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Tóm tắt: 
 

Trong bài báo này, một mô hình số dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) được sử dụng 
để phân tích ứng xử đến ứng xử của nền đắp lên nền đất yếu có sử dụng cọc bê tông cốt thép 
(BTCT) kết hợp vải địa kỹ thuật (GRPE). Cả hai phương pháp số 2D và 3D với phần mềm 
PLAXIS 2D and PLAXIS 3D Tunnel đều được sử dụng để phân tích ứng xử của khối GRPE cả 
trong và sau khi xây dựng. Ảnh hưởng chiều cao khối đắp H tới ứng xử của khối GRPE đặc 
trưng bởi ứng suất thẳng đứng trong khối đất yếu σs, độ lún lệch ΔS, hệ số tập trung ứng suất n 
sẽ được thảo luận trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu là bài học kinh nghiệm cho các kỹ 
sư thiết kế, nhà nghiên cứu khi thiết kế, nghiên cứu ứng dụng giải pháp GRPE trong xử lý nền 
đất yếu. 
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Abstract: 
 

In this paper, a numerical model based on the finite element method (FEM) is used to analyse the 
behaviour of piled embankments on soft soils reinforced with geosynthetic (GRPE). Both 2D and 
3D numerical methods (PLAXIS 2D and PLAXIS 3D Tunnel respectively) have been employed 
to investigate the behaviour of piled embankments during and after construction. The influence 
of embankment height H on the performance of GRPE like vertical stress on soft soil, differential 
settlements, stress concentration ration has been introduced in this work. The results of the study 
are lessons for design engineers and researchers in designing and researching application of 
GRPE solutions to soft soil.  
 

         Key words:  Pile; Embankment height; Embankment; Settlement; Finite element method.   

 

 


