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MỞ ĐẦU 
 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 
 

Hiện nay tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, các công trình 

xây dựng không đồng đều, nên xảy ra tình trạng xây chen, tức là xây 

dựng khi các công trình nhà cửa có sẵn sát bên cạnh. Thực tế việc 

xây chen thường xuyên xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến các công 

trình lân cận. Các sự cố thường xảy ra như: nứt gãy kết cấu, đứt 

đường ống, nghiêng lún nhà, sụt đất, đổ tường rào, sập đổ nhà,... Một 

trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên các sự cố trên là việc thi 

công hố đào cho công trình, Từ những thực tế trên đã được các tác 

giả trong và ngoài nước nghiên cứu, tuy nhiên chưa thật đầy đủ, đặc 

biệt là các tính toán thực tế về hố đào ảnh hưởng chuyển vị tường 

vây do tác động của công trình lân cận của công trình trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp. 
 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
 

Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung sau đây: 
 

- Tìm hiểu lý thuyết về nguyên lý tính toán áp lực lên tường 

chắn và ổn định hố đào sâu trong quá trình thi công công trình dân 

dụng do ảnh hưởng của hoạt tải từ các công trình lân cận. 
 

- Sử dụng phần mềm Plaxis ứng dụng tính toán cho tường 

chắn hố đào bằng cừ Lazsen trong công trình dân dụng tại tỉnh Đồng 

Tháp với các trường hợp thay đổi các thông số: 
 

+ Khoảng cách từ mép hố đào đến hoạt tải phía ngoài tường chắn; 

+ Độ lớn của hoạt tải;+ Chiều sâu hố đào, Phân tích kết quả rút 

ra kết luận, kiến nghị. 
 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 

- Đối tượng nghiên cứu: tường chắn trong hố đào sâu trong thi 

công công trình dân dụng trong điều kiện nền đất yếu. 
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- Phạm vi nghiên cứu:luận văn chủ yếu nghiên cứu và ứng 

dụng cho dạng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp xây 

dựng ở khu vực tỉnh Đồng Tháp và các khu vực khác có điều kiện 

địa chất tương tự. 
 
4. Phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

của đề tài a. Phương pháp nghiên cứu 
 

- Trong quá trình nghiên cứu có sử dụng chọn lọc kế thừa các 

kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa chất công trình nhằm giảm thời 

gian, công sức và tiết kiệm chi phí trong quá trình nghiên cứu. 
 

- Phương pháp nghiên cứu của luận văn: nghiên cứu lý thuyết 

kết hợp với phương pháp số trên mô hình tính toán bằng phần mền 

Plaxis 2D. Phương pháp PTHH: mô phỏng hố đào sâu và giải bài 

toán bằng phần mềm Plaxis. 
 
b. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

Kết quả nghiên cứu của đề tài về chuyển vị của tường vây và 

ảnh hưởng của các công trình lân cận khi thi công hố đào trong điều 

kiện nền đất yếu tại khu vực tỉnh Đồng Tháp, từ đó đưa ra các đề 

xuất, kiến nghị trong công tác thiết kế, thi công nhằm đáp ứng các 

yêu cầu về chịu lực và đảm bảo an toàn trong thi công. 
 
5. Dự kiến bố cục luận văn  

- Phần mở đầu: gồm các lý do chọn đề tài, mục tiêu, ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn của đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, 

phương pháp nghiên cứu và kết quả dự kiến đạt được. 
 

- Chương 1: Tổng quan về hố đào sâu, một số giải pháp thiết 

kế và thi công hố đào sâu hiện nay. 
 

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tính toán tường chắn trong hố đào sâu. 
 

- Chương 3: Ứng dụng tính toán hố đào cho công trình xây 

dựng trong điều kiện nền đất yếu khu vực tính Đồng Tháp.  
- Kết luận và kiến nghị. 
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Chương 1 
 
TỔNG QUAN VỀ HỐ ĐÀO SÂU, MỘT SỐ GIẢI PHÁP THIẾT 
 

KẾ VÀ THI CÔNG HỐ ĐÀO SÂU HIỆN NAY 
 
1.1. Tổng quan về hố đào sâu 
 
1.1.1. Đặt vấn đề 
 

Các sự cố đối với công trình lân cận có thể xuất hiện ngay từ 

khi bắt đầu thi công kết cấu chống giữ thành hố đào như đóng cừ, thi 

công cọc, làm tường cừ barrette hoặc xuất hiện trong quá trình đào 

đất hố móng. 
 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố, hư hỏng có thể do các yếu tố: 
 

- Chấn động phát sinh khi thi công: các chấn động phát sinh 

khi rung hạ cừ, hạ ống vách để khoan cọc nhồi có thể gây lún móng 

của các công trình lân cận đặt trong một số loại đất rời, kém chặt 

hoặc gây hư hỏng kết cấu bằng các tác động trực tiếp lên chúng; 
 

- Chuyển vị của đất:chuyển vịthẳng đứng (lún hoặc trồi) và 

chuyển vị ngang của đấtxảy ra khi thi công tường cừ hố đào (thường 

là cừ ván thép, cọc hoặc barrette), khi đào đất hố móng, khi hút nước 

ra khỏi hố đào hoặc khi thu hồi cừ ván thép. 
 

