứng dụng khi xây dựng công 

trình có kích thước và tải trọng lớn thay 

đổi theo thời gian như nền đường, sân 

bay, bản đáy công trình thủy lợi... 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Phương trình cố kết tổng quát xét 

đến cố kết theo hai phương đứng và ngang 

được Biot (1941) đề xuất dựa trên lý 

thuyết cố kết đơn giản theo hai phương 

thẳng đứng của Terzaghi (1925) và 

Rendulic (1937). 

2 2

vz 2 2

1
( . )

h

u u u u
C C

t z r r r

∂ ∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂ ∂    (1) 

Trong đó: 

     u= u (r, z, t) – Áp lực nước lỗ rỗng; 

     Cv, Ch – hệ số cố kết đứng, ngang; 

     z – Chiều sâu theo phương đứng; 

     r – Khoảng cách hướng tâm của điểm 

đang xét, từ tâm của trụ đất tiêu nước; 

     t – Thời gian; 

     Phương trình trên có thể được phân 

thành hai thành phần: 
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     Nếu bài toán thấm xem xét trong điều 

kiện chỉ có thấm thẳng đứng, phương trình 

thấm một chiều có dạng: 
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2

z

u
C

t

u
vz

∂

∂
=

∂

∂
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Phương trình (2) là phương trình vi 

phân cố kết thấm một chiều theo lý thuyết 

cố kết của Terzaghi (1943). 

Dạng lời giải của phương trình này 

tùy thuộc vào điều kiện ban đầu và điều 

kiện biên thoát nước của lớp đất cố kết. 

Trong sơ đồ cố kết có các điều kiện 

sau: 

- Tải phân bố đều kín khắp gây gia 

tăng ứng suất không đổi theo chiều sâu; 

- Áp lực nước lỗ rỗng thặng dư ban 

đầu tại mọi điểm trong lớp đất bằng với 

gia tăng ứng suất ngoài lên lớp đất; 

Khi giải phương trình (2) ta sẽ được 

giá trị áp lực lỗ rỗng thặng dư tại thời 

điểm t ở độ sâu z là: 
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Và nhân tố thời gian: 
2

H

tC
T v

v = ;  (5) 

Trong đó H : là chiều dài đường 

thoát nước; 

Độ cố kết ở thời điểm t của cả bề 

dày lớp cố kết là: 
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     Ta nhận thấy: �� = �(��), 
(Casagrande,1939 và Taylor, 1948) đưa 

ra một lời giải gần đúng có dạng: 

     Khi �� < 60% →	�� =
�

�
(
��

���
)� 

     Khi Uv > 60% →	�� = 1.781 −
0.933log	(100 − ��)  

4. MÔ PHỎNG BÀI TOÁN XỬ LÝ 
NỀN BẰNG GIẾNG CÁT KẾT HỢP 
GIA TẢI TRƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỀN 
ĐẤT YẾU DƯỚI ĐOẠN ĐƯỜNG DẪN 
VÀO CẦU VƯỢT IC3 – DỰ ÁN XÂY 
DỰNG CẦU CẦN THƠ – TP. CẦN 
THƠ 

4.1. Giới thiệu công trình 

- Tên dự án: Xây dựng cầu Cửu 

Long (Cần Thơ), Gói 2 Nút giao IC3 giai 

đoạn 2; 

- Địa điểm xây dựng: Quận Cái 

Răng, Thành phố Cần Thơ; 

- Loại đường cao tốc, bề rộng nền 

đường B = 24,1m, đắp gia tải: 3,0m; 

- Để tiết kiệm chi phí đầu tư của dự 

án, việc thi công được chia thành hai giai 

đoạn (Giai đoạn 1: xây dựng nút giao 

thông đồng mức, Giai đoạn 2: xây dựng 

nút giao thông khác mức bằng cầu vượt).

4.2. Đặc điểm địa chất 

Bảng 1: Bảng chỉ tiêu cơ lý của đất 

Tên lớp đất 
Lớp 1: 

Cát đắp 
Lớp 2: Bùn 

sét 
Lớp 3: Sét 

béo 

Thông số Tên Đơn vị Chọn Chọn Chọn 

Chiều dày lớp đất 
 

m 5,5 14,5 13,0 

Dạng vật liệu Model - HS HS HS 

Ứng xử của nền đất Type - Draind Undrain Undrain 

Trọng lượng riêng tự nhiên γunsat kN/m
3
 19,3 16,26 19,10 

Trọng lượng riêng đất no nước γsat kN/m
3
 20,0 16,46 19,40 

Hệ số thấm ngang kx m/day 1,368 4,72E-08 1,05E-05 

Hệ số thấm thẳng đứng ky m/day 0,684 2,36E-08 5,27E-06 

Mô đun đàn hồi Eref kN/m
2
 14.500 1,06E+03 8.339 

Mô đun đàn hồi tiếp tuyến Eeod
ref

 kN/m² 14.500 1,06E+03 8.339 

Mô đun đàn hồi dở tải Eur
ref

 kN/m² 43.500 3,17E+03 25.017 

Hệ số Poison Theo Worth (1975) υ 
 

0,31 0,27 0,29 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

470  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

Lực dính đơn vị Cref kN/m
2
 4,5 11,53 20,63 

Góc nội ma sát ϕ độ 26,6 20,22 22,44 

Góc nở ψ độ 0 0 0 

Độ ẩm tự nhiên W % 21,3 56,18 28,80 

Hệ số rỗng e0 - 0,672 1,517 0,83 

Giới hạn chảy WL % 0 58 65,5 

Giới hạn dẻo Wp % 0 28,56 29,8 

Chỉ số dẻo Ip % 0 29,44 35,7 

Độ sệt B - 0 0,938 0 

Tỷ trọng hạt G - 2,66 2,61 2,72 

Độ bảo hòa Sr % 84,1 96,64 94,3 

Chỉ số nén Cc - 0,151 0,57 0,386 

Chỉ số nén lại Cr - 0,011 0,096 0,086 

Áp lực tiền cố kết Pc kN/m² 26,50 70,00 90,00 

   

Chiều cao nền đắp gia tải của công 

trình là 3,0m. Số lớp đất đắp là 4 lớp. Tiến 

hành mô phỏng theo 9 giai đoạn và giếng 

cát đã được thi công trước khi gia tải. 

- Giai đoạn 1: thi công giếng cát kết 

hợp với thi công lớp cát đệm thoát nước 

trong thời gian 1 ngày; 

- Giai đoạn 2: Đắp lớp 1 từ mặt đất 

tự nhiên ứng với cao độ  ± 0.000m lên 

+0,4m trong thời gian 3 ngày; 

- Giai đoạn 3: Cố kết lớp 1 trong 

thời gian 8 ngày; 

- Giai đoạn 4: Đắp lớp 2 từ cao độ 

+0,400m lên +1,3m trong thời gian 6 

ngày; 

- Giai đoạn 5: Cố kết lớp 2 trong 

thời gian 8 ngày; 

- Giai đoạn 6: Đắp lớp 3 từ cao độ 

+1,3 lên +1,6m trong thời gian 1 ngày; 

- Giai đoạn 7: Cố kết lớp 3 trong 

thời gian 9 ngày; 

- Giai đoạn 8: Đắp lớp 4 từ cao độ 

+1,6 lên +3,0m trong thời gian 11 ngày; 

- Giai đoạn 9: Cố kết lớp 4 trong 

thời gian 52 ngày; 

Tổng thời gian xử lý nền: 99 ngày; 
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4.3. Kết quả tính toán L=18m, dw=0,4m và thay đổi khoảng cách S 

4.3.1. Phương pháp giải tích 

 
Hình 1. Biểu đồ St−t  khi thay đổi khoảng cách (PP giải tích) 

 

4.3.2. Phương pháp Plaxis 2D (Hardening Soil ) 

 

Hình 2. Biều đồ St-t khi thay đổi khoảng cách (PP Plaxis) 

 
4.4. Kết quả tính toán dw=0,4m, S = 1m và thay đổi chiều sâu L 

4.4.1. Phương pháp giải tích 

 
Hình 3. Biểu đồ St−t  khi thay đổi chiều sâu (PP giải tích) 
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4.4.2. Phương pháp Plaxis 2D (Hardening Soil ) 

 

Hình 4. Biều đồ St-t khi thay đổi chiều sâu (PP Plaxis) 

4.5. Kết quả tính toán S = 1m, L=18m và thay đổi đường kính dw 

4.5.1. Phương pháp giải tích 

 
Hình 5. Biểu đồ St−t  khi thay đổi đường kính (PP giải tích) 

4.5.2. Phương pháp Plaxis 2D (Hardening Soil ) 

 

Hình 6. Biều đồ St-t khi thay đổi đường kính (PP Plaxis) 
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5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH 
 

 
Hình 7: Biểu đồ St−t  khi quan trắc thực tế 

 
6. KẾT QUẢ TỔNG HỢP 

Bảng 2: Tổng hợp kết quả lún của các phương pháp tính khác nhau. 

Phương pháp tính 
toán 

Chiều sâu Khoảng cách Đường kính Độ lún Thời gian 

Plaxis 2D (HS) 18m 1,0m 0,4m 0,5293m 99 ngày 
Plaxis 2D (HS) 18m 1,5m 0,4m 0,4986m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 18m 2,0m 0,4m 0,4827m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 18m 2,5m 0,4m 0,4772m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 14m 1,0m 0,4m 0,4978m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 16m 1,0m 0,4m 0,5129m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 20m 1,0m 0,4m 0,5448m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 18m 1,0m 0,3m 0,4890m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 18m 1,0m 0,5m 0,5672m 99 ngày 

Plaxis 2D (HS) 18m 1,0m 0,6m 0,6000m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 18m 1,0m 0,4m 1,0534m 99 ngày 
TCVN: 9355-2012 18m 1,5m 0,4m 0,9498m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 18m 2,0m 0,4m 0,7305m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 18m 2,5m 0,4m 0,5586m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 14m 1,0m 0,4m 1,0534m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 16m 1,0m 0,4m 1,0534m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 20m 1,0m 0,4m 1,0534m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 18m 1,0m 0,3m 1,0500m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 18m 1,0m 0,5m 1,0543m 99 ngày 

TCVN: 9355-2012 18m 1,0m 0,6m 1,0545m 99 ngày 

K.Q Quan Trắc 18m 1,0m 0,4m 0,490m 99 ngày 
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7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

7.1. Kết Luận 

1. Giải pháp xử lý nền đất yếu bằng 

giếng cát kết hợp gia tải trước làm tăng 

nhanh mức độ cố kết, và ổn định tổng thể 

của nền đường dẫn vào cầu vượt IC3, thời 

gian cố kết rút ngắn còn 99 ngày khi có xử 

lý bằng giếng cát so với 18,16 năm khi 

chưa xử lý. 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các 

tham số như khoảng cách, chiều sâu, 

đường kính giếng cát cho các kết quả khác 

nhau như sau: 

+ Khi thay đổi khoảng cách giếng 

cát từ 1,0m đến 2,5m thì thời gian cố kết 

là tương đương nhau gần 48 ngày. Do đó, 

khi áp dụng cho các công trình tương tự 

nên xem xét tăng khoảng cách giếng cát 

đến mức hợp lý để giảm chi phí công 

trình. 

+ Khi thay đổi chiều sâu giếng cát 

từ 14m đến 20m thì kết quả mức độ cố kết 

tính toán bằng phương pháp giải tích 

không thay đổi. Tuy nhiên, khi tính toán 

bằng phương pháp PTHH với mô hình 

Hardening Soil thì mức độ cố kết của đất 

yếu tăng lên nhưng không đáng kể 

(L=14m tương đương St =0,4978m và 

L=20m tương đương St =0,5448m). Do đó 

cần lựa chọn chiều sâu giếng dựa vào 

chiều sâu chịu ảnh hưởng bởi tải trọng đắp 

Ha. 

+ Khi thay đổi đường kính giếng cát 

thì gây ra ảnh hưởng lớn đến mức độ cố 

kết của nền đất yếu ở cả hai phương pháp 

tính toán. Phương pháp PTHH với 

dw=0,3m cho St=0,48m trong thời gian 47 

ngày so với dw=0,6m cho kết quả 

St=0,59m trong thời gian 47 ngày. Do đó 

để đẩy nhanh thời gian xử lý nền đất yếu 

khi thiết kế cần xem xét tăng đường kính 

giếng cát. 

7.2. Kiến nghị 

1. Vì còn hạn chế về thời gian 

nghiên cứu nên tác giả chưa khai thác và 

phân tích các kết quả trong bài toán giếng 

cát kết hợp với gia tải trước một cách chi 

tiết và khái quát, nên kết quả nghiên cứu 

chỉ trong khu vực đường dẫn vào cầu vượt 

IC3 – T.p Cần Thơ. 

2. Hướng nghiên cứu tiếp theo của 

đề tài này, tác giả sẽ xem xét thêm về sức 

cản của giếng cát Fr, do trong quá trình thi 

công làm xáo trộn đất yếu dưới nền gây 

gia tăng sức cản thấm của giếng cát. 
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KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ CHỐNG SẠT LỞ CỦA CÁC 
CÔNG TRÌNH KÈ TRÊN NỀN ĐẤT YẾU ĐỂ BẢO VỆ BỜ SÔNG  

Proposals for stability solutions and protection of landscapes in the river 

landscape to protect the river 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Đặng Công Danh 
Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG TP. HCM 

 
TÓM TẮT: Để đóng góp thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác xây dựng mới, nâng cấp các 

công trình kè bảo vệ bờ sông hiện nay và phù hợp với địa chất, điều kiện kinh tế của từng vùng, 

đồng thời thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên toàn cầu. Việc nghiên 

cứu để giải quyết các tồn tại nhằm phục vụ tốt hơn công tác xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ 

sông, bờ biển trong các đô thị, thành phố lớn hiện nay là rất cần thiết. Qua đó nhiều công trình 

kè bảo vệ bờ sông, bờ biển đã được thực hiện và có rất nhiều loại kết cấu công trình được sử 

dụng rộng rãi hiện nay như: tường chắn trên nền cọc bê tông cốt thép, tường chắn trên nền cọc 

bê tông ứng suất trước,… 

 
ABSTRACT: To contribute more scientific basis for the new construction and upgrading of 

river bank embankments and suitable with the geology and economic conditions of each region 

and at the same time to adapt to the situation. Climate change, sea level rise around the globe. 

Research to address the shortcomings in order to better serve the construction of embankment 

systems in coastal cities and towns is needed. As a result, many embankments for river and 

coastal protection have been implemented and there are many types of structures that are 

widely used today such as retaining walls on reinforced concrete piles, retaining walls on pile 

foundation. Prestressed Concrete,... 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Có nhiều giải pháp công trình được 

xây dựng để giữ ổn định, chống xói lở và 

bảo vệ bờ sông, bờ biển hiện nay. Tùy vào 

từng điều kiện cụ thể mà các dạng công 

trình này được sử dụng một cách hợp lý 

nhất. Có thể tổng hợp thành các loại giải 

pháp sau: 

- Tường góc BTCT trên nền cọc 
BTCT: Công trình có tính ổn định, tuổi 

thọ công trình cao do kết cấu chịu lực 

được đặt trên nền đất chịu lực. Kết cấu và 

biện pháp thi công thông dụng, khả năng 

chịu lực, chống sạt lở và xói lở của công 

trình cao. 

- Kè mái nghiêng sâu: Giúp ổn 

định bằng chính bản thân mái dốc, gia cố 

mái bằng tấm bê tông liên kết mềm, thảm 

bê tông FS bơm trong nước… Do vậy, 

mái bờ kênh phải tương đối thoải (m 3) 

và kéo dài sâu vào bờ, diện tích chiếm đất 

lớn, giải pháp này đơn giản về mặt tính 

toán và thi công công trình.  

- Tường cọc bản: Được sử rộng rãi 

ở Việt Nam khoảng mười năm trở lại đây. 

Kết cấu đáp ứng được yêu cầu mỹ quan, 

yêu cầu về tiến độ, đa dạng trong việc 

chọn các loại cừ tùy theo chiều dài và khả 

năng chịu lực yêu cầu. Khả năng chiếm 

đất ít, thi công trong điều kiện ngập nước 

dễ dàng. 

- Kè tường đá học xây trên nền cừ 
tràm: Kết cấu đáp ứng được yêu cầu mỹ 

quan, công trình có độ lún thấp, tải trọng 

sau tường không lớn. Phù hợp với điều 

≈



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           477 

kiện thi công tại từng địa phương, từng 

vùng, giá thành thấp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tổng hợp một số kết quả tính toán 

lý thuyết về cọc chịu tải trọng ngang theo 

phương pháp giải tích. 

Sử dụng phần mềm Plaxis 2D, phần 

mềm Geoslope mô phỏng, tính toán để 

phân tích ổn định, biến dạng kết cấu của kè. 

So sánh kết quả nghiên cứu các loại 

giải pháp công trình khác nhau và đưa ra 

các khuyến nghị khi thiết kế các công 

trình tương tự. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Tính toán theo phương pháp giải 
tích 

        a. Theo phương pháp Rankine. 

        - Lý thuyết cân bằng giới hạn. 

2α = 90 + φ => α = 45
0
 + φ/2        (1)

 

  

Hình 1. Vòng tròn ứng suất ở điều kiện cân bằng giới hạn. 

  

- Nguyên lý cơ bản của lý thuyết áp lực đất Rankine. 

 

 

Hình 2. Trạng thái chủ động và bị động của Rankine. 

      

- Tính áp lực chủ động của Rankine. 

pa = γzKa – 2c   (2) 

Ka = tan
2
 (45

0
 - φ/2)  (3) 

Ea = 1/2 γz
2 
Ka (kN/m) (4) 

         Pa = (γz+q)Ka – 2c             (5) 

             

- Tính áp lực bị động của Rankine. 

aK

aK

aK

c
h

γ

2
0 =

(6) 
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Đất cát:  

pp = γz tan
2
 (45

0
 + φ/2) = γz Kp     (7) 

Đất sét: 

pp = γz tan
2
 (45

0
 + φ/2) + 2c tan(45

0
 

+ φ/2) = γz Kp+2c          (8) 

Kp = tan
2
 (45

0
 + φ/2)     (9) 

Đất cát: Ep = 1/2 γz
2
Kp  (kN/m) (10) 

 

Đất sét: 

Ep = 1/2 γz
2
Kp

 
+ 2cZ  (11) 

b. Phương pháp Coulomb. 

Áp lực đất chủ động. 

Pa = γzKa – 2c           (12) 

 EA = Qmax= 1/2 γz
2
Ka (kN/m)            (13) 

            

    (14) 

 

 
Hình 3. Áp lực đất chủ động. 

 

Nếu mặt đất lắp nằm ngang, lưng 

tường thẳng đứng, mà lưng tường lại nhẵn 

thì ta sẽ có 

Ka= tan
2
(45

0
 - φ/2)        (15) 

        c. Tính toán cọc chịu theo tiêu chuẩn 

Việt Nam TCXD 10304: 2014. 

- Sơ đồ phân bố tải trọng lên đầu 

cọc: Tải trọng tác dụng lên cọc gồm các 

tải trọng thẳng đứng do trọng lượng bản 

thân của đất đắp trên đài σz và trọng lượng 

bản thân của đài p1, áp lực ngang của đất 

là H và momen tại đáy đài là M. 

- Mô hình nền Winkler: Khi tính 

toán cọc chịu tải ngang, đất xung quanh 

cọc được xem như môi trường đàn hồi 

tuyến tính được mô phỏng bằng mô hình 

Winkler. 

                      (16)
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Hình 4. Quy luật biến đổi của hệ số nền. 

 

Ta coi cọc như dầm có độ cứng EI 

dưới tác dụng của tải trọng phân bố theo 

quy luật náo đó, phương trình vi phân của 

đường cong đàn hồi của cọc có dạng 

chung là: 

,    Với hệ số nền 

theo phương ngang:  .
Z

c

k Z
C

γ

=

    

      (17) 

Từ lời giải của phương trình trên ta suy ra các đại lượng cần thiết:   

   (18) 

                           (19) 

                          (20) 

Trong đó: A1,B1,C1,D1; A3,B3,C3,D3; 

A4,B4,C4,D4 tra bảng G.3 TCXD 205-

1998 

Chiều sâu tính đổi , 

Chiều dài cọc trong đất tính đổi 

 

Hệ số biến dạng:      (21) 

+ Khi: d  thì bc=d+1m; +khi: 

d <  thì bc=1,5d+0,5m 

 

 

Hình 5. Sơ đồ tác động của Moment và tải trọng ngang lên cọc 
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Các chuyển vị 
của cọc ở cao trình mặt đất  

                 (22) 

         (13) 

     

    (24) 

Moment uốn và lực cắt của cọc tại 

cao trình mặt đất 

H0=H    (25) 

M0=M+Hl0       (26) 

Chuyển vị ngang và góc xoay của 

cọc tại cao trình mặt đất y0 và  

   (27) 

   (28) 

Chuyển vị của cọc ở cao trình đặt 

lực hoặc đáy đài 

               (29) 

Góc xoay của cọc ở cao trình đặt lực 

hoặc đáy đài 

                 (30) 

        - Kiểm tra ổn định trượt sâu (lật) của 

tường kè. 

  4,1≥

Σ

Σ

=

truot

giu

ts
M

M
k                (31)  

3.2. Tính toán ổn định nền công trình 
kè theo phương pháp cân bằng giới hạn 

Sử dụng chương trình Geoslope 

V.2007 để phân tích ổn định trượt sâu của 

nền  

Theo Delwyn G.Fredlund, định 

nghĩa hệ số an toàn (Factor of safety): 

 

( )( )
' '. tan. nf

m m

l c ul
S

F F

σ ϕτ

τ

+ −

= = =                                  (32) 

 

  
 

Hình 6. Phân tích các lực tác dụng lên mảnh 
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Trong ñieàu kieän öùng suaát hieäu quả:  

                  

' ' '

' ' '

f n

f

c tg

l c l N tg

τ σ ϕ

τ ϕ

= +

= +

       (34)          

Vì thế 
∑
∑+Σ

=

α

ϕ

sin

'''

W

tgNlc
Fs   (35) 

3.3. Tính toán ứng suất và biến dạng 
bằng phương pháp phần tử hữu hạn – 
Phần mềm plaxis: Sử dụng phần mềm 
Plaxis 2D dùng để phân tích các bài 
toán  

        Mô hình Mohr – Coulomb là một mô 

hình đàn dẻo lý tưởng. Mô hình này là sự 

kết hợp giữa định luật Hooke và tiêu 

chuẩn tổng quát về phá hoại của Coulomb. 

Ứng xử đàn dẻo tuyệt đối: 

 

Hình 7: Quan hệ ứng suất và biến dạng trong 

mô hình nền đàn hồi  – dẻo thuần túy. 

Những thông số cơ bản của mô 
hình Mohr – Coulomb: Module E và hệ 

số Poisson ν; góc ma sát ϕ và lực dính c; 

góc giãn nở ψ. 

4. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN HỆ 
TƯỜNG KÈ BÊ TÔNG CỐT THÉP 
TRÊN HỆ CỌC LY TÂM ĐỂ ỔN 
ĐỊNH BỜ SÔNG CÁI LỚN, THỊ XÃ 
LONG MỸ, HẬU GIANG 

4.1. Giới thiệu công trình 

- Kè chống sạt lở hai bên sông Cái 
Lớn, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang” 
được dự kiến xây dựng bao gồm các đoạn 
sau: Tuyến đường bờ phía Bắc sông Cái 
Lớn, bắt đầu từ cầu Long Mỹ đến kênh Ba 
Ly với tổng chiều dài khoảng 1.186m. 
Tuyến đường bờ phía Nam sông Cái Lớn, 
bắt đầu từ cầu Long Mỹ đến hết chợ Long 
Mỹ với tổng chiều dài khoảng 1.348,2m. 

4.2. Đặc điểm địa chất 

- Lớp 1: Bùn sét lẫn bụi, màu xám 

xanh xám đen, trạng thái chảy. Bề dày lớp 

biến thiên từ 8,1m (LK3) đến 9,6m (LK6). 

- Lớp 2: Sét lẫn bụi, màu nâu vàng 

loang xám xanh xám trắng, trạng thái dẻo 

cứng đến nữa cứng. Bề dày lớp đã khoan 

được biến thiên từ 15,6m (LK6) đến 

16,9m (LK3). 

- Trong lớp 02 bắt gặp lớp PL: Sét 

lẫn bụi, màu xám nâu xám vàng lẫn xám 

xanh, trạng thái dẻo mềm. Bề dày biến 

thiên từ 3,7m (LK06) đến 4,5m (LK04). 

Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất. 

STT Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Lớp 1 Lớp 2 
1 Độ ẩm W % 83.0    23.7 

2 Dung trọng tự nhiên γw KN/m
3
 14.40 19.58 

3 Tỷ trọng   Gs  2.604 2.717 

4 Hệ số rỗng   e  2.310 0.716 

5 Giới hạn chảy  WL % 71.9 38.7 

6 Góc ma sát trong ϕ
o
 Độ 2.8 15.95 

7 Lực dính  C KN/m
2
 7.2 24 

8 Mô đun tổng biến dạng E1-2 KN/m
2
 737,2 3.846 
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Hình 8. Mặt cắt địa chất 

 

Cấu tạo công trình kè BTCT trên hệ cọc ly tâm 

 
Hình 9. Cấu tạo công trình kè bảo vệ bờ sông Cái Lớn, thị xã Long Mỹ. 
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4.3. Kết quả tính toán  

- Tính toán bằng phần mềm 

Slope/W, với kết cấu tường góc nằm trên 

hệ cọc ly tâm thì hệ số Fs = 1,974 > 1,4 

công trình ổn định. 

 

 

Hình 10. Kết quả tính toán BISHOP ổn định tổng thể bờ kè hệ tường góc BTCT  

  

- Tính toán bằng phần mềm Plaxis. 

 

Hình 11. Kết quả chuyển vị của cọc theo phương  ngang và đứng 
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Bảng 2. Bảng so sánh kết quả tính toán chuyển vị ngang bằng Phương pháp giải tích và phần 

mềm Plaxis. 

Phương pháp 
Chuyển vị ngang lớn nhất tại 

đỉnh kè (cm) 
Đánh giá % 

Theo Plaxis 2,18 - 

Theo giải tích 0,62 71,5  % 

 
Bảng 3. Bảng so sánh kết quả tính toán hệ số an toàn ổn định tổng thể theo phương pháp cân 

bằng giới hạn và phương pháp phần tử hữu hạn. 

Kết quả tính toán 
Tải trọng lên tường kè  

q = 1,0T/m2
 

Đánh giá (%) 

- Hệ số ổn định theo Phương pháp phần tử 

hữu hạn (Plaxis 2D) 
2,62  - 

- Hệ số ổn định phương pháp cân bằng 

giới hạn (theo BISHOP) 
1,974 24,6% 

 
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết Luận 

- Kết quả tính toán chuyển vị ngang 

của đỉnh đầu cọc tính bằng phương pháp 

phần tử hữu hạn Plaxis 2D lớn hơn 

phương pháp giải tích 71,5%.  

- Khi phân tích ổn định trượt sâu của 

công trình kết quả phân tích cho thấy hệ 

số ổn định tổng thể theo phân tích phương 

pháp phần tử hữu hạn lớn hơn hệ số ổn 

định phân tích theo phương pháp cân bằng 

giới hạn 24,6%. 

5.2. Kiến nghị 

- Tính ổn định và biến dạng của cả 

hệ kè cần nghiên cứu thêm về ảnh hưởng 

của các yếu tố như: sự xói lở đất ở chân 

tường cọc, nước chảy tràn bờ khi lũ rút, 

tải trọng động, ma sát âm và những ảnh 

hưởng khi gặp khu vực có xói lở dạng 

hàm ếch. 

- Nghiên cứu tính toán theo phương 

pháp giải tích cho tường cọc có nhiều neo, 

xây dựng trên đất yếu có nhiều lớp. 
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ỨNG DỤNG KÈ BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN HỆ CỌC ĐỂ ỔN ĐỊNH 
BỜ BIỂN ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ – HÒN ĐẤT 

Application of reinforced concrete embankment on the pile system to stabilize 

the coast section through Rach Gia City - Hon Dat 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Nguyễn Khởi Phong 
Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG TP. HCM 

 
TÓM TẮT: Áp dụng phương pháp giải tích và phần mềm plaxis 2D để mô phỏng công trình 

tính toán hệ số an toàn của cung trượt tường chắn và khả năng biến dạng hệ cọc của công trình 

kè biển đoạn qua Rạch Giá – Hòn Đất. So sánh kết quả giữa 2 phương pháp tính toán giải tích 

và phần mềm Plaxis 2D để đưa ra dự báo khi thiết kế các công trình tương tự. 

 

ABSTRACT: Application of analytical methods and 2D plaxis software to calculate the safety  

coefficient of sliding walls and the ability to deform pile system of embankment works of the sea 

embankment section through Rach Gia - Hon Dat. Comparison of results between two analytical 

and Plaxis 2D methods to determine the reference basic to optimal design of similar construction. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kiên Giang là một tỉnh thuộc đồng 

bằng sông Cửu Long, Kiên Giang có bờ 

biển dài khoảng 200 km, Kiên Giang chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của biển phía Tây.  

Theo thống kê của ngành nông 

nghiệp tỉnh Kiên Giang, từ năm 2009 đến 

năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 69,8 km bờ 

biển bị sạt lở, khoảng 35km sạt lở đất 

nghiêm trọng. 

Việc xây dựng bờ kè cần phải được 

tính toán vô cùng kỹ lưỡng, đòi hỏi việc 

thiết kế phải nghĩ đến nhiều phương diện, 

phân tích các khía cạnh để lựa chọn phương 

án xây dựng hợp lý  phải đảm bảo được 

tính khoa học, kinh tế và tiến độ thi công. 

2. TỔNG QUAN VỀ KÈ BÊ TÔNG 
CỐT THÉP TRÊN HỆ CỌC 

Công trình kè là một trong những 

phương pháp được sử dụng rất phổ biến ở 

nước ta dùng để ổn định mái dốc, chống 

sạt lở, xói mòn cho các con sông, các bờ 

biển. Nhiệm vụ chính của kè được thiết kế 

nhằm mục đích bảo vệ bờ biển, bờ sông, 

tránh cho bờ bị ảnh hưởng của dòng chảy, 

tránh sự va đập bào mòn của sóng biển từ 

đó bờ được ổn định. 

 
cat san lap

 

Hình 1. Kè bê tông cốt thép trên hệ cọc 
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3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Các chuyển vị 
MMHMMHHH δδδδ ,,,  của 

cọc ở cao trình mặt đất do các ứng lực đơn 

vị gây ra tại cao trình này: 

03

1
HH

A
EI

ε

δ

α

=                         (1) 

02

1
MH MH

B
EI

ε

δ δ

α

= =             (2) 

0

1
MM

C
EI

ε

δ

α

=               (3) 

Ao, Bo, Co những hệ số không thứ 

nguyên lấy theo bảng 1 phục lục tùy thuộc 

vào chiều sâu tính đổi Le của phần cọc 

trong đất. 

 
Hình 2. Sơ đồ tác động của Moment và tải trọng ngang lên cọc 

      

Moment uốn và lực cắt của cọc tại 

cao trình mặt đất 

H0=H                (4) 

M0=M+Hl0     (5) 

         Chuyển vị ngang và góc xoay của 

cọc tại cao trình mặt đất y0 và 0ψ  

HMHH MHy δδ 000 +=      (6) 

MMHM MH δδψ 000 +=      (7) 

Chuyển vị của cọc ở cao trình đặt 

lực hoặc đáy đài 
3 2

0 0
0 0 0

3 2

Hl Ml
y l

EI EI
ψ∆ = + + +     (8) 

         Góc xoay của cọc ở cao trình đặt lực 

hoặc đáy đài
2

0 0
0

2

Hl Ml

EI EI
ψ ψ= + +          (9) 

 4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BẰNG 
GIẢI TÍCH VÀ PLAXIS 

4.1. Giới thiệu công trình 

Tên dự án: Dự án đầu tư và xây 

dựng công trình tuyến đê biển đoạn qua 

Rạch Giá. 

Địa điểm xây dựng: Thành Phố 

Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang. 
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4.2. Đặc điểm địa chất 

3

2

1

Cat san lap

+2.0

-20.0

0.0

MNCTK+1.0

MNTTK-0.5

 
Hình 2. Mặt cắt công trình kè 

 

Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lý của đất. 

Tên lớp đất Cát san lấp Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 
Mẫu vật liệu Ký hiệu Đơn vị CH CH CH CH 

Loại vật liệu tác động Type - Drained Undrained Undrained Undrained 

Khối lượng đơn vị đất trên 

mực nước ngầm unsat
γ  kN/m

3
 16 13,2 16,4 15,9 

Khối lượng đơn vị nước 

dưới mực nước ngầm sat
γ  kN/m

3
 19 18,1 19,8 19,5 

Hệ số thấm theo phương 

ngang xK  m/day 1 3,0x10
-5 

1,0x10
-3 

5,0x10
-5 

Hệ số thấm theo phương dọc yK  m/day 1 3,0x10
-5

 1,0x10
-3

 5,0x10
-5

 

Hệ số Poison v - 0.3 0,35 0,35 0,35 0.31 

Lực dính (không đổi) refc  kN/m
2
 0,1 15 20 30 

Góc ma sát trong ϕ  Độ 30 10.5 27,23 30 

Góc trương nở ψ  Độ 0 0 0 0 

Hệ số giảm cường độ erRint  - 0,7 0,7 0,7 0,7 
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4.3. Kết quả tính toán bằng giải tích 
 

 
Hình 3. Biểu đồ mômen uốn dọc trục Mz (kNm) của cọc 

 

 

Hình 4. Biểu đồ lực cắt dọc trục Qz (kN) của cọc 
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4.4. Kết quả tính toán bằng Plaxis 2D 
 

 
Hình 5. Mô hình đầu vào 

 

Hình 6. Mô hình lưới mep 
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Hình 7. Chuyển vị đứng và chuyển vị ngang của cọc 

 

 

Hình 8. Biểu đồ lực cắt và mômen của cọc 
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Hình 9. Biểu đồ lực dọc trục 

 

Bảng 2. Giá trị một phần nội lực trong cọc 
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Bảng 3. So sánh kết quả tính toán theo giải tích và phần mềm Plaxis 

Phương pháp Chiều sâu tại đỉnh cọc (m) Chuyển vị ngang (m) 

Giải tích 0 28x10
-3

 

Plaxis 2D 0 48,929x10
-3

 

 
5. KẾT LUẬN – KIÊN NGHỊ 

5.1. Kết Luận 

1. Khi tính toán chuyển vị ngang 

của cọc theo giải tích và phần mềm Plaxis 

kết quả tính toán theo Plaxis chênh lệch 

khoảng 70%. 

2. Trên nền đất bùn sét yếu khi 

khống chế chuyển vị ngang cọc ∆ = 1cm 

thì sức chịu tải ngang tối đa của cọc là 

Qmax = 22,5kN. 

3. Kết quả mô phỏng sự làm việc 

đồng thời cho phép đánh giá mô men dọc 

thân cọc phù hợp hơn so với kết quả tính 

toán bằng phương pháp giải tích.  

5.2. Kiến Nghị 

1. Nghiên cứu ổn định kè trong 

những điều kiện bất lợi khi tải trọng đặc 

biệt từ phía áp lực chủ động tác dụng lên. 

2. Nghiên cứu ổn định mái dốc khi 

sử dụng cừ Larsen kết hợp với neo trong 

đất. 

