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TRƯỜNG CAO ðẲNG CN&QT SONADEZI 

8 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN 

HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 
 

Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi ñược thành lập ngày 01/6/2005 
theo Quyết ñịnh số 2979/Qð-BGDðT-TCCB của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
Trường ñược Tổng Công ty Sonadezi, một Tổng Công ty hàng ñầu Việt Nam trong 
lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ñầu tư và quản lý trực tiếp. Trường ñược 
xây dựng hoàn chỉnh và hiện ñại trên tổng diện tích 21ha nằm trong khuôn viên của 
Khu Công nghiệp Biên Hòa 2. 

Mục tiêu của trường nhằm ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ 
năng và tay nghề vững chắc, biết tổ chức hoạt ñộng nghiên cứu khoa học gắn kết với 
doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp mũi nhọn. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ 
thích ứng nhanh với công việc thực tế, ñáp ứng ñược yêu cầu tuyển dụng của các 
doanh nghiệp. Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, Trường ñã ñược mở rộng về 
quy mô và nâng cao chất lượng ñào tạo, ñáp ứng mục tiêu ñào tạo của Trường. 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng là một trong những khoa mũi nhọn thuộc khối kỹ thuật 
của Trường. Dựa trên nền tảng của Tổng công ty Sonadezi, một trong những Tổng 
công ty hàng ñầu về lĩnh vực ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, xây 
dựng và kinh doanh nhà, Khoa xây dựng ñã thừa hưởng những kinh nghiệm kỹ thuật 
và thành quả của Tổng công ty Sonadezi trong lĩnh vực xây dựng ñể từ ñó không 
ngừng khẳng ñịnh thế mạnh của mình trong việc ñào tạo nguồn nhân lực phục vụ các 
công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai nói riêng và trên cả nước nói chung. 

Nhân kỷ niệm 8 năm thành lập Trường, Khoa Xây dựng tổ chức hội thảo khoa học 
chuyên ngành xây dựng năm 2013. Hội thảo nhằm mục ñích ñể trao ñổi kinh nghiệm 
giữa các cán bộ công tác trong lĩnh vực xây dựng từ các công ty thuộc tổ hợp Sonadezi 
và các công ty xây dựng, các ban ngành chức năng, các giảng viên công tác giảng dạy 
ngành xây dựng ở các trường ñại học cao ñẳng trên ñịa bàn ðồng Nai. Kết quả thảo 
luận trong hội thảo sẽ là những công cụ bổ sung ñể giảng viên và sinh viên Khoa Xây 
dựng của Trường có thể rút ra những nhận xét quý báu trong công tác giảng dạy và 
học tập, ñáp ứng yêu cầu của giáo dục và thực tiễn. 

Trong giới hạn của hội thảo lần này, một số vấn ñề liên quan trong lĩnh vực xây 
dựng ñược ñưa ra thảo luận bao gồm: 

- Một số giải pháp nền móng và phương pháp phân tích tính toán kết cấu hợp lý 
cho công trình xây dựng. 

- Vấn ñề sử dụng vật liệu xây dựng ñể góp phần bảo vệ môi trường và giải pháp 
tăng cường cảnh quan ñô thị. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG DO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
LÂN CẬN VÀ ðỀ NGHỊ GIẢI PHÁP NỀN MÓNG HỢP LÝ 

 

Ngô Phi Minh 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 

TÓM TẮT 

Trong bài viết này ảnh hưởng bất lợi của việc xây dựng công trình mới lân cận 
công trình hiện hữu ñã ñược nghiên cứu và các giải pháp khác nhau ñược ñề nghị ñể 
hạn chế những ảnh hưởng bất lợi ñó. Kết quả nghiên cứu áp dụng tính toán ñộ lún của 
công trình hiện hữu do việc xây dựng công trình lân cận gây ra bằng phương pháp 
phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Plaxis, kết hợp so sánh với kết quả ño ñạc quan 
trắc lún thực tế ngoài hiện trường, từ ñó ñánh giá tính phù hợp của phương pháp tính 
áp dụng và ñề nghị giải pháp nền móng hợp lý trong thiết kế và thi công xây dựng 
công trình lân cận. 

 

1. ðẶT VẤN ðỀ 

Sự phát triển kinh tế và ñô thị hóa dẫn ñến nhu cầu xây dựng các công trình có tầng 
hầm và các công trình xây chen ngày càng gia tăng. Nếu không có giải pháp nền móng 
hợp lý, các công trình mới khi xây dựng lân cận sẽ làm ảnh hưởng ñến công trình hiện 
hữu do việc thi công móng gây ra, ảnh hưởng tới sự làm việc của công trình hiện hữu 
bên cạnh. Vì vậy khi thiết kế và thi công các công trình có tầng hầm cũng như các 
công trình xây chen, ngoài việc tính toán cho công trình xây dựng mới lân cận, cần 
thiết phải tính toán xem xét sự thay ñổi trạng thái, ñặc biệt là sự gia tăng về ñộ lún và 
giảm tính ổn ñịnh của công trình hiện hữu. 

Hiện nay, trách nhiệm của các bên liên quan gây ra thiệt hại cho công trình hiện 
hữu do xây dựng các công trình mới lân cận ñã ñược quy ñịnh trong luật xây dựng và 
nhiều văn bản pháp luật liên quan. Tuy nhiên sự giới hạn về tính thực thi của các văn 
bản luật là khi xảy ra sự cố, khó có thể xác ñịnh nguyên nhân gây ra thiệt hại cũng như 
ñề ra các nguyên tắc ngăn ngừa sự cố nếu không có cơ sở khoa học về ảnh hưởng của 
công trình lân cận lên công trình hiện hữu. 

Bài viết trình bày các kết quả thu ñược từ việc áp dụng phương pháp phần tử hữu 
hạn ñể tính toán sự ảnh hưởng của quá trình thi công hố ñào và ảnh hưởng của công 
trình lân cận sử dụng móng nông ñến ñộ lún thêm của công trình hiện hữu. So sánh kết 
quả ñộ lún của các móng hiện hữu theo lý thuyết tính toán bằng phương pháp phần tử 
hữu hạn thông qua phần mềm Plaxis và ñộ lún ño ñạc thực tế, từ ñó ñánh giá tính phù 
hợp của phương pháp tính và ñề nghị giải pháp thi công hố ñào và giải pháp nền móng 
hợp lý cho các công trình xây chen trong ñiều kiện mặt bằng chật hẹp. 

2. CÁC ẢNH HƯỞNG DO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂN CẬN 

Các ảnh hưởng chính do xây dựng công trình mới lân cận ñến công trình hiện hữu, 
có thể kể ñến bao gồm: 

2.1. Lún công trình hiện hữu do ñào hố móng công trình mới lân cận 
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Nếu hố móng công trình mới lân cận ñào sâu hơn móng công trình hiện hữu, vách 
hố ñào có thể bị mất ổn ñịnh, sẽ có khả năng xảy ra hiện tượng ñất nền dưới ñáy móng 
công trình hiện hữa có xu hướng chảy vào hố ñào công trình mới, gây nên hậu quả 
công trình hiện hữu bị sụt lún. Nghiên cứu ảnh hưởng của hố ñào sâu ñến ñộ lún nền 
các công trình lân cận là một trong những vấn ñề ñang ñược quan tâm trong xây dựng 
công trình tại các ñô thị hiện nay. Các tham số ảnh hưởng lớn ñến ñộ lún công trình 
hiện hữu gần hố ñào lân cận bao gồm chiều sâu hố ñào Hk, khoảng cách từ mép hố ñào 
ñến công trình hiện hữu L và tải trọng công trình hiện hữu q. 

Trong Hình 1 cho thấy các ảnh hưởng của việc ñào ñất. Khi ñào ñất ñể xây dựng 
móng mới, nếu chiều sâu của hố ñào lớn hơn chiều sâu móng công trình hiện hữu, ñất 
nền dưới móng hiện hữu có xu hướng chảy vào hố ñào của móng mới gây nên sự sụt 
lún công trình hiện hữu. 

 
Hình 1: Móng hiện hữu bị lún do ñào móng mới 

2.2. Lún công trình hiện hữu do ứng suất gây lún tạo ra bởi công trình mới 
lân cận 

Khi móng công trình mới lân cận ñược ñặt bên cạnh móng công trình hiện hữu, ñể 
ứng suất gây lún của móng mới lân cận không ảnh hưởng ñến móng hiện hữu, thì góc 
hợp bởi mặt phẳng nằm ngang với ñường nối 2 mép gần nhau của ñáy móng mới và 
ñáy móng hiện hữu cần nhỏ hơn 45o. 

Khi khoảng cách m giữa 2 mép móng gần nhau nhỏ hơn chênh lệch ñộ sâu giữa 2 
móng zf (m<zf), thì ứng suất gây lún dưới ñáy móng mới lân cận sẽ truyền sang xuống 
ñáy móng công trình hiện hữu, gây nên sụt lún công trình hiện hữu do sự gia tăng ứng 
suất gây lún. 

 
Hình 2: Móng hiện hữu bị lún do ảnh hưởng ứng suất gây lún của móng mới 

3. CÔNG TRÌNH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu ảnh hưởng lún công trình hiện hữu do xây dựng công trình lân cận và 
ñề nghị giải pháp nền móng hợp lý ñược tiếp cận trên các công trình thực tế như sau: 

3.1. Lún công trình hiện hữu do thi công hố ñào lân cận và ñề nghị giải pháp 
3.1.1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 
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Nội dung nghiên cứu ảnh hưởng do ñào hố móng công trình lân cận ñến ñộ lún 
công trình hiện hữu, phân tích ảnh hưởng của quá trình thi công hố ñào ñến ñộ lún 
công trình hiện hữu. ðánh giá ñộ lún các móng công trình hiện hữu theo từng giai 
ñoạn thi công hố ñào trong nhiều trường hợp khác nhau. Từ ñó ñề nghị giải pháp hợp 
lý ñể giảm sự ảnh hưởng của quá trình thi công hố ñào ñến công trình hiện hữu. 

Phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Plaxis ñược sử dụng ñể phân 
tích và kết quả ñược ñánh giá so sánh với số liệu quan trắc hiện trường. Dựa vào ñặc 
ñiểm ñịa tầng và các ñặc trưng cơ lý của nền ñất, cũng như phạm vi áp dụng của các 
mô hình vật liệu trong Plaxis, nghiên cứu sử dụng mô hình Hardening-Soil ñể áp dụng 
trong mô phỏng bài toán. Sử dụng kết quả quan trắc lún cho công trình hiện hữu trong 
quá trình thi công hố ñào ñể so sánh với kết quả phân tích trong Plaxis. 

3.1.2. Mô tả công trình 

Công trình tòa nhà cao ốc Coteccons số 232 ðiện Biên Phủ P.17 Q. Bình Thạnh 
TP.HCM. Công trình có qui mô gồm 2 tầng hầm, 1 trệt, 1 lững và 13 tầng lầu. Biện 
pháp giữ ổn ñịnh thành hố ñào là sử dụng tường vây BTCT có bề dày 1m, sâu 29m, có 
hệ thép hình chống giữ theo suốt chu vi tầng hầm với khoảng cách giữa các thanh 
Ls=5m trong quá trình thi công hố ñào (2 hệ thanh chống). Chiều sâu hố ñào h = 9m 
(tính ñến cao trình ñáy ñài móng sâu nhất). Mặt bằng hố ñào và tường vây ñược mô tả 
trong Hình 3. Mặt cắt hố ñào và ñịnh vị hệ giằng lớp 1 và 2 ñược mô tả ở Hình 4. Hình 
5 là mặt bằng bố trí mốc quan trắc lún chung cư 10 tầng hiện hữu. 

 
Hình 3: Mặt bằng hố ñào và tường vây công trình lân cận 
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Hình 4: Mặt cắt hố ñào công trình lân cận 

 
Hình 5: Mặt bằng bố trí mốc quan trắc lún công trình hiện hữu 

3.1.3. ðặc ñiểm ñịa chất công trình 

Cấu tạo ñịa chất và các chỉ tiêu cơ lý của các lớp ñất: 

- Lớp 1: Sét lẫn sỏi laterite; trạng thái dẻo mềm; dày từ 1,2 – 2,3m; trọng lượng 
riêng trên mực nước ngầm γunsat=20,23kN/m3; trọng lượng riêng bão hòa 
γsat=20,6kN/m3; lực dính c’=15,3kN/m2; góc ma sát trong ϕ’=23o; hệ số thấm 
k=10-4m/ngày-ñêm, mô ñun biến dạng cát tuyến E50

ref=3712kN/m2; mô ñun 
biến dạng tiếp tuyến Eoed

ref=3750kN/m2; mô ñun biến dạng dỡ tải 
Eur

ref=11136kN/m2; hệ số poission ν=0,25. 
- Lớp 2: Sét lẫn sỏi bụi; trạng thái chảy; dày từ 12,7 – 15,7m; γunsat=14,94kN/m3; 

γsat=15,08kN/m3; c’=14,2kN/m2; ϕ’=14o48’; k=2,3x10-4m/ngày-ñêm; 
E50

ref=3790kN/m2; Eoed
ref=2500kN/m2; Eur

ref=11370kN/m2; ν=0,25. 
- Lớp 3: Sét lẫn bụi; trạng thái dẻo mềm; dày từ 5,3 – 8,0m; γunsat=17,87kN/m3; 

γsat=18,24kN/m3; c’ = 24,4kN/m2; ϕ’ = 21o12’; k = 10-4m/ngày-ñêm; 
E50

ref=5700kN/m2; Eoed
ref=3824kN/m2; Eur

ref=17100kN/m2; ν=0,25. 
- Lớp 4: Cát trung lẫn sỏi; trạng thái chặt vừa; dày từ 8,1 – 11,1m; 

γunsat=19,85kN/m3; γsat=20,39kN/m3; c’=2,5kN/m2; ϕ’=32o42’; k= 6,67 m/ngày-
ñêm; E50

ref=17090kN/m2; Eoed
ref=13800kN/m2; Eur

ref=51270kN/m2; ν =0,3. 
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- Lớp 5: Sét lẫn bụi; trạng thái cứng; dày từ 3,9 – 8,0m; γunsat=19,99kN/m3; 
γsat=20,29kN/m3; c’=24,6kN/m2; ϕ’=26o12’; k=4,25x10-5 m/ngày-ñêm; 
E50

ref=19950kN/m2; Eoed
ref=20230kN/m2; Eur

ref=59850kN/m2; ν=0,25. 
- Lớp 6: Sét lẫn bụi; trạng thái cứng; dày từ 2,8 – 8,2m; γunsat=20,33kN/m3; 

γsat=20,8kN/m3; c’ = 21,9kN/m2; ϕ’ = 26o54’; k = 2,72x10-5 m/ngày-ñêm; 
E50

ref=13210kN/m2; Eoed
ref=15351kN/m2; Eur

ref=39630kN/m2, ν=0,25. 
- Lớp 7: Cát mịn lẫn bụi; trạng thái chặt; dày lớn hơn 30m; γunsat=19,94kN/m3; 

γsat=20,49kN/m3; c’=6,5kN/m2; ϕ’=32o24’; k = 5,2 m/ngày-ñêm; 
E50

ref=21900kN/m2; Eoed
ref = 21050kN/m2; Eur

ref=65700kN/m2; ν=0,3. 
Mặt cắt ñịa chất công trình ñược trình bày ở Hình 6. 

