
THÔNG TIN LUẬN ÁN 

 

Tên đề tài:  NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT 

ĐẮP LÊN NỀN ĐẤT YẾU VÀ ĐẦU CỌC CHO GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT 

YẾU BẰNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT HỢP VỚI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT 

Nghiên cứu sinh:  NGUYỄN TUẤN PHƢƠNG 

Chuyên ngành:  Địa kỹ thuật Xây dựng 

Mã số chuyên ngành:  62.58.60.01 

Cơ sở đào tạo:  Trƣờng Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM 

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Võ Phán 

PGS.TS. Châu Ngọc Ẩn 

Xử lý nền đất yếu bằng cọc bê tông cốt thép kết hợp vải địa kỹ thuật là một trong các 

giải pháp có triển vọng cho khu vực các tỉnh phía Nam. Ưu điểm của giải pháp này là 

giảm độ lún đáng kể do tải trọng tập trung đầu cọc, chất lượng công trình được kiểm 

soát thuận tiện và đảm bảo, không chịu nhiều tác động của môi trường hóa lý lên vật 

liệu (so với cọc đất trộn xi măng), giảm đáng kể vật liệu đắp bổ sung (so với các 

phương pháp gia tải trước) và một số ưu điểm khác. Để phân tích đánh giá đặc điểm 

và quy luật phân bố ứng suất lên đầu cọc và đất nền, các thí nghiệm trên mô hình thực 

được thực hiện.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy ứng suất tập trung lên đầu cọc chiếm tỷ lệ đáng kể, phụ 

thuộc vào sự dao động mực nước ngầm, ứng suất tác dụng vào đất nền phân bố không 

đồng đều phụ thuộc vào sức căng của vải địa kỹ thuật và vị trí điểm đo.  

Ứng suất tác dụng lên nền đất có giá trị lớn tại vị trí gần cọc, và nhỏ dần tương ứng 

với sự gia tăng khoảng cách cọc và có giá trị nhỏ nhất tại điểm giữa các cọc.  

Khi ngập nước, ứng suất tổng tác dụng lên các cọc gia tăng, trong khi ứng suất tổng 

tác dụng lên đất nền không thay đổi đáng kể. Do đó, hệ số tập trung ứng suất n nhỏ 

vào mùa khô và tăng cao vào mùa mưa khi ngập nước. 

Kết quả thí nghiệm đo đạc cho thấy hệ số tập trung ứng suất có giá trị lớn khi vừa san 

lấp và đầm chặt, sau đó giảm dần và ổn định sau khoảng một tháng. 

Hệ số tập trung ứng suất đầu cọc (n) trong điều kiện địa chất khu vực ven sông Tiền, 

giá trị đạt được n = [4÷6]. 



Kết quả nghiên cứu đo đạc có thể xem là tài liệu tham khảo tốt cho việc tính toán thiết 

kế công trình bằng giải pháp xử lý nền bằng cọc bê tông cốt thép, cọc vật liệu rời hay 

cọc đất trộn xi măng kết hợp với vải địa kỹ thuật. 
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