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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Trong những năm gần đây, dưới tác động ngày càng bất lợi của chế 

độ dòng chảy và các tác động của con người, xe cộ, sự cố sụp lún, sạt lở 

các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường dọc bờ sông đang diễn 

biến phức tạp và tần suất xảy ra nhiều hơn. Sạt lở xảy ra thường xuyên 

vào bất cứ lúc nào, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đường sá, đe dọa 

nghiêm trọng đến tính mạng của người dân và phương tiện tham gia 

giao thông. Đã có nhiều tuyến đường huyết mạch bị phá hủy, hàng ngàn 

hecta đất bị nước cuốn trôi, hàng trăm tỷ đồng của nhà nước bị lãng phí 

cho công tác khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, các hoạt động kinh tế xã 

hội cũng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại to lớn. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có hàng trăm điểm sạt lở và 

nhiều điểm sụp lún, chủ yếu nằm trên các tuyến đường nằm ven sông 

Cổ Chiên và sông Hậu, đang đe dọa đến đê bao, hệ thống giao thông, 

diện tích vườn cây ăn trái,… của người dân. Trong đó, có nhiều nơi 

bị sụp lún, sạt lở khá nghiêm trọng như cồn Hô (xã Đức Mỹ, huyện 

Càng Long), cù lao Long Trị (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh), xã 

Đại Phước (huyện Càng Long), xã Long Hòa, Hòa Minh (huyện 

Châu Thành),… 

Tuy nhiên, nguyên nhân, cơ chế gây sụp lún, sạt lở và giải pháp xử 

lý ở đây vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Bên cạnh đó các giải pháp 

khắc phục, phòng ngừa lại thiếu tính đồng bộ, máy móc, chủ yếu dựa 

vào kinh nghiệm là chính nên hiệu quả mang lại không cao. 

Thực tế này cho thấy việc nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế gây 

sụp lún, sạt lở để tìm một giải pháp xử lý kịp thời, đồng thời xây 

dựng quy trình quản lý cho tuyến đường phù hợp với điều kiện ở Trà 

Vinh là cần thiết. Nó không chỉ có ý nghĩa xử lý sụp lún, sạt lở hiệu 
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quả cho vị trí nghiên cứu mà còn cho các vị trí khác trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh, nhằm giảm thiểu thiệt hại và tiết kiệm chi phí cho ngân 

sách Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Chính vì những yếu tố trên, mà tôi lựa chọn đề tài “ Đảm bảo ổn 

định nền đường ven sông tỉnh lộ 915B, tỉnh Trà Vinh ” làm đề tài 

nghiên cứu của luận văn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Khảo sát, hệ thống đầy đủ thực trạng, phân tích nguyên nhân, cơ 

chế gây ra sụp lún, sạt lở trên tuyến đường tỉnh lộ 915B. 

- Đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với điều kiện ở Trà Vinh tại 

điểm, vị trí sụp lún, sạt lở trên tuyến đường nghiên cứu. 

- Kế thừa các phương pháp chống sụp lún, sạt lở ở Việt Nam và 

thế giới, đề xuất giải pháp sử dụng vật liệu địa kỹ thuật thân thiện với 

môi trường, không chiếm dụng diện tích lòng sông và mang lại hiệu 

quả cao. 

- Đề xuất quy trình quản lý phù hợp. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu đảm bảo ổn định đường ô tô trên nền đất yếu ven 

sông Cổ Chiên: tình hình địa chất, địa hình, thủy văn,... các nguyên 

nhân gây ra tình trạng sụp lún, sạt lở đường ô tô ven sông trên nền 

đất yếu (chịu ảnh hưởng của nước, thủy nhiệt, dòng chảy,...) để từ đó 

đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm sử dụng vật liệu địa kỹ thuật 

thân thiện với môi trường mang lại hiệu quả kinh tế. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Tuyến đường ô tô ven sông Cổ Chiên - tỉnh lộ 915B trên nền đất 

yếu thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh có nguy cơ sụp lún, sạt lở đất. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập thông tin: 
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+ Lý thuyết kết hợp với việc thực hiện đo đạc, tính toán thống kê 

thực tế. 

+ Thu thập từ các đề tài, dự án liên quan đến sụp lún, sạt trượt của 

vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Thu thập từ mạng về công nghệ xử lý sụp lún, sạt trượt. 

- Khảo sát đo đạc tại các điểm sụp lún, sạt trượt có đối chiếu, so 

sánh với số liệu đo đạc của địa phương cung cấp. 

- Mô phỏng số trên phần mềm Plaxis. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Đề xuất các giải pháp phù hợp với địa phương để đảm bảo ổn 

định cho nền đường, giảm tình trạng sụp lún, sạt lở. 

- Xây dựng quy trình quản lý và khai thác cho tuyến đường. 

