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I Đặt vấn đề 
 
Trong các Dự án hạ tầng, khi phải thi công tường chắn, có rất nhiều phương án khác nhau có thể 
được xem xét, bao gồm kết cấu BTCT, bê tông liền khối trọng lực, tường cừ, bê tông lắp ghép, tường 
rọ đá... 
Tại khu biệt thự cao cấp Sunrise, theo thiết kế ban đầu, tất cả các tường chắn đất đều dùng kết cấu bê 
tông hoặc bê tông cốt thép đặt trên nền thiên nhiên hoặc trên hệ móng cọc đóng BTCT tiết diện 
40x40cm, đóng sâu từ 25 đến 37m. 
Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, một phương án thiết kế so sánh đã được nghiên cứu nhằm đem đến cho 
Chủ đầu tư thêm một lựa chọn. Bài toán đặt ra là giá thành của phương án so sánh này phải thấp hơn 
hoặc bằng phương án tường bê tông cốt thép với tuổi thọ thiết kế tương đương, có thể rút ngắn được 
thời gian thi công, đồng thời đảm bảo được yếu tố mỹ quan của hệ tường chắn trong khu du lịch. 
Sau khi kiểm tra hồ sơ địa chất khu vực, kết hợp xem xét địa hình trên các bản vẽ thiết kế tường chắn 
do Chủ đầu tư cung cấp, Tư vấn tập trung kiến nghị phương án so sánh theo hai loại tường: 
 

 Đối với các tường chắn có chiều cao đến 6m: sử dụng kiểu tường chắn có cốt bằng lưới địa 
kỹ thuật HDPE kết hợp với các khối bê tông đúc sẵn. 

 Đối với các đoạn tường còn lại (chiều cao từ trên 6m đến 12m) xem xét dùng loại tường 
chắn BTCT dạng có bản đáy rộng và sườn tăng cường (Reinforced Concrete Counterport 
Semi Gravity Wall). Tại các vị trí theo thiết kế cần đóng cọc, giải pháp so sánh là dùng cọc 
vữa ximăng trộn tại chỗ theo công nghệ Nhật Bản thay cho hệ cọc đóng để giảm thiểu chi 
phí đồng thời tăng tiến độ thi công. 

  
 
II Hệ tường chắn có cốt sử dụng lưới địa kỹ thuật và các khối bê tông bề mặt. 
 
Tường chắn đất có cốt được thiết kế tận dụng kết hợp đặc trưng làm việc của các vật liệu khác nhau, 
có tính ổn định, độ cứng và không bị biến dạng do kết hợp được hai yếu tố: đất (chịu nén tốt) và lưới 
địa kỹ thuật (Chịu căng kéo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có nhiều phương án mặt để lựa chọn áp dụng cho tường chắn có cốt như mặt bằng khối bê tông đúc 
sẵn định hình, bằng các panel bê tông đúc sẵn theo toàn bộ chiều cao hoặc đúc thành từng phân đoạn, 
bằng các tấm BTCT mỏng lắp ghép,bằng lưới rọ đá hoặc các lưới trồng cỏ. Sau khi nghiên cứu các 
phương án khác nhau, Tư vấn kiến nghị dùng phương án mặt bằng các khối bê tông đúc sẵn cho dự 
án Sunrise với các ưu điểm sau: 
 



Dự án Khu biệt thự cao cấp Sunrise                               Đề xuất Kỹ thuật tường chắn có cốt 

 
BK Engineering & Construction                                                                             Trang 2/6 

 Các khối block có thể sản xuất trong công xưởng bằng bê tông chất lượng cao, màu sắc và 
kích thước đa dạng phù hợp yêu cầu thẩm mỹ. 

