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TÓM TẮT 

 Từ các báo cáo khảo sát địa chất công trình, hồ sơ thiết kế cũng như 

kết quả thí nghiệm nén tĩnh các cọc thuộc các công trình tại địa bàn Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh, đề tài luận văn tập trung nghiên cứu về điều kiện 

địa chất, kết quả thử tải tĩnh cọc của cọc khoan nhồi trong khu vực nghiên 

cứu từ đó để đánh giá sự chịu tải trọng nén dọc trục của cọc, đồng thời có 

tính toán phân tích sức chịu tải của cọc khi đặt trong nền đất.  

 Hiện nay, có nhiều công thức và tiêu chuẩn khác nhau để tính toán 

sức chịu tải của cọc theo điều kiện đất nền. Những công thức đó khi áp 

dụng tính toán thường cho ra các kết quả không giống nhau về sức chịu tải 

của cọc. Trong đề tài nghiên cứu này, đã tính toán và so sánh giá trị sức 

chịu tải cực hạn của cọc theo công thức trong tiêu chuẩn TCVN 

10304:2014 và công thức của Viện kiến trúc Nhật Bản (1988). Kết quả tính 

được so sánh với số liệu nén tĩnh cọc thực tế của các công trình và có vận 

dụng các phương pháp của các tác giả khác dùng ước lượng sức chịu tải nén 

cực hạn dựa trên đường cong quan hệ giữa tải trọng đầu cọc và độ chuyển 

vị đầu cọc trong thí nghiệm nén tĩnh cọc. Các nhận xét từ luận văn sẽ giúp 

ích cho việc tính toán sức chịu tải nén dọc trục cực hạn của cọc khoan nhồi 

cho các công trình với điều kiện địa chất tương tự.  
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ABSTRACT 

  From the construction geological survey reports, design 

documents as well as the results of static compression testing of piles 

belonging to works in District 1, Ho Chi Minh City, the thesis topic focuses 

on Geological conditions, from the results of static load test of bored piles 

in the study area from which to evaluate the axial compression load of the 

pile, and calculate the load bearing capacity of the pile when placing in the 

ground.  

 Currently, there are many different formulas and standards to 

calculate the bearing capacity of piles according to soil conditions. These 

formulas when applying the calculation often produce different results on 

the load capacity of the pile. In this research project, we also calculate and 

compare the value of the maximum load capacity of the pile according to 

the formula in TCVN 10304: 2014 and the formula of the Japan Institute of 

Architecture (1988). Calculated results are compared with actual static 

compression data of the constructions. From that, we make comments that 

are useful for calculating and designing piles and foundations for works 

with similar geological conditions. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Hiện nay trong công tác thiết kế móng cọc, việc tính toán đúng giá trị 

sức chịu tải của cọc là vấn đề quan trọng và cần thiết. Đã có nhiều công 

thức và tiêu chuẩn tính toán khác nhau được đưa ra để tính toán sức chịu tải 

của cọc dựa trên các chỉ tiêu cơ – lý của đất nền, chỉ tiêu cường độ đất nền, 

kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT... khi áp dụng những công thức tính toán 

khác nhau sẽ cho ra các kết quả khác nhau về sức chịu tải của cọc. Bên 

cạnh đó một trong những cách đúng đắn hơn để xác định sức chịu tải của 

cọc đó là dựa vào kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường. Tuy 

nhiên, trong thực tế không phải lúc nào cũng có điều kiện để tiến hành thí 

nghiệm nén tĩnh cọc, đặc biệt là thí nghiệm nén tĩnh đến phá hỏng cọc mới 

có thể xác định được sức chịu tải nén cực hạn của cọc. Do đó mục đích của 

đề tài này là nghiên cứu về sức chịu tải cực hạn của cọc khoan nhồi trong 

điều kiện địa chất một vài công trình thuộc khu vực Quận 1, TpHCM theo 

các công thức trong tiêu chuẩn hiện hành. Từ các kết quả tìm được đi so 

sánh với số liệu nén tĩnh cọc thực tế của các công trình và sử dụng một số 

phương pháp khác dựa trên số liệu kết quả thí nghiệm nén tĩnh nhưng chưa 

phá hỏng cọc để có thể đưa ra các đánh giá về sức chịu tải cực hạn của cọc 

khoan nhồi trong điều kiện địa chất thuộc khu vực Quận 1, TpHCM. 