 
Hình 6: Mặt cắt ñịa chất công trình vị trí xây dựng 

3.1.4. Mô phỏng quá trình thi công hố ñào 

Quá trình thi công hố ñào ñược mô phỏng bao gồm các giai ñoạn sau: 

- Giai ñoạn 1: Thi công tường chắn BTCT; thời gian thi công 60 ngày. 
- Giai ñoạn 2: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -1,75m; ñào lần 1 sâu ñến cao ñộ  

-1,75m; lắp hệ thanh chống lớp 1; thời gian thi công 30 ngày. 
- Giai ñoạn 3: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -4,80m; ñào lần 2 sâu ñến cao ñộ  

-4,80m; lắp hệ thanh chống lớp 2; thời gian thi công 30 ngày. 
- Giai ñoạn 4: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -7,80m; ñào lần 3 sâu ñến cao ñộ  

-7,80m; thời gian thi công 30 ngày. 
- Giai ñoạn 5: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -9,00m; ñào lần 4 sâu ñến cao ñộ  

-9,00m; thời gian thi công 10 ngày. 
- Giai ñoạn 6: Thi công bản móng với thời gian 60 ngày. 
- Giai ñoạn 7: Tháo dỡ thanh chống hệ thép hình chống giữ trong quá trình thi 

công hố ñào (2 hệ chống). 
Hình 7 là lưới phần tử hữu hạn của mô hình mô phỏng quá trình thi công hố ñào ñể 

tính ñộ lún thêm của công trình hiện hữu do quá trình thi công hố ñào. 
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Hình 7: Lưới phần tử hữu hạn của mô hình 

3.1.5. Kết quả phân tích và quan trắc lún 

Phân tích ảnh hưởng lún của quá trình thi công hố ñào công trình lân cận ñến công 
trình hiện hữu có kết cấu móng cọc BTCT. Nội dung phân tích là ảnh hưởng của quá 
trình thi công hố ñào lân cận ñến ñộ lún thêm của công trình hiện hữu. 

Kết quả phân tích bằng Plaxis so sánh với kết quả quan trắc thực tế ñộ lún tăng 
thêm cục bộ của các móng công trình hiện hữu do ảnh hưởng của quá trình thi công hố 
ñào lân cận sau giai ñoạn 1 thi công tường chắn ñược tổng hợp trong Bảng 1. 

Bảng 1: Kết quả lún công trình hiện hữu sau giai ñoạn thi công tường chắn 
Vị trí móng Trục 1 Trục 3 Trục 5 Trục 7 Trục 8 

Kết quả tính lún bằng Plaxis Stt (cm) 1,30 0,90 0,62 0,45 0,39 
Kết quả từ quan trắc lún Sqt (cm) 0,48 0,23 0,17 0,11 0,07 

ðộ lún tăng thêm của công trình hiện hữu ở các trục móng khác nhau theo từng 
giai ñoạn thi công ñược tổng hợp trong Bảng 2. 

Bảng 2: Kết quả lún công trình hiện hữu theo các giai ñoạn thi công 
Các giai ñoạn thi công Trục 1 Trục 3 Trục 5 Trục 7 Trục 8 

Giai ñoạn 1 1,30 0,90 0,62 0,45 0,39 
Giai ñoạn 2 1,70 1,50 1,40 1,40 1,30 
Giai ñoạn 3 3,00 3,20 3,40 3,50 3,50 
Giai ñoạn 4 4,30 4,80 5,20 5,50 5,60 
Giai ñoạn 5 4,80 5,40 6,00 6,30 6,40 
Giai ñoạn 6 5,20 5,70 6,10 6,40 6,50 
Giai ñoạn 7 5,60 6,00 6,30 6,50 6,60 

Từ kết quả Bảng 1 và Bảng 2 cho thấy: 

- ðộ lún các móng công trình hiện hữu tăng theo các giai ñoạn thi công và thay ñổi 
theo từng vị trí móng. Trong các giai ñoạn ñầu ñộ lún tăng thêm của các móng công 
trình hiện hữu do quá trình thi công hố ñào sinh ra tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ từng 
móng ñến hố ñào. Trong các giai ñoạn sau, do ảnh hưởng bởi tính nở của ñất nền khi 
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dỡ tải và tác dụng của tường chắn và hệ thanh chống, ñộ lún tăng thêm của các móng 
công trình hiện hữu do quá trình thi công hố ñào sinh ra tỉ lệ thuận với khoảng cách từ 
móng ñến hố ñào. 

- Xu hướng ñộ lún gia tăng giữa các móng công trình hiện hữu từ tính toán bằng 
Plaxis và thực tế là khá tương ñồng nhau ở vị trí gần hố ñào (ñộ sai lệch 2,71 lần tại vị 
trí móng trục 1), ở vị trí xa hố ñào kết quả tính toán bằng Plaxis và quan trắc có ñộ lún 
là không ñáng kể. Kết quả tính toán từ phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm 
Plaxis lớn hơn số liệu quan trắc từ thực tế. 

3.1.6. ðề nghị giải pháp thi công hố ñào 

Giải pháp ñề nghị khi thi công hố ñào sâu dựa trên cơ sở phân tích mô phỏng công 
trình trên, nhưng tường chắn BTCT sử dụng có ñộ cứng nhỏ hơn với bề dày 0,5m và 
không sử dụng hệ thanh chống giữ tường chắn hố ñào. 

Quá trình thi công hố ñào ñược mô phỏng bao gồm các giai ñoạn sau: 

- Giai ñoạn 1: Thi công tường chắn BTCT; thời gian thi công 60 ngày. 
- Giai ñoạn 2: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -1,75m; ñào lần 1 sâu ñến cao ñộ  

-1,75m; thời gian thi công 30 ngày. 
- Giai ñoạn 3: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -4,80m; ñào lần 2 sâu ñến cao ñộ  

-4,80m; thời gian thi công 30 ngày. 
- Giai ñoạn 4: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -7,80m; ñào lần 3 sâu ñến cao ñộ  

-7,80m; thời gian thi công 30 ngày. 
- Giai ñoạn 5: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -9,00m; ñào lần 4 sâu ñến cao ñộ  

-9,00m; thời gian thi công 10 ngày. 
- Giai ñoạn 6: Thi công bản móng với thời gian 60 ngày. 

Kết quả phân tích bằng Plaxis cho ñộ lún tăng thêm cục bộ của các móng công 
trình hiện hữu do ảnh hưởng của quá trình thi công hố ñào lân cận sau các giai ñoạn thi 
công ñược tổng hợp trong Bảng 3. 

Bảng 3: Kết quả lún công trình hiện hữu theo các giai ñoạn trường hợp tường 
chắn có ñộ cứng nhỏ và không có hệ giằng 

Các giai ñoạn thi công Trục 1 Trục 3 Trục 5 Trục 7 Trục 8 
Giai ñoạn 1 1,30 0,90 0,62 0,45 0,39 
Giai ñoạn 2 2,30 2,00 1,80 1,70 1,60 
Giai ñoạn 3 5,80 5,20 4,80 4,60 4,60 
Giai ñoạn 4 10,90 9,70 8,80 8,40 8,20 
Giai ñoạn 5 13,30 11,90 10,70 10,20 10,00 
Giai ñoạn 6 13,70 12,10 10,80 10,30 10,10 

So sánh ñộ lún trong 2 trường hợp cho thấy, ñộ lún tăng thêm cục bộ tại các vị trí 
móng của công trình hiện hữu sau các giai ñoạn thi công hố ñào trong mô phỏng này 
ñều lớn hơn so với kết quả phân tích và quan trắc thực tế xây dựng khi sử dụng tường 
chắn BTCT có ñộ cứng lớn hơn với bề dày 1,0m và có sử dụng hệ thanh chống giữ 
tường chắn hố ñào. 

Vì vậy, ñề nghị giải pháp thiết kế thi công hố ñào sâu lân cận là dùng biện pháp giữ 
ổn ñịnh thành hố ñào bằng tường vây BTCT dày với ñộ cứng lớn, có hệ thanh chống 
thép hình chống giữ theo suốt chu vi hố ñào. 
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3.2. Lún công trình hiện hữu do tác dụng của công trình lân cận sử dụng 
móng nông và ñề nghị giải pháp 

3.2.1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu ảnh hưởng do quá trình thi công và sự gia tăng ứng suất gây 
lún của móng công trình lân cận ñến ñộ lún công trình hiện hữu, phân tích ảnh hưởng 
lún của móng công trình hiện hữu có kết cấu móng nông. Từ ñó ñề nghị giải pháp nền 
móng hợp lý ñể giảm sự ảnh hưởng của công trình lân cận ñến công trình hiện hữu. 

Phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Plaxis ñược sử dụng ñể phân 
tích và kết quả ñược ñánh giá so sánh với số liệu quan trắc hiện trường. Dựa vào ñặc 
ñiểm ñịa tầng và các ñặc trưng cơ lý của nền ñất, cũng như phạm vi áp dụng của các 
mô hình vật liệu trong Plaxis, nghiên cứu sử dụng mô hình Mohr-Coulomb ñể áp dụng 
trong mô phỏng bài toán. Sử dụng kết quả quan trắc lún cho công trình hiện hữu ñể so 
sánh với kết quả phân tích trong Plaxis. 

3.2.2. Mô tả công trình 

Nghiên cứu ảnh hưởng lún công trình hiện hữu do xây dựng công trình lân cận sử 
dụng móng nông ñược giới thiệu: Nghiên cứu lún tăng thêm của công trình hiện hữu là 
nhà 1 trệt 2 lầu do xây dựng công trình lân cận là chung cư 44B Trần Quang Khải, 
P.Tân ðịnh, Q.1, TP.HCM có quy mô 1 trệt, 4 lầu. Công trình sử dụng móng băng một 
phương. Móng công trình hiện hữu Mo và công trình lân cận M1 như Hình 8. 

 
Hình 8: Móng công trình hiện hữu và công trình lân cận 
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3.2.3. ðặc ñiểm ñịa chất công trình 

Bảng 4: ðặc ñiểm ñịa chất công trình vị trí xây dựng 
ðộ sâu Chỉ tiêu 

0 – 2m W=22,6%; γw=19,4kN/m3; C=17,8kN/m2; ϕ=14o32’; 
E1-2=2920kN/m2; ν=0,3. 

2 – 7,2m 
W=22,6%; γw=19,4kN/m3; C=17,8kN/m2; ϕ=14o32’; 
E1-2=2920kN/m2; ν=0,3. 

7,2 – 15,6m 
W=20,5%; γw=20,2kN/m3; C=9,2kN/m2; ϕ=24o43’; 

E1-2=3535kN/m2; ν=0,25. 

15,6 – 20,0m 
W=23,7%; γw=19,9kN/m3; C=20kN/m2; ϕ=14o50’; 

E1-2=2970kN/m2; ν=0,3. 

Mực nước ngầm ở ñộ sâu -1,0m. 

3.2.4. Mô phỏng quá trình thi công 

Quá trình thi công ñược mô phỏng bao gồm các giai ñoạn sau: 

- Giai ñoạn 1: Hạ mực nước ngầm ñến cao ñộ -3,3m; thời gian thi công 5 ngày. 
- Giai ñoạn 2: ðào ñất móng sâu ñến cao ñộ -3,3m; ñổ bê tông móng; thời gian 

thi công 15 ngày. 
- Giai ñoạn 3: Nâng mực nước ngầm ñến cao ñộ ban ñầu -1,0m; thi công công 

trình với tải trong toàn bộ 150kN/m; thời gian thi công 180 ngày. 

Hình 9 là lưới phần tử hữu hạn của mô hình mô phỏng ảnh hưởng móng nông ñể 
tính ñộ lún tăng thêm của công trình hiện hữu. 

 
Hình 9: Lưới phần tử hữu hạn của mô hình 
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3.2.5. Kết quả phân tích và quan trắc lún 

Phân tích ảnh hưởng lún tăng thêm của công trình hiện hữu do việc xây dựng công 
trình lân cận sử dụng móng nông. Kết quả phân tích và so sánh với quan trắc thực tế 
ñộ lún tăng thêm cục bộ của móng công trình hiện hữu Mo do ảnh hưởng của móng lân 
cận M1 ñược tổng hợp trong Bảng 5. 

Bảng 5: Kết quả ñộ lún tính toán và quan trắc thực tế 
Vị trí móng Móng Mo 

Kết quả tính lún bằng Plaxis Stt (cm) 5,0 
Kết quả từ quan trắc lún Sqt (cm) 4,5 
ðộ sai lệch K (lần) 1,1 

3.2.6. Giải pháp móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ 

Giải pháp ñược ñề nghị khi thi công các công trình xây chen có quy mô 3-6 tầng 
lân cận công trình hiện hữu là giải pháp móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ dựa trên 
kết quả phân tích lún tăng thêm của công trình hiện hữu bẳng Plaxis kết hợp với quan 
trắc thực tế cho công trình 
sau: 

Mô tả công trình: 

Công trình tiếp cận 
nghiên cứu là nhà số 
152/43A ðiện Biên Phủ – 
Bình Thạnh có quy mô 1 trệt 
3 lầu, xây dựng lân cận công 
trình hiện hữu là nhà 1 trệt 2 
lầu, hệ thống móng công 
trình lân cận xây mới là cọc 
khoan nhồi tiết diện nhỏ 
ñường kính D = 30cm, ñộ 
sâu trung bình 34,7m. 

