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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “NGHIÊN CỨU ĐỀ 

XUẤT GIẢI PHÁP NỀN MÓNG HẠNG MỤC BỂ CHỨA CHẤT 

LỎNG THUỘC DỰ ÁN KHO - CẢNG TỔNG HỢP HÓA SINH 

VÀM CỎ, ĐỒNG NAI” là kết quả của quá trình nghiên cứu của 

riêng tôi và được sự hướng dẫn của PGS.TS.Tô Văn Lận. Các nội 

dung nghiên cứu, kết quả trong luận văn này là trung thực và chưa 

công bố dưới bất kì hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các 

bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính 

tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu 

tham khảo. 

Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh 

giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều 

có trích dẫn và chú thích nguồn gốc. 

Nếu phát hiện có bất kì sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về nội dung luận văn của mình. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2020.
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Với sự đa dạng về hình thức cũng như mục đích sử dụng, bể 

chứa cũng là một công trình xây dựng, phục vụ cho công tác lưu trữ 

các sản phẩm dầu, khí hoá lỏng, nước, axít, hóa chất công 

nghiệp...Nhiều giải pháp kết cấu móng được người thiết kế và thi 

công sử dụng. 

Các công trình bể chứa thường được xây dựng ở các vùng 

ven sông, ven biển, thuận tiện cho việc nhập xuất nguyên nhiên liệu. 

Nơi có nền đất yếu với chiều dày khá lớn, do vậy, giải pháp gia cố 

nền rất được quan tâm trong việc thiết kế xây dựng công trình. So 

với các công nghệ móng cọc khác, công nghệ móng cọc XMĐ có thể 

tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ ngay dưới chân công trình, góp 

phần giảm đi chi phí đáng kể. 

 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống cơ sở lý thuyết tính toán cọc bê tông ly tâm ứng 

suất trước theo TCVN 10304:2012 và cọc XMĐ trong công trình xây 

dựng hiện nay. 

- Ứng dụng tính toán bể chứa chất lỏng thuộc dự án Kho - 

Cảng tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ, Đồng Nai theo 2 phương án: cọc 

bê tông ly tâm ứng suất trước và cọc XMĐ. Nghiên cứu vai trò và 

ảnh hưởng của cọc XMĐ trên cơ sở đó đề xuất giả thiết và mô hình 

tính toán thích hợp khi ứng dụng cọc XMĐ gia cố nền bể chứa chất 

lỏng xây dựng trên đất yếu, đề xuất lựa chọn phương án tối ưu, phù 
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hợp với tình hình địa chất và quy mô của hạng mục bể chứa chất 

lỏng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phân tích ổn định bể chứa 

chất lỏng được gia cố bằng cọc XMĐ. 

Phạm vi nghiên cứu: cơ sở lý thuyết tính toán kết cấu cọc, 

sức chịu tải của cọc, ứng dụng tính toán công trình bể chứa chất lỏng 

của dự án kho - cảng tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ, Đồng Nai. 

 

4. Phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của 

đề tài 

a. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập các tài liệu và nghiên cứu lý thuyết: Tiêu chuẩn 

thiết kế trong và ngoài nước, tài liệu, báo cáo khoa học, giáo trình 

hướng dẫn tính toán thiết kế xử lý nền đất bằng cọc bê tông ly tâm 

ứng suất trước và cọc XMĐ. 

Xử lí và phân tích số liệu các kết quả tính toán và so sánh kết 

quả sử dụng giải pháp cọc XMĐ gia cố nền bể chứa chất lỏng. 

b. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

Làm rõ một phương án xử lý nền đất yếu khi xây dựng công 

trình nói chung và công trình bể chứa chất lỏng nói riêng. Từ đó, có 

thể áp dụng kết quả nghiên cứu để lựa chọn giải pháp thiết kế, thi 

công gia cố nền bể chứa chất lỏng theo công nghệ cọc XMĐ tại Việt 

Nam. 
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5. Dự kiến bố cục luận văn  

Mở đầu 

Chương 1: Tổng quan về các loại bể chứa và giải pháp xử lý 

nền móng các công trình bể chứa chất lỏng hiện nay. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tính toán nền gia cố bằng cọc 

XMĐ; Qui trình thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng cọc XMĐ. 