2. Nội dung và mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu chính của đề tài ở đây là đánh giá địa chất khu vực Quận 1, 

TpHCM và nghiên cứu sức chịu tải nén cực hạn của cọc khoan nhồi. Một 

số nội dung được nghiên cứu trong luận văn này là: 
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 - Sơ bộ đánh giá điều kiện địa chất khu vực Quận 1, TpHCM. Sau đó 

tổng hợp các số liệu báo cáo khảo sát địa chất các công trình thực tế sử 

dụng cho việc thiết kế nền móng các công trình trong phạm vi khu vực 

Quận 1, TpHCM. 

 - Tổng hợp, tính toán, phân tích và đánh giá sức chịu tải của cọc theo 

công thức lý thuyết theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014. 

 - Phân tích hồ sơ thí nghiệm nén tĩnh cọc của các công trình từ đó sử 

dụng các phương pháp khác nhau có ứng dụng số liệu thí nghiệm nén tĩnh 

cọc để dự báo SCT cực hạn của cọc khoan nhồi trong khu vực nghiên cứu. 

 - Đưa ra các kết luận và kiến nghị từ kết quả nghiên cứu của đề tài. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

 - Thống kê tài liệu: thu thập và tổng hợp các tài liệu đã có về địa chất 

và kết quả TN thử tải thực tế của cọc khoan nhồi với công trình hiện hữu. 

 - Nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp các cơ sở lý thuyết tính toán SCT 

nén dọc trục của cọc theo TCVN 10304:2014 mục 7.2.3.1, công thức tính 

toán của Viện kiến trúc Nhật Bản phụ lục G.3.2.  

 - So sánh số liệu kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường và 

kế thừa các kết quả nghiên cứu khác về số liệu thí nghiệm nén tĩnh cọc để 

dự báo SCT cực hạn của cọc khoan nhồi.  

4. Ý nghĩa và giá trị thực tiễn của đề tài  

 Đề tài “Đánh giá sự chịu tải trọng nén dọc trục của cọc khoan 

nhồi từ kết quả thử tải tĩnh một số công trình tại Quận 1 – TP Hồ Chí 

Minh”.  

 - Là cơ sở để bổ sung các văn bản pháp quy liên quan đến lập dự án 

đầu tư, thiết kế và thi công các công trình xây dựng trên địa bàn. 
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 - Là tài liệu tham khảo cho người kỹ sư thiết kế nền móng có thêm 

một cơ sở lý luận chính xác hơn trong việc lựa chọn, tính toán sức chịu tải 

thẳng đứng của cọc khoan nhồi phục vụ cho công tác thiết kế nền móng với 

đặc điểm địa chất tương tự. 

 - Là cơ sở trong việc quản lý đầu tư và chất lượng các công trình xây 

dựng thẩm tra và phê duyệt các vấn đề liên quan đến nền móng. 

5. Giới hạn của đề tài 

 - Đối tượng nghiên cứu: cọc khoan nhồi đường kính D1200, D1500. 

Phương pháp xác định sức chịu tải tại hiện trường là phương pháp thí 

nghiệm nén tĩnh cọc. 

 - SCT cực hạn của cọc được đề cập ở đây chỉ là sức chịu tải nén cực 

hạn theo điều kiện đất nền và xem các cọc này có sức chịu tải cực hạn theo 

điều kiện vật liệu lớn hơn sức chịu tải cực hạn theo điều kiện đất nền. 

 - Phạm vi nghiên cứu: đề tài chỉ tập trung nghiên cứu khu vực có số 

liệu địa chất và kết quả thử nghiệm cọc khoan nhồi bằng tải trọng tĩnh ép 

dọc trục của ba công trình được xây dựng tại khu vực quận 1, TpHCM. Do 

thời gian và năng lực có hạn, kết quả nghiên cứu chỉ dựa vào kết quả phân 

tích bằng phương pháp giải tích có đối chứng với kết quả thí nghiệm nén 

tĩnh và kết hợp với một số phương pháp khác dự báo sức chịu tải cực hạn, 

chưa dùng thêm các phần mềm như: Plaxis 3D để mô phỏng và so sánh. 

CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỊU TẢI DỌC TRỤC CỦA CỌC KHOAN 

NHỒI VÀ CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CỌC 

1.1. Giới thiệu chung về cọc khoan nhồi 
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 Cọc khoan nhồi: là loại cọc tiết diện tròn được thi công bằng cách 

khoan tạo lỗ trong đất sau đó lấp đầy bằng bê tông cốt thép. 