7. Nội dung nghiên cứu và cấu trúc của đề tài 

Nội dung của luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Tổng quan về sụp lún, sạt lở đường ven sông. 

Chương 2: Phân tích nguyên nhân gây sụp lún, sạt lở cho tuyến 

đường ven sông tỉnh lộ 915B, tỉnh Trà Vinh. 

Chương 3: Tính toán tại một số điểm mất ổn định, đề xuất quy 

trình, giải pháp đảm bảo ổn định nền đường và công tác quản lý cho 

tuyến đường tỉnh lộ 915B. 

8. Bố cục đề tài 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ SỤP LÚN, SẠT LỞ ĐƯỜNG VEN SÔNG 

1.1. Tổng quan về sụp lún, sạt lở đường ven sông 

Sạt lở là hiện tượng mất ổn định và chuyển dịch các khối đất, đá 

tự nhiên do tác động của các yếu tố chấn động địa chất, mưa lớn, 

dòng chảy, sóng, biến đổi mực nước và các tác động khác. Xử lý sạt 

lở là hoạt động nhằm khắc phục, ngăn chặn, hạn chế sạt lở, giữ ổn 

định bờ sông, suối, bờ biển, đảo; trường hợp không ngăn chặn, hạn 

chế kịp thời sạt lở sẽ gây ra hoặc có nguy cơ gây ra thiệt hại về tính 

mạng, tài sản, công trình hạ tầng của nhân dân và Nhà nước. Sạt lở 

bao gồm 5 dạng chính đó là rơi (falling), đổ (topping), trượt 

(sliding), trượt trôi (spreading), và trượt dòng (flowing). 

5

Clezn sand

Shore

Firm clayey gravel

4

Firm clay
Sott clay with water-bearing
silt and sand layers

3 Clay

1
2

 
Hình 1.1: Các dạng sạt lở; (1) Rơi, (2) Đổ, (3) Trượt, (4) Trượt 

trôi,(5) Trượt dòng 

1.2. Giới thiệu về sụp lún, sạt lở đường ven sông trên đất yếu tại 

đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận 

Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gần đây có nhiều tuyến 

đường bị sụt lún, sạt lở nguy hiểm gây ảnh hưởng đến đời sống của 

người dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản, cụ thể: 
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- Tại Cần Thơ: tháng 3/2010 đã xảy ra sạt lở đường dẫn cầu Trà 

Niềng tại trung tâm huyện Phong Điền nhấn chìm toàn bộ đoạn 

đường dẫn dài khoảng 50m, làm 2 người thiệt mạng, gây ách tắc giao 

thông tuyến tỉnh lộ 923. Năm 2015, trên địa bàn quận Cái Răng liên 

tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở gây thiệt hại 4 căn nhà, hơn 160m đường giao 

thông và cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị khác của người dân. 

  
Hình 1.3: Sạt lở tại đường Võ Tánh, phường Lê Bình, Cái Răng 

- Tại Kiên Giang: ngày 12/5/2016, tuyến đường đê bao ngoài 

(đường tỉnh 965) tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang xuất 

hiện 13 vị trí sạt lở. Trong đó, 8 vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, mặt 

đường sụp xuống trên 2m, chiều dài đoạn sạt lở từ 40m đến 80m, gây 

gián đoạn giao thông. Ước giá trị thiệt hại khoảng 08 tỷ đồng. 

  

Hình 1.6: Sụp lún, sạt lở xảy ra tại huyện U Minh Thượng, Kiên Giang 

- Tại An Giang: Năm 2010 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại tổ 9, 

ấp Bình Tân xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú chiều dài đoạn sạt lở 

khoảng 70 m, rộng khoảng 25 m đã làm hư hại hoàn toàn 70m Quốc 

lộ 91. Sạt lở còn gây thiệt hại 2 căn nhà cấp 4 và hơn 27 căn nhà nằm 
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trong tình trạng báo động phải tháo dỡ. Năm 2017, trên tuyến đường 

liên xã thuộc khu vực bờ sông Vàm Nao xảy ra sạt lở nghiêm trọng 

làm nhấn chìm 16 căn nhà. Sạt lở đường với chiều dài 70m, lấn sâu 

vào bờ 35m phải di dời 106 hộ dân và 01 nhà máy xay sát. Vụ sạt lở 

gây thiệt hại ước khoảng 09 tỷ đồng. 

  
Hình 1.7: Sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới 

1.3. Hiện trạng sụp lún, sạt lở các công trình tại Trà Vinh và tỉnh 

lộ 915B 

1.3.1. Hiện trạng một số nơi sụp lún, sạt lở các công trình ở 

tỉnh Trà Vinh 

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Trà Vinh, năm 2016, các đoạn sông thuộc khu vực thị trấn Định An, 

huyện Trà Cú và khu vực xã Đại Phước, huyện Càng Long đang bị 

sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nặng nề đến cơ sở hạ tầng và 

trực tiếp đến đời sống nhân dân. 

