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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay, qua kết quả dự báo của thiết kế về chuyển vị do HĐS 

thường sai lệch nhiều so với kết quả quan trắc. Cần thiết các nghiên 

cứu nâng cao tính đúng đắn của giá trị các thông số địa kỹ thuật đầu 

vào phục vụ dự báo ứng xử của đất quanh hố đào theo hướng mô 

hình hóa các thí nghiệm càng gần càng tốt với điều kiện làm việc của 

đất nền dưới tác động của thi công các HĐS và sử dụng các mô hình 

đất phù hợp với chúng nhằm cải thiện độ chính xác, tính hiệu quả 

của công tác dự báo. Luận án hy vọng với kết quả nghiên cứu của 

mình sẽ góp thêm một phương pháp mới trong hệ nhiều các phương 

pháp thông dụng hiện nay dự báo ứng xử của đất nền trong các công 

trình liên quan đến thi công các hố đào sâu. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

• Đối tượng nghiên cứu là các ứng xử của đất xung quanh hố đào 

khi thi công đào hố. 

• Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Môi trường địa chất lân cận thành hố đào trong phạm vi ảnh 

hưởng của tác động đào, thường tới khoảng cách bằng 4 lần chiều 

sâu hố đào; 

- Các hố đào thi công trong điều kiện khu vực đông dân cư, mật 

độ xây dựng cao, vách thẳng đứng, thời gian thi công tương đối 

nhanh, mức độ ảnh hưởng đối với áp lực nước lỗ rỗng và độ ẩm của 

đất dính là không nhiều;   

- Nghiên cứu tập trung vào các loại đất dính, có thể lấy mẫu để thí 

nghiệm ba trục xác định một số thông số đầu vào để thiết kế thi công 

công trình HĐS. 

- Nghiên cứu tập trung vào ứng xử chuyển vị ngang của đất từ 

thành vào trong lòng hố đào. 

3. Mục tiêu  

- Xây dựng phương pháp dự báo chuyển vị ngang của đất thành 

hố đào theo hướng mô hình hóa điều kiện làm việc thực tế của đất 

khi thi công đào hố; 
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- Xây dựng chương trình dự báo ứng xử của đất nền đã đề xuất 

theo phương pháp phần tử hữu hạn; 

- Xây dựng quy trình thiết kế thi công hố đào sâu đồng bộ từ khâu 

khảo sát đến mô hình hóa tính toán. 

4. Những luận điểm bảo vệ 

- Thí nghiệm nén ba trục giảm ứng suất ngang mô phỏng đúng 

trạng thái ứng suất-biến dạng của khối đất bên thành hố đào và cho 

các kết quả khác với thí nghiệm nén ba trục truyền thống tăng ứng 

suất thẳng đứng. Có thể dễ dàng cải tiến các thiết bị nén ba trục 

truyền thống hiện dùng phục vụ thí nghiệm giảm ứng suất ngang.  

- Sử dụng kết hợp mô hình đất nền Lade cải tiến và mô hình thí 

nghiệm địa kỹ thuật sử dụng máy ba trục giảm ứng suất ngang cho 

kết quả tương đối phù hợp với đo đạc thực tế. 

5. Những điểm mới khoa học 

- Thí nghiệm nén ba trục giảm ứng suất ngang xác định một số 

đặc trưng tính chất của đất phục vụ thiết kế thi công HĐS là khả thi 

và mô phỏng đúng theo mô hình làm việc thực tế của vùng đất bên 

cạnh hố đào; 

- Sử dụng mô hình Lade cải tiến với các thông số đầu vào xác 

định được từ thí nghiệm nén ba trục giảm ứng suất ngang có thể dự 

báo chuyển vị ngang của đất thành hố đào tương đối sát thực với 

thực tế. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Kết quả của luận án góp thêm một phương pháp thí nghiệm mới 

trên máy nén ba trục mô phỏng sát thực hơn điều kiện làm việc của 

đất nền dưới tác độnh thi công hố đào sâu và một phương pháp, quy 

trình mới dự báo chuyển vị ngang đất thành hố đào nhằm nâng cao 

chất lượng công trình có thi công hố đào sâu. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ 

ĐIỀU KIỆN ĐỊA KỸ THUẬT HỐ ĐÀO SÂU 

1.1. Thực trạng nghiên cứu liên quan đến địa kỹ thuật phục vụ 

thiết kế hố đào sâu: 

1.1.1. Đặc điểm và phạm vi nghiên cứu về hố đào sâu 

+ Phạm vi nghiên cứu của đề tài về hố đào sâu 

Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về địa kỹ thuật liên quan đến HĐS 

như: Bjerrum và Eide (1956) [24], Bentler (1998) [22], Clough và 
Hansen (1981) [32], Hashash (1992) [37], Mana (1978) [45], Mana 

và Clough (1981) [46], Ou và Shiau (1998) [49], Ou (2006) [47], 

Peck (1969) [51], Wong (2009) [56]… Đỗ Đình Đức (2002) [1], Chu 

Tuấn Hạ (2011) [3], và các đề tài nghiên cứu khác. Tuy nhiên, chưa 
có nhiều nghiên cứu liên quan mô tả được ứng xử của đất nền bên 

cạnh hố đào trong quá trình thi công HĐS.  