  Một số ưu điểm của cọc khoan nhồi 

 Máy móc và thiết bị hiện đại, thuận tiện trên mọi địa hình phức tạp. 

Cọc khoan nhồi có thể được đặt vào những lớp đất rất cứng, thậm chí tới 

lớp đá mà cọc đóng không thể với tới được. 

 Có tiết diện và độ sâu mũi cọc lớn hơn nhiều so với cọc chế sẵn do 

vậy sức chịu tải lớn hơn nhiều so với cọc chế tạo sẵn. Khả năng chịu lực 

cao hơn 1,2 lần so với các công nghệ khác thích hợp với các công trình lớn, 

tải trọng nặng, địa chất nền móng là đất hoặc có địa tầng thay đổi phức tạp. 

 Công nghệ thi công cọc khoan nhồi đã giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

móng sâu trong nền địa chất phức tạp, ở những nơi mà các loại cọc đóng 

bằng búa xung kích hay búa rung có mặt cắt vuông hoặc tròn có đường kính 

D < 600 mm. 

 Một số nhược điểm của cọc khoan nhồi 

 Yêu cầu kỹ thuật thi công cao, khó kiểm tra chính xác chất lượng bê 

tông nhồi vào cọc, do đó đòi hỏi sự lành nghề của đội ngũ công nhân và 

việc giám sát chặt chẽ nhằm tuân thủ các quy trình thi công. 

  Một số tiết diện cọc khoan nhồi 

 Cọc khoan nhồi có các loại đường kính phổ biến hiện nay như: 

D600, D800, D1000, D1200, D1500.  

1.2. Đường cong quan hệ giữa tải trọng dọc trục và độ lún  

1.2.1 Cơ chế hình thành sức chịu tải dọc trục 

1.2.2 Đường quan hệ giữa f-w cho sức kháng bên [12] 

1.2.3 Đường cong q-w cho sức kháng mũi [12]   
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1.2.4 Đường cong quan hệ giữa ma sát bên và chuyển vị của cọc theo 

nghiên cứu của Heydinger và O'Neill (1986)   

1.2.5 Đường cong quan hệ giữa ma sát bên và độ chuyển vị của cọc theo 

nghiên cứu của Vijayvergiya (1977) 

1.2.6 Đường cong quan hệ giữa ma sát bên và chuyển vị của cọc khoan 

nhồi 

1.2.7 Đường cong quan hệ giữa sức kháng mũi và chuyển vị của cọc 

khoan nhồi  

1.3. Lý thuyết tính toán sức chịu tải dọc trục của cọc theo TCVN 

10304:2014 

1.3.1.  Sức chịu tải nén của cọc đơn theo chỉ tiêu vật lí đất nền 

1.3.2.  Sức chịu tải nén của cọc đơn theo công thức của VKTNB (1988) 

1.4. Tổng quan về công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc theo TCVN 

9393:2012 

1.4.1.  Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc [9] 

Mục đích thí nghiệm: Thí nghiệm nén tĩnh cọc ngoài hiện trường 

dùng để xác định sức chịu tải của cọc và xây dựng đường cong tải lún đầu 

cọc (đồ thị quan hệ giữa tải trọng và độ lún đầu cọc) thông qua các số liệu 

như tải trọng, chuyển vị đầu cọc... Thu được trong quá trình thí nghiệm. Từ 

đường cong tải lún có thể phân tích, đánh giá sức chịu tải cọc. 

1.4.2.  Phương pháp thí nghiệm [9] 

  Thí nghiệm được tiến hành bằng phương pháp dùng tải trọng tĩnh 

ép dọc trục cọc sao cho dưới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất 

nền.  

1.4.3.  Quy trình gia tải [9]   
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1.5. Một số nhận xét chương 1 

 Cọc khoan nhồi là một trong những giải pháp nền móng thường được 

áp dụng cho các công trình cao tầng có tải trọng lớn, đặc biệt là công trình 

được xây dựng trên nền đất yếu. 

