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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu: 

Kể từ sau Đại Hội Đảng lần thứ VI ñến nay, ñất nước ta không 

ngừng phát triển. Việc phát triển ñó ñã làm tốc ñộ ñô thị hóa tăng 

nhanh, nhu cầu về ñất ñể xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công 

cộng cũng tăng dẫn ñến quỹ ñất ñể xây dựng các công phục vụ khác 

trong các ñô thị lớn ngày càng giảm. Vì vậy, xu hướng xây dựng các 

công trình cao tầng có tầng hầm trở nên cần thiết tại các thành phố lớn, 

ñông dân cư. Việc thi công tầng hầm các công trình này là tương ñối 

phức tạp, dễ gây sụt lún ñối với các công trình xung quanh dẫn ñến làm 

ảnh hưởng chất lượng và tiến ñộ trong việc thi công tầng hầm công 

trình. 

Do ñó, vấn ñề cần ñặt ra là chúng ta nên lựa chọn một giải pháp 

thi công ñối với tầng hầm một cách hợp lý, phù hợp với ñịa ñiểm và 

ñiều kiện ñịa chất khác nhau của từng công trình sao cho vừa ñảm bảo 

chất lượng vừa ñảm bảo tiến ñộ thi công công trình và không làm ảnh 

hưởng ñến các công trình xung quanh. 

Trên cơ sở ñó, việc nghiên cứu ứng dụng và cải tiến phương pháp 

thi công topdown ñối với thi công tầng hầm công trình Trung tâm Hành 

chính thành phố Đà Nẵng là việc làm cần thiết. 

2. Cơ sở khoa học và thực tiễn của ñề tài: 

Dựa vào lý thuyết của các môn học khoa học xây dựng và các môn 

học khác có liên quan, dựa vào ñặc ñiểm của phương pháp thi công 

topdown và một số phương pháp thi công khác ñể nghiên cứu ứng dụng, 

ñề xuất một số biện pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng trong thi 

công topdown. Do ñó, việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp thi công 

topdown và ñề xuất một số biện pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng 

trong thi công topdown mang tính thực tiễn cao. 
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3. Mục ñích và phạm vi nghiên cứu của ñề tài: 

Trong luận văn này, tác giả cố gắng ñi sâu vào nghiên cứu ñặc 

ñiểm kỹ thuật của phương pháp thi công topdown và các sự cố kỹ thuật 

thường xảy ra ñối với công tác khoan cọc nhồi, tường barrette, thấm và 

bục tường barrette, thấm nền tầng hầm, nứt sàn nắp. Trên cơ sở phân 

tích nguyên nhân các sự cố và ñưa ra biện pháp kỹ thuật xử lý khắc 

phục.  

4. Ý nghĩa khoa học: 

Luận văn chỉ ra những sự cố có thể trong quá trình thi công theo 

phương pháp topdown và biện pháp kỹ thuật khắc phục những tồn tại 

nhằm ñề phòng sự cố và góp phần kiểm soát ñược chất lượng trong quá 

trình thi công. 

Luận văn trình bày phương án cụ thể về chống thấm tường 

barrette, xử lý bục tường barrette một cách hiệu quả có thể áp dụng vào 

thực tiễn công trình. 

Trên cơ sở ñánh giá và kết quả nghiên cứu xử lý các trường hợp 

có thể xảy ra, luận văn ñưa ra một số khuyết cáo ñối với công tác thiết 

kế, thi công tường barrette, sàn tầng hầm. 

5. Cấu trúc của luận văn: 

Chương 1: Tổng quan về tình hình thi công topdown trên thế giới 

và ở Việt Nam. 

Chương 2: Những nội dung cơ bản kỹ thuật trong các công tác thi 

công tầng hầm theo phương pháp topdown. 

Chương 3: Các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn trong xây dựng tầng 

hầm tại Vi ệt Nam và một số giải pháp kỹ thuật xử lý sự cố trong quá 

trình thi công topdown. 

Chương 4: Ứng dụng và cải tiến phương pháp thi công topdown 

tại công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. 

Kết luận và kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THI CÔNG TOPDOWN TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ Ở VI ỆT NAM 

1.1. Giới thi ệu một số biện pháp thi công tầng hầm của các 

công trình hiện nay trên Thế giới và ở Việt Nam: 

1.1.1. Phương pháp thi công truyền thống: 

1.1.2. Phương pháp thi công Bottom- up (từ dưới lên trên): 

Là phương pháp thi công tầng hầm ñược bắt ñầu từ dưới lên sau 

khi ñã thi công xong hệ cọc nhồi, tường bao xung quanh (tường 

barrette, cọc vữa, cừ…). 

1.2. Khái niệm phương pháp thi công Top-down: 

1.2.1: Khái niệm: 

Phương pháp thi công topdown khác với phương phương bottom-

up ở chỗ là phương pháp này ñược bắt ñầu thi công từ tầng trệt 

xuống ñến móng và trong quá trình thi công tầng hầm thì vẫn có 

thể thi công một số hữu hạn tầng ở phía trên. 