1.3.2. Hiện trạng sụp lún, sạt lở các công trình ở tuyến đường 

tỉnh lộ 915B 

Tại xã Đại Phước, huyện Càng Long: tuyến đường tỉnh lộ 915B 

chạy dọc theo bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ Cống Láng Thé đến bến phà 

Cổ Chiên) đang bị sạt lở, trong đó đặc biệt là đoạn bờ sông dài 1,18 

km (có tuyến giao thông dọc sông Cổ Chiên) bị sạt lở nghiêm trọng 

nhất và có nguy cơ bị phá vỡ (đã sạt lở cách mép đường 1,5m); địa 

phương đã sơ tán 74 hộ dân, còn hơn 120 hộ thuộc diện phải sơ tán. 
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Hình 1.10. Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường giao thông dọc sông 

Cổ Chiên 

1.4. Các giải pháp sử dụng xử lý sụp lún, sạt lở 

1.4.1. Giải pháp sử dụng để xử lý sụp lún 

- Xử lý bằng tầng đệm cát. 

- Xử lý bằng cọc tràm, cọc tre. 

- Giải pháp bù lún bằng cấp phối đá dăm. 

1.4.2. Giải pháp sử dụng để xử lý sạt lở 

- Nhóm 1. Trồng cây chống sóng, chống xói bảo vệ bờ 

- Nhóm 2. Giải pháp bảo vệ bờ bằng bao tải cát, xà bần đá đổ kết 

hợp cọc cừ gỗ 

- Nhóm 3. Giải pháp tường chắn: Sử dụng tường chắn bê tông, 

tường chắn bê tông cốt thép, tường chắn rọ đá và tường cọc bản. 

1.5. Kết luận chương 1 

Ở Trà Vinh, việc nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp chống sụp 

lún, sạt lở vẫn còn rất hạn chế. Do đó, việc nghiên cứu nguyên nhân 

gây sụp lún, sạt lở và đề xuất giải pháp xử lý, quản lý cho tuyến 

đường tỉnh lộ 915B là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Góp phần nâng cao 

hiệu quả về kinh tế - xã hội và có thể nhân rộng mô hình, giải pháp 

trên địa bàn cả tỉnh Trà Vinh. 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY SỤP LÚN, SẠT LỞ 

2.1. Hệ thống các điểm sụp lún, sạt lở tại tỉnh lộ 915B 

2.1.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu là tuyến đường Tỉnh lộ 915B chạy dọc theo 

bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ Cống Láng Thé đến đường vào cầu Cổ 

Chiên), tổng chiều dài khu vực này là 4.769m. 

Khu vực này đang bị sụp lún, sạt lở nghiêm trọng, trong đó có 03 

đoạn đặc biệt như sau: 

- Đoạn 1: Từ Km 0+358,38 đến Km 0+ 956,38 (chiều dài 598m) 

đây là khu vực bị xói chân, sạt lở sâu. 

- Đoạn 2: Từ Km 2+313,32 đến Km 2+591,87 (chiều dài 

278,55m) đây là khu vực có nhiều điểm bị sụp lún cục bộ. 

- Đoạn 3: Từ Km 3+132,12 đến Km 3+709,87 (chiều dài 

577,75m) đây là khu vực ít bị xói chân, chủ yếu bị sạt lở bề mặt. 

 
Hình 2.1. Bản đồ khu vực nghiên cứu 
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2.1.2. Điều kiện tự nhiên: 

2.1.2.1. Đặc điểm địa hình: Khu vực nghiên cứu có địa hình 

tương đối bằng phẳng, địa hình thường khá thấp (cao độ từ 1- 6m so 

với mực nước biển). Dòng sông uốn cong bờ lõm sâu và sạt lở nhiều 

đoạn về phía dọc tuyến đường tỉnh lộ 915B ven sông Cổ Chiên. 

2.1.2.2. Đặc điểm địa chất: 

- Lớp A: chủ yếu là sét bụi, thực vật. 

- Lớp 1: Á cát, xám nâu, trạng thái nhão. 

- Lớp 2: Bùn á sét, xám xanh đen, trạng thái nhão - dẻo nhão. 

- Lớp 3: Sét, xám xanh, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng. 

- Lớp 4: Cát bụi, màu nâu vàng, kết cấu chặt vừa - chặt. 