- Khi rung hoặc ép tường cừ chế tạo sẵn thì bề mặt đất có xu 

hướng nâng lên và đất bị đẩy ra xa. Ngược lại khi thi công cọc khoan 

nhồi hoặc barrette thì bề mặt đất xung quanh bị lún xuống và đất 

dịch chuyển ngang hướng về vị trí khoan tạo lỗ. 
 

- Khi thi công đào đất hố móng, đất nền ở khu vực xung quanh 

bị lún xuống và chuyển dịch ngang về phía hố đào. Mức độ lún và 

chuyển vị ngang phụ thuộc vào độ sâu đào, đặc điểm của đất nền, kết 

cấu chống đỡ và qui trình đào đất. Chuyển dịch lớn thường phát sinh 

khi thi công hố đào sâu trong đất yếu. 
 

- Khi bơm hút nước để thi công hố đào, mực nước ngầm  bị hạ 
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thấp làm tăng độ lún của đất nền ở khu vực xung quanh. Mức độ lún 

phụ thuộc vào mức độ hạ mực nước ngầm, đặc điểm của đất nền và 

thời gian thi công. 
 

- Khi thu hồi cừ ván thép, đất chuyển dịch vào các khe rỗng do 

cừ để lại gây ra lún khu vực xung quanh tường cừ. 
 

- Mất ổn định và Sụt đất: hiện tượng sập cục bộ thành rãnh đào 

và hố khoan khi thi công tường cừ và cọc bằng phương pháp đổ tại 

chỗ có thể để lại các hốc nhỏ trong đất. Từ những yếu tố trên nhận 

thấy vấn đề nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định các 

công trình lân cận như chiều sâu hố đào, đặc điểm địa chất, khoảng 

cách từ các công trình lân cận,... từ đó đưa ra dự báo độ lún và 

chuyển vị ngang của khu vực xung quanh làm ảnh hưởng đến công 

trình lân cận là một yêu cầu cần thiết hiện nay. 
 
1.1.2.   Đặc điểm của hố đào sâu 
 

Công trình hố đào sâu là một trong những loại công trình đặc 

biệt của ngành xây dựng và có những đặc điểm cơ bản như sau: 
 

Công trình sử dụng kiến thức của nhiều ngành khoa học về đất 

đá, về kết cấu và kỹ thuật thi công và các ngành khoa học tổng hợp 

đang phát triển về mặt lý luận. Điều kiện địa chất của đất biến đổi 

trong phạm vi khá rộng, tiềm ẩn nhiều rủi ro rất phức tạp, đặc biệt là 

trong điều kiện đất yếu, mực nước ngầm dâng cao và các điều kiện 

hiện trường phức tạp dễ sinh ra trượt lở đất, mất ổn định hố đào, 

chuyển dịch vị trí của tường chắn, đáy hố đào trồi lên, tường chắn bị 

rò rỉ nước do nước ngầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công 

trình xây dựng, các đường ống, công trình ngầm ở xung quanh. 
 
1.1.3.  Phân loại hố đào sâu 
 
1.1.3.1. Theo hình thức hố đào - tường chắn. 
 

- Hố đào mở (không có chắn giữ): Hố đào có tường chắn giữ: 
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- Đào phân đoạn hố móng (kết hợp đào hố móng có chắn giữ 

và đào hố móng không có chắn giữ) đầu tiên đóng cọc bản – đào ở 

phần giữa - đổ bê tông móng ở giữa và các kết cấu ngầm - cọc bản 

chống chéo và chống ngang – rồi lại đà đất xung quanh thi công tiếp. 
 

- Đào bằng phương pháp ngược và bán ngược (top – down) – 

Trước tiên làm cọc nhồi bê tông hoặc tường rồi làm bản sàn từ trên 

xuống, lợi dụng nó làm kết cấu chắn giữ. Đào có gia cố thể đất thành 

hố và đáy hố (sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp kết cấu chắn giữ khác). 
 

- Đào giữ thành bằng biện pháp tổng hợp – hố móng được đào 

bằng cách có một phần để mái dốc, có 01 phần giữ thành. 
 
1.1.3.2. Theo kết cấu chắn giữ 
 

- Kết cấu chắn giữ chịu áp lực bị động gồm có: 
 

+ Cọc: cọc nhồi BTCT đào hố móng bằng công nhân (có thanh 

neo), cọc nhồi BTCT khoan hố bằng máy (có thanh neo), cọc BTCT 

đúc sẵn, cọc phun quay, cọc nhào trộn và cọc thép (có thanh neo). 
 

+ Bản: thép hình chữ I, bản BTCT, bản thép hình lòng máng... 
 

+ Ống: cọc thép ống (có thanh neo), cọc BTCT ống thép (có 

thanh neo); Tường: tường trong đất bằng BTCT (đổ tại chỗ hoặc lắp 

ghép), tường chắn kiểu trọng lực đất xi măng; Chống: chống giữ 

bằng thép, BTCT, gỗ, chắn đống bao cát. 
 

