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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tường cọc bản (TCB) là một dạng đặc biệt của công 

trình tường chắn đất, thông thường được sử dụng để bảo vệ 

các công trình xây dựng ở ven sông kết hợp với việc chống 

xói lở bờ sông.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chính của đề tài ở đây là nghiên cứu một số yếu tố 

có thể có ảnh hưởng đến sự làm việc của hệ TCB. Một số yếu tố 

được xem xét đó là: Độ sâu nạo vét đáy hố đào; Vị trí mực nước 

ngầm trước và sau TCB; Độ sâu ngàm chân TCB vào trong đất 

nền; Vị trí đặt thanh neo trên thân TCB 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp các cơ sở lý thuyết tính 

toán TCB các tác giả trong và ngoài nước đã nghiên cứu về 

TCB; Sử dụng phương pháp cân bằng giới hạn dựa trên lý 

thuyết áp lực đất của Coulomb và dùng phương pháp giải tích 

để giải. 

4. Ý nghĩa và giá trị thực tiễn của đề tài 

Đề tài: “Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng đến sự làm 

việc của hệ tƣờng cọc bản dạng có neo và không neo trong nền 

đất cát.” giúp cho người kỹ sư thiết kế nền móng có thêm một cơ sở 

lý luận chính xác hơn trong việc lựa chọn các thông số liên quan đến 

TCB, một tài liệu tham khảo thêm phục vụ cho việc tính toán và thiết 

dạng công trình này. 

5 . Giới hạn của đề tài 

Phạm vi nghiên cứu trong luận văn chỉ dùng lời giải 

giải tích để tính toán phân tích, chưa có điều kiện xem xét 
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trong trường hợp TCB đặt trong nền nhiều lớp hoặc nền đất sét 

và chỉ khảo sát cho dạng TCB không có neo hoặc có một 

thanh neo. Kết quả nghiên cứu phần lớn chỉ dựa vào kết quả 

phân tích bằng phương pháp giải tích chưa dùng phần tử hữu 

hạn (FEM) để so sánh. Chưa phân tích được đầy đủ hết các 

yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của hệ TCB như yếu tố dòng 

chảy của nước, hoạt tải trên mặt đất… 

CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TƢỜNG CỌC BẢN 

1.1. Một số khái niệm về tƣờng cọc bản và các dạng 

tƣờng cọc bản. 

Phân loại tƣờng cọc bản: tường cọc bản bằng thép, 

tường cọc bản bằng nhựa, tường cọc bằng bê tông cốt thép, 

tường cọc bản bằng gỗ.  

Trong đề tài này, phạm vi nội dung nghiên cứu chỉ giới 

hạn tập trung chủ yếu vào loại tường cọc bản dạng có neo và 

không neo cắm vào nền đất cát. 

Tường cọc bản có neo: thường được sử dụng khi chiều 

cao của khối đất đắp lớn hơn 6,0 m so với đáy hố đào. Độ biến 

dạng của tường cọc bản phụ thuộc độ sâu chôn tường cọc bản. 

Để giảm độ biến dạng của tường, người ta thường thiết kế thanh 

neo từ tường vào trong đất (vị trí cách mặt đất khoảng (1÷2)m 

so với đỉnh tường) và gọi là tường cọc bản có neo. 

Tường cọc bản không neo: Là loại tường cọc bản dạng 

công xôn được thiết kế có chiều cao so với đáy hố đào phải ≤ 

6m, tường cọc bản được đóng vai trò như là dầm công xôn trên 

đáy hố đào. Phân tích tường cọc bản chủ yếu là phân tích về 

biến dạng của tường cọc bản theo chiều sâu và biểu đồ biến 

dạng dưới áp lực đất chủ động và áp lực đất bị động. 
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1.2. Điều kiện sinh ra áp lực đất đến tƣờng cọc bản.  

Các loại áp lực đất có ảnh hưởng khi thiết kế tường cọc 

bản (một dạng đặc biệt của tường chắn) gồm:  

+ Áp lực đất tác dụng lên lưng tường ở trạng thái cân 

bằng tĩnh (tường xem như tuyệt đối cứng và không bị dịch 

chuyển) gọi là áp lực đất tĩnh và ký hiệu bằng E0 (hợp lực của 

áp lực đất tĩnh tác động trên mỗi mét dài tường chắn đất).  