Theo Hans-Georg Kempfert và Berhane Geobreselassie (2006)  

[38] có nhiều trạng thái ứng suất trong nền, trình bày trên hình 1.1,  

 

 
Hình 1.1. Đường ứng suất khác nhau trong 1 hố đào 

Stroh 1974 [38] đã phân chia các vùng có sơ đồ chịu tải và quan 

hệ ứng suất - biến dạng khác nhau với công trình HĐS (Hình 1.2). 

1

3

2

Vïng 1- øng suÊt th¼ng ®øng gi÷

nguyªn trong khi øng suÊt n»m

ngang gi¶m dÇn trong qu¸ tr×nh ®µo

Vïng 2 - øng suÊt th¼ng ®øng

gi¶m v× ®µo vµ øng suÊt n»m ngang

t¨ng do dÞch chuyÓn cña têng

Vïng 3 - øng suÊt th¼ng ®øng

gi¶m v× ®µo vµ øng suÊt n»m ngang

gi÷ nguyªn  

Hình 1.2. Sơ đồ các vùng chịu tải 



 4 

Vùng E là vùng đã được Wong (2009) [56] chỉ ra là chưa được 

nghiên cứu đầy đủ.  

Ph¸ ho¹i

3


1-


3

A

B

CD

E

F 1 3

E- vïng Ýt ®îc  nghiªn cøu

F- vïng nguy hiÓm

 

Hình 1.3. Đường ứng suất trong đất 

A

B A

B

B

A


1-


3 §êng

ph¸ ho¹i §êng Ko

Vùng E

F

3  

Hình 1.4. Đường ứng suất trong hố đào 

Để nghiên cứu được sự làm việc của đất nền sau lưng tường cần 

phải có thiết bị thí nghiệm phù hợp. Sử dụng thí nghiệm ba trục có 

xét đến giảm tải (giảm σ3) là hướng mà luận văn này sẽ nghiên cứu. 

Sau khi có số liệu thí nghiệm sẽ tiến hành xây dựng mô hình tính, 

phần mềm tính toán hố đào phù hợp với số liệu này. 

1.1.2. Các hiện tượng địa kỹ thuật xảy ra khi thi công hố đào sâu 

Trong khi thi công HĐS ở các khu đô thị lớn, chủ yếu là xây 

chen, các hiện tượng địa kỹ thuật nêu trên đều có thể xẩy ra nhưng 

hiện tượng chuyển dịch đất nền được đánh giá là nguy hiểm vì nguyên 

nhân này có thể dẫn đến phá hoại không chỉ kết cấu hố đào mà còn 

xảy ra ở các công trình lân cận. Sự dịch chuyển xảy ra chủ yếu là vùng 

đất sau lưng tường, vùng đất bên cạnh hố đào. Hiện nay đã có nhiều 
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nghiên cứu đến vùng này, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu đồng 

bộ, đầy đủ để áp dụng đối với thiết kế thi công HĐS, vì vậy cần phải 

có những nghiên cứu phù hợp hơn với vùng này. 

1.1.3. Trạng thái ứng suất của vật liệu đất nền 

HC

RTC

TC

SS

CTE

TE

CTC

32 

1

 

Hình 1.6. Hình chiếu các loại đường ứng suất khác nhau lên mặt 

phẳng ba trục  

 Đường ứng suất thí nghiệm nén ba trục giảm (RTC) (Reduced 

Triaxial Compression Stress Path) Trong loại này vật liệu chịu trạng 

thái ứng suất thủy tĩnh ban đầu, sau đó áp lực buồng giảm dần trong 

khi ứng suất đứng σ1 giữa nguyên.  

1.1.4. Tính toán, thiết kế thi công hố đào sâu 

Có ba phương pháp được áp dụng phổ biến trong tính toán HĐS 

bao gồm phương pháp đơn giản, phương pháp dầm trên nền đàn hồi 

và phương pháp phần tử hữu hạn. 

Mô hình đất nền trong phân tích phần tử hữu hạn gồm có các mô 

hình thường sử dụng để thiết kế như sau: 

a. Mô hình đàn hồi tuyến tính; 

b. Mô hình Mohr-Coulomb; 

c. Mô hình Hyperbol; 

d. Mô hình Cam-Clay cải tiến. 

