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1. MỞ ĐẦU 

Hiện tượng các tuyến đường 

đang khai thác bị biến dạng do 

lún quá mức cho phép của các 

lớp đất yếu phía dưới, xẩy ra 

khá phổ biến ở Việt Nam.  

Lật lại các báo cáo quan trắc ở 

các đoạn gặp sự cố lún, không 

khó để thấy hầu hết các báo 

cáo quan trắc lún trước khi cho 

phép dỡ tải đều kết luận nền 

đắp đã ổn định, thậm chí nhiều 

kết quả quan trắc cho thấy độ 

lún bằng 0 qua 2~3 tháng quan 

trắc liên tục, điển hình như 

đoạn tuyến nối Tân Tạo – Chợ 

Đệm thuộc dự án đường cao 

tốc Sài Gòn – Trung Lương. 

Bỏ qua khả năng các báo cáo 

quan trắc có thể đã được lập 

không chính xác hoặc không 

thi công đúng TKKT….   Câu 

hỏi đặt ra là: Tại sao nền đắp 

vẫn tiếp tục lún quá mức bất 

chấp kết quả quan trắc trước 

khi dỡ tải cho thấy nền đắp đã 

ổn định?  

Câu trả lời cho câu hỏi này liên 

quan đến một khái niệm tạm 

gọi là “ổn định giả” mà theo 

chúng tôi là một trong những 

nguyên nhân chính gây ra thực 

tế tưởng như vô lý nêu trên.  

2. ỔN ĐỊNH GIẢ VÀ VẤN ĐỀ LÚN 

NỀN ĐẮP KHI KHAI THÁC 

Trạng thái ổn định lún nền đắp 

chia ra hai loại, tạm gọi là ổn 

định thực và ổn định giả. Ổn 

định thực là trạng thái lún ổn 

định khi nền đắp đủ tải 

(H=Hne) và ổn định giả là 

trạng thái lún ổn định khi nền 

đắp thiếu tải (H<Hne) – Hình 

1.    Trong đó, Hne là chiều 

cao đắp yêu cầu để sau khi lún 

nền đường về đúng chiều cao 

thiết kế He (He=Hne-SHne), 

SHne là độ lún tương ứng với 

chiều cao nền đắp Hne.  

Nếu vì lý do nào đó nền đắp 

được thi công thiếu tải thì 

trong quá trình khai thác, phần 

tải thiếu hụt này ( H) sẽ phải 

bù (bù lún) một hoặc nhiều lần 

và sau mỗi lần bù nền đường 

sẽ thiết lập trạng thái ổn định 

giả tương ứng (ở hình 1, trạng 

thái ổn định tương ứng với 

chiều cao đắp ban đầu Ho<Hne 

và sau lần bù thứ nhất 

Ho+ H1<Hne là ổn định giả) và 

trạng thái ổn định thực chỉ 

được thiết lập khi tải đã được 

bù đủ (ở hình 1 là khi bù đủ 

phần tải trọng còn thiếu 

H= H1+ H2, khi đó 

Ho+ H1+ H2=Hne) 

 

Hình 1: Sơ họa các trạng thái ổn định lún nền đắp 
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Khi đã đưa đường vào khai 

thác, việc xử lý bằng bù lún sẽ 

khá phức tạp ngay cả khi đã 

xác định được lượng tải thiếu 

hụt. Lý do là việc bù lún khi đó 

bị khống chế bởi đường đỏ thiết 

kế và do đó người ta không thể 

bù một lần hết số tải thiếu hụt. 

Trường hợp lượng tải thiếu hụt 

lớn, tương đương vài chục cen 

ti mét, thậm chí cả mét như các 

sự cố lún đường Nguyễn Hữu 

Cảnh hay tuyến nối Tân Tạo – 

Chợ Đệm nêu trên, việc bù lún 

đã kéo dài vài năm, qua 5 ~ 6 

lần bù thảm bê tông nhựa, 

nhưng đường vẫn chưa thực 

sự ổn định – chưa đạt tới trạng 

thái ổn định thực.   

3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN 

GÂY THIẾU TẢI VÀ CÁCH 

KHẮC PHỤC  

Nguyên nhân gây thiếu tải có 

khá nhiều, dưới đây chỉ đề cập 

một số nguyên nhân chính, 

thường gặp và c ó thể khắc 

phục được. 