Chương 3: Ứng dụng tính toán xử lý nền bể chứa chất lỏng 

thuộc dự án Kho - Cảng tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ, Đồng Nai. 

Kết luận - Kiến nghị

Chương 1. TỔNG QUAN CÁC LOẠI BỂ CHỨA VÀ GIẢI 

PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG CÁC CÔNG TRÌNH BỂ CHỨA CHẤT 

LỎNG HIỆN NAY 

 

1.1. Tổng quan về bể chứa  

1.1.1. Phân loại và cấu tạo bể chứa     

1.1.1.1. Bể chứa hình cầu, hình giọt nước      

a. Bể chứa hình cầu 

b. Bể chứa giọt nước 

1.1.1.2. Bể chứa hình trụ      

1.1.1.3. Một số dạng khác      

Ngoài ra, bể chứa còn được phân loại theo chiều cao (bể 

ngầm, bể nửa ngầm, bể nổi, bể ngoài khơi nổi trên mặt nước,...), theo 

áp suất (bể cao áp, bể áp trực trung bình, bể áp thường,.., theo vật 

liệu (bể kim loại thép, bể phi kim như composite, nhựa, bê tông,...). 
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1.1.2. Nhu cầu và tình hình xây dựng các công trình bể chứa ở Việt 

Nam      

Bể chứa bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào đầu thể kỷ XX. 

Sau khi đất nước độc lập, nhu cầu sử dụng bể chứa ngày càng tăng, 

nhằm đáp ứng phục vụ cho mục đích dân sự, công nghiệp và quốc 

phòng - an ninh như bể chứa nước, xăng dầu, khí hóa lỏng. Bể chứa 

chủ yếu tập trung và phổ biến ở Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần 

Thơ, Vũng Tàu và mới đây nhất là khu lọc hóa dầu Dung Quất - 

Quảng Ngãi.  

 

1.2. Một số giải pháp xử lý nền móng bể chứa chất lỏng hiện nay 

1.2.1. Giải pháp móng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn   

a. Phương án cọc ép 

b. Phương án cọc đóng 

1.2.2. Giải pháp cọc xi măng đất     

1.2.3. Một số giải pháp khác     

1.2.3.1. Phương án cọc khoan nhồi: 

1.2.3.2. Phương án gia cố nền bằng bấc thấm: 

1.2.3.3. Phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát 

1.3. Kết luận chương 1 

Trong chương này học viên đã nêu được tổng quan về 

các loại bể chứa và cấu tạo của bể chứa. Đồng thời khái quát tình 

hình xây dựng, cũng như giải pháp xử lý nền móng các công 

trình bể chứa chất lỏng ở nước ta hiện nay. 
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Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH TOÁN NỀN GIA 

CỐ BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT; QUI TRÌNH THIẾT KẾ, THI 

CÔNG, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC XI MĂNG ĐẤT 

 

2.1. Tổng quát về cọc xi măng đất  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển cọc xi măng đất    

2.1.2. Những ứng dụng chính của cọc xi măng đất 

2.2. Các quan điểm thiết kế cọc xi măng đất  

2.2.1. Theo quan điểm cọc xi măng đất làm việc như cọc cứng 

[15], [17] 

Nền đất chứa nhiều cát và với trình độ thi công đảm bảo, 

lượng xi măng trộn vào nền với tỷ lượng lớn, cọc XMĐ có thể đạt 

cường độ cao hơn nhiều so với nền đất xung quanh nên có thể xem 

các cọc XMĐ như cọc cứng để tính toán.  

2.2.2. Theo quan điểm làm việc như nền tương đương [16]   

Nền đất sau gia cố được xem là một hệ (đất - cọc XMĐ - 

đất). Khi tính ta quy đổi hệ này thành một nền tương đương có các 

đặc trưng cơ lý: mô đun đàn hồi tương đương Etd, lực dính đơn vị 

tương đương ctd, góc ma sát trong tương đương φtd, khối lượng thể 

tích tương đương ρtd.... phụ thuộc vào đặc trưng cơ lý của đất - cọc 

XMĐ và dạng bố trí cọc XMĐ. 