- Lớp TK1: Cát bụi, màu xám nâu, kết cấu kém chặt 

2.1.2.3. Đặc điểm khí tượng: 

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa 

cận xích đạo, có 2 mùa mưa nắng rõ rệt trong năm, lượng mưa trong 

năm tương đối lớn, độ ẩm không khí cao 

2.1.2.4. Đặc điểm thuỷ văn: 

Chế độ thủy văn chịu ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều biển Đông 

thông qua sông Cổ Chiên 

2.2. Phân tích nguyên nhân gây sụp lún, sạt lở: 

2.2.1. Nguyên nhân gây sụp lún: 

2.2.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố địa chất, đất yếu: 

Khu vực nghiên cứu có địa chất tương đối yếu. Công tác khảo sát 

phục vụ thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường này chưa thật sự kỹ 

lưỡng dẫn đến giải pháp thi công xử lý nền đất yếu chưa thật sự phù 

hợp, chưa xử lý nền đất yếu triệt để. 
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2.2.1.2. Rò rỉ từ đường ống nước, mương và cống:Qua quá trình 

sử dụng lâu dài các tuyến cống bị rò rỉ cuốn trôi một phần đất, cát 

dưới móng cống và lưng cống tạo nên các hố xói sâu làm cho tuyến 

đường dễ bị sụp lún. 

2.2.1.3. Tác động của nước mặt và nước ngầm: Chế độ thủy văn, 

thủy lực thay đổi tạo nên những dòng nước xoáy tác động vào các 

khu vực có nền đất yếu hình thành những hàm ếch và gây sụp lún, 

sạt lở 

2.2.2. Nguyên nhân gây sạt lở: 

2.2.2.1. Tác động của xói chân: 

Xói chân xảy ra làm thay đổi hình dạng mái dốc, gia tăng nguy 

cơ mất ổn định có thể dẫn đến sạt lở. Xói chân gây sạt lở lúc đầu 

nhỏ, vùng đất xói bị cuốn đi do nước, mái dốc dốc hơn, sẽ kích 

hoạt sạt lở kế tiếp với kích thước lớn hơn. 

2.2.2.2. Ảnh hưởng hoạt động của con người: 

Khai thác cát trái phép, hoạt động xây dựng các công trình trên 

mép bờ sông, hoạt động neo đậu tàu ghe dọc sông,... 

  

Hình 2.2. Hoạt động neo đậu tàu 

ghe trên sông Cổ Chiên 

Hình 2.3. Nhà máy sản xuất 

gạch đất nung tại ấp Hạ 
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2.3. Đề xuất nhóm giải pháp xử lý 

2.3.1. Các nhóm giải pháp chống sụp lún, sạt lở 

2.3.2. Nhóm giải pháp chống sụp lún 

 
Hình 2.4: Các nhóm giải pháp chống sụp lún 

2.3.3. Các nhóm giải pháp đề xuất chống sạt lở: 

 
Hình 2.5: Các nhóm giải pháp chống sạt lở 

2.3.3.1. Nhóm giải pháp phi công trình: Công tác tuyên truyền, 

giáo dục cộng đồng trong công tác phòng chống xói lở bờ 

2.3.3.2. Nhóm giải pháp công trình dân gian, thô sơ: Trồng cây 

chống sóng, chống xói, gây bồi bảo vệ bờ; Bảo vệ bờ bằng bao tải 

cát, xà bần đá đổ kết hợp cọc cừ gỗ 

2.3.3.3. Nhóm giải pháp công trình bán kiên cố: Giải pháp sử 

dụng cọc, cừ BTCT (kết hợp gạch xây, cừ tràm). 
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2.3.3.4. Nhóm giải pháp công trình kiên cố: 

- Giải pháp 1: Tường đứng BTCT trên nền cọc BTCT (30x30)cm 

- Giải pháp 2: Kè chống sạt lở bằng cừ bản Bê tông cốt thép dự 

ứng lực (BTCT DƯL) 

- Giải pháp 3: Tường đứng BTCT trên nền cừ tràm đóng gia cố. 

Bảng 2.1: So sánh ưu, nhược điểm 03 giải pháp đề xuất 

TT Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 

Ưu điểm 

- Thi công đơn 

giản, dễ dàng 

- Thiết bị thi công 

không phức tạp 

- Hệ số ổn định 

cao 

 

- Tính mỹ quan 

cao 

- Giảm diện tích 

đền bù do ít chiếm 

đất 

- Rút ngắn thời 

gian thi công 

 

- Thi công đơn 

giản, dễ dàng 

- Tính ổn định 

chung cho 

công trình cao 

- Tải trọng tác 

dụng lên nền 

không nhiều. 

Nhược 

điểm 

- Giải pháp thiết 

kế chỉ mới xử lý 

cho một bộ phận 

chân khay của kè, 

chưa xử lý phần 

đất yếu sau kè do 

đó khi đưa vào sử 

dụng phần đường 

sẽ bị nghiên lệch, 

lún, và nứt. 

- Tính ổn định 

chung của công 

trình không cao 

- Công tác thi 

công đòi hỏi phải 

có thiết bị thi công 

thi công hiện đại, 

- Công tác vận 

chuyển cọc khó 

khăn do chiều dài 

cọc lớn 

- Thi công 

chậm do thi 

công phải phụ 

thuộc vào mực 

nước. 