- Không xem xét sự khác 

biệt về khối lượng riêng của 

các lớp vật liệu đắp nền. Đây là 

thiếu sót của hầu hết các tính 

toán hiện nay. Ví dụ, một nền 

đường đắp điển hình khi hoàn 

chỉnh bao gồm các lớp K95, 

K98, móng dưới, móng trên và 

các lớp mặt bê tông nhựa. 

Trong đó, khối lượng riêng lớp 

K98, đặc biệt là các lớp trên 

lớp này, lớn hơn khá nhiều so 

với lớp K95. Ví dụ khi đắp 

bằng cát, lớp K95 thường có 

1.8 t/m3, trong khi lớp K98 

thường là 1.9~2.2 t/m3 tùy 

vật liệu đắp là cát hay đất, các 

lớp móng và bê tông nhựa 

thường 2.3~2.5 t/m3. 

Tuy nhiên, khi tính toán xử lý 

đất yếu, hầu hết các trường 

hợp chỉ tính với vật liệu đắp 

K95. Khi đó, ngay cả trường 

hợp tính toán đúng và khối đắp 

đã ổn định khi thi công, thì khi 

dỡ tải (đắp K95) và thi công 

lớp K98 và hoàn thiện các lớp 

móng, mặt đường (nặng hơn), 

lún sẽ phát sinh và kéo dài khi 

khai thác. Đây là trường hợp 

thiếu tải phổ biến đầu tiên, do 

phần chênh lệch khối lượng 

riêng lớp K95 và các lớp phía 

trên “nặng hơn” không được 

tính đến. 

Để tính đủ tải trọng trong 

trường hợp này, chiều cao 

đường đỏ dùng trong tính toán 

xử lý đất yếu phải “nâng” thêm 

một lượng H, tương đương 

phần tải trọng chênh lệch giữa 

các lớp K98 và các lớp móng, 

mặt đường với lớp K95, và có 

thể xác định như sau: 
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- Tính toán sai chiều cao bù 

lún. Quy trình 22TCN262-2000 

qui định tải trọng gây lún bao 

gồm cả tải trọng bù lún. Tuy 

nhiên, trong một số trường 

hợp, mà điển hình là tại dự án 

đường Nguyễn Hữu Cảnh nêu 

trên, qui định này đã bị hiểu 

sai. Theo đó, tải trọng gây lún 

được tính như sau: 

HeSHeH    

  

Trong đó SHe là lún do chiều 

cao nền đắp thiết kế He gây ra. 

Thuần túy về mặt toán học, 

biểu thức trên có thể viết: 

HeSH He    

Tuy nhiên, lún do tải trọng đắp 

H gây ra lớn hơn so với giá trị 

SHe và do đó nền đắp khi ổn 

định sẽ thấp hơn thiết kế, gây 

ra thiếu tải!  

Chính xác, tải trọng đắp đầy 

đủ Hne phải được tính thử 

dần đảm bảo: 

HeSHne Hne   

  

Nghĩa là chiều cao Hne phải 

đảm bảo sau khi trừ đi độ lún 

do chính nó gây ra SHne không 

được nhỏ hơn chiều cao đắp 

thiết kế (bao gồm cả chiều cao 

He nêu trên). 

- Không tính toán, kiểm tra 

và điều chỉnh TKKT phù hợp 

khi thi công. Đây cũng là lỗi 

khá phổ biến, thể hiện dưới 

các hình thức như có hoặc 

không khảo sát nhưng không 

tính toán lại TKKT trước khi thi 

công, lấy luôn bản vẽ TKKT 

sửa thành BVTC kể cả trường 

hợp có tính toán lại (một cách 

hình thức!), không nhận biết 

sự sai khác quá lớn giữa 

TKKT và thực tế thi công hoặc 

có nhưng không kịp thời xử 

lý… Lỗi này thường liên quan 

đến năng lực các nhà thầu thi 

công, tư vấn giám sát. Ví dụ, 

tại dự án tuyến nối Tân Tạo – 

Chợ Đệm, thực tế thi công đã 

quan trắc được lún lớn hơn 

TKKT đến hơn một mét, 

nhưng sơ đồ và chiều cao 

chất tải vẫn giữ nguyên như 
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TKKT. Trong trường hợp này, 

kết quả TKKT không còn phù 

hợp, bất kể vì nguyên nhân gì 

(TKKT có thể sai, điều kiện địa 

chất có thể khác so với 

TKKT…) và cần được tính toán 

và thiết kế lại – nhất là chiều 

cao đắp (phải tăng). Khi các 

điều kiện thực tế bất lợi hơn so 

với TKKT nhưng không được 

điều chỉnh kịp thời là nguyên 

nhân phổ biến thứ ba gây ra 

hiện tượng thiếu tải.  