RTE 
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1.1.5. Đánh giá ưu nhược điểm của một số mô hình đất nền 

Các mô hình đất nền nêu ở trên đều sử dụng mặt phá hoại Mohr-

Coulomb do đó có thể dự tính khả năng chịu tải của đất nền tùy theo 

điều kiện làm việc. Tuy nhiên, ngoài việc xác định sức chịu tải của 

đất nền, các bài toán địa kỹ thuật còn yêu cầu dự tính biến dạng, áp 

lực nước lỗ rỗng dư, quá trình cố kết v.v. Mỗi mô hình có thể phù 

hợp với điều kiện nhất định của bài toán và cơ bản thỏa mãn một 

hoặc một số yêu cầu tính toán. 

Các mô hình trên, trong trường hợp giảm ứng suất σ3 thì kết quả 

các mô hình đều mô tả không chính xác đặc trưng quan hệ ứng suất 

biến dạng của đất nền. 

Do đó, cần có 1 mô hình mô tả được sự thay đổi đường ứng suất 

giảm ứng suất σ3, phù hợp hơn với bài toán HĐS trong thực tế. 

1.2. Các nghiên cứu liên quan đến khảo sát cung cấp số liệu địa 

kỹ thuật phục vụ thiết kế thi công hố đào sâu 

Theo tổng kết, qua các tài liệu thiết kế, báo cáo khảo sát địa chất, 

số liệu đo đạc quan trắc chuyển dịch hố đào và các tài liệu thu thập 

khác của nhiều công trình cho thấy rằng, số liệu thiết kế dự báo 

chuyển vị của HĐS có độ chính xác không cao, có sai khác nhiều so 

với kết quả đo đạc tại hiện trường. 

1.2.1. Các phương pháp thí nghiệm địa kỹ thuật 

Có nhiều phương pháp thí nghiệm địa kỹ thuật, các phương pháp 

thí nghiệm sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu của thiết kế và biện pháp tổ 

chức thi công. Với thiết kế thi công hố đào sâu, thí nghiệm ba trục đối 

với bài toán HĐS là rất quan trọng. Do đặc điểm của thiết bị ba trục 

thông thường hiện nay đang sử dụng, mẫu đất được bão hòa và sơ đồ 

thí nghiệm là ứng suất thẳng đứng tăng dần, ứng suất ngang không đổi 

nên chưa phù hợp để mô tả ứng xử của vùng đất sau lưng tường. 

1.2.2. Các thông số đặc trưng đất nền trong bài toán hố đào sâu 

1. Mô hình Mohr-Coulomb: E, υ, c, ,  

2. Mô hình Cam-Clay cải tiến: M,    cp   

3. Mô hình hyperbol: KL, Kur , n, Rf, c,  
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1.3. Nhận xét 

1. Đặc điểm của đất bên cạnh hố đào là ứng suất thẳng đứng giữ 

nguyên, ứng suất ngang giảm dần theo quá trình đào. Và trong phạm 

vi khảo sát với công trình hố đào, đất luôn tồn tại trạng thái ứng suất 

lệch ban đầu. 

2. Các thông số đất nền lấy từ số liệu thí nghiệm hiện nay không 

phản ánh sát điều kiện nền đất thực tế trong thi công hố đào. Do đó, 

đặt ra vấn đề cần lựa chọn mô hình thí nghiệm để xác định các thông 

số đất nền phù hợp với việc thiết kế thi công HĐS.  

3. Trong trường hợp giảm ứng suất ngang (σ3) thì kết quả các mô hình 

này đều mô tả không chính xác đặc trưng quan hệ ứng suất biến dạng của 

đất nền. Do đó, cần có 1 mô hình mô tả được sự thay đổi đường ứng suất 

của khối đất sau lưng tường là giảm ứng suất ngang (σ3). 

 

CHƯƠNG 2. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG 

CỦA ĐẤT NỀN TRÊN MÁY BA TRỤC GIẢM ỨNG SUẤT NGANG 

2.1. Mở đầu 

a. Trạng thái của đất khi thí nghiệm: 

Thí nghiệm ba trục cung cấp nhiều số liệu thông số đầu vào cho 

bài toán thiết kế HĐS. Để đo được sự thay đổi thể tích mẫu đất phải 

bắt buộc phải bão hòa. Quá trình bão hòa mẫu có thể làm cho mẫu 

không còn như mẫu nguyên dạng dẫn đến sẽ cho kết quả thí nghiệm 

không sát với thực tế. Mô hình thí nghiệm ba trục giảm ứng suất 

ngang đã mô tả là mẫu đất không cần phải bão hòa và mô tả được sự 

giảm áp lực ngang khi đào, áp lực thẳng đứng giữ nguyên.   

b. Cơ sở lý thuyết của thí nghiệm ba trục thông thường: 

Áp lực từ mọi hướng tác dụng lên mẫu trong quá trình thí nghiệm 

σ3 được giữ không đổi.  

c. Cơ sở của thí nghiệm ba trục giảm ứng suất ngang: 

Áp lực dọc trục được giữ không đổi, áp lực từ mọi hướng tác 

dụng lên mẫu trong quá trình thí nghiệm σ3 được giảm dần và hình 

thành ứng suất lệch P/A =σ1 - σ3. 