3. Lựa chọn các giải pháp xử lý nền 

nhằm giảm áp lực đất theo phương ngang 

và đảm bảo điều kiện ổn định công trình. 

4. Việc phân tích tính toán kè cần 

thiết tính tải trọng động và sóng va chạm 

vào kè. 
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PHỤ LỤC 
 

Bảng 1: Giá trị các hệ số A0, B0, C0 

Le 
Khi cọc tựa lên đất Khi cọc tựa lên đá 

Ao Bo Co Ao Bo Co 
0,5 72,004 192,026 576,243 48,006 96,037 192,291 

0,6 50,007 111,149 278,069 33,344 55,609 92,942 

0,7 36,745 70,072 150,278 24,507 35,059 50,387 

0,8 28,140 46,943 88,279 18,775 23,533 29,763 

0,9 22,244 33,008 55,307 14,851 16,582 18,814 

1,0 18,030 24,106 36,486 12,049 12,149 12,582 

1,1 14,916 18,160 25,123 9,983 9,196 8,836 

1,2 12,552 14,041 17,944 8,418 7,159 6,485 

1,3 10,717 11,103 13,235 7,208 5,713 4,957 

1,4 9,266 8,954 10,050 6,257 4,664 3,937 

1,5 8,101 7,349 7,838 5,498 3,889 3,240 

1,6 7,151 6,129 6,268 4,887 3,308 2,758 

1,7 6,357 5,189 5,133 4,391 2,868 2,419 

1,8 5,730 4,456 4,299 3,985 2,553 2,181 

1,9 5,190 3,878 3,679 3,653 2,277 2,012 

2,0 4,737 3,418 3,213 3,381 2,081 1,891 

2,2 4,032 2,756 2,591 2,977 1,819 1,758 

2,4 3,526 2,327 2,227 2,743 1,673 1,701 

2,6 3,163 2,048 2,018 2,548 1,600 1,687 

2,8 2,905 1,869 1,889 2,458 1,572 1,693 

3,0 2,727 7,758 1,818 2,406 1,568 1,707 

3,8 2,502 1,641 1,757 2,394 1,597 1,739 

≥ 4 2,441 1,621 1,751 2,419 1,618 1,750 
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ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP TRỤ ĐẤT XI MĂNG TRONG CẢI THIỆN 
NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN ĐƯỜNG DẪN VÀO CẦU 

Applying CDM method of treating the ground surface under the track to bridge 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Trần Bình Nghị 
     Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG - TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Đất nền ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, khu vực tỉnh Sóc Trăng 

nói riêng chủ yếu là đất yếu có sức chịu tải thấp và độ lún lớn nên nhu cầu cấp thiết được đặt ra 

hiện nay là gia cố nền đất dưới công trình nhằm tăng sức chịu tải và giảm độ lún của công 

trình, đặc biệt là cho các nền kho chứa, đường dẫn vào cầu, sân bay,... Tuy nhiên hiện tượng 

trên vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Thực tế đoạn đường dẫn vào cầu phải đắp cao 

để thông thủy và tạo ra tải trọng lớn nên thường chọn phương pháp xử lý nền đất yếu dưới nền 

đường dẫn vào cầu bằng phương pháp trụ đất xi măng. 

 
ABSTRACT: In recent years, geometrically, along with high risk of subsidence, the ground 

surface not only in Soc Trang Province but also in the Mekong Delta has limited capacity of 

loading the above infrastructure, which aroused a great concern about how to reduce or 

mitigate the subsidence and stabilize for the ground surface under massive constructions, 

particularly for the surface covered by warehouses, and tracks to bridges or airports,... 

However, the phenomenon has not been resolved thoroughly. In fact, the track to bridges has to 

be embanked to be headroom so create a large load. Therefore, we often choose the method of 

treating the ground surface under the track to bridge by CDM method. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, đối với khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long nói chung thì các 

công trình xây dựng tăng cả về quy mô, số 

lượng và chất lượng. Tuy nhiên, đất nền ở 

khu vực này chủ yếu là đất yếu có sức 

chịu tải thấp và độ lún lớn, hiện tượng 

công trình bị lún sau khi đưa vào sử dụng 

đã được ghi nhận. Trong đa số các trường 

hợp là công trình cầu giao thông, độ lún 

dư vượt quá giới hạn cho phép trong phạm 

vi cục bộ giữa mố cầu và đường dẫn đã 

gây trở ngại cho người và phương tiện 

tham gia giao thông, làm tăng chi phí duy 

tu bảo dưỡng cũng như có thể gây sự cố 

công trình. Việc lựa chọn được một giải 

pháp xử lý nền đáp ứng được các yêu cầu 

kỹ thuật và phù hợp với điều kiện đất yếu 

thực tế ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng là một 

yêu cầu cấp thiết. Với mục đích đó, tác giả 

lựa chọn đề tài “Ứng dụng giải pháp trụ 

đất xi măng trong cải thiện nền đất yếu 

dưới nền đường dẫn vào cầu” để giải 

quyết vấn đề trên. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 - Nghiên cứu lý thuyết: Phân tích 

những yếu tố ảnh hưởng đến độ lún nền 

đường dẫn trước và sau khi được gia cố 

bằng trụ đất xi măng từ đó đưa ra được 

lựa chọn thích hợp để thiết kế và ước 

lượng độ lún của nền đường dẫn. 

 - Nghiên cứu thực nghiệm: Gia công 

đúc mẫu thử và thử nghiệm tìm ra kết quả 

thích hợp giữa hàm lượng đất – xi măng 

theo thời gian. Phân tích và đánh giá kết 

quả thử nghiệm đồng thời ứng dụng kết 

quả vào tính toán sức chịu tải của trụ đất 

xi măng và độ lún nền đường dẫn thực tế 

ở địa phương. 
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 - Mô phỏng: Ứng dụng phần mềm 

Plaxis 2D mô hình Mohr-Coulomb để mô 

phỏng tính toán công trình cụ thể. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

3.1. Khái niệm về trụ đất xi măng 

 Trụ đất xi măng (hay còn gọi là cột 

đất xi măng, trụ đất xi măng) (Deep soil 

mixing columns, soil mixing pile). Về vấn 

đề tên gọi là “cột” hay “trụ” thì hiện nay 

có hai trường phái:  

 - Trường phái 1 ở châu Á (học viện 

kỹ thuật châu Á A.I.T, Trung Quốc..v.v...) 

thì gọi tên là “trụ” xi măng - đất. 

 - Trường phái thứ 2 gồm các nước 

Mỹ, Nhật, châu Âu v.v... thì gọi là “cột” 

xi măng - đất. Riêng ở Việt Nam có người 

gọi là “trụ” xi măng - đất, người thì gọi là 

“cột” xi măng - đất. [1] 

3.2. Nguyên lý tính toán thiết kế 

 Hiện nay có 3 quan điểm tính toán 

trụ đất xi măng: 

 - Quan điểm xem trụ đất xi măng 

làm việc như trụ. 

 - Quan điểm xem các trụ và đất làm 

việc đồng thời. 

 - Một số các nhà khoa học lại đề 

nghị tính toán theo cả 2 phương thức trên 

nghĩa là sức chịu tải thì tính toán như "trụ" 

còn biến dạng thì tính toán theo “nền”. 

  Ở phạm vi nghiên cứu tác giả xin 

đơn cử quan điểm tính toán trụ đất xi 

măng cụ thể theo quan điểm hỗn hợp của 

Viện Kỹ Thuật Châu Á (AIT): 

3.2.1. Khả năng chịu tải của trụ đơn 

 Khả năng chịu tải giới hạn ngắn hạn 

của trụ đơn trong đất sét yếu được quyết 

định bởi sức kháng của đất sét yếu bao 

quanh (đất phá hoại) hay sức kháng cắt 

của vật liệu trụ (trụ phá hoại), theo tài liệu 

của D.T.Bergado[1].  

Qult.soil = (πdLcol + 2.25πd
2
) Cu.soil   (1) 

 Trong đó: 

 + d: đường kính trụ; Lcol: chiều dài 

trụ. 

 + Cu.soil: độ bền chống cắt không 

thoát nước trung bình của đất sét bao 

quanh, được xác định bằng thí nghiệm 

ngoài trời như thí nghiệm cắt cánh hoặc 

thí nghiệm xuyên côn. 

 Khả năng chịu tải giới hạn ngắn 

ngày do trụ bị phá hoại ở độ sâu z, theo 

Bergado: 

Qult.col = Acol (3.5Cu.col + Kbσh)    (2) 

 Trong đó: Kb: hệ số áp lực bị động; 

Kb = 3 khi φult.col = 30
o
 

3.2.2. Khả năng chịu tải giới hạn của 

nhóm trụ 

Khả năng chịu tải giới hạn của nhóm 

trụ đất xi măng được tính theo công thức: 

Qult.group = 2Cu.col.H (B + L)  

+ k.Cu.soil.B.L                (3) 

 Trong đó: 

 B, L, H – chiều rộng, chiều dài và 

chiều cao của nhóm trụ xi măng – đất.  

 k = 6: khi móng hình chữ nhật; k = 

9: khi móng hình vuông, tròn. 

 Trong tính toán thiết kế, kiến nghị 
hệ số an toàn là 2.5 (theo D.T.Bergado). 

3.2.3. Tính toán biến dạng 

 Độ lún tổng cộng của gồm 2 thành 

phần là độ lún cục bộ của khối được gia 

cố (∆h1) và độ lún của đất không ổn định 

nằm dưới khối gia cố (∆h2). Có 2 trường 

hợp xảy ra [2]. 
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 Trường hợp A: tải trọng tác dụng 

tương đối nhỏ và trụ chưa bị rão. 

 Trường hợp B: tải trọng tương đối 

cao và tải trọng dọc trục tương ứng với 

giới hạn rão của trụ. 

- Các nghiên cứu chỉ ra rằng trụ và 

đất không gia cố giữa các trụ biến dạng 

như một đơn nguyên và sự co ngắn dọc 

trục trụ tương ứng với độ lún của đất xung 

quanh. Khi cùng biến dạng tương đối, ứng 

suất dọc trục trụ được biểu thị: 

soilscolscol

col

col
EaEa

q

A

Q

)1( −+

==σ      (4)                                                                          

 Trong đó :  

 q - áp lực tiếp xúc trung bình;  

 as - diện tích tương đối của trụ 

 ;      

Hình 1. Sơ đồ tính tỉ số diện tích thay thế as. 

 Esoil, Ecol - mô đun biến dạng của 

đất bao quanh và vật liệu trụ. 

* Trường hợp A 
 

 

Hình 2. Mô hình tính lún trường hợp B. 

 

Độ lún cục bộ phần trụ đất xi măng 

h1 được xác định theo giả thiết độ tăng 

ứng suất q không đổi suốt chiều cao khối 

và tải trọng trong khối không giảm: 

∆h1 = h

col soil

.q

a.E   (1 - a)E

∆

+
∑    (5)                                         

  

 Độ lún của lớp đất yếu bên dưới 

đáy khối gia cố được tính toán theo 

phương pháp cộng lớp phân tố với công 

thức sau: (trường hợp tổng quát) 

  

2

4








=

s

d
aS

π
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  ∆h2 = 

' ' '
( lg lg

' '(11
0

n hi pi i vo vC Cr ciei vo p

σ σ σ

σ σ

+ ∆
+∑

+=

)                 (6) 

  

Trong đó: 

 hi - bề dày lớp đất tính lún thứ i. 

 eoi - hệ số rỗng của lớp đất I ở 

trạng thái tự nhiên ban đầu. 

 Cri - chỉ số nén lún hồi phục ứng 

với quá trình dỡ tải. 

 Cci - chỉ số nén lún hay độ dốc của 

đoạn đường cong nén lún. 

 σ’vo - ứng suất nén thẳng đứng do 

trọng lượng bản thân các lớp đất tự nhiên 

nằm trên lớp i. 

 ∆σ’v - gia tăng ứng suất thẳng 

đứng; σ’p - ứng suất tiền cố kết. 

Tỷ số giảm lún β là tỷ số giữa độ lún 

tổng cộng ở dưới đáy khối đã được gia cố 

với độ lún khi không có trụ đất xi măng và 

được tính theo quan hệ sau:  

soilsoil

soil

EaaE

E

)1( −+

=β                          (7)

 

 * Trường hợp B 

 

Hình 3. Mô hình tính lún trường hợp B. 

  

Trong trường hợp này, tải trọng tác 

dụng quá lớn nên tải trọng dọc trục tương 

ứng với giới hạn rão. Tải trọng tác dụng 

được chia ra làm 2 phần, phần q1 truyền 

cho trụ và q2 truyền cho đất xung quanh. 

Phần q1 được quyết định bởi tải trọng rão 

của trụ và tính theo biểu thức: 

 
LB

An
q

creepcol

.

..
1

σ

=                       (8) 

Giá trị q1 có thể được xác định gần 

đúng như sau: 

21

.

c

A
q

creepcol σ

= ,    (9) 

với c là khoảng cách trụ 

Độ lún cục bộ phần trụ tính theo 

biểu thức: 

 ∆h1 = ∑
∆

col

1

a.M

h.q
                   (10) 
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Độ lún h2 dưới đáy khối gia cố được 

tính cho cả q1 và q2 , với giả thiết tải trọng 

q1 truyền xuống dưới đáy khối gia cố, tải 

trọng q2 tác động lên mặt. 

4. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHO 
CÔNG TRÌNH 

4.1. Giới thiệu về công trình cầu Ông 
Điệp 

Sóc Trăng là một tỉnh ở Đồng bằng 

sông Cửu Long được tái lập tỉnh vào năm 

1992 do tách ra từ tỉnh Hậu Giang cũ, vị trí 
địa lý nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành 

phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần 

Thơ 62 km, nằm trên tuyến Quốc lộ 1A nối 

liền các tỉnh Hậu Giang, Thành phố Cần 

Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau.         

Cầu Ông Điệp bắc qua Kênh Thạnh 

Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng tại lý trình Km5+118 – 

Đường tỉnh 934, lý trình Km229+375 – 

Hành lang đường thủy số 3, cầu Ông Điệp 

hiện là mặt xích quan trọng, kết nối đồng 

bộ khu vực khai thác hiệu quả tuyến luồng 

và nhu cầu giao thông ngày càng tăng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Vị trí xây dựng cầu Ông Điệp, đường tỉnh 934 

 

4.2. Giới thiệu về địa chất  

Theo tài liệu Báo cáo địa chất công 

trình do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế  

Giao thông Vận tải Phía Nam (TediSouth) 

lập, ta có kết quả như sau: 

Về cấu tạo địa chất: 

Dự vào kết quả khảo sát hiện trường 

và thí nghiệm trong phòng của 02 lỗ 

khoan: OD-M1, OD-T5, trong đó: Lỗ 

khoan OD-M1 nằm tại vị trí mố cầu, còn lỗ 

khoan OD-T5 nằm tại vị trí trụ, các số liệu 

địa tầng cầu Ông Điệp. 

- Lớp 1: Sét lẫn cát (CH) màu xám 

đen, xám xanh, trạng thái dẻo chảy.  

- Lớp 2: Sét lẫn cát (CL) màu xám 

vàng, trạng thái dẻo cứng. 

- Lớp 3: Cát bụi sét (SC-SM) màu 

xám nâu vàng, kết cấu chặt vừa.  



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           501 

- Lớp 4: Sét lẫn cát (CL) màu xám 

nâu, trạng thái dẻo cứng.  

- Lớp 5: Sét/Sét lẫn cát (CL) màu 

nâu hồng, trạng thái dẻo cứng – nửa cứng.  

- Lớp 6: Cát lẫn bụi (SM) màu xám 

vàng, nâu vàng, kết cấu rất chặt, đầu tầng 

kết cấu chặt vừa – chặt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Mặt cắt địa chất công trình cầu Ông Điệp vị trí lỗ khoan OD-M1 

 

4.3. Thí nghiệm xác định hàm lượng xi 
măng thích hợp và cường độ chịu nén 
trụ đất xi măng 

 Mục đích của nghiên cứu của thí 

nghiệm nhằm xác định hàm lượng xi 

măng cần thiết để khi thi công trụ đất xi 

măng đảm bảo đạt cường độ thiết kế, 

trước tiên phải lấy mẫu đất hiện trường 

trộn thử với xi măng với hàm lượng xi 

măng lần lượt là 7%, 10%, 13%, 16% để 

xác định hàm lượng xi măng trộn thích 

hợp. Các mẫu thử sẽ được thí nghiệm nén 

nở hông để xác định cường độ kháng nén 

sau khi trộn 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày, 

từ đó xác định cường độ chịu nén đơn của 

đất gia cố xi măng qu từ các vật liệu dự 

kiến sử dụng phục vụ thi công trụ đất xi 

măng trong gia cố nền đất yếu khu vực 

xây dựng cầu Ông Điệp. 
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Hình 6. Sự gia tăng cường độ kháng nén đơn tương ứng với tỷ lệ đất trộn xi măng ở độ 

tuổi 7, 14 và 28 ngày. 

 

Từ kết quả thí nghiệm mẫu đất trộn 

xi măng và qua quan sát sự gia tăng cường 

độ chịu nén đơn của mẫu theo Biểu đồ tỷ 

lệ đất trộn xi măng ta nhận thấy sự gia 

tăng về cường độ chịu nén đơn qu tăng 

theo ngày tuổi và theo hàm lượng xi 

măng. Tuy nhiên tốc độ phát triển cường 

độ của các mẫu không đồng nhất.  

Tác giả nhận thấy giai đoạn hàm 

lượng xi măng từ 13% đến 16% cường độ 

chịu nén đơn qu của mẫu 28 ngày tuổi tăng 

không đáng kể. Vì vậy nhằm đảm bảo 

hiệu quả kinh tế, cũng như theo kinh 

nghiệm tác giả thí nghiệm và chọn hàm 

lượng xi măng 15% trong hỗn hợp mẫu 

đất trộn xi măng làm cơ sở thiết kế trụ đất 

xi măng cho nền đường dẫn vào cầu Ông 

Điệp, tỉnh Sóc Trăng ứng với 

(qu=906.933kN/m
2
 ; khoảng 210 kg xi 

măng cho 1 m
3
 đất tự nhiên). Cường độ 

chịu nén đơn của hỗn hợp mẫu đất trộn xi 

măng hàm lượng 15% ở 28 ngày tuổi lớn 

hơn khoảng 60 lần so với đất tự nhiên ở 

khu vực tỉnh Sóc Trăng. 

4.4. Ứng dụng giải pháp trụ đất xi 
măng xử lý biến dạng lún nền đường 
dẫn đầu cầu Ông Điệp, tỉnh Sóc Trăng 

4.4.1. Kiểm tra ổn định trượt của nền 

đường dẫn bằng phần mềm GEO 

SLOPE 

Qua kiểm tra ổn định nền bằng phần 

mềm GEO SLOPE nền đắp trên đất yếu 

đã đảm bảo ổn định, không bị phá hoại do 

quá trình thi công đắp khi chưa gia cố 

bằng trụ đất xi măng dựa trên kết quả 

kiểm tra bằng phương pháp Bishop cho ra 

hệ số ổn định Kmin= 1,517. 
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 Tiếp theo cần kiểm tra về ổn định 

biến dạng nền tiêu chí về độ lún. Qua đó 

trong phần tính toán độ lún nền đắp trên 

nền tự nhiên chưa gia cố cho ra độ lún S = 

58,8 cm >[S ] =20cm (không thỏa mãn). 

([S ] =20cm: độ lún cho phép của đường 

dẫn vị trí giáp mố cầu, theo 22TCN 262- 

2000: Quy trình thiết khảo sát thiết kế 

đường ô tô trên đất yếu). [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Kết quả kiểm tra ổn định trượt  

 

4.4.2. Ứng dụng phương pháp trụ đất xi măng xử lý nền đường dẫn đoạn sát mố cấu 

Ông Điệp 

 Hình 8. Phương án bố trí trụ đất xi măng đoạn đường dẫn sát mố cầu 

 

Qua kiểm tra về độ lún tự nhiên của 

nền đất dưới tải trọng đất đắp ở thời điểm 

chưa gia cố, phạm vi vùng ảnh hưởng lún 

đến chiều sâu mà tại đó áp lực gây lún 

không vượt quá 10% áp lực đất tự nhiên 

tương ứng với độ sâu > 16m, qua xem xét 
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thì độ sâu dưới 16m nền vẫn còn lún nên 

tác giả chọn chiều dài giả định cho thiết 

kế trụ đất xi măng là Lcol = 23m, khoảng 

cách bố trí trụ đất xi măng theo lưới ô 

vuông s = 2.0 m.  Bề rộng bố trí trụ theo 

phương ngang đường, Bgia cố =12.9m; 

Tổng số trụ đất xi măng gia cố là : 7x6= 

42 trụ. 

Qua tính toán giải tích bằng Phương 

pháp tính toán theo quan điểm hỗn hợp 

của Viện Kỹ Thuật Châu Á, cho ra kết quả 

độ lún S = 12.45 cm <[S ] =20cm (thỏa 

mãn).

Bảng 1. Bảng thống kê các đặc trưng vật liệu tính toán mô hình Mohr-Coulomb 

Thông số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Trụ đất xi măng  

Model M-C M-C M-C M-C 

Type drained drained drained drained 

γunsat 

(kN/m
3
) 

17,9 20,3 20,8 19,0 

γsat  (kN/m
3
) 18,2 20,6 20,872 19,0 

kx 2,305e -5 6,050e -6 1,728 - 

ky 1,180e -5 3,024e -6 0,864 - 

E (kN/m
2
) 1726 7745 8100 105000 

ν (nu) 0,28 0,29 0,30 0,25 

Cref (kN/m
2
) 8,6 45,1 13,6 4,535E+05 

ϕ (độ) 9,63 17,00 26,00 30,00 

ψ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

- Các trường hợp Mô phỏng trong 

mô hình PLAXIS 2D: nền tự nhiên khi 

chưa gia cố, thi công đất đắp, gia tải xe 

gia cố nền bằng trụ đất xi măng, nền đã ổn 

định. 

- Các bước thi công: 

+ Thi công trụ đất xi măng đuờng 

kính 0,8m, chiều dài L=23m, khoảng cách 

các trụ s=2.0m. 

+ Thi công bản bê tông lót đầu trụ 

dày 0,2m, bê tông B30. 

+ Đắp cát lần thứ 1. 

+ Thi công áo đường. Hệ số ổn định. 
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Hình 9. Biến dạng nén của nền khi chưa gia cố, độ lún S = 49.4 cm 

 

 

Hình 10. Biến dạng nén của nền gia cố trụ đất xi măng, độ lún S = 8,3 cm. 

 

Bảng 2. Bảng tổng hợp kết quả theo giải tích và mô hình số 

Trường hợp 
Phương pháp         
 

Độ lún chưa xử lý gia cố 
nền (m) 

Độ lún sau khi xử lý gia 
cố nền (m) 

Giải tích 0.588 0.124 

Plaxis 2D (mô phỏng nhóm trụ đất xi 

măng) 
0.494 0.083 
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Bảng 3. So sánh sự thay đổi của độ lún nền đường dẫn tính Toán theo quan điểm hỗn hợp của 

Viện Kỹ thuật Châu Á và khi mô phỏng bằng phần mềm PLAXIS 2D. 

 
Phương 

pháp tính 
toán 

 
 
Trường 

hợp 

 
Chiều 
dài trụ 

xi măng 
đất L(m) 

Đường 
kính trụ 
xi măng 
đất d(m) 

Khoảng 
cách bố trí 

trụ theo 
lưới ô 

vuông s(m) 

Độ 
lún 
lớn 

nhất 
(cm) 

Độ lún cho 
phép của 

đường dẫn 
vào cầu 
[S](cm) 

Giải tích Đoạn 1 23     0.8 2.0 12.4 

20 Plaxis 

2D  
Đoạn 1 

TH1 
23     0.8 2.0 8.3 

 
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

 1/. Thí nghiệm xác định hàm lượng 

xi măng thích hợp và hiệu quả kết hợp với 

đất yếu đạt cường độ trong hỗn hợp đất 

trộn xi măng để xử lý đất yếu tại khu vực 

cầu Ông Điệp tỉnh Sóc Trăng là hàm lượng 

15% tương ứng với cường độ chịu nén của 

mẫu là 906.933 kN/m
2
 ở 28 ngày tuổi. Từ 

đó ứng dụng cho việc tính toán, thiết kế chi 

tiết giải pháp xử lý nền đất yếu nền đường 

dẫn đầu cầu Ông Điệp, tỉnh Sóc Trăng 

bằng phương pháp trụ đất xi măng. 

 2/. Kết quả xử lý nền bằng trụ đất xi 

măng với chiều dài thiết kế Lcol= 23.0 m  

đường kính trụ D=0,8m, khoảng cách giữa 

các trụ trong lưới ô vuông s=2.0 m thì kết 

quả độ lún của nền theo giải tích (S=12.40 

cm) và mô phỏng bằng phần mềm 

PLAXIS 2D (S=8.30 cm) thỏa độ lún cho 

phép [S]=20 cm theo 22TCN 262-2000, 

"Quy trình khảo sát nền đường ô tô đắp 

trên đất yếu". 

5.2. Kiến nghị 

1/. Đề nghị sử dụng giải pháp trụ đất 

xi măng thi công bằng công nghệ khoan 

phụt vữa cao áp cho các công trình tương 

tự vì có yêu cầu xử lý tốt giải pháp kỹ 

thuật và yêu cầu tiến độ thi công nhanh, 

trong quá trình thi công đảm bảo không bị 
ảnh hưởng đến các công trình lân cận, 

đồng thời công trình hiện hữu vẫn được 

tiếp tục sử dụng trong quá trình thi công 

khắc phục sự cố do việc thi công không sử 

dụng nhiều mặt bằng.  

2/. Cần thực hiện thêm thí nghiệm 

hiện trường để đưa ra hàm lượng xi măng 

để đối chiếu với kết quả thí nghiệm trong 

phòng nhằm cho kết quả tin cậy hơn. 
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SO SÁNH SỰ THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN VÀ TÍNH BIẾN DẠNG 
CỦA NỀN XỬ LÝ BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG VỚI NỀN TỰ NHIÊN VÀ 

ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHO CÔNG TRÌNH 

The comparison of changes in intensity of compression and deformation of 

deep soil mixing columns base with natural base and calculation application 

for the construction 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Phạm Huỳnh Thế Nguyên 
Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG TP. HCM 

 
TÓM TẮT: Để đóng góp thêm nguồn số liệu mang tính tham khảo cho việc tính toán giải pháp 

trụ đất xi măng để xử lý nền đất yếu cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết này tiến 

hành nghiên cứu, so sánh các giá trị cường độ chịu nén và tính biến dạng của hỗn hợp đất trộn 

xi măng so với mẫu đất nguyên dạng thông qua thí nghiệm nén đơn trục. Từ các kết quả thu 

được, ta nhận thấy, tốc độ gia tăng của cường độ chịu nén và Modun biến dạng tăng nhanh khi 

hàm lượng xi măng trong hỗn hợp tăng từ 7% đến dưới 13%. Khi hàm lượng xi măng tăng lên 

trên 13% ta thấy tốc độ gia tăng của hai giá trị trên giảm đi rõ rệt. Theo kết quả nghiên cứu, 

hàm lượng xi măng phù hợp nhất cho đất tại khu vực thí nghiệm là 14% (tương đương 209 kg xi 

măng cho 1 m
3
 đất). 

 
ABSTRACT: To contribute more reference data for the calculation of the cement pile solution 

for treating weak soil in the Mekong Delta region, this paper conducts research and compares 

the intensified values. compressive strength and deformation of the cement mix compared to the 

pure soil sample through the single-axis compression test. From the results obtained, it was 

found that the rate of increase of compressive strength and deformation module increased 

rapidly when the cement content in the mixture increased from 7% to less than 13%. When the 

cement content increases by more than 13%, we see that the increase of these two values 

decreases markedly. According to the research results, the cement content most suitable for soil 

in the experiment area is 14% (equivalent to 209 kg of cement per 1 m
3
 of soil). 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo khảo sát, thành phần đất nền tại 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đa 

phần là bùn sét, bùn sét hữu cơ, bùn sét 

pha, chiều dày lớp đất yếu lớn. Lớp sét 

trạng thái dẻo nhão đến dẻo mền có bề dày 

thay đổi từ - 0.7 m đến xấp xỉ - 30 m. Quá 

trình xây dựng các công trình tại những 

vùng có địa chất yếu, phức tạp như tại đây 

đòi hỏi các nhà quản lí xây dựng phải tìm 

kiếm và áp dụng các phương pháp xử lý 

phù hợp, thỏa mãn yêu cầu về kỹ thuật, 

thời gian và chi phí đầu tư xây dựng.  

Trong các giải pháp xử lý nền đất 

yếu phổ biến hiện nay, trụ đất xi măng 

được xem là giải pháp có nhiều đặc điểm 

phù hợp đối với việc xử lý nền đất yếu 

cho khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long. Tuy nhiên việc tính toán và áp dụng 

giải pháp này tại đây vẫn còn khá nhiều 

hạn chế. Do tùy thuộc vào số liệu địa chất 

khác nhau mà hiệu quả của việc áp dụng 

giải pháp này là khác nhau. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu 

các cơ sở lý thuyết về tính toán và thí 

nghiệm để xác định các tính chất cơ lý của 

đất nền. Nghiên cứu, ứng dụng các 
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phương pháp tính toán thiết kế trụ đất xi 

măng cho công trình cụ thể. 

Nghiên cứu thực nghiệm: Chế bị 
mẫu thử và thí nghiệm để tìm ra giá trị 
phù hợp nhất về hàm lượng xi măng trong 

hỗn hợp đất trộn xi măng sao cho thỏa 

mãn nhất cả về điều kiện đảm bảo số kỹ 

thuật lẫn điều kiện kinh tế. 

Nghiên cứu mô phỏng bằng phần 

mềm: Sử dụng các phần mềm tính toán 

phần tử hữu hạn để tính toán bài toán bằng 

mô hình cụ thể. 

Tính toán, ứng dụng trụ đất xi măng 

xử lý nền đất yếu cho công trình cụ thể. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Thí nghiệm nén đơn trục 

Thí nghiệm nén đơn trục xác định 

cường độ kháng nén của đất bằng cách 

nén đến phá hoại mẫu đất trong điều kiện 

nở hông tự do. Cường độ kháng nén của 

đất, đá, ứng với lúc mẫu bị phá hoại, được 

thể hiện khi có sự tăng biến dạng tương 

đối một cách rõ rệt hoặc thấy rõ mẫu đất 

bị phá hoại bằng mắt. 

Tính toán kết quả thí nghiệm: 

Cường độ kháng nén qu hay sức 

kháng nén đơn trục cực hạn của mẫu đất 

được xác định theo công thức sau: 

q� = σ =
����

	
	(kN/m�)                      (1) 

Trong đó: 

Pmax: lực nén lớn nhất làm mẫu đất 

bị phá hoại, ghi nhận trên đồng hồ đo lực, 

bằng số đọc của đồng hồ nhân với hệ số 

vòng lực của thiết bị thí nghiệm. 

A: diện tích tiết diện mẫu khi bị phá 

hoại, lúc này mẫu đất không còn giữ được 

tiết diện A0 như lúc ban đầu mà sẽ bị biến 

dạng. Giá trị tiết diện trung bình của mẫu 

lúc này được xác định theo công thức: 

A =
	�

���
	(cm�)                            (2) 

Với ε là biến dạng tương đối theo 

phương đứng của mẫu đất thí nghiệm, là 

tỷ số không thứ nguyên của biến thiên 

chiều dài ∆h (tại thời điểm phá hoại) đối 

với chiều dài ban đầu của mẫu h0: 

ε =
��

��
	                                  (3) 

Ngoài ra, từ thí nghiệm nén đơn 

trục, dựa vào định luật Hooke, ta có mối 

quan hệ giữa ứng suất σ và biến dạng ε 

của mẫu đất là: 

σ = E. ε ⇒ E =
�

�
                            (4) 

Với E là modun biến dạng của đất, 

là tỷ số giữa ứng suất tác dụng lên mẫu 

đất thí nghiệm và biến dạng của mẫu 

tương ứng hoặc là độ dốc của đường cong 

quan hệ ứng suất và biến dạng. Modun 

biến dạng E được chia thành hai loại ứng 

với hai giai đoạn của biểu đồ gồm: modun 

biến dạng đàn hồi Edh ứng với giai đoạn 

quan hệ ứng suất biến dạng là tuyến tính 

và modum biến dạng dư Edư. 

Modun biến dạng tổng quát E0 là tỷ 

số giữa ứng suất với biến dạng tổng quát 

(gồm cả biến dạng đàn hồi và biến dạng 

dư). 
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Hình 1. Biểu đồ thể hiện quan hệ giữa ứng suấtvà biến dạng. 

 

Thí nghiệm nén đơn trục phù hợp để 

xác định thông số sức chống cắt của đất 

sét bão hòa hoàn toàn (φu = 0
o
). Khi mẫu 

bị trượt (phá hoại), chỉ có duy nhất một 

vòng tròn Mohr ứng suất tổng. Cường độ 

chịu nén đơn hay sức chịu nén một trục 

chính là áp lực nén lên mẫu lúc trượt, kí 

hiệu là qu.  

Sức chống cắt không thoát nước 

hoặc lực dính không thoát nước cu được 

định nghĩa là một phần hai của cường độ 

chịu nén đơn. Lúc này ta có phương trình 

sức chống cắt không thoát nước có dạng: 

s = 	σ tanφ + c                           (5) 

s = 	 c�                                         (6) 

% = 	
&'

�
                                         (7)

 

 
Hình 2. Đồ thị thể hiện quan hệ giá trị lực cắt τ và áp lực σ. 

 

3.2. Xác định Modun biến dạng E của 
đất 

Modun biến dạng E (kN/m
2
) cho 

biết khả năng của đất chống lại tác dụng 

nén lún của tải trọng tác dụng. Giá trị E 

càng nhỏ thì đất càng yếu và biến dạng 

lún càng lớn. Ngược lại, giá trị E càng lớn 

thì đất càng tốt, biến dạng lún sẽ nhỏ. 
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Giá trị modun biến dạng E được xác 

định từ biểu đồ quan hệ giữa cường độ 
chịu nén qu và biến dạng ε theo định luật 

Hook và phương pháp xác định E50. 

 

 
Hình 3. Phương pháp xác định giá trị E50 

 

3.3. Phương pháp tính toán trụ đất xi 
măng theo quan điểm như nền tương 
đương 

Nền đất được xử lý trụ đất xi măng 

dưới đáy móng được xem như nền đồng 

nhất với các số liệu cường độ ϕtđ, ctđ, Etđ 

được cải thiện nâng cao. 

Gọi as là tỉ lệ giữa diện tích trụ đất 

xi măng thay thế trên diện tích đất nền xử 

lý, giá trị as được xác định như sau: 

() =
*+

*,
                                        (8) 

Trong đó: 

As: Là tổng diện tích trụ đất xi 

măng thay thế nền, -) = ./�/4 

Ap: Là tổng diện tích vùng thay thế 

trụ đất xi măng. 

Ta có các thông số sức kháng cắt 

được xác định như sau: 

12đ = ()1456 + (1 − ())1)   (9) 

92đ = ()9456 + (1 − ())9)   (10) 

:2đ = ():456 + (1 − ()):)  (11) 

Với: 

φtđ, φcol, φs: Là giá trị góc ma sát của 

nền tương đương, trụ đất xi măng và nền 

tự nhiên. 

ctđ, ccol, cs: Là các giá trị lực dính 

của nền tương đương, trụ đất xi măng và 

nền tự nhiên. 