Khắc phục sai sót này hiệu quả 

nhất là thông qua quan trắc. 

Nếu kết quả quan trắc cho thấy 

lún lớn hơn so với TKKT thì 

nhất thiết phải kiểm tra lại 

TKKT và điều chỉnh (tăng) 

chiều cao đắp. Việc này nhà 

thầu thi công có thể tự thực 

hiện hoặc thông báo và phối 

hợp với TV TKKT. Tuy nhiên, 

để có thể làm được điều này, 

đòi hỏi công tác quan trắc phải 

được thực hiện đúng và trung 

thực.  

4. XỬ LÝ SỰ CỐ LÚN DO 

NỀN ĐẮP ĐƯỢC THI 

CÔNG THIẾU TẢI GÂY RA  

Sự cố lún kéo dài do nền đắp 

trước đó được thi công thiếu 

tải gây ra có thể được xử lý 

bằng nhiều cách, tùy theo mức 

độ thiếu tải. Tuy nhiên, để có 

thể lựa chọn một giải pháp xử 

lý phù hợp, nhất thiết phải xác 

định được mức độ tải còn 

thiếu. Một số giải pháp có thể 

xem xét gồm: 

- Bù lún. Đây là giải pháp 

phổ biến nhất hiện nay. Giải 

pháp này đơn giản, ít ảnh 

hưởng đến giao thông khi thi 

công và có thể là rẻ tiền nhất. 

Tuy nhiên, ở mức độ nào đó, 

có thể thấy đây không phải là 

giải pháp xử lý mà chỉ mang 

tính khắc phục sự cố.  

Nguyên tắc chung của giải 

pháp bù lún là để nền lún tự 

nhiên và bù lún định kỳ hoặc 

khi lún làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến khả năng khai thác 

tuyến đường, có thể gây nguy 

hiểm cho người và phương 

tiện giao thông. Do không thể 

bù một lần hết phần tải trọng 

thiếu hụt, nên thời gian bù lún 

có thể kéo dài nếu lượng tải 

thiếu hụt quá lớn. Vì vậy, về 

mặt kỹ thuật, chỉ nên xem xét 

giải pháp này khi lượng tải 

thiếu hụt nhỏ hoặc tốc độ cố 

kết (lún) của đất chậm.  

- Dùng vật liệu nhẹ. Nguyên 

tắc chung của phương pháp 

này là thay thế một phần nền 

đắp hiện tại bằng vật liệu nhẹ 

hơn nhằm xác lập trạng thái ổn 

định thực cho nền đắp sau khi 

thay thế trên cơ sở tải trọng 

hiện có. Theo nguyên tắc này, 

lựa chọn loại vật liệu nhẹ nào 

(chủ yếu là “nhẹ” đến mức độ 

nào – vì nói chung càng “nhẹ” 

thì càng đắt) và chiều dầy thay 

thế bao nhiêu hoàn toàn phụ 

thuộc vào mức độ thiếu hụt tải 

trọng.  

Về kinh tế, đây là giải pháp đắt 

tiền. Tuy nhiên, về kỹ thuật, nó 

có thể giải quyết ngay và triệt 

để sự cố lún, trả lại cho tuyến 

đường giá trị khai thác đúng 

như thiết kế. Vì vậy, giải pháp 

này, chỉ nên xem xét đối với 

các tuyến đường có ý nghĩa 

quan trọng, đường cao tốc, 

lượng tải thiếu hụt lớn và nhất 

thiết phải đủ rộng để có thể 

phân làn khi thi công, giảm 

thiểu ảnh hưởng đến giao 

thông hiện tại. 

Một số loại vật liệu nhẹ có thể 

sử dụng, phổ biến là bê tông 

nhẹ, bê tông bọt, EPS 

(Expanded PolyStyrene). 