Phương pháp thi công topdown thường ñược áp dụng ñể thi công 

các tầng hầm của nhà cao tầng.   

1.2.2. Trình tự thi công của phương pháp topdown: 

Bước 1: Thi công tường vây bằng hệ cọc barrette xung quanh nhà 

và hệ cọc khoan nhồi bên trong mặt bằng nhà. Các cọc khoan nhồi chỉ 

thi công ñến cốt ñáy móng (không tính phần bê tông ñầu cọc nhồi, phải 

tẩy bỏ ñi sau này). Để chống tạm các sàn tầng hầm và sàn tầng phía 

trên, người ta cắm sẵn một cột thép hình vào cọc khoan nhồi và chờ dài 

ñến cốt 0.00. Tiết diện cột thép hình này sẽ ñược tính toán tùy thuộc vào 

số tầng thi công phía trên và số tầng hầm. 

Bước 2: Dùng ngay mặt ñất tại cốt 0.00 ñể làm khuôn. Khi ñổ bê 

tông sàn cốt không phải chừa lại các lỗ mở sàn ñể lên xuống tầng ngầm, 
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thường mở lỗ sàn tại các ví trí cầu thang bộ hoặc cầu thang máy ñể tạo 

lối ñào ñất và ñưa ñất lên khi thi công tầng hầm. Sau khi bê tông dầm, 

sàn tại cốt 0.00 ñạt cường ñộ, người ta tiến hành cho máy ñào chui qua 

các lỗ mở sẵn nêu ở trên, xuống ñào ñất tầng hầm ngay bên dưới sàn cốt 

0.00. Sau ñó lại tiến hành ñổ bê tông sàn tầng hầm này, ngay trên mặt 

ñất vừa ñào, tương tự thi công như sàn tại cốt 0.00, rồi tiến hành lắp 

ghép cốt thép cột tầng hầm, lắp khuôn cột tầng hầm và ñổ bê tông 

chúng. Cứ làm như cách thi công tầng hầm ñầu tiên này, với các tầng 

hầm bên dưới. Riêng tầng hầm cuối cùng thay vì ñổ bê tông sàn thì tiến 

hành thi công kết cấu móng và ñài móng.  

Đồng thời với việc thi công mỗi tầng hầm thì trên mặt ñất người ta 

vẫn có thể thi công một hay vài tầng nhà thuộc phần thân như bình 

thường (xem hình 1.3).  

Bước 3: Sau khi thi công xong hết các kết cấu của tầng hầm người 

ta mới thi công hệ thống thang bộ và thang máy lên xuống tầng hầm.   

1.3. Tình hình áp dụng phương pháp thi công topdown ñối với 

công trình tầng hầm tại Vi ệt Nam và Đà Nẵng: 

Hiện nay công trình nhà cao tầng thường có từ một ñến hai tầng 

hầm là phổ biến. Tại Hà Nội có nhiều công trình sử dụng phương pháp 

topdown, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thi công theo phương 

bottom up là chủ yếu. Tại công trình Trung tâm Hành chính thành phố 

Đà Nẵng ñã sử dụng phương pháp semi topdown kết hợp bottom up ñể 

thi công tầng hầm.  

Tuy nhiên trong quá trình thi công tầng hầm hiện nay thường phát 

sinh một số vấn ñề cần phải xử lý như tại công trình Ngân hàng Công 

thương Đà Nẵng ñã xảy ra sự cố là tường barrette bị thủng gây nên hiện 

tượng sụt lún công trình bên cạnh hoặc là Vĩnh Trung Plaza do cọc vữa 

không ñảm bảo dưới áp lực ngang của ñất tác dụng lên gây lún nhà lân 
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cận hoặc là tại công trình Blooming Đà Nẵng có nhiều vết nứt tại sàn 

nắp, ram dốc do áp lực ngang của ñất tác dụng lên tường chắn…     

1.4. Một số hình ảnh về phương pháp thi công tầng hầm tại                 

Đà Nẵng: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8: Công trình: Golden square, Đà Nẵng. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9: Công trình: Khách sạn Đảo Xanh, Đà Nẵng. 

 

CHƯƠNG 2 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KỸ THUẬT TRONG CÁC CÔNG 

TÁC THI CÔNG T ẦNG HẦM THEO PH ƯƠNG PHÁP 

TOPDOWN 

2.1. Kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi: 

2.1.1. Cấu tạo ống vách: 

2.1.1.1. Tác dụng của ống vách 

2.1.1.2. Cấu tạo của ống vách 
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2.1.2. Hạ ống vách: 

2.1.3. Khoan tạo lỗ 

2.1.4. Nạo vét hố khoan: 

2.1.5. Hạ lồng thép: 

2.1.6. Lắp ñặt ống ñổ bê tông (ống Tremi): 

2.1.7. Thổi rửa:                                                              

2.1.8. Công tác ñổ bê tông: 

         2.1.8.1. Kiểm tra chất lượng bê tông 

         2.1.8.2. Đổ bê tông: 

2.1.9. Rút ống vách: 

2.1.10. Kiểm tra chất lượng bê tông cọc: 

2.1.11. Một số sự cố thường gặp trong việc thi công cọc khoan 

nhồi:  

Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi thường gặp một số sự cố 

như sụt lở thành hố khoan, rơi các thiết bị thi công vào hố khoan, khung 

cốt thép bị trồi lên, khung và cốt thép bị cong vênh, nước vào trong ống 

ñổ bê tông và ñặc biệt là bê tông tại mũi cọc thường không ñảm bảo 

chất lượng. Việc xử lý các vấn ñề trên sẽ ñược ñề cập ở chương sau. 

