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Tóm tắt: Trong những năm gần ñây việc sử dụng cọc ñất gia cố ximăng ñang ñược dung 

rộng rãi trở lại tại một số dự án về ñường, cảng container tại Việt Nam. Tuy nhiên ñể 

hiểu ñúng về bản chất làm việc của cọc ñất gia cố ximăng cũng như tính ñúng ñắn trong 

quá trình thiết kế hệ thống cọc ñất gia cố ximăng cần ñược xem xét một cách toàn diện. 

Bài báo này tập trung vào việc phân tích một số vấn ñề liên quan ñến cách tính toán và 

thiết kế xử lý nền ñất yếu bằng cọc ñất gia cố ximăng bao gồm việc chế bị mẫu trong 

phòng thí nghiệm, thí nghiệm nén nở hông tự do (UCS), thí nghiệm nén lún (IL) và các lết 

quả thực tế tại một số công trình ñược tác giả thực hiện. 

1 GIỚI THIỆU 

Trong quá trình thiết kết và thẩm tra một số dự án liên quan ñến việc sử dụng cọc ñất gia cố ximăng ñể 

gia cố nền ñất yếu chúng tôi nhận thấy rằng việc chế bị mẫu trong phòng, trộn thử, thực hiện thí 

nghiệm, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lựa chọn thông số tính toán và quan niệm tính toán chưa ñược 

nhận thức một cách rỗ rang và ñúng ñắn dẫn ñến kết quả là công trình bị thiết kế quá an toàn, gây lãng 

phí. Chúng tôi cố gắng tập hợp một số kết quả thi công và thử nghiệm thực tế cho cọc ñất gia cố 

ximăng ñể có thể rút ra ñược một số kinh nghiệm nhằm cải thiện công tác thiết kết có xử dụng cọc ñất 

gia cố ximăng ñể cải tạo nền ñất yếu. 

2 CÔNG TÁC CHẾ BỊ VÀ THỬ NGHIỆM MẪU 

Hiện nay chúng ta ñã có TCXDVN 385-2006 dùng cho công tác thiết kế cọc ñất gia cố ximăng tuy 

nhiên tiêu chuẩn này có một số ñiểm cần ñược làm rõ. Ngay trong cách tạo mẫu cũng có sự phân biệt 

cho trộn khô thì sử dụng mẫu trụ trong khi trộng ướt lại qui ñịnh sử dụng mẫu lập phương. Qui trình 

tạo mẫu không ñược ñề cập một cách rõ rang dẫn ñến một số kết quả nén nở hông mẫu trộn trong 

phòng hoàn toàn trái ngược với qui luật gia tăng cường ñộ của mẫu ñất trộn ximăng theo ngày tuổi bảo 

dưỡng mẫu. Tỷ lệ nước so với ximăng cũng cần ñược quan tâm ñúng mức, tránh sử dụng những tỷ lệ 

nước so với ximăng quá bé dẫn ñến công tác tạo mẫu không ñều và kết quả về cường ñộ sẽ không tốt. 

Với cọc ñất trộn ximăng các chỉ tiêu sau ñây cần ñược thực hiện thử nghiệm thông qua chế bị mẫu 

trong phòng thí nghiệm: Hàm lượng hữu cơ của ñất yếu, thành phần hóa học của nước ngầm, chế bị 

mẫu ñất trộn ximăng theo phương pháp trôn ướt, xác ñịnh cường ñộ kháng nén nở hông, xác ñịnh ñặc 

trưng nén lún thông qua thí nghiệm nén lún, xác ñịnh dung trọng của ñất gia cố ximăng. Trong ñó thí 

nghiệm nén lún thường cho kết quả về môñun lớn hơn rất nhiều so với môñun một chiều Eoed. Việc 



chế bị mẫu trong phòng chủ yếu dùng ñể xác ñịnh cường ñộ nén cũng như ñặc trưng biến dạng theo 

hàm lượng ximăng và tỷ lệ nước so với ximăng (N/XM) ñể phục vụ cho công tác thiết kế công trình. 