- Kết cấu chắn giữ chịu áp lực chủ động: Phun neo để chắn giữ 

(bơm vữa, kéo neo), Tường bằng đinh đất để chắn giữ (bao gồm cài thép 

gia cường). Kết cấu chắn giữ bộ phận chắn đất: Kết cấu chắn đất, thấm 

nước gồm cọc thép chữ H, chữ I có bản cài, cọc nhồi đặt thưa trát mặt xi 

măng lưới thép, cọc đặt dày (cọc nhồi. cọc đúc sẵn), cọc hai hàng chắn 

đất, cọc nhồi kiểu liên vòm, cọc tường hợp nhất, cách làm ngược nhà 

ngầm, chắn giữ bằng đinh đất và chắn giữ bằng cài cốt gia cường. Kết 

cấu chắn đất, ngăn nước gồm tường liên tục trong đất, cọc, tường trộn xi 



6 
 

măng đất dưới tầng sâu, cọc trộn xi măng dưới tầng sâu, thêm cọc nhồi, 

giữa cọc đặt dày thêm cọc phun xi măng cao áp, giữa cọc đặt dày thêm 

cọc bơm vữa hóa chất, cọc bản thép, tường vòm cuốn khép kín. 
 

- Bộ phận chắn giữ kiểu kéo giữ: Kiểu tự đứng (cọc công xôn, 

tường); Thanh neo vào tầng đất, Ống thép, thép hình chống đỡ 

(chống ngang); Chống chéo, Hệ dầm vòng chống đỡ và thi công theo 

cách làm ngược (top-down). 
 
1.2.   Nguyên tắc thiết kế hố đào sâu 
 
1.2.1. Những nguyên tắc chung 
 

- An toàn, tin cậy: đảm bảo cường độ, ổn định, sự biến dạng 

của kết cấu chắn giữ, đảm bảo an toàn cho công trình xung quanh. 
 

- Tính kinh tế: có giá thành hợp lý, hiệu quả kinh tế kỹ thuật rõ 

ràng trên cơ sở tổng hợp các tiêu chí: thời gian thi công, vật liệu, 

thiết bị, nhân lực thi công và bảo vệ môi trường xung quanh. 
 

- Thuận lợi và thời gian thi công: trên cơ sở độ tin cậy, hiệu quả 

kinh tế, điều kiện thi công thuận lợi nhằm rút ngắn thời gian thi công. 

1.2.2. Đặc điểm thiết kế hố đào sâu 
 

- Tính không ổn định của ngoại lực: áp lực chủ động, áp lực bị 

động của đất và áp lực nước sẽ thay đổi theo điều kiện môi trường, 

phương pháp thi công, và giai đoạn thi công. 
 

- Tính không ổn định biến dạng: việc khống chế biến dạng là yếu 

tố rất quan trọng trong thiết kế tường chắn giữ, nhưng có rất nhiều yếu 

tố ảnh hưởng đến biến dạng như: độ cứng của tường, cách bố trí thanh 

chống (hoặc neo) và đặc tính mang tải của kết cấu, tính chất của đất nền, 

chất lượng thi công, các kết quả quan trắc hiện trường,… 

- Tính không ổn định của đất: 
 

Yêu cầu về thiết kế hố đào sâu: Tính toán ổn định tổng thể của 

mái dốc hố đào. Tính toán ổn định do chuyển vị ngang theo hướng mặt 

bên của tường chắn. Tính toán ổn định trượt ở đáy chân tường và ổn 
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định mặt trước của tường (do dỡ tải).  
Phương pháp đào mở có mái dốc: 

 
a. Ưu điểm Không tốn hệ thống chống đỡ tạm để chống đỡ vách 

tường tầng hầm. Trong quá trình thi công không tốn hệ thống cột chống 

dàn giáo cho dầm sàn vì dầm sàn thường thi công ngay trên mặt đất. Sau 

khi thi công dầm sàn tầng trệt có thể tách hoàn toàn thi công phần ngầm 

và phần thân bên trên, có thể thi công đồng thời phần ngầm và phần 

thân; Khối lượng đào đất ít, thời gian thi công nhanh. 
 

b. Nhược điểm: Kết cấu cột tầng hầm thi công phức tạp, phải 

chôn sẵn; Việc xử lý các liên kêt giữa cột với dầm sàn và liên kết 

giữa dầm và tường tầng hầm phức tạp; Việc đổ bê tông cột và thi 

công cốt thép cột tầng hầm khó thi công; Bê tông phải dùng phụ gia 

trương nở, dùng vữa bê tông đặc biệt; Những vùng có mực nước 

ngầm cao gây khó khăn trong thi công. 
 
1.2.3. Phương pháp đào có tường chắn 
 

a. Ưu điểm: Không dùng ván hoặc cừ để làm hệ thống chống 

đỡ vách đất hố đào mà dùng tường BTCT tầng hầm (tường Barrette) 

làm tường cừ; Tiến độ thi công nhanh. 
 

b. Nhược điểm: Tốn vật liệu là xà dầm cột (có thể thu hồi vật 

liệu 100%); Các thanh chống trong hố đào hay bị vướng gây khó 

khăn cho việc thi công tầng hầm. 
 