  2.2. Kỹ thuật thi công tường barrette: 

2.2.1. Quy trình công nghệ kỹ thuật thi công tường barrette 

2.2.2. Những yêu cầu kỹ thuật trong công tác chuẩn bị 

2.2.3. Công tác kiểm tra, chọn trạm cung cấp bê tông: 

2.2.4. Công tác gia công, lắp dựng, vận chuyển lồng  thép: 

2.2.5. Yêu cầu về giữ thành hố ñào: 

2.2.6. Định vị tim, trục tường barrette:  

2.2.7. Thi công tường dẫn:  

2.2.8. Đào tường barrette: 

2.2.9. Xác nhận ñộ sâu hố ñào và vệ sinh ñáy hố ñào: 
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2.2.10. Hạ tấm chặn và gioăng CWS : 

2.2.11. Công tác hạ lồng thép: 

2.2.12. Lắp ống ñổ bê tông (ống tremi): Giống như cọc khoan 

nhồi 

2.2.13. Đổ bê tông: 

2.2.14. Kiểm tra chất lượng tường barrette sau thi công: 

2.2.15. Một số vấn ñề kỹ thuật thường gặp trong thi công tường 

barrette: 

Một số vấn ñề tồn tại trên thực tế cần có biện pháp kiểm soát ñể 

nâng cao chất lượng như: sạt thành hố ñào trong quá trình ñào hoặc ñổ 

bê tông (V bê tông lý thuyết < 20% V bê tông thực tế); bê tông bảo vệ 

không ñảm bảo ñể lộ thép chủ; bê tông kém chất lượng (vận tốc sóng 

siêu âm không ñảm bảo <3000m/s) bị thấm; lồng thép hạ không xuống 

ñến cốt thiết kế, roăng su bị rách. 

2.3. Đối với mối nối liên kết giữa các ñốt tường barrette 

2.3.1. Mối liên kết bằng roăng cao su: 

2.3.2. Mối nối barrette bằng bản thép: 

2.4. Kỹ thuật thi công ñối với cột chống tạm: 

2.5. Kỹ thuật mối nối tại giao giữa cột chống tạm với dầm: 

2.6. Kỹ thuật công tác chèn vữa ñầu cột: 

2.7. Kỹ thuật công tác ván khuôn trên nền ñất: 

2.8. Kỹ thuật công tác thi công ñào ñất: 

2.9. Kỹ thuật thi công sàn móng tầng hầm: 

Trong quá trình thi công sàn móng thì việc thi công các lớp chống 

thấm mà ñặc biệt tại các vị trí xung quanh ñầu cọc, dọc tường barrette 

và công tác hút nước ngầm là khá quan trọng. Nếu không có giải pháp 

chống thấm phù hợp thì sau khi rút các giếng kim hút nước ngầm sẽ gây 

nên hiện tượng thấm nước tại các vị trí tiếp giáp giữa sàn móng với 
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tường barrette, tại các vị trí mạch ngừng thi công. 

2.10. Công tác chống thấm và một số công tác khác: 

Như ñã ñề cập ở trên thì công tác chống thấm tầng hầm là rất quan 

trọng vì hầu như toàn bộ các tầng hầm ñược thi công theo phương pháp 

topdown như hiện nay tại Vi ệt nam ñều bị thấm. Thấm có thể xuất hiện 

tại nhiều vị trí mà phổ biến là thấm tại bề mặt tường barrette, mối nối 

giữa các ñốt barrette, thấm tại ví trí tiếp giáp giữa tường barrette với sàn 

móng, thấm tại các vị trí mạch ngừng thi công.  

  

 

 

 

 

 

 

Hình 2.23: Thấm bề mặt, mối nối 

CHƯƠNG 3 

CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY, TIÊU CHU ẨN TRONG XÂY D ỰNG 

TẦNG HẦM T ẠI VI ỆT NAM VÀ M ỘT SỐ GIẢI PHÁP K Ỹ 

THUẬT XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG 

TOPDOWN 

3.1. Các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn áp dụng trong xây 

dựng tầng hầm tại Vi ệt Nam: 

3.2. Một số giải pháp kỹ thuật xử lý sự cố trong quá trình thi 

công topdown: 

3.2.1. Thi công cọc khoan nhồi: 
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3.2.1.1. Sụt lở thành hố khoan 

3.2.1.2. Các thiết bị thi công rơi vào hố khoan 

3.2.1.3. Khung cốt thép bị trồi lên, rơi lồng thép trong quá trình 

lắp dựng 

3.2.1.4. Nước vào trong ống ñổ 

3.2.1.5. Bê tông vào ống siêu âm 

3.2.1.6. Bê tông mũi cọc kém chất lượng 

 Nguyên nhân: 

- Cặn lắng tại mũi khoan vượt quá quy ñịnh. 