 Liên kết dễ dàng với cốt gia cố đất 
 Thi công đơn giản, không cần cần cẩu hoặc hệ thống đà giáo tốn kém, không đòi hỏi tay nghề 

cao. 
 Có thể dễ dàng chuyển hướng trong các đường cong hoặc các đoạn có cao độ thay đổi. 
 Thi công nhanh và rẻ, giảm được thi gian thi công so với kết cấu truyền thống  
 Kết cấu chịu được lún cục bộ 
 Tiết kiệm không gian thi công và không gian khai thác sau khi hoàn thành 
 Khả năng chịu động đất cao 
 Có thể tái sử dụng lại các khối bê tông khi phải di chuyển công trình 
 Áp lực trên nền đất nhỏ, do đó có thể tránh được việc xử lý nền móng tốn kém cả về kinh phí 

và thời gian thi công. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đi vào cụ thể dự án Sunrise, Tư vấn đã tiến hành tính toán thiết kế phương án tường chắn có cốt cho 
tất cả các chiều cao yêu cầu theo số liệu Chủ đầu tư cung cấp. Do hiện nay ở Việt Nam chưa có quy 
trình tính toán thiết kế nên sử dụng quy trình nước ngoài (BS 8006:1995 – Đất và các loại vật liệu 
đắp khác có gia cường) và theo các tài liệu hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành về địa kỹ thuật 
ở Việt Nam. Thông số đầu vào để thiết kế bao gồm: 
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 Kết cấu địa tầng khu vực nơi thi công tường chắn 
 Cao độ mực nước ngầm 
 Đặc tính cơ lý của đất đắp nền: lực dính cố kết và góc ma sát trong, trọng lượng riêng của đất 
đắp. 

 Cường độ chịu tải của nền đất dưới đáy tường chắn 
  Độ bền chịu kéo lâu dài của vật liệu lưới địa kỹ thuật 
 Ttải trọng thiết kế của đường cho xe H30 nằm sát tường 300 KN/(7,5*2) = 20 KN/m2) 

 
Sau khi thiết kế sẽ tính được số lớp cốt lưới địa và chiều dài neo của lưới địa cho mỗi trường hợp cụ 
thể . Thiết kế này sau đó được kiểm chứng ổn định và chiều dài neo của cốt bằng cách sử dụng phần 
mềm Geoslope của Canada (Chi tiết tính toán được trình bày trong phụ lục số 1). Cấu tạo điển hình 
của tường chắn được trình bày trong các bản vẽ trong phụ lục số 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả tính toán so sánh cho thấy với chiều cao tường chắn dưới 6m thì kết cấu tường chắn có cốt 
có ưu thế đáng kể về giá thành thi công và độ an toàn. Về phương diện giá thành, phương án thi công 
tường chắn có cốt có thể tiết kiệm được từ 20 đến 51% tùy thuộc chiều cao tường .(Xem bảng so 
sánh giá thành trong trang sau). Các kết cấu tường cao hơn đều có yêu cầu lớn về chiều dài neo, 
không phù hợp với yêu cầu về sử dụng đất của Dự án. Do vậy đối với các tường có chiều cao trên 
6m, Tư vấn kiến nghị chọn phương án thiết kế so ánh là dùng tường bản L có sườn, kết hợp với hệ 
cọc đất gia cố ximăng tại chỗ theo công nghệ Nhật bản.  
 
III Kết cấu tường chắn áp dụng cho các đoạn cao trên 6m. 

 
3.1        Kết cấu tường chắn dạng bản góc có sườn: 
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STT Hạng mục Đơn vị Đơn giá H= H= H= H= H=
1.5 2 2.5 3 3.5