So sánh về nguyên lý thí nghiệm ba trục thông thường và ba trục 

giảm ứng suất ngang được thể hiện trên hình 2.1. 
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vh

v-h



v+h


'v'h

ThÝ nghiÖm 3 trôc gi¶m øng suÊt ngang

ThÝ nghiÖm 3 trôc th«ng thêng  

Hình 2.1. Đồ thị đường bao phá hoại Mohr - Coulomb 

2.2. Các phương pháp thí nghiệm hiện nay xác định thông số đầu 

vào để thiết kế thi công hố đào sâu 

Có nhiều phương pháp thí nghiệm, có phương pháp thí nghiệm 

trong phòng, thí nghiệm hiện trường. Trong đó, thí nghiệm ba trục 

đối với bài toán HĐS là rất quan trọng.  

2.2.2. Thí nghiệm nén ba trục 

Thí nghiệm nén ba trục (Triaxial compresion test - TCT) được 

tiến hành để xác định sức kháng cắt trên mẫu đất nguyên dạng. Thí 

nghiệm có thể được thực hiện cho nhiều sơ đồ khác nhau, phù hợp 

với các điều kiện làm việc thực tế của đất nền dưới tải trọng.  

2.3. Mô hình thí nghiệm ba trục giảm ứng suất ngang 

1. Nội dung phương pháp thí nghiệm  

Nguyên tắc phương pháp này gồm việc xác định sức kháng cắt 

của mẫu đất khi mẫu chịu tác động áp lực hông giảm dần, đồng thời 

chịu tác dụng của tải trọng dọc trục không đổi.  
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h-h
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h-hf

h

h

h h

h

v

Bï t¶i träng

hf

hf

Bï t¶i träng

Gi¶m ¸p lùc buång ®Õn

khi mÉu ph¸ ho¹i ®o

®îc chuyÓn vÞ S2f

Gi¶m ¸p lùc

buång ®o ®îc

chuyÓn vÞ S2

v v

MÉu

ph¸ ho¹i

a) b) c) d)

§o ®îc

chuyÓn vÞ S1f

§o ®îc

chuyÓn vÞ S1

Khi mÉu kh«ng

biÕn d¹ng n÷a

khãa van víi b×nh

t¹o ¸p

Më van nèi víi

b×nh t¹o ¸p


1-


3)




1-


3)




1-


3)




1-


3)



v-h) v-h) v-h)

 

Hình 2.4. Sơ đồ quá trình thí nghiệm 

(a) Bước 1: Tạo áp lực buồng đến giá trị σh; 

(b) Bước 2: Tạo ứng suất lệch thẳng đứng σv = σh+σ; Giữ 

nguyên áp lực buồng đến khi mẫu đất ổn định, không còn biến dạng 

nữa. Khóa van với bình tạo áp lực; 

(c) Bước 3: Giảm dần áp lực buồng theo từng cấp, mỗi cấp tiến 

hành bù tải trọng thẳng đứng, đảm bảo tải trọng thẳng đứng không 

đổi trong suốt quá trình thí nghiệm; 

(d) Bước 4: Giảm áp lực buồng đến lúc ứng suất lệch đủ lớn có 

thể gây phá hủy mẫu.  

2. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 

(1)Buồng áp lực; (2)Bình tạo và duy trì áp lực; (3)Thiết bị tạo lực 

dọc trục; (4)Thiết bị giảm áp lực buồng; (5) (6)Thiết bị đo biến dạng; 

(7)Thiết bị đo khối lượng gia tải đứng (Loadcell); (8)Thiết bị đo áp 

suất buồng; (9)Thiết bị ghi chép số liệu (Data logger TDS 530). 
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Hình 2.5. Mô hình thiết bị thí nghiệm ba trục giảm ứng suất ngang 

3. Quy trình thí nghiệm  

Quy trình thí nghiệm được tiến hành theo các bước gần giống thí 

nghiệm ba trục thông thường với sơ đồ CU. 

4. Dỡ tải  

5. Tính toán, báo cáo kết quả thí nghiệm  

6. Cấp gia tải ban đầu 

Để đảm bảo mô tả sát với quá trình làm việc của đất, cần phải xác 

định được cấp gia tải ban đầu phù hợp.  

Giả thiết đất ở trạng thái tự nhiên, tồn tại 2 thành phần: σv và σh 

với: Trong đó, v =  i hi là khối lượng cột đất nằm trên hay áp lực 

địa tầng  h  = K0.v với K0 - hệ số áp lực đất tĩnh. 