- Áp lực bê tông và thể tích bê tông tại mẻ ñổ ñầu tiên không ñủ 

lớn ñể ñẩy toàn bộ mùn khoan tại mũi lên trên. 

Biện pháp: 

- Trước khi ñổ bê tông phải thả nút bịt kín ống tại phểu ñổ. Số 

lượng xe bê tông chờ ñổ phải ít nhất 4 xe. Phểu ñổ bê tông phải sử dụng 

loại lớn (thể tích >0,5m3). Bê tông phải ñổ ñầy phểu rồi mới mở nắp 

ñáy phểu và sau ñó bê tông phải ñược ñổ liên lục ñảm bảo bê tông trong 

ống ñổ không bị gián ñoạn trong suốt thời gian ñổ bê tông của xe ñầu 

tiên (V>6m3). 

- Tiến hành thổi rửa 2 giai ñoạn, sau khi khoan xong và sau khi 

hạ lồng thép. Chiều dày lớp cặn lắng không ñược lớn hơn theo quy ñịnh 

(cọc chống: <5cm; cọc chống + ma sát: <10cm). 

Để giảm ñộ cặn lắng ñáy hố ñào, tác giả ñề xuất nên tiến hành 

công tác vệ sinh thổi rửa ñáy hố ñào cho cọc/barrette thành 02 lần: lần 1 

sau khi xác nhận ñộ sâu ñáy hố ñào và nạo vét ñáy hố ñào, lần 2 sau khi 

hạ lồng thép và lắp ống ñổ tremie. 
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Quy trình th ổi r ửa vệ sinh ñáy hố ñào: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                  

3.2.2. Thi công tường barrette: 

3.2.2.1. Biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa sự cố không hạ ñược lồng 

cốt thép ñến cốt thiết kế 

3.2.2.2. Biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa sự cố không rút ñược ống 

ñổ lên 

3.2.2.3. Biện pháp kỹ thuật ñảm bảo chất lượng bê tông của tường 

3.2.2.4. Biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa và xử lý sự cố tắc ống ñổ 

trong quá trình ñổ bê tông 

3.2.2.5. Đảm bảo chất lượng bentonite 

3.2.2.6. Thổi rửa hố ñào bằng phương pháp luân chuyển dung 

dịch Bentonite 

3.2.3. Thi công roăn cách nước (CWS): 

3.2.4. Thi công cột chống tạm: 

3.2.5. Thi công ván khuôn trên nền ñất: 

3.2.6. Thi công ñào ñất: 

3.2.7. Thi công chống thấm ñáy tầng hầm, tường barrette: 

Xác nhận ñộ 
sâu, nạo vét ñáy 

hố 

Xử lý cặn 
lắng lần 1 

Lắp 
dựng 
lồng 

Lắp 
dựng 

ống ñổ 
Xử lý cặn 
lắng lần 2 

Đổ 
bê tông 

Đạt 

Đạt 

Không ñạt 

Không ñạt 
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3.2.7.1. Công tác chống thấm ñáy tầng hầm 

3.2.7.2. Chống thấm cho tường barrette ñược thi công trong ñất 

3.2.8. Thi công ñài móng, móng và cột: 

3.2.9. Thi công rót vữa ñầu cột: 

 Các bước thi công rót vữa ñầu cột: 

Bước 1: Nghiệm thu bề mặt sửa chữa trước khi ghét cốt pha: 

Bước 2: Lắp ghép cốt pha chịu áp: 

Bước 3: Chuẩn bị vữa 

Bước 4: Quá trình rót, bơm vữa 

Bước 5: Giai ñoạn tăng áp 

Bước 6: Nghiệm thu, bàn giao 

3.2.10. Công tác hạ mực nước ngầm: 

3.2.10.1. Sử dụng rãnh và hố thu nước: 

Lưu lượng nước phải bơm khỏi hố ñào ñược tính theo công 

thức của Darcy:      Q= k.i.A         (3.1) 

Trong ñó : Q : Lưu lượng nước (m3/phút) 

   k : Hệ số thấm của ñất (m/s) 

   i =h/l : Gradien thuỷ lực 

   A : Tiết diện ngang của dòng thấm 

Lưu lượng Q cần ñược dự tính trước khi thi công ñể chuẩn bị 

thiết bị và các thiết bị và phương pháp bơm nước. 

3.2.10.2. Hạ mực nước ngầm bằng giếng lọc :  

Lưu lượng nước chảy vào hố ñào ñược tính gần ñúng theo công 

thức : 

       ( )3
1. .

