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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, để đáp ứng 

nhu cầu về nhà ở và thương mại - dịch vụ, tại các đô thị lớn của nước 

ta nhà cao tầng cũng đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ cả về số 

lượng, quy mô cũng như chiều cao tầng. Tại từng khu vực khác nhau 

thì quy mô xây dựng nhà cao tầng và điều kiện địa chất cũng rất khác 

nhau. Giải pháp kết cấu móng cho các công trình nhà cao tầng ở nước 

ta hiện nay phổ biến là móng cọc (đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ), loại móng 

có sửc chịu tải lớn và độ lún của nền đất nhỏ có thể đáp ứng với quy 

mô của tất cả các loại công trình xây dựng hiện nay. 

Trong tính toán thiết kế nhà cao tầng, tải trọng công trình rất 

lớn, vì vậy, cấu tạo đài móng cũng rất lớn. Việc tính toán, thiết kế thực 

tế hiện nay, khá nhiều trường hợp khi tính toán về áp lực xuống cọc, 

nội lực trong đài cọc, độ lún,... chưa được người thiết kế quan tâm đến 

độ cứng của đài cọc (do quan niệm đài cọc là cứng tuyệt đối) vì vậy 

ảnh hưởng đến kết quả tính toán, sự làm việc thực tế của cọc và đài 

cọc. 

Việc tính toán ảnh hưởng của đất nền dưới đáy đài vẫn đang 

được quan tâm nghiên cứu, đặc biệt đối với đài móng kích thước lớn 

thường gặp trong các công trình nhà cao tầng hiện nay. Việc phân tích 

những ảnh hưởng của đất nền dưới đáy đài móng khối lớn góp phần 

giúp cho việc tính toán thiết kế móng tối ưu hơn về kĩ thuật và kinh tế.  

Việc phân tích những ảnh hưởng của kích thước đài cọc (chiều 

cao, chiều rộng, chiều dài) và đất nền dưới đáy đài móng có kích thước 
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lớn có ý nghĩa thực tiễn. Do vậy đề tài nghiên cứu đề tài là cần thiết. 

Để xem xét ảnh hưởng của kích thước (chiều cao, chiều dài, 

chiều rộng) đài cọc và đất nền dưới đáy đài móng có kích thước lớn 

đối với các thông số áp lực xuống cọc, độ lún của nền đất dưới mũi 

cọc, nội lực trong đài cọc, phương pháp phần tử hữu hạn được xem là 

phương pháp hữu hiệu và thuận tiện sử dụng nhất. 

Với đề tài “Phân tích kết quả tính toán đài cọc có kích 

thước lớn bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, học viên phân tích 

phân tích ảnh hưởng của kích thước (chiều cao, chiều dài, chiều rộng) 

đài móng lớn và ảnh hưởng của đất nền dưới đáy đài đối với các thông 

số áp lực xuống cọc, độ lún của nền đất dưới mũi cọc, nội lực trong 

đài cọc trong điều kiện địa chất cụ thể, thông qua việc sử dụng phần 

mềm Plaxis. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) - sử dụng 

phần mềm Plaxis nhằm xem xét về  các thông số nội lực trong đài cọc, 

áp lực xuống cọc, độ lún của nền đất dưới mũi cọc trong kết cấu móng 

cọc có kích thước lớn ở các khía cạnh sau: 

- Ảnh hưởng của chiều cao đài cọc; 

- Ảnh hưởng của bề rộng đài cọc; 

- Ảnh hưởng của đất nền dưới đáy đài cọc. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Đài cọc bê tông cốt thép có kích thước 

lớn; 

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi đài 

móng bê tông cốt thép có kích thước lớn xây dựng tại khu vực 

TP.HCM. 

4. Phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của 

đề tài 

a) Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tổng hợp, thu thập số liệu về khảo sát địa chất 

công trình, hồ sơ thiết kế sơ bộ của dự án; 

- Phương pháp PTHH: mô hình đài cọc - cọc - đất nền cùng 

làm việc đồng thời và giải bài toán bằng phần mền plaxis; 

- So sánh, nhận xét rút ra kết luận. 

b) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài có thể là một tài liệu tham khảo trong công tác tính toán, 

thiết kế móng có kích thước lớn cho nhà cao tầng tại TP.HCM và các 

công trình có điều kiện địa chất tương tự.  