7. Xử lý số liệu thí nghiệm 

8. Kết quả thí nghiệm 

1. Công trình Viện bỏng quốc gia, xã Tân Triều, Thanh Trì, 

Hà Nội. 
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Hình 2.19. Biểu đồ quan hệ giữa độ lệch ứng suất  

và biến dạng dọc trục  

 

 

Hình 2.20. Biểu đồ quan hệ giữa biến dạng thể tích và biến dạng 

dọc trục 

 

So sánh với kết quả thí nghiệm ba trục đã có tại công trình: 

 

Hình 2.21. Biểu đồ vòng tròn Mohr của thí nghiệm giảm ứng 

suất ngang và so sánh với thí nghiệm ba trục thông thường 

2. Công trình Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở 

để bán 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 



 12 

 

Hình 2.25. Biểu đồ quan hệ giữa độ lệch ứng suất và biến dạng 

dọc trục 

 

Hình 2.26. Biểu đồ quan hệ giữa biến dạng thể tích và biến 

dạng dọc trục 

 

Hình 2.27. Biểu đồ vòng tròn Mo của thí nghiệm giảm ứng suất 

ngang và so sánh với thí nghiệm ba trục thông thường 

So sánh mô đun đàn hồi 

Giảm σ3 Tăng σ1 

σ3 (kN/m2) Ei (kN/m2) σ3 (kN/m2) Ei (kN/m2) 

80 60720 50 5882 

110 61748 75 6711 

135 71025 100 8928 
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3. Công trình Bệnh viện trung ương quân đội 108, số 1 Trần 

Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 

Hình 2.30. Biểu đồ quan hệ giữa độ lệch ứng suất và biến dạng 

dọc trục 

 

Hình 2.31. Biểu đồ quan hệ giữa biến dạng thể tích và biến dạng 

dọc trục 

 

Hình 2.32. Biểu đồ vòng tròn Mo của thí nghiệm giảm ứng suất 

ngang và so sánh với thí nghiệm ba trục thông thường 

 

NHẬN XÉT CHƯƠNG 2  

+ Thiết bị và quy trình thí nghiệm, xét về mặt lý thuyết đã cho 

phép mô tả đầy đủ sự ứng xử của vùng đất bên cạnh hố đào khi diễn 
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ra quá trình đào đất như tồn tại ứng suất lệch ban đầu và ứng suất 

ngang giảm dần theo quá trình đào 

+ Ứng xử của đất nền bên cạnh hố đào trong quá trình thí nghiệm 

theo sơ đồ ba trục thông thường với thí nghiệm theo sơ đồ ba trục 

giảm ứng suất ngang là khác nhau, cụ thể: 

- Giá trị thu được như c,  của thí nghiệm ba trục giảm ứng suất 

ngang theo sơ đồ CU khác với với thí nghiệm ba trục thông thường 

do áp lực nước lỗ rỗng biến đổi khác nhau đối với mỗi đường ứng 

suất khác nhau; 

- Mô đun đàn hồi E của thí nghiệm ba trục giảm ứng suất ngang 

lớn hơn so với thí nghiệm ba trục thông thường. 

 
CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG MÔ HÌNH LADE CẢI TIẾN 

 CHO BÀI TOÁN HỐ ĐÀO SÂU 

3.1. Ứng xử của đất nền 

Ứng xử của đất nền được đại diện bằng quan hệ ứng suất và biến 

dạng và mô hình toán học mô tả đặc tính của mối quan hệ này được 

gọi là mô hình đất nền.  

3.2. Mô hình đất nền Lade 

3.2.1. Lý do lựa chọn mô hình Lade 

So sánh với các mô hình tính toán khác mô tả ứng xử của đất nền 

trong các bài toán địa kỹ thuật, mô hình Lade có các ưu điểm như sau: 

- Được xây dựng dựa trên kết quả thí nghiệm nén ba trục và thí 

nghiệm nén ba trục thực do đó kể đến ảnh hưởng của thành phần ứng 

suất trung gian. 

- Chỉ có duy nhất một mặt chảy dẻo, một mặt phá hoại và một 

biểu thức duy nhất của thế năng biến dạng dẻo. Với ưu điểm này, khi 

xây dựng các biểu thức về ma trận dẻo, không gặp phải những khó 

khăn khi giải quyết vị trí giao nhau giữa hai mặt chảy nén và mặt 

chảy cắt như các mô hình khác. 

- Có thể mô tả ứng xử tái bền hoặc hóa mềm [40][41][42]. 
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3.2.2. Mô hình Lade 

Tham số của mô hình Lade 

Bảng 3.1. Tham số của mô hình Lade 

Tham số Mô tả 

M , ,  Đặc trưng đàn hồi 

1 , m  Chuẩn phá hoại 

 , 2  Hàm thế năng dẻo 

h ,   Chuẩn dẻo 

C , p , b  Tái bền và hóa mềm 

 

3.3. Mô hình đất nền Lade cải tiến 

1. Cơ sở để xây dựng mô hình Lade cải tiến 

Mô hình Lade cải tiến được tác giả xây dựng dựa trên mô hình 

Lade ban đầu có kể đến đường ứng suất giảm 3  và có thể áp dụng 

cho đường ứng suất giảm 1  và đường ứng suất của các thí nghiệm 

nén ba trục thông thường khác. Đặc trưng của mô hình Lade cải tiến 

bao gồm đặc trưng đàn hồi, mặt phá hoại, mặt chảy dẻo và hàm thế 

năng biến dạng dẻo. Các nội dung được cải tiến bao gồm: 

- Đưa thêm đặc trưng lực dính đơn vị vào biểu thức của mô hình 

Lade để mô tả ứng xử của đất loại sét. 