2.3.3.1. Theo quan điểm hỗn hợp của Viện Công nghệ châu Á [3] 

2.3.3.2. Theo tiêu chuẩn châu Âu [13], [18], [19] 

2.3.3.3. Theo tiêu chuẩn Thượng Hải -Trung Quốc [16] 
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2.3. Thiết kế nền gia cố cọc xi măng đất  

2.3.1. Nguyên tắc chung  

2.3.2. Tính toán về sức chịu tải  

Sau khi nền đất yếu được xử lý bằng cọc XMĐ, áp lực phân 

bố tác dụng lên đầu cọc và nền đất yếu xung quanh: 

 
;

1

col soil
col soil

soil col

col

Ep

E E
a a

E


 


 

 

                   (2.20) 

Cường độ chịu tải của nền đất dưới khối móng gia cố cọc 

XMĐ: 

1
0.5a c qq B N cN DN

FS
               (2.21) 

Kết quả kiểm toán sức chịu tải nền đất sau khi xử lý, áp lực 

phân bố tác dụng lên đầu cọc phải nhỏ hơn cường độ kháng nén thiết 

kế của cọc. 

 

2.3.3. Tính toán về độ lún  

Theo tiêu chuẩn TCVN 9403:2012, độ lún tổng, S, của nền 

gia cố được xác định bằng tổng độ lún của bản thân khối gia cố và độ 

lún của đất dưới khối gia cố:  

S = S1 + S2                                                          (2.22) 

 Độ lún của bản thân khối gia cố, S1 

 
1

1c p

qh
S

aE a E


 
                                      (2.23) 

 Độ lún của nền đất dưới khối gia cố S2 được tính theo 
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nguyên lý cộng lún từng lớp (TCVN 9362:2012 - Phụ lục 3).  

Để thiên về an toàn, tải trọng (q) tác dụng lên đáy khối gia cố 

xem như không thay đổi suốt chiều cao của khối. 

2

qh
S

E
                                           (2.24) 

Đối với nền cát, độ lún S2 chỉ bao gồm độ lún tức thời, xảy ra 

ngay trong quá trình thi công san nền.  

Đối với nền sét, độ lún S2 của nền đất dưới khối gia cố được 

tính toán theo lý thuyết cố kết thấm Tezaghi như sau: 

S2 = Si + Sc + Ss                                     (2.25) 

Độ lún tức thời (Si)  

Si = (m-1)Sc                    (2.26) 

Độ lún cố kết sơ cấp Sc được tính toán theo phương pháp 

tổng các lớp phân tố với công thức sau: 

 Trường hợp cố kết trước nhẹ: 

1 0

log log
1

i i in
pzi ii z vz

c r ci i i
i z pz

h
S C C

e

  

 

 
  

   
            (2.27) 

 Trường hợp cố kết trước nặng: 

1 0

log
1

i in
ii z vz

c ci i
i vz

h
S C

e

 



 
  

  
                           (2.28) 

 Trường hợp dưới cố kết: 

1 0

log
1

i in
ii z vz

c ci i
i pz

h
S C

e

 



 
  

   
                           (2.29) 
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Độ lún cố kết thứ cấp Ss: 

 
1

. .log /
1

s a p

p

S C h t t
e




           (2.30) 

Độ lún cố kết sơ cấp Ss được thừa nhận chỉ xảy ra sau khi lún 

cố kết sơ cấp kết thúc và độ cố kết đạt 100%. 

Độ lún cố kết theo thời gian S2(t) được tính toán theo lý 

thuyết cố kết thấm cho trường hợp thoát nước theo phương thẳng 

đứng: 

2( ) c vS t S U                                       (2.1) 

( )v vU f T               (2.2) 

2

tb

v
v

C
T t

H
                   (2.3) 

2
tb a
v

i

vi

H
C

h

C


 
 
  


               (2.4) 

2.4. Thi công và kiểm tra chất lượng nền gia cố cọc xi măng đất  

2.4.1. Các phương pháp thi công cọc xi măng đất  

2.4.1.1. Công nghệ trộn khô. 

2.4.1.2. Công nghệ trộn ướt 

2.4.2. Kiểm tra chất lượng công tác thi công cọc xi măng đất 

2.4.2.1. Yêu cầu về thiết bị 

2.4.2.2. Kiểm soát trong quá trình thi công 
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2.4.2.3. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng sau khi thi công 

