
1 
 

Hình 1. Vị trí 3 gói thầu 1, 2, 5 
1 - Cảng Cái Mép; 2 - Cảng Thị Vải;  

3 - Cầu Ngã Tư 

MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÔNG TÁC  
THIẾT KẾ XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU 

ĐỐI VỚI CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI 
 

PGS.TS. Phạm Văn Giáp 
 
1. Giới thiệu dự án cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải 
Ngày 14/10/2008, Bộ GTVT chính thức khởi công 3 gói 1, 2, 5 (Hình 1) dự án phát 

triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải tại huyện Tân Thành – Bà Rịa – Vũng Tàu 
Dự án gồm 2 cảng: 
- Cảng Container Cái Mép cho tàu 80.000DWT với năng lực thông qua 700.000 

TEU/năm trên sông Thị Vải cách cửa Cái Mép không xa. Cảng có chiều dài Lb=600m 
cho hai tàu đầy hàng đồng thời neo đậu làm hàng. Diện tích lãnh thổ cảng: 
600x800m=480000 m2 ≈ 50ha. Theo quy định đây là gói thầu số 01. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
- Cảng tổng hợp Thị Vải (Hình 1 và Hình 3) cho tàu 50.00DWT nhỏ hơn 

80.000DWT ở cảng Cái Mép, vì nằm xa cửa Cái Mép hơn, có độ sâu luồng vào nông 
hơn. Đó là gói thầu số 02. Cũng có 2 bến Lb=600m bằng kết cấu cầu tàu đài cao với 9 
cầu dẫn. Khu lãnh thổ, khu hậu cứ, không kể khu tác nghiệp mép bến thì có diện tích 
600x410m=246000 m2 = ½ diện tích lãnh thổ cảng Cái Mép. 

- Ngoài 2 gói thầu chính 1 và 2 cảng Cái Mép - Thị Vải còn có 3 gói thầu khác: 

Hình 2 : Cảng Cái Mép 

Hình 3 : Cảng Thị Vải 
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• Gói 5: Cầu ngã Tư vào cảng Cái Mép (Hình 1) cùng với đoạn đường 8,3km nối 
từ quốc lộ 51 vào cảng Cái Mép; 
• Gói 3: Nạo vét luồng tàu vào từ Vịnh ghềnh Rái tới cảng Thị Vải; 
• Gói 4: Mua và lắp đặt thiết bị làm hàng toàn bộ cho 2 cảng thuộc gói 1 và 2. 

Chủ đầu tư dự án là PMU85 thuộc Bộ GTVT. Tổng vốn đầu tư là 11.473 tỷ đồng 
bằng nguồn vốn  vay đặc biệt của Ngân hàng phát triển quốc tế Nhật Bản JBIC và một 
phần vốn đối ứng của phía Việt Nam. 

Thời gian xây lắp là 4 năm, kể từ 14/10/2008 đến 14/10/2012 do các Nhà thầu sau 
đảm nhận: 

• Gói 1: Toa-Toyo-Joint Venture 
• Gói 2: Penta – Rinkai Joint Venture 
• Gói 3: Cienco 6 - Trường Sơn Joint Venture 

Tổng thể, dự án được coi là dự án cảng lớn không những cho khu vực kinh tế trọng 
điểm phía Nam mà cho cả toàn bộ hệ thống cảng biển Việt Nam. Chắc chắn là cảng cửa 
ngõ khu vực  TPHCM - Đồng Nai –Vũng Tàu, để góp phần giảm bớt ách tắc tồn đọng 
hàng hiện tại của nhóm cảng 5 – nơi có số lượng cảng nhiều nhất và lượng hàng cao 
nhất, đặc biệt là hàng container. Xét theo khía cạnh trung chuyển quốc tế, dự án cảng 
này cũng có một vai trò nhất định trong xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đi xa: 
Châu Mỹ, Nhật, Tây – Đông Âu. 

2. Tình trạng địa chất, địa hình cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải 
Xét theo quá trình trầm tích thì khu vực cửa sông là trầm tích châu thổ do phù sa từ 

thượng nguồn kết hợp với trầm tích ven biển, thậm chí cả trầm tích đầm phá mà tạo ra 
hình thái rất phức tạp. 