  Ưu điểm của cọc khoan nhồi có thể giúp các đơn vị thi công xác định 

được chiều sâu của cọc đảm bảo sức chịu tải của nền đất phù hợp với sức 

chịu tải của vật liệu làm cọc. Nhờ đó mà quá trình thi công móng nhà sẽ đạt 

hiệu quả cao hơn. Sử dụng cọc khoan nhồi có khả năng chịu lực cao hơn 

các phương pháp thi công ép cọc bê tông khác (khả năng chịu lực thường 

gấp 1 ÷ 2 lần). Nhược điểm của cọc khoan nhồi là việc xử lý các khuyết tật 

của cọc, kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi rất phức tạp. 

 Ma sát thành cọc với đất giảm đi đáng kể so với cọc đóng và cọc ép 

do quá trình khoan tạo lỗ. Công nghệ thi công đòi hỏi kỹ thuật cao để tránh 

các hiện tượng phân tầng khi thi công bê tông dưới nước có áp, cọc đi qua 

các lớp đất yếu có chiều dày lớn. Giá thành cao hơn so với các phương án 

cọc đóng và cọc ép khi xây dựng các công trình thấp tầng (khi công trình 

dưới 12 tầng giá thành phương án cọc khoan nhồi có thể cao hơn 2 ÷ 2,5 lần 

so với phương án khác, nhưng khi xây dựng nhà cao tầng hay các cầu lớn, 

thì phương án cọc khoan nhồi lại hợp lý hơn) 

 Xác định sức chịu tải dọc trục của cọc có thể sử dụng nhiều công 

toán tính toán khác nhau theo các tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên, kết quả 

tính toán SCT của cọc thu được có giá trị sai lệch nhau. Do vậy, thí nghiệm 

nén tĩnh cọc thường được sử dụng để kiểm tra lại SCT cọc đã tính toán. 

Theo tiêu chuẩn TN nén tĩnh cọc 9393:2012 hiện hành có quy định về cách 

thức thí nghiệm và điều kiện để xác định sức chịu tải cực hạn của cọc 
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nhưng hiện nay có ít công trình có điều kiện để thí nghiệm nén tĩnh phá 

hoại cọc. 

CHƯƠNG 2 

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CỦA CÁC CÔNG TRÌNH 

ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU TẠI KHU VỰC Q1, TP HCM  

2.1. Giới thiệu chung về vị trí địa lý Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  Ví trị địa lý: tại vị trí khảo sát, đất nền được cấu tạo bởi các trầm 

tích Holocen gồm các trầm tích nguồn gốc biển, phần còn lại bị phủ bởi các 

trầm tích Pleistocen ở các độ sâu khác nhau và trầm tích sông biển, dày đến 

>100m, thuộc tầng cấu trúc trên 

 Diện tích tổng thể: khoảng 7,721 Km2. 

2.2. Đặc điểm địa chất của công trình lựa chọn nghiên cứu trong luận 

văn 

 Các công trình được lựa chọn phục vụ nghiên trong luận văn này: 

- Tòa nhà văn phòng Frendship Tower Việt Nam – Slovakia, 31 Lê Duẩn, 

P. Bến Nghé 

- Tòa nhà văn phòng Red Ruby, 72 74 Võ Thị Sáu, P. Tân Định 

- Tòa nhà văn phòng Lancaster, 230 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh 

 Giải pháp nền móng cho ba công trình trên đều là phương án móng 

cọc khoan nhồi có đường kính cọc 1200 mm và 1500 mm. 

2.3. Đặc điểm địa chất công trình 1: Tòa nhà văn phòng Frendship 

Tower Việt Nam – Slovakia [21] 

2.4. Đặc điểm địa chất công trình 2: Tòa nhà Văn phòng Red Ruby [22] 

2.5. Đặc điểm địa chất công trình 3: Tòa nhà văn phòng Lancaster [23] 
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2.6. Một số nhận xét chương 2 

 Qua thu thập và tổng hợp các báo cáo khảo sát địa chất và hồ sơ thiết 

kế một số công trình tại Quận 1, Tp HCM ta thấy rằng: 

 - Trong phạm vi lỗ khoan sâu (80 ÷ 100) m từ trên mặt đất xuống thì 

địa tầng nền đất ở đây bao gồm nhiều lớp đất khác nhau và có các chiều dày 

cũng như chỉ tiêu cơ học vật lý của các lớp đất rất khác nhau. 

 - Trong phạm vi các lỗ khoan: Lớp đất 1, 2 và 3 nói chung là lớp đất 

yếu, nhìn chung không đảm bảo khả năng chịu lực. Lớp đất 4, 5 và 6 có khả 

năng chịu lực trung bình đến khá. Lớp đất 7, 8 và 9 là lớp đất có khả năng 

chịu lực tốt. 

