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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

3. KẾT LUẬN

Phương pháp cố kết nền bằng hút chân không
kết hợp với vật thoát nước thẳng đứng đã được ứng
dụng thành công trên thế giới và khu vực bởi ưu
điểm vượt trội so với các phương pháp khác như
tốc độ cố kết nhanh, thời gian thi công ngắn chất
lượng được kiểm soát tốt hơn, vệ sinh môi trường
thi công được đảm bảo.
Ở Việt Nam phương pháp này bước đầu được
ứng dụng thành công ở một số công trình. Tuy
nhiên, công nghệ, trang thiết bị và quy trình kỹ
thuật chủ yếu do các đơn vị nước ngoài độc quyền
cung cấp, lắp đặt và vận hành. Việc thiết kế hệ
thống chủ yếu dựa trên kinh nghiệm.
Do vậy việc nghiên cứu xác định hiệu quả và
bản chất kỹ thuật của phương pháp để ứng dụng
rộng rãi ở nước ta là vấn đề có ý nghĩa khoa học,
có tính cấp thiết trong thực tiễn.

- Xác định được quá trình biến dạng (lún), quá
trình biến thiên áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian
tại các độ sâu theo thời gian trong quá trình cố kết
cho loại đất yếu nghiên cứu ven biển khu vực Đình
Vũ - Hải Phòng.
- Xác định được mối quan hệ của các yếu tố áp
lực gia tải, tốc độ cố kết, thời gian cố kết của loại đất
yếu nghiên cứu để làm cơ sở đưa ra được dự đoán về
quá trình cố kết khi xử lý nền đất yếu có các chỉ tiêu
đất nền tương đồng với nền đất nghiên cứu.
- Hiệu quả của phương pháp cố kết chân không
khi xử lý nền đất yếu là bùn sét pha. Công nghệ này
có thể áp dụng thuận lợi để xử lý nền các công trình
giao thông, thủy lợi và công trình công nghiệp.
- Có thể sử dụng phần mềm FoSSa và Geo
Studio 2004 để tính toán thiết kế giải pháp xử lý
nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không.
- Cần có thêm các nghiên cứu tại hiện trường và
các nghiên cứu về biến dạng ngang, quá trình biến
đổi áp lực chân không theo độ sâu trong nền, thấm
biên... để hoàn thiện công nghệ này.

2. NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu thực
nghiệm trong phòng phương pháp cố kết bằng bấc
thấm trong xử lý nền đất yếu với những nội dung
và kết quả chính gồm :
1. Cơ sở lý thuyết và phương pháp giải bài toán cố
kết thấm
2. Kết quả nghiên cứu độ lún, biên thiên áp lực
nước lỗ rỗng ở các độ sâu theo thời gian khi
xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút
chân không.
3. Hiệu quả của phương pháp cố kết bằng hút chân
không trong xử lý nền đất yếu.
4. Kết quả tính toán bằng mô hình số khi gia cố
nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không.
5. So sánh kết quả thí nghiệm trên mô hình và kết
quả tính toán bằng mô hình số để ứng dụng
trong tính toán, thiết kế giải pháp hút chân
không xử lý nền đất yếu.
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