Theo kết quả khảo sát địa chất của 80 lỗ khoan tại Cái Mép (Hình 4), còn tại Thị 
Vải và khu cầu Ngã Tư khoảng cách giữa các lỗ khoan là 100m (trên bãi), 50m (tuyến 
bến) với độ sâu (50÷55)m như thể hiện ở Hình 5 (Cái Mép), Hình 6 (Thị Vải) có các 
nhận xét sau: 

- Tại Cái Mép tất cả có 5 lớp đất đều là sét lẫn bùn, cát nhỏ pha sét yếu và rất 
yếu, (Hình 5); 

- Sét rất yếu : ϕ=1,8÷70, dày 25÷40m; 
- Sét chảy, cát mịn, cát pha bùn, sét vừa nằm dưới sâu -40m. 
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Tại Thị Vải nền đất có khá hơn một chút so với cảng Cái Mép, số lỗ khoan dầy hơn 

(40÷80)m chủ yếu hai lớp (Hình 6)); 
- Lớp sét yếu tương tự như lớp 1 tại Cái Mép, song chiều dày nhỏ hơn; 
- Lớp 2 là cát có độ sâu tương đối 20÷25m. 

Tóm lại, để khai thác cảng Container và cảng tổng hợp tải trọng khai thác 
q=10t/m2; 6t/m2; 4t/m2 bắt buộc phải cải tạo xử lý nền. Không những ở lãnh thổ cảng 
mà ở cả hai mố cầu và 8,5km đường nối từ quốc lộ 51 vào cảng Cái Mép. 

Nói chung, toàn bộ khu vực 3 gói thầu 1, 2 và 5 đất sét yếu chiếm áp đảo, nên có 
các đặc điểm nổi bật sau đây: 

 Cấu tạo hạt sét và khoáng chất rất nhỏ 
d=(0,002mm÷(0,1÷0,001)μm 

 Nước trong đất sét yếu tồn tại cả 2 dạng: nước liên kết và nước mang (nước lớp 
mặt) thường ở trạng thái bão hoà; 

 Đất sét yếu có khả năng hấp thụ lớn: hút và giữ lại đất từ môi trường xung 
quanh nhiều dạng vật chất khác nhau. 

 Tính dẻo cao: làm cho đất sét yếu rất dễ biến dạng chuyển đổi: 
Cứng → Lỏng  → Nhớt 
Wn = WT - WP 
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với: 
 WT - giới hạn chảy 

 WP - giới hạn rắn; 
 Wn - Hệ số dẻo 

 Gradien ban đầu: Đất sét yếu bao giờ cũng có Gradien ban đầu i0 (Hình 7). 

 
 

 Đất sét bao giờ cũng có độ bền cấu trúc, tức là chỉ khi ứng suất: 
σ ≥ σCT = (0,2÷0,3)KG/cm2 

thì đất mới biến dạng (Hình 8). 

 
 Tính đánh lừa – tính nén chưa đến chặt 
Khi có σ thì tương ứng có ε nhưng thực tế lại có ε1 >ε (Hình 9), quá trình nén chặt 

xảy ra rất lâu. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hình 9. Tính nén chưa đến chặt
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 Có sức chống cắt 

τ = σtgϕ + C 
với: 

σ - ứng suất pháp tuyến;\ 
ϕ - góc nội ma sát; 

C - lực dính. 
 Tính xúc biến 

Vì độ bền B>1, tạo ra sự thay đổi quá mức dưới tác động của tải trọng tĩnh hoặc 
động. 

 Tính lưu biến 
Do có hạt sét nhỏ → dẻo nhớt (từ biến) → lưu biến (Hình 10) 

 
 

Với 10 đặc tính nêu trên của đất sét yếu dẫn đến: 
• Dễ hoá lỏng; 
• Có độ lún lớn; 
• Dễ mất ổn định. 
3. Yêu cầu xử lý nền đất yếu và biện pháp xử lý của JICA đề xuất 
a. Yêu cầu xử lý nền  