Các hàm mục tiêu chính là: thay ñổi cường ñộ theo hàm lượng ximăng và thay ñổi cường ñộ theo ngày 

tuổi, thay ñổi cường ñộ theo lọai ximăng. ðiều kiện chế bị mẫu theo Bảng 2.1. Quy trình chế  bị mẫu 

nên thực hiện theo tiêu chuẩn của Nhật Bản theo bảng 2.2 

Bảng 2.1  ðiều kiện thí nghiệm trộn thử trong phòng 

Tỷ lệ N/XM của vữa 90 % và 70 % 
Kích thước mẫu φ=5cm, H=10cm 
Hàm lượng ximăng Khối lượng kg/m3 ñất yếu 
Số ngày bảo dưỡng 7, 14, và 28  
ðiều kiện dưỡng hộ Ẩm 

 

Bảng 2.2  Quy trình chế bị và thử nghiệm mẫu 

CDTI-2002 và  
JGS 0821-2000 

Phương pháp gia cố sâu và phương pháp chế bị và bảo dưỡng mẫu ñất 
ximăng 

ASTM D2166-00 Phương pháp thử nén nở hông tự do cho ñất 
TCVN 4200-1995 Phương pháp xác ñịnh tính nén lún trong phòng thí nghiệm 

ðể tạo ñược ñất sét ñồng nhất cho việc trộn với ximăng, các mẫu ñất ñược chọn ñại diện và trộn với 

nhau bằng cối trộn thể tích lớn. ðất sét sau khi chuẩn bị ñược giữ ẩm ñể tránh bị thay ñổi ñộ ẩm của 

trước khi trộng với ximăng. Sau khi cân ñất, thể tích của chúng ñược ước tính thông qua dung trọng 

trung bình (ño trước và sau khi trộn các mẫu ñất với nhau). Sau ñó cân lượng ximăng tương ứng. Một 

lượng nước ñược xác ñịnh theo tỷ lệ nước so với ximăng (cần chọn tỷ lệ phù hợp cho từng loại ñất 

yếu). Nước và ximăng ñược trộn lẫn với nhau ñể tạo ra vữa ximăng ngay trước khi chế bị mẫu ñất trộn 

ximăng. Quá trình trộn mẫu có thể tóm tắt như sau ñây : “ðất sét trước tiên ñược cho vào cối trộn. 

Sau ñó dung dịch vữa ximăng ñược ñổ vào. ðể tránh sự bắn tóe của vữa ximăng khi cánh trộn quay 

nhanh, hỗn hợp ñược trộn bằng tay trước khi dung máy trộn. Theo JGS 0821-2000, ba bước sau ñây 

ñược thực hiện trong quá trình trộn: 1) Trộng 5 phút bằng máy, 2) Trộn 1 phút bằng tay ñể tạo ñộ 

ñồng nhất của hỗn hợp, cùng với vật liệu dính vào cánh trộn và cối trộng, and 3) Trộn 5 phút bằng 

máy trộn”. M ẫu sau ñó ñược cho vào khuôn ñể bão dưỡng theo ñộ ẩm th ích hợp bằng cách phun hơi 

nước và nhiệt ñộ thích hợp cho thí nghiệm nở hông tự do và thí nghiệm nén lún. 

3 THÍ NGHIỆM NÉN NỞ HÔNG TỰ DO 

Kết quả thí nghiệm nén nở hông tự do (UCS) ảnh hưởng rất lớn ñến công tác thiết kế cọc ñất gia cố 

ximăng. Dựa vào kết quả này chúng tôi rút ra ñược môñun ñàn hồi cho cọc ñất ximăng tương ứng với 

50% cường ñộ cực ñại (hay hệ số an toàn là 2) E50. Khi mặt mẫu không ñược chuẩn bị kỹ sẽ làm cho 

giá trị môñun E50 giảm ñáng kế vì mẫu sẽ trải qua sự biến dạng lớn ở cấp tải khá bé ñều này sẽ ảnh 

hưởng ñến kết quả phân tích biến dạng của nền hỗn hợp gia cố ximăng. Kết quả sẽ cho ñộ lún khá lớn 