.
24
mF h K mQ q F h= +      (3.2) 

 Trong ñó : q - lưu lượng lọc của 1 m2 hố ñào.(m3/m) phụ thuộc 

vào ñất ñá (cát hạt nhỏ lấy q=0,16; hạt trung q=0,24; hạt thô q=0,35) 
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  F - Diện tích hố ñào (m2) 

  hm - Lượng nước mưa trong ngày; 

  K1 - Hệ số dự phòng = 1,1÷1,3 

Khi  hố ñào có tường cừ vây xung quanh, lưu lượng nước chảy 

vào hố xác ñịnh theo công thức : ( )3

0 . . (2)mQ q U H h h= . (3.3) 

 Trong ñó q0 = 0,2÷1,3 : phụ thuộc vào ñộ dày lớp nước ngầm 

(ñộ cao cột nước áp lực H). 

  h - ñộ sâu chôn cừ. 

  U : Chu vi hố ñào.  

3.2.10.3. Hạ mực nước ngầm bằng ống kim lọc : 
Lưu lượng nước trong hệ thống kim lọc xác ñịnh theo công thức: 

                    ( )31,36.(2 ) .

lg lg

H S S k mQ sF
R

H

−=
−

      (3.4) 

Công thức này áp dụng cho sơ ñồ ống hình vòng khép kín. Đối 

với sơ ñồ bố trí theo ñường dùng công thức :  

                     ( )2
3( )H h lk mQ sR

−=        (3.5) 

Trong ñó : H - Độ dày của lớp nước ngầm (m). 

S - Mực nước cần hạ (m); h - Độ dày lớp nước còn lại (m) 

k - Hệ số lọc (m/ngày); R - Bán kính hoạt ñộng của kim lọc (m) 

F - Diện tích xung quanh vùng kim lọc (m2) 

l - Chiều dài chuỗi kim lọc (m) 

Bán kính hoạt ñộng của kim xác ñịnh theo công thức của Cusakin:  

                             R = 575S.H.k                                                     (3.6) 
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CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG VÀ CẢI TI ẾN PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

TOPDOWN CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH 

THÀNH PH Ố ĐÀ NẮNG 

4.1. Giới thi ệu quy mô công trình Trung tâm Hành chính TP. 

Đà Nẵng: 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.1: Phối cảnh công trình Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng 

Tên dự án: Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. 

Chủ ñầu tư: Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng. 

Tổng vốn ñầu tư: 1.731.876.592.000 ñồng. 

- Địa ñiểm xây dựng:  

Vị trí: Trung tâm  hành chính thành phố Đà Nẵng ñược xây 

dựng trên khu ñất tại số 24 ñường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng. 

Phía Bắc giáp  : Đường Lý Tự Trọng 

Phía Tây giáp  : Bảo tàng lịch sử và ñường quy hoạch 

Phía Đông giáp  : Đường Trần Phú 

Phía Nam giáp  : Đường Lê Văn Duyệt 

- Quy mô xây dựng: 
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+ Loại công trình, cấp: ñặc biệt. 

+ Chức năng: làm nơi làm việc của các Sở, ban ngành và các cơ 

quan hành chính thành phố Đà Nẵng. 

Kiến trúc công trình 

Công trình có chiều cao 166,8m, gồm 34 tầng và 2 tầng hầm, 

tổng diện tích sàn là 65.234 m2 và ñược chia làm 4 phần: 

- Phần ngầm: gồm 2 tầng hầm, diện tích sàn 15.896 m2 

- Phần ñế: gồm  4 tầng, diện tích sàn 14.080 m2.  

- Phần tháp: gồm từ tầng 5 ñến tầng 31 dùng ñể bố trí văn 

phòng làm việc, các phòng họp nhỏ, tầng 32 là tầng kỹ thuật, tầng 33 bố 

trí nhà hàng xoay, tầng 34 là không gian vọng cảnh, phòng máy và 

phòng kỹ thuật thang máy 

Kết cấu công trình: 

- Móng sử dụng cọc khoan nhồi và tường barrette. 

- Phần thân: Sử dụng hệ kết cấu khung kết hợp lõi bằng bê tông 

cốt thép ñổ toàn khối M400. 

4.2. Phân tích các biện pháp thi công tầng hầm có thể ñối với 

công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng: 

 Phân tích các cơ sở ñể lựa chọn phương án: 

 - Đặc ñiểm kết cấu: 

 - Đặc ñiểm ñịa chất:  

- Tình hình thực tế thi công cột tạm: 

 - Bảng so sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật giữa các phương án: 

- Kiểm tra khả năng chịu lực, chuyển vị của tường vây, cột 

chống tạm theo phương pháp semi topdown: Sử dụng phần mềm plaxis 

ñể tính toán.  