 Chống lún khu chịu tải trọng khai thác, chất hàng và thiết bị hoạt động tại diện 
tích toàn bộ mặt bằng 2 lãnh thổ cảng Cái Mép - Thị Vải trong suốt tuổi đời của dự án 
(25÷50) năm với các tải trọng khai thác: 

q0=10 t/m2; 6 t/m2 và 4t/m2 

 Chống mất ổn định: Không xảy ra trượt, lật cục bộ nhất là kết cấu cầu tàu, kè 
dọc mép nước, hai mố cầu Ngã Tư – gói 5. 
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Hai yêu cầu này cũng là mục tiêu xuyên suốt của quá trình xử lý nền tại Cái Mép - 
Thị Vải. 

b. Phương pháp luận tổng quát của JICA - Nhật Bản 
Trong thiết kế Tư vấn JICA kết hợp đồng thời cả 2 hướng: 

- Chọn kết cấu công trình bến phù hợp với nền đất; 
- Cải tạo nền đất cho tốt hơn 

 
c. Chọn giải pháp kết cấu bến hợp lý 
Trên hình 11 và hình 12 là kết cấu bến được JICA chọn cho Cái Mép và Thị Vải. 
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Cả 2 tuyến kết cấu bến đều là cầu tàu đài mềm, luôn luôn là giải pháp tốt cho kết 

cấu bến trên nền đất yếu được tổng hợp ở sơ đồ sau: 

 
Tóm lại 

• TVTK (Tư vấn Thiết kế) JICA biết lồng ghép một dạng kết cấu nhẹ cầu tàu đài 
mềm cọc ống hỗn hợp thép và BTCTUST, có tổng hợp khối lượng vật liệu: 

W=(1/5÷1/4)W0 khối lượng vật liệu của bến trọng lực tương ứng. Như vậy vừa 
khai thác thế mạnh của cả cọc thép lẫn cọc ống BTCTUST. Cầu tàu cọc hỗn hợp rất ít 
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được dùng ở Việt Nam cho cầu cảng. Hai cảng Cái Mép – Thị Vải là một trong những 
ví dụ đầu tiên ứng dụng cọc hỗn hợp 2 loại : 

• Các cọc ống thép chịu xoắn tốt hơn cọc BTCTUST nên được sắp đặt tại những 
vị trí nhạy cảm chịu xoắn như : 

o Hàng cọc ngoài cùng có ray chân cần trục :∑13 cọc φ1100mm 
o Hàng cọc giữa xiên theo có 9x2=18 cọc φ1000 
o Hàng cọc giữa xiên theo phương ngang : 7x2=14 cọc φ800 

•   Vấn đề bảo vệ ăn mòn của cọc thép JICA đã áp dụng : 
- Bọc BT dày 10cm tại đầu cọc chỗ mực nước thay đổi ( không  dùng sơn) 
- Anode cho đoạn trong nước 

d. Cải tạo đất cho tốt hơn (xử lý nền) 
Cả 3 gói thầu 1,2,5 đều phải cải tạo nền, có nhiều phương pháp song JICA 

(TVTK) đều đồng loạt chọn bấc thấm PVD và trộn sâu DMM so với các phương 
pháp: 

Cọc cát 
Cọc đất 
Giếng cát 
Cọc vôi 
Ép đất bằng năng lượng nổ 
Nén tĩnh 
Đầm 

thì bấc thấm được JICA chọn bởi các lí do sau : 
Ưu điểm : 
o Giá thành hạ 
o Tính thực tiễn cao ở Việt Nam nhất là dọc theo sông Thị Vải ở các cảng đã xây 
dựng ( Cái Lân, 7-8 cảng thuộc nhóm 5...) 
o Bấc thấm dễ mua 
o Các vật liệu khác kèm theo : Cát lọc, vải địa kỹ thuật, vật liệu chất tải, đất –đá 
dễ mua, dễ khai thác. 
o Thi công gọn nhẹ, các thiết bị Monitoring không phức tạp ( lú, chuyển vị 
ngang, áp lực nước...) 