+ Theo [5] Áp lực đất chủ động là dưới tác dụng của 

đất lấp làm cho lưng tường dịch chuyển theo chiều đất lấp, khi 

đó áp lực đất tác động vào tường sẽ từ áp lực đất tĩnh mà giảm 

dần đi, khi thể đất ở sau tường đạt đến giới hạn cân bằng, đồng 

thời xuất hiện mặt trượt liên tục làm cho thể đất trượt xuống, 

khi đó áp lực đất giảm đến giá trị nhỏ nhất, gọi là áp lực chủ 

động, ký hiệu EA. 

+ Áp lực đất bị động là dưới tác dụng của ngoại lực làm 

cho tường chắn đất di động theo chiều đất lấp, khi đó áp lực đất 

tác động vào tường sẽ từ áp lực đất tĩnh mà tăng lên, liên tục 

cho đến khi thể đất đạt giới hạn cân bằng, đồng thời xuất hiện 

mặt trượt liên tục, thể đất ở phía sau tường bị chèn đẩy lên. Khi 

đó, áp lực đất tăng tới trị số lớn nhất, gọi là áp lực đất bị động, 

ký hiệu Ep [5]. 

1.3. Lý thuyết tính toán áp lực đất lên tƣờng cọc bản  

(tƣờng chắn) 

Theo [2] Hai lý thuyết được sử dụng trong tính toán áp 

lực đất là lý thuyết của C.A Coulomb và Rankine. 

Dựa vào lý thuyết của Rankine, áp lực đất chủ động ở 

độ sâu h so với đỉnh tường chắn có bề mặt đất đắp nằm ngang, 

được xác định như sau: 



4 

 

)2/045(2

sin1

sin1
























 tgaK  (1.1) 

)2/045(2.
sin1

sin1


















 tgaK  (1.2) 

: góc ma sát trong của đất. 

Khi đất tác dụng với lưng tường và tạo một góc δ so với 

phương ngang thì  

.
2cos2coscos

2cos2coscos
cos

























aK   (1.3) 

Và áp lực đất bị động hình thành khi tường chắn dịch 

chuyển về phía sau và đất sau lưng tường bị nén. Áp lực đất bị 

động tại độ sâu h’ so với đỉnh tường có bề mặt đất đắp nằm 

ngang được xác định như sau: 

 

  (1.4) 

 

)2/045(21
.

sin1

sin1


















 tg

a
K

pK         (1.5) 

Khi đất tác dụng lưng tường tạo một góc δ so với phương 

ngang thì ngang thì 
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Các phương trình C.A Coulomb để tính toán áp lực đất 

chủ động và bị động như sau: 

Áp lực đất chủ động 
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Khi bề mặt lưng tường thẳng đứng, =0
o
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Ka cho trong phương trình 1.7 sẽ viết thành phương trình 1.3 
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1.4. Tính toán tƣờng cọc bản 

1.4.1. Tính toán tường mềm/cừ công xon [7] 

Sơ đồ tính toán tường mềm công xon được dùng để 

đánh giá cường độ và ổn định tường cừ cho hố đào cũng như 

tường công trình ngầm thi công bằng phương pháp “tường trong 

đất”, ở giai đoạn đào hố đến cao độ gối đỡ - tầng đầu tiên. 

1.4.2. Tính toán tường mềm có một thanh chống/neo[7] 

1.4.2.1. Phương pháp cân bằng lực (theo sơ đồ E.K. Iakobi) [7] 

Đỉnh tường có thanh chống hoặc neo nên được coi là 

liên kết khớp (điểm A) Chân tường được coi là gối tựa tại điểm 

B, tại đó áp lực chủ động bàng áp lực bị động. Sau khi xác định 

được vị trí điểm B (điểm được coi là gối tựa không có chuyển 

vị) có thể tính được nội lực trong tường. 

1.4.2.2. Phương pháp dầm thay thế (theo sơ đồ Blima-Lomeiera) [7] 

Theo phương pháp này, vị trí neo (chống) được coi là 

khớp. Chân tường cắm vào lớp đất cứng được coi là ngàm cố 
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định. Sơ đồ phân bố áp lực lên tường/cọc được thay bằng sơ đồ 

dầm tính toán, trong đó vị trí C trên sơ đồ tường/cọc có giá trị 

áp  lực đất bằng 0 gần với vị trí thay đổi dấu của mômen nên vị 

trí này được coi là gối tựa của dầm thay thế. Tại điểm C  áp lực 

đất bằng 0, y là khoảng cách từ  điểm C đến đáy hố đào. Áp lực 

phía trước và phía sau tường bằng nhau. 