4.3. Lựa chọn phương pháp thi công tối ưu ñối với tầng hầm 

công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng: 
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Qua các ñặc ñiểm nêu trên, chúng tôi quyết ñịnh chọn phương 

án thi công semi topdown kết hợp bottom up là hợp lý nhất ñối với 

việc thi công phần ngầm công trình Trung tâm Hành chính thành phố 

Đà Nẵng mặc dù phương án này kinh phí nhiều phương án semi 

topdown khoảng 1,6 tỷ, vì: 

- Lựa chọn thi công bottom up tại khu vực lõi chính vì toàn bộ 

cột, vách lõi chính không trùng với vị trí cọc nhồi nên việc bố trí cột 

tạm ñể thi công topdown là rất khó khăn, mật ñộ cốt thép vách dày (2 

lớp φ32, a100) và tải trọng vách lõi lớn nên công tác rót vữa sika ñầu 

vách khó kiểm soát, rất khó ñảm bảo chịu lực sau này.  

- Lựa chọn thi công semi topdown tại các khu vực còn lại (dọc 

theo tường barrette) vì rất nhiều cột chống tạm bị nghiêng tại cốt cách 

mặt ñất tự nhiên khoảng 2-3m nên khó có thể thi công topdown ñược. 

Mặt khác, thi công hệ dầm sàn tại khu vực này theo phương pháp semi 

topdown nhằm giảm bớt khối lượng ñất phải ñào moi ñồng thời tạo 

ñược liên kết cứng giữa tường barrette với dầm sàn tầng hầm 1 trước 

khi ñào ñất lõi nhằm ñảm bảo chuyển vị của tường.  

Các bước thi công chính:  

- Bước 1: Đào ñất ngoài tầng hầm ñến -2.0m. 

- Bước 2: Đào ñất trong tầng hầm ñến -6.2m 

- Bước 3: Thi công dầm sàn tầng hầm 1, cột tầng hầm 1 và dầm 

sàn tầng 1 (không thi công khu vực lõi). 

- Bước 4: Thi công hệ thống giằng chống tạm tại các khu vực 

thông tầng. 

- Bước 5: Thi công hệ cọc nhồi ñường kính 300 xung quanh 

khu vực lõi. 

- Bước 6: Đào ñất ñến -10.5m. 

- Bước 7: Thi công ñài móng, sàn móng tầng hầm B2 (không 

thi công khu vực lõi). 
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- Bước 8: Đào ñất ta luy ñến cao ñộ ñáy lõi -15,8m. 

- Bước 9: Thi công ñài móng lõi tại cốt -15,8m. 

- Bước 10: Đào ñất khu vực lõi cốt 12,8m. 

- Bước 11: Thi công ñài móng lõi tại cốt -12,8m. 

- Bước 12: Thi công cột, vách tại khu vực lõi từ dưới lên và kết 

nối với dầm sàn tầng hầm 2, hầm 1 và tầng 1. 

4.4. Một số kết quả thu ñược trong thực tế qua việc xử lý các 

xự cố trong thi công tầng hầm công trình Trung tâm Hành chính 

thành phố Đà Nẵng:  

4.4.1. Biện pháp xử lý khuyết tật tường barrette: 

4.4.1.1. Đối với những lỗ bục nhỏ và nằm trong phạm vi cốt ñáy 

móng: Như tại mối nối ñốt barrette số 106& 107, 47& 48. 

 + Đục tỉa lỗ bục sao cho vừa vặn với ống thép. 

 + Đóng chặn ống thép vào lỗ. 

 + Dùng phụ gia ñông kết nhanh bít kín khoảng hở giữa ống và 

tường barrette. 

 + Bịt miệng ống thép bằng nút bịt. 

 + Dọn vệ sinh, lắp dựng ván khuôn, cốt thép xung quanh lỗ bục 

và ñổ bê tông (ñối với lỗ bục có cốt tại cốt ñáy móng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.13: Mặt bằng bố trí mốc quan trắc chuyển vị tường vây 

Ống thép luồn vào lỗ bục 
barrette 
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4.4.1.2. Đối với lỗ bục lớn và không nằm trong phạm vi cốt ñáy 

móng: Như tại mối nối ñốt barrette số 100&101, 88&89: 

  + Dừng ngay ñào ñất và lấp ñất bù vào vị trí ñã ñào. 

   + Thi công cọc xi măng ñất áp sát bên ngoài tường vây tại vị trí 

bị bục từ tim ra mỗi bên khoảng 1m, chiều sâu phải sâu hơn tầng hầm 

và cắm vào lớp sét. 

 + Sau khi xử lý xong mặt ngoài, tiến hành ñào ñất tầng hầm trở 

lại ñể lộ ra khe hở giữa hai ñốt. Làm vệ sinh sạch bề mặt tường tiếp 

giáp, khoan cấy thép liên kết giữa hai ñốt, sau ñó cho lắp cốt thép, cốt 

pha và ñổ bê tông trụ ốp dọc theo mối nối.  