ñến vài chục cm, khác xa với kết quả thực tế hiện trường. Hình 3.1 trình bày kết quả so sánh giữa hai 

mẫu cùng hàm lượng ximăng, cùng tỷ lệ nước so với ximăng. Mẫu thứ nhất mặt mẫu không ñược 



chuẩn bị tốt và mẫu thứ hai mặt mẫu ñược chuẩn bị rất tốt. Kết quả cho thấy rằng cường ñộ nở hông tự 

do của hai mẫu này khá tương ñương nhau, trong khi biết dạng tại 50% của mẫu thứ nhất là 0.44532% 

và mẫu thứ hai là 0.17732% khác biệt giữa hai kết quả này ñến xấp xỉ 251% dẫn ñến môñun E50 của 

hai mẫu lần lượt là 77950.9kPa và 200707.2kPa cho kết quả khác biệt về môñun E50 cho hai mẫu này 

ñến 257.5%. ðiều này hoàn toàn không phù hợp trong ñiều kiện các mẫu này chế bị trong cùng ñiều 

kiện, kết quả cường ñộ nở hông tự do tương tự nhau, ñộ dốc của ñường quan hệ ứng suất biến dạng từ 

qu = 200~650kPa có ñộ dốc song song với nhau. Vì thế có thể kết luận là môñun E50 chịu ảnh hưởng 

ñáng kể bởi mặt mẫu trong quá trình thử nghiệm. Vậy kết quả cho mẫu có mặt gia công chưa tốt phải 

ñược hiệu chỉnh bằng việc kéo dài ñoạn ứng suất biến dạng qu = 200~650kPa so với trục hoành theo 

hàm ñường thẳng qu=kε + b, từ ñó ta có thể dễ dàng xác ñịnh ñược giá trị biến dạng cần ñược hiệu 

chỉnh khi tính toán E50 cho mẫu có mặt chuẩn bị không tốt. Trong Hình 1.1 thể hiện giá trị ε hiệu 

chuẩn. Từ ñó chúng ta xác ñịnh ñược biến dạng thực tế của mẫu là 0.19532% và môñun E50 là 

177724.7kPa 
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Hình 3.1  So sánh kết quả nén khi ñiều kiện gia công mặt mẫu khác nhau và hiệu chuẩn kết 

quả cho mẫu có mặt chuẩn bị không tốt 

Theo Hình 3.2 dễ nhận thấy rằng cường ñộ tăng trường theo thời gian dưỡng hộ của mẫu so với cường 

ñộ 7 ngày tuổi. Hệ số tỷ lệ tương ứng cho mẫu ở 28 ngày tuổi là 1.60 (giá trị bé nhất trong dải từ 1.60-

:-2.35). Do ñó v ới mẫu ñất ñược trộn trong phòng một cách ñúng ñắn thì kết quả nến nở hông 

phù hợp với qui luật cường ñộ phát triển tăng theo thời gian bảo dưỡng mẫu theo Hình 3.2 

bên trên. Việc lập mối quan hệ giữa cường ñộ 28 ngày tuổi so với hàm lượng ximăng trộn gia 

cố cần thực hiện theo Hình 3.3 với các hàm lượng ñủ rộng biến thiên từ 140 ñến 260kg/m3 ñể 



có thể xác ñịnh ñường cong chuẩn này một cách chính xác nhằm phục vụ cho công tác thiết 

kế ñược tốt hơn. Tuy nhiên ñược cong này cần phải ñược xác nhận bằng thực tế nén mẫu trộn 

thử hiện trường cũng như nén mẫu trong giai ñoạn thi công ñại trà. 
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H ình 3.2 Tỷ số giữa qu/qu(7) 
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H ình 3.3  ðường cong trung bình mối quan hệ giữa qu(28) và hàm lượng ximăng 

Mối quan hệ trung bình giữa qu(28) và hàm lượng ximăng ñược trình bày theo Hình 1.3. Theo 

tài liệu thiết kế cọc ñất trộn ximăng CDM (The Deep Mixing Method –Principle, Design and 