Hình 10 là móng công 
trình hiện hữu và công trình 
lân cận có giải pháp móng 
cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ. 
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Hình 10: Móng công trình lân cận dùng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ 

ðặc ñiểm ñịa chất công trình: 

Bảng 6: ðặc ñiểm ñịa chất công trình vị trí xây dựng 
ðộ sâu Chỉ tiêu 

0 – 2,4m 
γ=19,51kN/m3; γsat=20,35kN/m3; C=18,7kN/m2; ϕ=18o15’; 
E1-2=3535kN/m2; ν=0,25. 

2,4 – 4,8m γ=14,38kN/m3; γsat=15,13kN/m3; C=5,7kN/m3; ϕ=4o10’; 
E1-2=2970kN/m2; ν=0,3. 

4,8 – 6,0m 
γ=17,80kN/m3; γsat=18,29kN/m3; C=3,0kN/m2; ϕ=16o19’; 
E1-2=2920kN/m2; ν=0,3. 

 
6 – 30m 

γ=14,89kN/m3; γsat=15,13kN/m3; C=5,7kN/m2; ϕ=4o10’; 
E1-2=2970kN/m2; ν=0,3. 

 
30 – 30,95m 

γ=18,75kN/m3; γsat=19,14kN/m3; C=7,5kN/m2; ϕ=15o10’; 
E1-2=2920kN/m2; ν=0,3. 

Mực nước ngầm ở ñộ sâu -2,0m. 

Mô phỏng bài toán: 

Quá trình thi công ñược mô phỏng bao gồm các giai ñoạn sau: 

- Giai ñoạn 1: Thi công cọc khoan nhồi; thời gian thi công 10 ngày. 
- Giai ñoạn 2: ðào sâu ñến cao ñộ -1,3m; ñổ bê tông ñài móng; thời gian thi công 

10 ngày. 
- Giai ñoạn 3: Thi công công trình với tải trọng toàn bộ 150kN/m; thời gian thi 

công 180 ngày. 

Hình 11 là lưới phần tử hữu hạn mô hình mô phỏng ñể tính ñộ lún tăng thêm của 
công trình hiện hữu. 
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Hình 11: Lưới phần tử hữu hạn mô phỏng bài toán 

Kết quả phân tích và quan trắc lún: 

Phân tích ảnh hưởng lún công trình hiện hữu do việc xây dựng công trình lân 
cận sử dụng móng cọc khoan nhối tiết diện nhỏ. Kết quả phân tích và so sánh với quan 
trắc thực tế ñộ lún tăng thêm cục bộ của các móng công trình hiện hữu do ảnh hưởng 
của quá trình thi công ñược tổng hợp trong Bảng 7. 

Bảng 7: Kết quả ñộ lún tính toán và quan trắc thực tế 
Vị trí móng Móng Mo 

Kết quả tính toán bằng Plaxis Stt (cm) 0,55 
Kết quả từ quan trắc Sqt (cm) Không lún thêm, không nứt 

3.2.7. ðánh giá giải pháp nền móng hợp lý 

So sánh ñộ lún tăng thêm của móng công trình hiện hữu trong 2 trường hợp sử 
dụng móng nông và móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ cho thấy: 

- ðộ lún tăng thêm cục bộ của móng công trình hiện hữu trong trường hợp sử dụng 
móng nông lớn hơn nhiều so với trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi tiết diện 
nhỏ. 

- Kết quả phân tích bằng Plaxis và quan trắc thực tế cho kết quả khá tương ñồng, 
cho thấy kết quả phân tích là ñáng tin cậy. 

- Vì vậy, ñề nghị giải pháp thiết kế thi công móng công trình lân cận xây chen là 
dùng móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ. Giải pháp móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ 
thích hợp cho nhà xây chen có tải trọng vừa (công trình 3-6 tầng). 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1. Kết luận 

- Việc xây dựng công trình mới lân cận sẽ làm tăng thêm ñộ lún công trình cũ 
hiện hữu bên cạnh. Có 2 cơ chế chính làm tăng thêm ñộ lún của công trình hiện hữu 
do xây dựng công trình mới lân cận, bao gồm: 

+ Lún công trình hiện hữu do ñào hố móng công trình mới lân cận 

+ Lún công trình hiện hữu do ứng suất gây lún tạo ra bởi công trình mới lân cận 

- Trong thi công có nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu ñến công trình hiện hữu, trong 
ñó việc ñào hố móng và chất lượng của công nghệ chắn giữ thành hố ñào có vai trò 
ñặc biệt quan trọng. Giải pháp thi công hố ñào sâu công trình lân cận nhằm giảm 
thiểu ñộ lún tăng thêm của công trình hiện hữu là dùng tường chắn có ñộ cứng lớn 
kết hợp với hệ thanh chống chắn giữ thành vách hố ñào. 

- ðối với các công trình xây chen lân cận, khi sử dụng móng nông sẽ làm tăng 
thêm ñộ lún công trình hiện hữu bên cạnh do việc thi công móng và ứng suất gây 
lún của công trình lân cận gây ra. Giải pháp nền móng ñề nghị cho công trình lân 
cận xây chen từ 3-6 tầng nhằm giảm thiểu ñộ lún tăng thêm của công trình hiện hữu 
là dùng móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ. Các công trình xây chen áp dụng giải 
pháp móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ ñã giảm tình trạng gây lún nứt ảnh 
hưởng ñến các nhà hiện hữu bên cạnh.  

 - Dựa trên kết quả phân tích lún bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua 
phần mềm Plaxis và kết quả quan trắc lún thực tế cho thấy, trong giai ñoạn thiết kế 
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và thi công, có thể sử dụng số liệu phân tích lún bằng Plaxis ñể mô phỏng các giai 
ñoạn thi công, ñề ra giải pháp nền móng hợp lý của công trình lân cận ñể giảm thiểu 
ảnh hưởng lún tăng thêm của công trình hiện hữu bên cạnh, giảm khiếu nại tranh 
chấp do xảy ra sự  cố . 

4.2. Kiến nghị 

Tính toán so sánh kinh tế kỹ thuật cho nhiều giải pháp khác nhau khi thi công hố 
ñào và các giải pháp móng băng, móng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ, móng cọc ép 
BTCT chế tạo sẵn ñể áp dụng cho nhà xây chen từ 3-6 tầng. 
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TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN TIẾT DIỆN CHỮ I  
MỘT TRỤC ðỐI XỨNG THEO TIÊU CHUẨN MỸ AISC-2005 

 

Võ Xuân Thạnh 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 

TÓM TẮT 

Các công trình thép ñược thiết kế theo tiêu chuẩn của nhiều nước: Việt Nam, Nga, 
Hoa Kỳ, Anh, Châu Âu, Úc với sự cho phép của Nhà nước ta. Tiêu chuẩn thiết kế kết 
cấu thép AISC/ASD (2005 - Hoa Kỳ) hiện ñang rất phổ biến trên thế giới. Tiết diện 
chữ I khi chịu uốn, cánh trên dễ bị mất ổn ñịnh, do ñó cần giảm tiết diện cánh dưới và 
tăng tiết diện cánh trên. Kết quả nghiên cứu về khả năng chịu uốn của tiết diện chữ I 
một trục ñối xứng theo tiêu chuẩn Mỹ AISC-2005 chọn ñược tiết diện hợp lý ñảm bảo 
chịu lực ñồng ñều ở cánh trên và cánh dưới. 

 

1. ðẶT VẤN ðỀ 

Theo TCVN 338-2005 khi mất ổn ñịnh cánh hoặc bụng thì xem như mất bền, tiêu 
chuẩn Mỹ AISC-2005 cho phép phân phối lại ứng suất dựa trên tiết diện ñặc chắc, 
không ñặc chắc, mãnh. Vì vậy, cần phải phân tích sự phân phối lại ứng suất ñể tìm ra 
tiết diện hợp lý. 

2. GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN MỸ AISC-2005 

Ký hiệu và tên ñầy ñủ của Quy phạm là ANSI/AISC 360-2005 – Specification for 
Structural Steel Buildings (Quy phạm kỹ thuật về nhà kết cấu thép) do Viện kết cấu 
thép Hoa Kỳ (American Institute of Steel Construction, viết tắt là AISC) biên soạn và 
ñược sự chấp thuận của viện tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, có hiệu lực từ tháng 3 năm 
2005. 

3. PHÂN LỚP TIẾT DIỆN THEO ðIỀU KIỆN ỔN ðỊNH CỤC BỘ 
3.1. Phân lớp tiết diện 

Tiết diện ñược phân làm các lớp: ñặc chắc, không ñặc chắc và mảnh. 

Tiết diện ñặc chắc là tiết diện mà biến dạng dẻo có thể phát triển trên toàn bộ tiết 
diện, khớp dẻo xuất hiện mà các phần tử của tiết diện không bị mất ổn ñịnh cục bộ. 
Một tiết diện ñược coi là ñặc chắc khi mọi phần tử của tiết diện là ñặc chắc tức là phần 
tử có ñộ mảnh (tỉ lệ chiều rộng/dài) không vượt quá một giá trị giới hạn λp. 

Tiết diện không ñặc chắc là tiết diện mà thớ chịu lực lớn nhất của nó có thể ñạt 
ứng suất chảy Fy vẫn chưa phần tử nào bị mất ổn ñịnh. Tiết diện ñược coi là không ñặc 
chắc khi chỉ cần một phần tử của nó là không ñặc (mặc dù các phần tử còn lại có thể là 
ñặc) tức là có ñộ mảnh vượt quá giá trị λp nhưng không vượt quá giá trị giới hạn λr. 

Tiết diện mảnh sẽ bị mất ổn ñịnh cục bộ ngay khi ứng suất còn chưa ñạt tới ứng 
suất chảy Fy. Tiết diện ñược coi là mảnh khi có một phần tử bất kỳ là mảnh, tức là có 
ñộ mảnh vượt quá giá trị λr. 

λp và λr là các giá trị giới hạn của ñộ mảnh của phần tử ñặc chắc và phần tử không 
ñặc chắc ñược xác ñịnh như dưới ñây. 
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Bảng 1: Các ñộ mảnh giới hạn của cấu kiện chịu uốn 
Tiết diện ðộ mảnh Dầm Cột nén ñúng tâm 
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Hình 1: Quan hệ giữa Mn và λf 

               

Hình 2: Quan hệ giữa Mn và λw 
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4. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN CHỮ I MỘT TRỤC ðỐI XỨNG 
4.1. Cấu kiện tiết diện chữ I có một trục ñối xứng với bụng ñặc và không ñặc 

chịu uốn quanh trục khỏe 

Trong phần này trình bày cách tính khả năng chịu uốn áp dụng cho: 

a) Tiết diện chữ I hai trục ñối xứng uốn quanh trục khoẻ với bụng không ñặc. 

b) Tiết diện chữ I một trục ñối xứng với bụng liên kết vào ñiểm giữa của cánh uốn 
quanh trục khoẻ với bụng ñặc và không ñặc. 

Mômen danh nghĩa Mn là giá trị nhỏ nhất khi xét các trạng thái giới hạn: cánh nén 
chảy; cánh kéo chảy; ổn ñịnh cục bộ của cánh nén và ổn ñịnh tổng thể của toàn bộ cấu 
kiện. 

4.1.1. Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy của cánh nén 

Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy dẻo cánh nén của tiết diện ñược xác ñịnh 
theo công thức sau: 

Mn  = Rpc Myc  = Rpc Fy Sxc                                 (F-1)  

Trong ñó: Fy - cường ñộ giới hạn chảy của thép 

Sxc - là môñun kháng uốn ñàn hồi của phần tiết diện chịu nén lấy với trục trung hoà 

Rpc - hệ số chảy dẻo của bụng với cánh nén (web plasticfication factor), ñược xác 
ñịnh như sau: 
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Trong ñó: hc bằng hai lần chiều cao phần bụng bị nén 

yxcyxp FSFZM 6,1≤=  

wc th /=λ  

4.1.2. Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy của cánh kéo 

Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy dẻo cánh kéo xác ñịnh theo công thức sau: 

Mn = Rpt Myt = Rpt Fy Syt                         (F-3) 

Trong ñó: Syt - môñun kháng uốn ñàn hồi của phần tiết diện chịu kéo lấy với trục 
trung hòa 

Rpt - hệ số chảy dẻo của bụng với cánh kéo, ñược xác ñịnh như sau: 
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Trong ñó: 

(F-2a) 

(F-2b) 
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wc th /=λ  

−= ppw λλ  ñộ mảnh giới hạn ñể bụng ñạt ñiều kiện ñặc 

−= rrw λλ  ñộ mảnh giới hạn ñể bụng ñạt ñiều kiện không ñặc  

4.1.3. Khả năng chịu uốn theo ñiều kiện ổn ñịnh cục bộ của cánh nén 

Phụ thuộc vào ñộ mảnh của cánh nén, mômen danh nghĩa theo ñiều kiện ổn ñịnh 
cục bộ ñược xác ñịnh như sau: 

Trường hợp 1: Cánh ñặc, không xảy ra hiện tượng mất ổn ñịnh cục bộ nên không 
cần kiểm tra ổn ñịnh cục bộ của cánh. 