Tổng chiều dài tường m 390.64 47.22 295.42 2.37 34.81 10.82
I Tường bê tông 1m 5,871,100.00 8,020,400.00 9,260,150.00 10,499,900.00 14,298,420.00
1 Bê tông M200 đá 1x2 m3 1,530,000.00 3,213,000.00 4,207,500.00 4,903,650.00 5,599,800.00 8,262,000.00
2 Ván khuôn m2 255,000.00 2,116,500.00 2,655,060.00 3,058,980.00 3,462,900.00 4,227,900.00
3 Bê tông M150 đá 2x4 m3 1,360,000.00 312,800.00 723,520.00 735,760.00 748,000.00 748,000.00
4 Cốt thép D<=16 kg 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,120.00
5 Cốt thép D>16 kg 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Đá dăm m3 200,000.00 92,000.00 94,800.00 102,400.00 110,000.00 124,000.00
7 Đắp cát m3 80,000.00 136,800.00 339,520.00 459,360.00 579,200.00 594,400.00
II Tường có cốt 1m 3,372,000.00 4,380,000.00 4,908,000.00 5,962,000.00 6,970,000.00
1 Lưới địa m2 120,000.00 1,080,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,920,000.00 2,400,000.00
2 Đắp cát m3 80,000.00 360,000.00 640,000.00 800,000.00 960,000.00 1,120,000.00
3 Lắp ghép gạch Block Block 10,000.00 420,000.00 500,000.00 580,000.00 670,000.00 750,000.00
4 Bê tông M300 đá 1x2 m3 2,000,000.00 1,512,000.00 1,800,000.00 2,088,000.00 2,412,000.00 2,700,000.00
III Tỷ lệ giảm chi phí % 42.57 45.39 47.00 43.22 51.25
IV Tổng chi phí giảm 1,441,026,869          118,007,502     1,075,446,968 10,314,596  157,964,299 79,293,504  
V Tổng chi phí VND 1,747,750,020          159225840 1293939600 11631960 207537220 75415400

STT Hạng mục Đơn vị Đơn giá H= H= H= H= H=
4 4.5 5 5.5 6

Tổng chiều dài tường m 73.11 11.34 13.16 7.15 21.95 19.51
I Tường bê tông 1m 17,545,490.00 20,310,134.00 22,794,448.00 27,431,840.00 27,397,832.00
1 Bê tông M200 đá 1x2 m3 1,530,000.00 9,868,500.00 11,934,000.00 13,005,000.00 16,524,000.00 13,464,000.00
2 Ván khuôn m2 255,000.00 4,791,450.00 5,434,050.00 5,910,900.00 6,849,300.00 6,247,500.00
3 Bê tông M150 đá 2x4 m3 1,360,000.00 748,000.00 748,000.00 748,000.00 748,000.00 1,224,000.00
4 Cốt thép D<=16 kg 20,000.00 383,140.00 627,684.00 980,148.00 1,059,340.00 3,559,132.00
5 Cốt thép D>16 kg 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Đá dăm m3 200,000.00 124,000.00 124,000.00 124,000.00 132,000.00 132,000.00
7 Đắp cát m3 80,000.00 1,630,400.00 1,442,400.00 2,026,400.00 2,119,200.00 2,771,200.00
II Tường có cốt 1m 11,098,000.00 13,592,000.00 17,480,000.00 21,488,000.00 24,282,000.00
1 Lưới địa m2 120,000.00 5,040,000.00 7,200,000.00 10,080,000.00 13,440,000.00 15,300,000.00
2 Đắp cát m3 80,000.00 2,240,000.00 2,160,000.00 2,800,000.00 3,080,000.00 3,600,000.00
3 Lắp ghép gạch Block Block 10,000.00 830,000.00 920,000.00 1,000,000.00 1,080,000.00 1,170,000.00
4 Bê tông M300 đá 1x2 m3 2,000,000.00 2,988,000.00 3,312,000.00 3,600,000.00 3,888,000.00 4,212,000.00
III Tỷ lệ giảm chi phí % 36.75 33.08 23.31 21.67 11.37
IV Tổng chi phí giảm 390,780,654             73,114,537       88,410,643      37,998,303  130,467,288 60,789,882  
V Tổng chi phí VND 1,375,107,460          125851320 178870720 124982000 471661600 473741820

