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Tóm tắt nội dung luận án:  

Gia cố nền bằng cọc xi măng đất đang là vấn đề được quan tâm nhiều. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu về lĩnh vực này mới tập trung chủ yếu vào bản thân cọc. Thiết bị và công nghệ thi 

công thì ít được chú ý. Trong quá trình tạo cọc, hệ thống thiết bị, bộ công tác chịu ảnh hưởng 

của nhiều yếu tố đan xen phức tạp. Điều này khiến cho quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. 

Để giảm thiểu điều này, luận án đề xuất 3 bước. Bước 1: Sử dụng qui hoạch tuyến tính và 

phương pháp Pattern, lựa chọn máy với chi phí hợp lý. Sau khi xong bước 1,  chuyển qua 

bước 2: sử dụng lý thuyết qui hoạch thực nghiệm để điều khiển hợp lý các thông số thi công. 

Bước 3: điều khiển máy sao cho mô men trong suốt quá trình thi công gần như không đổi. 

Các yếu tố năng suất, chất lượng được đều lấy tiêu chí này làm thông số để điều chỉnh. 

Các đóng góp chính của luận án:  

Các đóng góp chính của luận án được tóm tắt như sau:  

- Đưa ra cái nhìn tổng quan về công nghệ thiết bị phun trộn tạo cọc xi măng đất hiện 

nay. 

- Sử dụng phương pháp đồng dạng trong kỹ thuật làm đề xuất chọn dạng bộ công tác. 

Cũng như các thành phần thiết bị khác của thi công cọc xi măng đất. 

- Đưa ra phương án chọn máy thích hợp bằng cách dựa trên hàm mục tiêu là chi phí thấp 

nhất. 

- Luận án đề xuất một phương pháp khắc phục một phần các ảnh hưởng không mong 

muốn các thông số công nghệ, liên quan đến quá trình thi công. 



- Khi xét đến ảnh hưởng không đồng hướng (đồng biến hoặc nghịch biến) của các yếu 

tố có thứ nguyên khác nhau. Phương pháp Pattern được áp dụng. Đồng thời sử dụng 

phương pháp nghịch đảo thừa số để làm đồng hướng. Hai phương pháp này giúp gia 

tăng khả năng kiểm soát các yếu tố. 

- Công suất, chất lượng và mô men là các thông số biến đổi độc lập. Nếu dựa trên chỉ 

tiêu độ bền, công suất và chất lượng có thể được điều khiển để thi công. Sao cho mo 

men sinh ra luôn giữ ở mức  cao nhất có thể. Điều này làm hợp lý hóa quá trình thi 

công. 

Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

Cách giải quyết vấn đề trong luận án mở ra một hướng đi mới trong việc chọn máy và 

xử lý các yếu tố biến đổi ngẫu nhiên trong quá trình thi công cọc xi măng đất. Cơ sở lý luận 

của luận án cũng có thể làm tham khảo cho các máy tương tự. Đồng thời cách ứng dụng lý 

thuyết qui hoạch tuyến tính, qui hoạch thực nghiệm, phương pháp Pattern là cách làm giúp 

ích cho người thiết kế và thi công. 

Hướng phát triển tiếp theo của luận án:  

- Xây dựng phần mềm tính toán để tự động hóa quá trình điều khiển 

- Mở rộng việc áp dụng cho những máy khác. Ví dụ: máy khoan cọc nhồi 

- Xây dựng các chương trình mô phỏng giúp cho quá trình thiết kế và thi công. 

 

Xác nhận của cán bộ hướng dẫn khoa học     Nghiên cứu sinh  