Những ảnh hưởng của chiều cao và chiều rộng đài móng có 

kích thước lớn đối với các thông số nội lực trong đài cọc, áp lực xuống 

cọc, độ lún của nền đất dưới mũi cọc, đây là một cơ sở để lựa chọn 

kích thước đài phù hợp. 

Khi tính toán thiết kế các công trình có đài cọc kích thước lớn các kỹ 

sư có thể lựa chọn trường hợp nào kể đến sự làm việc của đất nền 

dưới đáy đài, từ đó có thể lựa chọn giải pháp tính toán để kết quả 
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tính toán được chính xác, đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật và kinh 

tế cho công trình. 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ ĐÀI CỌC KÍCH THƯỚC LỚN VÀ TÌNH 

HÌNH SỬ DỤNG ĐÀI CỌC KÍCH THƯỚC LỚN TẠI TP.HCM 

1.1. Tổng quan về đài cọc bê tông cốt thép có kích thước lớn 

1.2. Tình hình sử dụng móng cọc trong xây dựng công trình dân 

dụng tại khu vực Quận 2, TP.HCM 

1.3. Tổng quan về các phương pháp tính toán đài cọc 

1.3.1.Tính toán đài cọc theo phương pháp giải tích  

1.3.2.Tính toán đài cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

1.4. Kết luận chương 1  

Với sự phát triển của nhà cao tầng hiện nay thì móng khối lớn ngày 

càng được sử dụng nhiều nên móng có kích thước lớn không còn quá 

đặc biệt mà ngày càng trở nên thông dụng. Vì vậy, việc khảo sát sự 

ảnh hưởng của kích thước đài cọc (chiều cao, chiều rộng) và đất nền 

dưới đài đối với đài móng kích thước lớn là cần thiết. Các thông số 

như nội lực đài cọc, phản lực đầu cọc, độ lún ít nhiều bị ảnh hưởng 

bởi các yếu tố chiều rộng đài, chiều cao đài và đất nền dưới đài tuy 

nhiên trong tính toán thông thường không quan tâm hoặc phương pháp 

tính toán còn có một số hạn chế không không phản ánh được chính 

xác. Để khảo sát những ảnh hưởng của chiều rộng đài, chiều cao đài 

và đất nền dưới đài móng có kích thước lớn đến thông số như nội lực 

đài cọc, phản lực đầu cọc, độ lún, học viên sử dụng phương pháp 

PTHH để mô tả phân tích các bài toán ảnh hưởng của chiều rộng đài, 
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chiều cao đài và đất nền dưới đài móng có kích thước lớn của một 

công trình nhà cao tầng thực tế tại TP.HCM, từ đây đưa ra các kết luận 

về sự ảnh hưởng này trong đài cọc kích thước lớn giúp cho tính toán 

thiết kế đảm bảo các yếu tố kĩ thuật và kinh tế cho công trình. 

Chương 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

VỀ TÍNH TOÁN ĐÀI CỌC CÓ KÍCH THƯỚC LỚN  

2.1. Tính toán đài cọc bằng phương pháp giải tích 

2.1.1. Tính toán áp lực tác dụng lên đầu cọc 

a) Áp lực tác dụng xuống cọc trong trường hợp đài cọc dưới 

một cột 

b) Áp lực tác dụng xuống cọc trong trường hợp đài cọc dưới 

hai cột 

c) Áp lực tác dụng xuống cọc trong trường hợp đài cọc dạng bè 

d) Kiểm tra điều kiện áp lực tại mặt phẳng mũi cọc 

2.1.2. Kiểm tra độ lún móng 

Điều kiện kiểm tra lún của công trình trên nền móng cọc như sau: 

S ≤ Sgh                         (2.12) 

∆S/L ≤ ∆Sgh/L 

Trong đó: 

S là độ lún tuyệt đối tính toán, (cm); 

ΔS/L là độ lún lệch tương đối tính toán; 

Sgh là độ lún tuyệt đối giới hạn, (cm); 