BẢNG SO SÁNH GIÁ THÀNH THI CÔNG CỦA TƯỜNG CHẮN THEO CÁC PHƯƠNG ÁN
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Với kết cấu này, độ ổn định của tường được kết hợp giữa khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt 
thép và của cả khối đất đè phía trên bản đáy,rất phù hợp cho các đoạn tường chắn thẳng đứng có 
chiều cao lớn. Khối lượng bê tông và cốt thép của loại tường chắn này thấp hơn nhiều so với loại 
tường chắn bê tông cốt thép như trong thiết kế định hình của Dự án. Ngoài ra áp lực lên đáy móng 
của loại tường chắn này cũng nhỏ hơn nhiều nên có thể xem xét giảm thiểu được công tác gia cố nền 
dưới đáy tường. Với các đoạn theo tính toán buộc phải gia cố nền móng thì áp dụng cọc ximăng đất 
như trình bày ở phần dưới đây, như một phương án thay thế cho cọc đóng. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo phân tích của chúng tôi, nếu giải pháp tường chắn bản sườn được xem xét áp dụng có thể hạ 
được giá thành xây lắp xuống từ 20-30% so với phương án tường chắn cứng BTCT hiện tại, đặc biệt 
đối với các đoạn phải dùng móng cọc đóng. Nội dung chi tiết kỹ thuật về phương án tường có sườn 
được trình bày trong phụ lục số 3 
 
3.2 Giới thiệu về công nghệ cọc ximăng đất 
Cọc ximăng đất là hỗn hợp giữa đất nguyên trạng nơi gia cố và ximăng được phun xuống nền đất 
bằng thiết bị khoan phun.Mũi khoan được khoan sâu xuống làm tơi đất đến khi đạt độ sâu lớp đất cần 
gia cố thì xoay ngược lại và dịch chuyển lên. Trong quá trình dich chuyển lên, xi măng được phun 
vào nền đất bằng thiết bị bơm. Nguyên lý hoạt động thể hiện như ở hình dưới đây 
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 Bước 1: Đặt máy khoan phun tại vị trí tim cột đầu tiên để bắt đầu khoan xuống 
 Bước 2: Máy khoan bắt đầu khoan xuống vị trí dự kiến cột (chưa bơm vữa) 
 Bước 3: Máy khoan đã xuống sâu hơn và bắt đầu tiến trình vừa khoan vừa bơm vữa 
 Bước 4: Sau khi đã khoan-bơm vữa-trộn đều đến độ sâu thiết kế, cho quay ngược chiều mũi 

khoan để rút lên. 
 Bước 5 : Kết thúc chu trình thi công một cột ximăng đất. 