- Công tác đền 

bù giải tỏa 

tăng. 

- Tính ổn định 

không đảm 

bảo. 

Chi phí 11,356 tỷ đồng 20 tỷ đồng 9,78 tỷ đồng 
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2.4. Giải pháp đề xuất sử dụng cho từng khu vực nghiên cứu: 

Bảng 2.2: Tổng hợp các giải pháp đề xuất sử dụng cho khu vực 

nghiên cứu 

TT Vị trí nghiên cứu 
Giải pháp 

đề xuất 

1 
Đoạn 1: Từ Km 0+358,38 

đến Km 0+ 956,38 

Tường đứng bêtông cốt thép trên 

nền cọc bêtông cốt thép 

(30x30)cm 

2 
Đoạn 2: Từ Km 2+313,32 

đến Km 2+591,87 
Bù lún bằng cấp phối đá dăm 

3 
Đoạn 3: Từ Km 3+132,12 

đến Km 3+709,87 

Tường đứng bêtông cốt thép trên 

nền cọc bêtông cốt thép 

(30x30)cm 

2.5. Kết luận chương 2: 

Giải pháp chống sạt lở bờ sông tại Trà Vinh: có thể sử dụng là 

Tường đứng bêtông cốt thép trên nền cọc bêtông cốt thép (30x30)cm. 

Giải pháp chống sụp lún: có thể sử dụng là dùng giải pháp bù lún bằng 

cấp phối đá dăm. 

Giải pháp đề xuất xử lý sụp lún, sạt lở chỉ được mô phỏng trên phần 

mềm Plaxis. Các giải pháp này cần được tính toán, kiểm toán cụ thể khả 

năng đảm bảo ổn định về khả năng chống trượt và khả năng chống lật. 
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CHƯƠNG 3 

TÍNH TOÁN TẠI MỘT SỐ ĐIỂM  MẤT ỔN ĐỊNH, ĐỀ XUẤT 

QUY TRÌNH, GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH NỀN ĐƯỜNG 

VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

3.1. Đặt vấn đề 

Tuyến đường tỉnh lộ 915B chạy dọc bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ 

cống Láng Thé đến đường vào đầu cầu Cổ Chiên) có chiều dài 4.769m. 

Qua khảo sát thực tế tại hiện trường xác định được 03 khu vực bị sụp 

lún, sạt lở nghiêm trọng: Đoạn 1: Từ Km 0+358,38 đến Km 0+956,38 

(chiều dài 598m) đây là khu vực bị xói chân, sạt lở sâu; Đoạn 2: Từ Km 

2+313,32 đến Km 2+591,87 (chiều dài 278,55m) đây là khu vực bị sụp 

lún cục bộ; Đoạn 3: Từ Km 3+132,12 đến Km 3+709,87 (chiều dài 

577,75) đây là khu vực bị sạt lở bề mặt, ít bị xói chân. 

Những đoạn sụp lún, sạt lở trên tuyến đường tỉnh lộ 915B nêu trên 

cần được tính toán để lực chọn được giải pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh 

đó việc đề xuất và xây dựng quy trình quản lý vận hành và ứng phó khi 

gặp sự cố là nhu cầu hết sức cần thiết. 

3.2. Cơ sở phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

Phần mềm Plaxis được sử dụng năm 1987 tại đại học Delff - Hà Lan. 

Hiện nay, phần mềm giải quyết các bài toán địa kỹ thuật như: Phân tích 

gia cố nền bằng cọc xi măng đất, cọc vật liệu rời, bấc thấm, phân tích 

chuyển vị biến dạng kết cấu đê, đập, phân tích lún của móng, khả năng 

chịu tải của móng nông, móng sâu,…Do đó, học viên áp dụng phần 

mềm Plaxis tính ổn định nền đường cho các giải pháp đề xuất tại 

chương II nêu trên. 

3.3. Tính toán mô phỏng bằng Plaxis cho Đoạn 2: (Từ Km 

2+313,32 đến Km 2+591,87) bằng giải pháp bù lún bằng cấp phối 

đá dăm 
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3.3.1. Tính toán mô phỏng bằng Plaxis tại lý trình Km 1+158,84 

 

Hình 3.1. Mặt cắt nang đoạn đường 
bị lún tại Km 1+158,84 

Hình 3.2. Mô phỏng trên 
Plaxis bù lún bằng cấp phối 
đá dăm tại Km 1+158,84 

3.3.2. Tính toán mô phỏng bằng Plaxis tại lý trình Km 2+591,87 

  
Hình 3.4. Mặt cắt nang đoạn 

đường bị lún tại Km 2+591,87 

Hình 3.5: Mô phỏng trên Plaxis 

tại Km 2+591,87 

Bảng 3.3: Kết quả mô phỏng bằng giải pháp bù lún bằng CPDD 

Vị trí tính toán 
Hệ số ổn 

định 
Hệ số ổn định 

tiêu chuẩn 
Vị trí 1: Lý trình Km 1+158,84 2,603 
Vị trí 2: Lý trình Km 2+591,87 2,355 

1,4 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy hệ số ổn định tại Vị trí 1: 

Lý trình Km 1+158,84 là F= 2,603 > 1,4, và tại Vị trí 2: Lý trình Km 

2+591,87 là F= 2,355 > 1,4 giải pháp xử lý nền đường sụp lún bằng 

bù lún cấp phối đá dăm cho Đoạn 2 đảm bảo ổn định. 