ΔSgh/L là độ lún lệch tương đối giới hạn; 

2.1.3. Tính toán nội lực đài cọc 



6 

a) Tính toán nội lực đài cọc dưới một cột 

b) Tính toán nội lực đài cọc dưới hai cột 

2.2. Tính toán đài cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn, sử 

dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation 

2.2.1.Tổng quan về phần mềm Plaxis 3D Foundation 

2.2.2.Cơ sở lý thuyết của Plaxis 3D Foundation  

2.2.3.Các mô hình tính toán đất nền trong Plaxis 3D Foundation 

 Mô hình Mohr – Coulomb (MC) 

 Mô hình Linear Elastic 

 Mô hình Hardening – Soil (HS) 

 Mô hình đất mềm – Soft Soil model (SS) 

Mô hình từ biến của đất mềm – Soft Soil creep (SSC) 

2.2.4.Các thông số cơ bản trong Plaxis 3D Foundation  

2.3. Kết luận chương 2 

Trong tính toán thiết kế nền móng công trình hiện nay có rất 

nhiều phương pháp tính toán. Mỗi phương pháp tính toán có những ưu 

điểm, nhược điểm riêng và có quan niệm tính khác nhau.  

Ngày nay, việc các phần mềm tính toán kết cấu móng dựa trên 

phương pháp PTHH được ứng dụng nhiều đã giúp cho việc tính toán 

được dễ dàng hơn, qua đó tiết kiệm thời gian. Trong tính toán nền 

móng công trình, phần mềm Plaxis 3D Foundation là một trong những 

phần mềm được ứng dụng nhiều hiện nay. 

Plaxis 3D Foundation là một công cụ tính toán dựa trên 

phương pháp PTHH tương đối mạnh hiện nay để mô phỏng và giải 

quyết bài toán thuộc lĩnh vực địa kỹ thuật với nhiều dạng công trình 
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khác nhau tương đối hiệu quả.  

Kết quả tính toán phụ thuộc rất nhiều vào các thông số đầu 

vào nhập trên phần mềm. Vì vậy, khi mô phỏng tính toán cần thận 

trọng trong việc lựa chọn các thông số hợp lý và mô hình đất nền phù 

hợp. 

Có thể sử dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn (FEM) 

mà cụ thể ở đây là phần mềm Plaxis 3D để mô phỏng bài toán đài cọc 

kích thước lớn trong công tác phân tích kết quả tích toán đài cọc móng 

khối lớn để phục vụ cho việc học tập và  nghiên cứu. 

Mô hình Mohr - Coulomb trong Plaxis được dựa trên ý tưởng 

của qui luật cân bằng đàn - dẻo với ngưỡng cố định không bị tác động 

bởi biến dạng dẻo và trong trạng thái ứng suất của một điểm nằm trong 

mặt ngưỡng đàn hồi thuần túy. Không có qui luật tái bền hay hóa mềm 

yêu cầu với mô hình Mohr - Coulomb. Mô hình này tương đối đơn 

giản dễ sử dụng, thường dùng để tính toán gần đúng các ứng xử ở giai 

đoạn đầu của đất với 5 thông số cơ bản. 

Chương 3 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN MÓNG CỌC CÓ KÍCH 

THƯỚC LỚN DỰ ÁN CHUNG CƯ CAO TẦNG THƯƠNG MẠI 

– DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG CITIESTO  QUẬN 2, TP.HCM 

3.1. Giới thiệu Dự án Chung cư cao tầng thương mại – dịch vụ - 

văn phòng CitiEsto Quận 2, TPHCM 

3.1.1.Sơ bộ về quy hoạch và kiến trúc công trình  

3.1.2.Số liệu về địa chất khu vực xây dựng 

3.1.3.Giải pháp nền móng cho công trình 
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3.1.4.Kết quả tính toán nội lực xuống móng - phần kết cấu bên 