Construction-CDIT), cường ñộ thiết kế tiêu chuẩn có thể ñược liên hệ với cường ñộ trong phòng thí 



nghiệm theo phương trình (1). Dựa theo kinh nghiệm ở Nhật, ở Nhà Bè và k t quả thử nghiệm mẫu 

trộn thử ñối với ñất Vũng Tàu ta có thể dung hệ số 0.5 là giá trị của tích (γ x λ). 

qu(ck) = γ x qu(f) = γ  x λ x qu(L)                                                              (1) 

   qu(ck) : Cường ñộ thiết kế tiêu chuẩn 

   qu(f) : Cường ñộ hiện trường (trung bình) 

   qu(L) : Cường ñộ trong phòng thí nghiệm 

   γ : Hệ số hiệu chỉnh cho sự phân tán của cường ñộ   

  λ : Tỷ số giữa cường ñộ hiện trường và cường ñộ trong phòng 

Dùng γ x λ = 0.5 và ñường trung bình theo Hình 1.8 có thể xác ñịnh ñược hàm lượng ximăng dung tại 

hiện trường dựa theo yêu cầu thiết kế về cường ñộ. Bảng 3 trình bày cường ñộ thiết kế tiêu chuẩn 

tương ứng với hàm lượng ximăng 200kg/m3, việc ngoại suy hàm lượng ximăng theo ñồ thị ở Hình 1.3 

cần phải ñược chứng minh thực tế hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm. Tỷ lệ nước trên ximăng 

cần ñược ñiều chỉnh ñể phù hợp với loại ñất thực tế hiện trường ñể ñạt cường ñộ yêu cầu. 

Bảng 3.1  Xác ñịnh hàm lượng ximăng theo qu(28) 

Cường ñộ thiết kế 
tiêu chuẩn 
qu(ck) (kPa) 

Cường ñộ mục tiêu tại 
phòng thí nghiệm 

qu(L) (kPa) 

Tỷ lệ nước so với 
ximăng 
(N/XM) 

Hàm lượng ximăng 
(kg/m3) 

625-750(*) 1250-1300(*) 70% – 90% 200 kg/m3 

Ghi chú: Số bên cạnh ký hiệu (*) tương ứng với tỷ lệ nước so với ximăng là 90% (theo kết quả nén 28 
ngày tuổi). Giá trị hàm lượng ximăng cho trong Bảng 3 phù hợp với cường ñộ trong cột thứ nhất và 
phải ñược xác nhận thực tế trong giai ñoạn trộn thử hiện trường. 

4 THÍ NGHIỆM NÉN LÚN (NÉN CỐ KẾT) 

Nhiều kết quả nghiên cứu ñã chỉ ra rằng hệ số cố kết của cọc ñất gia cố ximăng tăng lên ñáng 

kể, ñiều này có th ể ñược giải thích bằng quá trình ximăng hóa ñất yếu làm cho ñất sau khi gia 

cố chịu sự tiền cố kết với giá trị áp su ất tiền cố kết rất lớn do mẫu bị hóa cứng dưới phản ứng 

thủy hóa của ximăng. Mặc dù hệ số cố kết tăng lên rất lớn (với ñất bình thường thì hệ số cố 

kết ñã cao hơn hằng trăm ñến hằng nghìn lần khi so sánh trạng thái cố kết trước so với trạng 

thái cố kết thường), do ñất gia cố ximăng ñã chuyển sang trạng thái cố kết trước (do lực dính 

kết ximăng) nên ñộ lún dưới tải trọng nhỏ hơn áp suất tiền cố kết này diễn ra nhanh, hầu như 

không phụ thuộc nhiều vào thời gian gia tải và có trị số bé do nằm trên ñường cong nén lại 

ñến áp suất tiền cố kết nhân tạo này. Các thử nghiệm gần ñây của chúng tôi trên mẫu ñất gia 

cố ximăng lần lượt với hàm lượng 200, 220 và 240kg/m3 cũng cho kết quả tương tự, khẳng 