Etđ, Ecol, Es: Là modun biến dạng 

của nền tương đương, trụ đất xi măng và 

nền tự nhiên. 

Từ kết quả thí nghiệm nén đơn trục 

mẫu đất trộn xi măng trong phòng ta có 

công thức xác định các giá trị ccol ϕcol Ecol 

từ cường độ kháng nén đơn như sau: 

;456 = (0.2 ÷ 0.3)@A   (12) 

ϕ
456

= (205 ÷ 305)  (13) 

:456 = (100 ÷ 300)@A  (14) 
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3.4. Tính toán theo quan điểm trụ đất xi 
măng làm việc như cọc 

3.4.1. Tính toán trụ đất xi măng theo 

trạng thái giới hạn thứ 1 

Để trụ đất xi măng làm việc đảm 

bảo ổn định thì cần thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

Nội lực lớn nhất trong một cọc:  

BCDE 	 <
G'HI

J+
    (15) 

Momen lớn nhất trong một cọc:  

Mmax < [M]    (16) 

Chuyển vị của khối móng:  

Ay < [Ay]         (17) 

Trong đó: 

Qult: Là sức chịu tải giới hạn của trụ 

đất xi măng. 

Fs: Là hệ số an toàn. 

[M]: Là momen giới hạn của trụ đất 

xi măng. 

[Ay]: Là chuyển vị giới hạn cho 

phép. 

3.4.2. Tính toán trụ đất xi măng theo 

trạng thái giới hạn thứ 2 

Tính toán theo trạng thái giới hạn 

thứ 2 là đảm bảo cho cọc không phát sinh 

biến dạng lún tổng quá lớn: 

ΣLM < [L]                                  (18) 

Trong đó: 

[S]: Là độ lún giới hạn cho phép. 

Si: Là tổng độ lún của móng. 

3.5. Tính toán theo quan điểm hỗn hợp 
của viện kỹ thuật châu á (AIT) 

3.5.1. Khả năng chịu tải của cọc đơn 

Khả năng chịu tải giới hạn ngắn hạn 

của cọc đơn trong đất sét yếu được quyết 

định bởi sức kháng của đất sét yếu bao 

quanh (đất phá hoại) hay sức kháng cắt 

của vật liệu cọc (cọc phá hoại), theo tài 

liệu của D.T. Bergado [5]: 

PA62.)5M6 = (.. /. Q456 + 2.25. .. /�);A.)5M6  (19) 

Trong đó:  

d: Là đường kính cọc. 

Lcol: Là chiều sâu trụ đất xi măng.  

Cu.soil: Là độ bền cắt không thoát 

nước trung bình của đất sét bao quanh trụ. 

Có thể được xác định bằng các thí nghiệm 

trực tiếp ngoài trời như thí nghiệm cắt 

cánh hoặc thí nghiệm xuyên côn.  

Khả năng chịu tải giới hạn ngắn 

ngày do cọc bị phá hoại ở độ sâu z, theo 

D.T  Bergado (sức kháng cắt theo vật liệu) 

được xác định như sau: 

PA62.)5M6 = -456(3.5;A.456 + ST5U)     (20) 

Trong đó:  

Kb: Là hệ số áp lực bị động; Kb = 

tg
2
(450+φ/2); Kb = 3 khi φult.col = 30

o
.  

σh : Áp lực ngang tổng cộng tác 

động lên trụ đất xi măng tại mặt cắt giới 

hạn. 

3.5.2. Khả năng chịu tải của nhóm cọc 

Khả năng chịu tải giới hạn của 

nhóm trụ đất xi măng được tính theo công 

thức:  

PA62.)5M6 = 2;A.)5M6. V(W + Q) +
X. ;A.)5M6. W. Q                (21) 

Trong đó:  

B, L, H: Là chiều rộng, chiều dài và 

chiều cao của nhóm trụ đất xi măng. 

k: Là hệ số an toàn phụ thuộc vào 

hình dạng móng; k = 6 khi móng hình chữ 

nhật, k = 9 khi móng hình vuông hoặc 

tròn. 
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Trong tính toán thiết kế, kiến nghị hệ số 

an toàn là 2.50 (theo D.T.Bergado).  

4. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

4.1. So sánh giá trị cường độ chịu nén 
đơn trục qu 

Giá trị cường độ chịu nén đơn trụ qu 

của các mẫu thí nghiệm được tổng hợp 

trình bày trong bảng như sau: 

Bảng 1: Số liệu tổng hợp thông số cường độ chịu nén đơn qu. 

STT 
Kí hiệu 

mẫu 
Tỉ lệ xi măng Tuổi mẫu Cường độ chịu nén qu 

% ngày kN/m
2
 

ND Nguyên dạng 0  21.8 

1 M 07-07 7 

7 

69.2 

2 M 10-07 10 141.2 

3 M 13-07 13 198.2 

4 M 16-07 16 248.6 

5 M 07-14 7 

14 

149.8 

6 M 10-14 10 296.8 

7 M 13-14 13 423.6 

8 M 16-14 16 465.2 

9 M 07-28 7 

28 

265.4 

10 M 10-28 10 544.6 

11 M 13-28 13 785.9 

12 M 16-28 16 835.2 

 

Từ các kết quả thí nghiệm và tính 

toán ở trên ta tiến hành vẽ đồ thị so sánh 

sự phát triển giá trị cường độ chịu nén của 

mẫu đất nguyên dạng so với các mẫu đất 

xi măng với các hàm lượng xi măng khác 

nhau và theo thời gian. 

 

 

Hình 4. Biểu đồ so sánh các giá trị cường độ chịu nén đơn (kN/m
2
). 

 

Từ biểu đồ 4 trên nhìn chung ta 

nhận thấy giá trị cường độ chịu nén đơn 

của các mẫu thí nghiệm đều có sự gia tăng 

theo sự gia tăng của hàm lượng xi măng 

trong hỗn hợp và theo thời gian. Tuy 

nhiên tốc độ gia tăng lại có sự giảm dần đi 
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khi hàm lượng xi măng trong hỗn hợp 

tăng lên trên 13%. Giá trị cường độ chịu 

nén đơn qu của mẫu đất tự nhiên là rất bé. 

Tuy nhiên sau khi được xử lý bằng 

phương pháp trộn xi măng ta nhận thấy 

giá trị này đã được cải thiện rõ rệt.  

Giá trị cường độ chịu nén đơn qu 

của mẫu tăng lên 12 lần với mẫu M7-28 từ 

21.8 kN/m
2
 lên 265.4 kN/m

2
. Đạt giá trị 

cao nhất đối với mẫu M 16-28 đạt 835.2 

kN/m
2
, tức đã tăng lên gấp 36 lần so với 

mẫu đất tự nhiên. 

4.2. So sánh giá trị Modun biến dạng 
E50 

Giá trị modun biến dạng E50 của các 

mẫu thí nghiệm và đất nguyên dạng được 

tính toán và tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 2: Số liệu tổng hợp giá trị modun biến dạng E50. 

STT 
Kí hiệu 

mẫu 

Cường độ chịu nén 
đơn qu/2 

Biến dạng 
tương đối εεεε 

Modun biến dạng 
E50 

kN/m
2
 % kN/m

2
 

ND Mẫu nguyên dạng 10.9 2.15 507 

1 M 07-07 34.6 0.39 8923 

2 M 10-07 70.6 0.37 19058 

3 M 13-07 99.1 0.36 27442 

4 M 16-07 124.3 0.36 34169 

5 M 07-14 74.9 0.37 20243 

6 M 10-14 148.4 0.35 42487 

7 M 13-14 211.8 0.34 62221 

8 M 16-14 232.6 0.35 66594 

9 M 07-28 132.7 0.36 37050 

10 M 10-28 272.3 0.34 79305 

11 M 13-28 393.0 0.35 111557 

12 M 16-28 417.6 0.37 112865 

 

Từ kết quả tính toán giá trị Modun 

biến dạng E50 xác định được trong Bảng 2. 

Ta tiến hành vẽ biểu đồ so sánh các giá trị 

E50 giữa mẫu đất nguyên dạng với các 

mẫu đất xi măng như sau: 

  

 

Hình 5. Biểu đồ so sánh các giá trị Modun biến dạng E (kN/m
2
) 
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Từ biểu đồ 5 ta nhận thấy giá trị 
Modun biến dạng E50 của các mẫu thí 

nghiệm cũng có sự gia tăng tương ứng với 

sự gia tăng hàm lượng xi măng trong hỗn 

hợp và theo thời gian. Tuy nhiên tốc độ 

gia tăng lại có sự chậm lại rõ rệt khi hàm 

lượng xi măng tăng trên 13%.  

Modun biến dạng E50 đạt giá trị cao 

nhất đối với mẫu M 16-28 (mẫu 16% xi 

măng nén ở tuổi mẫu 28 ngày) đạt 112865 

kN/m
2
, tức đã tăng lên gấp 222 lần so với 

mẫu đất nguyên dạng. 

5. ỨNG DỤNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG 
ĐỂ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU CHO 
CÔNG TRÌNH: NHÀ XƯỞNG CÔNG 
TY TNHH TM DV TNM TỈNH HẬU 
GIANG 

5.1. Giới thiệu công trình 

Tên công trình: Nhà xưởng công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ TNM. 

Hạng mục: Xử lý nền đất yếu dưới 

nền nhà xưởng. Diện tích 25 x 40 m. 

Công năng sử dụng: Kho chứa giấy 

và các vật liệu khác tương tự. 

Địa điểm: Quốc lộ 61, Ấp Hòa Đức, 

Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu 

Giang. 

5.2. Đặc điểm địa chất 

Khu vực xây dựng công trình có đặc 

điểm chung của chế độ thủy văn vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa lũ thời 

gian ngập lụt kéo dài đến 2 tháng, vào 

mùa khô chịu tác động mạnh của bán nhật 

triều Đông. Chế đọ dòng chảy được chia 

thành 2 mùa rõ rệt: mùa lũ (từ tháng 5 đến 

tháng 11) và mùa khô (từ tháng 12 đến 

tháng 4 năm sau). 

Bảng 3. Chỉ tiêu cơ lý của đất nền tự nhiên 

Chỉ tiêu cơ lý Kí hiệu Đơn vị 
Lớp đất tự nhiên 

CH CL1 CL2 
Độ ẩm tự nhiên ω % 84.41 48.09 46.39 

Dung trọng bão hòa γsat kN/m
3
 14.74 17.05 16.96 

Dung trọng tự nhiên γunsat kN/m
3
 14.59 16.65 16.26 

Tỉ trọng Gs - 2.646 2.684 2.687 

Tỉ số rỗng e0 - 2.345 1.389 1.422 

Giới hạn dẻo Wp % 26.35 29.68 29.66 

Giới hạn nhão WL % 51.44 47.82 48.39 

Chỉ số dẻo Ip % 25.08 18.14 18.74 

Độ sệt B - 2.331 1.016 0.894 

Sức chịu nén qu kN/m
2
 21.8 26.8 35.3 

Modun biến dạng  E kN/m
2
 634.8 726.7 903.7 

Lực dính c kN/m
2
 10.1 11.3 16.4 

Góc ma sát ϕ độ 4.805 10.690 15.41 

Hệ số Poision µ - 0.323 0.303 0.297 

 

5.3. Kết quả tính toán 

Dựa vào các số liệu đã tính toán ở 

trên ta tiến hành mô hình hóa nền đất yếu 

xử lý bằng trụ đất xi măng bằng phân 

mềm Plaxis. Nền đất được mô phỏng gồm 

3 lớp: lớp đất CH dày 15 m; lớp đất CL1 

dày 10 m và lớp đất CL2 dày 18 m.  

Chiều sâu trụ đất xi măng xử lý là 

25 m, tức xử lý đến hết độ sâu của lớp 

CL1.
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Hình 6. Mô hình xử lý nền dưới công trình bằng nền tương đương. 

 

Trong mô hình Plaxis nền xử lý 

bằng trụ đất xi măng sẽ được thay bằng 

một nền mới tương đương, có giá trị các 

thông số sức chống cắt và biến dạng được 

tính toán xác định dựa trên phương pháp 

nền tương đương. 

  

 

Hình 7. Mô hình gia tải. 

 

 

Hình 8. Kết quả tính toán. 
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Như vậy sau khi xử lý, độ lún của 

nền là 6.6 cm. Đạt giá trị cho phép. 

6. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 

- Giá trị cường độ chịu nén đơn qu 

của mẫu đất trộn xi măng có sự gia tăng 

lên theo sự gia tăng của hàm lượng xi 

măng. Tuy nhiên tốc độ gia tăng lại giảm 

đi khi hàm lượng xi măng tăng lên trên 

13%. Giá trị cường độ chịu nén đơn qu của 

mẫu tăng lên 12 lần với mẫu M7-28 từ 

21.8 kN/m
2
 lên 265.4 kN/m

2
 và tăng lên 

gấp 38 lần với mẫu M16-28 đạt 835.2 

kN/m
2
. 

- Thông số Modun biến dạng E50 

của mẫu đất xi măng cũng có sự thay đổi 

rất rõ rệt so với mẫu đất tự nhiên. Giá trị 
thay đổi thấp nhất đối với mẫu M7-28 đạt 

37050 kN/m
2
 tăng 73 lần. Giá trị thay đổi 

cao nhất đối với mẫu M16-28 đạt 112865 

kN/m
2
 tăng 222 lần so với mẫu nguyên 

dạng. Tốc độ gia tăng của giá trị Modun 

biến dạng E50 cũng hầu như không thay 

đổi nhiều khi hàm lượng xi măng vượt 

qua 13%. 

6.2. Kiến nghị 

- Hàm lượng xi măng phù hợp trong 

giải pháp trụ đất xi măng khi xử lý nền đất 

yếu vùng ĐBSCL là vào khoảng 14%. 

Tương đương khoảng 209 kg xi măng trên 

1 m
3
 đất. 

- Độ sâu của trụ đất xi măng vào 

khoảng từ 20m đến 25m tùy thuộc vào giá 

trị tải trọng và điều kiện địa chất cụ thể. 

- Kiến nghị tính toán giải pháp xử lý 

trụ đất xi măng theo quan điểm nền tương 

đương. 
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NGHIÊN CỨU LỘ TRÌNH ỨNG SUẤT CỦA ĐẤT XUNG QUANH HỐ 
ĐÀO SÂU THEO TIẾN TRÌNH THI CÔNG CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG 

ĐỘ CỨNG CỦA HỆ TƯỜNG VÂY 

Research of stress paths of soil surrounding deep excavation due to 

construction and stiffness of diaphragm wall 
 

TS. Nguyễn Ngọc Phúc, KS. Nguyễn Minh Trí 
Trường Đại học Bách Khoa, Tp.HCM 

 

TÓM TẮT: Trong những năm gần đây ở nước ta, nhu cầu sử dụng và khai thác không gian 

ngầm dưới mặt đất ngày càng nhiều. Việc xây dựng các công trình nói trên dẫn đến làm thay 

đổi trạng thái ứng suất trong đất nền, chính vì thế cần phải được khảo sát nhằm để xác định 

đúng tiến trình đặt tải trong thí nghiệm khi tìm ứng xử cơ học của đất. Vì vậy đề tài “Nghiên 

cứu lộ trình ứng suất của đất xung quanh hố đào sâu theo tiến trình thi công có xét đến ảnh 

hưởng độ cứng của hệ tường vây” là cần thiết. 

Kết quả nghiên cứu của bài báo dùng tham khảo để định ra sơ đồ thí nghiệm các đặc trưng cơ 

học của đất nền làm cơ sở dữ liệu trong mô phỏng tính toán. Đồng thời kết quả tính toán cho 

thấy xuất hiện một số vùng biến dạng dẻo trung gian trong miền nền xung quanh hố đào do xuất 

hiện biến dạng của kết cấu tường vây và biến dạng phình trồi của đáy hố đào chịu sự chi phối 

của yếu tố độ cứng và chiều dài tường vây; độ cứng của hệ thanh chống shoring. 

 

ABSTRACT: In recent years in our country, the needs use and exploitation of underground 

space on as many. The building of the construction leads to changes in stress state soils, thus 

need to be surveyed in order to determine the true process latest downloads in experiments 

when the search behavior of soil mechanics. So the subject “Research of tress paths of soil 

surrounding deep excavation due to construction processes and stiffness of diaphragm wall” is 

necessary. 

The research results of the paper use the reference diagram to find out the specific mechanical 

experiment mold and do the simulation calculation in the database. At the same time, the 

calculation results show that there are some regional intermediate deformations excavated 

around the background area for the cause of the deformation structure and the wall of the 

deformed tumor wall excavating all the constrained elements stiffness and length of the wall. 

The relationship between girth and hardness is shoring butt. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Kết quả khoa học của nghiên cứu 

Nghiên cứu làm rõ trạng thái ứng 

suất của các điểm phân tố trên mặt trượt 

định hướng theo phương pháp sức kháng 

huy động; trạng thái ứng suất của các 

điểm phân tố này thay đổi theo tiến trình 

thi công hố đào và chịu ảnh hưởng của độ 

cứng hệ kết cấu chống đỡ. Lộ trình ứng 

suất trên các phân tố cho thấy ứng xử kéo 

và ứng xử nén thay đổi liên tục theo tình 

hình biến dạng của hố đào; 

Các vùng định hướng về lộ trình 

ứng suất kéo, nén trong nền đất không đơn 

thuần là 4 vùng như đề xuất trước đây từ 

các phân tích giải tích của một số tác giả 

như Bjerrum; Clough G.W; Hansen L… 

1.2. Các đối tượng của nghiên cứu 

Tổng hợp và phân tích các kết quả 

nghiên cứu lý thuyết liên quan đến đối 

tượng nghiên cứu; 
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Thu thập các tài liệu về điều kiện thi 
công thực tế; các số liệu địa chất công 
trình liên quan đến phạm vi nghiên cứu; 

Thực hiện các tính toán đối chiếu 
bằng giải tích và phần tử hữu hạn trên 
phần mềm Geostudio cho miền nền xung 
quanh và bên dưới hố đào sâu. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LỘ TRÌNH 
ỨNG SUẤT CỦA ĐẤT TRONG HỐ 
ĐÀO SÂU 
2.1. Hướng tiếp cận của nghiên cứu 

Nhiều nghiên cứu đã phân chia khu 
vực bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công 
đào đất thành 4 phần. 

 

 
Hình 1. Vùng ảnh hưởng của hố đào sâu và các lộ trình ứng suất 

 
Trong quá trình đào đất, đất làm 

việc theo sơ đồ dỡ tải – gia tải lại: dỡ tải 
khi đất ở trong hố đào được lấy ra và gia 
tải lại khi thi công hệ chống vách hố đào. 
Từ các vùng phân tích thì ứng xử của 
vùng I và vùng II là vùng có ảnh hưởng 
đáng kể nhất đến sự biến dạng của hố đào. 
Trong đó vùng I là tác nhân chính gây 
chuyển vị ngang và vùng II gây ra hiện 
tượng bùn nền, có ảnh hưởng quan trọng 
đến sự biến dạng của hố móng. 

2.2. Sức kháng huy động và cơ chế phá 
hoại bùn nền 

Biến dạng vùng nền dẫn đến phá 
hoại bùn nền đã được các tác giả nghiên 
cứu từ rất lâu như Terzaghi (1943), 
Bjerrum & Eide (1956), Eide (1972), 
Clough & Hansen (1981), Ukritchon et 
al., (2003), O’Rourke,… 

 
Hình 2. Cơ chế phá hoại bùn nền khi xét ảnh 

hưởng chân tường 
(Ukritchon et al., - 2003) 

 
2.3. Các giả thiết về các vùng biến dạng 
cắt quanh tường 

Đất xung quanh tường có tầng chống 
trong sét yếu được giả thiết biến dạng theo 
sơ đồ “dòng chảy”, chia làm 4 vùng biến 
dạng khác nhau. 
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Hình 3.Phương ứng suất chính lên phân tố 

trong 4 vùng biến dạng 
 

Các thí nghiệm tương ứng với các 
vùng biến dạng như sau: 

- PSA: 1σ  phương đứng, mặt trượt 
xiên, là mô phỏng của thí nghiệm 3 trục. 

- PSP: 1σ  phương ngang, mặt trượt 
xiên, là mô phỏng của thí nghiệm nén 
ngang. 

- DSS: 1σ  phương xiên, mặt trượt 
ngang, là mô phỏng của thí nghiệm cắt 
trực tiếp hoặc cắt đơn giản DSS. 

2.4. Các nghiên cứu liên quan đến trạng 
thái ứng suất của đất nền xung quanh 
hố đào sâu 

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên 
cứu về trạng thái ứng suất của đất nền liên 
quan đến hố đào sâu như: Bjerrum N.L. 
(1973), Clough G.W. và Hansen L. 
(1981), Duncan J.M. và Chang C.Y. 
(1970), Hashash Y.M.A. (1992), Lambe 
T.W. (1970), Mana A.I. và Clough G.W. 
(1981), O’Rourke T.D. (1981), Ou C.Y. 
(2006), Peck R.B (1969), Kai. S.Wong 
(2009),… 

Theo Rahman M.M. và Mofiz S.A. 
(2010) có nhiều trạng thái ứng suất trong 
nền, được trình bày trên hình 4, trên hệ tọa 
độ (p – q). Với hệ thống thiết bị thí 
nghiệm theo thiết kế của Bishop và 
Weley’s (1975) phát triển tại trường đại 
học Khoa học và kỹ thuật Imperial, 
London, một loạt các thí nghiệm theo các 
lộ trình ứng suất CTE, RTE, TE được thực 
hiện để xác định các tham số tính toán hố 
đào sâu trong quá trình dỡ tải cho đất sét 
tại Bangladesh. 

 

 
Hình 4. Các lộ trình ứng suất khác nhau của thí nghiệm ba trục 

 
Để xác định ảnh hưởng của yếu tố 

thời gian và sự phụ thuộc vào lộ trình ứng 
suất trong tính toán hố đào sâu trên đất 

yếu, Becker P. (2008) đã nghiên cứu và 
chế tạo thiết bị để thí nghiệm với nhiều lộ 
trình ứng suất khác nhau như Hình 5. Các 
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đoạn OA, OB, OC, OD, OE, OF thể hiện 
trạng thái ứng suất tại các vị trí khác nhau 

xung quanh hố đào. 

 

 
Hình 5. Các lộ trình ứng suất trong hố đào 

 
+ Đoạn OA: trạng thái của ứng suất 

theo trục của nền móng, nền đất đắp. 
+ Đoạn OD: trạng thái ứng suất dưới 

đáy của hố đào. 
+ Đoạn OB: trạng thái ứng suất sau 

lưng tường chắn. 
+ Đoạn OE: trạng thái ứng suất ở 

phía trước tường chắn và dưới đáy hố đào 
(trường hợp bị động), nơi thay đổi ứng 
suất thẳng đứng do giảm ứng suất thẳng 
đứng giả định là rất nhỏ. 

+ Đoạn OF: thể hiện sự giảm ứng 
suất thẳng đứng tới hố đào và tăng ứng 
suất nằm ngang tùy thuộc vào sự dịch 
chuyển của tường trên phần bị động, với 
điều kiện là sự gia tăng ứng suất trong cả 
2 hướng chính như nhau. 

Kai S.Wong (2001) đã nghiên cứu 
lộ trình ứng suất trong đất với các trạng 
thái chịu tải khác nhau Hình 6 và với hố 
đào Hình 7. 

 

 
 

Hình 6. Lộ trình ứng suất trong đất 
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Hình 7. Lộ trình ứng suất trong hố đào 

 

Ông chia các trạng thái ứng suất 

trong đất biến đổi do chịu tải theo các 

vùng từ A đến F trong đó lộ trình ứng suất 

trong đất nền xung quanh hố đào sâu 

thuộc vùng E. Đây là vùng Wong Kai S. 

(2009) cho rằng chưa được nghiên cứu 

đầy đủ. Do vậy các lộ trình ứng suất trong 

vùng C và D là các vùng đất nền chịu tải 

thông thường, thường được sử dụng thay 

thế cho các lộ trình ứng suất trong vùng E. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LỘ 
TRÌNH ỨNG SUẤT CỦA ĐẤT NỀN 
TRÊN MÔ HÌNH TÍNH TOÁN 

3.1. Tổng quan về dự án nghiên cứu 

Vị trí đặc điểm: Khu dân cư Lô 

M5, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp. HCM có: 

- Phía Đông Bắc: Giáp đường Tân 

Phú, có lộ giới 21.0m 

- Phía Tây Nam: Giáp đường 

Nguyễn Lương Bằng, có lộ giới 30.0m. 

- Phía Đông Nam: Giáp đường 16, 

có lộ giới 21.0m. 

- Phía Tây Bắc: Giáp sông Cả 

Cấm. 

3.2. Tổng quan về địa chất công trình 

Dữ liệu địa chất được dựa trên Báo 

cáo kết quả khảo sát địa chất công trình 

Lô M5, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. HCM 

có độ sâu hố khoan là 70.0m, do Trung 

Tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị 
công nghiệp – Trường Đại Học Bách 

Khoa Tp.HCM thực hiện vào tháng 

11/2015. 

Căn cứ kết quả khảo sát tại các hố 

khoan, địa tầng tại vị trí xây dựng công 

trình được phân thành các lớp như sau: 

Bảng 1. Thông số các lớp địa chất công trình 

Tên đất  
  

Chiều dày 
 γ γ γ γunsat 

γγγγsat    
Modul 

E 
Hệ số 

thấm k 
Poisson 

ν  
Lực 

dính c 

Góc ma 
sátϕ  

m kN/m3 kN/m2 m/s 
 

kN/m2 độ 

Cát san lấp 1.6 21.00 - - - - - 

Sét Chảy 11.6 15.04 2100 2.06x10
-10

 0.3 6.3 3
0 
14

’
 

Sét Nửa cứng 8.1 19.30 11200 2.06x10
-10

 0.3 35.5 15
0 
22

’ 

Sét Dẻo cứng 5.5 19.70 5100 5.28x10
-10

 0.3 23.8 13
0 
30

’
 

Sét Dẻo cứng 11.9 18.30 6000 2.48x10
-10

 0.3 25.8 12
0 
17

’
 

Cát pha sét Chặt vừa > 31.3 20.00 33250 1.18x10
-9

 0.3 10.3 25
0 
18

’
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- Mực nước ngầm trong các hố khoan quan trắc được là -0.3m. 

3.3. Mô hình công trình nghiên cứu trong phần mềm GeoStudio 2007 

Bảng 2. Các giai đoạn thi công được mô phỏng tuần tự trong phần mềm 

STT Giai đoạn thi công Các Phase tương ứng 

1 Giai đoạn 1 Phase 1: Thi công cọc ly tâm, tường vây Barrette, hệ Kingpost 

2 Giai đoạn 2 
Phase 2: Đào đất lớp 1 (2.210m) đến cao độ cốt  0.000m 

Phase 3: Xét đến ảnh hưởng của dòng thấm khi đào Phase 2 

3 Giai đoạn 3 Phase 4: Lắp hệ Shoring lớp 1, ở cao độ cốt  +1.100m 

4 Giai đoạn 4 
Phase 5: Đào đất lớp 2 (2.700m) đến cao độ cốt  -2.700m 

Phase 6: Xét đến ảnh hưởng của dòng thấm khi đào Phase 5 

5 Giai đoạn 5 Phase 7: Lắp hệ Shoring lớp 2, ở cao độ cốt -1.600m 

6 Giai đoạn 6 

Phase 8: Đào đất lớp 3 (2.700m) đến cao độ cốt -5.400m và 

-6.750m tại đáy móng sâu nhất 

Phase 9: Xét đến ảnh hưởng của dòng thấm khi đào Phase 8 

 

 

Hình 8. Mặt cắt các điểm khảo sát trong mô hình GeoStudio 2007 

Mặt cắt hình 8 là tập hợp các điểm 

khảo sát nằm trên mặt phẳng trượt theo cơ 

sở lý thuyết của sức kháng huy động và 

các điểm tiếp xúc với tường vây ở mặt 

trong và mặt ngoài đã được tác giả trình 
bày ở phần 2. 
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Các điểm khảo sát trong mô hình 

GeoStudio theo mặt cắt AB bao gồm: 

điểm 79, điểm 99, điểm 80, điểm 81 và 

điểm 82. 

Các điểm khảo sát trong mô hình 

GeoStudio theo mặt cắt I bao gồm: điểm 

101, điểm 109, điểm 110 và điểm 111. 

Các điểm khảo sát trong mô hình 

GeoStudio theo mặt cắt II bao gồm: điểm 

112, điểm 113, điểm 114 và điểm 115. 

Các điểm khảo sát trong mô hình 

GeoStudio theo mặt cắt III bao gồm: điểm 

116, điểm 117, điểm 118 và điểm 119. 

Các điểm khảo sát trong mô hình 

GeoStudio theo mặt cắt IV bao gồm: điểm 

120, điểm 121, điểm 122 và điểm 123. 

3.4. Khảo sát lộ trình ứng suất mặt cắt AB 

 

Hình 9. Lộ trình ứng suất các điểm trên mặt cắt AB trong không gian s-t 

 

Hình 10. Lộ trình ứng suất của các điểm trên mặt cắt AB trong không gian s’-t’ 
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3.4. Khảo sát lộ trình ứng suất các mặt cắt I, AB, II, III, IV 
 

 

Hình 11. Lộ trình ứng suất của các mặt cắt trong không gian s’-t’ theo các giai đoạn thi công 

 

 

Hình 12. Kết quả phổ màu xuất ra từ kết quả tính bằng GeoStudio 2007 

 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Phân tích kết quả cho thấy lộ trình 

ứng suất đi vào trạng thái ổn định sau khi 

hoàn chỉnh giai đoạn đào đất cuối cùng. 

- Theo tiến trình thi công đào đất và 

chống đỡ tường vây bằng hệ shoring ta 

thấy thể tích lỗ rỗng co thắt làm thay đổi 

áp lực nước lỗ rỗng và trạng thái tới hạn. 

- Nghiên cứu chỉ xét một trường hợp 

độ cứng của tường vây mà đã cho ta rất 
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nhiều kết khác nhau, lộ trình ứng suất 

không diễn biến theo lý thuyết đối với kết 

cấu tường tuyệt đối cứng. 

- Căn cứ vào hình phổ màu xuất ra từ 

kết quả tính toán GeoStudio hình 12, cho ta 
một trường ứng suất tiếp cực đại của giai 

đoạn thi công đào đất cuối cùng (giai đoạn 

6) ta nhìn thấy xuất hiện một vùng ứng suất 

tiếp cực đại tượng trưng cho vùng biến 

dạng dẻo cạnh chân tường bên ngoài hố 

đào (tiếp xúc giữa vùng I và vùng IV). Vì 

vậy, đề xuất cách phân chia 4 vùng của các 

tác giả trước đây cần được cải tiến. Từ kết 

quả nghiên cứu tác giả đề xuất phân chia 

thành các vùng theo hình 13. 

 

 
 

Hình 13. Các vùng phân chia theo đề xuất của tác giả 

 
4.2. Kiến nghị 

- Một số mô hình đất cần được 

nghiên cứu khảo sát thêm nhằm đánh giá 

tổng quát hơn. 

- Chưa có điều kiện để tiến hành các 

thí nghiệm quan trắc để đối chiếu với các 

kết quả phân tích lý thuyết. 

- Ngoài việc phân tích trên mô hình 

2D, cần xem xét thêm trên mô hình 3D để 

kiểm tra sự chính xác của mô hình. 
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CHUẨN HÓA MỨC NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG THÍ NGHIỆM 
SPT DỰA TRÊN KẾT QUẢ PDA TẠI KHU VỰC  

THÀNH PHỐ QUI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Optimization about effective energy in Standard Penetration Test base  

on Pile Driving Analyzer results in Qui Nhơn City, Binh Đinh province 
 

Nguyễn Ngọc Phúc 
Đại học Công Nghiệp Tp.HCM 

Nguyễn Khánh Hùng 

Đại học Lạc Hồng 

 

TÓM  TẮT: Nội dung bài báo này chúng tôi đề xuất hệ số chuẩn hóa CEN mức năng lượng hiệu 

quả của thí nghiệm SPT trong đất dính áp dụng vào công thức giải tích tính sức chịu tải cọc phù 

hợp với sức kháng đo được từ PDA. 

Các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy: 

- Hệ số chuẩn hóa chỉ số SPT khi tính tham chiếu theo Meyerhof trong lớp đất cát hạt trung 

chặt vừa cho địa chất khu vực thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định có giá trị trung bình CEN = 

(0,131 – 0,217). Tức là mất mát năng lượng va đập trong lớp cát hạt trung chặt vừa từ 

(78,3÷86,9)%; 

- Hệ số chuẩn hóa chỉ số SPT khi tính tham chiếu theo Meyerhof trong đất sét cứng xám trắng 

cho địa chất khu vực thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định có giá trị trung bình CEN = (0,174 – 

0,266). Tức là mất mát năng lượng va đập từ (73,4÷82,6)%. 

 
ABSTRACT: In this paper, we concern about coefficience CEN to modify NSPT results for 

calculating the axial resistance of pile in logical equations relative with PDA testing result. 

Some of researching results: 

- The coefficience CEN to modify NSPT by using Meyerhof equation of medium dense and size 

sand in Qui Nhơn city, Bình Định province is about CEN = (0,131 ÷ 0,217). It mean losing 

energy is about (78,3÷86,9)%; 

- The coefficience CEN to modify NSPT by using Meyerhof equation of stiff clay medium 

plasticity in Qui Nhơn city, Bình Định province is about CEN = (0,174 ÷ 0,266). It mean 

losing energy is about (73,4÷82,6)%; 

Key words: PDA testing; coefficience CEN to modify NSPT results; Effective energy. 

 
1. CHUẨN HÓA KẾT QUẢ THÍ 
NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN 

Trong tất cả các thí nghiệm hiện 

trường, SPT là một trong những thí 

nghiệm có sai số nhiều nhất. Nếu hai 

người khác nhau, sử dụng hai thiết bị khác 

nhau, thí nghiệm lân cận nhau trên nền 

đồng nhất, thì kết quả N có thể khác nhau 

đến hơn 100%. Lý do, năng lượng va đập 

của búa rơi bị tiêu tán trước khi truyền vào 

ống đóng lấy mẫu.  

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự 

tiêu tán năng lượng va đập: 

- Tiêu tán năng lượng do mát sát 

giữa búa rơi với trục dẫn hướng; 

ma sát giữa dây tời và ròng rọc; 

- Tiêu tán năng lượng do ma sát 

giữa đất lỗ khoan với cần xuyên,… 
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Ở các nước đang phát triển, thiết bị 
SPT phổ biến là loại nhẫn (donut), sử 

dụng dây kéo trên ròng rọc. Với loại này, 

ở các nước tiên tiến, năng lượng hiệu quả 

là (45÷65)%, ở các nước đang phát triển, 

mức năng lượng hiệu quả thấp hơn nhiều. 

Do đó, ta phải chuẩn hóa Nspt về một 

giá trị năng lượng hiệu quả. Ở các nước tiên 

tiến, người ta coi 60% là năng lượng hữu 

ích trung bình. Do đó, thường quy đổi N về 
N60 (60% năng lượng hữu ích). 