1.3.Tổng hợp những nghiên cứu trước đây  
1.3.1.  Những nghiên cứu ở nước ngoài  

Các nghiên cứu đã đưa ra nhiều nội dung, phương pháp luận 

về lĩnh vực tính toán hố đào sâu, một số kết quả như: 
 

- Lún xung quanh do lắp đặt tường: tác giả Fujita của bài báo 

năm 1994 cho thấy độ lún xung quanh chiếm 50% do hạ và nhổ cọc 

bản dài 14,5 m; 
 

- Lún xung quanh do chuyển vị tường chắn: theo Duncan-Bentler 

năm 1998 cho thấy tỷ số giữa độ lún cực đại mặt đất xung quanh với 

chuyển vị ngang cực đại có biến động rộng hơn từ 0,25 đến 4 lần, các 

nhân tố gây lún lớn không nhất thiết gây chuyển vị ngang lớn, nhưng 
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chuyển vị ngang lớn luôn gây độ lún lớn. 
 

- Lún xung quanh do lắp hệ neo: Tác giả cho biết heo 

Kempfect năm 1999 khi khoan để tạo hệ neo trong sét mềm đã gây 

độ lún xung quanh đạt 70% độ lún tổng tại Constance - Đức. 
 
1.3.2.  Những nghiên cứu trong nước 
 

Một số kết quả nghiên cứu về thi công hồ đào sâu có liên quan 

đến nghiên cứu của đề tài luận văn như: 
 

Luận án Tiến sĩ của Tác giả Đỗ Đình Đức năm 2002 đề tài nghiên 

cứu thi công hố đào nhà cao tầng cho tầng hầm trong đô thị Việt Nam. 
 

Luận án Tiến sĩ của Tác giả Nguyễn Trường Huy năm 2015 đề tài 

nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâu. 

Bài báo của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm và Thạc sĩ Hoàng Bá 

Linh của Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh đăng trên tạp 

chí Khoa học Công nghệ xây dựng số 3-4/2013 về đề tải Nghiên cứu 

sử dụng giải pháp Jet Grouting giảm chuyển vị ngang hố đào. 
 

Luận văn Thạc sĩ Phạm Ngọc Huệ năm 2017 đề tài nghiên cứu 

ảnh hưởng hố đào sâu đến ổn định công trình lân cận. 
 

Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Trọng Kỳ năm 2017 đề tài 

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp thi công hố đào sau đến độ lún 

công trình lân cận ở Hải Phòng. 
 
1.4.   Kết luận chương 1 
 

Qua nghiên cứu tổng quan hố đào sâu có nhiều nguyên nhân 

ảnh hưởng đến hố đào, nhiều phương pháp thi công hố đào theo từng 

điều kiện thực tế áp dụng các hệ thanh chắn giữ hợp lý, đảm an toàn, 

đánh giá ưu, nhược điểm về kỹ thuật, tính kinh tế của từng phương 

pháp. Từ đó áp dụng trong thiết kế và thi công cụ thể. Nhiều bài báo, 

luận văn của các tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu về hố đào, 

từ đó bản thân tích lũy nhiều kiến thức phong phú và kinh nghiệm 

giúp cho hoàn thiện đề tài nghiên cứu. 
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Chương 2 
 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH TOÁN 
 

TƯỜNG CHẮN TRONG HỐ ĐÀO 

SÂU 2.1. Tải trọng tác dụng lên tường chắn. 
 

- Áp lực đất, áp lực nước; tải trọng truyển từ móng qua môi 

trường đất của công trình xây dựng hiện có trong phạm vi vùng ảnh 

hưởng ở gần hố móng và tải trọng thi công như: xe cẩu, ô tô, vật liệu 

xếp gần hố đào, lực neo giữ tường cừ.... 
 

- Tải trọng phụ do sự biến đổi nhiệt độ và co ngót của bê tông 

gây ra, tùy theo kết cấu chắn giữ hố móng khác nhau cũng như điều 

kiện đất nền mà các loại tải trọng sẽ xuất hiện ở các dạng khác nhau. 
 
2.2.   Xác định áp lực lên tường chắn 
 
2.2.1. Lý thuyết áp lực đất W.J.W.Rankine 
 

Đem đường cong cường độ chống cắt và trạng thái ứng suất ở 

một điểm nào đó trong đất vẽ thành một hình tròn ứng suất Morh, 

khi vòng ứng suất O1 với cường độ f = c + σtanφ tiếp xúc với nhau 

ở điểm A thì mặt cắt qua điểm này điều ở vào trạng thái cân bằng 
giới hạn. Từ ∆ABO1, ta có: 

     
1 

   1− 3         

   

= 

 

1 = 

2 
 

+   . (2.1)     
1 

 
1+ 3 

 

     
2 

       
             

 1 − 3 =  1        2               (2.2) 

 1(1 −         ) =  3(1 +         )2           (2.3) 

   Ta có mối quan hệ của các ứng suất chính khi một điểm nào 

đó trong đất ở trạng thái cân bằng giới hạn là:    

  =2 (450 + 
 

) 2         (450 + 
 

) (2.4) 
  

1 3   
2 
 

2 
    

           

   Hoặc         
=   2 (450 − 

 
) + 2         (450 − 

            

           3   
2 
 

                

  
) 
   

(2.5) 
       

2 
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Trong đó: 
 

σ1 - ứng suất chính lớn nhất của một điểm nào đó trong đất; 

σ3 - ứng suất chính nhỏ nhất của một điểm nào đó trong 

đất; c- lực dính kết cấu của đất; 
 

φ- góc ma sát trong của đất. 
 