ñịnh tính ít phụ thuộc của ñộ biến dạng vào thời gian gia tải của vật liệu ñất gia cố ximăng 

theo phương pháp trộn ướt. ðộ biến dạng của mẫu nén lún ổn ñịnh trong vòng vài chục phút 

và biến dạng không tăng trong 24 giờ kế tiếp. Khi so sánh môñun một chiều Eoed với môñun 



E50 của cùng cấp phối và tỷ l ệ N/XM, chúng tôi nhận thấy rằng giá trị môñun một chiều Eoed 

luôn lớn hơn giá trị E50, ñiều này dễ hiểu vì trong trường hợp thứ nhất mẫu chịu hạn chế nở 

hông trong hộp nén một chiều. Do ñó việc dùng kết quả E50 trong thiết kế kiểm toán biến 

dạng của nền gia cố ñược xem như bài toán thiên về an toàn. 

5 MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC TẾ 

Trong mục này tác giả trình bày kết quả thực tế thi công một số công trình ở khu vực Nhà Bè, 

TPHCM và Vũng Tàu. Dựa vào các kết quả này, với hàm lượng 200kg/m3 thì cường ñộ nén nở 

hông tự do của mẫu trong phòng và hiện trường cũng ñã ñạt hơn 1000kPa cho mẫu ở 28 ngày 

tuổi. Kết quả ở tại công trình Cảng Container Trung Tâm Sàigòn (SPCT) cho thấy cường ñộ 

phát triển ñến 56 ngày tuổi và 91 ngày tuổi. ðiều này khẳng ñịnh sự làm việc thành công của 

cọc ñất gia cố ximăng trong công tác xử lý nền ñất yếu. Tuy vậy giá thành của cọc ñất gia cố 

ximăng khẳng ñịnh là cao so với một số phương pháp xử lý khác mặc dù tiến ñộ có thể ñược 

ñẩy nhanh vì khi dùng cọc ñất gia cố ximăng chúng ta không còn dùng ñến bước gia tải như 

một số công trình ñã dùng. Hình 5.2 ñến H ình 5.5 là một số kết quả của dự án Nạo Vét Kênh 

Bến ðình, Thành phố Vũng tàu do tác giả thực hiện, cho thấy xu hướng phát triển cường ñộ 

theo thời gian khá rõ rệt mặc dù có một số mẫu không tuân theo qui luật tăng cường ñộ theo 

thời gian bảo dưỡng, ñiều này có thể do quá trình chế bị mẫu với tỷ lệ nước so với ximăng 

khác bé, từ 70%-90%, tỷ lệ N/XM theo ñề xuất của tác giả ñối với ñất yếu ở khu vực Vũng 

tàu > 100% ñể có thể ñạt ñộ ñồng nhất tối ña cho mẫu ñất trộn ximăng. Hình 5.1 thể hiện hàm 

phân phối chuẩn của cường ñộ 56 ngày tuổi cho kết quả nén trên mẫu khoan hiện trường tại 

công trình cảng SPCT cho thấy cường ñộ của mẫu có hàm lượng gia cố 200kg/m3 biến thiên 

trong khoảng từ 700kPa-1200kPa. 
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Hình 5.1 Hàm phân phối chuẩn cho cường ñộ 56 ngày tuổi tại công trình cảng SPCT 
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H ình 5.2 Kết quả thử nghiệm 
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H ình 5.3 Thay ñổi cường ñộ theo hàm lượng ximăng ở 7 ngày tuổi 



500

700

900

1100

1300

1500

160 180 200 220 240 260 280

Hàm lượng ximăng kg/m3

Sứ
c 

kh
án

g 
nở

 h
ôn

g 
qu

 (
kP

a)

N/X=0.7-14 ngày

N/X=0.9-14 ngày

 

H ình 5.4 Thay ñổi cường ñộ theo hàm lượng ximăng ở 14 ngày tuổi 
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H ình 5.5 Thay ñổi cường ñộ theo hàm lượng ximăng ở 28 ngày tuổi 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 THIẾT KẾ NỀN CỌC ðẤT GIA CỐ XIMĂNG 