3.4. Tính toán mô phỏng bằng Plaxis các giải pháp chống sạt lở 

bờ sông tỉnh lộ 915B: 

Tính toán mô phỏng bằng Plaxis cho Đoạn 1 (Từ Km 0+358,38 

đến Km 0+956,38) vì đây là khu vực bị sạt lở nghiêm trọng nhất, bị xói 

chân sâu nhất 
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3.4.1. Tiến hành mô phỏng trên Plaxis cho giải pháp tường 

đứng bê tông cốt thép tại Km 0+956,38: 

3.4.1.1. Chuyển vị đứng: 
Trường hợp mực nước cao nhất Trường hợp mực nước thấp nhất 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.7. Chuyển vị đứng giải pháp tường đứng bê tông cốt thép 

tại Km 0+956,38 

Nhận xét: Kết quả cho thấy khi mực nước cao nhất thì tường 

đứng bê tông cốt thép có chuyển vị đứng ít hơn khi mực nước thấp 

nhất là 0,019m. 

3.4.1.2. Chuyển vị ngang: 

Trường hợp mực nước cao nhất Trường hợp mực nước thấp 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.8. Chuyển vị ngang giải pháp tường đứng bê tông cốt thép 

tại Km 0+956,38 

Nhận xét: Kết quả cho thấy khi mực nước thấp nhất thì công trình 

có chuyển vị ngang lớn hơn khi mực nước cao nhất khoảng 0,129m. 



17 

3.4.2. Kết quả mô phỏng trên Plaxis cho giải pháp cừ bản bê 

tông cốt thép DƯL tại Km 0+956,38: 

3.4.2.1. Chuyển vị đứng: Kết quả cho thấy khi mực nước cao nhất 

thì cừ bản bê tông cốt thép DƯL có chuyển vị đứng ít hơn khi mực 

nước thấp nhất là 0,028m. 

3.4.2.2. Chuyển vị ngang: Kết quả cho thấy khi mực nước thấp 

nhất thì công trình có chuyển vị ngang lớn hơn khi mực nước cao 

nhất khoảng 0,209m. 

3.4.3. Kết quả mô phỏng trên Plaxis cho giải pháp giải pháp 

tường đứng bêtông cốt thép trên nền cừ tràm tại Km 0+956,38: 

3.4.3.1. Chuyển vị đứng: Kết quả cho thấy khi mực nước cao nhất 

thì tường đứng bêtông cốt thép trên nền cừ tràm có chuyển vị đứng ít 

hơn khi mực nước thấp nhất là 0,033m. 

3.4.3.2. Chuyển vị ngang: Kết quả cho thấy khi mực nước thấp 

nhất thì công trình có chuyển vị ngang lớn hơn khi mực nước cao 

nhất khoảng 0,354m. 

3.4.4. Kết quả phân tích các giải pháp đề xuất nghiên cứu 

Kết quả phân tích chuyển vị của các giải pháp đề xuất được mô 

phỏng bằng phần mềm Plaxis được thể hiện ở Bảng 3.6: 

Bảng 3.6: Kết quả phân tích chuyển vị 

Mực nước cao nhất Mực nước thấp nhất Giải pháp 

đề xuất Chuyển vị 

đứng (m) 

Chuyển vị 

ngang (m) 

Chuyển vị 

đứng (m) 

Chuyển vị 

ngang (m) 

Giải pháp 1 -143,56*10-3 -69,16*10-3 -124,29*10-3 59,90*10-3 

Giải pháp 2 -218,91*10-3 -91,87*10-3 -190,61*10-3 117,06*10-3 

Giải pháp 3 -312,51*10-3 152,22*10-3 -278,96*10-3 202,11*10-3 
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- Kết quả phân tích ổn định tổng thể cho các giải pháp đề xuất được 

mô phỏng bằng phần mềm Plaxis được thể hiện ở Bảng 3.7: 

Bảng 3.7: Kết quả phân tích ổn định 

Giải pháp đề xuất 
Hệ số ổn định 

tổng thể 

Hệ số ổn định 

tiêu chuẩn 

Giải pháp 1: Tường đứng BTCT 

trên nền cọc BTCT (30x30)cm 
1,772 

Giải pháp 2: Kè chống sạt lở bằng 

cừ bản BTCT DƯL 
1,531 

Giải pháp 3: Tường đứng BTCT 

trên nền cừ tràm 
1,153 

1,4 

 