- Kết quả thực tế ñã xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.14: Mối liên kết giữa hai ñốt barrette 100& 101 bị lệch 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.15:  Xử lý mối liên kết bị hở giữa hai cọc barrette 100& 101 

Mối nối barrette 
bị lệch 
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4.4.1.3. Đối với những vị trí tường barrette mà kết quả siêu âm 

không ñạt: 

 Biện pháp xử lý là khoan bổ sung cọc xi măng ñất áp sát bên 

ngoài tường vây tại vị trí các mặt cắt siêu âm cọc bị khuyết tật nhằm 

mục ñích cố kết ñất bên ngoài, ngăn cản nước ngầm không tiếp xúc trực 

tiếp với tường vây. Chiều sâu cọc xi măng ñất xử lý nên sâu hơn mặt cắt 

cọc bị khuyết tật và cắm vào lớp sét. 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.16: Xử lý ñốt barrette 97 

4.4.2. Biện pháp xử lý gia cố ñất ñào tại các ñốt góc: 

Qua thực tế thì tại các ñốt góc việc thi công ñào ñất rất khó khăn, 

thường bị sụp miệng thành hố ñào. Do ñó, trên thực tế ñã thi công tại 

Trung tâm Hành chính thành phố là phải gia cố tại các góc lồi bằng cọc 

vữa xi măng ñất, chiều sâu cọc vữa sâu hơn chiều sâu móng và cắm vào 

lớp ñất sét. Số lượng khoảng 06- 09 cọc tại mỗi góc. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.17: Mặt bằng cọc gia cố ñốt góc số 8, 103 

4.4.3. Biện pháp xử lý cột chống tạm bị nghiêng: 
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- Tiến hành chống phụ tại 4 vị trí xung quanh trụ bị nghiêng sau 

khi ñã thi công xong bê tông lót móng. 

- Đục tỉa lớp bê tông bảo vệ của cọc tại phạm vi ñài móng sao 

cho uốn ñược thép neo vào ñài của cọc. 

- Khoan cấy thép 2 lớp theo chu vi cọc tại phạm vi ñài, số lượng 

30 thanh φ20, dài 1m.  

- Lắp dựng cốt thép ñài và ñổ bê tông ñài ñến cốt dưới ñáy sàn 

móng. 

- Sau ñó bê tông ñài ñạt 75% cường ñộ thì mới tiến hành phá bỏ 

bê tông thừa của cọc nhồi. 

- Lắp dựng thép, ván khuôn và ñổ bêtông trụ (có neo sẵn thép 

của sàn móng). Sau cùng mới ñổ bê tông sàn móng. 

 

 

 

 

 

Hình 4.20: Khoan cấy thép vào cọc 

 

4.4.4. Biện pháp chống thấm tường barrette: 

a. Sửa chữa các vị trí khuy ết tật:  

b. Xử lý chống thấm khe nối tại vị trí ti ếp giáp giữa 2 ñốt 

tường Barret:  

c. Chống thấm toàn bộ vách tường tầng hầm:  
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Hình 4.24: Trước và sau xử lý chống thấm  

 

Hình 4.23: Phun nước vệ sinh và phun chống thấm  
 

4.4.5. Biện pháp xử lý cừ lasen bổ sung: 

 Để thi công khu vực lõi thì trong biện pháp ñã thi công cọc nhồi 

ñường kính nhỏ φ300 vây xung quanh. Tuy nhiên khi ñào ñất ñến cốt 

ñáy lõi tại cốt -15,8m thì xuất hiện hiện tượng: Các giếng kim bị nghẽn 

liên tục không hút ñược do cát quá mịn chảy qua lưới lọc, dưới áp lực 

của nước ñã làm xói phần ñất giữa các cọc vì giữa các cọc không kín. 

Do ñó, ñể xử lý vấn ñề trên, thực tế ñã ñưa ra giải pháp như sau: 

- Ép bổ sung cừ lasen xung quanh khu vực lõi thấp (cốt -

15,8m). 

- Đào rãnh kích thước 400x400mm xung quanh lõi thấp. Bố trí 

thêm các bi giếng dọc trên rãnh, cách khoảng 6m. Tại các giếng ñược 

bố trí các máy bơm và hút nước liên tục.  

- Sau khi ép cừ lasen xong thì lượng nước, bùn cát giảm chảy 

vào và ñã tập trung thi công phần móng lõi tháp hoàn thành tốt. 

- Rút cừ lasen và thi công ñài lõi cao (cốt -12,8m). 

Kết quả sau khi xử lý ñã thi công hoàn thành tốt toàn bộ phần lõi chính 

của công trình Trung tầm Hành chính thành phố Đà Nẵng. 
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Hình 4.25: Khoảng hở giữa cọc nhồi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Hình 4.26: Bổ sung cừ lasen, rãnh thu nước 

4.4.6. Biện pháp xử lý khuyết tật tại mũi cọc khoan nhồi khi thí 

nghiệm siêu âm phát hiện hoặc khi khoan kiểm tra tiếp xúc giữa mũi 

cọc và ñất nền có lớp mùn lớn vượt quá quy ñịnh: 

24 
 
  Quy trình thổi rửa, phun vữa xi măng mũi cọc:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Đặt ống bơm vữa vào lồng cốt thép chịu lực và thi 

công bê tông cọc nhồi: 

Bước 2: Khoan thủng ñáy cọc theo ống ñặt sẵn: 

Bước 3: Dùng nước áp lực cao thổi sạch mùn khoan ñáy cọc: 

Chu trình 1 : Xói rửa nước áp lực cao 

      Khi các ống thép ñã ñược khoan thủng ñáy thì tiến hành ñưa 

ñầu xói nước theo ống thép chờ sẵn xuống ñáy cọc, bơm nước áp lực 

cao xuống ñáy cọc với áp lực khoảng 200 atm, tia nước sẽ phá vỡ phần 

bê tông và bùn ñất dưới ñáy cọc. 