6.1 LỰA CHỌN THÔNG SỐ THIẾT KẾ CHO NỀN CỌC ðẤT GIA CỐ XIMĂNG 

Lựa chọn thông số tính toán là công tác cực kỳ quan trọng và ở giai ñoạn này quyết ñịnh tính ñúng ñắn 

của kết quả phân tích. Thông số ñộ môñun E50 ñược lựa chọn và sử dụng trong phân tích ứng suất biến 

dạng cho nền ñất gia cố ximăng. Thông số môñun này ñã ñược hiệu chuẩn trước khi ñưa vào tính toán 

cho công trình ðường Liên Cảng Cái Mép, thành phố Vũng tàu. Môñun của nền ñất dung ñể tính toán 

môñun nền tương ñương ñược lấy là Es=110su, với su là sức chống cắt không thoát nước của ñất nền 

chưa gia cố có ñược từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường. Môñun E50 của cọc ñất gia cố ximăng ñược 

lập thành mối quan hệ với cường ñộ nén nở hông tự do là Ec = 109qu dựa trên kết quả trộng mẫu và 

thử nghiệm trong phòng. Tỷ số gia cố a=0.196 theo ñường kính cọc 800mm, khoảng cách giữa các cọc 

là 1600mm bố trí theo lưới ô vuông. Tính toán ñược môñun tương ñương cho nền hỗn hợp Etñ,tb = 

23674.904kPa. Kết quả cần dựa vào thí nghiệm cắt cánh hiện trường ñể tránh hiện tường xáo ñộng 

mẫu thường gặp khi lấy mẫu bằng ống thành mỏng và công tác bảo quản mẫu không ñúng cách. ðất 

nền ngoài vùng gia cố ñược sử dụng bằng mô hình sét Cam cải tiến. Dưới ñây tác giả thực hiện một 

bài tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp tính toán ổn ñịnh nền cọc ñất gia cố ximăng 

bằng phần mềm Geostudio 2004, phiên bản 6.02 

Bảng 6.1  Bảng thông số tính toán cho mô hình ñất yếu 

Thông số phân tích phần tử hữu hạn - Mô hình sét Cam. Cải tiến 

Lớp ñịa chất dưới ñáy cọc 
ðất 
yếu 

Cc (NC) (Theo báo cáo khảo sát ñịa chất) 0.834 

Cc (OC) (Theo báo cáo khảo sát ñịa chất) 0.121 

λ = Cc/ln(10) 0.362 

κ = Cs/ln(10) 0.053 

Sức chống cắt không thoát nước tại 20m (kPa) 35.61 

e0 (Hệ số rỗng ban ñầu) 1.602 

σ'v0 (kPa) - Theo báo cáo khảo sát ñịa chất 79.8 

σ'vc (kPa) - Theo báo cáo khảo sát ñịa chất 142.4 

OCR 1.78 

Tỷ số sức chống cắt su /s'v0 (Theo thí nghiệm cắt cánh) 0.25 

M = 2(su /s'v0)exp(1-κ/λ) 1.18 

Tỷ số poát xông ν = a/(1+a) 0.22 

p'c = p'k0/(M
2/(p’0

2+M2)) (Mô hình sét Cam. Cải tiến) 133 

N = 1+ e0 + (λ-κ)ln(p'c) + κln(p'0) 4.33 

Γ = N - (λ-κ)ln2 (Mô hình sét Cam. Cải tiến) 4.11 

 

 

 



6.2 PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN 

Kết quả phân t ích cho thấy theo Hình 6.1 ñến 6.3 cho thấy nền biến dạng rất nhỏ so với trước khi gia 

cố. Bảng 6.1 trình bày so sánh kết quả phân tích trong hai trường hợp này. Kết quả cho thấy sự 

ưu việt của cọc ñất trộn ximăng trong xử lý nền ñất yếu. 