- Xử lý lại lớp đất yếu phía 

dưới. Có thể nói đây là giải 

pháp có tính “cực đoan”. Tuy 

nhiên, trong một số trường 

hợp có thể cũng phải xem xét 

tới, nhất là các trường hợp 

đơn lẻ, đầu cầu, cống có tính 

cá biệt…Nguyên tắc chung 

của phương pháp này là dùng 

các giải pháp cứng hóa như 

cọc bê tông, cọc đất xi 

măng…xử lý lại lớp đất yếu 

phía dưới đoạn đường gặp sự 

cố.  

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

- Khái niệm “ổn định giả” - 

ổn định lún khi tải trọng đắp 

nhỏ hơn tải trọng yêu cầu, giải 

thích rất rõ cho thực tế tưởng 

như vô lý về sự cố lún nền 

đường khi khai thác mặc dù 

các báo cáo quan trắc trước 

khi dỡ tải đều kết luận lún đã 

ổn định. Hiện tượng ổn định 

giả đã được ghi nhận trong 

các sự cố lún nền đường điển 

hình tại các dự án mà TEDI 

được yêu cầu nghiên cứu, 

như đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, đoạn nối Tân Tạo –  

Chợ Đệm thuộc dự án đường 

cao tốc Thành Phố Hồ Chí 

Minh – Trung Lương.  

- Các nguyên nhân dẫn 

đến việc nền đắp được thi 

công thiếu tải có thể đến từ 

thiết kế (không xem xét sự 

khác biệt về khối lượng riêng 

các lớp nền đường với lớp 

K95 dùng trong tính toán, tính 
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không chính xác chiều dầy bù 

lún), từ thi công (không thi 

công đúng hồ so thiết kế, 

không xử lý kịp thời và phù 

hợp khi có sự khác biệt về điều 

kiện địa chất thực tế so với 

thiết kế hay khi độ lún thực tế 

quá lớn so với thiết kế…). 

- Để có thể hạn chế khả năng 

nền đắp bị thi công thiếu tải, trước 

tiên tư vấn thiết kế phải tính đúng, 

đủ tất cả các loại tải trọng gây lún 

và thể hiện chính xác kết quả tính 

toán ra các bản vẽ thiết kế; Tiếp 

đến, nhà thầu thi công phải tính 

toán kiểm tra lại các thiết kế xử lý 

nền đất yếu khi lập bản vẽ thi 

công, sau đó phải tuyệt đối tuân 

thủ thiết kế, mọi điều chỉnh trong 

quá trình thi công so với TKKT 

đều phải được tính toán thiết kế 

điều chỉnh đồng bộ, nghiêm túc 

thực hiện công tác quan trắc; 

Cuối cùng, nhà thầu thi công 

cùng tư vấn giám sát phải kịp thời 

phát hiện những khác biệt khi thi 

công so với thiết kế, nhất là diễn 

biến lún, và có những điều chỉnh 

phù hợp. Ngoài ra, có lẽ cũng 

nên xem xét điều chỉnh, bổ sung 

một số vấn đề liên quan đến tiêu 

chuẩn thiết kế như qui định rõ 

những trường hợp phải tính toán 

lún từ biến, phải xem xét phần 

nào ảnh hưởng của tải trọng giao 

thông, phải áp dụng hệ số an 

toàn trong tính toán lún… 

- Bù lún là việc làm thường 

thấy tại các đoạn gặp sự cố. 

Tuy nhiên, có thể nói đây chỉ là 

giải pháp khắc phục chứ 

không phải giải pháp xử lý – 

nó không thể làm tắt lún hay 

giảm lún về mức độ cho phép. 

Xem xét cả về kinh tế và kỹ 

thuật, giải pháp sử dụng vật 

liệu nhẹ thay thế một phần đất 

đắp, đưa nền đắp đến trạng 

thái ổn định thật trên cơ sở tải 

trọng đắp hiện có, có thể xem 

là một trong các giải pháp xử 

lý tối ưu trong trường hợp 

này. EPS, một loại vật liệu nhẹ 

đặc biệt, với khối lượng riêng 

nhỏ hơn 0.3~0.5 t/m3, thường 

ở dạng khối chế tạo sẵn, 

được dùng khá phổ biến ở 

các nước Nhật Bản, Hàn 

Quốc…là một trong các loại 

vật liệu lý tưởng trong giải 

pháp xử lý này. 

 

 

 

 

 

 