Khi điểm nào đó trong đất ở trạng thái phá hủy cắt, thì trị α ở 

góc kẹp giữa mặt cắt với mặt tác dụng của ứng suất chính lớn O1 là: 

2   = 900 +  (2.6) 

Do đó: 

 

 

=450+ (2.7) 
2 

  

 

2.2.2.2 Nguyên lý cơ bản của lý thuyết Rankine 
 

Nếu trong thể đất bán vô hạn lấy một mặt cắt thẳng đứng, ở độ sâu z của mặt AB lấy 

một phân tố nhỏ, ứng suất hướng pháp tuyến là   ,   , vì trên AB không có ứng suất cắt, nên   ,   , 
đều là ứng suất chính. Khi thể đất ở vào trạng thái cân bằng đàn hồi: 

= (2.8) 

=  0 (2.9) 

 
2.2.2. Tính áp lực nước ngầm lên mặt tường 
 

- Phương pháp tính riêng áp lực nước đất 
 

Khái niệm phương pháp trên đây tương đối rõ ràng nhưng 

trong thực tế sử dụng còn một số khó khăn, có khi cũng khó có được 

chỉ tiêu cường độ hữu hiệu, do đó nhiều trường hợp dùng phương 

pháp ứng suất tổng để tính áp lực đất, rồi cộng với áp lực nước, tức 

là tổng ứng suất: 
 

- Phương pháp áp lực nước đất tính chung 
 

Phương pháp áp lực nước đất tính chung khi dùng trọng lượng bão hòa của đất tính 
tổng áp lực nước, đất. Đây là phương pháp tương đối thông dụng hiện nay, đặc biệt là đối với 
đất tính sét đã tích lũy được một số kinh nghiệm áp dụng.Type equation here. 
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2.2.3. Tính áp lực tác dụng lên tường chắn trong 1 số trường hợp riêng  
2.3. Tính toán ổn định hố đào sâu  
2.3.1. Tường chắn dạng conson  
2.3.2. Tường chắn có 1 tầng chống 
 

2.3.3. Tường chắn có nhiều thanh chống  
2.3.4. Kiểm tra tính ổn định chống trồi (bùng) của hố móng  
2.4. Tính toán hố đào sâu bằng phần mềm Plaxis  
2.4.1. Cơ sở lý thuyết trong Plaxis 
 

- Dùng phân tích lún của móng, phân tích quá trình thi công hố 

đào, phân tích biến dạng chuyển vị của đê sông… 
 

- Plaxis 2D kết hợp môđun Dynamics dùng phân tích động của 

móng máy trên nền đàn hồi, phân tích đóng cọc, phân tích bài toán 

địa kỹ thuật có xét ảnh hưởng của động đất … 
 
2.4.2.  Mô hình vật liệu đất nền  

Một số dạng mô hình như sau:  
- Mô hình đàn hồi tuyến tính;  
- Mô hình đàn hồi dẻo Mohr – Coulomb;  
- Mô hình tái bền của đất Hardening – Soil;  
- Mô hình cho đất yếu (Soft soil);  
- Mô hình đất yếu có kể tới từ biến (Soft soil xreep). 

 
2.4.2.1. Mô hình Hardning Soil  
2.4.2.2. Mô hình Morh-Coulomb 
 

Mô hình Mohr-Coulomb là một mô hình đàn hồi và dẻo hoàn 

toàn. Tức là xem đất chỉ làm việc trong giai đoạn đàn hồi với quan 

hệ giữa ứng suất và biến dạng là tuyến tính, quan hệ này tuân theo 

định luật Hooke. Khi trạng thái đất vượt qua giai đoạn làm việc đàn 

hồi này thì́ xem như đất bị phá hoại hoàn toàn, tức là biến dạng phát 

triển lớn đến vô cùng trong khi ứng suất không tăng. 
 

Trong mặt phẳng, tiêu chuẩn phá hoại của mô hình Mohr-  
Coulomb như sau:  

' f  =  ' f tan   '  + c' 
(2.42) 

Mô hình này biểu thị trạng thái ứng suất phẳng của một 
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điểm, vòng tròn ứng suất của điểm đó chưa vượt ra khỏi đường bao 

phá hoại thì vật làm việc đàn hồi. Sự phá hủy của vật liệu chỉ xuất 

hiện khi vòng ứng suất tại một điểm bất kỳ trong vật liệu tiếp tuyến 

với đường bao phá hoại.  
Các thông số đầu vào của mô hình Mohr-Coulomb như sau: 

- Chọn Eref :  
• Phạm vi đàn hồi rộng sử dụng E0.  
• Khi gia tải ban đầu sử dụng E50 thay thế E0.  
• Khi làm việc trạng thái nén/nở sử dụng Eur (Tunnel, hố đào)  
-   Hệ số Poisson (   ) :  
• Liên quan tới hệ số áp lực đất tĩnh. 
Nén 1 trục : = 

ℎ  

= 
 

= 1 − (2.43) 
 