2.5. Kết luận chương 2  

Trong chương này học viên đã trình bày tổng quát về cọc 

XMĐ. Phân tích, trình bày phạm vi áp dụng cọc XMĐ, quá trình 

hình thành và tăng cường độ theo thời gian của cọc XMĐ. Trình bày 

và đánh giá các quan điểm về lý thuyết tính toán đối với cọc XMĐ từ 

đó lựa chọn phương pháp phù hợp để áp dụng trong tính toán thiết kế 

cọc XMĐ. Đồng thời đã mô tả công nghệ và trình tự thi công cọc 

XMĐ. 

 

Chương 3. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN XỬ LÝ NỀN BỂ 

CHỨA CHẤT LỎNG THUỘC DỰ ÁN KHO - CẢNG TỔNG HỢP 

HÓA SINH VÀM CỎ, ĐỒNG NAI 

3.1. Tổng quát 

3.2. Giới thiệu về dự án 

3.2.1. Sơ bộ về kiến trúc, quy mô dự án và hạng mục bể chứa  

3.2.2. Đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. 

Mặt cắt địa 

chất khu 

vực thi 

công bể 

chứa hóa 

chất dự án 

Kho – 

Cảng tổng 

hợp hóa 

sinh Vàm 

Cỏ - Đồng 

Nai 
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3.2.3. Xác định tải trọng tác dụng xuống móng  

3.2.3.1. Tải trọng trọng lượng bản thân bể chứa 

Tỷ trọng chất chứa (dầu hóa dẻo cao su RPO) 
31,01 /T m   

Đường kính bể:                                                         Dbể=21 m 

Chiều cao bể:                                                       Hbể=16,58 m   

Bán kính mái bể:                                                     Rr=31,5 m   

Trọng lượng bản thân bể khi không chứa sản phẩm: 

Gbể=130,8 T 

Dầm vòng có tác dụng truyền lực từ thành bể xuống đài cọc: 

Kích thước dầm vòng được chọn:                           B=0,45 m 

Đường kính ngoài dầm vòng                                Dn=21,5 m 

Đường kính trong dầm vòng                                  Dt=20,6 m 

Chiều cao dầm vòng được chọn:                          Hdv=0,7 m 

Đường kính đài cọc                                                  D=21,5 m 

Chiều cao đài cọc                                                      Hd=0,5 m 

3.2.3.2. Tải trọng tác dụng xuống móng



 

 

 
 

 

Bảng 3.1: Trường hợp tải trọng tính toán 

BỒN 5000 m
3
 

Trường 

hợp tải 

trọng 

Tổ hợp 
N

tt 

(kN) 

M
tt

x 

(kN.m) 

M
tt

y 

(kN.m) 

Q
tt

x 

(kN) 

Q
tt

y 

(kN

) 

Nmax, Mxtu, 

Mytu, Qxtu, 

Qytu 

COMB3 
68906,

82 
0 

0,0008

67 
0 0 (TT+1,2LL

+1ALN) 

Mxmax, My 

tu
, Ntu, Qx

tu
, 

Qy
tu
 

COMB4 
68108,

59 
0,216 

-

3179,2 
-340 0 TT+1,2GX

+1ALN 

 

Bảng 3.2: Trường hợp tải trọng tiêu chuẩn 

BỒN 5000 m
3
 

Trường 

hợp tải 

trọng 

Tổ hợp 
N

tc 

(kN) 

M
tc

x 

(kN.m) 

M
tc

y 

(kN.m) 

Q
tc

x 

(kN) 

Q
tc

y 

(kN) 

Nmax, Mxtu, 

Mytu, Qxtu, 

Qytu 

COMB3 
59918,

97 
0 

0,0007

54 
0 0 (TT+1,2LL

+1ALN) 

Mxmax, My 

tu
, Ntu, Qx

tu
, 

Qy
tu

 

COMB4 
59224,

86 
0,19 

-

2764,5

2 

-

295,

39 

0 TT+1,2GX

+1ALN 
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3.3. Tính toán nền móng theo giải pháp cọc xi măng đất 