N’60 = N60.CN   (1) 

trong đó:  

N60 = N.CE   (2)

     

 CE = Eh/60   (3) 

Eh: năng lượng hiệu quả có thực của 

thiết bị 

60: năng lượng hiệu quả chuẩn 60% 

Theo Vũ Công Ngữ, đối với các 

thiết bị trong nước, đề nghị lấy CE = 0.5 ÷ 

0.9 

Hay có thể viết: 

 N’60 = N.CEN   (4) 

trong đó CEN = CE.CN : hệ số chuẩn 

hóa theo các mức tiêu tán năng lượng. 

Hệ số CN theo đề xuất của một số tác 

giả ngoài nước, như sau: 

- Theo Liao & Whitman (1986): 

C� = �(�,�	
��� )  (5) 

- Theo Peck (1974): 

 C� = 0,77. log	( ��
�,�	.��)  (6) 

- Theo Skempton (1986): 

 C� = �
(����)   (7) 

trong đó: σ’v là ứng suất hữu hiệu 

phương đứng ở độ sâu khảo sát (kG/cm
2
).  

2. SỬ DỤNG KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
XUYÊN TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 
SỨC CHỊU TẢI NÉN DỌC TRỤC 
CỌC THEO ĐẤT NỀN 

Sức kháng dọc trục thân cọc theo 

đất nền có thể được tính toán nhanh thông 

qua việc sử dụng kết quả thí nghiệm trong 

lỗ khoan. Phương pháp đơn giản được sử 

dụng hiện nay là dựa vào kết quả thí 

nghiệm SPT, cụ thể có nhóm công thức 

của Meyerhof; Tiêu chuẩn Nhật Bản; 

Công thức của công ty Bachy-

Solentanche… 

2.1. Theo Meyerhof:  

Đối với trường hợp đất rời 

Meyerhof (1976) kiến nghị công thức xác 

định cường độ sức kháng của đất dười mũi 

cọc qb và cường độ sức kháng của đất trên 

thân cọc fi trực tiếp từ kết quả xuyên tiêu 

chuẩn như sau: 

qb = k1.Np (kN/m
2
)  (8) 

fi=k2.Ns,i (kN/m
2
)  (9) 

Trong đó:  

k1: là hệ số, lấy k1 = 40.h/d ≤ 400 

đối với cọc đóng và k1 = 120 đối với cọc 

nhồi; 

Np: là chỉ số Nspt trung bình trong 

khoảng 4d phía trên và 1d phía dưới mũi 

cọc; 

d: đường kính cọc tròn, cạnh cọc 

vuông; 

k2: là hệ số lấy bằng 2 cho cọc đóng 

và 1 cho cọc khoan nhồi; 

Ns,i: là chỉ số Nspt trung bình của 

lớp đất thứ i trên thân cọc. 

2.2. Theo Viện kiến trúc Nhật Bản 
(1988) 

Cường độ sức kháng của đất dưới 

mũi cọc xác định như sau: 
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Khi mũi cọc nằm trong đất rời qb = 

300.Np cho cọc đóng (ép) và qb= 150.Np 

cho cọc khoan nhồi. 

Khi mũi cọc nằm trong đất dính qb = 

9.cu cho cọc đóng và qb = 6.cu cho cọc 

khoan nhồi. 

Cường độ sức kháng trung bình trên 

thân xác định như sau: 

Trường hợp đất rời:  

f�,� = ����,�
   (kN/m

2
)  (10) 

Trường hợp đất dính:  

f�,� = α". f#. c%,�  (11) 

Trong đó:  

αp: là hệ số điều chỉnh cho cọc 

đóng, phụ thuộc vào tỷ lệ giữa sức kháng 

cắt không thoát nước của đất dính cu và trị 
số trung bình của ứng suất pháp hiệu quả 

thẳng đứng σ’z; 

fL: là hệ số hiệu chỉnh độ mảnh h/d 

của cọc đóng; đối với cọc khoan nhồi fL = 

1; 

 

 

Hình 1. Cách xác định các hệ số điều chỉnh sức kháng đơn vị theo Viện kiến trúc Nhật Bản 

 

Trong trường hợp không có số liệu 

sức kháng cắt không thoát nước cu xác 

định trên thiết bị thí nghiệm cắt trực tiếp 

hay thí nghiệm nén ba trục, có thể xác 

định cu từ chỉ số SPT trong đất dính cu = 

6,25.Nc,i (kPa), trong đó Nc,i là chỉ số SPT 

trong đất dính. 

2.3. Theo công ty Bachy-Solentanche. 

Cường độ sức kháng của đất dưới 

mũi cọc: qb = 10.Np (kN/m
2
)  (12) 

Cường độ sức kháng trên thân cọc: 

fs,i = 1,5.Ns,i (kN/m
2
)   (13) 

2.4. Theo TCXD 195:1997 

Sức chịu tải cho phép trong đất dính 

và đất rời xen kẹp 

Qa = 1,5Ntb.Ap + (0,15.Nc.Lc + 

0,43.Ns.Ls)Ω -Wp   (14) 

trong đó: 

Ntb: chỉ số xuyên tiêu chuẩn trung 

bình của đất trong khoảng 1d dưới mũi 

cọc và 4d trên mũi cọc. 

Nc: giá trị trung bình chỉ số xuyên 

tiêu chuẩn trong lớp đất rời. 

Ns: giá trị trung bình chỉ số xuyên 

tiêu chuẩn trong lớp đất dính. 
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3. CHUẨN HÓA MỨC NĂNG LƯỢNG 
HIỆU QUẢ CỦA THÍ NGHIỆM SPT 
TỪ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ 

Căn cứ trên 02 bộ thông số PDA cọc 

nhồi đường kính d600mm- Công trình 

Khách sạn Năm Thu-Thành phố Qui 

Nhơn – Tỉnh Bình Định có chiều dài 30m, 

ngàm trung bình vào lớp sét cứng 12m;  

Cấu tạo địa chất và kết quả PDA của 

hai khu vực nghiên cứu như hình 2, bảng 1 

  

 

Hình 2. Hình trụ lỗ khoan-địa chất Công trình Khách sạn Năm Thu,  

Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định 
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Bảng 1. Tính chất cơ lý của các lớp đất Công trình Khách sạn Năm Thu,  

Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định  

Tính chất cơ lý Lớp 1: Cát hạt 
trung, chặt vừa, cấp 

phối tốt (SM) 

Lớp xen kẹp: 
Bùn sét hữu cơ, 
xám đen, trạng 
thái chảy (OH) 

Lớp 2: Xét cứng, 
xám trắng, dẻo cứng 
đến dẻo mềm (CL-

ML) 
Độ ẩm W (%) 21,3 45,62 22,4 

Dung trọng tự nhiên γo (g/cm
3
) 1,69 1,68 1,96 

Dung trọng khô γd (g/cm
3
) 1,39 1,15 1,6 

Độ bão hòa Sr (%) 78,4 92,68 88 

Chỉ số dẻo PI (%) - - 14,9 

Chỉ số sệt LI - - 0,26 

Hệ số rỗng eo 0,72 1,31 0,69 

Góc nội ma sát ϕ (
o
) 21

o
34’ 5

o
23’ 14

o
43’ 

Lực dính đơn vị c (kG/cm
2
) 0,015 0,1 0,297 

 

Bảng 2. Sức kháng bên đơn vị theo kết quả PDA 

Đất nền 
Dữ liệu PDA  

Cọc CTN2-T7 Cọc CTN1-T4 Sức kháng 
đơn vị trung 

bình 
Độ 
sâu 
(m) 

Tên đất 
 

Trạng 
thái 

 

Lực dọc 
thân cọc 

Sức kháng 
đơn vị 

Lực dọc 
thân cọc 

Sức kháng 
đơn vị 

(T) (T/m2) (T) (T/m2) (T/m
2
) 

2 

Cát hạt trung 

cấp phối vừa 

Chặt 
vừa 

257 2 282.000 1.590 1.855 

4 246 2.920 274.000 2.120 2.520 

6 234 3.180 265.000 2.390 2.785 

8 221 3.450 255.000 2.650 3.050 

9 214 3.715 249.500 2.785 3.250 

9 
Đất hữu cơ loại 
sét 

Chảy 

206 3.980 244.000 2.920 3.450 

11 198 4.115 238.000 3.050 3.583 

12 190 4.250 232.000 3.180 3.7150 

12 

Cát hạt trung 

cấp phối vừa 

Chặt 
vừa 

190 4.250 232.000 3.180 3.7150 

14 173 4.510 219.000 3.450 3.980 

16 155 4.780 205.000 3.720 4.250 

18 136 5.040 190.500 3.850 4.445 

20 116 5.310 174.500 4.250 4.780 

20 

Đất loại sét dẻo 

đến ít dẻo 

Dẻo 

cứng 

đến 

cứng 

116 5.310 174.500 4.250 4.780 

22 95 5.570 157.500 4.510 5.040 

24 73 5.840 139.500 4.780 5.310 

26 120.500 5.040 5.040 

28 100.500 5.310 5.310 

30 80.000 5.440 5.440 
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4. HỆ SỐ CHUẨN HÓA CEN TÍNH 
THEO CÁC CÔNG THỨC ƯỚC 
LƯỢNG SỨC KHÁNG THÔNG QUA 
Nspt. 

Nội suy các giá trị N’SPT (bảng 4) 

cần thiết khi sử dụng các lời giải của 

Meyerhof; Viện Kiến trúc Nhật Bản; 

Công ty Bachy-Solentanche với mục tiêu 

có được sức kháng dọc trục đơn vị trên 

thân cọc tương đồng với kết quả thí 

nghiệm PDA. Các trị số N’SPT được so 

sánh với NSPT chưa chuẩn hóa từ hình trụ 

lỗ khoan ta được kết quả về hệ số mức 

hiệu quả năng lượng CEN (công thức 14) 

cần hiệu chỉnh khi sử dụng các công thức 

giải tích ước lượng sức kháng theo NSPT 

thể hiện trên hình 4. 

 C&� = �'()
�'()    (14)

Bảng 3. Sức kháng bên đơn vị tính theo các lời giải khác nhau so với kết quả PDA 

Độ 
sâu 
(m) 

Chỉ 
số 

NSPT 

Sức kháng bên đơn vị (T/m2) 

Theo 
kết quả 

thí 
nghiệm 

PDA 

Tính theo 
chỉ tiêu 

cường độ 
B.M.Das 

Tính theo chỉ số NSPT 

Nhật bản Meyerhof 
TCXD 

195:1997 
Bachy 

Soletanche 

2 10 1.855 0.649 3.222 0.967 1.450 1.450 

4 14 2.520 1.062 4.556 1.367 2.050 2.050 

6 18 2.785 1.475 5.889 1.767 2.650 2.650 

8 20 3.050 1.888 6.667 2.000 3.000 3.000 

9 21 3.250 2.0940 7.111 2.133 3.200 3.200 

10 2 3.450 1.606 1.250 0.200 0.860 0.300 

11 2 3.583 1.722 1.250 0.200 0.860 0.300 

12 2 3.7150 1.780 1.250 0.200 0.860 0.300 

12 18 3.7150 2.7220 6.000 1.800 2.700 2.700 

14 18 3.980 3.199 6.111 1.833 2.750 2.750 

16 30 4.250 3.675 10.111 3.033 4.550 4.550 

18 34 4.445 4.152 11.333 3.400 5.100 5.100 

20 29 4.780 4.629 9.556 2.867 4.300 4.300 

20 18 4.780 6.014 11.250 1.800 7.740 2.700 

22 19 5.040 6.782 11.875 1.900 8.170 2.850 

24 25 5.310 7.550 15.625 2.500 10.750 3.750 

26 29 5.040 8.318 18.125 2.900 12.470 4.350 

28 29 5.310 9.086 18.125 2.900 12.470 4.350 

30 29 5.440 9.854 18.125 2.900 12.470 4.350 

 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           533 

 
 

Hình 3. Sự khác nhau về sức kháng bên đơn vị theo các lời giải 

 

Bảng 4. Giá trị N’SPT và hệ số chuẩn hóa CEN tính ngược dựa vào sức kháng bên từ PDA. 

Độ 
sâu 
(m) 

Chỉ số 
NSPT 

trong lỗ 
khoan 

Nhật Bản Meyerhof 
Bachy- 

Soletanche 
TCXD 

195:1997 

CEN N’SPT CEN N’SPT CEN N’SPT CEN N’SPT 

2 10 0.576 6 0.192 1.855 1.279 12 1.279 12 

4 14 0.553 8 0.184 2.520 1.229 17 1.229 17 

6 18 0.473 8 0.158 2.785 1.051 19 1.051 19 

8 20 0.458 9 0.153 3.050 1.017 20 1.017 20 

9 21 0.457 10 0.152 3.250 1.016 22 1.016 22 

10 2 5.175 10 1.725 3.450 11.500 23 4.012 8 

11 2 5.374 11 1.791 3.583 11.942 24 4.166 8 

12 2 5.573 11 1.858 3.715 12.383 25 4.320 9 

12 18 0.619 11 0.206 3.715 1.376 25 1.376 25 

14 18 0.651 12 0.217 3.980 1.447 27 1.447 27 

16 30 0.420 13 0.140 4.250 0.934 28 0.934 28 

18 34 0.392 13 0.131 4.445 0.872 30 0.872 30 

20 29 0.500 14 0.167 4.780 1.112 32 1.112 32 

20 18 0.797 14 0.266 4.780 1.770 32 0.618 11 

22 19 0.796 15 0.265 5.040 1.768 34 0.617 12 

24 25 0.637 16 0.212 5.310 1.416 35 0.494 12 

26 29 0.521 15 0.174 5.040 1.159 34 0.404 12 

28 29 0.549 16 0.183 5.310 1.221 35 0.426 12 

30 29 0.563 16 0.188 5.440 1.251 36 0.436 13 

S
ức

 k
h
án

g
 b

ên
 đ
ơn

 v
ị (

T
/m

2
) 

Độ sâu (m) 
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Hình 4. Sự thay đổi hệ số chuẩn hóa (mức năng lượng hiệu quả) chỉ số SPT trong lỗ khoan theo 

độ sâu. 

 
5. KẾT LUẬN 

- Chỉ số SPT nhiễu loạn khi đi qua 

lớp bùn và xuất hiện bước nhảy ở mặt 
phân cách giữa các lớp đất. 

- Sử dụng công thức của Meyerhof  

tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền 

dựa vào kết quả thí nghiệm xuyên tiêu 

chuẩn (SPT) là phù hợp nhất cho cả hai 

trường hợp đất rời và đất dính. 

- Hệ số chuẩn hóa chỉ số SPT khi 

tính tham chiếu theo Meyerhof trong lớp 

đất cát hạt trung chặt vừa cho địa chất khu 

vực thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định 

có giá trị trung bình CEN = 0.131 – 0.217. 

Tức là mất mát năng lượng va đập trong 

lớp cát hạt trung chặt vừa từ 

78,3%÷86,9%. 

- Hệ số chuẩn hóa chỉ số SPT khi 

tính tham chiếu theo Meyerhof trong đất 
sét cứng xám trắng cho địa chất khu vực 

thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định có 

giá trị trung bình CEN = 0,174 – 0,266. 

Tức là mất mát năng lượng va đập từ 

73,4%÷82,6%. 
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NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHÓM CỌC TRONG MÓNG CỌC 
KHI BỐ TRÍ THẲNG HÀNG VÀ BỐ TRÍ THEO LƯỚI TAM GIÁC Ở 

KHU VỰC THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

Study on determining the number of molecular candidates in the long-term 

growth and long-term market in Vinh Long City 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Võ Sĩ Hiệp 

Trường Đại học Bách khoa ĐHQG -TP.HCM 

 

TÓM TẮT: Từ những nghiên cứu về cọc và hệ số nhóm cọc trước đây cho thấy, khi chịu tác 

dụng của tải trọng công trình, cọc phát huy khả năng chịu lực thông qua ma sát giữa thành cọc 

với đất và sức kháng mũi cọc. Để chịu được tải trọng lớn, người ta bố trí móng cọc bao gồm một 

nhóm cọc, nhưng nếu khoảng cách giữa các cọc không đủ lớn, trong vùng đất xung quanh các cọc 

hình thành hiện tượng chồng lấn ứng suất chống cắt do ma sát bên và do sức chống mũi của các 

cọc gây ra. Vì vậy sức chịu tải của cọc trong nhóm khác với sức chịu tải của cọc đơn, nhất là khi 

nhóm cọc làm việc trong nền đất yếu. Vậy bố trí cọc trong nhóm thẳng hàng và theo lưới tam giác 

thì cách bố trí nào thì ít bị ảnh hưởng đến hệ số nhóm hơn? Nội dung bài báo này giới thiệu lại 

công thức tính toán hệ số nhóm cọc của Consverse-Labarre đã được đề cập trong các tài liệu kỹ 

thuật đồng thời phân tích xác định hệ số nhóm cọc khi cọc được bố trí thẳng hàng và theo lưới 

tam giác bằng phần mềm Plaxis 3D Foudation cho khu vực Thành phỗ Vĩnh Long. 

 
ABSTRACT: From previous researches on piles and piles, it was shown that, when subjected 

to the load, the pile strengthened through the friction between the piles and soil and the pile 

resistance. In order to withstand a large load, the pile foundation is composed of a group of 

piles, but if the spacing between the piles is not large enough, in the soil around the piles the 

over-friction stresses due to friction side and the nasal resistance of the piles. Therefore, the 

load bearing capacity of the piles differs from that of the single pile, especially when the pile 

group is working in weak soil. Is the layout of the pile in the group aligned and triangular, then 

the layout is less affected group coefficient than? This article reintroduces the Conscore-

Labarre pile coefficient formula that is mentioned in the technical literature and analyzes the 

pile coefficient when the pile is aligned and in grid. Triangle with Plaxis 3D Foudation software 

for Vinh Long city. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong các nghiên cứu trước đây về 
móng cọc, thì sự làm việc của cọc đơn 

khác với nhóm cọc. Khi khoảng cách giữa 

các cọc từ 6d trở lên, d là đường kính cọc 

thì cọc làm việc như cọc đơn. Nhưng thực 

tế trong đài cọc, các cọc thường được bố 

trí thẳng hàng hoặc theo lưới tam giác với 

khoảng cách là 3d ÷ 4d cho cọc chế sẵn và 

d+1m cho cọc khoan nhồi nên gây ra sự 

ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cọc trong 

nhóm dẫn đến sức chịu tải của các cọc 

trong nhóm sẽ khác với cọc đơn. Vậy 

trong móng cọc, các cọc đơn được bố trí 

thẳng hàng và theo lưới tam giác thì 

phương án nào sẽ ít bị ảnh hưởng bởi hệ 
số nhóm hơn. Bài báo sẽ trả lời cho câu 

hỏi này bằng phương pháp mô phỏng trên 

phần mềm Plaxis 3D Foudatiom. 
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m1 

Hình 1. Bố trí cọc trong đài theo lưới tam giác và theo hàng 

 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu bằng lý thuyết: Lý 

thuyết tính toán hệ số nhóm theo 

Converse Labarre. 

- Tính toán mô phòng bằng Plaxis 

3D Foudation cho 1 công trình thực tế tại 
Tp Vĩnh Long. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Công thức hệ số nhóm của 
Converse – Labarre (1941) 

Đây là một trong những công thức 

phổ biến được sử dụng để tính toán hệ số 

nhóm cọc: 

 

η = 1−   
arctan d × (m1 −1)m2 + (m2 −1)m1  

                            90m1m2  
 

Trong đó: m1 là số hàng cọc trong 

nhóm; m2 là số cọc trong một hàng; d là 

đường kính cọc; S là khoảng cách giữa hai 

tim cọc. 

Từ công thức (1), ta nhận xét: 

- Số lượng cọc trong tổ hợp tăng 

dần thì hệ số η giảm dần. 

- Công thức trên chỉ tính toán cho tổ 

hợp cọc thẳng hàng.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Bố trí cọc trong đài theo Converse – 

Labarre 

3.2. Theo phương pháp mô phỏng 
(phương pháp phần tử hữu hạn) 

a. Mô hình Mohr- Coulomb 

Mô hình Mohr Coulomb là mô hình 

đàn hồi lý tưởng nhưng dẻo phá hoại (còn 

gọi là Đàn dẻo), mặt dẻo là mặt phá hoại, 
mô hình phá hoại dựa trên tiêu chuẩn 

Mohr- Coulomb với biểu thức τ = σ tanϕ 

+ c . Nếu xét bài toán trong giai đoạn tức 

thời (tức là tại giai đoạn xây dựng công 

trình) thì biểu thức chính là sức kháng cắt 
không thoát nước. 

cu  = τ = σ tanϕu  + cu . 

Mô hình Mohr Coulomb được thể 
hiện như hình 3 bên dưới. 

 
 

 

 

 

S 
(1) 

S d 

m
2
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Hình 3. Quan hệ ứng suất và biến dạng của 

mô hình Mohr Coulomb 

 

Nếu xét trong không gian thì mô 

hình Mohr Coulomb có 6 mặt. 

Hình 4 Mô hình Mohr Coulomb trong không 

gian 

 

Mô hình Mohr-Coulomb là một mô 

hình đàn dẻo lý tưởng. Mô hình này là sự 

kếtt hợp giữa định luật Hooke và tiêu 

chuẩn tổng quát về phá hoại của Coulomb. 

Mô hình này bao gồm năm thông số, hai 

thông số đàn hồi từ định luật Hooke 

(module Young E và hệ số Poisson, v), hai 

thông số từ tiêu chuẩn phá hoại Mohr- 

Coulomb (góc ma sát φ và lực dính c) và 

góc dãn nở ψ. Thông số ψ xuất phát từ 

việc vận dụng quy luật chảy dẻo không 

kết hợp để mô phỏng sự thay đổi thể tích 

không thuận nghịch do quá trình cắt. 

4. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN, PHÂN 
TÍCH CHO CÔNG TRÌNH TẠI 
THÀNH PHỐ VĨNH LONG – TỈNH 
VĨNH LONG 

4.1. Giới thiệu về công trình 

Công trình “Nhà ở xã hội khu tái 

định cư” toạ lạc trên đường Phó Cơ Điều 

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long. Công trình có 9 tầng cao 

(không có tầng hầm) sử dụng móng cọc li 

tâm có đường kính D=0.6m, dài 58m và 

được bố trí nhiều tim cọc trong một móng. 

4.2. Đặc trưng cơ lý của các lớp đất tại 
vị trí xây dựng 

Công tác khoan khảo sát gồm 03 hố 

khoan, mỗi hố khoan có độ sâu là 70m. 

Căn cứ vào vị trí cọc thí nghiệm nén tĩnh 

ở gần hố khoan HK1 nhất nên ta chọn địa 

chất tại hố khoan này để tính toán: 

Bảng 1. Thống kê các lớp đất tại hố khoan HK1 

TT Tên lớp Tên đất – Trạng thái Chiều dày (m) 

Lớp 1 Bùn sét - chảy 13 

Lớp 2 Cát kẹp sét - chảy 5.0 

Lớp 3 Sét – sét pha – dẻo chảy 18.0 

Lớp 4 Sét pha – dẻo mềm 6.0 

Lớp 5 Cát pha – nén chặt 11.0 

Lớp 6 Cát pha - chặt 2.0 

Lớp 7 Cát pha – chặt vừa 2.0 

Lớp 8 Sét pha – nửa cứng 8.0 

Lớp 9 Cát pha – nén chặt 5 
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4.3. Kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại công trình 

Bảng 2. Đặc điểm cọc thí nghiệm 

STT Đặc điểm cọc Đơn vị Cọc PT1 

1 Tải trọng thiết kế Tấn 200 

2 Tải trọng thí nghiệm Tấn 400 

3 Cường độ bê tông MPa 60 

4 Đường kính M 0,6 

5 Chiều dài cọc M 52 

 

 

Hình 5. Biểu đồ quan hệ tải trọng – chuyển vị 
 

Với hình dạng biểu đồ trên hình 5, 

nhận thấy theo TCXDVN 269:2002 cọc 

thí nghiệm đạt yêu cầu, Smax = 15.02 mm 

< 10%D = 60mm, SCT cực hạn Qult = 

Pmax = 4000 kN. SCT cực hạn của cọc 

xem như được huy động gần hết, nhưng 

để xác định độ lún giới hạn đúng bằng 

10%D nằm ngoài số liệu của biều đồ thì 

để đơn giản và nhanh chóng có kết quả, ta 

sử dụng tính năng phác thảo đường xu 

hướng trong Excel, lựa chọn hàm có sai 

phương hợp lý để lựa chọn biểu đồ phù 

hợp nhất với kết quả thực nghiệm. Kết quả 
ứng với S = 10%D = 60mm, giá trị tương 

ứng: Qu = 4800 kN. Ta sử dụng giá trị này 

để tính toán cho tổ hợp 3 cọc, 5 cọc, 8 

cọc, 18 cọc và 24 cọc bố trí thẳng hàng và 

song song với cùng khoảng cách à 3D. 
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Bảng 3. Bảng thông số đất nền 

 

 

Thông số 

 

Ký hiệu 
Loại vật liệu  

 

Đơn vị 
Đất Bùn 

sét 
(Lớp 1) 

Đất Cát 
pha sét – 

chảy 
(Lớp 2) 

Đất Sét – 
sét pha 

chảy 
(Lớp 3) 

Đất Sét 
pha – dẻo 

mềm 
(Lớp 4) 

Đất Cát 
pha – chặt 

(Lớp 5) 

Mô hình Model M-C M-C M-C M-C M-C - 

Thoát nước/ không 

thoát nước 

 

Type 

 

Undrained 

 

Drained 

 

Undrained 

 

Undrained 

 

Drained 

 

- 

Khối lượng đơn vị 
trên mực nước 

ngầm 

 

γunsat 

 

15.7 

 

17.9 

 

17.4 

 

19.5 

 

19.7 

 

kN/m
3

Khối lượng đơn vị 
dưới mực nước 

ngầm 

 

γsat 

 

16.1 

 

18.5 

 

17.8 

 

20.2 

 

20.3 

 

kN/m
3

Hệ số thấm Kx = Ky 8.64e-5 1 1e-4 1e-4 1 m/day 

Mô đun đàn 

hồi 
Ε 4000 6000 5000 10800 20000 kN/m

2

Hệ số Poisson υ 0.25 0.3 0.3 0.3 0.3 - 

Lực dính cref 3 5 8 19 4 kN/m
2

Góc ma sát trong ϕ 3 8 7 13 22 o 

Góc trương nở ψ 0 0 0 0 0 o 

Hệ số giảm cường 

độ 

Rinter 0.7 0.8 0.8 0.8 0.85 - 

 

Bảng 4. Bảng thông số đất nền (Tiếp theo) 

 

 

Thông số 

 

 

Ký hiệu 

Loại vật liệu  

 

 

Đơn vị 

Đất Cát 
pha – 

chặt vừa 
(Lớp 6) 

Đất Cát 
pha – Chặt 

(Lớp 7) 

Đất sét pha 
– nửa cứng 

(Lớp 8) 

Đất cát 
pha – 
cứng 

(Lớp 9) 

 

Cọc 

Mô hình Model M-C M-C M-C M-C Linear - 

elastic 

- 

Thoát 

nước/không 

thoát nước 

 

Type 

 

Drained 

 

Drained 

 

Undrained 

 

Drained 

Non – porous  

- 

Khối lượng 

đơn vị trên 

mực nước 

ngầm 

 

 

γunsat 

 

 

17.5 

 

 

20.5 

 

 

19.8 

 

 

19.7 

 

 

25 

 

 

kN/m
3
 

Khối lượng 

đơn vị dưới 

mực nước 

ngầm 

 

γsat 

 

18.0 

 

21.1 

 

20.3 

 

20.1 

  

 

kN/m
3
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Hệ số thấm Kx = Ky 1 1 1e-4 1e-4 - m/day 

Mô đun đàn 

hồi 
Ε 36000 22000 36000 20000 30e6 kN/m

2
 

Hệ số Poisson υ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 - 

Lực dính cref 4 6 36 3.5  kN/m
2
 

Góc ma sát 

trong 
ϕ 23 24 18 24  o 

Góc trương nở ψ 0 0 0 0  o 

Hệ số giảm 

cường độ 
Rinter 0.9 0.85 0.9 0.85 - - 

 

Tiến hành phân tích cọc ở với mô 

hình có chiều sâu 70m, để tránh ảnh 

hưởng của biên mô hình. Mô hình của cọc 

làm việc trong khối có kich thước cọc là 

20x20m, chiều sâu 58 m. Cho kết quả như 

sau:

Tổ hợp 03 cọc bố trí thẳng hàng và theo lưới tam giác: 

 
 

Hình 6. Biểu đồ quan hệ tải trọng – chuyển vị tổ hợp 3 cọc bố trí thẳng hàng và theo lưới 

tam giác 

 

- Với n=3 (cọc thẳng hàng); QL = 13435 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0, 933 

- Với n=3 (bố trí so le); QL = 13377 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,929 
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Tổ hợp 05 cọc bố trí thẳng hàng và theo lưới tam giác: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 7. Biểu đồ quan hệ tải trọng – chuyển vị tổ hợp 5 cọc bố trí thẳng hàng và theo lưới 

tam giác 

 

- Với n=5 (cọc thẳng hàng); QL = 20040 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,835 

- Với n=5 (cọc so le); QL = 19608 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,817 

Tổ hợp 08 cọc bố trí thẳng hàng và theo lưới tam giác: 

 

 

Hình 8. Biểu đồ quan hệ tải trọng – chuyển vị tổ hợp 8 cọc bố trí thẳng hàng  

và theo lưới tam giác 

 

- Với n=8 (cọc thẳng hàng); QL = 27840 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,725 

- Với n=8 (cọc so le); QL = 26534 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,691 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           543 

Tổ hợp 18 cọc bố trí thẳng hàng và theo lưới tam giác: 

 

Hình 9. Biểu đồ quan hệ tải trọng – chuyển vị tổ hợp 18 cọc bố trí thẳng hàng  

và theo lưới tam giác 

 

- Với n=18 (cọc thẳng hàng); QL = 36028 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,417 

- Với n=18 (cọc so le); QL = 35510 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,411 

 

Tổ hợp 24 cọc bố trí thẳng hàng và theo lưới tam giác: 

 

Hình 10. Biểu đồ quan hệ tải trọng – chuyển vị tổ hợp 24 cọc bố trí thẳng hàng 

và theo lưới tam giác 

 

- Với n=24 (cọc thẳng hàng); QL = 39168 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,34 

- Với n=24 (cọc so le); QL = 38016 kN; Qu=4800 kN 

=> η = 0,33 
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Nhận xét: 

Sự chênh lệch không nhiều về hệ số 

nhóm giữa 2 cách bố trí được thể hiện trên 

các kết quả từ hình 6 đến hình 10 Các biểu 

đồ đều cho thấy ứng với mỗi cấp tải trọng 

thì độ lún tương ứng của nhóm cọc bố trí 

so le lớn hơn nhóm cọc bố trí thẳng hàng. 

Chúng ta có thể thấy rõ điều này 

qua việc tổng hợp ở bảng sau. 

 

Số 
lượng 

cọc 

 
D (m) 

L = 3D 
(m) 

Hệ số nhóm ηηηη    Hệ số nhóm ηηηη    Chênh lệch 
giữa 2 cách bố 

trí 
Bố trí so le Bố trí thẳng hàng 

3 0.6 1. 0.925 0.933 (1x3) 1% 

5 0.6 1.8 0.817 0.831 (1x5) 2% 

8 0.6 1.8 0.691 0.725 (2x4) 5% 

18 0.6 1.8 0.411 0.417 (3x6) 1% 

24 0.6 1.8 0.330 0.340 (4x6) 3% 

 

Kết luận: 

Khi bố trí cọc trong móng thẳng 

hàng hoặc so le thì hệ số nhóm theo cách 

bố trí so le nhỏ hơn bố trí thẳng hàng. 

5. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Với việc bố trí cọc so le, chúng ta 

sẽ có hệ số nhóm nhỏ hơn so với bố trí 

thẳng hàng với cùng số lượng cọc và 

khoảng cách là 3D. Nhưng sự chênh lệch 

giữa hai cách bố trí không đáng kể từ 1% 

đến 5%. Do đó, cần xem xét thêm đến 

điều kiện chịu lực và tính kinh tế khi bố trí 

cọc trong móng. 

 

5.2. Kiến nghị 

- Cần có thí nhiệm hiện trường cho 

nhóm cọc để có thể phân tích tốt hơn ứng 

sử của nhóm cọc trong địa chất phức tạp. 

- Nghiên cứu chỉ dừng lại phân 

tích ứng xử của nhóm cọc trong trường 

hợp chịu tải trọng tĩnh theo phương đứng, 

trường hợp cọc chịu tải trọng động và tải 
trọng theo phương ngang cần được tiếp 

tục nghiên cứu. 

- Chỉ mới nghiên cứu cho công 

trình có địa chất ở TP Vĩnh Long, chưa 

đại diện cho toàn bộ địa chất của tỉnh, do 

đó cần mở rộng nghiên cứu cho các vùng 

khác trong khu vực. 
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NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIA CỐ BỀ MẶT NỀN ĐẤT MẶT BẰNG 
BÃI, ĐƯỜNG GIAO THÔNG VỚI XI MĂNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ 

Research solutions to stabilizations the surface of the soil foundation of yards 

and roads with cement in southeast area 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Đoàn Mạnh Cường  
    Trường Đại học Bách khoa ĐHQG – TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Đề tài trình bày việc nghiên cứu gia cố đất sét pha tại chỗ tại các tỉnh Đông Nam 

Bộ, cụ thể đất sét pha tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bằng xi măng với tỷ lệ thay đổi 9%; 11%; 

và 13% theo tiêu chuẩn quy định để làm lớp móng của kết cấu áo đường giao thông. Toàn bộ 

quá trình nghiên cứu được thực hiện bằng việc thí nghiệm thành phần hóa học, tạp chất hữu cơ, 

tính chất cơ lý của: nước; xi măng; đất sét pha và xác định cấp độ bền nén, cấp độ bền kéo khi 

ép chẻ, mô đun đàn hồi của hỗn hợp đất gia cố xi măng với các tỉ lệ 9%; 11%; và 13%. Sử dụng 

giá trị mô đun đàn hồi từ kết quả thí nghiệm mẫu đất gia cố xi măng trên, tính toán thiết kế và 

kiểm toán lớp đất gia cố xi măng tỉ lệ 9%; 11%; và 13% thay thế cho lớp móng cấp phối đá 

dăm trong kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn quy định [12].  
 
ABSTRACT: The theme presents the research on reinforcing clayed soil in place in the 

Southeast provinces, specifically clay in Nhon Trach, Dong Nai province with cement with a rate 

of 9%; 11%; and 13% according to the prescribed standards to build the foundation of the 

roadway pavement structure. The whole process of research is done by experimenting with 

chemical composition, organic impurities, physical properties of: Water; Cement; Clayed soil and 

determination of compressive strength level, tensile strength when pressed, elastic modulus of soil 

cement mixture with the ratio of 9%; 11%; and 13%. Using the modulus of elastic modulus from 

the results of the test of cement reinforced soil, design calculating and auditing the cement 

reinforcement soil at the rate of 9%; 11%; and 13% replaced the macadam foundation foundation 

layer in the pavement structure according to the prescribed standard [12].  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm qua, việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông 

đường bộ tại các địa phương là một mục 

tiêu quan trọng nhằm nâng cao đời sống 

dân cư và khai thác tiềm năng kinh tế của 

địa phương. Tuy nhiên, các nguồn vật liệu 

truyền thống như đá và sỏi đỏ đạt chất 

lượng phục vụ cho xây dựng lớp móng 

trong kết cấu áo đường ô tô ngày càng 

khan hiếm, điều kiện khai thác ngày càng 

khó khăn. Vì thế, xu hướng cải tạo đất tại 

chỗ làm nền móng đường thay thế các vật 

liệu truyền thống đang được nghiên cứu 

và ứng dụng thí điểm. Do đặc điểm của 

điều kiện tự nhiên, trong phạm vi địa bàn 

các tỉnh Đông Nam bộ, các lớp đất trên 

mặt chủ yếu là sét pha và cát pha, loại vật 

liệu thích hợp cho việc gia cố bằng chất 

kết dính vô cơ. Vì vậy, việc nghiên cứu 

cải tạo nguồn vật liệu đất tại chỗ bằng xi 

măng làm nền móng đường giao thông là 

việc làm có ý nghĩa quan trọng về mặt 

kinh tế - kỹ thuật, góp phần vào việc phát 

triển hệ thống. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu lý thuyết tính toán 

thiết kế lớp kết cấu áo đường. 

