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Qua nhiều thập kỷ, có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện để khảo sát, tính toán áp lực 

chủ động tác dụng lên gương hầm do sử dụng khiên cân bằng áp lực đất hoặc vữa để thi 

công hầm trong đất cát hoặc đất sét. Tuy nhiên khảo sát áp lực phá hoại bị động lên 

gương hầm thì vẫn còn chưa nhiều. Vì vậy, việc nghiên cứu về vấn đề này là hết sức cần 

thiết, có tính khoa học và thực tiễn. 

Trong Luận án này, tác giả đã thực hiện hai thí nghiệm mô hình ly tâm tại trường Đại học 

Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho hai trường hợp đặt hầm tại vị trí C/D (C - chiều 

dày tầng phủ trên đỉnh hầm; D - đường kính hầm) bằng 1,5 và 3,3 nhằm khảo sát sự phá 

hoại bị động và cơ chế biến dạng khối đất trước gương hầm trong nền hai lớp, đất cát và 

đất sét.  

Các thí nghiệm được thực hiện trên mô hình thu nhỏ tỉ lệ 1/100. Quá trình thí nghiệm mô 

phỏng quá trình tiến lên của gương hầm với tốc độ 0,2mm/s (tương đương 15m/ngày 

trong thực tế), và chuyển vị đến 40mm thì dừng lại. Các LVDT được sử dụng để đo 

chuyển vị mặt đất trong quá trình thí nghiệm. Kỹ thuật PIV đo lường sự dịch chuyển của 

đất trước gương hầm. Các cảm biến lực gắn trong phần đầu gương hầm ghi nhận áp lực 

bị động tác dụng lên gương hầm. 



Khi gương hầm tiến tới, đất ở phía trước của gương hầm bị dịch chuyển về phía trước, 

trong khi đất cách xa mặt đường hầm bị đẩy ra phía ngoài, tác dụng đến mặt đất và do đó 

làm trồi mặt đất tạo nên vùng phá hoại. Cơ chế phá hoại cục bộ trước gương hầm tương 

tự như phá hoại cắt cục bộ. Khi các cơ chế phá hoại quan sát được lý tưởng hóa bằng 

đường liền, cơ chế phá hoại đất trước gương hầm có dạng phễu. Khi đó, góc tạo bởi bề 

mặt phá hoại bị động và mặt phẳng theo phương ngang một góc  xấp xỉ (45
0
 - ’/2) và 

bề rộng vùng phá hoại cách gương hầm một đoạn khoảng 1,5D. 

Đối với đường hầm đặt ở tỷ lệ C/D bằng 1,5, các giá trị áp lực phá hoại bị động tại gương 

hầm Nγm đo được tăng dần khi Sx/D nhỏ hơn 0,3. Sau đó, Nγm tăng nhưng tỷ lệ giảm và 

đạt tới trạng thái ổn định khi Sx/D bằng 0,7. Trong khi đó, khi hầm đặt ở vị trí C/D bằng 

3,3, giá trị Nγm đo được tăng nhanh khi gương hầm tiến lên đến Sx/D bằng 0,6, và cũng 

đạt tới trạng thái ổn định khi Sx/D bằng 0,7. Giá trị áp lực phá hoại bị động tại gương 

hầm tăng lên khi chiều sâu đặt hầm tăng từ 1,5 lên 3,3 tương ứng từ 1,6% đến 39%. 

Áp lực phá hoại bị động trước gương hầm đối với trường hợp đất cát trạng thái chặt vừa 

có thể xác định theo công thức: 
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