3.3.1. Lựa chọn các thông số cho cọc đất xi măng 

Căn cứ vào tải trọng khai thác, điều kiện địa chất công trình, 

kết quả thi công cọc thử và thực tế thi công cọc XMĐ tại các các dự 

án trong khu vực lận cận, chọn các thông số thiết kế cọc XMĐ sau: 

 Đường kính cọc d = 0,8 m 

 Tiết diện ngang cọc Acol = 0,5024 m
2
 

+ Kích thước khu xử lý nền B = 21,5 m; L = 21,5 m 

 Chiều dài cọc trong lớp đất yếu D = 20 m 

 Khoảng cách cọc s = 1,2 m 

 Cường độ kháng cắt vật liệu cọc c = 80 T/m
2
 

 Cường độ kháng nén vật liệu cọc c = 150 T/m
2
 

 Cao độ đầu cọc -0,4 m 

+ Cao độ mũi cọc -20,5 m 

Tham khảo Phụ lục C, TCVN 9906-2013, Công trình thủy 

lợi – Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting, địa 

điểm Cà Mau có các chỉ tiêu địa chất gần giống với chỉ tiêu địa chất 

công trình tại bảng 3.1, cọc thi công tại hiện trường với hàm lượng xi 

măng 300kg/m
3
 cọc thì cường độ kháng nén 1 trục qu

28
=154,1T/m

2
. 

Vậy chọn hàm lượng xi măng 300kg/m
3
 cọc để thi công cọc XMĐ 

D800, chiều dài cọc L=20m để đạt được tối cường độ kháng nén vật 

liệu tối thiểu c = 150 T/m
2
. 

3.3.2. Tính toán về cường độ  

3.3.2.1. Tải trọng 

Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên nền 19 T/m
2
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3.3.2.2. Thông số tính toán cọc xi măng đất 

Tỷ số diện tích: 
0,5024 241

0,33
362,9

C

T

A
a

A


  


 

Sức kháng cắt tương đương (
eqC ) của khối xử lí: 

2. (1 ). 27,02 /tb

eq col soilC C a a C T m     

Modul đàn hồi tương đương (Eeq) của khối xử lí: 

2. (1 ). 3398,17 /eq col soilE E a a E T m     

3.3.2.3. Kiểm tra điều kiện ổn định 

a. Cường độ chịu tải tại bề mặt khối xử lý nền 

Bảng 3.5: Kết quả kiểm tra cường độ cọc XMĐ  

  Áp lực phân bố (T/m
2
)  Cường độ (T/m

2
) Kiểm tra 

Cọc XMĐ 44,71 150 Đạt 

 

b. Cường độ chịu tải của đất nền phía dưới khối xử lí 

2

2 1

1
0,5 32,9 /a c qq B N cN DN T m

FS
        

Áp lực phân bố < Cường độ chịu tải (Đạt) 

3.3.3. Tính toán về độ lún 

3.3.3.1. Độ lún của nền xử lý cọc đất xi măng 

Độ lún của nền đất xử lí: 
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1 11,26

1col soil eq

pH pH
S cm

aE a E E
  

 
   

Độ lún S1 của khối xử lí nền sẽ kéo dài theo thời gian và đạt 

100% tổng độ lún sau 12 năm  

 

3.3.3.2. Độ lún của nền dưới khối xử lí cọc xi măng đất 

 Độ lún tức thời: 

( 1) (1.1 1) 284,2 28,42i cS m S mm       

 Độ lún cố kết thứ cấp 

Độ lún cố kết thứ cấp chỉ bắt đầu sau khi kết thúc lún cố kết 

sơ cấp và độ lún cố kết đạt giá trị U=100%. Như vậy, lún cố kết thứ 

cấp sẽ không xảy ra trong thời gian khai thác dự án. 

 Độ lún tổng cộng: 

S=S1+Si+Sc=11,3+2,8+13,36=27,46cm 

 

3.4. Tính toán nền móng theo giải pháp móng cọc BTCT đúc sẵn 

3.4.1. Lựa chọn các thông số cho cọc.  

Chọn cọc loại PHC, cấp A 

Đường kính ngoài: D=350mm 

Bề dày thành cọc: t=60mm 

Đường kính trong: d=230mm 

3.4.2. Tính toán về cường độ  

3.4.2.1. Xác định sức chịu tải của cọc  

3.4.2.1.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 
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3.4.2.1.2. Sức chịu tải cực hạn theo chỉ tiêu cơ lí đất nền. 