- Thí nghiệm đất cần gia cố, chất kết 

dính vô cơ là xi măng, và hỗn hợp đất với 

xi măng. 
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- Áp dụng kết quả mô đun đàn hồi 

của đất đã được gia cố xi măng từ thí 

nghiệm trên, tính toán thiết kế  kết cấu áo 

đường bởi lớp đất gia cố xi măng thay thế 

cho lớp móng dưới cấp phối đá dăm.  

3. TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ GIA 
CỐ NỀN ĐẤT VỚI XI MĂNG 

Mục tiêu của việc gia cố nền đất với 

xi măng là làm tăng cấp độ bền, tăng 

cường sức chịu tải của nền đất. Nền đất đã 

được gia cố có thể thay thế cho lớp móng 

dưới trong kết cấu áo đường, hoặc lớp 

móng trên của kết cấu bãi, đường cấp 

thấp, điều này sẽ làm giảm nhẹ tải trọng 

của kết cấu phần trên xuống nền đường, 

làm giảm độ lún cho nền đường do tải 

trọng bản thân của các lớp kết cấu trên. 

Ngoài ra còn tận dụng được vật liệu có 

sẵn tại địa phương, ví dụ như nguồn đất 

đáp ứng được yêu cầu xây dựng, gia cố 

theo tiêu chuẩn có sẵn, hoặc các nền đào 

thay vì phải đào bỏ để đạt được cao độ 

đường cần thiết, giữ nguyên và sau khi gia 

cố chuyển đổi thành lớp móng sẽ tiết kiệm 

được rất nhiều chi phí. 

4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

4.1. Bề dày cấu tạo các lớp trong kết cấu áo đường 

Bảng 1. Bề dày tối thiểu và bề dày thường sử dụng 

Loại lớp kết cấu áo đường 
Bề dày tối thiểu 

(cm) 
Bề dày thường 
sử dụng (cm) 

Bê tông nhựa, đá dăm trộn nhựa 

Hạt lớn 

Hạt trung 

Hạt nhỏ 

5 

4 

3 

5 – 8 

4 -6 

3 – 4 

Đá mạt trộn nhựa  1,5 1,5 -2,5 

Cát trộn nhựa  1,0 1 -1,5 

Thấm nhập nhựa  4,5 4,5 - 6,0 

Láng nhựa  1,0 1,0 - 3,5 

Cấp phối đá dăm  
Dmax=37,5mm 

Dmax≤25mm 

12 (15) 

8   (15) 
15 -24 

Cấp phối thiên nhiên  8   (15) 15 -30 

Đá dăm nước  10  (15) 15 – 18 

Các loại đất, đá, phế thải công nghiệp 

gia cố chất liên kết vô cơ theo phương 

pháp trộn 
 12 15 – 18 

 

4.2. Tính toán cường độ và bề dày kết cấu áo đường 

Bảng 2. Các đặc trưng của tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn 

Tải trọng trục tính toán 
tiêu chuẩn, P (kN) 

áp lực tính toán lên mặt 
đường, p (Mpa) 

Đường kính vệt bánh xe, D 
(cm) 

100 0.6 33 

120 0.6 36 
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4.3. Tính toán cường độ kết cấu nền áo 
đường và kết cấu áo lề có gia cố theo 
tiêu chuẩn độ võng đàn hồi cho phép 

4.3.1. Điều kiện tính toán 

Theo tiêu chuẩn này kết cấu được 

xem là đủ cường độ khi trị số mô đun đàn 

hồi chung của cả kết cấu nền áo đường 

(hoặc của kết cấu áo lề có gia cố) Ech lớn 

hơn hoặc bằng trị số mô đun đàn hồi yêu 

cầu Eyc nhân thêm với một hệ số dự trữ 

cường độ về độ võng K  được xác định 

tùy theo độ tin cậy mong muốn 

Ech ≥ K  . Eyc; 

4.3.2. Xác định hệ số cường độ và chọn độ tin cậy mong muốn 

Hệ số cường độ về độ võng K  được chọn tùy thuộc vào độ tin cậy thiết kế.  

 

Hình 2. Sơ đồ đổi hệ 3 lớp về hệ 2 lớp 

(Các lớp ký hiệu số thứ tự tăng dần từ dưới lên) 

 

E = E1 ; 

Trong đó: 

k =h2/h1; t =E2/E1 với h2 và h1 là 

chiều dày lớp trên và lớp dưới của áo 

đường; E2 và E1 là mô đun đàn hồi của vật 

liệu lớp trên và lớp dưới. 

Sau khi quy đổi nhiều lớp áo đường 

về một lớp thì cần nhân thêm với Etb một 

hệ số điều chỉnh β để được trị số E : E

= β. E  với  β =1,114.(H/D)
0,12

                               

- H là bề dày toàn bộ của kết cấu áo 

đường; D là đường kính vệt bánh xe tính 

toán.  

4.4. Tính toán cường độ kết cấu nền áo 
đường và kết cấu áo lề có gia cố theo 
tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp 
vật liệu liền khối 

4.4.1. Điều kiện tính toán 

Theo tiêu chuẩn này, kết cấu được 

xem là đủ cường độ khi thoả mãn điều 

kiện dưới đây: 

σku ≤  

Trong đó:  

σku : ứng suất chịu kéo uốn lớn nhất 

phát sinh ở đáy lớp vật liệu liền khối dưới 

tác dụng của tải trọng bánh xe. 

: cường độ chịu kéo uốn tính 

toán của vật liệu liền khối.  

: hệ số cường độ về chịu kéo uốn 

được chọn tùy thuộc độ tin cậy thiết kế.  

4.4.2. Xác định σσσσku   

ứng suất kéo uốn lớn nhất phát sinh ở 

đáy lớp vật liệu liền khối σku được xác định:  

σku  =  

Trong đó: 

p: áp lực bánh của tải trọng trục tính 

toán.  
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kb : hệ số xét đến đặc điểm phân bố 

ứng suất trong kết cấu áo đường dưới tác 

dụng của tải trọng tính toán là bánh đôi 

hoặc bánh đơn. : ứng suất kéo uốn 

đơn vị;  

4.4.3. Xác định  

Cường độ chịu kéo uốn tính toán 

của vật liệu liền khối được xác định theo 

biểu thức:  

 = k1 . k2 . Rku 

Trong đó: 

Rku: cường độ chịu kéo uốn giới hạn 

ở nhiệt độ tính toán và ở tuổi mẫu tính toán.  

k2: hệ số xét đến sự suy giảm cường 

độ theo thời gian so với các tác nhân về 

khí hậu thời tiết. k1 : hệ số xét đến sự suy 

giảm cường độ do vật liệu bị mỏi dưới tác 

dụng của tải trọng trùng phục.  

4.5. Tính toán cường độ kết cấu nền áo 
đường và kết cấu áo lề có gia cố theo 
tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất 
và các lớp vật liệu kém dính kết 

Điều kiện tính toán 

Kết cấu nền áo đường có tầng mặt là 

loại A1, A2 và B1 được xem là đủ cường 

độ khi thoả mãn biểu thức: 

Tax + Tav ≤                                                    

Trong đó:  

Tax : ứng suất cắt hoạt động lớn nhất 

do tải trọng bánh xe tính toán gây ra trong 

nền đất hoặc trong lớp vật liệu kém dính 

(MPa);  

Tav: ứng suất cắt hoạt động do trọng 

lượng bản thân các lớp vật liệu nằm trên 

nó gây ra cũng  tại điểm đang xét (MPa). 

K  là hệ số cường độ về chịu cắt 

trượt được chọn tùy thuộc độ tin cậy thiết kế.  

5. THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ XI 
MĂNG  

5.1. Thí nghiệm đất trước khi gia cố 

Trước khi  gia cố đất làm vật liệu 

xây dựng phải làm các thí nghiệm, cần 

làm các chỉ tiêu sau: 

- Tính chất lý hóa của đất: độ ẩm[5], 

khối lượng riêng[4], thành phần hạt[10], 

chỉ số dẻo[7], hàm lượng hữu cơ[11], độ 

chặt và độ ẩm tối ưu[7], độ trương nở[9]; 

- Tính chất cơ lý, hóa của chất kết 

dính vô cơ; 

- Tính chất cơ lý của hỗn hợp đất và 

chất kết dính: độ ẩm tốt nhất, khối lượng 

thể tích khô lớn nhất, độ bền nén[20], độ 

bền kéo khi uốn[18], mô đun đàn hồi[19]. 

- Các mẫu đất gia cố xi măng thí 

nghiệm nén, ép chẻ, xác định mô đun đàn 

hồi là hình trụ có đường kính 152 mm, cao 

117 mm và được tạo mẫu ở độ ẩm tốt nhất 

với khối lượng thể tích khô tốt nhất theo 

phương pháp Proctor cải tiến, sau đó được 

bảo dưỡng ẩm thường xuyên cho đến lúc 

đem thí nghiệm. Mẫu phải được ngâm bão 

hòa nước trong 3 ngày đêm (ngày đầu 

ngâm 1/3 chiều cao mẫu; 2 ngày sau ngâm 

ngập mẫu), sau đó được thí nghiệm xác 

định cường độ chịu nén quy định tại 

ASTM D1633[20]. Mẫu ép chẻ cũng được 

chế tạo.  

Sau khi trộn đất với chất gia cố 

được 2 giờ với độ ẩm và độ chặt như mẫu 

nén và bảo dưỡng như mẫu nén, sau đó 

được thí nghiệm xác định cường độ chịu 

ép chẻ quy định tại TCVN 8862:2011[18]. 

Cường độ chịu ép chẻ tương ứng với một 

tỷ lệ xi măng là trị số trung bình của tối 

thiểu 3 mẫu thí nghiệm. 
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Bảng 3. Chỉ tiêu cơ lý của đất gia cố 

Chỉ tiêu 
Yêu cầu Phương 

pháp thử Độ bền cấp I Độ bền cấp II Độ bền cấp III 

1. Độ bền khi nén (MPa) 

ASTMD1633 

- Đối với mẫu 28 ngày ở độ ẩm 

bão hòa không nhỏ hơn 
3 2 1 

- Đối với mẫu 7 ngày ở độ ẩm 

bão hòa không nhỏ hơn 
2 1 0,5 

2. Độ bền chịu ép chẻ (MPa) 

Đối với mẫu 28 ngày ở độ ẩm 

bão hòa không nhỏ hơn 
1,2 0,8 

Không cần thí 

nghiệm 

  

� Các kết quả thí nghiệm đất  

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm cơ lý đất sét pha 

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị 
Kết quả 

Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 

1 Khối lượng riêng g/cm
3
 2.703 2.716 2.707 

2 Độ ẩm % 27.05 24.64 25.02 

3 Giới hạn chảy % 38.07 36.02 36.02 

4 Giới hạn dẻo % 23.02 20.10 21.03 

5 Độ chặt tiêu chuẩn  g/cm
3
 1.743 1.818 1.860 

6 Độ ẩm tối ưu % 17.45 17.25 17.18 

7 Khối lượng thể tích g/cm
3
 1.952 2.012 2.000 

8 Hàm lượng hữu cơ mất khi nung % 1.05 2.02 1.65 

9 Độ trương nở % 1.12 1.25      1.43 
 

10 Thành phần hạt     

 Hàm lượng hạt sạn % - - - 

 Hàm lượng hạt cát % 53.9 51.3 51.6 

 Hàm lượng hạt bụi % 26.1 28.3 22.9 

 Hàm lượng hạt sét % 20.2 20.4 25.4 

 

Từ kết quả thí nghiệm 03 mẫu đất 

bảng 5-2 trên, tính toán có các giá trị của 

chỉ số dẻo và chỉ số nhão lần lượt như sau 

: Ip1 = 15,05; Ip2 = 15,92; Ip3 = 14,99  và 

IL1= -0,73<0; IL2= -0,714<0; IL3= -

0,733<0. 

Với  7 ≤Ip1 ; Ip2 ; Ip3≤17  và  IL1 ;  IL2 ;  

IL3 <0. Vậy đất thí nghiệm trên là đất sét 

pha trạng thái rắn. 
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Thí nghiệm xi măng  

� Kết quả thí nghiệm xi măng  

Bảng 5. Kết quả thí nghiệm Xi măng Nghi Sơn PCB40 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị đo Kết quả thử nghiệm 
1 Lượng sót trên sàng 0.09mm % 0.81 

2 Bề mặt riêng cm2/g 4161 

3 Lượng nước tiêu chuẩn  % 28.1 

4 Khối lượng riêng g/cm3 3.1 

5 Thời gian bắt đầu đông kết Phút 140 

6 Thời gian kết thúc đông kết Phút 170 

7 Cường độ nén 3 ngày Mpa 26,6 

8 Cường độ nén 28 ngày Mpa 54.09 

 

Bảng 6.Thí nghiệm thành phần hóa học của xi măng 

 
TT 

 
Tên vật liệu 

Thành phần hóa học (%) 

SO3 CaO 

1 Xi măng Nghi Sơn PCB40 2 0,4 

 
Thí nghiệm nước 

Nước dùng để trộn và bảo dưỡng 

hỗn hợp đất gia cố phải thỏa mãn TCVN 

4506:2012[2], nồng độ pH không nhỏ hơn 

4 và không lớn hơn 12,5, hàm lượng ion 

sunphat (SO4
-2

) không quá 2700 mg/lít và 

hàm lượng muối không quá 10.000 mg/lít. 

� Kết quả thí nghiệm nước: 

Bảng 7. Kết quả thử nghiệm nước 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị đo Kết quả thử nghiệm 
1 Màu sắc Mức độ Không màu 

2 Váng dầu mỡ Mức độ Không váng 

3 Độ pH - 7,05 

4 Hàm lượng các ion clo mg/l 26,52 

5 Hàm lượng  ion sulphat mg/l 13,17 

6 Tổng lượng muối hoà tan mg/l 110,20 

7 Tổng lượng cặn không tan mg/l 10,68 

8 Tạp chất hữu cơ mg/l 1,25 

 

5.2. Thí nghiệm đất sau khi gia cố 

1. Độ bền khi nén (MPa) 

2. Độ bền chịu ép chẻ (MPa) 

Kiểm tra độ phân rã của hỗn hợp 

cần xác định: 

- Cường độ chịu nén (Rn) trong điều 

kiện bão hòa (ngâm nước 48 giờ hoặc 72 

giờ); 
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- Cường độ kéo khi uốn (Rku) trong 

điều kiện bão hòa (ngâm nước 48 giờ hoặc 

72 giờ). 

5.3. Thí nghiệm đất gia cố xác định trị 
số thông số của mô đun đàn hồi         

Công tác chuẩn bị các tổ mẫu hỗn 

hợp đất gia cố xi măng để thực hiện cho 

việc thí nghiệm như sau: 

  

 
TT 

 
Nội dung thí nghiệm 

Tỷ lệ xi măng 
5% 7% 9% 11% 13% 

1 Xác định độ ẩm tối ưu 01tổ 01tổ 01tổ 01tổ 01tổ 

2 Nén cường độ 28 ngày - - 01tổ 01tổ 01tổ 

3 Ep chẻ cường độ 28 ngày - - 01tổ 01tổ 01tổ 

4 Xác định mô đun đàn hồi 28 ngày - - 03tổ 03tổ 03tổ 

 

� Các kết quả thí nghiệm đất sau khi gia cố: 

Bảng 8. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ Xi măng - Độ ẩm 

 
 

� Sau khi tiến hành thí nghiệm các tổ mẫu hỗn hợp đất gia cố xi măng theo tiêu 

chuẩn quy định, có các kết quả như sau:  

Bảng 9. Tổng hợp Kết quả thí nghiệm nén, ép chẻ, Eđh cường độ 28 ngày mẫu đất gia cố xi 

măng[18] [19][20] đất gia cố 9% ; 11%; 13% xi măng. 

 

 
 

TT 

 
Ký 

hiệu 
mẫu 

Tuổi 
mẫu 

(ngày, 
giờ) 

Nhiệt 
độ thử 
nghiệm 
(T, oC) 

Cường độ  
Nén trung 

bình (RnTB) 
(Mpa) 

Cường độ 
kéo khi ép 
chẻ trung 

bình (RkcTB) 
(Mpa) 

Mô đun 
đàn hồi  
trung 
bình 

Eđh(MPa) 

 
 

Ghi chú 

1 Tổ 1 28 25 0,796   Mẫu đất 9% xi măng 

2 Tổ 2 28 25 0,894   Mẫu đất 11% xi măng 

3 Tổ 3 28 25 1,031   Mẫu đất 13% xi măng 

4 Tổ 1 28 25  0,338  Mẫu đất 9% xi măng 

5 Tổ 2 28 25  0,486  Mẫu đất 11% xi măng 

6 Tổ 3 28 25  0,580  Mẫu đất 13% xi măng 

7 Tổ 1 28 25   215 Mẫu đất 9% xi măng 

8 Tổ 2 28 25   212,4 Mẫu đất 9% xi măng 

9 Tổ 3 28 25   209,5 Mẫu đất 9% xi măng 

14

15

16

17

18

19

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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10 Tổ 4 28 25   235,1 Mẫu đất 11% xi măng 

11 Tổ 5 28 25   258,7 Mẫu đất 11% xi măng 

12 Tổ 6 28 25   228,4 Mẫu đất 11% xi măng 

13 Tổ 7 28 25   308,2 Mẫu đất 13% xi măng 

14 Tổ 8 28 25   322,7 Mẫu đất 13% xi măng 

15 Tổ 9 28 25   315,2 Mẫu đất 13% xi măng 

 

Nhận xét: 

1. Từ biểu đồ thể hiện độ ẩm tối ưu 

– tỷ lệ % xi măng theo bảng 3-7, nhận 

thấy độ ẩm tối ưu giảm khi tăng tỷ lệ % xi 

măng từ 5% - 13%. 

2. Từ kết quả thí nghiệm nén các 

mẫu đất sét pha gia cố xi măng từ 9%; 

11%; 13% ở trên, nhận thấy mẫu đất sét 

pha gia cố xi măng tỉ lệ 13% là 1,031 MPa 

đạt độ bền cấp III, so với 1MPa[12]. Kết 

quả thí nghiệm ép chẻ các mẫu đất sét pha 

gia cố xi măng từ 9%; 11%; 13% có giá trị 
từ 0,338 MPa; 0,486MPa; 0,58MPa đều 

cao hơn giá trị từ 0,2 - 0,25MPa đối với 

đất á sét trong tiêu chuẩn[1]. 

3. Từ các kết quả thí nghiệm mô đun 

đàn hồi đối với các mẫu đất sét pha gia cố 

xi măng từ 9%; 11%.  

13% xi măng so với khối lượng đất 

khô, nhận thấy mẫu đất gia cố xi măng có 

giá trị mô đun đàn hồi tăng lên rõ rệt so 

với giá trị mô đun đàn hồi của nền đất sét 

pha theo tiêu chuẩn là 42 MPa[1], cụ thể 

đối với mẫu đất gia cố 9% giá trị mô đun 

đàn hồi tăng lên 4,5 lần, mẫu đất gia cố 

11% giá trị mô đun đàn hồi tăng lên 

khoảng 5 lần, mẫu đất gia cố 13% giá trị 
mô đun đàn hồi tăng lên gần 7 lần. 

6. ỨNG DỤNG NỀN ĐẤT GIA CỐ XI 
MĂNG TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU 
ÁO ĐƯỜNG 

6.1. Thiết kế kết cấu áo đường có tầng 
mặt cấp cao A1[1] 

Với số liệu mô đun đàn hồi của đất 

gia cố xi măng 13% ở mục 5, giá trị trung 

bình Eđh = 308.2 ~322.7(Mpa). áp dụng 

giá trị mô đun đàn hồi của đất gia cố xi 

măng để tính toán kết cấu áo đường, trong 

đó lớp đất gia cố xi măng là lớp móng 

dưới thay cho lớp cấp phối đá dăm loại II 

có giá trị mô đun đàn hồi Eđh = 250(Mpa). 

Để an toàn trong quá trình tính toán 

thiết kế, chỉ lấy giá trị mô đun đàn hồi của 

đất gia cố xi măng Eđh = 250(Mpa) bằng 

với giá trị mô đun đàn hồi của lớp cấp 

phối đá dăm loại II.  

6.1.1. Số liệu ban đầu: thiết kế sơ bộ kết 

cấu áo đường mềm của phần xe chạy cho 

một tuyến đường cấp II đồng bằng 4 làn 

xe, có dải phân cách giữa và có dải phân 

cách bên tách riêng làn dành cho xe đạp 

và xe thô sơ. Theo kết quả điều tra dự báo 

tại năm cuối của thời hạn thiết kế 15 năm 

như ở bảng 6-1 với quy luật tăng trưởng 

xe trung bình năm q = 6% năm. 
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Bảng 10. Dự báo thành phần xe ở năm cuối thời hạn thiết kế 

Loại xe Trọng lượng trục 
Pi (kN) 

Số 
trục 
sau 

Số bánh của 
mỗi cụm bánh 
ở trục sau 

Khoảng cách 
giữa các trục 

sau (m) 

Lượng xe 2 
chiều ni 

(xe/ngày đêm) Trục 
trước 

Trục sau 

1/ Xe con các loại 

2/ Xe buýt các loại 

Loại nhỏ 

Loại lớn 

3/ Xe tải các loại 

Nhẹ 

Vừa  

Nặng 

Nặng 

 

 

 

26,4 

56,0 

18,0 

25,8 

48,2 

45,2 

 

 

 

45,2 

95,8 

56,0 

69,6 

100,0 

94,2 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

Cụm bánh đôi 

Cụm bánh đôi 

Cụm bánh đôi 

Cụm bánh đôi 

Cụm bánh đôi 

Cụm bánh đôi 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

1,40 

1800 

 

 

500 

50 

1800 

1250 

600 

200 

 

6.1.2. Trình tự tính toán thiết kế 

1. Tính số trục xe tính toán trên một 

làn xe của phần xe chạy sau khi quy đổi 

về trục tiêu chuẩn 100 kN. 

2. Tính số trục xe tính toán tiêu 

chuẩn trên 1 làn xe Ntt. 

Ntt = Ntk.fL 

3. Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy 

trong thời hạn tính toán 15 năm. 

4. Dự kiến cấu tạo kết cấu áo đường. 

Bảng 11. Dự kiến cấu tạo kết cấu thiết kế và các đặc trưng tính toán của mỗi lớp kết cấu 

Lớp kết cấu (từ dưới lên) 

Bề 
dày 
lớp 

(cm) 

E (Mpa) 

Rku 
(Mpa) 

c (MPa) φ(độ) Tính 
về độ 
võng 

Tính 
về 

trượt 

Tính về 
kéo uốn 

Đất nền sét pha ở độ ẩm tương đối 

tính toán 0.6 
 

 
42 

 

 

 

 
 0,032 24 

Đất gia cố xi măng 18 250 250 250    

Cấp phối đá dăm loại I 17 300 300 300    

Đá dăm gia cố xi măng 14 600 600 600 0,8   

Bê tông nhựa chặt loại I (lớp dưới) 
8 350 250 1600 2,0   

Bê tông nhựa chặt loại I (lớp trên) 
6 420 300 1800 2,8   

 

• Tính toán kiểm tra cường độ chung của 

kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn về độ 

võng đàn hồi 
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Bảng 12. Kết quả tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tìm Etb 

Lớp kết cấu Ei (MPa) 
t = 

E2

E1
  

hi 
(cm) k = 

h2

h1
  

Htb 
(cm) 

Etb’ 
(Mpa) 

Đất gia cố xi măng 250  18  18 250 

Cấp phối đá dăm loại I 300 
300

250
 =1,200 17 

17

18
 =0,944 35 274 

Đá gia cố xi măng 600 
600

274
 = 2,189 14 

14

35
 =0,400 49 350 

Bê tông nhựa lớp dưới 350 
350

350
 =1,000 8 

8

49
 =0,163 57 350 

Bê tông nhựa lớp trên 420 
420

350
 =1,200 6 

6

57
 =0,105 63 356,3 

 

Vậy kết cấu nhiều lớp được đưa về 

kết cấu 2 lớp với lớp trên dày 63 cm có 

mô đun đàn hồi trung bình 

=b.Etb’=356,3x1,206 = 429,6 (Mpa); b 

=1,206. 

Tính Ech của cả kết cấu: 
Ech

E1
 = 0,495; 

Vậy Ech= 429,6 x 0,495 = 212,6 Mpa 

Nghiệm lại điều kiện phải có: Ech≥ 

 

- Vì số trục xe tính toán trong 1 ngày 

đêm trên 1 làn xe là 574 trục/ làn.ngày 

đêm nên tra Bảng  tìm được Eyc =180 

Mpa (lớn hơn Eyc tối thiểu với đường 

cấp II là 160 MPa) do vậy lấy Eyc = 

180 MPa để kiểm toán. 

- Đường cấp II, 4 làn xe chọn độ tin cậy 

thiết kế là 0,95, do vậy xác định được 

=1,17 và  

.Eyc=1,17 x 180 = 210,6 MPa 

Kết quả nghiệm toán: Ech= 212,6 > 

= 210,6 MPa 

Cho thấy với cấu tạo kết cấu dự kiến 

bảo đảm đạt yêu cầu cường độ theo tiêu 

chuẩn độ võng đàn hồi cho phép. 

• Tính kiểm tra cường độ kết cấu dự 

kiến theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt 

trong nền đất 

Bảng 13. Kết quả tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tìm Etb’ 

Lớp kết cấu 
Ei (MPa) 

t = 
E2

E1
  

hi (cm) 
k = 

h2

h1
  

Htb (cm) Etb’ (Mpa) 

Đất gia cố xi măng 250  18  18 250 

Bê tông nhựa lớp dưới 
250 

 

250

350
 =0,714 8 

8

49
 =0,163 57 334,6 

Cấp phối đá dăm loại I 
300 

 

300

250
 =1,200 

17 

 

17

18
 =0,944 35 274 

Bê tông nhựa lớp trên 300 =0,897 6 
6

57
 =0,105 63 331,2 

Đá gia cố xi măng 
600 

 

600

274
 =2,189 14 

14

35
 =0,400 49 350 

dc

tbE

yc

dv

cd .EK

dv

cdK

dv

cdK

yc

dv

cd .EK

334,6

300



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

556  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

Theo biểu đồ với góc nội ma sát của 

đất nền φ = 24
o
 ta tra được = 0,012. 

Vì áp lực trên mặt đường của bánh xe tiêu 

chuẩn tính toán p = 0,6 Mpa; Tax= 0,012 x 

0,6 = 0,0072 Mpa. 

Xác định ứng suất cắt hoạt động do 

trọng lượng bản thân các lớp kết cấu áo 

đường gây ra trong nền đất Tav: Tra toán 

đồ ta được Tav =  -0,0017 Mpa.   

- Xác định trị số Ctt : Ctt= C. k1.k2.k3 ; C 

= 0,032 Mpa; có k1 = 0,6; k2 = 0,8 vì 

số trục xe tính toán ở đây là 574 

trục/làn.ngày đêm < 1000 trục, và k3 = 

1,5 (đất nền là á sét). 

Vậy Ctt = 0,032 x 0,6 x 0,8  x 1,5 = 

0,023 Mpa. 

Với đường cấp II, độ tin cậy yêu cầu 

bằng 0,95 do vậy   = 1,0 và với các trị 

số Tax và Tav tính được ở trên ta có: Tax + 

Tav = 0,0072 - 0,0017 = 0,0055 Mpa; 

Ctt
 =

0.023

1
 =0,023 Mpa. 

Kết quả kiểm toán cho thấy 0,0055 

< 0,023 nên điều kiện tiêu chuẩn chịu cắt 

trượt được bảo đảm. 

• Tính kiểm tra cường độ kết cấu dự 

kiến theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn 

trong các lớp bê tông nhựa và đá 

gia cố xi măng 

Bảng 14. Tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tính Etb’ 

Lớp kết cấu Ei (MPa) 
t = 

E2

E1
  

hi (cm) 
k=

h2

h1
  

Htb (cm) Etb’ 
(Mpa) 

Đất gia cố xi măng 250  18  18 250 

Cấp phối đá dăm loại I 

 

300 

 

300

250
 =1,200 17 

17

18
 =0,944 

35 

 

274 

 

Đá gia cố xi măng 

 

600 

 

600

274
 =2,189 14 

14

35
 =0,400 

49 

 

350 

 

Bê tông nhựa hạt trung 1600 
1600

350
 =4,571 8 

8

49
 =0,163 57 456,3 

 

Kết quả tra toán đồ được =1,81 

và  p = 0,6 Mpa ; Ta có: =1,81 x 0,6 x 

0,85 = 0,923 MPa 

• Kiểm toán theo tiêu chuẩn chịu kéo 

uốn ở đáy các lớp bê tông nhựa. 

- Xác định cường độ chịu kéo uốn tính 

toán của các lớp bê tông nhựa : 

K1 =  = = 0,449 

Trong trường hợp này lấy k2=1,0; 

Vậy cường độ chịu kéo uốn tính toán của 

lớp bê tông nhựa lớp dưới là: 

= 0,449 x 1,0 x 2,0 = 0,898 

MPa 

Và của lớp BTN lớp trên là: 

= 0,449 x 1,0 x 2,8 = 1,251 

Mpa 

- Kiểm toán điều kiện với hệ số 

=1,0 cho trường hợp đường cấp II ứng 

với độ tin cậy 0,95. 

- Với lớp bê tông nhựa lớp dưới 

p

Tax
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cdk
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cdk
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= 0,765 MPa < =0,898  MPa 

- Với lớp bê tông nhựa hạt nhỏ 

= 0,923 MPa < =1,251 MPa 

Vậy kết cấu thiết kế dự kiến đạt được điều 

kiện chịu kéo uốn đối với cả hai lớp bê 

tông nhựa. 

• Kiểm toán theo điều kiện chịu kéo 

uốn ở đáy lớp móng bằng đá gia cố xi 

măng.

- Đổi các lớp phía trên (kể từ mặt lớp đá gia cố xi măng trở lên) về 1 lớp ta có: 

h1 = 6+8 = 14 cm;     E1= 
1600x8+1800x6

8+6
 = 

12800+10800

14
 =1686 MPa 

Kết quả tra toán đồ được =0,38 , 

với p = 0,6 MPa, tính ứng suất kéo uốn 

lớn nhất phát sinh ở đáy lớp đá gia cố xi 

măng theo biểu thức : = 0,38.0,6.0,85 

= 0,1938 MPa 

xác định được  

và k2 = 1; từ đó: = 0,575 

x1,0 x 0,8 = 0,46 Mpa;  

Như vậy =0,1938 <  = 

0,46, kết cấu dự kiến thiết kế bảo đảm đủ 

cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn đối 

với lớp đá gia cố xi măng 

7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

7.1. Kết luận 

1. Cấp độ bền nén các mẫu đất sét 

pha gia cố xi măng  tỉ lệ 13% là 1,031 

MPa đạt độ bền cấp III, so với 1MPa[ 12]. 

Cấp độ bền kéo khi ép chẻ các mẫu đất sét 

pha gia cố xi măng tỉ lệ 9%; 11%; 13% có 

giá trị từ 0,338 MPa; 0,486MPa; 0,58MPa 

đều cao hơn giá trị từ 0,2 - 0,25MPa đối 

với đất á sét trong tiêu chuẩn[1]. 

2. Giá trị mô đun đàn hồi của nền 

đất sét pha theo tiêu chuẩn là 42 MPa[1], 

so sánh:  đối với mẫu đất gia cố xi măng  

9% giá trị mô đun đàn hồi tăng lên gần 4,5 

lần, mẫu đất gia cố xi măng 11% giá trị 
mô đun đàn hồi tăng lên hơn 5 lần, mẫu 
đất gia cố xi măng 13% giá trị mô đun đàn 

hồi tăng lên khoảng 7 lần.  

3. Nền đất được gia cố xi măng với 

tỉ lệ từ 13% theo tiêu chuẩn TCVN 10379- 

2014  thay thế được lớp móng dưới của 

kết cấu áo đường cấp cao A1- đường ô tô 

loại II. 

7.2. Kiến nghị 

1. Mở rộng nghiên cứu thêm cho 

công nghệ gia cố đất với nhiều loại xi 

măng khác nhau, và nghiên cứu gia cố đối 

với tất cả các loại đất đạt yêu cầu tiêu 

chuẩn xây dựng, mở rộng phạm vi nghiên 

cứu đất gia cố tại nhiều địa phương trong 

cả nước. 

2. Mở rộng nghiên cứu gia cố đất 

bằng các chất vô cơ khác ngoài xi măng, 

như là vôi, tro bay, hoặc hóa chất ít có tác 

hại đến môi trường. 

3. Thành lập lên một qui trình công 

nghệ thi công gia cố đất xi măng một cách 

chuyên nghiệp được áp dụng các công 

nghệ, kỹ thuật tiên tiến từ nước ngoài, bao 

gồm dây chuyền thiết bị hiện đại, đội ngũ 

kỹ thuật cao đảm bảo chất lượng của công 

trình được gia cố. 
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ỨNG DỤNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG ĐỂ XỬ LÝ LÚN LỆCH GIỮA ĐƯỜNG 
DẪN VÀ MỐ TRỤ CẦU 

The use of soil-cement abutment piles to mitigate the differential settlement 

between the leading track and bridge deck  
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Lê Công Bình 

Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG TP. HCM 

 
TÓM TẮT: Trong những năm gần đây, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và khu 

vực Cần Thơ nói riêng, một trong những vấn đề nan giải của mạng lưới giao thông đường bộ là 

sự lún lệch giữa đường dẫn vào cầu và mố cầu trên đất yếu. Đặc điểm của đất yếu là có sức 

chống cắt nhỏ, độ nén lún lớn và hệ số thấm nhỏ. Trụ đất xi măng là một trong những giải pháp 

xử lý hiệu quả và kinh tế đối với vấn đề này. Luận văn này trình bày cấu tạo, quan điểm tính 

toán trụ đất xi măng và vải địa kỹ thuật và qua đó đưa ra phương pháp xử lý lún lệch giữ đường 

dẫn và mố cầu. Ngoài ra, trình bày cơ chế truyền tải của phương pháp gia cố nền đất yếu bằng 

trụ đất xi măng. Phần tính toán áp dụng thực tế đối với đường dẫn cầu Bốn Tổng, kiểm tra lại 

bằng việc mô phỏng đường dẫn bằng phần mềm Plaxis 2D.  