 
Kết cấu cọc ximăng đất đã được ứng dụng khá rộng rãi trên thế giới. Nước ứng dụng công nghệ 
DMM nhiều nhất là Nhật Bản và các nước vùng Scandinaver. Theo thống kê của hiệp hội CDM 
(Nhật Bản), tính chung trong giai đoạn 80-96 có 2345 dự án, sử dụng 26 triệu m3 BTĐ. Riêng từ 
1977 đến 1993, lượng đất gia cố bằng DMM ở Nhật vào khoảng 23,6 triệu m3 cho các dự án ngoài 
biển và trong đất liền, với khoảng 300 dự án. Hiện nay hàng năm thi công khoảng 2 triệu m3. Tại 
Trung Quốc, công tác nghiên cứu bắt đầu từ năm 1970, tổng khối lượng xử lý bằng DMM ở Trung 
Quốc cho đến nay vào khoảng trên 1 triệu m3. Tại Châu Âu, nghiên cứu và ứng dụng bắt đầu ở Thụy 
Điển và Phần Lan bắt đầu từ năm 1967. Năm 1974, một đê đất thử nghiệm (6m cao 8m dài) đã được 
xây dựng ở Phần Lan sử dụng cột vôi đất, nhằm mục đích phân tích hiệu quả của hình dạng và chiều 
dài cột về mặt khả năng chịu tải.  
Tại Việt Nam, từ năm 2002 đã có một số dự án bắt đầu ứng dụng cọc XMĐ vào xây dựng các công 
trình trên nền đất, cụ thể như: Dự án cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa) đã sử dụng 4000m cọc XMĐ có 
đường kính 0,6m thi công bằng trộn khô; xử lý nền cho bồn chứa xăng dầu đường kính 21m, cao 9m 
ở Cần Thơ. Năm 2004 cọc XMĐ được sử dụng để gia cố nền móng cho nhà máy nước huyện Vụ Bản 
(Hà Nam), xử lý móng cho bồn chứa xăng dầu ở Đình Vũ (Hải Phòng), các dự án trên đều sử dụng 
công nghệ trộn khô, độ sâu xử lý trong khoảng 20m. Tháng 5 năm 2004, các nhà thầu Nhật Bản đã sử 
dụng Jet - grouting để sửa chữa khuyết tật cho các cọc nhồi của cầu Thanh Trì (Hà Nội). Năm 2005, 
một số dự án cũng đã áp dụng cọc XMĐ như: dự án thoát nước khu đô thị Đồ Sơn - Hải Phòng, dự án 
sân bay Cần Thơ, dự án cảng Bạc Liêu….  
Năm 2004, Viện Khoa học Thủy lợi đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ khoan phụt cao áp (Jet-
grouting) từ Nhật Bản. Đề tài đã ứng dụng công nghệ và thiết bị này trong nghiên cứu sức chịu tải 
của cọc đơn và nhóm cọc, khả năng chịu lực ngang, ảnh hưởng của hàm lượng XM đến tính chất của 
XMĐ,... nhằm ứng dụng cọc XMĐ vào xử lý đất yếu, chống thấm cho các công trình thuỷ lợi. Nhóm 
đề tài cũng đã sửa chữa chống thấm cho Cống Trại (Nghệ An), cống D10 (Hà Nam), Cống Rạch C 
(Long An)...  
Ngày 27 tháng 12 năm 2006, Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 38/2006/QĐ-BXD ban hành 
TCXDVN 385:2006 “Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng”, tạo cơ sở pháp lý cho 
việc thiết kế và thi công theo công nghệ mới này. 
Tại thành phố Đà Nẵng, cọc XMĐ được ứng dụng ở Plazza Vĩnh Trung dưới 2 hình thức: Làm tường 
trong đất để đào hố móng sâu và làm cọc thay cọc nhồi, chịu tải trọng thẳng đứng của công trình vĩnh 
cửu.  
Hiện nay ở Đà Nẵng, công ty Hữu Lộc, đơn vị đã thực hiện hạng mục cọc vữa ximăng đất, đang tiếp 
tục thi công Dự án khách sạn Đảo Xanh với 3 giàn máy khoan đơn, có thể tạo các cọc ximăng đất với 
đường kính lên đến 100cm. Một số hình ảnh về hoạt động thi công cọc gia cố của công ty này được 
trình bày trong phụ lục số 4. 
Ưu điểm của cọc gia cố xi măng trong trường hợp dự án Sunrise là rất lớn,cụ thể : 
 

 Tiết kiệm thời gian thi công đến hơn 50% (Do không phải chờ đúc cọc và đạt đủ cường độ). 
Tốc độ thi công cọc rất nhanh. 

 Địa chất nền là cát rất phù hợp với công nghệ gia cố ximăng, độ tin cậy cao 
 Giá thành hạ hơn nhiều so với phương án cọc đóng, đặc biệt trong tình hình giá vật liệu leo 

thang phi mã như hiện nay. 
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IV Kết luận và kiến nghị 
 
Qua xem xét nghiên cứu hồ sơ khu Sunrise, hạng mục tường chắn, chúng tôi nhận thấy có điều kiện 
rất tốt để tối ưu hóa kết cấu, đưa các công nghệ tiên tiến vào ứng dụng để giảm đáng kể giá thành và 
rút ngắn thời gian thi công, đồng thời đảm bảo độ ổn định và an toàn của kết cấu. Nếu phương án đề 
xuất được chấp nhận, chúng tôi có thể đảm nhận cả phần thiết kế với đầy đủ trách nhiệm pháp lý 
cũng như thi công xây lắp công trình dạng trọn gói và chịu trách nhiệm bảo hành theo quy định.  
 
Các bước tiếp theo theo kiến nghị của chúng tôi là: 
 

1. BK-ECC sẽ có một buổi báo cáo với Chủ đầu tư về phương án tường chắn với đầy đủ các 
bản vẽ và bản tính để chứng minh tính khả thi và bền vững của phương án đề xuất. Thời 
gian do Chủ đầu tư ấn định. 