1−   
0     

•   Gia tải ban đầu :   ≈ 0,3÷0,4  
• Nén/nở :   ≈ 0,15÷0,25 
• Bão hòa, không thoát nước   ≈ 0,49÷0,5  

Chú ý : = 0,5 xuất hiện điểm kì dị trong ma trận độ cứng.  
2.5. Kết luận chương 2  

Cơ sở lý thuyết về tính toán tường chắn trong hố đào sâu cho 

ta thấy được các nội lực tác động trong quá trình thi công hố đào 

gồm có lực cắt, mô ment, chuyển vị ngang của tường, chuyển vị 

đứng (lún) của bề mặt đất và chuyển vị đứng (trồi bùn) của đáy hố 

đào thay đổi theo từng giai đoạn thi công hố đào, dựa vào đó ta tính 

toán các nội lực cho từng trường hợp cụ thể. Từ kết quả phân tích so 

sánh, có thể rút ra được những cảnh báo từ đó đưa ra các biện pháp 

thi công hợp lý nhằm hạn chế những rủi ro trong thi công. Bên cạnh 

đó có nhiều mô hình Hardning Soil và mô hình Morh-Coulomb xây 

dựng các giai đoạn làm việc của vật liệu và sự trợ giúp của phần 

mềm Plaxis 2D so sánh kết quả tính toán.  
Chương 3  

ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN HỐ ĐÀO CHO CÔNG TRÌNH XÂY 

DỰNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN ĐẤT YẾU KHU VỰC TỈNH 

ĐỒNG THÁP  
3.1. Tổng quát giới thiệu công trình tính toán  

Liên hệ thực tiễn công trình Khách sạn BOB tại số 105 đường 
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Tôn Đức Thắng phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, đây là một dạng 

địa chất điển hình của khu vực tỉnh Đồng Tháp. Tác giả dùng Plaxis 2D 

để mô phỏng, tính toán bài toán theo mô hình Morh-Coulomb, để tính 

phía tiếp giáp nhà dân có quy mô 01 trệt 03 lầu lấy hoạt tải tương đương 

30 kN/m2, đề tài chọn tường vây là cừ Larsen để tính toán. 
 

Tr.hợp 1: Hố đào cách công trình lân cận 4 m, chiều sâu -2 m, - 3,5 m và - 5 m 
 

Tr.hợp 2: Hố đào cách công trình lân cận 7 m, chiều sâu -2 m, - 3,5 m và - 5 m 
 

Tr.hợp 3: Hố đào cách công trình lân cận 10 m, chiều sâu -2 m, - 3,5 m và - 5 m 
 

Tr.hợp 4: Thay đổi độ lớn hoạt tải từ 30 kN/m2 lên thành 50 kN/m2 công trình lân 

cận tác dụng lên thành hố đào khoảng cách 4 m, chiều sâu -2,0 m, - 3,5 m và - 5 m. 

3.2. Giới thiệu về đặc điểm địa chất. 
 
3.2.1. Khái quát về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của khu vực 

khảo sát địa chất, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình 
 

Khoan và lấy mẫu nguyên dạng trên mặt bằng khu đất xây 

dựng công trình: đơn vị khoan khảo sát thực hiện 02 hố khoan, mỗi 

hố sâu 20 m, với kết quả khảo sát địa chất nhìn chung địa tầng có 02 

lớp đất chính như sau: 
 
3.2.2. Xác định các tải trọng tác dụng xuống hố đào 
 

Tải công trình lân cận đưa vào bài toán là 30 kN/m2. Tính 

toán chuyển vị tường vây bằng phần mềm Plaxis 
 
3.2.3. Các thông số đầu vào của mô hình tính toán được mô 

phỏng trong Plaxis 2D 
 
3.2.4. Vùng ảnh hưởng và phụ tải tác dụng  
3.2.5. Điều kiện mực nước ngầm 
 

Đối với bài toán áp dụng cho công trình thực tế xem mực nước 

ngầm là cố định theo tài liệu khảo sát địa chất (mực nước ngầm -1,8m); 
 

Trường hợp 1: Hố đào cách công trình lân cận 4m, chiều sâu -2m, -3,5m và -5m. 
 

- Đào đất đến cao độ -2m, lắp chống đỡ hố đào như cừ larsen 

U200, hệ thanh chống H300, hạ mực nước ngầm đến cao độ -2,5m 
 

- Đào đất đến cao độ -3,5m, hạ mực nước ngầm đến cao độ -

4,0m và kết hợp lắp hệ thanh chống H300. 
 

- Đào đất đến cao độ -5m, hạ mực nước ngầm đến cao độ -5,5m. 
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* Giai đoạn thi công đào đất đến cao độ -2,0m, lắp chống đỡ 

hố đào như cừ larsen U200 và hệ thanh chống H300. 
 

3.2.6. Trường hợp 2 Hố đào cách công trình lân cận 7 m, 

chiều sâu đào -2 m, -3,5 m và -5 m 
 

3.2.7. Trường hợp 3 Hố đào cách công trình lân cận 10 m, 

chiều sâu hố đào -2,0 m, -3,5 m và -5 m.  