- Xây dựng mối liên hệ giữa góc ma sát trong và lực dính đơn vị 

với tham số đặc trưng mặt phá hoại của mô hình Lade ban đầu. 

- Xây dựng mối liên hệ giữa đặc trưng giãn nở của đất nền với 

tham số đặc trưng mặt thế năng biến dạng dẻo của mô hình Lade ban 

đầu. 

- Xây dựng mặt chảy dẻo mới kể đến biến dạng dẻo theo các 

đường ứng suất khác nhau trong đó có đường ứng suất giảm 3 . 

Các thí nghiệm ba trục giảm 3  trong Chương 2 và một số các 
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kết quả thí nghiệm ba trục theo các đường ứng suất khác nhau được 

sử dụng để xây dựng mô hình đất nền Lade cải tiến.  

2. Đặc trưng đàn hồi 

Giá trị của mô đun đàn hồi của đất nền không nên xác định theo 

độ dốc ban đầu của đường cong quan hệ ứng suất biến dạng mà nên 

xác định theo mô đun đàn hồi biến dạng nhỏ hoặc mô đun đàn hồi dỡ 

tải-gia tải. Các giá trị của mô đun đàn hồi theo các đường ứng suất 

được thống kê trong bảng như sau: 

Thí nghiệm E (kN/m2) 

Giảm 
3  59766 

Giữ 
1I  21715 

Tăng 
1  9434 

 

3. Mặt phá hoại 

Mặt phá hoại của mô hình Lade đã được nghiên cứu trong Lade 

[40], [41] và được kiểm chứng trong nhiều nghiên cứu. Do vậy, mặt 

phá hoại này được sử dụng trong mô hình Lade cải tiến. Tuy nhiên, 

để thuận tiện cho việc sử dụng, các tham số của mặt phá hoại cần 

được chuyển đổi sang các đặc trưng cường độ của đất nền như góc 

ma sát trong và lực dính đơn vị.  

 

 

Hình 3.5. Mặt phá hoại trong mặt phẳng lệch 
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4. Mặt thế năng biến dạng dẻo 

5. Mặt chảy dẻo 

Để mô hình đất nền Lade phù hợp với đường ứng suất giảm 
1  

hoặc giảm 
3 , đã nghiên cứu xây dựng mặt chảy dẻo mới có dạng 

như hình 3.13. Với mặt chảy dẻo mới này, tại trạng thái ban đầu trên 

trục thủy tĩnh, đường ứng suất theo hướng bất kỳ nào cũng xuất hiện 

biến dạng dẻo. Độ lớn của mặt chảy dẻo ngoài trục thủy tĩnh phụ 

thuộc vào độ lớn của công biến dạng dẻo do cắt trượt. Khi dỡ tải, công 

biến dạng dẻo thể tích không đổi và mặt chảy dẻo không phát triển 

kích thước theo trục thủy tĩnh mà chỉ phát triển kích thước về phía mặt 

phá hoại. Khi gia tải, công do biến dạng dẻo thể tích tăng lên và giao 

của mặt chảy dẻo tiến xa hơn gốc tọa độ trên trục thủy tĩnh. 

 

Hình 3.12. Đường ứng suất trong thí 

nghiệm nén ba trục và mặt chảy 

Lade 

Hình 3.13. Mặt chảy 

dẻo Lade cải tiến 

 

6. Xác định các đặc trưng của mô hình Lade cải tiến 

Các đặc trưng của mô hình Lade cải tiến trình bày trong bảng 3.2 

như sau: 
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Bảng 3.2. Tham số của mô hình Lade cải tiến 

Tham số Mô tả 

0E ,  Đặc trưng đàn hồi 

c ,  Chuẩn phá hoại 

 , 
2  Hàm thế năng dẻo 

h ,  ,   Chuẩn dẻo 

C , p  Tái bền 

 

7. Đánh giá độ tin cậy của mô hình Lade cải tiến 

Kết quả thí nghiệm ba trục theo nhiều đường ứng suất khác nhau 

trong đó có giảm 3  như trong hình vẽ 3.16 và đường cong quan hệ 

giữa biến dạng thể tích và biến dạng dọc trục mẫu thí nghiệm như 

trong hình 3.17 do Costanzo và cộng sự thực hiện [34]. 

 

 

Hình 3.21. So sánh kết quả tính toán và thí nghiệm quan hệ 

ứng suất và biến dạng dọc trục thí nghiệm nén ba trục giảm 3  
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3.4. Phần mềm tính toán theo mô hình đất nền lựa chọn 

Phần mềm tính toán hố đào sâu LadeDeep được tác giả luận án phát 

triển từ một phần mềm phân tích địa kỹ thuật dựa trên phương pháp phần 

tử hữu hạn có khả năng mô hình hóa đất nền và các phần tử kết cấu. Nội 

dung phát triển mới bao gồm đưa thêm mã nguồn cho mô hình Lade và 

Lade cải tiến, phân tích theo quá trình thi công hố đào sâu.  