3.4.2.1.3. Sức chịu tải cực hạn theo chỉ tiêu cường độ của đất nền. 

3.4.2.1.4. Sức chịu tải cực hạn theo kết quả xuyên tiêu chuẩn 

Tổng hợp và lựa chọn sức chịu tải cho phép của cọc 

Các loại sức chịu tải đã tính toán cho kết quả như sau: 

-Sức chịu tải theo cường độ vật liệu:                 Rvl= 2380 kN 

-Sức chịu tải theo chỉ tiêu cơ lý:                  Rc1= 1328,33  kN 

-Sức chịu tải theo chỉ tiêu cường độ:           Rc2= 2420,57  kN 

-Sức chịu tải theo kết quả xuyên tiêu chuẩn:  Rc3= 1402,6 kN 

Chọn giá trị sức chịu tải nhỏ nhất Rc1 = 1328,33  kN để tính 

toán. 

Sức chịu tải cho phép của cọc. 

0
,

1,15
1328,33 909,27

1,2 1,4
ctk c u

n k

R R kN


 
   


 

Kiểm tra sự phù hợp của sức chịu tải theo cường độ vật liệu bằng 

cách xét tỷ số 
2380

2,62 2
909,27

V

ctk

R

R
   ; Tỷ số này trong khoảng từ 

2÷3, điều kiện cọc không bị phá hoại trong quá trình hạ cọc vào trong 

đất. 

3.4.2.2. Xác định số lượng cọc, bố trí cọc trong móng cho bồn 

5000m
3
 

Số lượng cọc trong móng: 
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68907
1,3 98,6

909

tt

c

ctk

N
n

R
     cọc 

Sơ bộ chọn 129 cọc và bố trí cọc như trên mặt bằng. 

Khoảng cách cọc và kích thước thực tế của đài theo hình 3.4. 

3.4.2.3. Kiểm tra điều kiện áp lực xuống cọc  

Điều kiện kiểm tra: 

tt tt

max c ctk

tt

min

p P R

p 0

  




 

 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp COMBO3 

 Kiểm tra phản lực đầu cọc với tổ hợp COMBO4 

3.4.2.4. Kiểm tra điều kiện áp lực của đất nền tại mặt phẳng mũi 

cọc  

max 1,2

tc

tb M

tc

M

p R

p R

 




 

3.4.2.4.1. Xác định kích thước của móng khối quy ước. 

3.4.2.4.2. Trọng lượng khối móng quy ước 

3.4.2.4.3. Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của các lớp đất dưới 

móng khối quy ước 

3.4.3. Tính toán về độ lún 

Độ lún tổng cộng: 

9,25 10
n

i i
gh

l i

p h
S cm S cm

E
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Thỏa mãn điều kiện về độ lún giới hạn. 

3.5. Tổng hợp, so sánh. Đề xuất phương án nền móng tối ưu 

3.5.1. Tổng hợp kết quả tính toán của 2 phương án 



 

 

 
 

 

Bảng 3.18: Bảng tổng hợp kết quả tính toán của 2 phương án 

  Cọc xi măng đất D800, L=20m, 

số lượng: 241 cọc 

Cọc BTCT ly tâm D350, 

L=36m, số lượng: 129 

cọc 

Về 

cường 

độ 

Áp lực phân bố lên đầu cọc vầ 

nền đất xung quanh 
244,71 /col T m 

26,11 /soil T m   

Cường độ kháng nén vật liệu cọc  
2150 /c T m   

Kết quả kiểm tra sức chịu tải nền 

đất 

col c   thõa mãn 

Sức chịu tải thiết kế của 

cọc: 

90.2ctkR T  

Sự làm việc của cọc 

trong nhóm 

hom 8913

6890.7

n tt

tt

R T N

N T

 


 

Điều kiện kiểm tra áp 

lực đất nền tại mặt 

phẳng mũi cọc thỏa 

mãn: 

max 1,2

tc

tb M

tc

M

p R

p R

 