3.2.8. Trường hợp 4 Tăng hoạt tải từ 30 kN/m2 lên 50 

kN/m2, chọn trường hợp bất lợi nhất là hố đào cách công trình 

lân cận 4,0m, chiều sâu hố đào tương tư các trường hợp trên -

2,0m, - 3,5m và -5,0m.  
Do nền đất yếu khi tăng hoạt tải lên 50 kN/m2, vòng ứng suất 

tại một điểm bất kỳ trong vật liệu tiếp tuyến với đường bao phá hoại 

Msf  1 hệ số ổn định vượt quá giớidẫnđếnpháhủyvậtliệu,vì 
 
hạn cho phép lực dính c’ và góc nội ma sát trong φ’, vì thế để tăng 

hoạt tải lên 50 kN/m2 thì gia cố cừ tràm dài L = 4,5 m, ngang 4,5m. 

Nhận xét: a. Trường hợp 1: Hố đào cách công trình lân cận 4,0m, 

chiều sâu -2,0m, -3,5m và -5,0m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.1: Biểu đồ tổng hợp chuyển vị ngang khoảng cách 4 m.  
- Chuyển vị ngang của tường vây cách công trình 4,0m so với 

hố đào theo mô hình của bài toán chuyển vị ngang dao động từ 
 

0,042m đến 0,045m< 200
H

 = 0,25m thỏa điều kiện hệ số an toàn 
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chuyển vị ngang. 
 

- Chuyển vị đứng (lún bề mặt) tăng theo chiều sâu hố đào dao 

động từ 0,341 m đến 0,347 m. 
 

b. Trường hợp 2: Hố đào cách công trình lân cận 7m, chiều 

sâu -2,0m, -3,5m và -5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.2: Biểu đồ tổng hợp chuyển vị ngang khoảng cách 7 m.  
- Khoảng cách công trình 7,0m so với hố đào: Ta nhận thấy 

 
khi tăng khoảng cách thì chuyển vị ngang của tường vây giảm theo 
 

chiều sâu hố đào dao động từ 0,040m đến 0,042m< H = 0,25m thỏa 
200   

điều kiện hệ số an toàn chuyển vị ngang,    
 

- Chuyển vị đứng (lún bề mặt) tăng theo chiều sâu hố đào dao 

động từ 0,455m đến 0,457m. 
 

c.Trường hợp 3: Hố đào cách công trình lân cận 10 m, 
 
chiều sâu -2,0 m, -3,5 m và -5 m. 
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Hình 3.3: Biểu đồ tổng hợp chuyển vị ngang khoảng cách 10 m. 
 

- Khoảng cách công trình 10m so với hố đào: Ta nhận thấy khi 

tăng khoảng cách thì chuyển vị ngang của tường vây giảm theo chiều 

sâu hố đào tương tự trường hợp 7m có chuyển vị dao động từ 0,038m 

xuống  còn  0,036m< H =  0,25m  thỏa  điều  kiện  hệ  số  an  toàn 
200 

chuyển vị ngang,  
    

- Chuyển vị đứng (lún bề mặt) tăng theo chiều sâu hố đào 

không đáng kể dao động từ 0,435m đến 0,436m. 
 

d. Trường hợp 4:Tăng hoạt tải lên từ 30 kN/m2 thành 50 

kN/m2 hố đào cách công trình lân cận 4 m, chiều sâu -2,0 m; -3,5m 

và -5 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.4: Biểu đồ tổng hợp chuyển vị ngang khoảng cách 4 m. 
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- Khi tăng hoạt tải từ 30 kN/m2 thành 50 kN/m2 chọn khoảng 

cách công trình 4,0m so với hố đào: Ta nhận thấy khi tăng hoạt tải từ 
 

30 KN/m2 thành 50 KN/m2 khoảng cách thì chuyển vị ngang của tường 

vây tăng theo chiều sâu hố đào có chuyển vị dao động từ 0,033m 

xuống còn 0,034m< H/200 = 0,25m thỏa điều kiện hệ số an toàn 

chuyển vị ngang, 
 

- Chuyển vị đứng (lún bề mặt) tăng theo chiều sâu hố đào 

không đáng kể dao động từ 0,279m đến 0,282m. 
 

3.3.   Tổng hợp, so sánh, nhận xét 
 

Bảng 3. 1: Tổng hợp chuyển vị ngang của các trường hợp thi công  

   Chuyển vị ngang Ux (m)  

Giai đoạn đào khoảng cách  khoảng cách  khoảng cách 

  4,0m  7,0m  10,0m 
       

H1 = -2,0m 45,61x10-3  42,38x10-3  38,27x10-3 

H2 = -3,5m 43,19 x10-3  40,96x10-3  37,07x10-3 

H3 = -5,0m 42,37x10-3  40,37x10-3  36,60x10-3 

Bảng 3. 21: Tổng hợp chuyển vị đứng của các trường hợp thi công. 
      

   Chuyển vị đứng Uy (m)  

Giai đoạn đào: khoảng cách  khoảng cách  khoảng cách 

  4,0m  7,0m  10,0m 
       

H1 = -2,0m 341,82x10-3  455,67x10-3  435,52x10-3 

H2 = -3,5m 346,10x10-3  456,88x10-3  436,23x10-3 

H3 = -5,0m 347,95x10-3  457,65x10-3  436,79x10-3 

 
Qua 03 trường hợp nêu trên xét thấy: 

 
- Khoảng cách công trình càng gần với hố đào thì chuyển vị 

ngang tăng, nhưng đảm bảo thỏa điều kiện hệ số an toàn chuyển vị 

ngang. 
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- Chuyển vị ngang giảm theo độ sâu hố đào. 
 