Chu trình 2: Xói rữa bằng khí nén, bơm nước áp lực thấp. 

      Việc xói rửa nước ñược tiến hành với 2 ống ñối diện nhau có 

thể bơm nước áp lực thấp vào 1 ống và dùng khí nén áp lực cao vào ống 

ñối diện sau ñó lại ñổi lại.cần phải xoay ñều theo vòng tròn ñầu xói 

nước ñể ñảm bảo làm sạch xung quanh ñáy cọc.  

Khi kiểm tra thấy nước ñi lên không còn màu ñen của bùn cát 

thì lúc ñó công tác thổi rửa ñã làm sạch ñáy cọc thì ta tiến hành bơm 

vữa xi măng. 

Bước 4: Bơm vữa xi măng vào ống 1 cho ñến khi vữa lên            

ống 2.  

Bước 5: Bịt một ñầu ống và tiếp tục bơm vữa ñến khi ñủ áp.  
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KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Qua thực tế thi công và kết quả ñạt ñược sau khi xử lý một số 

sự cố tại công trình Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng thì ñối 

với thi công tầng hầm theo phương pháp topdown cần phải: 

- Tùy theo tình hình ñịa chất, mặt bằng, ñặc ñiểm kết cấu của 

từng công trình chúng ta có thể lựa chọn linh hoạt giữa các phương án 

thi công có thể là topdown hoặc semi-topdown hoặc bottom up hoặc kết 

hợp giữa semi-topdown với bottom up… sao cho phù hợp và hiệu quả. 

- Gắn mốc ño lún, chuyển vị tường barrette và công trình lân 

cận trong suốt quá trình thi công ñào ñất tầng hầm. 

- Chọn lựa nhà thầu thi công phải là nhà thầu có năng lực thực 

sự (ñược ñánh qua thực tế ñã từng thi công tối thiểu 2 công trình, ñạt 

kết quả tốt).  

- Roăn cách nước (CWS) sử dụng ñể liên kết barrette ta nên sử 

dụng loại roăn cao su, ñảm bảo các thông số kỹ thuật: tỷ trọng (1100 

kg/m3 ± 5%), ñộ cứng shore A (>60 IRHD), ñộ bền kéo ñứt (>20 

N/mm2), ñộ dãn dài khi ñứt (>450%). 

- Chiều sâu roăn phải dài bằng chiều dài barrette, chiều dài 

barrette phải lớn hơn chiều sâu tầng hầm 2,5- 3 lần và cắm vào lớp sét 

tốt tối thiểu 1,2m. Bề rộng ñốt barrette không nên lớn hơn 5,2m, bề dày 

<1,2m và thể tích mỗi ñốt <150m3. 

- Đối với tường barrette tại các vị trí góc không nên thiết kế 

barrette có góc vuông mà nên vát góc (thiết kế góc tù). 

- Áp dụng các phương pháp xử lý bục tường barrette, chống 

thấm tường barrette bằng vật liệu PU SL-669 và Greenseal 200 như ñã 

nêu trên ñối với các công trình tương tự. 

  Ngoài ra, do thi công dưới sâu, dễ xảy ra sự cố cho bản thân 

công trình và các công trình liền kề. Vì vậy, công việc thiết kế, thi công, 
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giám sát thi công phải ñược ñặc biệt coi trọng và ñể nâng cao ñược chất 

lượng trong việc thi công tầng hầm theo phương pháp topdown ngoài 

việc tuân thủ một số yêu cầu trên còn yêu cầu ñối chỉ huy trưởng phải là 

người có kinh nghiệm, chuyên ngành phù hợp, cán bộ kỹ thuật phải am 

hiểu công việc, bám sát công trường   

2. Kiến nghị 

- Không nên sử dụng ñộc lập cọc khoan nhồi ñường kính nhỏ 

ñể làm tường vây tại khu vực có mực nước ngầm cao. 

- Nên áp dụng phương pháp bơm vữa gia cố mũi cọc ñể tăng 

khả năng chịu tải của cọc nhồi ñối với các công trình cao tầng.  

- Khi thiết kế cần tính toán khả năng chịu lực của tường vây 

trong các giai ñoạn thi công, tính toán khả năng chịu lực của các sàn 

tầng hầm mà ñặc biệt sàn nắp (sàn cốt ±0.00).  

- Áp dụng siêu âm và ñặt ống siêu âm ñối với tường barrette là 

100% ñể phát hiện và có biện pháp xử lý khuyết tật barrette kịp thời. 

- Đề nghị Bộ xây dựng sớm ban hành tiêu chuẩn ñối với việc thi 

công tường barrette, tầng hầm theo phương pháp topdown. 