Trường hợp 2: Cánh không ñặc, tiết diện không thể phát triển thành khớp dẻo mà 
chỉ một phần tiết diện bị chảy dẻo. Khả năng chịu lực trong trường hợp này ñược xác 
ñịnh theo công thức sau: 
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Trong ñó: tb /=λ  

−= ppf λλ  ñộ mảnh giới hạn ñể cánh ñặc 

−= rrf λλ  ñộ mảnh giới hạn ñể cánh không ñặc 

FL - ứng suất dư ñược xác ñịnh như sau: 

yL
xc

xt FF
S

S
7,07,0 =⇒≥                                  (F-6a) 
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Trường hợp 3: Cánh mảnh, bụng ñặc 
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Trong ñó, 
w

c
th

k
/

4
= và không ñược lấy nhỏ hơn 0,35 cũng như lớn hơn 0,76 

4.2. Cấu kiện tiết diện chữ I ñối xứng ñơn, bụng mảnh uốn quanh trục khỏe 
4.2.1. Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy của cánh nén 

Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy dẻo cánh nén của tiết diện ñược xác ñịnh 
theo công thức sau: 

Mn  = Rpg Fy Sxc                   (F-8) 

Trong ñó: Fy  - cường ñộ giới hạn chảy của thép; 

 Sxc - môñun kháng uốn ñàn hồi của tiết diện chịu nén lấy với trục trung hòa; 

 Rpg - hệ số giảm khả năng chịu lực kể ñến việc bụng mảnh không ñủ sức ñể giữ 
cho cánh làm việc như tính toán. 
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Hệ số Rpg ñược xác ñịnh theo công thức sau: 

0,17,5
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Trong ñó: aw - tỉ số giữa hai lần diện tích bụng chịu nén và diện tích cánh chịu nén; 

hc - hai lần chiều cao phần bụng chịu nén. 

4.2.2.  Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy của cánh kéo 

Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy dẻo cánh kéo ñược xác ñịnh theo công thức 
sau: 

Mn = Myt = Fy Sxt                   (F-10) 

Ghi chú: 

Khác với trường hợp bụng ñặc và không ñặc, khi bụng mảnh mômen danh nghĩa 
theo ñiều kiện bền không nhân với hệ số dẻo của bụng Rpc và Rpt (web plasticfication 
factor) vì bụng xảy ra mất ổn ñịnh cục bộ trước khi chảy. 

4.2.3. Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện ổn ñịnh cục bộ của cánh nén 

Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện ổn ñịnh cục bộ của cánh ñược xác ñịnh theo 
công thức: 

              Mn = Rpg Fcr  Sxc            (F-11) 

Trong ñó: 

Sxc - môñun kháng uốn ñàn hồi của tiết diện chịu nén lấy với trục trung hoà 

Rpg - hệ số giảm khả năng chịu lực kể ñến việc bụng mảnh 

Fcr - ứng xuất tới hạn của cánh nén, xác ñịnh theo các trường hợp khác nhau phụ 
thuộc vào ñộ mảnh của cánh;  

Trường hợp 1: Cánh ñặc, không xảy ra mất ổn ñịnh cục bộ nên không cần kiểm tra 
ổn ñịnh cục bộ. 

Trường hợp 2: Cánh không ñặc 

( )














−

−
−=

pfrf

pf
yycr FFF

λλ

λλ
3,0   (F-12) 

Trường hợp 3: Cánh mảnh: 

2

9,0

λ
c

cr

Ek
F =                   (F-14) 

Trong ñó: 
w

c
th

k
/

4
=  và không ñược lấy nhỏ hơn 0,35 cũng như lớn hơn 0,76 

  fcfc tb 2/=λ ; 

  ppf λλ =  - ñộ mảnh tới hạn ñể cánh thoả mãn ñiều kiện ñặc; 

  rrf λλ =  - ñộ mảnh tới hạn ñể cánh thoả mãn ñiều kiện không ñặc; 
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5. Các ví dụ cụ thể 
5.1. Bài toán 1 

Tính toán mômen danh nghĩa Mn của dầm nhịp 15m chịu tải trọng phân bố ñều có 
tiết diện như hình vẽ làm từ thép có Fy = 50 ksi. Dầm ñược giằng theo phương ngoài 
mặt phẳng tại chính giữa nhịp. Thép có Fy = 50 ksi = 34,5 kN/cm2. 

 
Hình 3: Bài toán 1 

1. Tính toán theo AISC-2005 

a) Các ñặc trưng của tiết diện:  

32
3

2

3
2

3

6,113147905,078,4
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×
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3274522,41/6,113147 cmS xc ==
 

3223758,50/6,113147 cmS xt ==
 

b) Kiểm tra ñiều kiện mảnh của bụng: 

⇒===>== 137
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y
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h
λ  Bụng mảnh! 
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=
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ht
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96,0
5,34

20000
7,5

5,0

90

80,13001200

80,1
1 =










−

⋅+
−=pgR  

c) Mômen danh nghĩa theo ñiều kiện chảy cánh nén 

0,96 34,5 2745 90914,4 909,14n pg y xcM R F S kNcm kNm= = ⋅ ⋅ = =  

d) Mômen danh nghĩa Mn theo ñiều chảy cánh kéo 

kNmcmkNSFM xtyn 77,771.5,7717622375,34 ==⋅==  

e) Mômen danh nghĩa Mn theo ñiều kiện ổn ñịnh cục bộ của cánh nén: 
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2/15,245,347,07,0 cmkNFF yL =⋅==  

5,120,1/5,12/ === tbλ  

15,95,34/2000038,0/38,0 === yp FEλ  

35,030,0
5,0/90

4

/

4
<===

w

c
th

k  nên khi tính toán lấy kc = 0,35 

17,1615,24/2000035,095,0/95,0 =⋅== Lcr FEkλ  

⇒<< rp λλλ  Cánh không ñặc, Fcr xác ñịnh theo công thức: 

2/56,29
15,917,16

15,95,12
5,343,05,34 cmkNFcr =









−

−
⋅−=  

mkNcmkNSFRM xccrpgn .97,778.77897274556,2996,0 ==⋅⋅==  

Mn = min(901,14;771,77; 778,97) = 771,77kNm 

Nhận xét: 

ðây là bài toán tiết diện chữ I ñối xứng ñơn, bụng mãnh uốn quanh trục khỏe; 

Trong trường hợp của bài toán này, cánh trên lớn hơn cánh dưới ñể Mn chảy của 
cánh cánh kéo bằng với Mn theo ñiều kiện ổn ñịnh cục bộ của cánh nén; 

Khi ñó, do ñiều kiện ñộ võng khống chế, không ñổi chiều cao dầm; ta có thể tăng 
bề rộng cánh nén, giảm bề rộng cánh kéo ñể có khả năng do chảy cánh kéo và do ổn 
ñịnh cánh nén bằng nhau. 

2. Tính toán theo TCXDVN 338:2005 

a) Kiểm tra ổn ñịnh cục bộ của bản cánh: 

ðiều kiện 
f

E

t

b

f

f 5,00
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Ta có 25,12
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52500
=

×

−
=
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f

E
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f

E

t

b

f

f 5,00
>         

Bản cánh không thỏa ñk ổn ñịnh cục bộ, phải tăng bề dày hoặc giảm bề rộng. 

b) Kiểm tra ổn ñịnh cục bộ của bản bụng: 
- Do ứng suất pháp 

ðiều kiện 
f

E

t

h

w

w 5,5≤  

Ta có 180
5

900
==

w

w

t

h
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42,132
5,34

20000
5,55,5 ==

f

E
 

f

E

t

h

w

w 5,5>        

Bản bụng không thỏa ñiều kiện ổn ñịnh cục bộ, phải tăng bề dày hoặc làm 
sườn dọc. 

- Do ứng suất tiếp 
ðiều kiện 

05,772,3 =≤
f

E

t

h

w

w  

Ta có  

f

E

t

h

w

w 2,3>        

Phải ñặt sườn ngang. 
5.2. Bài toán 2 

Cho một dầm chữ I như hình vẽ, yêu cầu phân phối lại tiết diện cánh trên và cánh 
dưới (tổng tiết diện cánh trên và cánh dưới không ñổi, bề rộng cánh bằng nhau) ñể có 
Mn chảy của cánh cánh kéo bằng với Mn theo ñiều kiện ổn ñịnh cục bộ của cánh nén. 
Thép có Fy = 50 ksi = 34,5 kN/cm2. 

 
Hình 4: Bài toán 2 

Phân phối cánh trên cánh dưới, ñảm bảo tổng tiết diện cánh trên và cánh dưới bằng 
nhau và bằng 45cm2. 

Bảng 2: Tiết diện cánh trên và cánh dưới 
Bề rộng cánh trên, 
cánh dưới(cm)  

22,5 22,25 22 21,75 21,5 21,25 21 

Dày cánh trên (cm) 1 1,025 1,045 1,067 1,09 1,118 1,143 
Bề dày cánh dưới (cm) 1 1 1 1 1 1 1 

ðây là bài toán có bụng mãnh, kết quả tính toán ñược vẽ trên biểu ñồ: 
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Hình 5: Biểu ñồ Mn bài toán 2 

Kết quả cho thấy, ta chọn ñược tiết diện có bề rộng cánh 21,25cm, dày cánh dưới 
10mm, dày cánh trên 11,2mm có (Mn=90.113kN.cm) chảy cánh kéo gần bằng 
(Mn=89.388kN.cm) ổn ñịnh cánh nén. 

 
Hình 6: Bài toán 2 

6. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG 

- Khi tính toán trong giai ñoạn ñàn hồi cả hai tiêu chuẩn ñều dựa trên cơ sở lý 
thuyết ổn ñịnh của TIMOSHENKO nhưng kết quả có sai biệt ñôi chút do hệ số xác 
ñịnh từ thực nghiệm có sự khác nhau.  

Bảng 3: So sánh ñộ mãnh 

Tiết diện ðộ mãnh giới hạn AISC 2005 TCXDVN 2005 

Cánh 
t

b
rf =λ  

yf

E
56,0  

yf

E
5,0  

Tiết diện chữ I 

Bụng 
w

rw t

h
=λ  

yf

E
7,5  

yf

E
5,5  

 - Tiêu chuẩn Hoa Kỳ cho phép phân phối lại ứng suất dựa trên tiết diện ñặc chắc, 
không ñặc chắc, mãnh cho nên trong mọi trường hợp ñều xác ñịnh ñược mô men danh 
nghĩa. Theo TCVN 338-2005 khi bị mất ổn ñịnh cánh hay bụng thì xem như mất bền. 

- Khi tính toán cấu kiện chữ I chịu uốn, do ñiều kiện ñộ võng phải khống chế chiều 
cao (dầm mãnh) nên phân phối lại tiết diện cánh trên và cánh dưới ñể khả năng chịu 
lực cánh trên và cánh dưới như nhau. 
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- Theo thông tư số 18/2010/TT-BXD Bộ Xây Dựng cho phép sử dụng tiêu chuẩn 
nước ngoài bên cạnh tiêu chuẩn Việt Nam, vì vậy cần sớm phổ biến và áp dụng thành 
thạo các tiêu chuẩn của các nước tiên tiến như AISC/ASD (Hoa Kỳ) ñể vận dụng kiểm 
tra các kết cấu thép ở nước ngoài ñã và ñang vận hành tại Việt Nam. 
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PHÂN TÍCH KHUNG THÉP PHẲNG 
CÓ LIÊN KẾT NỬA CỨNG 

 

Nguyễn Mạnh Cường   

Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 

TÓM TẮT 

Kết cấu thép ñã ñược sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng từ rất lâu. Khi thiết 
kế kết cấu thép chúng ta phải mô hình hóa kết cấu thật thành sơ ñồ tính. Việc mô hình 
hóa ñể có ñược một sơ ñồ tính ñúng với ứng xử thật của kết cấu là rất khó. Do ñó, 
người ta thường sử dụng một số giả thiết nhằm ñơn giản hóa quá trình tính toán. Cụ 
thể là liên kết giữa cột và dầm ñược giả ñịnh là ngàm hoàn toàn (full rigidity) hoặc 
khớp lý tưởng (hinge). Tuy nhiên ứng xử thực của nó lại nằm giữa hai giả ñịnh ñó. 
Một liên kết như vậy ñược gọi là liên kết nửa cứng. Bài toán khung có liên kết nửa 
cứng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực tế, việc giải quyết bài toán này ñã có 
nhiều tác giả quan tâm. 

 

1. LIÊN KẾT NỬA CỨNG VÀ MỤC TIÊU ðỀ TÀI 
1.1. Liên kết nửa cứng 

Khôùp - Khôùp Semi - rigid Ngaøm - Ngaøm

W W W

 
Hình 1: Biểu ñồ mômen của một dầm ñơn giản 

- Liên kết nửa cứng ñược nghiên cứu từ rất sớm, năm 1917, Wilson và Moore lần 
ñầu tiên công bố bài báo nghiên cứu về liên kết nửa cứng trên thế giới. 

- Seung-Eock Kim và Wai-Fah Chen (1995) ñề nghị phương pháp phân tích nâng 
cao (advanced analysis) dùng trong thực hành ñể thiết kế khung thép có liên kết 
nửa cứng. 

- Yosuk Kim và Wai-Fah Chen (1998) ñề nghị một phương pháp thực hành khác ñể 
thiết kế khung thép có liên kết nửa cứng trên cơ sở quy phạm AISC-LRFD [13]. 

- Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu thép hiện nay của ta (TCXDVN 338 : 2005) Theo quy 
phạm này, ở phụ lục D, khi tính toán hệ số chiều dài tính toán µ của cột, vẫn phải 
giả sử cột liên kết với dầm hoặc là khớp lý tưởng, hoặc là ngàm hoàn toàn. 

1.2. Mục tiêu và phạm vi của ñề tài 

Mục tiêu của ñề tài này là "Phân tích khung thép phẳng có liên kết nửa cứng". 
ðề tài tập trung vào các vấn ñề sau: 
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- Mô hình liên kết: Nghiên cứu ứng xử và các mô hình của liên kết, từ ñó chọn ra 
mô hình liên kết thích hợp cho bài toán phân tích khung thép phẳng có liên kết nửa 
cứng. 

- Phân tích kết cấu: Nghiên cứu, áp dụng khái niệm hệ số ngàm-ñầu mút và ma trận 
ñộ cứng hiệu chỉnh phần tử dầm-cột cứng thành phần tử dầm-cột nửa cứng ñể phân 
tích khung có liên kết nửa cứng xét ñến ảnh hưởng bậc 2. 

- Phương pháp giả khớp dẻo: Dùng phương pháp giả khớp dẻo (quasi-plastic hinge 
method) ñể phân tích dẻo - bậc 2 cho khung thép có liên kết nửa cứng. 

