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Họ tên    : Doãn Vĩnh Lộc 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ ngành Cảng – Đường thủy 

Chức vụ   : Phó phòng KCCT 

Đơn vị công tác  : Công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy 

Đồng tác giả:   : Nguyễn Minh Quý 

Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ ngành Cảng – Đường thủy 

Chức vụ   : Phó Giám đốc Công ty 

Đồng tác giả    :          Phùng Văn Phát 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ ngành Cảng – Đường thủy 

Chức vụ   :  Trưởng phòng KCCT 

I. Mô tả giải pháp: 

I.1. Tình trạng giải pháp thiết kế hiện tại: 

 

 
Mặt cắt ngang điển hình kết cấu kè bảo vệ bờ, KCN dịch vụ dầu khí Soài Rạp – Tiền Giang 

- Đỉnh kè là bằng rọ đá xếp giật cấp trên nền cọc cừ tràm (16 cây/m2), lớp rọ đá 

dưới cùng dày 1m, rộng 4m, lớp rọ đá thứ hai dày 0,9m rộng 3m, lớp rọ đá trên cùng 

dày 0,8m rộng 2m. Phía sau rọ đá là lăng thể đá giảm tải và 3 lớp vải địa kỹ thuật gia 

cường và cát san lấp mặt bằng. 

- Chân kè là đất tự nhiên với mái dốc nạo vét 1:4 

I.2. Tồn tại của giải pháp hiện tại 

Do áp lực của lớp cát san lấp mặt bằng, kè có hiện tượng mất ổn định, cụ thể như sau: 

- Các lớp rọ đá trên đỉnh kè bị nghiêng, xô ra phía ngoài sông 

- Các lớp vải địa kỹ thuật gia cường bị rách do nền mất ổn định. 
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Dưới đây là một số hình ảnh kè có biểu hiện bị mất ổn định được chụp tại hiện trường 

 
Hình ảnh các lớp rọ đá trên đỉnh kè bị nghiêng, xô ra phía sông 

 

 
Hình ảnh các lớp vải địa kỹ thuật gia cường bị rách do nền mất ổn định 

I.3. Nội dung giải pháp thiết kế thay thế, chống sụt tr ượt 

I.3.1.  Giải pháp đề xuất 

- Để khắc phục những tồn tại của giải pháp kết cấu kè như trên, Nhóm tác giả đã 

nghiên cứu và đề xuất giải pháp thiết kế mới thay thế giải pháp cũ, đó là Kết cấu kè 

mái nghiêng bằng rọ đá trên nền cọc cừ tràm, kết hợp vải địa kỹ thuật gia cường. Cụ 

thể như sau: 

 + Chân khay kè bằng rọ đá đặt trên nền cọc cừ tràm 

 + Mái dốc kè bằng 2 lớp rọ đá, mỗi lớp dày 30cm 

 + Phía sau mái kè là tầng lọc ngược và kết hợp rải 3 lớp vải địa kỹ thuật gia 

cường, có cường độ  là 400kN/m và 200kN/m. Vải địa kỹ thuật gia cường có tác dụng 

chống lún của lớp đất đắp, tăng momen giữ cho ổn định tổng thể kết cấu kè mái 

nghiêng. 
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Giải pháp kết cấu kè mái nghiêng kết hợp vải địa kỹ thuật gia cường làm tăng sự ổn định của 

kè 
I.3.2. Tính toán thiết kế 

a. Tiêu chuẩn áp dụng: Việc tính toán thiết kế vải địa kỹ thuật gia c ường được 

tuân thủ theo Tiêu chuẩn ngành 22TCN 248-98 “Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền 

đắp trên nền đất yếu” do Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

b. Tính toán bằng tay 

- Tính toán lựa chọn cường độ vải địa kỹ thuật gia cường: Việc tính toán cường 

độ, số lớp vải địa kỹ thuật gia cường phụ thuộc vào kết quả tính toán ổn định trượt sâu 

với hệ số ổn định được quy định là Kmin ≥ 1,2 theo phương pháp phân mảnh cổ điển. 