1.4.3. Tính toán tường có nhiều thanh chống/neo [7] 

Áp lực đất lên tường chắn phụ thuộc vào độ cứng của 

tường, thời gian và trình tự lắp đặt thanh chống/neo. Phương 

pháp đồ thị tính toán tường 2 neo theo sơ đồ Blima-Lomeiera 

do A.Ph. Novinkop soạn thảo trình bày trong sổ tay Budrin 

A.Ia., Demin G.A[..]. 

Hai phương pháp đơn giản, thông dụng để tính toán 

tường kể đến quá trình thi công: phương pháp của Nhật Bản 

trên cơ sở các giả thiết của Sacchipana và phương pháp tính 

toán tường như dầm trên nền đàn hồi. 

1.4.4. Tính toán tường liên tục theo các giai đoạn thi công 

1.4.4.1. Phương pháp Sachipana (Nhật Bản) [7] 

Phương pháp này dựa trên kết quả đo đạc nội lực và 

biến dạng thực của tường làm căn cứ, cụ thể: Sau khi đặt tầng 

chống/neo dưới, lực dọc trục của tầng chống/neo trên hầu như 

không đổi, hoặc thay đổi không đáng kể; Chuyển dịch của thân 

tường từ điểm chống/neo dưới trở lên, phần lớn đã xảy ra trước 

khi lắp đặt tầng chống/neo dưới; Giá trị mômen uốn trong thân 

tường do các điểm chống/neo trên gây nên chỉ là phần dư lại từ 

trước khi lắp đặt tầng chống/neo dưới; 

1.4.4.2. Tính toán tường liên tục theo phương pháp phần tử 

hữu hạn hệ thanh trên nền đàn hồi [7] 
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Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn hệ thanh trên 

nền đàn hồi có thể xác định nội lực, chuyển vị của tường chắn 

trong quá trình thi công. 

1.4.5. Tường cọc bản không neo và được đóng vào trong đất cát [13] 

Vẽ biểu đồ ứng suất cho tường cọc bản không neo trong 

đất rời có thể được tiến hành theo các bước sau: Bƣớc 1. Tính 

hệ số áp lực đất chủ động và bị động Ka, Kp; Bƣớc 2. Tính 

cường độ áp lực đất chủ động (’1) tại z = L1 và cường độ áp 

lực đất chủ động (’2 )tại z = L1 + L2 ; Bƣớc 3. Tính độ sâu tại  

đường nạo vét đến điểm có áp lực đất bằng 0 (L3); Bƣớc 4. 

Tính hợp lực P; Bƣớc 5. Tính z  (tức trọng tâm ứng suất của 

ACDE) bằng cách tính mô-men quanh điểm E; Bƣớc 6. Tính 

cường độ áp lực đất phía dưới TCB (’5); Bƣớc 7. Tính hệ số 

A1, A2, A3 và A4; Bƣớc 8. Giải công thức theo phương pháp 

thử và loại trừ để tìm độ sâu từ điểm có áp lực đất bằng 0 đến 

phía dưới đáy TCB (L4); Bƣớc 9. Tính cướng độ áp lực đất 

phía dưới TCB ’4; Bƣớc 10. Tính cường độ áp lực đất ’3; 

Bƣớc 11. Tính L5; Bƣớc 12. Vẽ biểu đồ phân bổ ứng suất như 

minh họa trong hình 1.11; Bƣớc 13. Xác định độ sâu chôn cọc 

lý thuyết tức L3+L4. Độ sâu chôn cọc thực tế có thể tăng 20% 

đến 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmax 

Đường nạo vét 

 

MNN Cát, , ’, 

C’=0 

 Cát, 

sat, 

’, 

C’=0 

 
Độ dốc 

Cát, sat, 

’, C’=0 

Đường nạo 

vét 
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Hình 1.11 Tường cọc bản công xôn xuyên qua đất cát [13]      

(a) Biểu đồ thay đổi ứng suất; (b) Biểu đồ thay đổi mô men. 

1.5. Phƣơng pháp thi công tƣờng cọc bản  

 Tường cọc bản có thể được chia làm hai loại cơ bản: (a) 

tường công xôn và (b) tường neo. Như đã bàn, tường cọc bản 

thường được thi công theo hai hương pháp sau (Tsinker, 1983): 

phương pháp san lấp, phương pháo nạo vét. 

1.6. Một số công trình nghiên cứu TCB 

Theo Nguyễn Quốc Tới [8] Tính toán một số công trình 

điển hình có sử dụng neo trong đất đã nhận xét neo trong đất có 

tác dụng giữ ổn định kết cấu tường chắn và giảm chuyển vị 

ngang của tường. Phá hoại trượt trong đất là do xuất hiện những 

điểm chảy dẻo Mohr-Coulomb. Nếu bố trí hợp lý sẽ không còn 

xuất hiện các điểm chảy dẻo và tường được giữ ổn định. 