trên 

3.2. Phân tích ảnh hưởng của chiều cao đài cọc và đất nền dưới 

đáy đài đến các thông số áp lực đầu cọc, độ lún và nội lực đài cọc 

bằng phương pháp giải tích 

3.2.1.Phân tích ảnh hưởng của chiều cao đài cọc đến các thông số 

áp lực đầu cọc, độ lún và nội lực đài cọc 

3.2.2.Phân tích ảnh hưởng của đất nền dưới đáy đài cọc đến các 

thông số phản lực đầu cọc, độ lún và nội lực đài cọc  

3.3. Phân tích ảnh hưởng của chiều cao đài cọc, bề rộng đài và địa 

chất dưới đáy đài đến các thông số áp lực đầu cọc, độ lún và nội 

lực đài cọc bằng phương pháp PTHH, sử dụng phần mềm Plaxis 

3D Foundation 

3.3.1.Phân tích ảnh hưởng của chiều cao đài cọc bằng phần mềm 

Plaxis 3D Foundation  

3.3.2.Phân tích ảnh hưởng của bề rộng đài cọc đến phản lực đầu 

cọc và nội lực đài bằng phần mềm Plaxis 3D Foundation 

3.3.3.Phân tích ảnh hưởng của đất dưới đài cọc đến các thông số 

phản lực đầu cọc, độ lún và nội lực đài bằng phần mềm Plaxis 3D 

Foundation 

3.4. Tổng hợp kết quả tính toán 
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Bảng 3.25. Bảng tổng hợp kết quả tính toán phản lực đầu cọc  

theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổi chiều cao đài cọc 

Vị 

trí 

cọc 

Kết quả tính toán phản lực đầu cọc (kN) 

Trường hợp 1 

hđ = 2m 

Trường hợp 2 

hđ = 2,2m 

Trường hợp 3 

hđ = 2,4m 

Trường hợp 4 

hđ = 2,6m 

Trường hợp 5 

hđ = 2,8m 

Trường hợp 6 

hđ = 3m 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

1 2326,4 1856,7 2353 1865,3 2379,5 1873,4 2406 1881,5 2432,6 1889,5 2459,1 1897,4 

2 2400,5 1892,7 2433 1900,5 2465,4 1907,9 2497,9 1915,3 2530,4 1922,8 2562,8 1930,0 

3 2474,6 1908,1 2513 1915,0 2551,4 1921,1 2589,7 1927,0 2628,1 1933,3 2666,5 1939,5 

4 2548,7 2007,2 2593 2014,6 2637,3 2021,3 2681,6 2027,9 2725,9 2035,1 2770,2 2041,9 

5 1687,6 1465,1 1691,9 1477,6 1696,2 1490,5 1700,5 1503,0 1704,8 1515,7 1709,1 1528,2 

6 1761,6 1479,5 1771,9 1491,8 1782,1 1504,8 1792,3 1518,1 1802,6 1531,4 1812,8 1544,3 

7 1835,7 1588,5 1851,9 1600,8 1868 1613,6 1884,2 1626,7 1900,4 1640,0 1916,5 1653,4 

8 1909,8 1811,1 1931,9 1824,1 1954 1836,8 1976 1849,5 1998,1 1861,9 2020,2 1874,5 

9 1048,7 541,4 1030,8 557,2 1012,8 572,2 994,9 587,5 977 602,5 959,1 618,1 

10 1122,7 594,5 1110,8 608,1 1098,8 621,7 1086,8 636,0 1074,8 650,1 1062,8 665,3 

11 1196,8 919,9 1190,8 936,9 1184,7 953,9 1178,6 971,4 1172,6 988,3 1166,5 1005,9 

12 1270,9 1372,9 1270,8 1384,3 1270,6 1395,4 1270,5 1406,7 1270,4 1417,7 1270,2 1428,4 

Tổng 21584,0 17437,6 21742,8 17576,2 21900,8 17712,6 22059 17850,6 22217,7 17988.3 22375,8 18126,9 
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Bảng 3.26. Bảng tổng hợp kết quả tính toán độ lún móng  

theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổi chiều cao đài cọc 

 Kết quả tính toán độ lún móng 

Trường hợp 1 

hđ = 2m 

Trường hợp 2 

hđ = 2,2m 

Trường hợp 3 

hđ = 2,4m 

Trường hợp 4 

hđ = 2,6m 

Trường hợp 5 

hđ = 2,8m 

Trường hợp 6 

hđ = 3m 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

Độ lún (cm) 5,81 9,77 5,84 9,85 5,88 9,93 5,91 10,01 5,94 10,09 5,98 10,17 

Bảng 3.27. Bảng tổng hợp kết quả tính toán nội lực đài cọc  

theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổi chiều cao đài cọc 

Nội lực đài 

(kNm) 