- Chương trình ứng dụng: Xây dựng một chương trình máy tính (dùng Microsoft 
Visual Basic 6.0) ñể tự ñộng hóa quá trình tính toán. So sánh kết quả với phần 
mềm của tác giả. Tiến hành giải so sánh sự khác biệt giữa khung cứng và khung 
mềm. 

- Kết luận và kiến nghị: Từ các kết quả ñạt ñược, rút ra kết luận và kiến nghị. 

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢ KHỚP DẺO (quasi-plastic hinge method) [1], [2], [9] 

Phương pháp phân tích khung thép với sự tính toán thông qua phương trình phi 
tuyến từ quan hệ ứng suất lực trên mặt cắt và hệ số theo chiều dọc của phần tử dầm 
cột. 

Ảnh hưởng tính dẻo của phần tử tập trung ở ñầu và cuối của phần tử dầm cột khác 
với ñàn hồi. Lực chảy dẻo ở những ñầu này thay ñổi ñột ngột từ cứng ñến chảy dẻo 
hoàn toàn khi lực của phần tử cuối ñạt ñến mức ñộ thỏa mãn giới hạn tiêu chuẩn mặt 
cong. 

Trong sự phân tích của lan truyền dẻo phần tử thông qua số hạng liên quan ñến cả 
hai chiều dài và mặt cắt ngang là cơ sở cho sự phát triển từ từ của vùng không ñàn hồi. 

Hỗ trợ của máy tính ñể ñề xuất một phương án hoàn toàn tương tự như phương 
pháp khớp dẻo. 

Bề mặt cong ban ñầu ñược diễn tả giải tích bởi 6 ñỉnh như sau: 

 
Trong ñó: 

A, Sx, Sy: diện tích mặt cắt ngang và môñun ñàn hồi 

Fy, Frc: ứng suất cong và ứng suất dư lớn nhất  

Frc = 0.3 Fy 
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Quan hệ ứng xử lực và sức căng không ñàn hồi ñược diễn tả theo các biểu ñồ sau: 

 

Lực P : hằng số                           Mômen M : hằng số 

 Hình 2: Biểu ñồ trạng thái mặt cắt dưới tác dụng của lực dọc trục và mômen uốn  

 

Biểu ñồ tổng hợp                                   Biểu ñồ dẻo 

     Hình 3: Quan hệ ứng suất dưới tác dụng của sức căng  

S
A

P
FrcFyMrc 








−−=                                  (1)  

Trong ñó: 

S: moñun ñàn hồi của mặt cắt ngang 

Mrc: moment bắt ñầu chảy dẻo   

Mpc  =  Zx * Fy: moment chảy dẻo toàn bộ mặt cắt 

Zx: moñun ñàn hồi dẻo của mặt cắt ngang 

2.1. Phần tử dầm cột  

Sự thống nhất giữa ñộ cong phi tuyến và phương trình lực dọc chứa ñựng hệ số dẻo 
cho phần tử dầm cột phát triển từ dầm ñơn giản ñược minh họa như các hình vẽ sau: 
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2.2. Quan hệ uốn dẻo 

Vùng A khu vực khớp dẻo bên trái moment biến ñổi theo chiều dài  
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ðộ cong của ñiểm XA ñược tính như sau: 
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Thông qua sự biến dạng nhỏ góc xoay và ñộ võng ở ñầu này có thể kể ñến sự hợp 
nhất của ñộ cong dọc theo chiều dài, góc xoay và ñộ võng ñược tính như sau: 
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Trong ñó: 

dx = dm
MjMi

L

)( +
   (8) 
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Do ñó công thức (5), (6), (7) ñược viết lại: 
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Vùng  B: Tính tương tự  như công thức (10), (11) góc xoay và ñộ võng ñược tính: 
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Vùng C : Tương tự góc xoay và ñộ võng ñược xác ñịnh như  sau: 
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2.3. Hiệu chỉnh ñộ cứng phần tử khi có các khớp dẻo 

- Nếu một khớp dẻo hình thành ở ñầu A, quan hệ lực gia tăng - chuyển vị là: 
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- Nếu khớp dẻo hình thành tại ñầu B, bằng cách tương tự, ta ñược: 
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- Nếu khớp dẻo hình thành tại cả hai ñầu, θA và θB có thể ñược viết qua các số 
hạng thay ñổi về moment tương ứng với hai ñầu phần tử. Phương trình ma trận cuối 
cùng là: 
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 (18) 

Trong ñó pcAM∆  và pcBM∆  là sự thay ñổi về moment tại ñầu phần tử tương ứng khi 

lực P thay ñổi. 
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3. CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH KHUNG THÉP PHẲNG CÓ LIÊN KẾT 
NỬA CỨNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

Nhập dữ liệu kết cấu, tải trọng ñiều kiện biên, số lần gia tăng n, bước tải i=0, 
ma trận giảm ñộ cứng [KFRAME] = 0 

 

Xác ñịnh ma trận [K] = [Kep] + [Kg] + [KFRAME] 

Phân tích khung cứng hệ số 
ngàm ñầu mút, r = 1 

Xác ñịnh ñộ cứng liên kết  Re từ mô hình 
Richard-Abbott hoặc Kishi-Chen 
Xác ñịnh hệ số ngàm ñầu mứt r 

 

Khung có liên kết 
nửa cứng? 

No 
Ye

Xác ñịnh ma trận ñộ cứng  
liên kết [ Kep ] 

 

Phân tích bậc 1 
Yes 

 
No 
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hình học [ Kg ] 
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Tăng tải Giải phương trình 

[K]  [∆q] =[∆F]  

Xác ñịnh ma trận  
[KFRAME] 

 

  
i < n 

In kết quả lực nút, chuyển vị, khớp dẻo, 
chiều dài khớp dẻo của từng bước tải 

THE END 
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Xuất hiện  
khớp dẻo  
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4. VÍ DỤ MINH HỌA 

Bài toán: Khung nửa cứng lệch tầng có tải trọng ngang. 
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Hình 4: Sơ ñồ Khung – Biến dạng ở bước tải 22 
 khung nửa cứng  LRFD = 0, lGEOM = 0 

 

Phân tích một 
khung lệch tầng có 
liên kết nửa cứng và 
chịu tải trọng như 
hình vẽ. Ba thông 
số của liên kết nửa 
cứng ñược cho sẵn: 
Rki  = 957858 (k-
in/rad), Mu = 1773 
(kip-in/rad), n = 0.8. 
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Hình 5: Sơ ñồ Khung – Biến dạng ở bước tải 22 
 khung nửa cứng  LRFD = 1, lGEOM = 1 
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IRFD=0 vaø IGEOM=0
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Phương pháp giả khớp dẻo gần như ñạt ñược ảnh hưởng của tính dẻo ñược ñề xuất 
dữ liệu lực – ứng suất nén cho mặt cắt tiêu chuẩn, thu ñược thông qua phân tích mặt 
cắt phần tử kết cấu. 

Ứng xử liên kết có ảnh hưởng quan trọng ñến ñến ứng xử tổng thể của hệ kết cấu. 
Về bản chất, ứng xử phi tuyến của liên kết nửa cứng làm tăng chuyển vị ngang của 
khung. 

Phân tích phi tuyến kể ñến ảnh hưởng của ñộ mềm liên kết và ảnh hưởng bậc 2 
nhằm tìm ñược ứng xử thật của hệ khung. Sử dụng “hệ số ngàm ñầu mút” cho phép kể 
ñến ảnh hưởng của ñộ mềm của liên kết ở bất kỳ trạng thái nào. 

Phương pháp giả khớp dẻo có thể giải quyết ñồng thời 3 vấn ñề lớn trong một bài 
toán: phi tuyến hình học, phi tuyến vật liệu và phi tuyến liên kết.  

Kết quả là các mô hình liên kết khác nhau cho nội lực và chuyển vị trong khung 
cũng khác nhau. Ảnh hưởng của liên kết nửa cứng làm thay ñổi nội lực và chuyển vị 
trong khung. ðồng thời các ảnh hưởng bậc hai và ảnh hưởng của sai số hình học cũng 
góp phần làm giảm khả năng chịu lực của khung. 

5.2. Kiến nghị 

Phát triển thêm cơ sở dữ liệu cho các loại thép khác và theo tiêu chuẩn của các 
nước khác. 

Phát triển thêm phần thiết kế khung thép cứng theo TCVN. 

ðối với hai mô hình ñề nghị, cần phải nghiên cứu, phân tích thêm ñể ñưa ra công 
thức tổng quát cho quan hệ M-qr theo các thông số kích thước của các liên kết. 

Phân tích cấu tạo và mô hình liên kết trong trường hợp kết cấu composit. 

Phương pháp phân tích giả khớp dẻo bỏ qua hiện tượng mất ổn ñịnh cục bộ và mất 
ổn ñịnh do xoắn ngang. Do ñó, một trong những hướng phát triển là giải quyết bài toán 
có xét ñến hai hiện tượng trên. 

Phát triển bài toán cho tải trọng ñộng và tải trọng chu kì áp dụng cho bài toán có 
ñộng ñất, bởi lẽ liên kết nửa cứng là một trong những biện pháp làm tăng khả năng 
chống ñộng ñất của kết cấu. 
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GIẢI PHÁP CHỈNH TRANG VÀ TĂNG CƯỜNG MẬT ðỘ 
CÂY XANH CẢNH QUAN CÁC TRỤC ðƯỜNG CHÍNH 

TRUNG TÂM TP. BIÊN HÒA 
 

Nguyễn Mạnh Dũng 

Tổng Công ty Sonadezi 

TÓM TẮT 

Trong việc ñịnh hướng xây dựng ñồng bộ và hiệu quả hệ thống cây xanh ñường 
phố ñô thị hiện nay còn nhiều hạn chế và bất cập, nhất là tại các trục tuyến giao thông 
chính của TP Biên Hòa. Bài nghiên cứu nhằm ñề xuất các giải pháp mang tính ñặc thù 
của trục ñường ñóng góp hiệu quả thêm cho cảnh quan cây xanh ñô thị. 

 

1. ðẶT VẤN ðỀ 

Trong các tiêu chí về kỹ thuật hạ tầng ñô thị thì chỉ tiêu quy ñịnh về mật ñộ cây 
xanh tổng thể và ñường nét cảnh quan kiến trúc trên các trục ñường chính thành phố là 
một nội dung cơ bản trong quy hoạch xây dựng ñô thị, rất cần sự quan tâm giải quyết 
không những về chủ trương quy hoạch ñịnh hướng của Chính quyền và các Ban 
nghành liên quan mà còn là trách nhiệm và ý thức của những người dân trên ñịa bàn và 
khu vực. 

Hệ thống cây xanh hiện nay mới chỉ cơ bản hình thành và tập trung tại các ñô thị 
lớn và trung bình, các ñô thị nhỏ việc ñầu tư cây xanh chưa ñược thành hệ thống, 
chiếm diện tích không ñáng kể. So với các tiêu chuẩn và quy chuẩn thì tỷ lệ diện tích 
ñất cây xanh còn thấp so với yêu cầu. 

Thành phố Biên Hòa với diện tích tự nhiên 264,08 km2, tổng dân số 800.000 dân, 
ñạt mật ñộ bình quân 3.030 người/km2, với “thương hiệu” là Thành phố Công nghiệp 
ñầu tiên và thành công nhất trên cả nước. Hiện nay là thành phố ñô thị loại 2, ñang xúc 
tiến triển khai các dự án lớn nhằm ñầu tư nâng cấp hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật hạ 
tầng và kiến trúc cảnh quan ñể ñạt chuẩn lên ñô thị loại 1 trong thời gian tới. 

Theo số liệu thống kê hiện nay, chỉ tiêu ñất ñể trồng cây xanh trong các ñô thị nói 
chung còn quá thấp, trung bình mới chỉ ñạt 0,5 - 1,0m2/người. Tại TP Biên Hòa cũng 
như ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cây xanh cũng ñạt không quá 
2m2/người, chỉ mới bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố hiện ñại trên thế 
giới (khoảng 20m2 - 25m2 cây xanh/người). 

Bảng 1: Tiêu chuẩn ñất cây xanh công viên 
Loại ñô thị Quy mô dân số (người) Tiêu chuẩn (m2/ng) 
ðặc biệt Trên hoặc bằng 1.500.000 7-9 

I và II 
Trên hoặc bằng 250.000 ñến dưới 

1.500.000 
6-7,5 

III và IV 
Trên hoặc bằng 50.000 ñến dưới 

250.000 
5-7 

V 
Trên hoặc bằng 4.000 ñến dưới 

50.000 
4-6 
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Hệ thống cây xanh ñô thị nói chung bao gồm cây xanh công viên, cây xanh ñường 
phố, cây xanh khu ở và công trình công cộng, cây xanh chuyên ngành (có các chức 
năng khác như phòng hộ, cách ly…). Trong phạm vi nghiên cứu, bài này chỉ ñề cập 
ñến ý nghĩa và vai trò của cây xanh ñường phố tham gia ñóng góp trong mảng xanh 
ñô thị. 

2. HIỆN TRẠNG 

2.1. Hiện trạng cảnh quan cây xanh trên các trục chính TP. Biên Hòa 

1. Các tuyến ñường ñã hình thành trục cảnh quan cây xanh ñúng chuẩn, tạo 
ñược bộ mặt ñô thị phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả: 

- Tuyến ñường Huỳnh Văn Nghệ 

 
Hình 1: Hình ảnh các hệ cây xanh 2 bên ñường phát triển ñồng bộ và ñạt chuẩn tạo 

không gian xanh mát cho người dân tham gia giao thông trong ñô thị 

- Tuyến ñường Phan Trung (ñường 5 cũ) 

 

Hình 2: Tuyến ñường Phan Trung (ñường 5 cũ) 

- Tuyến ñường Trần Quốc Toản – Phường Bình ða 
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Hình 3: Tuyến ñường Trần Quốc Toản – Phường Bình ða 

2. Các tuyến ñường ñã xây dựng trục cảnh quan cây xanh ñúng chuẩn, nhưng 
chưa tạo ñược không gian sống ñô thị phát triển theo hướng bền vững và hiệu 
quả: 

- Tuyến ñường Nguyễn Ái Quốc 

 
Hình 3: Các chủng loại cây cọ và cây bụi thấp trồng tại dãy phân cách trên trục 
ñường Nguyễn Ái Quốc có lộ giới rộng 55m hoàn toàn không mang chức năng tạo 

bóng mát và cảnh quan xanh hiệu quả cho trục ñường ñô thị. 