Khoảng cách bố trí neo có ảnh hưởng lớn đến giá trị mômen 

uốn và chuyển vị ngang của tường. Khoảng cách bố trí neo càng 

lớn hoặc càng nhỏ thì mô men uốn và chuyển vị ngang của 

tường càng lớn. 

Manas Ranja Das [15] tính toán tối ưu thiết kế TCB có 

neo và không neo đặt trong nền đất sét bằng công cụ Microsoft 

Excel Solver có kết quả cũng gần với lý thuyết tính toán. Khảo 

sát thêm ảnh hưởng góc ma sát, độ sâu mực nước ngầm đối với 

TCB không neo, và ảnh hưởng vị trí thanh neo đối với độ sâu 

cắm TCB và lực kéo thanh neo. Đối với giảm vị trí neo trong 

đất thì lực kéo thanh neo càng lớn, độ sâu cắm TCB càng ngắn. 

1.7. Nhận xét chƣơng 1 

TCB hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các công 

trình xây dựng mà đặc biệt là chống xói lở bờ sông; Độ ổn định 
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của TCB phụ thuộc nhiều áp lực đất tác dụng lên TCB; Lý 

thuyết áp lực đất được nhiều tác giả nghiên cứu; Tính toán TCB 

được nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới nghiên cứu 

có các dạng tường: tường mềm, tường có thanh chống. Phương 

pháp tính là phương pháp cân bằng lực, phương pháp dầm thay 

thế, phương pháp Sachipana; Hiện nay, phần tử hữu hạn được 

sử dụng trong phân tích TCB, cần kết hợp với phương pháp giải 

tích và quan trắc thực nghiệm để đảm bảo độ tin cậy hơn trong 

tính toán. 

CHƢƠNG 2 ẢNH HƢỞNG CỦA CHIỀU SÂU ĐƢỜNG 

NẠO VÉT VÀ VỊ TRÍ  MỰC NƢỚC NGẦM ĐẾN SỰ 

LÀM VIỆC CỦA TCB DẠNG KHÔNG NEO  

2.1. Giới thiệu chung về tƣờng cọc bản không neo 

 Theo nhiều tác giả [7], [13] nghiên cứu cho thấy rằng, 

khi chiều cao khối đất đắp nhỏ (≤ 6,0 m) người ta thường sử 

dụng tường cọc bản dạng không neo vì sẽ mang lại hiệu quả 

kinh tế và kỹ thuật. Trong phạm vi chương này sẽ phân tích ảnh 

hưởng của chiều sâu đường nạo vét và vị trí mực nước ngầm 

đến độ sâu cắm tường cọc bản (Dtheory) và giá trị mô men uốn 

lớn nhất xuất hiện trong TCB (Mmax). 

2.2. Ảnh hƣởng của chiều sâu đƣờng nạo vét (L) đến độ 

sâu chôn TCB (Dtheory) và mô men uốn lớn nhất trong TCB 

(Mmax) trong trƣờng hợp không có mực nƣớc trƣớc và sau 

TCB (Bài toán 1) 

2.2.1 Đặt bài toán phân tích: Giả sử có một TCB chắn giữ khối 

đất có chiều sâu nạo vét L và độ sâu cắm TCB vào trong nền 

đất là D như hình vẽ 2.2. Giả sử nền đất bên trên dưới đường 

nạo vét đều là đất cát đồng nhất có trọng lượng riêng γ = 15,9 
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kN/m
3
. Góc ma sát trong ϕ’= 32

o
 và lực dính c’= 0. Trước và 

sau TCB đều không xuất hiện mực nước ngầm. Xác định độ sâu 

cắm TCB vào trong nền đất theo lý thuyết (Dtheory), và trị mô 

men uốn lớn nhất trong TCB (Mmax) và vị trí trên TCB xuất hiện 

Mmax khi thay đổi giá trị độ sâu nạ vét L. 