Kết quả tính toán nội lực đài cọc 

Trường hợp 1 

hđ = 2m 

Trường hợp 2 

hđ = 2,2m 

Trường hợp 3 

hđ = 2,4m 

Trường hợp 4 

hđ = 2,6m 

Trường hợp 5 

hđ = 2,8m 

Trường hợp 6 

hđ = 3m 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

Mô men đài 

cọc theo 

phương X 

7304,9 1362,60 7389,39 1364,51 7473,88 1365,36 7558,37 1367,49 7642,86 1368,98 7727,35 1370,49 

Mô men đài 

cọc theo 

phương Y 

2372,29 2209,78 2396,57 2218,68 2420,86 2226,36 2445,14 2233,46 2469,43 2239,96 2493,71 2246 
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Bảng 3.28. Bảng tổng hợp kết quả tính toán phản lực đầu cọc theo 

phương pháp giải tích và phương pháp PTHH,  

các trường hợp thay đổi địa chất dưới đáy đài cọc 

Vị 

trí 

cọc 

Kết quả tính toán phản lực đầu cọc (kN) 

Trường hợp 1:  

Dưới đài cọc 

 là lớp bùn sét 

Trường hợp 2:  

Dưới đài cọc 

 là lớp cát pha 

Trường hợp 3:  

Dưới đài cọc 

 là lớp sét  

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

1 2326,4 1872,5 2326,4 2043,8 2326,4 1856,7 

2 2400,5 1895,3 2400,5 2099,1 2400,5 1892,7 

3 2474,6 1882,9 2474,6 2179,2 2474,6 1908,1 

4 2548,7 2116,1 2548,7 2244,0 2548,7 2007,2 

5 1687,6 1852,3 1687,6 1536,4 1687,6 1465,1 

6 1761,6 2030,2 1761,6 1567,2 1761,6 1479,5 

7 1835,7 2327,2 1835,7 1680,9 1835,7 1588,5 

8 1909,8 2225,6 1909,8 1851,5 1909,8 1811,1 

9 1048,7 656,2 1048,7 557,7 1048,7 541,4 

10 1122,7 978,3 1122,7 520,9 1122,7 594,5 

11 1196,8 1286,1 1196,8 870,6 1196,8 919,9 

12 1270,9 1514,5 1270,9 1464,1 1270,9 1372,9 

Tổng 21584 20637.2 21584 18615.4 21584 17437.6 

Bảng 3.29. Bảng tổng hợp kết quả tính toán độ lún móng  

theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH,  

các trường hợp thay đổi địa chất dưới đáy đài cọc 

 

Kết quả tính toán độ lún móng 

Trường hợp 1:  

Dưới đài cọc 

 là lớp bùn sét 

Trường hợp 2:  

Dưới đài cọc 

 là lớp cát pha 

Trường hợp 3:  

Dưới đài cọc 

 là lớp sét 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

Độ lún (cm) 8,74 48,69 4,15 8,02 5,81 9,77 
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Bảng 3.30. Bảng tổng hợp kết quả tính toán nội lực đài cọc  

theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH,  

các trường hợp thay đổi địa chất dưới đáy đài cọc 

Nội lực đài 

(kNm) 

Kết quả tính toán nội lực đài cọc 

Trường hợp 1:  

Dưới đài cọc 

 là lớp bùn sét 

Trường hợp 2:  

Dưới đài cọc 

 là lớp cát pha 

Trường hợp 3:  

Dưới đài cọc 

 là lớp sét 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

PP 

giải tích 

PP 

PTHH 

Mô men đài 

cọc theo 

phương X 

7304,9 1384,64 7304,9 1323,12 7304,9 1362,60 

Mô men đài 

cọc theo 

phương Y 

2372,29 2154,69 2372,29 2156,49 2372,29 2209,78 

Bảng 3.31. Tổng hợp kết quả tính toán phản lực đầu cọc 

theo phương pháp PTHH, các trường hợp bề rộng đài cọc thay đổi 

Tên 

cọc 

Kết quả tính toán phản lực đầu cọc (kN) 