Nhược điểm : 
o Thiết bị cắm bấc thấm sâu 30-40m chưa có ở Việt Nam, mới chỉ có thiết bị cắm 
tới độ sâu 20m, bấc thấm dễ không thẳng bị uốn. 
o Tại Cái Mép – Thị Vải cát phải mua xa từ Đồng Tháp và Campuchia 

XỬ LÝ BẰNG BẤC THẤM 
Các hình 13; 14; 15 lần lượt mô tả nội dung chính cắm bấc thấm trên bãi Container 

cảng Quốc Tế Cái Mép: Các tính toán thiết kế bấc thấm đều tuân thủ theo TCXD 245-
2000 của Việt Nam (Theo khung pháp lý quy định của Bộ GTVT đối với dự án Cái 
Mép – Thị Vải) 
CHẤT TẢI 

Với tải trọng khai thác : q=10T/m2, q=8T/m2 ; q=6T/m2 ;q=4T/m2 ;q=2T/m2 và 
q=1,5T/m2 nên qct≥1,2 qkt 

Vậy ứng với CTMB, JICA chọn 4 bậc cao trình chất tải : 
CTCT =+11.50 ;+10.80 ;+9.50 ;+8.30m 
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Hình 13 : Sơ đồ chất tải 
a.Cái Mép 
b.Thị Vải 

Hình 14 : Sơ đồ hệ thống thoát nước khi chất tải ở Cái Mép 
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Hình 16 : Sơ đồ sắp xếp DMM tại mép sông cảng Thị Vải 

 
Trên hình 13a.b là sơ đồ chất tải theo phân khu tương ứng với 4 cấp phù hợp 

của bố trí quy hoạch lãnh thổ thể hiện trên hình 2 và hình 3. 
Sơ đồ cắm bấc thấm theo hình vuông với khoảng cách : 
 1,3m<Δl=1,5m<2,3m (theo TCXD 245:2000)  
Hệ thống thoát nước ngang bao gồm cả giếng bơm được thể hiện trên hình 1.4. 
 Các khâu quan trắc : lún, chuyển vị ngang, áp lực nước lỗ rỗng, mực mước 

ngầm cũng được TVTK Nhật bố trí đẩy đủ như diễn tả và thống kê ở bảng trong 
hình 15. 

 Quá trình thi công gồm các bước (≈2 năm) 
o Làm sạch bãi, trải vải địa kỹ thuật. 
o Đổ lớp đệm cát và đầm theo hệ số k 
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o Cắm bấc thấm 
o Chất tải và lắp đặt hệ thống thoát nước 
o Quan trắc: lún, chuyển vị ngang, áp lực nước lỗ rỗng... 
o Dỡ tải. 

Ngoài hai lãnh thổ cảng Cái Mép- Thị Vải, đoạn đường 8,5 km và hai đầu cầu 
Ngã Tư cũng được JICA xử lý bằng bấc thấm. Tóm lại, bấc thấm là giải pháp bao 
trùm cho toàn dự án trong 3 gói thầu : 1,2,5. 

GIẢI PHÁP TRỘN SÂU DMM 
 Chiều dài cầu dẫn tại cảng tổng hợp Thị Vải ( Hình 12) cách bờ chỉ có 20,2m 

mặt khác đáy bến phải nạo vét ≈4÷5m (Hình 12a.b) nên JICA phải dùng DMM như 
mô tả ở hình 16, được phân ra thành 2 vùng. 

• Vùng dưới sông với 1500 cọc DMM 
• Vùng trên cạn với 1612 cọc DMM 

 Ở đây dùng phương pháp trộn ướt, tỷ lệ nước /xi măng được xác định bằng thí 
nghiệm tại hiện trường Thị Vải. Mật độ cọc xi măng trộn sâu trên cạn đóng xít 
nhau hình thành một bức tường chắn gần như kết cấu trọng lực làm nhiệm vụ chắn 
đất để giữ nền đất phía trong đã được cải tạo bằng PVD. Ngoài ra còn lớp đá gia cố 
mái m=3,3 (Hình 12a.b) 

Ở cảng Cái Mép do mép bến xa bờ 130m nên không sử dụng DMM mặc dù thế 
ở cảng Cái Mép vẫn có tường chắn đất bằng kè đá và phạm vi chất tải Container 
đặt cách xa mép nước một khoảng Δl=16m (hình 2). Như vậy khi phía trong xử lý 
PVD xong là độ ổn định trượt sẽ tăng lên nhiều. 
4. Những bài học chính rút ra từ công tác thiết kế xử lý nền đất yếu của cảng 

quốc tế Cái Mép – Thị Vải. 
1. Phải kết hợp đồng thời cả 2 hướng : Kết cấu công trình và cải tạo nền. Kết 

cấu bến cầu tàu : nhẹ (ít vật liệu) làm tăng ma sát, đẩy xa mép bờ...trong khi ở bãi 
được xử  lý PVD và DMM. Thậm trí cả cọc BTCT tại các móng nhà điều hành, 
xưởng kho, CFS...Chúng luôn luôn bổ trọ cho nhau. 