2.2.2 Thiết lập lời giải bài toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.2: Sơ đồ áp lực đất tác dụng lên TCB và dạng 

biểu đồ mô men 

Phân bố cường độ áp lực đất chủ động tại độ sâu z = L (độ sâu 

đường nạo vét): σ'2 = γ. L. Ka                                               (2.1) 

Hệ số áp lực đất chủ động theo Rankine:                      

                      
2 o

aK = tan (45 - '/2)                                       (2.2) 

Phân bố cường độ áp lực đất chủ động tại độ sâu z bên dưới 

đường nạo vét là: σ'a = [γ. L. + γ (z-L)]Ka                             (2.3) 

Tương tự áp lực đất bị động tại độ sâu z bên dưới đường nạo 

vét: σ'p =  γ.(z-L).Kp                                                          (2.4) 

Hệ số áp lực đất bị động theo Rankine:   

 

A 

B 
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2 oK = tan (45 '/2)p                       (2.5) 

Lấy phương trình (2.3) trừ phương trình (2.4) và đặt tên áp lực 

đất là σ’, ta có: 

         σ' = σ'a - σ'p = [γ. L + γ (z-L)]Ka -  γ.(z-L).Kp = σ'2 – γ.(z-

L).(Kp – Ka)       (2.6) 

Áp lực đất ròng bằng 0 tại một điểm bên dưới đường nạo vét 

với độ sâu L3: 

                                                      (2.7) 

 

Phân bố áp lực đất σ’3 theo công thức: 

σ’3= L4 (Kp - Ka) γ                                                (2.8) 

Tại độ sâu z = L +D ta có áp lực đất bị động sẽ là: 

σ'p =  γ(L+D).Kp                                                     (2.9) 

và áp lực đất chủ động sẽ là: 

σ'a =  γ.D.Ka                                                     (2.10) 

Như vậy tại độ sâu đáy TCB phân bố cường độ áp lực đất ròng 

sẽ là: 

 σ'4 = σ'p - σ'a = γ(L+D).Kp - γ.D.Ka = (Kp - Ka )γ.D + γ.L.Kp   

= σ'5 + γ.L4.(Kp - Ka )  (2.11) 

Trong đó:      σ'5 = γ.L.Kp  + γ.L3.(Kp - Ka )               (2.12) 

Giá trị hợp lực P được tính bằng diện tích của biểu đồ phân bố 

cường độ áp lực đất chủ động ACD có điểm đặt cách điểm D là 

z . Áp dụng nguyên tắc cân bằng tĩnh học về lực cắt và mô men 

ta thiết lập được hai phương trình: 

P – ½ σ’3 L4 + ½ L5 (σ’3 + σ’4) =0 

        L4
4 
+ A1L4

3 
- A2L4

2 
- A3L4 – A4= 0                              (2.13) 

Và L5 xác định theo công thức: 

)(

'
2

3
ap KK

L
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3 4
5

3 4

σ 'L - 2P
L  = 

σ ' + σ '
                                              (2.14) 

Các hệ số trong phương trình (2.13) xác định như sau: 

   5
1

p a

'
A

(K K )







                      (2.15) 

2

p a

8
A

(K K )

P





                        (2.16) 

5

3 2 2

p a

6 2 . ( ) '
A

(K K )

p aP z K K 



  
 


(2.17) 

5

4 2 2

p a

6 ' 4P
A

(K K )

P z



 
 


     (2.18) 

Giải phương trình (2.13) tìm được L4 

Có L3 và L4 ta xác định được độ sâu chôn TCB theo lý thuyết  

Dtheory = L3+L4 

Xác định giá trị mô men uốn lớn nhất tại điểm có lực cắt bằng 

0. Sử dụng trục tọa độ mới là z’ có gốc tọa độ tại điểm D. Mô 

men uốn lớn nhất Mmax xuất hiện tại độ sâu z’ được xác định 

theo công thức: 

                                                 (2.19) 

 

Mmax= P ( z +z’) –(1/2) γ’.z’
2
(Kp - Ka)(1/3)z’         (2.20) 

Sau đây trình bày các trường hợp khảo sát 

2.2.3 Trường hợp 1: Chiều sâu nạo vét L = 3,0 m 

2.2.4 Trường hợp 2: Chiều sâu nạo vét L = 4,0 m 

2.2.5 Trường hợp 3: Chiều sâu nạo vét L = 5,0 m 

)(

2'

ap KK

P
z
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2.2.6 Trường hợp 4: Chiều sâu nạo vét L = 6,0 m 

2.2.7. So sánh và nhận xét các trường hợp phân tích: Từ các số 

liệu có được từ mục 2.2.3 đến mục 2.2.6 đưa vào bảng tổng kết 

2.4   

Bảng 2.4 Bảng so sánh kết quả khảo sát khi thay đổi L 

Các đại lượng so sánh 

L (m) 