- Tuyến ñường ðồng Khởi 

 
Hình 4: Cây dầu và cây bụi thấp trồng tại giải phân cách rộng 1-1,5m chưa tạo ñược 
hiệu quả cây xanh thị giác, với các chủng loại cây này cùng với cây trồng dọc 2 bên 
ñường cần có một thời gian khá lâu (khoảng 8-10 năm) mới tạo ñược ñộ che phủ 

mong muốn. 
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3. Các tuyến ñường hiện trạng có lộ giới và vỉa hè quá hẹp không thể trồng 
cây to bóng mát: 

Với các tuyến ñường vì nhiều lý do không thể giải tỏa mở rộng hoặc vướng các hệ 
thống kỹ thuật ngẩm như ñường ñiện, cấp thoát nước… việc trồng các cây xanh loại 
trung và ñại thụ nhằm tạo bóng mát và tăng vẻ mỹ quan ñô thị là hoàn toàn không khả 
thi. Như tuyến ñường Phạm Văn Thuận với chiều dài 5,38km, mặt ñường 10,5m vỉa hè 
có những ñoạn chỉ ñạt 1m! 

 
Hình 5: Tuyến ñường Phạm Văn Thuận 

- Tuyến ñường 30 tháng 4 

 
Hình 6: Tuyến ñường 30 tháng 4 

- Tuyến ñường Hồ Văn ðại (Ngã Ba Cây Chàm)  

 
Hình 7: Tuyến ñường Hồ Văn ðại (Ngã Ba Cây Chàm) 
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2.2. Các khó khăn ñể phát triển cây xanh ñô thị 

1. Chi phí ñầu tư ban ñầu và việc duy tu bảo dưỡng 

Một trong những nguyên nhân dẫn ñến hạn chế trong việc phát triển cây xanh là 
chi phí cho công tác sản xuất và duy trì cây xanh chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà 
nước. Trong khi ñó, công tác quản lý cây xanh lại lỏng lẻo. Tình trạng chặt phá cây, tỉa 
cành, mé nhánh, khai thác diễn ra một cách tùy tiện và khá phổ biến làm giảm ñộ che 
phủ và khả năng sinh tồn của cây. 

2. Nguồn lực phát triển cây xanh ñô thị còn ít 

Chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước, thiếu cơ chế, chính sách ñể khuyến khích mọi 
thành phần kinh tế và nhân dân tham gia. Trừ một số thành phố lớn như Hà Nội, 
TP.Hồ Chí Minh, ðà Nẵng còn lại các ñô thị khác, chi phí ñầu tư cho cây xanh hầu 
như không ñáng kể hoặc rất thấp. Việc trồng cây xanh ở những nơi công cộng vẫn còn 
mang tính tự phát, manh mún, thiếu quy hoạch về lựa chọn, bố trí loại cây trồng phù 
hợp ở từng công trình, từng ñịa phương. 

3. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HÌNH ẢNH MẢNG XANH ðÔ THỊ 
3.1. Giải pháp vườn thẳng ñứng 

Vườn thẳng ñứng là một khái niệm khá mới ñối với những người ñã quen với kiểu 
vườn nằm ngang truyền thống. Kiểu vườn này có thể ñược hiểu nôm na là trồng cây 
trên một mặt phẳng thẳng ñứng, như trên những bức tường, cửa kính, hàng rào hay 
những khung gỗ, thép… 

Hiện giá cho mỗi mét vuông vườn thẳng ñứng này dao ñộng từ 2,1 ñến 2,5 triệu 
ñồng, bao gồm cả tiền công và nguyên vật liệu như cây cỏ, nhựa, vải nỉ, khung thép... 
Kiến trúc sư ðoàn Văn Hưng cho biết, dù nguồn cung dịch vụ này tại Việt Nam ñang 
rất ít, song anh cũng chỉ ñưa ra mức giá hợp lý ñể còn phát triển lâu dài. Tại TP HCM, 
có ñơn vị ñưa giá 3,5 - 4 triệu ñồng/m2 vườn thẳng ñứng. 

 

 

 

 

 

Hình 8: Cây xanh trồng mặt 
ñứng theo kiểu trên truyền thống 

Hình 9: Anh Tùng bên sản phẩm của mình, 
khu vườn tường tại nhà anh Thao, khu ðịnh 

Công Thượng, Hà Nội. 
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Sống trong môi trường ñô thị, chúng ta ñược bao quanh bằng bê tông, tiếng ồn, 
giao thông và ô nhiễm. ðiều này là không lành mạnh. Nó có một tác ñộng sâu sắc ñến 
sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. 

Tại sao người dân cảm thấy thoải mái hơn và ít căng thẳng hơn khi ở xung quanh 
cây xanh. Theo một số nghiên cứu mắt người có thể phân biệt giữa 2.000 sắc thái của 
màu xanh lá cây, nhưng chỉ có 100 sắc thái của màu ñỏ. Chúng ta thích nhìn cây xanh, 
chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở xung quanh cây xanh, hơn thế nữa nó mang 
lại cho chúng ta nhiều lợi ích về y học, dưỡng chất. 

 
Hình 10:  Các mảng tường cây xanh ñã thực hiện 

Các nghiên cứu ñã chỉ ra rằng lá của cây giảm âm thanh bằng cách phản chiếu, 
khúc xạ và hấp thụ năng lượng âm thanh với số lượng nhỏ. 

Cây cối ñã ñược sử dụng trong nhiều năm như những rào cản ñối với giao thông và 
ô nhiễm tiếng ồn ñô thị. Bức tường màu xanh lá cây ñược xây dựng trên mặt ngoài của 
tòa nhà sẽ có tác dụng như vậy. Cách nhiệt chống lại tiếng ồn, rung ñộng và giảm thâm 
nhập âm thanh. Ngoài ra, nó hấp thụ tiếng vang dội lên các tòa nhà và làm giảm ô 
nhiễm tiếng ồn của thành phố hiện ñại. 

Sử dụng công nghệ này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chính cuộc sống của con 
người nhất là môi trường ñô thị. Công nghệ vườn ốp tường này sẽ giải quyết ñược 
nhiều vấn ñề mà con người ñô thị mong muốn: hạn chế khói bụi, khí thải của ô tô, xe 
máy. Ngoài ra còn tạo cho người ñô thị cảm giác thoải mái, và tinh thần yêu thiên 
nhiên. Công nghệ vườn ốp tường này ñã tạo ra sắc thái mới cho ñô thị, không gian 
xanh, sạch… 

Lợi ích lớn nhất mà công nghệ này ñem lại giải quyết ñược bài toàn tăng diện tích 
cây xanh cho thành phố, tăng chất lượng không khí giảm nồng ñộ CO, CO2, SO2, 
NO2 làm trong lành không khí và tạo Oxy, lọc và làm sạch nước mưa chứa kim loại 
nặng như phân tử chì, carbon, các phân tử hữu cơ nhỏ bám vào chất trồng ñể nuôi vi 
khuẩn và cây, ñiều  hòa lưu lượng nước mưa khả năng thấm nước rất cao của chất 
trồng cho nên hơn một nửa lượng nước mưa ñược giữ lại trong những tường cây làm 
giảm và trì hoãn lưu lượng nước mưa, từ ñó có thể  hạn chế ngập lụt. 

Ngày nay, biến ñổi khí hậu ngày càng biến ñổi và diễn biến phức tạp, việc ứng 
dụng công nghệ vườn ốp tường sẽ giảm hiệu ứng “ốc ñảo nhiệt”: việc trồng cây ñại trà 
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cho phép giảm những ñợt nóng tác hại ñến sức khỏe con người. Sandifer & Givoni 
(2002) ñã ñánh giá khả năng làm mát của nho dại trên tường: giảm 20oC so với tường 
không che nắng, cho nên việc trồng cây trên tường làm giảm nhiệt khu ñô thị với giá 
rất rẻ. 

 

 
Hình 11: Các mảng tường xanh ñược thiết kế mỹ quan ñứng ñộc lập hoặc gắn kết hài 

hòa vào công trình kiến trúc 

3.2. Tạo thêm các không gian xanh tại các ngôi nhà mặt tiền ñường 

Bằng các quy ñịnh hướng dẫn và khuyến khích hợp lý và hiệu quả, việc xây dựng 
các khu vực trồng cây xanh tại các ban công lô gia mặt tiền các ngôi nhà cũng là một 
giải pháp tích cực mang tính cộng ñồng cao của người dân ñô thị. 

 
Hình 12: Không gian xanh ñược sắp xếp tạo hình bằng rất nhiều kiểu cách, vật liệu và 

nhu cầu sử dụng cụ thể của từng gia ñình và ñiều kiện chăm sóc khác nhau 
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Tác phẩm “Ngôi nhà xanh” của KTS Võ Trọng Nghĩa từng ñoạt giải thưởng Kiến 
trúc Quốc tế của Mỹ (International Architecture Award), giải thưởng dành cho những 
thiết kế thân thiện với môi trường - Green Good Design, giành huy chương vàng 
festival kiến trúc thế giới và xuất hiện trong danh sách 10 công trình kiến trúc ñộc ñáo 
do trang web ArchDaily bình chọn… 

 
Hình 13: Tác phẩm “Ngôi nhà xanh” nhìn từ bên ngoài (hình trên) và từ nội thất bên 

trong nhà (hình dưới) 

4. CÁC ðỀ XUẤT CỤ THỂ: 
4.1. Tăng cường mật ñộ cây xanh bằng các giải pháp Tường cây xanh (Vườn 

thẳng ñứng) tại các vị trí không gian trống tại các trung tâm giao lộ, cổng 
chào,  dải phân cách, ñảo giao thông mặt tiền các trạm bán xăng dầu… 
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1. Xây dựng các khung cây xanh tại các vị trí khoảng trống mặt tiền của các cây 
xăng nhằm ñáp ứng sự phân luồng giao thông ra vào rõ ràng an toàn, ñồng thời nơi ñây 
cũng là vị trí rất thuận tiện cho việc lắp ñặt Logo quảng cáo của doanh nghiệp.  

 
Hình 14:  Vị trí ñảo giao thông mặt tiền các trạm bán xăng dầu 

2. Xây dựng thêm các biểu tượng bằng cây xanh tại các vị trí giao lộ trống thoáng, 
xử lý khắc phục hiệu quả việc bê tông hóa ñô thị, các biểu tượng cần nghiên cứu thể 
hiện ñược tính ñặc trưng và ý nghĩa tiêu biểu cho từng khu vực… 

Bên cạnh ñó có thể bố trí những khung sắt trồng cây theo chiều thẳng ñứng bố trí 
trên vĩa hè. 

Cây leo: Bên cạnh những loại cây trồng trên, bổ sung thêm những giàn cây leo cho 
màu sắc khác nhau tại những ñiểm cần nhấn như: cây Bông xanh, hoa Giấy các màu, 
Huỳnh anh, Móng rồng, trồng trên các ban công, cạnh bên của nhà... 

Các loại cây cắt xén: ðể ngăn cách không gian giữa các khu nhà, các công trình có 
thể dựng hàng rào cây xanh cắt xén: cây ô zô, cây chè Tầu, Thanh táo, Dệu, Bỏng nổ, 
cây Ắc ó, Cùm nụm... 

 
Hình 15: Khung cây xanh dạng vườn thẳng ñứng hoặc theo kiểu truyền thống tại khu 

vực ñảo giao thông rộng thoáng phía trước quảng trường Tỉnh ngoài ý nghĩa tăng 
thêm mật ñộ mảng xanh còn có chức năng tạo ñiểm nhấn ñặc thù cho khu vực. Hình 
ảnh ñề xuất kết hợp là các sản phẩm gốm trang trí dân dụng vì là khu vực gần với 

Trường CðMT TTðN (ñiểm xuất phát của Gốm mỹ nghệ Biên Hòa lâu ñời) 
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3. Tuyến ñường ðồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc (có vệt phân cách trồng cây xanh ở 
giữa): Bổ sung các khung cây xanh có các loại chiều cao và hình dáng cách ñiệu khác 
nhau làm tăng cường thêm nét mỹ quan tạo ý nghĩa và tính ñặc thù cho tuyến ñường. 

 
Hình 16: Tạo hình các khung cây xanh trên dải phân cách nhằm tạo thêm góc nhìn thị 

giác tăng vẽ mỹ quan cho tuyến ñường 

4.2. Xây dựng thêm vòm cây xanh tại các trục ñường lộ giới quá hẹp không 
thể phát triển các loại cây trồng có tán tạo bóng mát  

1. Tuyến ñường Phạm Văn Thuận (chiều rộng lộ giới nhỏ, vĩa hè hẹp) 

Bổ sung các khung thép trồng dây leo bắc qua chiều rộng của tuyến ñường với cự 
ly cách khoảng trung bình là 400-500m. Tùy theo vị trí cụ thể, có thể bố trí 1 ñến tối 
ña là 2 khung liên tiếp ñể thay ñổi không gian và làm phong phú thêm cho cảnh quan 
trục ñường này. 

 
Hình 17: Vị trí các khung vòm cây xanh trang trí ñề xuất trên tuyến ñường Phạm Văn 

Thuận (khoảng 12-13 khung) 
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Hình 18: Các khung vòm bằng sắt ống làm giàn ñỡ các dạng dây leo và hoa lá có màu 

sắc tươi vui 
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Giải pháp này không làm choán diện tích vỉa hè ñi bộ (chỉ cần bố trí một bồn chứa 
ñất trồng cây quy cách 0,6x0,9m cao 0,4m là ñủ) ñồng thời tránh ñược các hành lang 
ñường dây ñiện và ñiện thoại hiện hữu ở cao trình 4-6m dọc theo hai bên ñường. 

2. Tuyến ñường Nguyễn Ái Quốc với các chủng loại cây không ñáp ứng ñược ñộ 
che phủ tạo bóng mát, ñề xuất xây dựng cách khoảng 500m/khung với chiều rộng theo 
lộ giới hiện hữu, ñộ che phủ tùy vị trí cụ thể sẽ bố trí 2-3 khung (4m/khung). 