 

ABSTRACT: In the recent years, in the Mekong Delta general, in Can Tho areas  particular, 

one of the problem of road network is the unequal settlement between the approach roadway 

and bridge abutment on soft soil. Characteristics of the soil are very small shear, compression 

major subsidence and small permeability. Soil cement pile is one of the most effective and 

economical treatment for this problem. This paper presents the structure, perspective calculate 

soil cement pile and geotextile and thereby provide treatment difference settlement kept 

approach roadway and abutments. In addition, the present transmission mechanism of soft soil 

reinforcement method soil cement pile. The actual calculation applied to the approach roadway 

Bon Tong bridge, checked by simulation approach roadway using PLAXIS 2D software. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nền đất đắp là một trong những loại 

công trình phổ biến mà chúng ta thường 

gặp. Trong công cuộc xây dựng và phát 

triển kinh tế xã hội của nước ta hiện nay, 

khối lượng các công trình xây dựng trên 

nền đất yếu đã gia tăng một cách đáng kể 

trong phạm vi cả nước nói chung và khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. 

Các vấn đề liên quan tới ổn định, biến dạng 

của nền  đắp  trên  nền  đất yếu là những 

điều cần được quan tâm trước tiên. Do 

những thiếu sót của công tác khảo sát, thiết 

kế hoặc thi công dẫn tới nền đường thường 

xuyên bị hư hỏng ngay trong giai đoạn thi 

công và sau khi xây dựng công trình hoặc 

đã đưa nó vào sử dụng. Hiện nay hiện 

tượng lún lệch nền đường đầu cầu gần như 

xuất hiện ở tất cả các công trình cầu trên 

nền đầt yếu trên phạm vi cả nước, việc xử 

lý hậu quả do những hư hỏng vì nền đắp bị 
mất biến dạng không kiểm soát được 

thường rất phức tạp và tốn kém, chưa kể 

những hư hỏng này đôi khi còn gây ra 

những hậu quả ngoài mong muốn. 

- Từ lâu ta đã biết nếu trộn đất sét 

với một lượng xi măng hoặc chất liên kết 

vô cơ tương tự thì sẽ được một vật liệu có 

tính chất cơ học cao hơn hẳn đất không gia 

cố. Phương pháp hình thành trụ trộn đất 

với xi măng nhờ vào thiết bị khoan hai 

hoặc ba lưỡi khoan quay ngược chiều nhau 

trộn đều đất với vật liệu kết dính.   
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- Quá trình ninh kết hỗn hợp đất – xi 

măng sẽ phát sinh nhiệt, một phần nước 

xung quanh sẽ bị hút vào quá trình thuỷ 

hoá, một phần nước khác sẽ bị bóc hơi do 

nhiệt. Hiện tượng này làm cho đất xung 

quanh trụ tăng độ bền hơn trước. Trụ đất 

trộn ximăng là loại trụ mềm có độ cứng 

tăng lên khoảng vài chục lần so với đất tự 

nhiên. Tuy nhiên hỗn hợp đất–ximăng sẽ 

đạt tốt nhất chỉ với một hàm lượng tối ưu 

của chất ninh kết. Cho nên phải được thí 

nghiệm thật kỹ để xác định hàm lượng tối  

ưu đó và hướng dẫn cụ thể khi tiến hành 

thi công tại hiện trường. Tham khảo nhiều 

kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng ứng 

dụng các loại trụ đất trộn xi măng có thể 

áp dụng trong các vùng đất bùn yếu, có hệ 

số thấm bé không áp dụng được các loại 

trụ vật liệu rời. 

2. TỔNG QUAN  VỀ TRỤ XI MĂNG 
ĐẤT 

 Phương pháp trộn xi măng với đất 

nền dưới sâu gọi là phương pháp trụ đất xi 

măng hay trụ đất xi măng, đã được rất 

nhiều  nước trên thế giới sử dụng để cải 

tạo đất yếu khi xây dựng  công trình. 

Trụ đất xi măng là một trong những 

phương pháp làm tăng nhanh chóng sức 

chống  cắt của đất bằng cách dùng các lọai 

máy chuyên dụng khoan sâu vào trong đất 

nền đất yếu. Sản phẩm trụ đất xi măng có 

tính thấm và tính nén lún thấp hơn so với 

đất nền xung quanh. Phương pháp dung 

trụ đất xi măng nhằm một số mục đích: 

Tăng cường khả năng chống biến 

dạng  của nền đất: 

- Giảm  độ lún và độ lún lệch 

- Giảm biến dạng ngang 

- Rút ngắn thời gian lún, rút ngắn 

thời gian xây dựng công trình 

- Giảm  áp lực  nước  lỗ rỗng trong 

nền đất sét yếu 

Tăng cường sức chống cắt của đất 

nền để: 

- Tăng cường khả năng ổn định của 

đường, đê, đập… 

- Tăng cường khả năng chịu tải của 

nền. 

- Giảm  bớt áp lực đất chủ động lên 

tường chắn 

- Ngăn ngừa sự hóa lỏng của đất 

Rút ngắn thời gian đông cứng nền 

đất để: 

- Giảm bớt chấn động gây ra do các 

dòng xe ô tô, xe lửa hoạt động trên các 

tuyến đường cao tốc, đường ray. 

- Giảm bớt chấn động cho các vùng 

đất xung quanh khu vực xây dựng 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Hiện nay có 3 quan điểm tính toán 

trụ đất xi măng: 

- Quan điểm xem trụ đất xi măng 

làm việc như trụ. 

- Quan điểm xem các trụ và đất làm 

việc đồng thời.  

- Một số các nhà khoa học lại đề 

nghị tính toán theo cả 2 phương thức trên 

nghĩa là sức chịu tải thì tính toán như "trụ" 

còn biến dạng thì tính toán theo “nền”. 

Sở dĩ các quan điểm trên chưa thống 

nhất bởi vì bản thân vấn đề phức tạp, 

những nghiên cứu về lý thuyết và thực 

nghiệm còn hạn chế. Có người đề xuất 

cách tính toán như sau: 

+ Tính sức chịu tải của một trụ như 

trụ cứng. 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           561 

+ Tính số cột cần thiết (Căn cứ lực 

tác dụng, khả năng chịu tải của đất móng 

giữa các cột). 

+ Tùy thuộc tỷ lệ diện tích thay thế 

giữa cột và đất để tính toán tiếp 

- Nếu tỷ lệ này >20% thi coi khối đất 

và cột là một khối và tính toán như một 

khối móng quy ước. 

- Ngược lại thì tính toán như móng 

trụ. 

Với mỗi quan điểm tính có phương 

pháp tính khác nhau. Ở Việt Nam cũng 

như trên thế giới đã phát triển một số 

phương pháp tính toán trụ đất xi măng 

như: tính toán theo tiêu chuẩn gia cố trụ 

đất xi măng Việt Nam; tính toán theo tiêu 

chuẩn gia cố trụ đất - vôi - xi măng Châu 

Âu; phương pháp tính toán theo quan điểm 

trụ đất xi măng làm việc như trụ; tính toán 

theo tiêu chuẩn gia cố trụ đất – xi măng 

Thượng Hải – Trung Quốc; phương pháp 

tính toán theo quan điểm hỗn hợp của 

Viện kỹ thuật Châu Á. 

3.1. Phương pháp tính toán theo quan 
điểm trụ đất xi măng làm việc như trụ 

3.1.1. Đánh giá ổn định của trụ đất xi 

măng theo trạng thái giới hạn 1 (cường 

độ) 

- Để móng trụ đảm bảo an toàn cần 

thỏa mãn các điều kiện sau : 

+ Nội lực lớn nhất  trong 1 trụ  

Fs

Q
N ult

<max

   
(1) 

+ Moment lớn nhất trong 1 trụ 

[ ]MM <max  của vật liệu làm trụ  (2) 

+ Chuyển vị của khối móng 

[ ]yy ∆<∆      (3) 

Trong đó: 

ultQ : sức chịu tải giới hạn của trụ 

đất xi măng 

)35.3( . hcolucolult CAQ σ+=  (4) 

[M] : Moment giới hạn của trụ đất xi 

măng. 

Fs : là hệ số an toàn. 

3.1.2. Đánh giá ổn định của trụ đất xi 

măng theo trạng thái giới hạn 2 (biến 

dạng) 

Theo điều kiện tính toán này đảm 

bảo cho móng trụ không phát sinh biến 

dạng và lún quá lớn ∑ iS < [S] (5) 

Trong đó 

[S] : độ lún giới hạn cho phép  

∑ iS : độ lún tổng cộng của móng 

trụ  

Nói chung trong thực tế quan điểm 

này có nhiều hạn chế và có nhiều điểm 

chưa rõ ràng, chính vì lý do đó mà ít được 

dùng trong tính toán. 

3.2. Phương pháp tính toán theo quan 
điểm nền tương đương  

Nền trụ và đất dưới đáy móng được 

xem như nền đồng nhất với các số liệu 

cường độ φtđ, Ctđ, Etđ được nâng cao. Gọi 

as là tỉ lệ giữa diện tích trụ đất xi măng 

thay thế trên diện tích đất nền.  

   (6) 

φtđ = asφcol + (1 - as)φsoil  (7) 

Ctđ = asCcol + (1 - as)Csoil  (8) 

Etđ = asEcol + (1 - as)Esoil  (9) 

Trong đó: as: Diện tích tương đối của 

trụ đất xi măng (tỉ lệ bố trí cột đất xi măng) 
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Ecol, Ccol,  φcol  : Mô đun đàn hồi, 

lực dính, góc nội ma sát và diện tích của 

trụ xi măng. 

Esoil, Csoil,  φsoil : Mô đun đàn 

hồi, lực dính, góc nội ma sát và diện tích 

vùng đất yếu cần được gia cố xung quanh 

trụ đất xi măng. 

Etđ, Ctđ,  φtđ : Mô đun đàn hồi, lực 

dính, góc nội ma sát tương đương của nền 

đất yếu được gia cố 

Từ kết quả thí nghiệm nén đơn mẫu 

đất trộn ximăng trong phòng ta có công 

thức quy đổi:  

Ccol = (0,2 – 0,3)qu  (10) 

φcol = ( 20
o
- 30

o
)   (11) 

Ecol = (100 – 300) qu  (12) 

Với qu: cường độ kháng nén đơn mẫu 

đất trộn ximăng thí nghiệm trong phòng 

Theo phương pháp tính toán này, bài 

toán gia cố đất có 2 tiêu chuẩn cần kiểm 

tra: tiêu chuẩn về cường độ và tiêu chuẩn 

về biến dạng.  

3.3. Phương pháp tính toán theo quan 
điểm hỗn hợp của Viện Kỹ Thuật Châu 
Á  

3.3.1.  Khả năng chịu tải của trụ đơn  

Khả năng chịu tải giới hạn ngắn hạn 

của trụ đơn trong đất sét yếu được quyết 

định bởi sức kháng của đất sét yếu bao 

quanh (đất phá hoại) hay sức kháng cắt 

của vật liệu trụ (trụ phá hoại), theo tài liệu 

của D.T.Bergado: 

Qult.soil = (πdLcol + 2.25πd
2
) Cu.soil (13) 

Trong đó: 

d: đường kính trụ. 

Lcol: chiều dài trụ. 

Cu.soil: độ bền chống cắt không thoát 

nước trung bình của đất sét bao quanh, 

được xác định bằng thí nghiệm ngoài trời 

như thí nghiệm cắt cánh hoặc thí nghiệm 

xuyên côn. 

Khả năng chịu tải giới hạn ngắn 

ngày do trụ bị phá hoại ở độ sâu z, theo 

Bergado: 

Qult.col = Acol (3.5Cu.col + Kbσh)  (14) 

Trong đó: 

Kb: hệ số áp lực bị động; Kb = 3 khi 

ϕult.col = 30
o
 

3.3.2. Khả năng chịu tải giới hạn của 

nhóm trụ  

Khả năng chịu tải giới hạn của nhóm 

trụ đất xi măng được tính theo công thức:  

Qult.group = 2Cu.col.H (B + L) 

+ k.Cu.soil.B.L    (15) 

Trong đó: 

B, L, H – chiều rộng, chiều dài và 

chiều cao của nhóm trụ xi măng – đất. 

k = 6: khi móng hình chữ nhật. 

k = 9: khi móng hình vuông, tròn. 

Trong tính toán thiết kế, kiến nghị hệ 

số an toàn là 2.5 (theo D.T.Bergado). 

3.4. Tính toán biến dạng 

Độ lún tổng cộng của gồm 2 thành 

phần là độ lún cục bộ của khối được gia cố 

(∆h1) và độ lún của đất không ổn định nằm 

dưới khối gia cố (∆h2). Có 2 trường hợp 

xảy ra: 

Trường hợp A: tải trọng tác dụng 

tương đối nhỏ và trụ chưa bị rão. 

Trường hợp B: tải trọng tương đối 

cao và tải trọng dọc trục tương ứng với 

giới hạn rão của trụ. 

* Trường hợp A 

Độ lún cục bộ phần trụ đất xi măng 
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∆h1 được xác định theo giả thiết độ tăng 

ứng suất q không đổi suốt chiều cao khối 

và tải trọng trong khối không giảm: 

∑
−+

∆
=∆

soilcol EaEa

qh
h

)1(.

.
1      (16) 

Độ lún của lớp đất yếu bên dưới đáy 

khối gia cố được tính toán theo phương 

pháp cộng lớp phân tố với công thức sau: 

(trường hợp tổng quát) 

∑
=













 ∆+
+

+

=∆

n

i p

vvoi

c

vo

pi

ri

o

i CC
e

h
h

1
'

''

'

'

2 lglg
)1( σ

σσ

σ

σ

   (17) 

 

Trong đó: 

hi - bề dày lớp đất tính lún thứ i. 

eoi - hệ số rỗng của lớp đất I ở trạng 

thái tự nhiên ban đầu. 

Cri - chỉ số nén lún hồi phục ứng với 

quá trình dỡ tải. 

Cci - chỉ số nén lún hay độ dốc của 

đoạn đường cong nén lún. 

σ’vo - ứng suất nén thẳng đứng do 

trọng lượng bản thân các lớp đất tự nhiên 

nằm trên lớp i. 

∆σ’v - gia tăng ứng suất thẳng đứng. 

σ’p - ứng suất tiền cố kết. 

Tỷ số giảm lún β là tỷ số giữa độ lún 

tổng cộng ở dưới đáy khối đã được gia cố 

với độ lún khi không có trụ đất xi măng và 

được tính theo quan hệ sau: 

soilsoil

soil

EaaE

E

)1( −+

=β   (18)

 

Hình 1: Mô hình tính lún trường hợp A 
 

* Trường hợp B  

Trong trường hợp này, tải trọng tác 

dụng quá lớn nên tải trọng dọc trục tương 

ứng với giới hạn rão. Tải trọng tác dụng 

được chia ra làm 2 phần, phần q1 truyền 

cho trụ và q2 truyền cho đất xung quanh. 

Phần q1 được quyết định bởi tải trọng rão 

của trụ và tính theo biểu thức: 

LB

An
q

creepcol

.

..
1

σ

=    (19) 
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Giá trị q1 có thể được xác định gần 

đúng như sau: 

21

.

c

A
q

creepcol σ

=  ,  với c là khoảng 

cách trụ 

Độ lún cục bộ phần trụ tính theo 

biểu thức: 

∑
∆

=∆

colaM

qh
h 1

1

.
   (20) 

Độ lún ∆h2 dưới đáy khối gia cố 

được tính cho cả q1 và q2 , với giả thiết tải 

trọng q1 truyền xuống dưới đáy khối gia 

cố, tải trọng q2 tác động lên mặt. 

 

Hình 2 Mô hình tính lún trường hợp B 

3.5. Cơ sở lý thuyết xử lý lún lệch giữa đường dẫn vào cầu và mố cầu bằng trụ đất 
xi măng 

 

Hình 3: Mặt cắt dọc đường dẫn vào cầu được xử lý bằng trụ đất xi măng  

 

3.5.1.  Độ lún của mố cầu  

Do mố cầu xây dựng trên nền đất 

yếu thường xử lý bằng móng trụ để độ lún 

ổn định của mố cầu phải có giá trị nhỏ 

hơn bằng 8cm và được tính toán cụ thể 

theo TCXDVN 205-1998 về ước lượng 

độ lún của móng trụ. 

a) Xác định kích thước khối móng 

quy ước 
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Hình 4: Xác định móng khối quy ước cho nền 

nhiều lớp 

 

Với ϕtb =( ∑ϕi.li )/Ltb 

ϕi – góc ma sát trong của lớp đất có 

chiều dày li 

Ltb – độ sâu hạ trụ trong đất kể từ 

đáy đài Ltb =∑li 

b) Kiểm tra ổn định nền dưới đáy 

khối móng quy ước  

tc

tc II

tb qu

qu

N
P R

A
= ≤
∑

  (21) 
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max tb qu
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= − >
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(Với 

2.

6

qu qu

qu

B L
W =  ) 

c) Kiểm tra độ lún của khối móng 

quy ước  

[ ]
gh

S S<     (24) 

* Tính lún của nhóm trụ theo móng 

khối quy ước, bằng phương pháp tổng 

phân tố 

1 2

1

.
1

i i
i

i

e e
S h

e

−
=

+
∑              (25) 

 

Hình 5: Phân bố ứng suất dưới đáy móng 

Với ứng suất do trọng lượng bản 

thân : σz =∑γi. hi    (26) 

Ứng suất gây lún: 

 σgl
* 
= N

tc
/F + γtb. h - γ. h  (27) 

Ứng suất gây lún theo độ sâu: 

σp = k0 * σgl
*   

(28)
 

Với k0 phụ thuộc vào l/b và z/b 

Điều kiện tính lún trong phạm vi 

nền: σp ≤ 0.2σz   (29) 

3.5.2. Độ lún của nền đường đã được gia 

cố bằng trụ đất xi măng  

3.5.2.1. Tính toán các thông số trụ đất xi 

măng  

Chiều dài, đường kính cũng như mật 
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độ cột gia cố được xác định theo điều kiện 

sức chịu tải và điều kiện biến dạng lún của 

hệ trụ. các tiêu chuẩn về khống chế biến 

dạng lún của công trình trong giới hạn cho 

phép sao cho khi được xử lý hệ kết cấu 

làm việc đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép 

theo quy định hiện hành đối với móng, 

mặt đường cứng hay mềm 

Khoảng cách giữa các trụ đất xi măng: 

Bố trí hình vuông: 

  (30) 

Bố trí hình tam giác: 

  (31) 

Trong đó: Qp: khả năng chịu tải mỗi 

cột trong nhóm cột 

ffs: 1.3 hệ số riêng phần đối với trọng 

lượng đất 

fq: 1.3 hệ số riêng phần đối với tải 

trọng ngoài 

H: chiều cao nền đắp (m); q: ngoại 

tải tác dụng (kN/m
2
) 

γ: dung trọng đất đắp (kN/m
3
) 

Có nhiều hình thức bố trí trên mặt 

bằng như có thể đơn cử hai hình thức bố 

trí trụ điển hình như sau: 

 
Hình 6: Hình thức bố trí trụ điển hình 

 

4. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM 
LƯỢNG XI MĂNG THÍCH HỢP VÀ 
CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN TRỤ ĐẤT XI 
MĂNG TRONG PHÒNG THÍ 
NGHIỆM  

Chuẩn bị vật tư: 

- Chuẩn bị xi măng Holcim PC40; 

- Nhớt để làm trơn mặt trong ống mẫu; 

- Nước được lấy tại vị trí lấy mẫu để 

thêm vào hỗn hợp đất và xi măng trong 

quá trình chế bị. 

Sau khi thí nghiệm và tính toán xử lý 

số liệu, kết quả được trình bày tóm tắt theo 

các bảng: 
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Bảng 1: Kết quả thí nghiệm mẫu đất trộn xi măng với hàm lượng % 

STT 
Ký 

hiệu 
mẫu 

Hàm lượng xi 
măng 

Tuổi Độ ẩm 
Dung 

trọng 

Cường 

độ chịu 
nén 

Cường 

độ chịu nén trung 
bình 

Biến 
dạng 

    % ngày % g/cm3 KN/m
2
 KN/m

2
 % 

1 ND Nguyên dạng 
 

89.43 1.46 19.6 
 

 

2 M1 8 7 68.3 1.64 83 
85.5 1.3 

3 M2 8 7 67.8 1.64 88 

4 M3 8 14 65.2 1.67 292 
298 2.5 

5 M4 8 14 65.7 1.67 304 

6 M5 8 28 62.4 1.67 596 
597.5 1.6 

7 M6 8 28 61.6 1.67 599 

8 M7 10 7 60.9 1.61 100 
103 1.7 

9 M8 10 7 60.1 1.61 106 

10 M9 10 14 59.7 1.69 370 
372 1.4 

11 M10 10 14 58.8 1.69 374 

12 M11 10 28 57.5 1.68 750 
750.5 2.2 

13 M12 10 28 57.9 1.68 751 

14 M13 13 7 58.4 1.74 120 
126.5 1.5 

15 M14 13 7 58.2 1.74 133 

16 M15 13 14 56.6 1.95 460 
462.5 2.1 

17 M16 13 14 56.2 1.95 465 

18 M17 13 28 55.2 1.64 930 
928.5 1.6 

19 M18 13 28 55.8 1.64 927 

20 M19 18 7 57.2 1.77 135 
137.5 1.4 

21 M20 18 7 57.1 1.77 140 

22 M21 18 14 55.9 1.98 495 
498 1.7 

23 M22 18 14 55.1 1.98 501 

24 M23 18 28 54.2 1.64 977 
980 1.5 

25 M24 18 28 53.2 1.64 983 
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Dựa vào kết quả thu được vẽ các biểu đồ quan hệ 

 

Hình 7: Sự gia tăng cường độ kháng nén đơn tương ứng với các tỷ lệ ximăng/đất ở độ tuổi 

7 ngày 

 

 

Hình 8: Sự gia tăng cường độ kháng nén đơn tương ứng với các tỷ lệ ximăng/đất ở độ tuổi 

14 ngày 
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Hình 9: Sự gia tăng cường độ kháng nén đơn tương ứng với các tỷ lệ ximăng/đất ở độ tuổi 

28 ngày 

 
5.  ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CÔNG 
TRÌNH CỤ THỂ, MÔ PHỎNG BẰNG 
PHẦN MỀM PLAXIS. 

5.1. Mô tả dự án 

Tuyến đường nối Cần Thơ – Vi Thanh 

với đường tỉnh 933 là đoạn đường nối 

quan trọng cho sự phát triển kinh tế lâu dài 

của tỉnh Hậu Giang với các tỉnh lân cận. 

  

 

Hình 10: Vị trí dự án cầu Bốn Tổng 
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Cầu Bốn Tổng trên tuyến nối đường 

Vị Thanh – Cần Thơ với đường tỉnh 933 đi 

Kiên Giang nằm tại Km02+529.00 thuộc 

tỉnh Hậu Giang. Tại vị trí này hiện tại 

không có cầu để đáp ứng nhu cầu lưu 

thông tuyến trong tương lai, vì thế việc 

xây dựng cầu mới tại vị trí này là cần thiết.  

+ Cầu xây dựng mới vĩnh cửu bằng 

BTCT và BTCT DUL. 

+ Phần cầu chính với tổng chiều dài 

là 347.52m, phần sàn giảm tải với chiều 

dài 50m mỗi bên, tuy nhiên ở luận văn này 

tác giả sẽ thay phương pháp sàn giảm tải 

bằng phương pháp gia cố nền đường dẫn 

bằng trụ đất xi măng, với các thông số sơ 

bộ được chọn như sau: trụ đường kính 

60cm, chiều dài trụ 20m, vải địa kỹ thuật 

dày 2cm từ đó tìm được khoảng cách giữa 

các trụ tối ưu nhất. 

 
5.2. Đặc điểm địa chất 

Bảng 2: Các thông số vật liệu nhập vào mô hình trong Plaxis 

Thông số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Đơn vị 

Mô tả 
Đất đắp pha sét 

lẫn dăm sạn 

Bùn sét màu 

xám xanh 

Sét dẻo cứng 

màu xám xanh 

Sét pha dẻo cứng màu 

xám xanh loang vàng  

Mô hình vật 

liệu 
Mohr Coulomb Mohr Coulomb Mohr Coulomb Mohr Coulomb 

 

Loại ứng xử Drained Undrained Undrained Undrained 
 

h 1.5 12.5 13 18 m 

γunsat 18 
   

kN/m
3
 

γ sat 19 14.6 19.3 19 kN/m
3
 

kx 1.2  1.18E-04 5.2E-04 6.82E-04 m/day 

ky 0.6  5.90E-05 2.6E-04 3.41E-04 m/day 

Eref 20000 4000 19400 23200 kN/m
2
 

ν 0.3 0.25 0.29 0.28 
 

c 5 6.3 20.5 16 kN/m
2
 

ϕ 28 5.45 21 23 Độ 

 
5.3. Mô tả các trường hợp phân tích 

Từ các số liệu địa chất, sử dụng mô 

hình 2D lần lượt phân tích về chuyển vị, 
ứng suất…của nền đất đường dẫn khi cho 

thay đổi các thông số thiết kế (chiều dài và 

đường kính và khoảng cách trụ) của 

phương án trụ đất xi măng. 

Các thông số thay đổi tính toán:  

Trường hợp 1: Tính toán độ lún của 

đoạn 1 nền đường dẫn được gia cố trụ đất 

xi măng d=60cm dài 25m, đường kính trụ 

1.5m. 

Trường hợp 2: Tính toán độ lún của 

đoạn 1 nền đường dẫn khi thay đổi chiều 

dài trụ đất xi măng giảm còn 20 m và 

khoảng cách trụ 1.2m. 

5.4  Kết quả mô phỏng tính toán 

Trường hợp 1: Tính toán độ lún 
của đoạn 1 nền đường dẫn được gia cố 
trụ đất xi măng d= 60, dài L=25m, khảo 
cách trụ s=1.5m. 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           571 

Các bước thi công: 

- Thi công trụ đất xi măng d=60 cm, 

dài L=25m, khoảng cách s=1.5m. 

- Thi công vải địa kỹ thuật Polyfelt 

Rock Pec 50. 

- Đắp cát lần thứ 1. 

- Cố kết lần 1. 

- Đắp cát lần thứ 2. 

- Cố kết lần 2. 

- Đắp cát lần thứ 3. 

- Cố kết lần 3. 

- Đắp cát lần thứ 4. 

- Cố kết lần 4. 

- Đắp cát lần thứ 5. 

- Cố kết lần 5. 

- Thi công áo đường. 

- Cố kết hoàn toàn. 

- Hệ số ổn định. 

 

 

Hình 11: Chuyển vị thẳng đứng S= 7.86 cm 

 

 

Hình 12: Phân bố ứng suất trong nền móng công trình 
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Hình 13: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng trong nền đất 

 

Hệ số ổn định : Msf = 1.8962. 

Độ lún của nền đường dẫn giáp mố 

cầu trong tính toán plaxis 2D là S =7.86 

cm,  trong khi đó độ lún của mố cầu là Smố 

cầu=1.87 cm. Độ chênh lệch lún là:  

∆S= │ Sđường dẫn - Smố cầu │= 7.86-

1.87 = 5.99 cm. 

Trường hợp 2: Ước lượng độ lún 
của đoạn 1 nền đường dẫn khi thay đổi 
chiều dài trụ L=20m và khoảng cách trụ 
đất xi măng s=1.2m. 

Các bước thi công: 

- Thi công trụ đất xi măng d=60, dài 

L=20m, khoảng cách s=1.2m. 

- Thi công vải địa kỹ thuật Polyfelt 

Rock Pec 50. 

 

- Đắp cát lần thứ 1. 

- Cố kết lần 1. 

- Đắp cát lần thứ 2. 

- Cố kết lần 2. 

- Đắp cát lần thứ 3. 

- Cố kết lần 3. 

- Đắp cát lần thứ 4. 

- Cố kết lần 4. 

- Đắp cát lần thứ 5. 

- Cố kết lần 5. 

- Thi công áo đường. 

- Cố kết hoàn toàn. 

- Hệ số ổn định. 

 

Hình 14: Chuyển vị thẳng đứng S= 13.38 cm 
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Hình 15: Phân bố ứng suất trong nền móng công trình 

 

 

Hình 16: Phân bố áp lực nước lỗ rỗng trong nền đất 

 

Hệ số ổn định : Msf = 1.6592 

Độ lún của nền đường dẫn giáp mố 

cầu trong tính toán plaxis 2D là Sđường dẫn= 

13.38 cm,  trong khi đó độ lún của mố cầu 

là Smố cầu=1.87 cm. Độ chênh lệch lún là:  

∆S= │ Sđường dẫn - Smố cầu │= 13.38-

1.87 = 11.51 cm. 

Bảng 3: Bảng tổng hợp kết quả chuyển vị đứng của hai trường hợp theo mô phỏng 

Trường hợp 
Chuyển vị 
đứng lớn 
nhất (cm) 

Ứng suất 
nền lớn nhất 

(kN/m2) 

Áp lực nước lỗ 
rỗng (kN/m2) 

Hệ số ổn 
định 

Độ lún 
của mố 

cầu (cm) 

Độ 
chênh 

lệch lún 

1 7.86 830.66 142.51x10
-3 

1.8962 1.87 5.99 

2 13.38 850.57 214.52 x10
-3

 1.6592 1.87 11.51 

 

5.5. Nhận xét 

Trên cơ sở tính toán thiết kế, mô 

phỏng 2D bằng phần mềm Plaxis trụ đất xi 

măng nhằm xử lý lún giữa đường dẫn vào 

cầu và mố cầu, tác giả rút ra một số nhận 

xét sau: 

- Ứng với hàm lượng xi măng 15% 

(khoảng 220kg xi măng cho 1m
3
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đất tự nhiên), trụ đất xi măng d= 

60cm, dài 25m xử lý đoạn 1 đường 

dẫn vào cầu có khi mô phỏng bằng 

phần mềm Plaxis 2D thì độ lún S= 

7.86cm. Như vậy độ chênh lệch lún 

được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 4: Độ chênh lệch lún của đoạn 1 đường dẫn theo giải tích và mô phỏng 

Trường hợp Chuyển vị đứng lớn nhất (cm) Độ lún của mố cầu (cm) Độ chênh lệch lún(cm) 

Plaxis 2D 7.86 1.87 5.99 

- Các thông số chiều dài, đường kính, khoảng cách trụ đất xi măng thay đổi thì giá 

trị độ lún của nền đường dẫn thay đổi như sau: 

Bảng 5: Sự thay đổi của độ lún nền đường dẫn khi chiều dài, đường kính, khoảng cách trụ đất xi 

măng thay đổi 

Phương 
pháp 
tính 
toán 

Trường 
hợp 

Chiều dài 
trụ đất xi 

măng 
L(m) 

Đường 
kính trụ 
đất xi 

măng d(m) 
 

Khoảng 
cách bố trí 

trụ theo  
vuông s(m) 

Độ lún 
lớn 

nhất 
(cm) 

Độ lún cho 
phép của 
đường dẫn 

vào cầu 
[S](cm) 

Độ lún 
của mố 

cầu 
(cm) 

Độ 
chênh 

lệch lún 
(cm) 

Plaxis 

2D 

Đoạn 1 

TH1 
25 0.6 1.5 7.86 

10 

1.87 5.99 

Đoạn 1 

TH2 
20 0.6 1.2 13.38 - - 

 

Từ bảng 5 ta xác định từng phân 

đoạn ứng với đường kính và chiều dài trụ 

đất xi măng phù hợp với phân đoạn đó 

nhằm mang lại tính tiết kiệm, đem lại hiệu 

quả kinh tế cao, rút ngắn thời gian thi công 

mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình so 

với việc chỉ bố trí đường dẫn L=50m, 

đường kính trụ 0.6 (m), khoảng cách trụ 

1.5(m).

Bảng 6: Bảng tổng hợp phân đoạn trụ đất xi măng trong tính toán đường dẫn vào cầu (3 đoạn) 

Phân 
đoạn 

Chiều dài phân 
đoạn (m) 

Đường kính 
trụ (m) 

Chiều dài trụ đất 
xi măng (m) 

Khoảng cách bố trí trụ (cm) 

1 15 0.6  25 1.5 

2 20 0.6  20 1.5 

3 15 0.4  20 1.2 

 

- Đối với đất yếu khu vực cầu Bốn 

Tổng – Cần Thơ thì việc xử lý nền đường 

dẫn vào cầu bằng hệ trụ đất xi măng có 

đường kính d=60cm, dài L=25m, khoảng 

cách bối trí trụ theo ô vuông s=1.5m sẽ 

cho độ lún của đoạn nền đường dẫn giáp 

mố cầu nằm trong giới hạn cho phép và độ 

chênh lệch lún giữa đường dẫn vào cầu và 

mố cầu khi đó là nhỏ nhất theo Plaxis 2D 

là ∆S=5.99m so với việc thay đổi đồng 

thời chiều dài trụ là L=20m và khoảng 

cách trụ là s=1.5m 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết Luận 

1/ Từ kết quả thí nghiệm trộn xi 

măng-đất ta chọn được tỉ lệ xi măng thích 

hợp với đất yếu thực tế ở khu vực Cần 
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Thơ, hàm lượng tối ưu và hiệu quả kinh tế 

của hổn hợp đất xi măng khi xử lý đất yếu 

là 15% xi măng với cường độ chịu nén 

đơn là 975 KN/m
2
 ở 28 ngày, hàm lượng 

này đồng nghĩa với việc sử dụng 220 kg xi 

măng cho 1 m
3
 đất tự nhiên để thiết kế trụ 

đất xi măng thích hợp cho đất nền ở đây. 

2/ Giải pháp gia cố nền đường dẫn 

xây dựng trên nền đất yếu bằng phương 

pháp trụ đất xi măng vào cầu giải quyết 

được một số vấn đề về ổn định và biến 

dạng công trình xây dựng trên nền đất yếu 

cụ thể như sau:  

- Giảm thời gian xây dựng công 

trình tương đối lớn, chi phí xây dựng công 

trình rẻ hiệu quả kỹ thuật cao, kiểm tra 

được chất lượng công trình.  

- Sử dụng giải pháp trụ đất xi măng 

là giải pháp quản lý được độ chênh lệch 

lún và tăng cường ổn định cho nền đường 

dẫn, cắt giảm áp lực ngang lên trụ của mố 

cầu và áp lực ngang tác dụng lên mố cầu, 

độ lún lệch theo Plaxis 2D là ∆S=5.99cm 

với chiều dài trụ là L=25m và khoảng cách 

trụ là s=1.5m, thỏa mãn độ lún lệch cho 

phép của đường dẫn vào cầu là [S] = 

10cm.  

6.2. Kiến nghị 

1/ Phương pháp gia cố nền đường 

dẫn bằng trụ đất xi măng không làm tăng 

cố kết của nền đất bên dưới, cần đặt ra yêu 

cầu kiểm tra đo đạc thực tế về sự thay đổi 

độ cố kết của nền đất yếu trước và sau khi 

gia cố.  

2/ Phương pháp này có thể kết hợp, 

thay thế bởi các biện pháp gia cố khác 

nhằm gia tăng hiệu quả, ví dụ như: có thể 

sử dụng trụ BTCT thay thế cho trụ đất xi 

măng, sử dụng sàn giảm tải thay thế cho 

trụ đất xi măng và vải địa kỹ thuật… 

3/ Cần thực hiện thêm thí nghiệm 

ngoài hiện trường để đối chiếu lại thí 

nghiệm trong phòng để có các thông số 

đầu vào đáng tin cậy hơn.  