- Chuyển vị đứng (lún bề mặt) không thay đổi nhiều qua các 

trường hợp nhưng chuyển vị đứng tăng theo chiều sâu hố đào. 
 
Bảng 3.3: Tổng hợp chuyển vị ngang của trường hợp thi công tăng  

hoạt tải lên 50 kN/m2 hố đào cách công trình lân cận 4 m. 

Giai đoạn đào: 
Chuyển vị ngang Ux (m) 

khoảng cách 4,0 m   
   

H1 = -2,0m 33,71x10-3 

H2 = -3,5m 34,61 x10-3 

H3 = -5,0m 34,05x10-3 

 
 

- Khi tăng hoạt tải từ 30 kN/m2thành 50 kN/m2(có gia cố cừ 

tràm) thì chuyển vị ngang tăngtheo chiều sâu hố đào nhưng không 
 

đáng kể dao động từ từ 33,71x10-3m xuống còn 34,05x10-3m. 

Bảng 3.4: Tổng hợp chuyển vị đứng của của trường hợp thi công 
 

tăng hoạt tải lên 50 kN/m hố đào cách công trình lân cận 4 m.  

Giai đoạn đào: 
Chuyển vị đứng Uy (m) 

khoảng cách 4,0 m   
   

H1 = -2,0m 279,60 x10-3 

H2 = -3,5m 280,74 x10-3 

H3 = -5,0m 282,20 x10-3 

 

- Khi tăng hoạt tải từ 30 kN/m
2
thành 50 kN/m

2
(có gia cố cừ tràm) 

thì chuyển vị đứng (lún bề mặt) tăng theo chiều sâu hố đàonhưng không 

đáng kể dao động từ 279,60 x10-3 m lên282,20 x10-3 m.  
3.4.   Kết luận chương 3 
 

Qua chương 3 từ công trình thực tế có báo cáo khảo sát địa 

chất công trình, theo phần mềm Plaxis 2D ta tính toán được chuyển 

vị ngang tường vây, chuyển vị đứng (lún bề mặt). 



19 
 

Từ các kết quả tính toán trên theo thực tế công trình thay đổi 

khoảng cách tác động lên hố đào từ 4 m, 7 m và 10 m ta thấy được 

chuyển vị tường vây tăng theo chiều hướng bất lợi cho công trình thi 

công nhưng giảm theo chiều sâu hố đào và chuyển vị đứng (lún bề 

mặt) tăng nhưng không đáng kể. 
 

Trường hợp tăng hoạt tải có gia cố nền móng thì chuyển vị 

ngang và chuyển vị đứng tăng theo chiều sâu hố đào nhưng không 

đáng kể. 
 

Qua các nội dung phân tích trên ta đưa ra được hướng thiết kế 

theo từng trường hợp cụ thể và biện pháp thi công hợp lý để thi công 

công trình đạt chất lượng và độ an toàn cao. 

 

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 
 
4.1 Kết luận 
 

Qua kết quả tính toán chuyển vị ngang tường vây, chuyển vị 

đứng (lún bề mặt) hố đào theo mô hình Plaxis 2D như sau: 
 

- Khoảng cách công trình so với hố đào càng gần thì chuyển vị 

ngang tăng theo độ sâu thi công hố đào nhưng chuyển vị ngang giảm 

theo chiều sâu hố đào từng giai đoạn và chuyển vị đứng (lún bề mặt) 

tăng nhưng không đáng kể. 
 

- Chuyển vị đứng (lún bề mặt) chuyển vị lún tăng theo chiều 

sâu hố đào nhưng không thay đổi nhiều qua các trường hợp khoảng 

cách hoạt tải so với hố đào. 
 

- Trường hợp tăng hoạt tải có gia cố nền móng thì chuyển vị 

ngang và chuyển vị đứng tăng theo chiều sâu hố đào nhưng không 

đáng kể. 
 
4.2   Kiến nghị 
 

Qua các nội dung trên ta đưa ra được hướng thiết kế theo từng 
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trường hợp cụ thể và biện pháp thi công hợp lý để thi công công trình 

đạt chất lượng và đảm bảo độ an toàn. 
 

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất yếu nói 

chung, riêng tỉnh Đồng Tháp có bề dày lớp đất yếu trung bình 5 m 

đến 6 m nên khi tính toán cho công trình hố đào > 5 m có công trình 

lân cận tải trọng lớn nên đơn vị tư vấn thiết kế phải tính toán lại vật 

liệu tường vây và thanh chống cho hợp lý. 
 

Phân tích ổn định và so sánh hiệu quả kinh tế cho nhiều loại 

tường vây khác nhau như tường vây bằng cọc xi măng đất, cọc bê tông... 

Qua các mô hình Plaxis 2D so sánh với nhau chưa đảm bảo độ 

chính xác cao cần quan trắc thực tế kiểm chứng mô hình trên từ đó 

đưa ra đánh giá hợp lý. 
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