3,0 4,0 5,0 6,0 

Dtheory (m) 2,717 3,624 4,532 5,437 

z max(m) 4,331 5,775 7,222 8,663 

Mmax (kN.m/m) 45,78 108,52 212,08 366,3 

Tỉ số 
DtheoryL

z



max  0,758 0,758 0,758 0,758 

 

Hình 2.8: Toán đồ mối tương quan giữa L, Dtheory, zmax, Mmax 
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2.3. Ảnh hƣởng của chiều sâu mực nƣớc ngầm đến độ 

sâu cắm TCB (Dtheory) và mô men uốn lớn nhất trong TCB 

(Mmax) trong trƣờng hợp có mực nƣớc trƣớc và sau TCB 

(Bài toán 2) 

2.3.1 Đặt bài toán phân tích: Xét một TCB có chiều sâu nạo vét 

là L = 5,0m và độ sâu cắm vào trong nền đất là D. Giả sử nền 

đất trên và dưới đường nạo vét là đất cát đồng nhất có trọng 

lượng riêng γ = 15,9 kN/m
3
, trọng lượng riêng bão hòa γsat = 

19,33 kN/m
3
  Góc ma sát trong ϕ’= 32

o
 và lực dính c’= 0. Trước 

và sau TCB đều có đường mực nước cách đỉnh TCB là L1.Xác 

định (Dtheory), (Mmax) và vị trí trên TCB xuất hiện Mmax khi mực 

nước ngầm thay đổi (thay đổi giá trị L1). 

2.3.2 Thiết lập lời giải bài toán: Công thức tính cũng tương tự 

trường hợp 2.2, thay đổi trọng lượng riêng hiệu quả γ' = γsat – γw 

2.3.3 Trường hợp 1: Chiều sâu đường mực nước cách đỉnh TCB 

là L1 = 1,0 m 

2.3.4 Trường hợp 2: L1 = 2,0 m 

2.3.5 Trường hợp 3: L1 = 3,0 m 

2.3.6 Trường hợp 4: L1 = 4,0 m 

2.3.7. So sánh và nhận xét các trường hợp phân tích  

Từ các số liệu tính toán được ở các mục 2.3.3 đến mục 2.3.6, ta 

tổng kết và đưa vào bảng 2.8. 

Bảng 2.8 Bảng so sánh kết quả khảo sát khi thay đổi L1 

Các đại lượng so 

sánh 

L1 (m) 

1,0 2,0 3,0 4,0 



15 

 

Dtheory (m) 5,039 5,405 5,673 5,869 

zmax (m) 7,485 7,702 7,878 8,021 

Mmax (kN.m/m) 172,95 209,43 236,91 256,48 

2.4. Một số nhận xét chƣơng 2 

 Sử dụng phương pháp giải tích, thông qua việc giả định 

hai yếu tố thay đổi chiều sâu nạo vét và hạ thấp mực nước ngầm 

để xác định giá trị độ sâu cắm TCB theo lý thuyết, mô men uốn 

lớn nhất trong tường cọc bản và độ sâu đạt giá trị mô men uốn 

lớn nhất, ta rút ra một vài nhận xét sau: Chiều sâu đường nạo 

vét và độ sâu mực nước ngầm đều ảnh hưởng đến khả năng làm 

việc của tường cọc bản dạng không neo; Ảnh hưởng của chiều 

sâu đường nạo vét sẽ tác động nhiều đến khả năng làm việc của 

tường cọc bản hơn so với hạ thấp mực nước ngầm; Độ sâu cắm 

TCB theo lý thuyết và độ sâu đạt giá trị mô men uốn lớn nhất sẽ 

biến thiên gần như tuyến tính khi thay đổi chiều sâu nạo vét. 

Trong trường hợp không có mực nước ngầm trước và sau TCB 

thấy rằng độ sâu nạo vét tăng lên thì chiều sâu cắm TCB càng 

gia tăng, đồng thời độ sâu đạt giá trị mô men uốn lớn nhất cách 

đỉnh TCB khoảng 0,758 lần tổng chiều dài tương ứng của TCB; 

Có thể xác định được giá trị Dtheory, Mmax, zmax, khi biết trước giá 

trị L thông qua toán đồ được lập tại hình 2.8 cho trường hợp 

không có mực nước ngầm trước và sau TCB.  