 
2. Sau buổi báo cáo một bản ghi nhớ sẽ được ký kết trong đó quy định rõ về trách nhiệm mỗi 

bên cùng với các mốc thời gian cụ thể. Một bản lộ trình triển khai chi tiết được thể hiện ở 
trang sau, trong đó nêu rõ các mốc thời gian và trách nhiệm cụ thể của mỗi bên. 

 
3. Về phương án thiết kế tường chắn: Để đảm bảo có chi phí cho các chuyên gia nghiên cứu 

để làm lợi cho Chủ đầu tư về kinh tế và tiến độ thi công cũng như sự bền vững của công 
trình, yêu cầu phải có khoản kinh phí riêng cho việc thiết kế và khảo sát địa chất bổ sung 
(nguồn lấy từ kinh phí tiết kiệm về giá thành thi công so với thiết kế hiện tại). Chúng tôi 
đề xuất cụ thể như sau: 

 
3.1 Với loại tường chắn có cốt chiều cao nhỏ hơn 6m, tổng chiều dài 463,75m, chi phí thiết kế 

là 60 triệu VNĐ, ứng với chi phí xây lắp khái toán là 3.122.857.480 VND. Chi phí thí 
nghiệm bổ sung phục vụ thiết kế là 20 triệu VNĐ. Như vậy tổng chi phí khảo sát thiết kế 
cho loại tường chắn này là 80 triệu VNĐ, trong khi chi phí tiết kiệm so với phương án 
tường chắn hiện hữu theo khái toán là 1.831.807.522 VNĐ, chiếm xấp xỉ 4% chi phí tiết 
kiệm. 

 
3.1 Với loại tường chắn BTCT có bản sườn có chiều cao lớn hơn 6m, tổng chiều dài 511,71m, 

chi phí thiết kế là 200 triệu VNĐ, ứng với chi phí xây lắp khái toán là 15.000.000 VND. 
Chi phí thí nghiệm bổ sung phục vụ thiết kế là 50 triệu VNĐ. Như vậy tổng chi phí khảo 
sát thiết kế cho loại tường chắn này là 250 triệu VNĐ.  

 
4. Về phần thi công, chúng tôi khẳng định có thể đảm trách thi công cả hai loại tường chắn, 

với điều kiện đơn giá hợp lý và các điều kiện về thanh toán được đảm bảo.  
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Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8

1 Tư vấn báo cáo chi tiết phương án tường chắn BK-ECC

2 Ký Hợp đồng thiết kế chi tiết Sungroup

3 (Thiết kế Bản vẽ Thi công & Dự toán , soạn Tiêu chuẩn 
Kỹ thuật, đề cương thí nghiệm bổ sung)

4 Ký Hợp đồng Thẩm định thiết kế chi tiết Sungroup

5 Kiểm tra bổ sung địa chất khu vực đặt tường chắn (Thí 
nghiệm xác định sức chịu tải theo ASTM D1194) BK-ECC

6 Cập nhật thiết kế theo kết quả thí nghiệm sức chịu tải BK-ECC

7 Xuất bản vẽ thi công và bảng tính cho Chủ đầu tư BK-ECC

8 Chủ đầu tư gởi Hồ sơ Thẩm định Sungroup

9 Lập hồ sơ mời thầu xây lắp Sungroup

10 Ký hợp đồng xây lắp cho Nhà thầu trúng thầu Nhà thầu 
được chọn

11 Triển khai thi công Nhà thầu 
được chọn

Ghi chú:  - BK-ECC có thể tham gia thi công với giá thỏa thuận, hoặc thông qua chào giá cạnh tranh với các Nhà thầu khác

                 - Tư vấn Thẩm định do Chủ đầu tư lựa chọn, có thể xem xét Trung Tâm nền móng Đại học Đà Nẵng

Thời gianMô tả công việc Trách nhiệm

TIẾN ĐỘ THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ THI CÔNG TƯỜNG CHẮN CÓ CỐT
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