Nhận xét: Kết quả phân tích ổn định nêu trên cho thấy giải pháp 

tường đứng bêtông cốt thép trên nền cọc BTCT (30x30)cm và giải pháp 

kè chống sạt lở bằng cừ bản bêtông cốt thép dự ứng lực có hệ số ổn định 

rất cao. Đề xuất kiểm tra ổn định đối với 02 giải pháp nêu trên. Riêng 

đối với giải pháp Tường đứng BTCT trên nền cừ tràm có hệ số ổn định 

F= 1,153 < 1,4 nên giải pháp này kém ổn định. Đề xuất không áp dụng 

tính toán cho giải pháp này. 

3.5. Kiểm tra ổn định đối với giải pháp Tường đứng bêtông cốt thép 

trên nền cọc bêtông cốt thép (30x30)cm tại Km 0+956,38: 

3.5.1. Kiểm toán khả năng chống lật: Tường chắn đảm bảo ổn định 

chống lật. 

3.5.2. Kiểm toán khả năng chống trượt: Tường chắn đảm bảo ổn 

định chống trượt. 
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3.6. Kiểm tra ổn định đối với giải pháp cừ bản bêtong cốt thép dự 

ứng lực tại Km 0+956,38: Kết quả tính toán giải pháp này đảm bảo 

oone định trong qua trình thi công. 

Nhận xét: Qua quá trình kiểm tra, tính toán, cả 02 giải pháp đề xuất 

đều đảm bảo ổn định trượt và ổn định lật. Đề xuất phương án xử lý sạt 

lở bằng Tường đứng bêtong cốt thép trên nền cọc bêtong cốt thép 

(30x30)cm do phương án này thiết bị thi công đơn giản, chi phí xây 

dựng thấp hơn. 

3.7. Đề xuất quy trình quản lý và khai thác sử dụng 

3.7.1. Mục đích: 

 
Hình 3.6. Sơ đồ quy trình quản lý và khai thác sử dụng 

3.7.2. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng: 

3.7.2.1. Các Văn bản hướng dẫn chung: Luật Xây dựng, Nghị định 

của Chính Phủ, Thông tư của các Bộ ngành,... 

3.7.2.2. Các tiêu chuẩn áp dụng: TCVN, 22TCN,... 

3.7.3. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 
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3.7.3.1. Công tác quy hoạch chỉnh trị sông: Thiết lập quy hoạch 

chỉnh trị sông là một vấn đề cần thiết phải làm để tránh mâu thuẫn 

trong việc chống xói bồi tổng thể 

3.7.3.2. Khảo sát địa hình: Khảo sát địa hình là công tác bắt buộc 

để tính toán ổn định, giá thành công trình, dự báo khả năng diễn 

biến trong tương lai. 

3.7.3.3. Khảo sát địa chất: Đề nghị áp dụng thí nghiệm cắt quay 

hiện trường cho các công trình kè trên nền đất bùn sét yếu. 

3.7.3.4. Khảo sát thủy văn - thủy lực, bùn cát: Đánh giá khả năng 

gây xói lở, đặc biệt là dự báo xói lở ở chân công trình cần khảo sát 

đầy đủ vận tốc dòng chảy, phân bố vận tốc dòng chảy 

3.7.3.5. Công tác thiết kế: Đối với các công trình kè có sự tham gia 

của cọc (hay cừ) trong sự gia tăng ổn định tổng thể, mặc dù có thể áp 

dụng tiêu chuẩn thiết kế 22TCN207-92 nhưng trong thực tế, có nhiều 

bất đồng giữa các chuyên gia tư vấn và thẩm định về quan niệm tính 

toán áp dụng công thức trong tiêu chuẩn này. 

3.7.3.6. Công tác thi công công trình: Công trình thi công không 

đúng trình tự và không bảo đảm chất lượng, biện pháp thi công không 

tuân thủ làm ảnh hưởng đến tính ổn định của công trình. 

3.7.4. Công tác duy tu bảo trì công trình: 

Trình tự  bảo trì công trình xây dựng quy định gồm 5 bước: 

- Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng; 
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- Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng; 

- Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì; 

- Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình; 

- Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng. 

3.7.4.1. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

Các nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng được 

nêu ại Điều 38 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 

trình bảo trì công trình xây dựng và các Phụ lục đi kèm như: Phụ lục I 

(Phân loại công trình xây dựng); Phụ lục II (Danh mục công trình có 

ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng). 

3.7.4.2. Nhiệm vụ trong công tác duy tu bảo trì công trình: 

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn tuyến, chú ý các điểm thường 

xảy ra sự cố. 

- Lưu trữ hồ sơ thiết kế, thông tin chung về công trình, các thông số 

kỹ thuạt chủ yếu, hồ sơ duy tu bảo dưỡng công trình theo quy định. 

- Kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm hành 

lang công trình và các biểu hiện có nguy cơ gây mất an toàn công trình 

(xây cất, chất tải, neo đậu xà lan, tàu thuyền,…vượt quá quy định). 

- Kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý sự cố. 

- Lập dự trù kinh phí trong năm cho công tác duy tu bảo dưỡng các 

công trình do đơn vị quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.7.5. Giải pháp xử lý sự cố công trình: 

Bảng 3.4: Kế hoạch quản lý công trình từ năm 2017 đến năm 2020: 

TT Công việc thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

1 
Xây dựng quy trình bảo trì công 

trình 
Năm 2017 

2 Xây dựng dự toán bảo trì trình Năm 2017-

- Ban quản lý 

- UBND tỉnh 
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duyệt 2020 

3 
Kiểm tra thường xuyên, vệ sinh, 

quét sơn, quét vôi bờ kè 
Hàng năm Ban quản lý 

4 

Định kỳ (khoảng 3 năm một lần) 

khảo sát địa hình toàn bộ khu vực 

công trình 

Năm 2020 Đơn vị tư vấn 

 

3.7.6. Giải pháp quản lý thông minh: 

 
Hình 3.8: Sơ đồ quản lý bằng Website, Facebook 

3.8. Kết luận chương 3 

Mô phỏng bằng phần mềm Plaxis các giải pháp đề xuất cho thấy các 

giải pháp đề xuất là phù hợp, đảm bảo ổn định trượt và ổn định lật. Do 
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đó lựa chọn được phương án xử lý sạt lở bằng Tường đứng bêtong cốt 

thép trên nền cọc bêtong cốt thép (30x30)cm do phương án này thiết bị 

thi công đơn giản, chi phí xây dựng thấp hơn. Từ đó xây dựng được giải 

pháp quản lý phù hợp cho khu vực nghiên cứu đảm bảo hiệu quả. 

 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Luận văn đã phân tích, hệ thống được nguyên nhân, cơ chế gây ra 

sạt lở, sụp lún trên tuyến đường tỉnh lộ 915B và đề xuất giải pháp xử lý 

sụp lún, sạt lở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Việc tính 

toán tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. 

- Quá trình nghiên cứu các nhóm giải pháp xử lý sạt lở phù hợp với 

điều kiện ở Trà Vinh, trên cơ sở nghiên cứu, tuyến đường tỉnh lộ 915B 

được phân thành 03 đoạn nghiên cứu chống sụp lún, sạt lở: Đoạn 1 (Từ 

Km 0+358,38 đến Km 0+ 956,38); Đoạn 2 (Từ Km 2+313,32 đến Km 

2+591,87); Đoạn 3 (Từ Km 3+132,12 đến Km 3+709,87). 

- Qua tính toán đề xuất giải pháp xử lý sụp lún: Áp dụng giải pháp 

xử lý bằng cách bù lún bằng cấp phối đá dăm. 

- Qua tính toán đề xuất giải pháp xử lý sạt lở: Giải pháp Tường đứng 

bêtông cốt thép trên nền cọc bêtông cốt thép (30x30)cm. 

- Qua quá trình tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn tại đoạn 

1 và đoạn 3 đối với giải pháp Tường đứng bêtông cốt thép trên nền cọc 

bêtông cốt thép (30x30)cm và giải pháp cừ bản bêtông cốt thép dự ứng 

lực. Cả 02 giải pháp đều đảm bảo ổn định và phù hợp với 02 đoạn 

nghiên cứu. Tuy nhiên, xét về mặt kinh tế thì kinh phí đầu tư theo giải 
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pháp Tường đứng bêtông cốt thép trên nền cọc bêtông cốt thép 

(30x30)cm có chi phí xây dựng thấp hơn. 

- Luận văn cũng đề xuất quy trình quản lý sạt lở, sụp lún cho tuyến 

đường. Xây dựng quy trình quản lý chất lượng công trình từ khâu khảo 

sát đến thi công và bào trì. 

- Đăng tải các cơ sở dữ liệu liên quan đến công trình trên trang 

Website và Facebook của Ban quản lý công trình. Xây dựng sơ đồ quản 

lý, xử lý nhanh để xử lý các sự cố thông qua trang Website và 

Facebook. 

2. Kiến nghị 

- Xây dựng thể chế, quy hoạch chỉnh trị sông nhằm phân luồng, khai 

thác hiệu quả lòng sông, ít ảnh hưởng đến các công trình bảo vệ bờ. 

- Công tác quản lý chất lượng công trình phải được xem xét kỹ lưỡng 

từ khâu khảo sát, thiết kế và thi công, vận hành và bảo trì. Xem xét lựa 

chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác 

khảo sát và thiết kế, thi công là yêu cầu quan trọng nhất. 