4/ Nghiên cứu sự thay đổi độ ẩm dẫn 

đến sự thay đổi thành phần xi măng trong 

đất khi thí nghiệm. Đồng thời nghiên cứu 

những yếu tố khác ảnh hưởng đến chất 

lượng trụ đất xi măng như: độ pH, hàm 

lượng hữu cơ trong đất… 
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PHÂN TÍCH MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH KÈ 
TRÊN NỀN ĐẤT YẾU ĐỂ ỔN ĐỊNH BỜ SÔNG 

Analysis of some solutions to calculate embankment on soft ground to stabilize 

of the river bank 
 

PGS. TS. Võ Phán, KS. Nguyễn Hoàng Sang 
     Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG - TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Bài báo này trình bày ứng dụng giải pháp tường kè bê tông cốt thép trên hệ cọc để 
ổn định bờ sông nhằm đóng góp thêm cơ sở khoa học khi thiết kế công trình tương tự phù hợp 

với điều kiện địa chất, kinh tế của từng vùng, đồng thời thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp giải tích, phương pháp phần tử 

hữu hạn ( mô phỏng bằng phần mềm Plaxis 2D v8.6 mô hình Mohr- Coulomb và Hardening 

Soil) để phân tích và so sánh các kết quả tính toán từ các phương pháp tính nhằm rút ra các 

nhận định về phương pháp tính hợp lý. 

 
ABSTRACT: This paper presents the solution application of reinforced concrete embankment 

on the pile system to stabilize riverbank to contribute more scientific basis when designing 

similar works in accordance with geological and economic conditions of each at the same time 

adapting to the climate change situation. During the research process, the author used the 

analytical method, the finite element method (simulation by Plaxis 2D software v8.6, the Mohr-

Coulomb, and Hardening Soil model) to analyze and compare calculation results from 

calculation methods in order to draw judgments about the rationality method. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kịch bản của biến đổi khí hậu 

(BĐKH) mà Đồng bằng sông Cửu Long 

đang phải gánh chịu không còn là sự nhận 

diện mà là hệ lụy hiện hữu. Nếu như một 

thế kỷ nữa, nhiệt độ nước biển tại Việt 

Nam tăng 3
o
C, mực nước biển tăng từ 55–

75 cm, sẽ khiến cho Đồng bằng sông Cửu 

Long có 40% diện tích bị ngập nước và 

45% diện tích bị nhiễm mặn vào năm 

2030 [1]. Việc khai thác tài nguyên nước 

trên thượng nguồn sông Mê Kông, đặc 

biệt là xây dựng đập thủy điện đã làm thay 

đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa và việc 

khai thác cát quá mức gây ra hiện tượng 

xói lở, sạt lở bờ đang diễn biến rất phức 

tạp và có xu thế ngày càng gia tăng. Chính 

vì vậy, việc xây dựng công trình kè bảo vệ 

bờ sông chống ngập, chống sạt lở để ứng 

phó với hiện tượng biến đổi khí hậu vừa 

đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế, vừa đảm 

bảo yêu cầu chất lượng và mỹ quan công 

trình đô thị là vô cùng cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Tổng hợp cơ sở lý thuyết về tính 

toán và thiết kế tường kè trên hệ cọc. 

- Mô phỏng tính toán bằng phần 

mềm Plaxis 2D mô hình Mohr-Coulomb 

và Hardening Soil để phân tích ổn định và 

biến dạng kết cấu của kè. 

- Phân tích so sánh các kết quả tính 

toán từ các phương pháp tính nhằm rút ra 

các nhận định về phương pháp tính hợp lý. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Tổng quan về kiểm toán ổn định 
của tường chắn 

a. Kiểm toán điều kiện ổn định trượt 

           Hệ số an toàn chống trượt tính theo 
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công thức: 

                    
gt

ct

tr
F

F
K =         (1) 

    Công trình được coi là ổn định 

chống trượt khi [ ]trtr KK ≥ . 

b. Kiểm toán điều kiện ổn định lật  

           Hệ số an toàn chống lật tính theo 

công thức: 

∑
∑

=

gl

cl

L
M

M
K    (2) 

    Công trình được coi là ổn định 

chống lật khi [ ]LL KK ≥ . 

c. Kiểm toán điều kiện đảm bảo khả 
năng chịu tải của đất nền  

Sức chịu tải của nền được tính 

theo TCVN 9362:2012.[2] 

)'( 0
21 hcDhBbA

k

mm
R IIIIIIII

tc

×−×+××+××
×

= γγγ

                (3) 
 

Đất nền đảm bảo khả năng chịu tải 

khi: 

 + σtb ≤ R 

 + σmax ≤ 1.2R     (4) 

 + σmin > 0 

d. Tính độ lún của tường chắn 

Tính nền theo biến dạng phải xuất 

phát từ điều kiện: 

ghSS ≤   (5) 

Độ lún của nền lúc quá trình lún kết 

thúc gọi là độ lún ổn định, còn độ lún ở 

một thời điểm nào đó trong quá trình nền 

đất đang lún được gọi là độ lún theo thời 

gian. Độ lún tổng của nền đất (S): gồm 3 

thành phần: Độ lún tức thời, độ lún cố kết 

và độ lún từ biến. [3] 

3.2. Các phương pháp tính toán áp lực 
đất lên tường chắn tường chắn 

        a. Theo phương pháp Rankine. 

        - Lý thuyết cân bằng giới hạn: Khi 

một điểm nào đó trong đất ở trạng thái phá 

hủy cắt, thì α của góc kẹp giữa mặt cắt với 

mặt tác dụng của ứng suất chính O1 là: 

2α = 90 + φ => α = 45
0
 + φ/2              (6) 

 
 

 

Hình 1: Vòng tròn ứng suất ở điều kiện cân bằng giới hạn. 
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- Nguyên lý cơ bản của lý thuyết áp lực đất Rankine. 
 

 
Hình 2: Trạng thái chủ động và bị động của Rankine. 

       
- Tính áp lực chủ động của Rankine. 

pa = γzKa – 2c aK  (7) 

Ka = tan2 (450 - φ/2) (8) 

Ea = 1/2 γz2 Ka (kN/m) (9) 

           
aK

ch
γ

2
0 =  (10) 

       - Tính áp lực bị động của Rankine. 

 Đất rời: 

pp = γz tan2 (450 + φ/2) = γz Kp (11) 

Ep = 
2
1 γz2Kp  (KN/m)    (12) 

 

 

Đất dính:  

pp = γz tan2 (450 + φ/2) + 2c tan (450 + 
φ/2) = γz Kp + 2c pK   

(13) 

Ep = 
2
1 γz2Kp

 + 2cz pK   
(14) 

Trong đó: 

Kp = tan2 (450 + φ/2)   (15) 

b. Phương pháp Coulomb. 

Áp lực đất chủ động. 

Pa = γzKa – 2c aK                   (16) 

EA = Qmax= 1/2 γz2Ka (kN/m)              (17)

            

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++
−+

++

−
=

)cos()cos(
)sin()sin(1)cos(cos

)(cos
2

2

2

βεεδ
βϕϕδεδε

εϕ
aK                         (18) 

  (7) 

  (8) 

  (9) 
 
(10) 

 

(13) 
 
(14) 
 
 

(15) 
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Hình 3: Sơ đồ phân tích áp lực đất chủ động. 
 

Nếu mặt đất lắp nằm ngang, lưng 
tường thẳng đứng, mà lưng tường lại nhẵn 
thì ta sẽ có 

Ka= tan2(450 - φ/2)                     (19) 

Áp lực đất bị động. 

Đất rời: 

Ep = 
2
1 γz² Kp   (20) 

Đất dính: 

Ep = 
2
1 γz² Kp+2cz pK   (21) 

Với :       

2

2

)sin)(coscos(
)(cos

ϕαα
αϕ

−
+

=pK   (22) 

Trường hợp mặt đất lấp nằm ngang, 
lưng tường thẳng đứng, tường hoàn toàn 

trơn láng tức là góc ma sát giữa đất và 
lưng tường bằng không thì ta sẽ có: 

Kp = tan2 (450 + φ/2)       (23) 

3.3. Phương pháp tính toán cọc chịu tải 
trọng ngang 

Tải trọng tác dụng lên cọc gồm các 
tải trọng thẳng đứng do trọng lượng bản 
thân của đất đắp trên đài σz và trọng lượng 
bản thân của đài p1, áp lực ngang của đất 
là H và momen tại đáy đài là M. 

Đối với móng cọc có số cọc lớn hơn 
hoặc bằng 3 cọc, có momen và lực ngang 
nằm trong mặt phẳng nằm ngang hai cọc 
thì momen đã chuyển thành lực dọc trong 
cọc, còn lực nằm ngang ở đỉnh cọc được 
chia đều cho số lượng cọc (ta xem móng 
cứng tuyệt đối) [4]. 

H0 = 
n
H     (24)            
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σ

 
Hình 4: Sơ đồ làm việc cọc chịu tải trọng ngang. 

 
Ta coi cọc như dầm có độ cứng EI 

dưới tác dụng của tải trọng phân bố theo 
quy luật náo đó, phương trình vi phân của 
đường cong đàn hồi của cọc có dạng 
chung là: 

04

4

=+ z
yzd

UdEI σ , 

Với hệ số nền theo phương ngang:  
.

Z
c

k ZC
γ

=

Từ lời giải của phương trình trên ta 
suy ra các đại lượng cần thiết:   

)( 13
0

12
0

1
0

10 D
IE

HC
IE

MBAyzK

bbdbbdbd
e

bd
z ααα

ψ
α

σ ++−=                        (26) 

3
0

303030 DHCMBIEAIyEM
bd

bbdbbdz α
ψαα ++−=                                 (27) 

404040
2

40
3 DHCMBIEAIyEQ bdbbdbbdz ++−= αψαα                         (28) 

 
Trong đó: A1,B1,C1,D1; A3,B3,C3,D3; 

A4,B4,C4,D4 tra bảng G.3 TCXD 205-
1998 [5]. 

Chiều sâu tính đổi ZZ bde α= , 
Chiều dài cọc trong đất tính đổi 

LL bde α=  

 

Hệ số biến dạng:   

  5
IE

Kb

b

c
bd =α              (29) 

+ Khi: d m8,0≥  thì bc=d+1m; +khi: 
d < m8,0  thì bc=1,5d+0,5m 

 
 
 

(25)
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Hình 5: Sơ đồ tác động của Moment và tải trọng ngang lên cọc 

 

Các chuyển vị 
của cọc ở cao trình mặt đất  

              (30) 

      (31) 

     

  (32) 

Moment uốn và lực cắt của cọc tại 

cao trình mặt đất 

H0=H    (33) 

M0=M+Hl0   (34) 

Chuyển vị ngang và góc xoay của 

cọc tại cao trình mặt đất y0 và  

 (35) 

         (36) 

Chuyển vị của cọc ở cao trình đặt 

lực hoặc đáy đài 

  (37) 

Góc xoay của cọc ở cao trình đặt lực 

hoặc đáy đài 

       (38) 

4. ỨNG DỤNG TƯỜNG KÈ BÊ TÔNG 
CỐT THÉP TRÊN HỆ CỌC ĐỂ ỔN 
ĐỊNH BỜ SÔNG CÁI CÁ Ở KHU 
VỰC THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

4.1. Giới thiệu công trình 

Dự án Đê bao chống ngập thành phố 

Vĩnh Long khu vực sông Cái Cá nằm trên 

địa bàn phường 1, phường 2, phường 3, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Với chiều dài toàn bộ các tuyến kè 4476 

m. Dự án bắt đầu tại vị trí cầu Vồng (Quốc 

Lộ 53) kết thúc tại vị trí cầu Cái Cá. 

4.2. Đặc điểm địa chất 

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo địa chất công 

trình: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
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03

1
A

IEbbd

HH
α

δ =

02

1
B

IEbbd

MHMH
α

δδ ==

0

1
C

IEbbd

MM
α

δ =

0ψ

HMHH MHy δδ 000 +=

MMHM MH δδψ 000 +=

IE

Ml

IE

Hl
ly

bb 23

2

0

3

0
000 +++=∆ ψ

IE

Ml

IE

Hl

bb

0

2

0
0

2
++=ψψ



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           583 

VinaMêKông lập năm 2018 [7]. Đặc điểm 

địa chất khu vực như sau: 

Lớp 1: Sét độ dẻo cao (CH), sét độ 

dẻo cao lẫn cát (CH), màu xám, xám đen, 

xám nâu trạng thái chảy đến dẻo chảy, đôi 

chỗ xen kẹp nhiều thớ cát mịn. 

Lớp 2: Cát pha bụi (SM), cát pha sét 

(SC), cát pha sét, bụi (SC-SM), màu xám 

đen, xám xanh, trạng thái chặt vừa, đôi 

chỗ xen kẹp sét dẻo chảy - dẻo. 

Lớp 3: Sét độ dẻo cao (CH), sét độ 

dẻo cao lẫn cát (CH) màu xám nâu, xám 

đen, xám xanh, trạng thái dẻo chảy đến 

dẻo, đôi chỗ xen kẹp những thớ cát mỏng. 

Lớp 4: Sét độ dẻo cao (CH), màu 

xám xanh, xám nâu, trạng thái dẻo. 

Lớp 5: Sét độ dẻo thấp (CL), sét độ 

dẻo thấp lẫn cát (CL), sét độ dẻo thấp pha 

cát (CL), màu xám, xám xanh, xám vàng, 

trạng thái cứng đến rắn. 

Lớp 6: Cát pha bụi (SM), cát pha 

sét, bụi (SC-SM), màu xám vàng, xám 

xanh, trạng thái chặt vừa đến chặt. 

 

 
 

Hình 6: Cấu tạo công trình kè bảo vệ bờ sông Cái Cá, Tp. Vĩnh Long 
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4.3. Kết quả tính toán bằng phương 
pháp giải tích 

Qua tính toán cọc chịu tải trọng 

ngang bằng phương pháp giải tích cho ra 

kết quả chuyển vị ngang của cọc ở đáy đài 

là 

)(1.10 cmy ==∆ . 

 

 
 

Hình 7: Biểu đồ áp lực ngang 

 

Nhận xét: Biểu đồ từ Hình 7 ta 

thấy giá trị áp lực ngang cực đại trong 

khoảng (0.5m – 2.0m), σz max = 28.22 

(kN/m²). 

 

 
 

Hình 8: Biểu đồ moment dọc theo thân cọc 

 

Nhận xét: Biểu đồ từ Hình 8 ta 

thấy giá trị moment dọc theo thân cọc cực 

đại trong khoảng (1.0m – 2.5m), Mz max = 

35.95 (kN/m²). 

 

 
 

Hình 9: Biểu đồ lực cắt dọc theo cọc 

 

Nhận xét: Biểu đồ từ Hình 9 ta thấy 

giá trị lực cắt cực tại vị trí đầu cọc, Qz max 

= 36.06 (kN/m²). 

4.4. Mô phỏng đánh giá khả năng ổn 
định kè chống sạt sở bờ sông Cái Cá 
bằng phần mềm Plaxis 2D 

Để đánh giá khả năng ổn định của 

công trình kè ven sông, việc sử dụng phần 

mềm Plaxis cho phép đánh giá sự làm việc 

của các cấu kiện công trình một cách 

nhanh chóng.  

Việc mô phỏng được thể hiện ở các 

bước tính sau: 

- Bước 1: Thi công các cấu kiện: 

cọc, bản đáy, tường đứng. 

- Bước 2: Mô phỏng tải trọng tác 

dụng và san lấp mặt bằng sau tường. 

- Bước 3: Mô phỏng tải trọng tác 

dụng khi công trình đưa vào vận hành. 

- Bước 4: Cố kết hoàn toàn. 
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a. Mô hình Mohr – Coulomb (MC) 

Bảng 1: Thông số địa chất mô hình Mohr- Coulomb 

 
 

Bảng 2: Thông số đầu vào đối với mô hình cọc và kết cấu BTCT 

Thông số 
Mô 

hình 
Độ cứng 
dọc trục 

Độ cứng 
chịu uốn 

Trọng lượng đơn vị 
Hệ số  

Poission 

Ký hiệu - EA EI w ν 

Đơn vị - KN/m KNm²/m KN/m/m - 

Cọc BTCT 30x30, 
Elastic 4.28E+06 9.62E+03 1.2 0,2 

khoảng cách 2.0m/ cọc 

Tường kè dày 0.3m Elastic 8.10E+06 6.08E+04 7.5 0.2 

Bản đáy dày 0.4m Elastic 1.08E+07 1.44E+05 10 0.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông số
Ký 

hiệu
Đơn vị

Lớp 1
Sét yếu

Lớp 2
Cát pha

Lớp 3
(Sét dẻo)

Lớp 4
(Sét dẻo)

Lớp 5
(Sét cứng)

Cát đắp

Mô hình
MC

UnDrained

MC

Drained

MC

UnDrained

MC

UnDrained

MC

Drained

MC

Drained

Chiều dày lớp đất m 14 4 19.5 9 3.5

Dung trọng tự nhiên γunsat kN/m³ 16.2 18.2 17.4 16 20.2 18

Dung trọng bão hòa γsat kN/m³ 16.4 18.7 17.8 16.3 20.3 19

Hệ số thấm kx m/day 5.65E-03 4.89E-01 4.06E-03 5.26E-03 1.06E-02 2

ky m/day 3.77E-03 3.26E-01 2.70E-03 3.51E-03 7.05E-03 1

Module đàn hồi Eref kN/m² 1608 5250 4600 6547 17007 12000

Hệ số Poisson ν' 0.34 0.3 0.32 0.33 0.3 0.3

Lực dính c' kN/m² 13.1 5.4 14.5 13.7 16.4 1

Góc nội ma sát φ' [ 
0 

] 19.98 22.15 22.55 20.98 26.55 30

Góc trương nở ψ [ 
0 

] 0 0 0 0 0 0
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- Kết quả tính toán: 

Chuyển vị ngang tường kè Độ lún tường kè Moment trong cọc 
GIAI ĐOẠN THI CÔNG 

 
Ux= 2.54 cm  

Uy= 1.08 cm 
 

Mmax= 12.78 KNm 

SAU KHI CỐ KẾT 20 NĂM 

 
Ux= 1.68 cm 

 
Uy= 2.79 cm 

 
Mmax= 7.43 KNm 

Hình 10: Kết quả tính chuyển vị tường kè và moment trong cọc (mô hình MC) 
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b. Mô hình Hardening Soil (HS) 

Theo Ohde. 

 ���� � ����	

��

��
��� tổng quát hơn 

ta có ���� � ����
���


����

������
��            

trong đó: 

 pref = 100kPa 

a = c’cot φ' 

m=1 đối với đất sét và m=0.5 đối 

với cát 

Từ kết quả thí nghiệm nén 3 trục 

xác định E50  

 

Hình 11: Sơ đồ xác định E50 

 

Trong mô hình Hardening Soil mặc 

định các thông số sau: 

Eur
ref

 = 3 E50
ref

                                                                                               

 νur = 0. 2 

 K0
NC

 = 1 - sinϕ 

pref = 100kPa 

Rf = 0.9 

 
Bảng 3: Thông số địa chất mô hình Hardening Soil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số Ký hiệu Đơn vị
Lớp 1

Sét yếu
Lớp 2

Cát pha
Lớp 3

(Sét dẻo)
Lớp 4

(Sét dẻo)
Lớp 5

(Sét cứng)
Cát đắp

Mô hình
HS

UnDrained

HS

Drained

HS

UnDrained

HS

UnDrained

HS

Drained

HS

Drained

Chiều dày lớp đất m 14 4 19.5 9 3.5

Dung trọng tự nhiên γunsat kN/m³ 16.2 18.2 17.4 16 20.2 18

Dung trọng bão hòa γsat kN/m³ 16.4 18.7 17.8 16.3 20.3 19

Hệ số thấm kx m/day 5.65E-03 4.89E-01 4.06E-03 5.26E-03 1.06E-02 2

ky m/day 3.77E-03 3.26E-01 2.70E-03 3.51E-03 7.05E-03 1

Module đàn hồi cát tuyến Eref kN/m² 1608 5250 4600 6547 17007 12000

Module đàn hồi tiếp tuyến Eoed
ref

kN/m² 1608 5250 4600 6547 17007 12000

Module đàn hồi dở tải Eu
ref

kN/m² 4824 15750 13799 19641 51020 36000

Lực dính c' kN/m² 13.1 5.4 14.5 13.7 16.4 1

Góc nội ma sát φ' [ 
0 

] 19.98 22.15 22.55 20.98 26.55 30

Góc trương nở ψ [ 
0 

] 0 0 0 0 0 0
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- Kết quả tính toán: 

Chuyển vị ngang tường kè Độ lún tường kè Moment trong cọc 
GIAI ĐOẠN THI CÔNG 

 
Ux= 11.63 cm 

 
Uy= 0.4 cm 

 
Mmax= 51.06 KNm 

SAU  KHI CỐ KẾT 20 NĂM 

 
Ux= 14.98 cm 

 
Uy= 0.3 cm 

 
Mmax= 52.31 KNm 

Hình 12: Kết quả tính chuyển vị tường kè và moment trong cọc (mô hình HS) 
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Bảng 4: Bảng so sánh kết quả tính toán chuyển vị ngang tường kè 

Phương pháp 
Giai đoạn thi công Cố kết 20 năm 

Giá trị (cm) Đánh giá % Giá trị (cm) Đánh giá % 
Theo giải tích 1.10 90.54 % - - 

Mô hình Mohr-Coulomb 2.54 78.16 % 1.68 88.79 % 

Mô hình Hardening Soil 11.63 - 14.98 - 

 

Bảng 5: Bảng so sánh kết quả tính toán moment trong cọc 

Phương pháp 
Giai đoạn thi công Cố kết 20 năm 

Giá trị (KNm) Đánh giá % Giá trị (KNm) Đánh giá % 

Mô hình Mohr-Coulomb 12.78 74.97 % 7.43 85.80 % 

Mô hình Hardening Soil 51.06 - 52.31 - 

            
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết Luận 

1/ Trong giai đoạn thi công giá trị 
chuyển vị ngang của tường kè khi tính 

toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

mô hình Hardening Soil lớn hơn mô hình 

Mohr – Coulomb khoảng 78% và lớn hơn 

phương pháp giải tích khoảng 90%. Giá trị 
momnet trong cọc khi tính toán bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn mô hình 

Hardening Soil lớn hơn mô hình Mohr – 

Coulomb khoảng 75%. 

2/ Khi tính theo pháp giải tích chỉ 
mang tính gần đúng vì không xét đến điều 

kiện làm việc đồng thời của cả hệ công 

trình. Bên cạnh đó khi tính theo phương 

pháp phần tử hữu hạn ta có thể mô phỏng 

được bài toán làm việc đúng theo thực tế. 

3/ Khi công trình đưa vào vận hành 

20 năm thì chuyển vị ngang tường kè và 

moment trong cọc khi tính toán bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn mô hình 

Hardening Soil lớn hơn mô hình Mohr – 

Coulomb tương ứng là 88% và 85%. Tuy 

nhiên các giá trị này có xu hướng giảm 

dần theo thời gian ở mô hình Mohr – 

Coulomb và tăng dần theo thời gian ở mô 

hình Hardening Soil. 

4/ Độ lún ổn định của nền đường 

dọc kè có giá trị lớn. Do đó khi không 

thiết kế xử lý nền đất yếu thì cần tính toán 

bù lún cho công trình. 

5.2. Kiến nghị 

1/ Tính ổn định và biến dạng của cả 

hệ kè cần nghiên cứu thêm về ảnh hưởng 

của các yếu tố như: tải trọng động, ma sát 

âm và những ảnh hưởng khi gặp khu vực 

có dòng chảy phức tạp. 

2/ Nghiên cứu tính toán các phương 

pháp làm giảm áp lực ngang tác dụng lên 

hệ tường kè để tiết giảm chiều sâu cắm 

cọc.
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NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ TẢI TRỌNG ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG 
TỚI CÁC NỀN ĐẤT KHÁC NHAU 

Research overview of dynamic loads and their effects on different soil 
 

PGS. TS. Châu Ngọc Ẩn 

Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM 

THS. NCS. Nguyễn Mạnh Tường 
Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Trong các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, chịu những tải trọng 

động có tần số, biên độ, dạng tải trọng khác nhau. Những tải trọng trên từ công trình truyền 

xuống cọc, hoặc từ nền đất xung quanh ảnh hưởng tới cọc gây ra cho bản thân cọc, vùng biến 

dạng cực hạn xung quanh cọc những ảnh hưởng khác nhau. Khi chịu tải trọng tĩnh từ công 

trình, nền đất dưới mũi cọc và xung quanh cọc xuất hiện vùng chịu tải cực hạn có biến dạng dẻo 

trượt nên khi có ứng suất động sẽ có ảnh hưởng tới sức chịu tải và độ lún của cọc. Do vậy việc 

nghiên cứu tính toán sức chịu tải trọng động của móng cọc gánh đỡ cho công trình cũng như 

tìm ra sự suy giảm sức chịu tải sau khi công trình chịu tải trọng động là cần thiết hiện nay.  

 
ABSTRACT: In civil and industrial constructions, bridges and roads are subjected to dynamic 

loads with different frequencies, amplitudes and forms. The above loads from the construction 

work to the pile, or from the surrounding ground affect the pile causing the pile itself, the 

extreme deformation area around the pile different effects. When under the static load from the 

construction, the ground under the tip of the pile and around the pile appears the extreme load 

area with plastic deformation, so when dynamic stress will affect the load capacity and 

settlement of the pile. Therefore, it is necessary to study the dynamic load bearing capacity of 

the pile foundations supporting the works as well as find the decrease of the load bearing 

capacity after the dynamic load works.   

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thực tiễn xây dựng công trình 

đặc biệt trên nền đất yếu cần hiểu biết về 
các đặc trưng của đất dưới tác dụng của 

tải trọng động. Tải trọng động tác dụng 

lên móng chủ yếu do những vụ nổ, các 

dạng tải xung, máy móc, thiết bị.... Những 

loại tải này là nguyên nhân gây ra biến 

dạng lớn trong đất cũng như ảnh hưởng 

tới sự làm việc đồng thời của công trình. 

Định nghĩa cơ bản về sức chịu tải động là 

chưa thật rõ ràng và còn nhiều vấn đề. Đó 

là khả năng chịu tải động của nền, đáp 

ứng của móng máy khi chịu tải tuần hoàn, 

sự tương tác giữa đất nền với kết cấu bên 

trên trong quá trình lan truyền sóng ứng 

suất gây ra do tải động. Việc nghiên cứu 

tổng hợp các ảnh hưởng của tải trọng 

động cũng như xu hướng tiếp cận trên thế 

giới là vấn đề cần đặt ra. 

2. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA 
TẢI TRỌNG ĐỘNG. 

Trong thực tiễn xây dựng công trình 

đặc biệt trên nền đất yếu cần hiểu biết về 
các đặc trưng của đất dưới tác dụng của 

tải trọng động. Tải động tác dụng lên 

móng chủ yếu do những vụ nổ, các dạng 

tải xung, máy móc, thiết bị, .... Những loại 
tải này là nguyên nhân gây ra biến dạng 

lớn trong đất cũng như ảnh hưởng tới sự 

làm việc đồng thời của công trình. 
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2.1. Cơ sở lý thuyết sóng ứng suất đàn 
hồi truyền dọc thân cọc. 

Để nghiên cứu 

sóng ứng suất 
lan truyền dọc 

trục trong thân 

cọc ta tiến hành 

nghiên cứu cơ 

sở lý thuyết 
sóng ứng suất 
đàn hồi.  

Hình 1. Sơ đồ sóng ứng suất truyền dọc trục 

Trong thân cọc sóng ứng suất truyền 

theo phương trục z. Xét một đoạn ∆z có 

diện tích mặt cắt ngang, A, module 

Young, E, trọng lượng đơn vị thể tích của 

cọc, γ. Ta có vc là vận tốc sóng ứng suất 
dọc trục lan truyền trong thanh.    

Ta có         vc = ∆z/ ∆t       (2.1) 

Như vậy, vận tốc sóng ứng suất dọc 

trục truyền theo vận tốc vc, đây chính là 

cơ sở để thí nghiệm hiện trường xác định 

trực tiếp vc bằng cách xác định khoảng 

cách sóng ứng suất đi được ∆z và thời 

gian sóng đi ∆t.                                                                     

2.2. Vận tốc các hạt vật liệu ở đầu cọc 
và trong thân cọc 

Cần phân biệt vận tốc sóng ứng suất 
truyền trong cọc vc với vận tốc dịch 

chuyển của các hạt vật liệu làm cọc, u’ khi 

chịu tải xung ở đầu cọc. 

Độ co đàn hồi của cọc do ứng suất 

σz là: ( ) ( ) '' tvzu cEE
zz σσ

==    (2.2) 

Chuyển vị của các hạt là u’ có dạng: 

( ) ( ) Vu
E

v

t

u cz
===

σ

'
'     (2.3) 

* Vận tốc hạt u’ phụ thuộc cường độ 

ứng suất nén σz , trong khi đó, vận tốc 

truyền sóng dọc trục vc chỉ phụ thuộc các 

đặc tính vật liệu làm cọc. 

2.3.  Phương trình truyền sóng khi tải 
trọng động tác dụng trên đầu cọc.  

Theo Das phương trình truyền sóng: 

)(
2

2

2

2

zRdz
z

u
EAdz

t

u
A pp −

∂

∂

=

∂

∂

ρ    (2.4) 

2.4. Cơ chế sóng truyền trong thân cọc 
theo các trường hợp. 

 Trường hợp 1: Thời gian xung ứng 

suất đi là L/vc và phản xạ trở lại là L/vc. 

Tổng thời gian xung ứng suất đi từ đầu 

cọc đến mũi cọc rồi trở lại đầu cọc là 

2L/vc. 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Lực và vận tốc tại đầu cọc khi mũi 

cọc đi vào đất cứng 

 

Trường hợp 2: Cọc xuyên vào đất 
mềm, lực ở mũi cọc gần như bằng không, 

vận tốc mũi cọc tương đối lớn dưới tác 

động của tải trọng.  

 

 

 

Hình 3: Lực và vận tốc tại đầu cọc khi mũi 

cọc đi vào đất yếu 
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Hình 5: Kết quả lực và vận tốc tại đầu cọc 

với lực ma sát lớn 

  

Hình 4: Lực và vận tốc tại đầu cọc có ma sát và kháng mũi khi tải xung đầu cọc 
 

Trường hợp 2: Ảnh hưởng của ma sát dọc 

thân cọc, trong hai trường hợp trên cho 

thấy rõ nếu ma sát thân cọc nhỏ R(z) trong 

phương trình động từ đó mà cả hai đại 

lượng ghi nhận được là lực và vận tốc 

giảm chậm, chứng tỏ sự suy giảm xung 

lực của tải tác động ở đầu cọc đến mũi cọc 

rồi phản xạ trở lại đỉnh trong khoảng thời 

gian 2L/vc. 

2.5.  Đặc trưng sức chống cắt dưới ảnh 
hưởng của tải trọng tức thời.  

Theo Carroll (1963) nghiên cứu các 

đặc trưng của đất, sức chống cắt không 

thoát nước theo thí nghiệm UU. Thường 

tốc độ biến dạng nén dọc trục ε’ được giữ 

nhỏ hơn hoặc khoảng 0.5%. 

  

 

Hình 6: Thí nghiệm U-U theo tốc độ biến 

dạng cắt. 

 

Hình 7: Hiệu ứng tốc độ biến dạng cho cát 

khô. 

 

Khi tốc độ biến dạng có giá trị từ 

50% đến 425% thì giá trị cu có giá trị khác 

biệt nhau không lớn lắm có thể xem là xấp 

xỉ nhau. Giá trị sức chống cắt của đất lúc 

này được xem là sức chống cắt động 

không thoát nước :  = 1.5 

Khi tăng tốc độ biến dạng thì tương 

ứng với sự giảm góc ma sát trong của đất. 
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Theo Vesic thì góc ma sát động nhỏ nhất 
được cho bởi: ϕ’(động) = ϕ’(tĩnh) - 2

0
  

2.6. Cường độ, biến dạng dưới ảnh 
hưởng của tải trọng tức thời 

Casagrande và Shannon đã thí 

nghiệm tạo ra các tải xung với thời gian 

gia tăng tải là tL=0.2s. So sánh sự biến 

thiên ứng suất theo biến dạng theo thời 

gian đặt tải là tL=0.2s khi chịu nén nở 

hông trường hợp tĩnh và động ta có thể rút 

ra kết luận như sau: 

Sức chịu nén nở hông qu:  

 

 

 
 

Hình 8: Ứng xử của đất trong thí nghiệm nở hông với tải trọng tức thời. 

  

 Theo thí nghiệm nén nở hông thì mô 

đun biến dạng do tải tức thời lớn gấp 2 lần 

so với mô đun biến dạng với tải tĩnh:  

 Eu(tải tức thời) = 2 Eu(tải tĩnh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Thí nghiệm nén giới hạn trên cát dưới 

tải trọng tĩnh và động 

 
 
 

2.7. Dao động của móng với đặc trưng 
động từ móng tác động xuống nền 
đất.  

Phương trình cân bằng động của cơ 

hệ (tức thời)  

Với m = khối lượng dao động với 

gia tốc z’’; c =  hệ số giảm chấn của hệ 

thống với tốc độ z’; k = độ cứng nền (đỡ 

khối m) với chuyển vị z; F(t) = lực tác 

động lên hệ thống tại thời điểm t. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: Mô tả thông số hệ thống rung 
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2.8. Dao động tự do của hệ thống lò xo – 
khối lượng(Spring - Mass).  

Cơ cấu diễn tả hệ thống móng đặt 

trên lò xo. Lò xo được xem là đại diện đặc 

trưng đàn hồi của đất nền. W đại diện 

trọng lượng của móng và trọng lượng máy 

trên móng.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11: Hệ thống dao động tự do của hệ lò 

xo – khối lượng. 

 

Theo Braja M. Das và G.V.Ramana 

(2011), nghiên cứu và tìm ra phương trình 

dao động. 

  (2.5) 

2.9. Dao động cưỡng bức của hệ thống 
lò xo – khối lượng (Spring - Mass).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 12: Hệ thống dao động cưỡng bức của 

hệ lò xo – khối lượng. 

Xét móng chịu một lực tuần hoàn Q 

= Q0 sin(ωt + β) 

Phương trình dao động của bài toán 

diễn tả bởi công thức: 

(2.6) 

Tác giả Braja M. Das (2011), giải và 

tìm ra chuyển vị của hệ: 
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2.10. Lực lớn nhất tác động lên nền: 

Lực lớn nhất và nhỏ nhất mà nền 

gánh chịu sẽ xuất hiện khi biên độ là lớn 

nhất, khi vận tốc là zero. Điều này có thể 

suy ra được từ phương trình (2.7).  

    

 

 

 

Từ điều kiện z’ = 0 

Suy ra:  
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3. MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 
HIỆN NAY VỀ TẢI TRỌNG ĐỘNG 

Theo Wu (2020), mô hình hóa hệ 
cọc cầu trong ABAQUS tìm các ảnh 

hưởng của gia tốc với tần số khác nhau 

cũng như với độ sâu cọc khác nhau. 

Tolun (2020) mô hình hóa phản ứng động 
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của một cọc đơn nhúng trong cát bao 

gồm cả hiệu ứng cộng hưởng. Kết quả 
tìm ra các ảnh hưởng tần số cộng hưởng 

với các loại đất có độ chặt khác nhau. 

Theo Rajpoot (2020) mô phỏng số trong 

ANSYS hệ thống công trình nhà – cọc – 

nền chịu ảnh hưởng tải trọng động. Theo 

Lin (2020) nghiên cứu mô phỏng số phản 

ứng động của nền đáy biển trong vùng 

lân cận của cọc đơn khi tải động của 

dòng sóng với các vận tốc khác nhau. 