        Mô men giữ + N.Y 

K = --------------------------- 

      Mô men gây trượt 

Trong đó: 

N là cường độ tính toán của vải địa kỹ thuật  gia cường (là lực neo vải phải chịu) 

N = Nmax/k 

k: là hệ số lấy bằng 2 nếu là vải polyeste và bằng 5 nếu là vải polyetilen hoặc 

polypropylen 

Nmax: là cường độ chịu kéo đứt lớn nhất của vải địa  

Y: là cánh tay đòn, là khoảng cách từ tâm trượt nhỏ nhất đến điểm đặt N 
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- Tính toán chiều dài neo vải địa (l): Chiều dài neo vải địa phải thỏa mãn điều 

kiện lực neo mà vải phải chịu nhỏ hơn lực ma sát giữa vải và đất nền (N<Fms). Công 

thức tính lực ma sát giữa vải địa kỹ thuật gia cường và đất nền được tính theo công 

thức sau: 

Fms= '..
0

fh
l

i

i


  

 

Trong đó: 

: là dung trọng của đất đắp 

hi: chiều cao đất đắp 

f’: hệ số ma sát giữa vải địa kỹ thuật gia c ường và đất nền, f’= 2/3k’.tg

k’: hệ số dự trữ về ma sát, lấy bằng 0,66  

: góc ma sát trong của đất đắp 

c. Tính toán kiểm tra ổn định bằng phần mềm 

c.1. Tính toán bằng phần mềm Slope/W 

 
Kết quả tính toán ổn định trượt cung tròn bằng phần mềm Slope/W 
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c.2. Tính toán bằng phần mềm Plaxis 7.0 (mô hình 2D) 

 
Kết quả tính toán ổn định trượt cung tròn bằng phần mềm Plaxis 7.0 

Kết quả tính toán: Kết quả chạy ổn định trượt cung tròn bằng phần mềm Slope/W và 

phần mềm Plaxis đều cho kết quả tương tự nhau, hệ số ổn định là Kmin=1,6. 

I.3.3. Một số yêu cầu về thi công và vải địa kỹ thuật gia cường: 

+ Khoảng cách giữa hai lớp vải địa tối thiểu l à 0,3m 

+ Lớp cát đắp trên vải phải là cát hạt trung 

+ Trải vải theo hướng mặt trượt cung tròn 

+ Vải địa kỹ thuật gia cường là loại vải dệt, vải có cường độ chịu kéo cao 

(cường độ tùy thuộc vào kết quả tính toán), độ dãn dài thấp, bền với các tác động lý 

hóa của môi trường, đặc biệt là không chịu tác động của các loại đất có tính axit 

(PH≥2). 

I.4. Kết quả nghiên cứu 

Giải pháp sử dụng vải địa kỹ thuật gia cường trong xây dựng các công trình đê, 

kè là giải đã được áp dụng khá phổ biến ở trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Nhóm 

tác giả đã áp dụng giải pháp này để xử lý sụt trượt trong dự án xây dựng kè bảo vệ bờ 

khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang. Một trong những kết quả đạt 

được của đề tài, đó là nhóm tác giả đã lần đầu tiên ứng dụng phần mềm Plaxis 7.0 

(Phần mềm có bản quyền do TEDIPort trang bị, mô hình 2D) để tính toán ổn định của 

kết cấu kè mái nghiêng có sự tham gia làm việc của vải địa kỹ thuật gia cường. Bên 

cạnh đó, đề tài cũng đã nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn, tham khảo từ nước ngoài để 

đưa ra cách bố trí cấu tạo vải địa kỹ thuật gia cường đảm bảo hiệu quả làm việc tối đa 

của vải địa, tiết kiệm chi phí xây dựng công tr ình. 

 Việc chọn cường độ vải địa kỹ thuật gia cường và bề dày lớp đất lu lèn phía 

trên vải địa cần lưu ý đến mối quan hệ giữa tải trọng tác động phía trên và độ dãn dài 

của vải. Dựa vào đồ thị quan hệ giữa tải trọng và độ dãn dài của từng loại vải, có thể 

chọn được chiều dày lớp đất san lấp phía trên vải địa và loại máy lu lèn hợp lý. Đây có 
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thể được coi là kết quả lớn nhất mà nhóm tác giả đã tìm hiểu.Một khi tải trọng phía 

trên quá lớn, độ dãn dài của vải sẽ tăng cao, giảm tác dụng của vải địa kỹ thuật gia 

cường. 