 

Hình 19: Hình ảnh vòm cây xanh vượt qua suốt chiều rộng lộ giới tại tuyến ñường 
Nguyễn Ái Quốc 

4.3. Có các chính sách khuyến khích hướng dẫn người dân xây dựng các mặt 
tiền xanh bằng giải pháp cây xanh tại ban công, lô gia… 

Một biện pháp cũng hết sức quan trọng là khuyến khích các hộ gia ñình tự trồng 
cây xanh, chăm sóc, bảo vệ và trồng cây xanh trước mặt nhà, ban công lô gia nhằm 
tăng cường mật ñộ cây xanh và vẻ mỹ quan trên các tuyến phố theo quy hoạch và theo 
quy ñịnh về chủng loại cây ñược phê duyệt. 

4.4. Trồng các mảng cây xanh tại tường mặt tiền công trình hoặc hàng rào 
theo dạng kết cấu vườn thẳng ñứng 

Có các quy ñịnh rõ ràng và chi tiết ñối với việc thiết kế xây dựng công trình kiến 
trúc hoặc tường rào tiếp giáp mặt tiền của các Trụ sở cơ quan Nhà nước, về việc xử lý 
tạo các ô xen kẻ lồi lõm ñể trồng cây xanh, tường xanh thẳng ñứng ñảm bảo yêu cầu 
mỹ quan ñồng thời tôn tạo thêm nét ñặc thù của tổng thể tuyến phố theo quy hoạch. 

 
Hình 20: ðề xuất bổ sung tường cây xanh dạng ñứng tại hàng rào phía trước công 
trình Cty Xổ số kiến thiết Tỉnh ðồng Nai nằm tiếp giáp trục ñường Nguyễn Ái Quốc 
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Hình 21: Một ví dụ trồng thêm mảng cây xanh dạng vườn thẳng ñứng tại công trình 

Quỹ ðầu tư phát triển Tỉnh 

5. KẾT LUẬN 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện ñại hóa ñất nước, 
quá trình ñô thị hóa cũng diễn ra nhanh chóng, bộ mặt ñô thị Biên Hòa từng bước ñã 
ñược cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật ñô thị còn nhiều bất cập, ñặc biệt là 
vấn ñề công viên, cây xanh ñường phố… ñang ñóng góp một vai trò rất quan trọng ñối 
với ñời sống con người và môi trường ñô thị, có tác dụng lớn trong việc cải tạo khí 
hậu, bảo vệ môi trường sống phát triển bền vững. 

Ngoài ra, cây xanh còn làm tăng vẻ ñẹp kiến trúc cảnh quan ñô thị. Tùy vào ñiều 
kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, bản sắc văn hóa từng khu vực hoặc tuyến ñường mà cây 
xanh có những sắc thái và ñặc trưng riêng góp phần làm phong phú cuộc sống văn hóa 
tinh thần của cư dân ñô thị. Với sự quan tâm ñầu tư bài bản và ñúng mức, hứa hẹn sẽ 
tạo dựng cho TP Biên Hòa một hình ảnh ñô thị khang trang hiện ñại xứng tầm với ñô 
thị loại 1 trong tương lai rất gần. 
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Kỷ yếu Hội thảo Chuyên ngành Xây dựng 2013 50 

GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG THÔNG QUA 
VIỆC LỰA CHỌN VẬT LIỆU THI CÔNG 

 

Hoàng Trọng Quang 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 

TÓM TẮT 

Bài viết này tập hợp một số loại vật liệu xây dựng mà qua quá trình thi công, người 
viết thấy chúng có một số tính chất như: tiện dụng, không tiêu tốn quá nhiều tài 
nguyên thiên nhiên, quá trình sản xuất chúng không gây ô nhiễm môi trường, nên ñã 
tập hợp lại ñể mọi người cùng tham khảo và cân nhắc sử dụng chúng trong quá trình 
thiết kế cũng như thi công của mình. 

 

1. ðẶT VẤN ðỀ 
Hiện nay, môi trường sống ñang là một vấn ñề ñược quan tâm nhiều nhất, bởi lẽ 

môi trường sống gắn bó hữu cơ với cuộc sống con người. Chúng ta chỉ thực sự mạnh 
khỏe khi ñược sống trong một môi trường tốt, không ô nhiễm. Tuy nhiên, hiện tại 
chúng ta ñang ñối mặt với hàng loạt các vấn ñề về môi trường như: 

1. Nạn cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
2. Nạn ô nhiễm nặng nề môi trường sống 
3. Những biến ñộng của khí hậu và thiên nhiên 

Vấn ñề 1 và 2 chủ yếu là do con người gây ra. Nhằm phục vụ các nhu cầu vật chất 
của mình, chúng ta ñã không ngừng khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ñể ñưa 
vào sản xuất. Những nhà máy sản xuất ra vật chất ñể phục vụ cho ñời sống con người 
thường xuyên thải ra những chất thải ñộc hại (khí, lỏng, rắn), những chất ñộc hóa học 
là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. 

Vì vậy, rất cần thiết có các quá trình sản xuất tạo ra các sản phẩm ”xanh”, ñáp ứng 
hiệu quả nhu cầu và mong muốn của con người mà không làm cạn kiệt tài nguyên 
thiên nhiên, không gây ô nhiễm môi trường. 

2. MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU ðIỂN HÌNH 

Một số vật liệu ñiển hình có những tính chất không làm cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên, không gây ô nhiễm môi trường có thể kể ñến như sau: 

2.1. Gạch không nung 

Hiện tại, chúng ta vẫn ñang có thói quen sử dụng gạch ñất sét nung, ñây là ñiều 
không tốt cho môi trường. Muốn sản xuất gạch ñất sét nung, phải khai thác lượng ñất 
sét là 1,5m3/ 1.000 viên gạch. Ðể sản xuất một tỷ viên gạch ñất sét nung có kích thước 
tiêu chuẩn sẽ tiêu tốn khoảng 1.500.000m3 ñất sét, tương ñương 75ha ñất nông nghiệp 
(ñộ sâu khai thác là 2m) và 150.000 tấn than, ñồng thời thải ra khoảng 0,57 triệu tấn 
khí CO2 - gây hiệu ứng nhà kính và các khí thải ñộc hại khác gây ô nhiễm môi trường. 

Như vậy, sản xuất gạch ñất nung tiêu tốn lượng lớn ñất nông nghiệp. Hơn nữa, lò 
sản xuất gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Công nghệ khai thác chế biến 
nguyên liệu ñể sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống chủ yếu dưới dạng sản xuất 
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nhỏ, công nghệ lạc hậu, làm ăn manh mún, dẫn ñến chất lượng kém, lãng phí tài 
nguyên nghiêm trọng, phá hoại môi trường sinh thái. 

 
Hình 1: Ô nhiễm môi trường khi sản xuất gạch ñất sét nung 

Việc thay thế gạch ñất sét nung bằng vật liệu xây không nung (VLXKN) sẽ ñem lại 
nhiều hiệu quả tích cực về các mặt kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường ñồng thời hạn 
chế ñược các tác ñộng bất lợi nêu trên. 

Gạch bê tông nhẹ EBLOCK nhẹ hơn từ 1/2 ñến 1/3 so với gạch ñất nung và chỉ 
bằng 1/4 trọng lượng gạch bê tông thường. Nguyên nhân chính là do kết cấu bọt khí 
chiếm ñến 80% toàn bộ cấu tạo bên trong viên gạch. ðây là ñặc tính nổi trội giúp tiết 
kiệm lượng vật liệu làm khung, móng cọc, cũng như giúp vận chuyển, thi công dễ 
dàng. 

Gạch bê tông nhẹ EBLOCK có cách tản âm tự nhiên nhờ vào cấu trúc bọt khí và 
khả năng hấp thụ âm thanh vượt trội. Dù âm thanh từ bên ngoài ñi vào phòng hay từ 
trong phòng ñi ra ñều bắt buộc chuyển ñộng theo ñường zig-zag, sóng âm bị chia nhỏ 
dần tại các ñường gãy và giảm ñến mức tối thiểu khi xuyên ñược qua tường. 

Gạch bê tông nhẹ EBLOCK là loại vật liệu xây dựng có tính ñồng nhất, có gốc là 
bê tông và ñược dưỡng hộ trong ñiều kiện hơi nước bão hòa áp suất cao. Nhờ quá trình 
chưng áp, các thành phần hóa học và cấu trúc tinh thể ñược ổn ñịnh ñể tạo ra kết cấu 
vững chắc. Vì thế, gạch bê tông nhẹ EBLOCK có ñộ bền vững theo thời gian, có 
cường ñộ chịu lực cao nhất trong các loại vật liệu có dạng xốp và ổn ñịnh hơn các 
dạng gạch bê tông thông thường. 

Gạch bê tông nhẹ EBLOCK có kích thước xây dựng khá lớn, ñược sản xuất theo 
ñúng kích thước quy chuẩn, giúp việc xây tường có ñộ chính xác cao, giảm thất thoát 
lượng vữa ñể trát phẳng mặt. Chính ñiều này góp phần giảm chi phí vữa và thời gian 
hoàn thành so với gạch ñất nung thông thường. 

Kích thước (mm): 

– Chiều dài   :                      600 

– Chiều cao  :                      200 

– Chiều dày  :              100, 150, 200 
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Nguyên liệu: cát, xi măng, thạch cao, vôi, bột nhôm, nước. 

Giá : 1.300.000 ñ/m3. 

 
Hình 2: Gạch EBLOCK 

 
Hình 3: Gạch BLOCK 

Hiện nay, gạch không nung ñã khẳng ñịnh chỗ ñứng vững chắc trong xây dựng, từ 
các công trình dân dụng như nhà cửa, công trình phụ, tường bao… ñến các công trình 
như: ñình chùa, nhà hàng, sân gôn, khu nghỉ dưỡng, cao ốc,... Trong ñó phải kể ñến 
một số công trình ñiển hình như: Keangnam Hà Nội, một số nhà máy trong KCN 
Amata, KCN Long Bình... 

2.2. Vữa khô trộn sẵn 

Trong các công trình xây dựng, hầu hết sử dụng các loại vữa trộn ở công trường 
với chất kết dính là xi măng và cốt liệu là cát. Vật liệu ñược chở riêng lẻ tới ñịa ñiểm 
xây dựng trước khi trộn với nước ñể sử dụng. Do ñó, chất lượng không ổn ñịnh; khó 
khăn trong việc cơ giới hoá thi công, lớp vữa dày nên tốn nhiều nguyên liệu. ðối với 
những hạng mục ñặc biệt, yêu cầu chất lượng cao vữa truyền thống thường khó ñáp 
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ứng… Không chỉ vậy, việc sàng lọc cát, hay trộn vữa chiếm nhiều diện tích, gây ô 
nhiễm ñến môi trường. 

Sản phẩm vữa khô trộn sẵn ra ñời ñã khắc phục ñược mọi nhược ñiểm trên của vữa 
trộn truyền thống. Với vữa khô trộn sẵn, nhà ñầu tư sẽ tiết kiệm ñược 1/3 chi phí vật 
liệu so với vữa truyền thống và rút ngắn ñược 1/4 thời gian thi công, sớm ñưa công 
trình vào sử dụng. 

Vữa khô trộn sẵn có thành phần chính là cát xây dựng sàng sạch, sấy khô; xi măng 
portland kết hợp với phụ gia chống thấm ñược sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 
4311:2003. So với vữa trộn thông thường, vữa khô trộn sẵn không còn tạp chất và 
ñược sấy khô trước khi ñưa vào sản xuất, bề mặt trát bằng vữa khô trộn sẵn phẳng hơn. 

Khi sử dụng vữa khô trộn sẵn chỉ cần trộn hỗn hợp vữa trộn sẵn với lượng nước 
sạch ñúng theo quy ñịnh hướng dẫn trên từng loại sản phẩm cụ thể. Sản phẩm vữa khô 
không gây hại cho môi trường, tiện lợi và dễ sử dụng, ñặc biệt là ñối với những công 
trình cao tầng. Mova (thuộc Công ty cổ phần Bê tông, xây dựng A&P) là một trong 
những thương hiệu hàng ñầu Việt Nam về loại vật liệu này. Sản phẩm ñược sản xuất 
theo dây chuyền, công nghệ của CHLB ðức. 

 
Hình 4: Vữa khô trộn sẵn, ñóng bao 

2.3. Sơn dầu gốc nước 

Như chúng ta ñã biết, sơn thông thường phải sử dụng xăng ñể pha sơn. Việc sử 
dụng xăng gây hại ñến môi trường cũng như sức khỏe của người sử dụng. 

ðể khắc phục tình trạng này, sản phẩm sơn dầu gốc nước ñã ra ñời. Sơn dầu gốc 
nước là sản phẩm của công nghệ ñột phá mới, sử dụng 100% gốc nước, nên nhẹ mùi 
và có hàm lượng VOC thấp (Volatile Organic Compounds – hỗn hợp các chất hữu cơ 
ñộc hại bay trong không khí), an toàn hơn cho sức khỏe. Bên cạnh ñó, công việc cũng 
sẽ nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm hơn vì không phải dùng xăng dầu ñể pha sơn và 
rửa dụng cụ. 

 
Hình 5: Sơn dầu gốc nước 
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2.4. Vật liệu rải ñường Carboncor Asphalt: 

Trong lĩnh vực xây dựng ñường giao thông hiện nay, chất lượng thi công của hầu 
hết các vật liệu ñang áp dụng ñều phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, tay nghề và kỹ 
thuật thi công của công nhân, ñiều kiện thời tiết; ñồng thời ảnh hưởng ñến môi trường 
và sức khỏe của người sản xuất, công nhân thi công và dân cư vùng lân cận do phải sử 
dụng nhiệt trong quá trình sản xuất và thi công. 

ðể khắc phục tình trạng này Công ty CP Carbon Việt Nam ñã tìm kiếm và ñưa vào 
Việt Nam "Vật liệu rải ñường Carboncor Asphalt" do Công ty Carboncor (Nam Phi) 
phát minh và sáng chế. ðây là loại vật liệu mới với ưu thế vượt trội như chi phí thấp, 
thi công ñơn giản, phù hợp với lao ñộng ñịa phương, ñồng thời cũng là vật liệu thân 
thiện với môi trường. 