Trường hợp 1:  

Khoảng các các 

cọc trong đài là 

3d 

Trường hợp 2:  

Khoảng các các 

cọc trong đài là 

4d 

Trường hợp 3:  

Khoảng các các 

cọc trong đài là 

5d 

Trường hợp 4:  

Khoảng các các 

cọc trong đài là 

6d 

P1 1856,7 1741,88 1706,95 1615,49 

P2 1892,7 1742,98 1684,29 1624,23 

P3 1908,1 1786,96 1716,10 1633,22 

P4 2007,2 1949,92 1772,34 1700,85 

P5 1465,1 1393,61 1379,56 1323,27 

P6 1479,5 1376,19 1450,06 1440,48 

P7 1588,5 1484,15 1431,60 1476,59 

P8 1811,1 1648,13 1648,13 1437,98 

P9 541,4 815,98 1069,41 1101,96 

P10 594,5 734,58 948,32 1079,74 

P11 919,9 903,69 989,72 1148,67 

P12 1372,9 1354,12 1258,53 1357,94 

Tổng 17437,6 16932,19 17055,01 16940,42 
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Bảng 3.32. Tổng hợp kết quả tính toán nội lực đài cọc 

theo phương pháp PTHH, các trường hợp bề rộng đài cọc thay đổi 

Nội lực đài 

(kNm) 

Kết quả tính toán nội lực đài cọc 

Trường hợp 1:  

Khoảng cách 

cọc trong đài 

là 3d 

Trường hợp 2:  

Khoảng cách 

cọc trong đài 

là 4d 

Trường hợp 3:  

Khoảng cách 

cọc trong đài 

là 5d 

Trường hợp 4:  

Khoảng cách 

cọc trong đài 

là 6d 

Mô men 

đài cọc 

theo 

phương X 

1384,64 1930,85 2426,16 3056,18 

Mô men 

đài cọc 

theo 

phương Y 

2154,69 2842,55 3618,76 4512,11 

3.5. So sánh, nhận xét kết quả tính toán nội lực đài, phản lực đầu 

cọc và độ lún  

3.5.1. So sánh kết quả tính toán nội lực đài cọc 

3.5.2. So sánh kết quả tính toán phản lực đầu cọc 

3.5.3. So sánh kết quả tính toán độ lún móng 

3.6. Kết luận chương 3  

 Kết quả phân tích nội lực đài cọc bằng phần mềm Plaxis 3D 

Foundation với các bài toán thay đổi kích thước đài cọc (chiều cao, 

chiều rộng đài) và thay đổi địa chất dưới đáy đài (bùn sét, cát pha, sét) 

cho thấy nội lực đài bị ảnh hưởng khi mở rộng đài cọc, nội lực đài tăng 

lên khi đài cọc được mở rộng. Kích thước đài cọc với khoảng cách các 

cọc trong đài là 3d (d: đường kính cọc) thì nội lực đài theo phương X 

và Y có giá trị lần lượt là 1384,64 kNm và 2154,69 kNm, khoảng cách 

các cọc trong đài là 4d thì nội lực đài theo phương X và Y có giá trị là 

1930,85 kNm và 2842,55 kNm, khoảng cách các cọc trong đài là 5d 
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thì nội lực đài theo phương X và Y có giá trị là 2426,16 kNm và 

3618,76 kNm, khoảng cách các cọc trong đài là 6d thì nội lực đài theo 

phương X và Y có giá trị là 3056,18 kNm và 4512,11 kNm. Nội lực 

đài trong các bài toán thay đổi chiều cao đài và địa chất dưới đài bị 

ảnh hưởng không đáng kể. 

