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Tóm tắt: 
 

Bài báo này phân tích các nguyên nhân và yếu tố phát sinh sự nghiêng và lún của công trình khi 
có một hố đào ở bên cạnh. Các vấn đề thường gặp trong thực tế như ảnh hưởng của khoảng cách 
từ công trình đến mép hố đào, bề rộng và độ sâu hố đào, suy giảm độ cứng hệ chống vách, biện 
pháp thi công bơm nước, thi công hố móng đến ổn định của công trình hiện hữu được đưa vào 
xem xét một cách cẩn thận. Mô hình tòa nhà trên nền móng băng được lập và hiệu chuẩn trên 
một địa chất có thực, với mục tiêu dự báo bằng mô hình phương pháp số, sử dụng phần mềm 
Plaxis 2D V8.5 và được hiệu chuẩn theo số liệu thực. Các kết quả khác biệt có thể giúp dự báo 
sự cố hố đào để đơn vị thi công tham khảo.       
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Abstract: 
 

This article analyses factors and causes of tilt and settlement of existing buildings due to a deep 
excavation in their vicinity. Many conventional problems in reality like effects of distance from 
building to excavation on existing buildings, effects of width and depth of excavation, degraded 
stiffness of shoring system, procedure of construction on stability of existing buildings etc. are 
tentatively taken into account. A model of building on strip footing using Plaxis 2D V8.5 is 
established and calibrated to real condition of soil properties. Results obtained from this study 
suggest a tool for predicting damages caused by excavation near existing buildings and help 
constructors to refer to in practice.              
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