Vật liệu Carboncor Asphalt sử dụng công nghệ không khói, không nhiệt với ba 
thành phần: ñá, rác than cùng với nhũ tương ñặc biệt. Liên kết dính bám và cường ñộ 
của Carboncor Asphalt ñược hình thành do phản ứng hóa học, dưới tác dụng của nhũ 
tương ñặc biệt và nguyên tử Carbon trong rác than. Liên kết hóa học này làm cho vật 
liệu Carboncor Asphalt liên kết thành một khối bền vững, tạo cho mặt ñường ñạt chất 
lượng cao và ổn ñịnh. 

Quy trình thi công Carboncor Asphalt rất ñơn giản và không phụ thuộc vào máy 
móc, khối lượng thi công và thời tiết. Rải bằng máy và thủ công ñều có chất lượng như 
nhau. Vì vậy, việc duy tu, sửa chữa và xây dựng mới rất thuận tiện và ñơn giản. 

Carboncor Asphalt có thể rải trên tất cả mặt ñường hiện trạng và các loại nền 
ñường ngay cả rải trực tiếp lên nền ñất. Ngoài ra, trong quá trình thi công có thể sử 
dụng lao ñộng ñịa phương, giúp tạo cơ hội việc làm cải thiện ñời sống người dân. ðặc 
biệt, với ñường tỉnh lộ và giao thông nông thôn, Carboncor Asphalt sẽ là một giải pháp 
lựa chọn hữu hiệu mang ñến cho người dân những con ñường bền ñẹp an toàn và ñồng 
thời góp phần tiết kiệm cho ngân sách quốc gia. 

Hiện nay trên thị trường, Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam ñưa ra 2 loại thành 
phẩm: Thành phẩm ñóng bao, có thể giữ ñược trong vòng 12 tháng; Thành phẩm rời, 
có thể giữ ñược 1 tháng trong ñiều kiện che kín khỏi nước. Ưu ñiểm vượt trội của sản 
phẩm carboncor asphalt là tỷ lệ thất thoát gần như không có, ñộ bền cao do ñó chi phí 
thấp hơn ñáng kể so với công nghệ thông thường. 

 
Hình 6: Thảm ñường nông thôn bằng Carboncor Asphalt 



 

Kỷ yếu Hội thảo Chuyên ngành Xây dựng 2013 55 

 
Hình 7: Dặm vá mặt cầu bằng Carboncor Asphalt 

Cách thức thi công vật liệu Carboncor Asphalt. 

Quy trình thi công ñơn giản: 

- Bước 1: Chuẩn bị nền hạ, bề mặt thi công theo ñúng quy cách tiêu chuẩn 

- Bước 2: Tưới nước ñều lên bề mặt cần thi công 

- Bước 3: Rải vật liệu Carboncor Asphalt theo ñúng chiều dày yêu cầu 

- Bước 4: Tưới nước ñều lên bề mặt vật liệu trước khi lu tạo phẳng sau ñó tiến hành 
lu tạo phẳng hoàn thiện. 

Giá thành vật liệu Carboncor Asphalt: Ứng dụng thực tế tại một số công trình ñều 
tiết kiệm chi phí hơn so với vật liệu thay thế tương ñương khác. 

2.5. Ván lát sàn bằng tre ép 

Hiện nay, mỗi ngày có tới hàng trăm nghìn mét vuông rừng ñang bị tàn phá trên 
toàn thế giới. Chặt một cây gỗ sồi hay lim, ước tính cần ñến 30-40 năm ñể có thể trồng 
ñược một cây gỗ thay thế. Một số loại gỗ tốt ñôi khi cần nhiều thời gian hơn hoặc 
thậm chí không thể trồng lại ñược. Trong khi ñó, cây tre chỉ cần 3 ñến 5 năm có thể 
ñạt chiều cao 8 mét và khai thác cho chất lượng tốt. Ngoài chu kỳ tái sinh nhanh của 
cây tre, việc trồng và khai thác tre cũng rất ñơn giản, cho hiệu quả kinh tế cao, tạo 
công ăn việc làm cho nhiều người nông thôn. 

Ván lát sàn và nội thất tre ñem ñến vẻ ñẹp tự nhiên tương tự như các loại ván lát 
sàn gỗ tự nhiên. Hơn nữa ván lát sàn và nội thất tre là sản phẩm thân thiện với môi 
trường và bạn không cảm thấy việc trang trí cho ngôi nhà của mình gây ảnh hưởng ñến 
môi trường thiên nhiên như việc sử dụng các loại ván sàn gỗ khi nguồn gỗ tự nhiên 
ñang ngày càng cạn kiệt, nạn khai thác gỗ bừa bãi ñang gây ảnh hưởng xấu ñến môi 
trường sống và gây ra nhiều thảm họa cho ñời sống xã hội. 

Ván lát sàn và nội thất tre ñang ñược khách hàng ưa chuộng do tre có các ñặc tính 
kỹ thuật riêng biệt như ñộ ñàn hồi tốt, ít cong vênh, ñộ chịu mài mòn cao, sau khi ñược 
xử lý thì có thể ngăn cản ñược mọt. Tre cứng hơn gỗ sồi và có ñộ ổn ñịnh cao. 

Sản phẩm từ tre thường ñược phân loại theo kết cấu ép và màu sắc. Tre ép ngang 
tạo ra sản phẩm có ñộ ñàn hồi cao và phô bày ñược vẻ ñẹp tự nhiên của cây tre với các 
vân họa tiết ñặc sắc do sự khác biệt về màu sắc giữa các mắt tre và thân ống tre. Tre ép 
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ngang rất phù hợp với ván lát sàn, bậc cầu thang, vách ngăn, tấm ốp tường và ốp trần. 
Tre ép nghiêng là cách ép các thanh tre áp sát mặt phẳng vào nhau cho một sự ñồng 
ñều về màu sắc cao và các ñường chỉ song song kết hợp với các mắt tre nhỏ. Tre ép 
nghiêng có ñộ cứng tốt, tính ổn ñịnh cao và cho một vẻ ñẹp ñộc ñáo hiện ñại rất phù 
hợp ñể làm ñồ nội thất và trang trí. Cũng có thể kết hợp giữa ép ngang và ép nghiêng 
ñể tạo lên những góc nhìn khác nhau và tăng ñộ vững chắc của sản phẩm. 

Với hai màu cơ bản là màu tự nhiên và màu cà phê, ván lát sàn và nội thất tre phù 
hợp với mọi không gian truyền thống và hiện ñại. Không gian tre ñem ñến cảm giác 
ấm áp về mùa ñông và mát mẻ về mùa hè. 

ðạt ñược các tính năng kỹ thuật tương tự như sàn gỗ tự nhiên nhưng sàn tre lại rất 
hiệu quả kinh tế do sử dụng nguyên liệu trong nước sẵn có và tạo công ăn việc làm ổn 
ñịnh cho nông dân vùng nguyên liệu.  Nội thất tre ñược thiết kế hiện ñại, ña năng, linh 
hoạt trong lắp ghép và ñáp ứng ñược mọi ñối tượng người tiêu dùng trong nước.  

 
Hình 8: Ván lát sàn bằng tre ép 

 
Hình 9: Ván lót bậc cầu thang bằng tre ép 
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2.6. Gỗ Composite 

Sử dụng vật liệu gỗ cho không gian ngoài trời sẽ mang lại cho ngôi nhà của bạn 
một sự ấm cúng, thân thiện, một nét duyên dáng khó cưỡng. Nhưng nếu sàn gỗ của 
bạn ở tại những khu vực ẩm ướt, tiếp xúc nhiều với nước, nó sẽ mau chóng bộc lộ 
những ñiểm yếu của nó, trừ khi bạn phải tốn rất nhiều tiền cho những loại gỗ chất 
lượng ñã ñược xử lý rất kỹ trước khi ñược ñưa vào sử dụng. Nếu ñiều kiện kinh tế 
không cho phép bạn làm ñiều ñó, hãy nghĩ ñến một loại vật liệu thay thế gỗ tự nhiên 
với một mức giá hợp lý và tránh cho bạn khỏi mọi ưu phiền có thể gặp phải khi sử 
dụng các loại gỗ kém chất lượng: gỗ composite. 

 
Hình 10: Sàn gỗ Composite 

Giống như gỗ tự nhiên, gỗ composite dùng ñể lát sàn thường có dạng thanh với 
chiều rộng và chiều dài khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn. Là sự pha trộn giữa 
50% nhựa PVC hay PE với 50% là bột gỗ, vật liệu gỗ composite ñược ưa chuông bởi 
ñộ bền và ổn ñịnh rất cao. 

Chống mối mọt, không thấm nước, không bị trơn trượt, gỗ composite là loại vật 
liệu rất phù hợp cho các khu vực như sàn hồ bơi, sàn bancông, sân thượng… nơi 
thường xuyên phải chịu một ñộ ẩm rất cao. Nhưng gỗ composite còn có thể sử dụng ở 
tất cả các khu vực khác trong nhà, tuỳ thuộc vào yêu cầu thẩm mỹ và công năng của 
bạn. 

Với 50% thành phần là nhựa, gỗ composite cho bạn sự lựa chọn phong phú về màu 
sắc cũng như hoa văn, thậm chí, một số loại còn có hoa văn mặt trên và mặt dưới khác 
nhau. Một khuynh hướng gần ñây của các nhà sản xuất gỗ composite là cố gắng làm 
cho hình thức của vật liệu này trở nên giống với gỗ tự nhiên, với các chủng loại khác 
nhau như sồi, óc chó, teck… 

Thi công và bảo dưỡng ñơn giản. Về nguyên tắc, thi công sàn gỗ composite 
tương tự như thi công sàn gỗ tự nhiên. Có thể dán trực tiếp lên sàn hay gắn lên trên 
một hệ khung, với khoảng cách các thanh ñỡ không vượt quá 45cm. 

Việc bảo dưỡng sàn gỗ composite khá ñơn giản. Bạn có thể dùng nước lau sàn 
thông thường ñể lau chùi thường xuyên. Một năm một lần, bạn cần mời ñội ngũ bảo trì 
chuyên nghiệp ñến ñể làm mới sàn gỗ. Khi có một vết bẩn trên sàn gỗ, cần lau chùi 
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ngay. Nếu vết bẩn vẫn còn, việc chà sơ qua bằng giấy nhám mịn sẽ làm vết bẩn biến 
mất mà không ảnh hưởng gì ñến mặt sàn. 

2.7. Tường nhẹ 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế: 

- Vùng nước nổi ñồng bằng sông Cửu Long cần làm nhà sàn ñể tránh nước nổi (ñặc 
ñiểm: nền ñất yếu) 

- Vùng Tây Nguyên cần làm nhà sàn ñể tránh thú dữ, côn trùng, ẩm ướt… 

- Vùng thành thị khi sửa chữa nhà, cần làm thêm tường ngăn 

Các trường hợp trên ñều cần tường nhẹ (càng nhẹ càng tốt), ñể: 

- Giảm tải trọng lên dầm, sàn, giảm tải truyền xuống móng. 

- Giải quyết ñược vấn ñề ñặt móng trên nền ñất yếu 

- Tiết kiệm chi phí xây dựng: móng, cột, dầm, sàn 

- Tiết kiệm ñược thời gian xây dựng. 

 
Hình 11: Tường nhẹ 

Cấu tạo của tường nhẹ: 
– Lớp xốp (EPS – expanded polystyrene) dày 40 mm ở giữa 
– Hai bên là 2 lớp vữa xi măng mac 75 dày 30 mm, bên trong lớp VXM có 

lớp lưới thép D2a50. 

Ưu ñiểm: 
– Nhẹ 
– Tiết kiệm ñược công tác xây gạch. 
– Thời gian thi công nhanh 
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– Cách âm, cách nhiệt tốt 

Trọng lượng của tường nhẹ dày 100 mm: gồm 30mm VXM + 40mm EPS + 30mm 
VXM 

 + VXM : 1.600 kg x 0,06 = 96 kg 

 + 40mm EPS                     = 6,6 kg 

 + Lưới thép                        = 2 kg 

                            Tổng         = 105 kg/m2 

So sánh với tường gạch ống dày 100mm: 170 kg/m2 (ñã trát vữa) 

Bằng khoảng 60% tường gạch ống. 

3. KẾT LUẬN: 

Trên ñây là một số loại vật liệu xây dựng mà chúng ta có thể tự tạo ñược nguồn 
nguyên liệu, tránh bớt việc khai thác vào nguồn tài nguyên thiên nhiên ñang dần cạn 
kiệt. Mặt khác, trong quá trình sản xuất chúng cũng hạn chế tối ña việc thải ra các chất 
ñộc hại gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, khi sử dụng chúng thì con người cũng ít bị 
ảnh hưởng bởi các hóa chất ñộc hại, ảnh hưởng ñến sức khỏe. Bên cạnh ñó, ngoài 
những ưu ñiểm vượt trội của một số loại vật liệu nêu trên còn có cả tính tiện dụng nữa. 
Có thể gọi chúng là những loại vật liệu thân thiện, vật liệu “xanh”. Chúng ta ñang ở 
trong một giai ñoạn mà môi trường ñang lên tiếng báo ñộng, nạn chặt phá rừng bừa 
bãi; khai thác cát, ñá vô tội vạ; vô số nhà máy thải chất ñộc hại vào môi trường… ðã 
ñến lúc chúng ta phải làm ngay, bằng những hành ñộng nhỏ nhưng thiết thực của 
mình, ñó là chọn những loại vật liệu thân thiện, vật liệu “xanh” ñể làm ngôi nhà của 
bạn và sử dụng trong ñời sống hàng ngày. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 
vật liệu xây không nung và hạn chế gạch ñất sét nung. 

2. Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng về qui ñịnh sử 
dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. 

3. Tài liệu kỹ thuật của công ty EBLOCK. 

4. Tài liệu kỹ thuật của hãng sơn ICI. 

5. Tài liệu kỹ thuật của công ty Carboncor. 

6. Tài liệu kỹ thuật của công ty sản xuất ván sàn Việt Nam (The Bamboo Factory). 
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