Trong trường hợp có từ hai lớp vải địa kỹ thuật trở lên, phía mép ngoài cùng, 

vải địa kỹ thuật phải được cuộn lên đáy lớp vải phía trên tối thiểu 5m. 

 
Bố trí cấu tạo và biện pháp thi công vải địa kỹ thuật gia cường 

Biểu đồ mối quan hệ giữa độ giãn dài và tải trọng của các loại vải 

địa kỹ thuật gia cường 
II. Đánh giá hiệu quả của giải pháp kết cấu mới 

Giải pháp kết cấu trên đã được ứng dụng thực tế tại Hạng mục kè bờ, khu công nghiệp 

dịnh vụ dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang (hiện nay công trình đã hoàn thành thi công và 

đưa vào sử dụng an toàn). So với giải pháp thiết kế cũ, giải pháp thay thế mới đã đạt 

được những hiệu quả như sau: 

- Về mặt kỹ thuật:  
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+ Giải pháp kết cấu kè mái nghiêng là một giải pháp thiết kế nhằm giảm áp lực 

gây trượt của lớp đất phía sau kè. So với phương án cũ, kè mái nghiêng sẽ không có 

hiện tượng lún lệch của các lớp rọ đá.  

+ Vải địa kỹ thuật gia cường có tác dụng chống lún của lớp đất đắp, tăng 

momen giữ cho ổn định tổng thể kết cấu kè mái nghiêng. 

- Về hiệu quả kinh tế: 

Giải pháp thiết kế đề xuất thay thế giải pháp thiết kế cũ đã mang lại hiệu quả kinh tế 

cho dự án. Một trong những hiệu quả lớn nhất đó là công trình đảm bảo ổn định, hạn 

chế thiệt hại về mặt kinh tế cho Chủ đầu tư. Ngoài ra, so với giải pháp thiết kế cũ, giải 

pháp thiết kế mới cũng tiết kiệm được khối lượng vật liệu và chi phí xây dựng. Cụ thể 

như: 

Bảng so sánh khối lượng và kinh phí xây dựng giữa hai phương án kết cấu 

TT Khối lượng Đơn vị Phương án cũ 
Phương án đề xuất 

thay thế 

1 Đá hộc đổ m3 2455 1909 

2 Rọ đá các loại rọ 568 420 

3 Kinh phí xây dựng tỷ đồng 3,5 3,0 
 

III. Phạm vi áp dụng của giải pháp thiết kế mới 

- Giải pháp thiết kế trên đã được áp dụng thành công trong thực tế tại dự án Khu 

công nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang. 

- Mở rộng hơn, phạm vi áp dụng của giải pháp thiết kế này có thể được áp dụng 

đối với tất cả các dạng công trình kè bảo vệ bờ trên nền đất yếu. Nhóm tác giả cũng đã 

áp dụng thành công giải pháp kết cấu kè mái nghiêng kết hợp vải địa kỹ thuật gia 

cường ở nhiều dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy thực 

hiện. Cụ thể là các dự án như sau: 

 + Dự án kè bảo vệ bờ cảng Trường Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Mặt cắt ngang điển hình kết cấu kè bảo vệ bờ 

Dự án cảng Trường Thọ - Thành phố Hồ Chí Minh 
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Kè bảo vệ bờ (sau khi thi công xong)Dự án cảng Trường Thọ - Thành phố Hồ Chí Minh 

 

+ Dự án kè bảo vệ bờ bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại dầu khí Sao Mai – Bến Đình. 

 
Mặt cắt ngang điển hình kết cấu kè bảo vệ bờ 

Dự án bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại dầu khí Sao Mai – Bến Đình 
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Kè bảo vệ bờ (sau khi thi công xong) 

Dự án bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại dầu khí Sao Mai – Bến Đình 
 

 