CHƢƠNG 3 ẢNH HƢỞNG CỦA VỊ TRÍ ĐẶT THANH 

NEO VÀ MỰC NƢỚC NGẦM ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA 

TCB DẠNG CÓ MỘT NEO  
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3.1. Giới thiệu chung về tƣờng cọc bản có một thanh neo 

 Khi chiều cao khối đất đắp cao hoặc đường nạo vét sâu 

người ta thường sử dụng tường cọc bản dạng có neo. Trong 

phạm vi chương này sẽ phân tích ảnh hưởng của chiều cao khối 

đắp và vị trí mực nước ngầm đến độ số cắm tường cọc bản 

(Dtheory) và giá trị mô men uốn lớn nhất xuất hiện trong TCB 

(Mmax) cũng như giá trị lực kéo trong thanh neo bằng phương 

pháp giải tích. 

3.2. Ảnh hƣởng của vị trí mực nƣớc ngầm (L1) đến độ 

sâu chôn TCB (Dtheory), mô men uốn lớn nhất trong TCB 

(Mmax) và lực kéo trong thanh neo (F) 

3.2.1 Đặt bài toán phân tích: Giả sử có một TCB chắn giữ khối 

đất cát chiều cao L= 9,15m và độ cắm vào trong nền đất là D. 

Giả sử nền đất trên dưới đường nạo vét là đất cát đồng nhất có 

trọng lượng riêng γ = 16,0 kN/m
3
. Góc ma sát trong ϕ’= 30

o
 và 

lực dính c’= 0. Vị trí thanh neo cách đỉnh tường l1 = 1,53m 

Trước và sau TCB đều xuất hiện mực nước ngầm ở độ sâu cách 

đỉnh tường là L1. Xác định độ sâu cắm TCB vào trong nền đất 

theo lý thuyết (Dtheory), và trị mô men uốn lớn nhất trong TCB 

(Mmax) và lực kéo trong thanh neo (F) khi thay đổi giá trị L1. 

Xem TCB dạng dầm đơn giản 

 3.2.2 Thiết lập lời giải bài toán: 
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Hình 3.4: Sơ đồ phân bố áp lực đất lên TCB một hàng neo 
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Trong đó P là diện tích biểu đồ áp lực đất của hình 

(ADCE). Tính toán môment tại điểm O’ như sau: 
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 (3.5) 

Công thức (3.5)  có tthể tính toán bằng cách thử dần để 

xác định độ sâu cắm TCB theo lý thuyết tính toán L4 và ký hiệu 

là Dtheory              Dtheory = L3 + L4                                          (3.6) 

Thường độ sâu cắm TCB thực tế sẽ tăng thêm từ 30% 

đến 40% 
actual theoryD =  (1,3   1,4) D  

Môment lý thuyết lớn nhất xuất hiện trên tường cọc bản  

tại độ sâu trong khoảng z = L1 và z = L1 + L2. Mô men có giá trị 

lớn nhất tại độ sâu z với lực cắt bằng 0 

      
2' ' '

1 1 1 1 1

1 1
0

2 2
aL F z L K z L                   (3.7) 

 Tìm được giá trị z trong phương trình (3.7) ta xác định 

được độ lớn môment lớn nhất. 

3.2.3 Kết quả lời giải bài toán: 

3.2.4 Thay đổi chiều sâu mực nước ngầm L1 = 3,05 m 

3.2.5 Thay đổi chiều sâu mực nước ngầm L1 = 4,05 m  

3.2.6 Thay đổi chiều sâu mực nước ngầm L1 = 5,05 m  
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3.2.7. So sánh và nhận xét các trường hợp phân tích 

Bảng 3.4 So sánh các đại lượng phân tích khi thay đổi L1 

Các đại 

lượng so 

sánh 

L1 (m) 

2,05 3,05 4,05 5,05 

Dtheory (m) 3,882 4,100 4,240 4,800 

F (kN/m) 106,74 115 124,73 131,75 

Mmax 

(kN.m/m) 
321,81 345,71 386,55 418,81 

3.3. Ảnh hƣởng của vị trí đặt thanh neo (l1) đến độ sâu 

cắm tƣờng (Dtheory), mô men uốn lớn nhất TCB (Mmax)  và giá 

trị lực kéo trong thanh neo 

3.3.1 Đặt bài toán phân tích: Xét một TCB chắn giữ khối đất cát 

chiều cao L = 9,15 m và độ sâu cắm vào trong nền đất là D. Giả 

sử nền đất trên và dưới đường nạo vét là đất cát đồng nhất có 

trọng lượng riêng γ = 16,0 kN/m
3
, trọng lượng riêng bão hòa γsat 

= 19,5 kN/m
3
  Góc ma sát trong ϕ’= 30

o
 và lực dính c’= 0. Vị trí 

thanh neo cách đỉnh tường l1. Đường mực nước trước và sau 

TCB đều cách đỉnh TCB là L1= 3,05m. Xác định độ sâu cắm 

TCB vào trong nền đất cát theo lý thuyết (Dtheory), và trị mô men 

uốn lớn nhất trong TCB (Mmax) và vị trí trên TCB xuất hiện 

Mmax khi vị trí thanh neo thay đổi (thay đổi giá trị l1). 