Sơ đồ khối của phần mềm được thể hiện trong hình 3.24 bao gồm 

nhập dữ liệu, vòng lặp qua các giai đoạn thi công, vòng lặp giải bài toán 

phi tuyến vật liệu theo phương pháp Newton-Raphson cải tiến. Kết quả 

tính toán của phần mềm bao gồm: ứng suất, biến dạng, chuyển vị của đất 

nền và nội lực trong hệ chống đỡ như tường chắn, thanh chống neo. 

 

Hình 3.24. Sơ đồ khối giải lặp của phần mềm LadeDeep 
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NHẬN XÉT CHƯƠNG 3 

Lựa chọn mô hình Lade để phát triển mô hình đất nền mới có kể 

đến đường ứng suất giảm 
3 ,. Mô hình Lade là mô hình thiết lập 

dựa trên thí nghiệm nén ba trục thường còn mô hình Lade cải tiến 

dựa trên thí nghiệm nén ba trục giảm 
3 . Điểm giống nhau của hai 

mô hình đất nền này là các tham số đặc trưng của mô hình. Điểm 

khác biệt của hai mô hình là khi giảm 
3 , ở trạng thái ứng suất nào 

đó trong đất, quan hệ ứng suất biến dạng đối với mô hình Lade là 

đàn hồi vầ đối với mô hình Lade cải tiến là đàn hồi dẻo. Hơn nữa, 

mô hình Lade cải tiến đồng thời mô tả được quan hệ ứng suất biến 

dạng theo thí nghiệm ba trục thường và theo các đường ứng suất 

khác nhau. 

Mô đun đàn hồi ban đầu theo đường quan hệ ứng suất biến dạng thí 

nghiệm nén ba trục giảm 
3 , có giá trị lớn hơn nhiều so với thí 

nghiệm nén ba trục thường. Đối với mô hình tính toán hố đào sâu có 

mô hình đất nền sử dụng mô đun đàn hồi ban đầu theo thí nghiệm nén 

ba trục thông thường sẽ cho kết quả dự tính có thể lớn hơn thực tế. 

Phần mềm tính toán LadeDeep được xây dựng theo phương pháp 

phần tử hữu hạn bài toán phẳng sử dụng phần tử tam giác 6 điểm nút, 

lập trình bằng ngôn ngữ Delphi XE6. Phần mềm có thể mô tả chi tiết 

quá trình thi công như đào đất, lắp thanh chống, căng trước cáp neo. 

Các mô hình đất nền đàn hồi tuyến tính, mô hình Hardening, mô 

hình Lade và mô hình Lade cải tiến được thực hiện trong phần mềm. 

Phần mềm sử dụng giao diện đồ họa, có khả năng nhập dữ liệu 

nhanh, tự động chia lưới phần tử. Tải trọng tác dụng có thể mô hình 

hóa theo dạng tải trọng phân bố bất kỳ hoặc tập trung tại một điểm. 

Tường chắn được mô hình hóa bằng phần tử dầm hai điểm nút. Hệ 

thanh chống hoặc neo được mô tả bằng phần tử thanh dàn phi tuyến 

theo vật liệu hoặc theo hình học. Phần mềm LadeDeep có thể phân 

tích kép kể đến ảnh hưởng của áp lực nước lỗ rỗng trong bài toán 

phân tích không thoát nước của đất sét. 
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CHƯƠNG 4: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN HỐ ĐÀO SÂU THEO MÔ 

HÌNH LADE CẢI TIẾN 

4.1. Nội dung tính toán 

Để đánh giá độ tin cậy của mô hình Lade cải tiến trong mô hình 

phân tử hữu hạn đối với bài toán hố đào, các ví dụ tính toán cho các 

công trình thực tế cần được thực hiện. Chương này trình bày các ví 

dụ tính toán được thực hiện với các công trình thực tế trong và ngoài 

nước đã được thi công. Các dữ liệu thực tế sử dụng trong tính toán 

bao gồm đặc trưng của đất nền, đặc trưng của các kết cấu chắn giữ, 

đặc trưng của quá trình thi công, và số liệu quan trắc hiện trường. 

Phần mềm sử dụng trong tính toán bao gồm phần mềm LadeDeep 

(mô hình Lade và Lade cải tiến) và so sánh với phần mềm Plaxis (mô 

hình Mohr-Coulomb, mô hình Hardening).  

4.2. Mô hình hóa hố đào sâu 

Hố đào sâu bao gồm đất nền xung quanh hố đào, hệ kết cấu chống 

đỡ hố đào bao gồm tường chắn đất, hệ thanh chống và neo trong đất. 