 

Về 

biến 

dạng 

lún 

+ Độ lún S1 của khối xử lí nền là 

11,26 cm. Độ lún S1 của khối xử 

lí nền sẽ kéo dài theo thời gian 

và đạt 100% tổng độ lún sau 12 

năm 

+ Độ lún Sc của các lớp đất phía 

+ Độ lún tổng cộng: 

S = 9.25cm < Sgh=10cm 

 



 

 

 
 

 

dưới khối xử lí nền là 28,42cm 

+Độ lún tức thời: Si=2,8cm 

+ Độ lún St
30

 của các lớp đất 

phía dưới xảy ra trong thời gian 

khai thác dự án (30 năm) là 

13,36cm 

+Độ lún tổng cộng: 

S= S1+Si +Sc=11,3 + 2,8 +13,36 

=27,46cm 

 

3.5.2. Khái toán sơ bộ về kinh phí cho 2 phương án 

Bảng 3.19: Giá thành đóng cọc BTCT đúc sẵn D350 

S

T

T 

Mã 

hiệu 
Tên công tác 

Đơ

n vị 

Khối 

lượn

g 

Đơn 

giá 

(VN

Đ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
AC.16

615 

Đóng cọc BTCT 

dự ứng lực trên 

mặt đất bằng búa 

máy có trọng 

lượng đầu búa từ 

7T đến <=10T, 

chiều dài cọc 

>24m, kích thước 

cọc D350, đất cấp 

I 

100

m 

46,4

4 

41.8

64.9

68 

1.944.209.11

3,92 



 

 

 
 

 

2 
AC.29

361 

Nối cọc BTCT dự 

ứng lực, kích 

thước cọc D350 

mối 

nối 
387 

300.

000 

116.100.000 

 

Tổng cộng 

2.060.309.11

3,92 

 

Bảng 3.20: Giá thành cọc xi măng đất 

ST

T 

Mã 

hiệu  
Tên công tác 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 

AC.

412

23 

Làm cọc XMĐ 

đường kính 800 

bằng phương 

pháp phun ướt, 

hàm lượng xi 

măng 300kg/m3 

m 
4.950,

50 

561.04

4 

2.777.448

.322 
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3.5.3. Nhận xét, đề xuất phương án  

So với phương án sử dụng cọc BTCT để gia cường nền đất 

yếu, công nghệ cọc XMĐ có ưu điểm khi áp dụng trong xử lí nền 

móng công trình, đặc biệt cho nền đất yếu không đồng nhất. Nổi bật 

là khả năng xử lý sâu (đến 50m), thích hợp với các loại đất yếu (từ 

cát thô cho đến bùn yếu), thi công được cả trong điều kiện nền ngập 

sâu trong nước hoặc điều kiện hiện trường chật hẹp, không gây ô 

nhiễm môi trường do tận dụng đất tại chỗ làm vật liệu cọc, thi công 

nhanh, công nghệ thi công đơn giản, không có yếu tố rủi ro cao.  

Tuy nhiên, để đề xuất phương án nền móng hợp lí cho hạng 

mục bể chứa chất lỏng Vàm Cỏ - Đồng Nai, ta cần phải xem xét các 

yếu tố về mặt kỹ thuật, chỉ tiêu kinh tế, khả năng, điều kiện thi công 

thực tế ngoài công trình.  

Xét về kỹ thuật, cả hai phương án đều đạt yêu cầu về cường 

độ, đủ khả năng chịu lực của tải trọng công trình bể chứa bên trên; về 

biến dạng độ lún, phương án cọc BTCT DUL D350 có độ lún thỏa 

mãn yêu cầu độ lún giới hạn, phương án cọc XMĐ D800 có độ lún 

hơn độ lún cọc BTCT và không thỏa yêu cầu độ lún giới hạn. 

Xét về kinh tế, thông qua việc lập bảng khái toán chi phí giá 

thành thi công cọc, phương án cọc XMĐ D800 có giá thành cao hơn 

phương án cọc BTCT DUL D350 là 25,8%, chưa có ưu điểm về giá 

thành. 