3.3.2 Thiết lập lời giải bài toán: Cũng tương tự như mục 2.2.2 

chỉ có khác là cho trước giá trị mực nước ngầm L1 và giá trị vị 

trí đặt neo l1 chưa biết. 

3.3.3 Kết quả lời giải bài toán: 

3.3.4 Thay đổi vị trí thanh neo l1 = 1,50 m 
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3.3.5 Thay đổi vị trí thanh neo l1 = 1,80 m 

3.3.6 Thay đổi vị trí thanh neo l1 = 2,1 m 

3.3.7. So sánh và nhận xét các trường hợp phân tích 

Từ các kết quả tính toán ở các mục 3.3.3 đến mục 3.3.6 được 

tổng hợp vào bảng 3.8 để so sánh và nhận xét   

Bảng 3.8 So sánh đại lượng phân tích khi thay đổi vị trí neo l1 

Các đại lượng so sánh 
11 (m) 

1,2 1,5 1,8 2,1 

Dtheory (m) 4,12 4,07 4,03 3,98 

F (kN/m) 113 116 119 122 

Mmax (kN.m/m) 372,09 345,72 335,87 315,48 

3.4. Một số nhận xét chƣơng 3 

Việc thay đổi vị trí đặt thanh neo và mực nước ngầm 

đều ảnh hưởng đến khả năng làm việc của TCB. Bằng phương 

pháp giải tích, giả định các trường hợp cho bài toán cụ thể ta có 

thể nhận xét như sau: Việc bố trí thanh neo làm tăng độ ổn định 

của công trình TCB; Đối với việc thay đổi vị trí thanh neo sẽ có 

ảnh hưởng đến sự làm việc của TCB, vị trí thanh neo càng hạ 

thấp thì chiều sâu cắm TCB và mô men uốn lớn nhất trong TCB 

giảm nhưng lực kéo thanh neo tăng; Đối với việc hạ thấp mực 

nước ngầm, thì sẽ làm tăng giá trị mô men uốn lớn nhất, tăng 

chiều sâu cắm TCB vào đất và tăng lực kéo trong thanh neo. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Dựa vào các kết quả tính toán trong luận văn, tác giả rút 

ra được một số kết luận như sau: 
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(1) Đối với tường cọc bản dạng không neo: Khi không 

có mực nước ngầm: chiều sâu nạo vét càng sâu thì chiều sâu 

cắm TCB vào đất càng tăng và mô men uốn lớn nhất trong TCB 

cũng tăng lên; Khi có mực nước ngầm: Giữ nguyên chiều sâu 

đường nạo vét, thay đổi độ sâu mực nước ngầm thì các đại 

lượng chiều sâu cắm TCB (Dtheory), mô men uốn lớn nhất (Mmax) 

và độ sâu đạt giá trị mô men uốn lớn nhất (zmax) đều tăng lên khi 

mực nước ngầm (L1) càng hạ thấp; Khi không có mực nước 

trước và sau TCB, vị trí xuất hiện mô men uốn lớn nhất tại độ 

sâu đạt giá trị mô men uốn lớn nhất cách đỉnh TCB khoảng 

0,758 lần tổng chiều dài của TCB (zmax). 

(2)   Đối với tường cọc bản có 1 hàng neo: Khi vị trí 

mực nước ngầm càng hạ thấp thì giá trị mô men uốn lớn nhất 

trong TCB tăng, chiều sâu cắm TCB vào đất cũng tăng và đồng 

thời lực kéo trong thanh neo cũng tăng lên; Khi thay đổi vị trí 

thanh neo thấy rằng vị trí  thanh neo càng hạ thấp thì chiều sâu 

cắm TCB và mô men uốn lớn nhất trong TCB giảm nhưng lực 

kéo thanh neo tăng; Dùng thanh neo cho TCB có tác dụng giữ 

ổn định cho TCB; vị trí mực nước ngầm, chiều sâu nạo vét và vị 

trí đặt thanh neo có ảnh hưởng nhiều đến sự làm việc của TCB. 

2. Kiến nghị 

Dùng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để kết hợp 

phân tích; Xét thêm trường hợp TCB đặt trong nền đất sét, nền 

không đồng nhất. 
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