 Kết quả phân tích phản lực đầu cọc bằng phần mềm Plaxis 3D 

Foundation cho thấy, với cùng tải trọng tác dụng thì phản lực đầu cọc 

chỉ bị ảnh hưởng khi đất nền dưới đài thay đổi. Trong các trường hợp 

đất nền dưới đài thay đổi thì trường hợp địa chất dưới đài là bùn sét 

thì giá trị tổng phản lực đầu cọc là lớn nhất (20637,2 kN), trường hợp 

địa chất dưới dưới đài là sét có kết quả tính toán nhỏ nhất (17437,6 

kN). Khi kích thước đài cọc (chiều cao, chiều rộng đài) thay đổi thì 

giá trị tổng phản lực bị ảnh hưởng không nhiều. 

 Kết quả phân tích độ lún bằng phần mềm Plaxis 3D 

Foundation cho thấy, với cùng giá trị tải trọng thì độ lún bị ảnh hưởng 

bởi địa chất dưới đài. Khi thay đổi chiều cao đài thì kết quả phân tích 

độ lún trong bài toán này là không đáng kể. 
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KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu, sử dụng phần mềm Plaxis 3D 

Foundation xem xét các thông số nội lực trong đài cọc, áp lực xuống 

cọc, độ lún của nền đất dưới mũi cọc trong kết cấu móng cọc có kích 

thước lớn ở các khía cạnh ảnh hưởng của chiều cao đài cọc, ảnh hưởng 

của bề rộng đài cọc, ảnh hưởng của đất nền dưới đáy đài cọc. Học viên 

rút ra một số kết luận như sau:  

1. Về ảnh hưởng của chiều cao đài cọc: Chiều cao đài cọc ảnh 

hưởng không đáng kể đên các thông số nội lực trong đài cọc, áp lực 

xuống cọc, độ lún. 

2. Về ảnh hưởng của bề rộng đài cọc:  

 Khi bề rộng đài cọc thay đổi theo các trường hợp tăng 

khoảng cách cọc trong đài thì nội lực trong đài (Mô men đài cọc) có 

sự thay đổi đáng kể. Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này, giá 

trị nội lực đài tăng thêm khi thay đổi khoảng các cọc như các trường 

hợp tính toán khoảng 25%. 

 Giá trị tổng phản lực đầu cọc không bị ảnh hưởng 

nhiều. Tuy nhiên lực phân phối vào các cọc không đồng đều, giá trị 

phản lực tại từng cọc thì có sự thay đổi theo hướng giảm dần theo 

chiều tác dụng của mô men chân cột. 

3. Về ảnh hưởng của đất nền dưới đáy đài cọc: 

 Địa chất dưới đáy đài thay đổi không làm ảnh hưởng 

nhiều đến nội lực của đài cọc.  

 Phản lực đầu cọc bị ảnh hưởng bởi đất nền dưới đáy đài, 

khi dưới đài là đất tốt thì cho kết quả tổng phản lực đầu cọc nhỏ, khi 
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dưới đài là đất yếu thì cho kết quả phản lực đầu cọc lớn, với kết quả 

tính toán này cho thấy đất nền có tham gia chịu tải trọng cùng với cọc. 

 Đất nền dưới đáy đài ảnh hưởng đến độ lún: kết quả phân 

tích bằng Plaxis cho thấy móng sẽ lún nhiều khi nền đất dưới đài cọc 

là đất yếu, với đất nền dưới đài là đất tốt thì móng sẽ lún ít hơn. 

KIẾN NGHỊ 

Qua quá trình nghiên cứu, học viên đã đưa ra một số kết luận 

có ý nghĩa về ảnh hưởng của kích thước và địa chất dưới đài móng có 

kích thước lớn đến các thông số nội lực trong đài cọc, áp lực xuống 

cọc, độ lún. Tuy nhiên, luận văn vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục 

nghiên cứu: 

 Nội dung luận văn chỉ dùng phần mềm Plaxis 3D Foundation 

để phân tích, cần sử dụng thêm một số phần mềm phân tích khác để  

đưa ra các so sánh, nhận xét  đa dạng hơn trong việc phân tích đài 

móng kích thước lớn bằng phương pháp PTHH. 

Luận văn chỉ phân tích các thông số nội lực đài cọc, phản lực đầu 

cọc, độ lún thông qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng của kích thước 

đài cọc và địa chất dưới đài chưa xét đến các yếu tố như  bố trí cọc 

trong đài.
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