Như vậy, phương án cọc XMĐ D800, chiều dài cọc L=20m, 

bố trí khoảng cách cọc d=1,2m là chưa hợp lý về mặt kỹ thuật và 

kinh tế tại hạng mục bể chứa hóa chất RPO tại kho cảng tổng hợp 
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Vàm Cỏ- Đồng Nai. Phương án BTCT DUL D350, chiều dài cọc 

L=36m, khoảng cách cọc 1,75m là phương án hợp lý hơn sau khi so 

sánh các chỉ tiêu. 

3.6. Kết luận chương 3 

Trong chương này học viên đã nghiên cứu tính toán công 

trình cụ thể theo 2 phương án: cọc bê tông ly tâm ứng suất trước và 

cọc XMĐ. Sợ bộ chọn được khoảng cách gia cố và các thông số của 

cọc XMĐ trong gia cố nền công trình bể chứa chất lỏng thuộc dự án 

Kho-cảng tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ, Đồng Nai. Đồng thời khái 

toán sơ bộ về kinh phí cho 2 phương án. 

 

KẾT LUẬN  KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Luận văn “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nền móng hạng 

mục bể chứa chất lỏng thuộc dự án Kho- Cảng tổng hợp hóa sinh 

Vàm Cỏ, Đồng Nai” đã hoàn thành với những nội dung sau: 

- Đã hệ thống được phương pháp xử lí nền đất yếu bằng cọc 

XMĐ, công nghệ thi công cọc XMĐ hiện nay trên thế giới và khả 

năng ứng dụng của cọc XMĐ vào nền móng và xử lí nền đất yếu 

trong xây dựng công trình ở Việt Nam; 

-Tổng hợp cơ sở lý thuyết và nguyên lí tính toán cọc XMĐ 

gia cố nền cho công trình dân dụng và công nghiệp nói chung và cho 

bể chứa chất lỏng nói riêng. Đã trình bày ví dụ áp dụng cho vùng địa 

chất cụ thể. 

-Đã trình bày ví dụ áp dụng tính toán cho vùng địa chất cụ 
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thể, đồng thời tính sơ bộ chi phí thi công 2 phương án cọc, là tài liệu 

tham khảo cho việc tính toán cọc XMĐ ở những vùng có địa chất 

tương tự. 

Sau khi tính toán, so sánh 2 phương án cọc, học viên rút ra 

các kết luận: Với tải trọng tác dụng truyền xuống nền móng và điều 

kiện địa chất tại khu vực hạng mục bể chứa hóa chất RPO thuộc dự 

án kho cảng tổng hợp Vàm Cỏ - Đồng Nai, phương án cọc XMĐ 

D800, chiều dài cọc L=20m, bố trí khoảng cách cọc d=1,2m là chưa 

hợp lý về mặt kỹ thuật và kinh tế. Phương án BTCT DUL D350, 

chiều dài cọc L=36m, khoảng cách cọc 1,75m là phương án hợp lý 

hơn sau khi so sánh các tiêu chí về kỹ thuật và kinh tế. 

4.2. Kiến nghị 

Sự bố trí hợp lí của hệ cọc, lựa chọn đường kính và chiều dài 

cọc XMĐ ảnh hưởng đến sự làm việc hiệu quả của hệ cọc XMĐ. 

Cần tiếp tục nghiên cứu lựa chọn các tham số chính này để tính toán 

nhằm mục đích giảm độ lún và chi phí giá thành thi công, có thêm 

giải pháp gia cố nền cọc XMĐ, là tài liệu tham khảo bổ ích cho 

người thiết kế trong bước thiết kế cơ sở các công trình có sử dụng 

cọc XMĐ để xử lí nền bể chứa chất lỏng. 

Nghiên cứu sự làm việc chung của bản đáy và cọc để có thể 

đưa ra một mô hình hoàn chỉnh hơn trong việc tính toán sự phân chia 

nội lực cho bản đáy và cho cọc, từ đó đưa ra phương pháp tính toán 

biến dạng (độ lún) một cách chính xác hơn, có thể áp dụng vào cho 

nhiều công trình xây dựng, đặc biệt với các công trình vừa và cao 

tầng và hiệu qủa kinh tế mà nó mang lại là rất lớn.
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