Áp dụng vào một số công trình cụ thể: 

1. Công trình Bệnh viên 108; 

2. Công trình Hoabinh Green City Minh Khai; 

3. Công trình đập thủy điện số 2. 

NHẬN XÉT 

Ứng xử của hố đào phụ thuộc vào quan hệ ứng suất biến dạng 

theo đường ứng suất phù hợp với thực tế. Quan hệ đó thể hiện bởi 

đặc trưng mô đun đàn hồi và sự suy giảm mô đun đàn hồi khi ứng 

suất lệch tăng lên. Mô hình Lade cải tiến và mô hình Hardening cho 

sơ đồ biến dạng tương tự nhau. Trong mô hình Lade cải tiến, mô đun 

đàn hồi ban đầu phụ thuộc vào đường ứng suất trong đất nên có kết 

quả phân tích phù hợp hơn với kết quả đo. 

Kết quả tính toán ứng xử của hố đào phụ thuộc rất nhiều vào việc 

xác định các thông số của mô hình nền và sử dụng các thông số đất 

nền phù hợp đặc biệt là đặc trưng đàn hồi do việc xác định giá trị gần 

với thực tế khó khăn hơn nhiều so với xác định các đặc trưng cường 

độ. 
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Green City Minh Khai 



 23 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1 Thi công hố đào sâu là quá trình dỡ tải đất nền cũng đồng thời 

là quá trình gia tải lên hệ kết cấu chống đỡ. Trạng thái ứng suất và 

biến dạng của đất nền sau lưng tường thay đổi theo đường giảm ứng 

suất σ3, σ1 không đổi. Thí nghiệm nén ba trục hiện nay không mô 

phỏng phù hợp trong quá trình thi công đào đất.  

1.2 Thiết bị nén ba trục theo sơ đồ giảm áp lực buồng (σ3) do tác 

giả luận án thiết kế và cải tiến trên cơ sở thiết bị nén ba trục thường 

đã hoàn thành và đã được thử nghiệm cho kết quả tốt.  

1.3 Các thí nghiệm nén ba trục theo sơ đồ giảm σ3 được thực hiện 

với nhiều loại đất nền khác nhau cho thấy một số đặc trưng của đất 

nền xác định được từ thí nghiệm này khác có quy luật với kết quả từ 

thí nghiệm nén ba trục thường như mô đun đàn hồi, góc ma sát trong 

và lực dính đơn vị. Mô đun đàn hồi E của thí nghiệm ba trục giảm 

ứng suất ngang lớn hơn so với thí nghiệm ba trục thông thường và 

kết quả tính toán theo số liệu này cho kết quả phù hợp với số liệu đo 

đạc thực tế. 

1.4 Các mô hình đất nền mô tả trạng thái ứng suất biến dạng của 

cho các kết quả khác với thực tế vì không sử dụng các thông số đầu 

vào được thiết lập dựa trên đường ứng suất phù hợp. Mô hình Lade 

phù hợp với các đường ứng suất khác nhau, cần có một số thay đổi, 

cải tiến cho phù hợp với đối với bài toán hố đào như: lập mối quan 

hệ với các đặc trưng cơ bản của đất nền như lực dính đơn vị và góc 

ma sát trong để dễ dàng áp dụng trong thực tế tính toán, cải tiến mặt 

chảy dẻo để biến dạng dẻo xuất hiện ngay khi quá trình dỡ tải diễn 

ra, và đặc trưng mô đun đàn hồi ban đầu. Mô hình Lade cải tiến trình 

bày trong luận án đã đáp ứng các yêu cầu trên trong khi sử dụng các 

thông số đầu vào xác định được từ thí nghiệm nén ba trục giảm ứng 

suất ngang. 

1.5 Phần mềm LadeDeep đã được xây dựng dựa trên cơ sở mô 

hình Lade cải tiến phù hợp với đường ứng suất dỡ tải lưng tường. 

Kết quả sử dụng LadeDeep tính toán dự báo chuyển vị ngang của 
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tường cừ cho thi công hố đào sâu của một số công trình cụ thể là sát 

với thực tế và có thể ứng dụng chúng trong tính toán các bài toán 

thực tế về hố đào sâu. 

1.6 Một quy trình hướng dẫn tính toán thiết kế thi công hố đào 

sâu đã được kiến nghị trên cơ sở các kết quả dự báo ứng xử  của đất 

xung quanh hố đào xuất phát từ phần mềm LadeDeep và sử dụng thí 

nghiệm nén ba trục giảm ứng suất ngang.  

2. Kiến nghị 

Theo tôi trong thời gian tới có thể tiếp tục nghiên cứu những vấn 

đề sau: 

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình tính toán như 

ảnh hưởng của dòng thấm, cố kết, yếu tố ba chiều và trạng thái ứng 

suất ban đầu trong đất. 

- Mở rộng bài toán cho trường hợp xét đến yếu tố thời gian thi công. 