Theo Nguyễn Mạnh Tường (2018), 

nghiên cứu các vấn đề từ lý thuyết đến 

các thí nghiệm cụ thể trên các công trình 

cũng như một số tác giả khác để tính toán 

sức chịu tải cọc. Tác giả nghiên cứu ảnh 

hưởng tải trọng động tới sức chịu tải, ứng 

suất, biến dạng của cọc, đất nền xung 

quanh. Theo Wu (2019) nghiên cứu thiết 
lập mô hình tính truyền năng lượng sóng 

ứng suất trong nền bán không gian. Kết 
quả mô phỏng cho cọc được so sánh với 

các phần mềm đối chứng cho các hiệu 

ứng tần số với các ảnh hưởng vật lý khác 

nhau. Theo Serdaroglu (2010) nghiên cứu 

về sức chịu tải mũi cọc theo các phương 

pháp (1) General Formula, (2) Vesic’s 

Method, (3) Janbu’s  Method, (4) 

Meyerhof’s Method, (5) Coyle  &  

Castello’s  Method.  Sức chịu tải bên 

dùng các phương pháp (1) Alpha method, 

(2) Beta method, (3)  Lambda  method.  

Trong phân tích động, tác giả mô hình 

hóa cọc 20m được đóng vào trong nền 

đất với các mức năng lượng khác nhau 

(200 Tấn, 600 Tấn, 1000 Tấn) với các 

loại nền đất khác nhau và với độ sâu cọc 

được đóng vào nền (1/4L, 1/2L, L ) để 
tìm ra vận tốc sóng đỉnh khi truyền từ cọc 

đến môi trường xung quanh. Trong mô 

phỏng, tác giả sử dụng phần mềm 

ABAQUS tiến hành phân tích. Nguyễn 

Huy Cường (2010) nghiên cứu về  mô 

hình CAPWAP sử dụng trong thí nghiệm 

động PDA. Tác giả so sánh phân tích kết 
quả 2 thí nghiệm trên cùng một cọc TP2 

cùng được thí nghiệm đến tải trọng cực 

hạn để phân tích đánh giá. Kết quả cho 

thấy, với cọc thi công theo phương pháp 

khoan nhồi, theo yêu cầu được nén đến 

giá trị cực hạn, trong trường hợp này, khả 
năng chịu tải theo 2 phương pháp đều có 

giá trị tương đồng. Theo Ahmed (2015) 

nghiên cứu mô phỏng về ảnh hưởng của 

cọc - đất tới đáp ứng động của cọc đơn, 

cọc dưới tác động của tải trọng động từ 

máy. Thông số Ω=1Hz đến 50Hz, lực 

Q=1. Lb 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 13: Hiệu ứng chiều dài cọc - độ giảm 

chấn trong đất yếu (Ahmed, 2015) 

 

Nghiên cứu chỉ ra các tương quan 

của độ dài, độ cứng cọc, đất với độ giảm 

chấn, tần số, chu kỳ ảnh hưởng tới độ lún 

cọc đơn, cọc  trong nhóm móng máy.  
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Hình 14: Đáp ứng của hệ đài cọc với 

vận tốc – tần số (Admed, 2015) 

 

Theo Ravishankar (2014) phân tích 

tính toán mô phỏng dựa trên phần mềm 

ANSYS cọc chịu tải trọng động, nghiên 

cứu chỉ ra các ảnh hưởng tới các loại đất 
rời, đất dính, và tổng hợp 2 loại khác 

nhau. Theo Shrestha (2019) mô hình hóa 

hệ cọc bằng ABAQUS turbin gió chịu 

động. Theo Chu (2018) thí nghiệm mô 

hình thu nhỏ, phân tích kết quả mô phỏng 

số và thí nghiêm mô hình, tìm ra tương 

quan độ cứng động với tần số, độ xuyên, 

diện tích ma sát thân cọc khác nhau. Theo 

Su (2020) nghiên cứu mô phỏng và thí 

nghiệm theo Shaking table test hệ cọc – 

nền – kết cấu. Theo Gupta (2018) dùng 

MATLAB nghiên cứu tìm ra các tương 

quan độ cứng/tần số khác nhau. Theo Sun 

(2020) nghiên cứu đặc trưng động của đất 
xung quanh trong quá trình dao động của 

cọc dựa trên DEM. Kết quả tìm ra các 

đặc điểm của tần số với ảnh hưởng động 

của nền đất. Theo Macaro (2020) mô 

phỏng DEM cho tương tác của nền cát 

với ảnh hưởng của tải tuần hoàn với các 

thông số khác nhau. Garala (2020) nghiên 

cứu mô hình thí nghiệm ly tâm cọc nhôm 

tìm ra các ảnh hưởng của tần số gia tốc 

lên phân bố mô men trên cọc. Theo Chu 

(2018), nghiên cứu mô hình thu nhỏ cho 

cọc đơn và nhóm. Garala (2018) mô hình 

cho cọc chịu tải trong Shaking table test. 

Rui He (2019) nghiên cứu mô hình cọc 

đơn tua bin gió chịu động với các tần số 

khác nhau.  

Hình 15: Tải trọng và tần số với các loại cát 

có độ chặt khác nhau (Rui He, 2019) 

Theo Lin (2020) nghiên cứu mô 

phỏng cọc chịu động bởi tải trọng động 

do sóng. 

Hình 16: Mô hình thí nghiệm cọc chịu tải 

trọng động Lin (2020). 

4. Nghiên cứu mô hình thí nghiệm cọc 
chịu động 

Hướng nghiên cứu thí nghiệm mô 

hình thu nhỏ cho cọc chịu tải trọng động 

cần thiết phục vụ cho nhu cầu thiết kế kết 
cấu chịu động hiện nay. Tác giả nghiên 

cứu mô hình thí nghiệm mô phỏng thí 

nghiệm nén tĩnh, tìm ra suy giảm, tương 

quan tần số với ứng suất, biến dạng, sức 

chịu tải khi chịu động. 
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4.1. Kết quả của lực và biến dạng dọc 
thân cọc khi phá hoại. 

NCS thiết lập các đồ thị dựa trên dữ 

liệu các cọc L40, L50, L60, kết quả chọn 

lấy tại độ lún 6mm là thời điểm cọc bị phá 

hoại để thiết lập tương quan. 

 

 

 

 
 

  

Hình 17: Kết quả Lực – Biến dạng thân cọc khi chịu tần số phá hoại 

 

Tại vị trí SG0 đầu cọc quan hệ lực 

– biến dạng có phương trình tương quan: 

y = 0,3576x
2
 - 134,69x + 12475, R² = 1. 

Tại vị trí SG1 phương trình tương quan: y 

= 0.0074x
2
 - 0.7351x + 71.857, R² = 1. 

Tại vị trí SG2 mũi cọc phương trình tương 

quan: y = 0.4831x
2
 - 200.71x + 20602, R² 

= 1. Tại đoạn FS0 ma sát đơn vị, phương 

trình tương quan: y = 0.0002x
2
 - 0.0611x 

+ 5.6599, R² = 1. 
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Hình 18: Kết quả Lực – sức kháng khi chịu tần số phá hoại 

 

Tại đoạn FS1 ma sát đơn vị, tương 

quan: y = -0.0002x
2
 + 0.0913x - 9.3687, 

R² = 1. Mũi cọc lực – sức kháng mũi, 

tương quan: y = 0.0047x
2
 - 1.9539x + 

200.56, R² = 1. Đoạn đầu cọc quan hệ lực 

– tỉ lệ FS0/sức kháng mũi, tương quan: y 

= -0.0002x
2
 + 0.1017x - 11.608, R² = 1. 

Mũi cọc quan hệ lực – tỉ lệ FS1/sức kháng 

mũi có phương trình tương quan: y = 

0.0004x
2
 - 0.147x + 15.264, R² = 1 

4.2. Nhận xét kết quả thí nghiệm 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tại các 

vị trí khác nhau ứng suất - biến dạng theo 

suốt dọc thân cọc thay đổi rõ rệt với các 

loại cọc có L/D khác nhau. Đồ thị dựa trên 

dữ liệu các cọc L40, L50, L60, kết quả 

chọn lấy tại thời điểm độ lún 6mm thời 

điểm cọc bị phá hoại để so sánh phân tích 

tìm ra các tương quan. 

Trên suốt chiều dài cọc, phân tích 

tìm ra các mối quan hệ Lực - ma sát đơn 

vị - sức kháng mũi cũng như quan hệ lực – 

tỉ lệ FS0/sức kháng mũi, quan hệ lực – tỉ 
lệ FS1/sức kháng mũi với các phương 

trình tương quan có R khá gần 1. 

5. KẾT LUẬN 

Như vậy, việc tính toán sức chịu tải 
động của móng cọc là một vấn đề quan 

trọng, trong đó cần phải kết hợp các 

phương pháp khác nhau để tận dụng tối 

đa những ưu thế của phương pháp tính 

toán mô phỏng, thí nghiệm trong phòng 

và ngoài hiện trường. Các nghiên cứu tìm 
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ra ảnh hưởng của tải trọng tĩnh và động 

từ công trình tới sức chịu tải cọc tại khu 

vực cụ thể chưa được các nghiên cứu đề 

cập đến.  

 Các nghiên cứu đã tìm ra được tầm 

quan trọng của vấn đề cần quan tâm trong 

tính toán thiết kế nền móng. Tuy nhiên, 

chưa mô hình hóa được đặc tính đàn hồi - 

dẻo khi chịu tải trọng động. Các thông số 

đất nền đưa vào mô hình tính toán chưa 

được chuẩn hoá so sánh với các thí 

nghiệm hiện trường, như  thí nghiệm 

SPT, CPTU, đặc biệt là thí nghiệm nén 

tĩnh có gắn đầu đo ứng suất biến dạng 

dọc theo thân cọc để kiểm chứng. Các 

nghiên cứu kể trên đã tổng hợp được các 

phương pháp tính sức chịu tải tĩnh, động, 

mô phỏng được các ảnh hưởng của các 

thông số tĩnh và động lên cọc và đất nền 

xung quanh. Qua nghiên cứu cho thấy, 

việc xác định sức chịu tải động của cọc 

cho kết quả phân tán. Mức độ chính xác 

tùy thuộc rất nhiều vào phương pháp 

cũng như cần phải có sự kết hợp giữa các 

thí nghiệm trong phòng và hiện trường. 

Có thể nhận xét rằng, các nghiên cứu 

tính toán sức chịu tải động có nhiều 

phương pháp khác nhau. Việc tìm ra 

chính xác phân bố sức chịu mũi và sức 

chịu bên, các hệ số tầm quan trọng áp 

dụng vào trong tính toán là công việc 

quan trọng trong đánh giá sức chịu tải 
của cọc khi thiết kế đại trà. Ảnh hưởng 

của những tải trọng động gây ra những 

đáp ứng khác nhau cho hệ cọc - nền là 

vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay trong 

nghiên cứu chuyên sâu. Những tải trọng 

trên từ công trình truyền xuống cọc, hoặc 

từ nền đất xung quanh ảnh hưởng tới cọc 

gây ra cho bản thân cọc, vùng biến dạng 

cực hạn xung quanh cọc trong nền đất 
khu vực cụ thể cần tập trung giải quyết. 
Do đó việc nghiên cứu bằng mô hình thí 

nghiệm có thể đáp ứng được những yêu 

cầu đề ra. 

Tương quan Lực – Biến dạng đoạn 

đầu cọc: y = 0,3576x
2
 - 134,69x + 12475, 

R² = 1. 

Tương quan Lực – Biến dạng đoạn 

thân cọc: y = 0.0074x
2
 - 0.7351x + 

71.857, R² = 1. 

Tương quan Lực – Biến dạng đoạn 

mũi cọc: y = 0.4831x
2
 - 200.71x + 20602, 

R² = 1. 

Tương quan ma sát đơn vị đoạn đầu 

cọc: y = 0.0002x
2
 - 0.0611x + 5.6599, R² 

= 1. 

Tương quan ma sát đơn vị đoạn mũi 

cọc: y = -0.0002x
2
 + 0.0913x - 9.3687, R² 

= 1 

Mũi cọc lực – sức kháng mũi, tương 

quan: y = 0.0047x
2
 - 1.9539x + 200.56, R² 

= 1. 

Đoạn đầu cọc quan hệ lực – tỉ lệ 

FS0/sức kháng mũi, tương quan: y = -

0.0002x
2
 + 0.1017x - 11.608, R² = 1. 

Mũi cọc quan hệ lực – tỉ lệ FS1/sức 

kháng mũi có phương trình tương quan: y 

= 0.0004x
2
 - 0.147x + 15.264, R² = 1.
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HÌNH VẬT LÝ NHẰM NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG ĐỘNG CỦA CỌC KHI 

CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG 

Physical geotechnical modeling - studying and designing physical models to 

study the dynamic response of piles under dynamic loads 
 

 PGS. TS. Châu Ngọc Ẩn 

Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM 

ThS. NCS. Nguyễn Mạnh Tường 
Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM 

 
TÓM TẮT: Hiện nay, cách xác định ảnh hưởng của tải trọng động tới sức chịu tải của cọc có 

rất nhiều phương pháp nhưng cho kết quả rất phân tán. Thông thường để kể thêm đến ảnh 

hưởng của tải trọng động tới sức chịu tải cọc, người ta nhân thêm hệ số vào kết quả sức chịu tải 

tĩnh của cọc. Trên thế giới, việc xây dựng mô hình thí nghiệm để xác định các thông số tính toán 

cọc nền công trình của đất nền đã được thực tế chứng minh có khả năng mô phỏng tốt hoạt 

động cọc trong nền đất. Thông qua việc phân tích so sánh kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc và 

mô phỏng với các thông số động khác nhau tìm ra bộ thông số của đất nền để mô phỏng trạng 

thái ứng suất – biến dạng của cọc và ứng xử của cọc. Bài báo nghiên cứu cơ sở lý thuyết mô 

hình, luật tỷ lệ, các phương pháp tính toán sức chịu tải động thiết kế của cọc, cơ sở lựa chọn hệ 

số của tải trọng thiết kế với tải trọng khi thử tĩnh. Phần nền móng trên đất yếu có giá thành 

ngày càng cao, điều này dẫn tới việc phải tìm ra phương pháp tính toán cọc chính xác, tối ưu, 

tiết kiệm, phù hợp với thực tế làm việc của đất nền dưới móng cọc nhất.  

 
ABSTRACT: Currently, there are many methods to determine the effect of dynamic loads on 

pile bearing capacity but the results are very dispersed. Normally, to add the impact of dynamic 

load on pile bearing capacity, one adds the coefficient to the static load capacity of the pile. In 

the world, the construction of experimental models to determine the calculation parameters of 

foundation piles of foundation land has been practically proven to be able to effectively 

simulate pile activities in the ground. Through the comparative analysis of the results of static 

load testing and simulation with different dynamic parameters, the parameters of the ground 

soil are set to simulate the stress - strain state of the pile and the behavior of the pile. The paper 

studies the basis of model theory, scale law, methods of calculating the design dynamic load of 

piles, the basis of selecting the coefficient of design load with the load when static load test. The 

foundation on soft soil is getting more and more expensive, which leads to the need to find an 

accurate, optimal, economical method of calculating piles, which is most suitable to the 

working reality of the land under the pile foundation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Trong các công trình dân dụng, công 

nghiệp, cầu đường, chịu những tải trọng 

động có tần số, biên độ, cường độ khác 

nhau. Những tải trọng trên từ công trình 

truyền xuống cọc, hoặc từ nền đất xung 

quanh ảnh hưởng tới cọc gây ra cho bản 

thân cọc, vùng biến dạng cực hạn xung 

quanh cọc những ảnh hưởng khác nhau. 

Do vậy việc nghiên cứu tính toán sức chịu 

tải trọng động của móng cọc gánh đỡ cho 

công trình cũng như tìm ra sự suy giảm 

sức chịu tải sau khi công trình chịu tải 

trọng động là cần thiết hiện nay. Nghiên 

cứu mô hình được sử dụng cho các thí 
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nghiệm kiểm tra ảnh hưởng của tải trọng 

động tới các loại nền đất khác nhau khi 

thiết kế cọc cho các công trình cụ thể, các 

vấn đề thực tiễn nền móng công trình 

ngầm chịu ảnh hưởng của các dạng tải 

trọng động khác nhau.  

2. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN 
CỨU 

Nghiên cứu, xây dựng mô hình vật 

lý tỉ lệ nhỏ để thí nghiệm nén tĩnh, trên cơ 

sở đó tiến hành các thí nghiệm gia tải 

động lên cọc nhằm xác định ảnh hưởng 

của tải trọng động tới sức chịu tải và độ 

lún của cọc. Phân tích ứng suất biến dạng 

cọc thông qua sử dụng các đầu đo ứng 

suất - biến dạng dọc thân cọc. Nghiên cứu 

ảnh hưởng của các dạng tải trọng động 

khác nhau, các dải tần số, chu kỳ, cường 

độ tới sức chịu tải tức thời và sự phục hồi 

sức chịu tải. Nghiên cứu về lý thuyết mô 

hình vật lý tỷ lệ, các quy luật tương tự và 

các tiêu chuẩn trong việc chế tạo mô hình 

vật lý. Nghiên cứu quy tắc và phương 

pháp chế bị đất trong thí nghiệm mô hình. 

Thí nghiệm nén tĩnh trên cọc đơn chịu tải 

dọc trục thẳng đứng. Đài cọc tuyệt đối 

cứng và không tiếp xúc với nền đất. 

Không có hệ giảm chấn trên công trình có 

nguồn tải trọng động.  

3. PHÂN TÍCH CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ TỈ 
LỆ  

3.1. Phân tích thứ nguyên 

Tương tự mô hình được xây dựng 

chủ yếu dựa vào phép phân tích thứ 

nguyên. Thứ nguyên là một khái niệm 

dùng để phân biệt các chủng loại của đại 

lượng vật lý bao gồm: (1)- Thứ nguyên cơ 

bản: Thứ nguyên không thể thay thế bằng 

thứ nguyên khác. Ví dụ: Độ dài [L], khối 

lượng [M], thời gian [T], góc [rad]; (2)-  

Thứ nguyên dẫn xuất: Diện tích [L
2
], khối 

lượng riêng [ML
-3

]… 

3.2. Xác định các thông số thí nghiệm.  

Mục đích việc xác định các thông số 

thí nghiệm trong phần phân tích thứ 

nguyên là để giảm số lượng thông số cần 

nghiên cứu đầu vào. Khi đó thí nghiệm chỉ 
tập trung vào các thông số chính trong 

phân tích xét đến ảnh hưởng của tính chất 

cơ lý nền đất, kích thước cọc. 

Bảng 1. Các thông số chính trong thí nghiệm. 

STT Thông số Thứ nguyên Ký hiệu 
1 Chiều dài cọc [L] L 

2 Đường kính cọc [L] D 

3 Dung trọng của đất [ML
-2

T
-2

] γ 

4 Góc ma sát trong [Rad] φ 

5 Lực dính đơn vị [ML
-2

] c 

6 Tần số T
-1 

f 

7 Chuyển vị [L] d 

 

3.3. Lập phương trình xác định các 
thông số thí nghiệm. 

Theo các nghiên cứu và thực tế 

chứng minh, tần số f có ảnh hưởng quyết 

định tới chuyển vị của của cọc. Do đó, ta 

có phương trình thể hiện sự tương quan và 

mức độ phụ thuộc như sau:  

f = g(L; D; γ; φ; c; d)   (1.1)  

Hay (f ; L; D; γ; φ; c; d)=0  (1.2) 
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Phương trình quan hệ (1.2) có thể 
biểu diễn dưới một dạng khác của các biến 
không thứ nguyên P1, P2, P3,…, Pi  với P1, 
P2, P3..., Pi  được thiết lập từ các đại lượng 
f; L; B; γ; φ; c; d.  

Phương trình biểu diễn các biến 
không thứ nguyên 

 Pi. g(P1, P2, P3, P4 ) = 0  (1.3) 

Tương ứng với các biến Pi nêu trên , 
ta chọn các đại lượng tương ứng bao gồm: 
đường kính cọc(D); lực dính(c); dung trọng 
đất(γ). Như vậy các thứ nguyên Pi sẽ được 
biểu diễn qua các đại lượng cơ bản: 

 
  (1.3) 

Các Pi được viết dưới dạng thứ 
nguyên cơ bản và thứ nguyên dẫn xuất 
như sau: 

 

 

 

 

(1.4) 

Do P1, P2 có cùng dạng thức thứ 
nguyên ta gom vào chung một nhóm gọi 
là nhóm 1 [P1], [P2] , nhóm [P3 ] thuộc 
nhóm 2, nhóm [P4 ] thuộc nhóm 3. Như 
vậy ta có thể biến đổi hệ phương trình trên 
theo các nhóm Pi đã được gom chung 
thành chuỗi các phương trình sau: 

 

 

 (1.5) 

   

Đồng nhất phương trình, được các 
hệ phương trình sau: 

 

  

 

 
Vậy 

, ,   

(1.6)

 

 = 0 

 
= 0 

Vậy  = 0, , = 0 

(1.7)

 

 

 

 
Vậy 

,  

(1.8) 

Thay các số mũ x, y, z vào phương 
trình biểu diễn Pi(1.4) 

 

 = L/D, 

 = d/D 

, 
(1.9)
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Thay thế các Pi vừa tìm được vào 

phương trình (1.3) ta có; 

g  = 0 (1.10)

    Tác giả thấy rằng số lượng các thông số 

cần nghiên cứu từ 7 đại lượng độc lập sau 

khi thông qua phép biến đổi Pi rút xuống 

còn 4 đại lượng phụ thuộc. Sự phụ thuộc, 

liên quan giữa các đại lượng cho thấy mức 

độ, tầm quan trọng của các đại lượng ta 

chọn. Đó là phụ thuộc thông số hình học 

của cọc, tính chất cơ lý của đất, thông số 

của động lực học do tải trọng động bên 

ngoài tác dụng lên ảnh hưởng tới độ lún, 

chuyển vị của cọc. Điều đó cho thấy rằng 

chỉ cần thay đổi một thông số thì các 

thông số khác cũng sẽ thay đổi theo. Như 

vậy, để đảm bảo việc giảm các thông số 

thí nghiệm nhưng vẫn có kết quả chấp 

nhận được, tác giả chọn và tập trung 

nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ tiêu cơ lý  

đất, tỉ lệ L/D; d/D đến độ lún, chuyển vị 
và sức chịu tải cọc. 

3.4. Các tiêu chuẩn tương tự động lực.  

Tiêu chuẩn Froude: Thể hiện sự 

tương quan tương đối giữa lực quán tính 

và lực trọng trường (mức độ quan trọng 

tương đối giữa lực quán tính tác động lên 

hạt chuyển động và trọng lượng bản thân 

của hạt). 

Tiêu chuẩn Cauchy: Thể hiện sự 

tương quan tương đối giữa lực quán tính 

và lực đàn hồi(mức độ quan trọng tương 

đối giữa lực quán tính tác động lên hạt 

chuyển động và lực đàn hồi).   

Một số thông số quan trọng trong thí 

nghiệm được nêu ra trong các bảng sau đây

Bảng 2.  Hệ số tỉ lệ Cauchy - Frouder trong thí nghiệm động. 

Đại lượng Hệ số tỉ lệ Đại lượng Hệ số tỉ lệ 
Độ dài, L Lp/Lm=λ Khối lượng, m eλ 2

 

Khối lượng riêng, ρ ρp/ ρm=e/ λ Lực, F eλ 2
 

Mô đun, E Ep/ Em=e Trọng lượng, W eλ 2 

Diện tích, A λ 2 
Momen, M λ 3 

Thể tích, V λ 3 ứng suất, σ e
 

Thời gian, t λ 1/2 
Biến dạng, ε 1

 

Tần số, f λ -1/2 
Áp lực, q e

 

Chuyển vị, d λ Gia tốc trọng trường, g 1 

Vận tốc, v λ 1/2 
Gia tốc, a 1

 

 
4. THIẾT KẾ LẮP ĐẶT MÔ HÌNH 
VẬT LÝ TỈ LỆ 

Nghiên cứu về mô hình thí nghiệm 

trong phòng của các nhà địa kỹ thuật, để 

đảm bảo sai số ma sát lực dính giữa cọc và 

đất, hạn chế về việc không thể thay thế hạt 
đất trong thí nghiệm, chúng ta cần quan 

tâm. Để giảm thiểu sai số của ma sát giữa 

cọc – đất cần đảm bảo độ nhám bề mặt vật 
liệu cọc theo điều kiện Rn = Ra/D50>0,1, 

với D50 là kích thước trung bình cỡ hạt. 

Chọn vật liệu nhôm độ nhám bề mặt Ra= 

120 -130 µm. Ta có: Rn = Ra/D50 = 1,2 thoả 

mãn điều kiện về độ nhám bề mặt cọc – 

đất. Để đảm bảo tỉ số dp/D50>50 và 100, 

với dp là đường kính cọc trong mô hình. 

Với đất cát mịn trạng thái chặt vừa khu vực 

Thành Phố Hồ Chí Minh, từ biểu đồ thành 

phần cỡ hạt với D50 = 0,1mm = 100 µm, 

chọn cọc tròn thí nghiệm có đường kính 

trong mô hình dp > 5mm. 
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Tuân theo những phân tích đã nêu ở 

phần bên trên, ta lựa chọn tỉ lệ 1/25 cho 

cọc mô hình 16mm tương ứng với cọc 

tròn thực tế kích thước D = 400mm. Theo 

chiều dài tương ứng với chiều dài cọc cắm 

sâu vào đất theo đường kính (d) là 20d; 

25d; và 30d, cọc có các loại chiều dài là 

320mm; 400mm; 480mm. Cọc chế tạo có 

chiều dày thành ống 0.5mm tổng chiều dài 

420mm, 500mm, 580mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Cọc và straingage 

Mô hình cọc và đài cọc thiết kế đảm 

bảo độ cứng để cọc chịu tải đúng tâm. Cần 

thiết kế liên kết giữa cọc và đài để đảm 

bảo độ cứng và có phương án cho dây dẫn 

từ các strain gauges bố trí dọc thân cọc đi 

lên nối vào máy thu tín hiệu. 

4.1. Các loại thiết bị kèm theo.  

Hệ thống gia tải dọc trục: gồm kích 

và bơm thủy lực. Trong quá trình gia tải 

cần đảm bảo áp lực kích lớn hơn 200% áp 

lực lớn nhất cần thiết trong thí nghiệm nén 

tĩnh cọc. Dự kiến lực ép tối đa tác dụng 

lên cọc là khoảng 500Kg. Hệ thống gia tải 

có khả năng nén và dỡ tải theo từng cấp. 

Hệ gia tải tạo áp lực lên đầu cọc được 

thiết kế, lắp đặt, kiểm tra an toàn trước khi 

vận hành sử dụng. Hệ loadcell đo tải trọng 

dọc trục và đầu đo chuyển vị được hiệu 

chuẩn trước khi thí nghiệm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Thiết bị thí nghiệm và công tác hiệu chuẩn trong thí nghiệm 
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4.2.  Hệ phản lực 

Hệ khung thép được thiết kế bằng 

thép hình U(80x40x60mm) nhằm đảm 

bảo độ cứng, độ ổn định khi gia tải. Hệ 

khung đỡ được chế tạo để cố định các 

thiết bị thí nghiệm và là hệ phản lực khi 

gia tải nén tĩnh cọc. Khung đỡ cần phải 

ổn định, không bị biến dạng khi chịu 

phản lực từ kích. Trên bơm thuỷ lực có 

gắn đồng hồ đo áp lực để đo tải trọng tác 

dụng lên cọc. Sử dụng áp lực kế (load 

cell) là thiết bị đo tải trọng được đặt giữa 

đầu kích và cọc với mục đích chính là để 
đo được kết quả chính xác lực tác dụng 

vào đầu cọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Hệ phản lực và kích trong thí nghiệm 

 

4.3. Hệ thống gia tải động. 

Hệ thống gia tải động cho mô hình được lắp đặt bằng hệ thống tạo rung trên đầu 

cọc. 

 

  

Hình 4. Hệ thống tạo rung cho mô hình 
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Hình 5. Sơ đồ lắp đặt chung cho bộ tạo rung với mô hình 

 

4.4.  Trình tự các bước thí nghiệm trên 
mô hình 

Sau khi toàn bộ nền đất được nén 

theo đúng quy định và cho thời gian nghỉ 
8h thì tiến hành hạ cọc. Cọc được hạ theo 

quy trình thi công ép cọc xuống thùng đất 

sau khi đất đã được gia công chế bị xong. 

Cọc được tiến hành quy trình nén tĩnh để 

xác định sức chịu tải cực hạn và khả năng 

chịu lực tối đa của cọc ứng với độ lún 

khoảng 5 - 10mm. Sau khi cọc đã được hạ 

vào đúng độ sâu thiết kế, cho cọc nghỉ 
khoảng 24h cho nền đất xung quanh cọc 

ổn định. Thực hiện việc gắn kích thủy lực, 

các thiết bị đo chuyển vị và đo lực (load 

cell). Kết nối các strain gauges; load cell 

vào đầu đọc dữ liệu. 

 

 

Hình 6. Quá trình hạ cọc – Kiểm tra độ thẳng đứng và tiến hành ép 
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Hình 8. Thí nghiệm động cho cọc 

 
Sau đó bắt đầu tiến hành gia tải 

cho cọc theo quy trình thí nghiệm nén tĩnh 

cọc tại hiện trường. Tiến hành thí nghiệm 

gia tải động cho cọc để nghiên cứu cá ứng 

xử của cọc theo các thông số động khác 

nhau.

 

5. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
 

 
 

Hình 9. Tương quan tần số với biến dạng tại các vị trí dọc thân cọc. 

 

Nghiên cứu mối Quan hệ Tần số - 

biến dạng, tại SG0 đầu cọc, tác giả nhận 

thấy cọc L60 bị kéo trong toàn bộ qua 

trình gia tải động. L40, L50, bị nén và chỉ 
thay đổi trạng thái khi đạt tần số phá hoại 

26-28 Hz. Với vị trí tại SG1 thân cọc, cọc 

L60 bị biến đổi mạnh trong toàn bộ qua 

trình gia tải động. Với cọc L40, L50, biến 

đổi tương đối đồng nhất khi đạt tần số phá 

hoại 26-28 Hz. Nghiên cứu vị trí tại SG2 
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mũi cọc, tác giả nhận thấy cọc L40, L50, 

biến đổi đồng nhất từ 10 - 25Hz.  Cọc L60 

biến đổi mạnh  khi tần số 15 – 22Hz. 

 

  
Hình 10. Tương quan tần số với sức kháng. 

 
Nghiên cứu mối Quan hệ Tần số - Q-p, 
NCS thấy L40, L50, bị nén và chỉ thay đổi 

trạng thái khi đạt tần số phá hoại 25-28 

Hz. Riêng cọc L60 mất sức chịu tải mũi 

trong toàn bộ quá trình gia tải động. 

Tỉ lệ FS0/sức kháng mũi đơn vị 
L40, L50 khá tương đồng. Cọc L60 có tỷ 

lệ FS0/q_p dương từ đầu cho tới tần số 

20Hz, sau đó đổi dấu và đạt cực đại tại tần 

số 25Hz. 

Tại đoạn mũi cọc, tỉ lệ FS1/sức 

kháng mũi đơn vị L40, L50 khá tương 

đồng. Tuy nhiên cọc L60 có tỷ lệ FS1/q_p 

trái dấu với q_p từ đầu cho tới tần số 

20Hz, sau đó đổi dấu có cùng giá trị như 

cọc L40, L50 và đạt cực đại tại tần số 

25Hz. 

 

 

Độ lún - Tần số (cọc trơn) Độ lún - Tần số (cọc nhám) 

Hình 11. Tương quan Độ lún - Tần số các loại cọc. 
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Mối quan hệ Độ lún - Tần số (cọc 

trơn) có phương trình tương quan: 

Cọc L40: y = 16.592ln(x) - 36.313; R² 

= 0.8849. 

Cọc L50: y = 18.69ln(x) - 41.02; R² = 

0.9334. 

Cọc L60: y = 0.0568x
2
 - 1.558x + 

10.405; R² = 0.8702. 

Mối quan hệ Độ lún - Tần số (cọc nhám) 

có phương trình tương quan: 

Cọc L40: y = 16.176ln(x) - 44.182; R² 

= 0.7048. 

Cọc L50: y = 4.7084ln(x) - 10.802; R² 

= 0.8846. 

Cọc L60: y = 4.4045ln(x) - 8.6904; R² 

= 0.9175. 

6. KẾT LUẬN 

Như vậy, theo các phân tích, tổng 

hợp các kết quả nghiên cứu ta có các kết 

luận sau: Thí nghiệm trên mô hình vật lý 

tỉ lệ nhỏ có thể đảm bảo cho các điều kiện 

tương thích cũng như giảm giá thành. 

Trong khi đó có thể tăng các lựa chọn cho 

thông số đầu vào so với thí nghiệm tỉ lệ 

lớn ngoài hiện trường. Nghiên cứu ảnh 

hưởng của chỉ tiêu cơ lý  đất, tỉ lệ L/D; 

d/D đến độ lún, chuyển vị và sức chịu tải 

cọc đủ đảm bảo cho thí nghiệm phù hợp 

với yêu cầu đề tài. Việc nghiên cứu tiến 

hành thí nghiệm ảnh hưởng của các thông 

số hình học của cọc L/D, d/D, chỉ tiêu cơ 

lý của đất c, γ, thông số của động lực học 

do tải trọng động bên ngoài tác dụng tới 

độ lún, chuyển vị của cọc đảm bảo việc 

giảm các thông số thí nghiệm nhưng vẫn 

có kết quả chấp nhận ở mức cho phép. 

Như vậy với các nghiên cứu thiết kế 

hệ thống kết cấu mô hình đảm bảo vấn đề 

tỷ lệ và các vấn đề liên quan tương tác cọc 

– đất. Nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ tiêu 

cơ lý  đất, tỉ lệ L/D; d/D đến độ lún, 

chuyển vị và sức chịu tải cọc đủ đảm bảo 

cho thí nghiệm phù hợp với yêu cầu. 

Việc nghiên cứu tiến hành thí 

nghiệm ảnh hưởng của các thông số hình 

học của cọc L/D, d/D, chỉ tiêu cơ lý của 

đất c, γ, thông số của động lực học do tải 

trọng động bên ngoài tác dụng tới độ lún, 

chuyển vị của cọc đảm bảo việc giảm các 

thông số thí nghiệm nhưng vẫn có kết quả 

chấp nhận ở mức cho phép. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tại các 

vị trí khác nhau ứng suất - biến dạng theo 

suốt dọc thân cọc thay đổi rõ rệt với các 

loại cọc có L/D khác nhau. Đồ thị dựa trên 

dữ liệu các cọc L40, L50, L60, kết quả 

chọn lấy tại thời điểm độ lún 6mm thời 

điểm cọc bị phá hoại để so sánh phân tích 

tìm ra các tương quan. 

Trên suốt chiều dài cọc, phân tích 

tìm ra các mối quan hệ Lực - ma sát đơn 

vị - sức kháng mũi cũng như quan hệ lực – 

tỉ lệ FS0/sức kháng mũi, quan hệ lực – tỉ 
lệ FS1/sức kháng mũi với các phương 

trình tương quan có R khá gần 1. 
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