2. Cang bao giờ cũng có mép nước là ranh giới giữa khu nước và khu đất nên 
khi xử lý nền không thể tách rời hai mục tiêu : LÚN và ỔN ĐỊNH. Điều này rất có 
ý nghĩa tại các mép nước có tác động mạnh của động lực biển và động lực sông 
(sóng, thủy triều, dòng chảy, dòng ven, các dòng thứ cấp, động đất nước ngầm, 
nước tràn...) Hai mục tiêu LÚN và ỔN ĐỊNH không được phép tách rời. 

3. Phải mạnh dạn áp dụng công nghệ mới: Trong dự án Cái Mép – Thị Vải công 
nghệ mới là : 

- Sử dụng đồng thời cọc hỗn hợp thép và BTCT 
- Thiết bị cắm bấc thấm có độ sâu  lớn 35-40m (Nhật cung cấp) 
- Phương pháp trộn sâu cọc xi măng DMM 
Liên hệ với đê chắn sóng Dung Quất đã mạnh dạn áp dụng các công nghệ mới 

như: 
- Sử dụng khối Arcropode để phủ mái 
- Xử lý túi bùn bằng nạo vét thay cát rồi dùng sào dài rung ở 

độ sâu từ -18 đến -28m dưới mặt nước đển cải tạo cát từ ϕ=280 thành cát ϕ=320 
- Định vị bằng GPS nên lắp đặt các khối phủ Accropode 

nhanh, khít đảm bảo kỹ thuật... 
- Từ đó gói thầu ĐCS Dung Quất hoàn thành sớm 

nhất(18/5/2008 nghiệm thu) và bảo đảm đúng kỹ thuật. 
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4. Không bỏ qua bất cứ một công đoạn khảo sát thí nghiệm quan trắc trong quá 
trình xử lý như: 

- Khảo sát địa chất, thủy văn hải văn 
- Lab các vật liệu trước khi dùng đại trà. 
- Thử tải cọc. 
- Quan trắc lún, chuyển vị ngang, áp lực nước lỗ rỗng, mức 

nước... 
Tất cả kết quả này để kiểm chứng kết quả từng bước đã xử lý để sớm phát 

hiện ra các sai sót trước đó mà khắc phục. 
5. Bài học cuối cùng rút ra từ dự án Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải do tư vấn 

nước ngoài thiết kế là phải có khung pháp lý tiêu chuẩn thiết kế rõ ràng cụ thể cho 
từng hạng mục công trình. Tại đây khung pháp lý tiêu chuẩn là: 

- Luồng tàu theo PIANC 
- Kết cấu bến quy hoạch theo OCDI 
- Các công trình dân dụng trên lãnh thổ và cầu đường theo 

TCVN  
- Thành quả sẽ tốt hơn nếu một dự án với nước ngoài nên áp 

dụng một tiêu chuẩn thiết kế. 
5.Kết luận và kiến nghị 

- Công tác xử lý nền ở Cái Mép – Thị Vải bao trùm lên toàn 
bộ 3 gói thầu ( 1. Cảng Cái Mép, 2. Cảng Thị Vải, 3. Cầu Ngã Tư và đường 
vào) chiếm quá nửa thời gian xây lắp (>2 năm) và là cốt lõi xuyên suốt toàn bộ 
dự án. 

- Dẫu sao bước thiết kế mới chỉ là tiền đề cho sự thành 
công. Năm bài học rút ra ở mục 4 nêu trên chắc chắn sẽ góp sức hiệu quả cho 
dự án. 

- Bước còn lại : Xây lắp của 3 liên danh nhà thầu:TOA-
TOKYO, PENTA-RINKAI, CIENCO 6- TRƯỜNG SƠN nếu tuân thủ đúng 
thiết kế và quan trắc đầy đủ mọi khía cạnh chắc chắn ngày khánh thành 14-10-
2012 được thực hiện đúng. 
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