 

H ình 6.1 Trường ứng suất biến dạng của nền cọc ñất gia cố ximăng 
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H ình 6.2 ðồ thị chuyển vị ñứng của nền cọc ñất gia cố ximăng 



 
H ình 6.3 Hệ số an toàn sau khi gia cố cọc ñất ximăng 

Bảng 6.1 So sánh trường hợp không gia cố và có gia cố cọc ñất ximăng 

 Trường hợp tính toán ðộ lún Hệ số an toàn 

Chưa gia cố 237.3cm 0.991 

Sau khi gia cố 14.3cm 3.871 
Khi sử dụng moñun không hiệu chỉnh 35.6cm 2.245 

Theo Bảng 6.1 ta có thể nhận thấy rằng việc gia cố này ñang thiên về quá an toàn nên có thể ñiều 

chỉnh chiều dài hay tỷ số gia cố ñể có thể tiết kiệm hơn trong thi công ñại trà. Tức khi dùng kết quả 

nén nở hông tự do và công tác hiệu chỉnh ñể tính toán thì ñộ lún nhận ñược nhỏ hơn so với 

dùng kết quả khi chưa hiệu chỉnh số liệu. 

7 KÊT LUẬN 

o Việc chuẩn bị mẫu và trộn trong phòng cần tuân theo một qui trình chuẩn mực và phải 

ñược thực hiện cẩn thận vì quá trình này ñặc biệt ảnh hưởng ñến chất lượng mẫu ñất gia cố 

ximăng, kết quả thí nghiệm mẫu, ứng xử ứng suất, biến dạng và cường ñộ của mẫu. ðề 

xuất thực hiện theo [1], [3] ñể có ñược kết quả tốt cho công tác trộn mẫu và thử nghiệm 

trong phòng từ ñó có số liệu chính xác phục vụ thiết kế. 



o ðề xuất không dung môñun Eoed ñể phân tích trường ứng suất, biến dạng cho nền cọc ñất 

gia cố ximăng vì xung quanh cọc ñất gia cố ximăng là ñất yếu không thể ñược ñại diện 

bằng môñun một chiều không nở hông Eoed. Trong trường hợp phải sử dụng Eoed thì phải 

thiết lập mối tương quan với E50 ñể có thể áp dụng vào phân tích thực tế. 

o Môñun E50 phải ñược hiệu chuẩn theo ε0 gây ra do biến dạng của mặt mẫu không ñược 

chuẩn bị tốt trong giai ñoạn ñầu của quan hệ ứng suất biến dạng của mẫu ñể có ñược giá 

trị chính xác của môñun E50 cho quá trình thiết kế. ðiều này ñặc biệt quan trọng khi giá trị 

môñun này ảnh hưởng rất lớn ñến kết quả chuyển vị của nền gia cố cũng như tỷ số gia cố 

chọn. Tránh ñược tình trạng lựa chọn E50 quá bé so với thực tế khi dựa vào giá trị môñun 

chưa ñược hiệu chuẩn có thể dẫn ñến tình trạng lãng phí không cần thiết hay thiết kế quá 

thiên về an toàn. 

o Cường ñộ nén nở hông của các công trình thực tế với hàm lượng trộn 200kg/m3, tỷ lệ 

nước so với ximăng 70%-100% có giá trị biến thiên trong khoảng từ 1200kPa-1400kPa. 

Khẳng ñịnh hàm lượng 200kg/m3 có thể ñược ñiều chỉnh giảm ñể có ñược giá trị cường ñộ 

theo yêu cầu thiết kế cần thiết mà không bị lãng phí. ðặc biệt ñường cong tiêu chuẩn quan 

hệ giữa hàm lượng ximăng và cường ñộ nén nở hông cũng cần ñược thiết lập bằng thực 

nghiệm ñể căn cứ ñưa vào thiết kế công trình cụ thể. ðề xuất dùng tỷ lệ nước so với 

ximăng từ 100% ñể ñạt ñược ñộ ñồng nhất của mẫu. 

o C ần nghiên cứu cường ñộ chịu kéo của mẫu ñất gia cố ximăng ñể có thể có cơ sở cho các 

thiết kế cọc ñất gia cố ximăng chịu tải ngang.  
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