 - Với các công trình có tải trọng lớn và chọn giải pháp phương án 

cọc khoan nhồi thì mũi cọc khoan nhồi thường lựa chọn đặt vào các lớp đất 

chịu lực tốt như lớp đất 7, lớp đất 8 hoặc lớp đất 9. Lúc đó chiều dài cọc từ 

60 m đến 90 m và đường kính cọc lựa chọn từ 1200 mm đến 1500 mm. 

CHƯƠNG 3  

NGHIÊN CỨU SỨC CHỊU TẢI NÉN CỰC HẠN CỦA CỌC THEO 

LÝ THUYẾT TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT QUẬN 1, TPHCM 

3.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 

 Các hạng mục công trình thực tế có sử dụng cọc khoan nhồi với 02 

loại tiết diện là: 1200 mm và 1500 mm. 

 Trước khi tiến hành thi công cọc đại trà cho các hạng mục, thực tế có 

tiến hành khoan cọc thử và thí nghiệm nén tĩnh. Với các số liệu thí nghiệm 

nén tĩnh cọc học viên đã tổng hợp được gồm 4 cọc thí nghiệm với vị trí cọc 

được xác định trên mặt bằng. 
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 Với 4 cọc thí nghiệm nén tĩnh này, học viên tiến hành xây dựng lại 

trụ địa chất cho từng cọc thí nghiệm nén tĩnh thực tế;  

3.2 Trụ địa chất ứng với các cọc nhồi được xét  

 Trụ địa chất ứng với 4 cọc thí nghiệm nén tĩnh lần lượt là: 

 

3.3 Tính toán sức chịu tải của cọc theo TCVN 10304:2014  

 Sức chịu tải trọng nén cực hạn Rc,u (kN) của cọc , công thức:  

, ( () )c u c cb b b cf i i c b fR q A u f l Q Q           (3.1) 

                                                      ,

,

c u

c d

k

R
R


                                      (3.2) 

                            
4 1 2 3(0 5 ),7 'b I Iq d h                                     (3.3) 

                                  4 1 2 3'( )b I Iq d h                            (3.4) 

Bảng 3.6 Bảng kết quả tính toán theo TCVN 10304:2014 
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Kí hiệu cọc fili Ab u cf qp 
Rc,u 

(kN)
 

CT1 -TP1 4972,19 1,77 4,71 0,6 9566,24 25315 

CT1 - TP2 4247,19 1,33 3,77 0,6 1757,12 11587 

CT2 - TP2 4344,42 1,33 3,77 0,6 3118,68 13351 

CT3 - TP2 5063,97 1,33 3,77 0,6 2950,00 14788 

3.4 Tính toán sức chịu tải của cọc theo công thức của VKTNB   

- Sức chịu tải nén cực hạn của cọc theo thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 

(SPT) được tính theo công thức G.1 phụ lục G của TCVN 10304:2014 như 

sau: 

                   
c,u b b c,i c,i s,i s,i

R = q A u (f f )l l  =
,

q

c uR +
,

s

c uR                       (3.5)
 

                                             ,

,

10

3

s i

s i

N
f                                                   (3.6) 

                                                 c, ,i p L u if f c                                  (3.7) 

 Bảng 3.10. Bảng kết quả tính toán theo công thức VKTNB 

Ký hiệu cọc Đường kính cọc (mm) Rc,u (kN) 

CT1 – TP1 D1500 51445 

CT1 – TP2 D1200 31547 

CT2 – TP2 D1200 28397 

CT3 – TP2 D1200 34048 
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Bảng 3. 11. Bảng so sánh kết quả tính toán  Rc,u (kN) giữa hai công thức. 

 Ký hiệu cọc Đường kính 

cọc (mm) 

TCVN 10304:2014 

(kN) 

VKTNB 

(kN) 

CT1 – TP1 D1500 25315 51445 

CT1 – TP2 D1200 11587 31547 

CT2 – TP2 D1200 13351 28397 

CT3 – TP2 D1200 14788 34048 

 Thành phần sức chịu tải cực hạn của cọc trong trường hợp tính toán 

theo TCVN 10304 và công thức của VKTNB thể hiện ở hình sau: 

0

20000

40000

60000

CT1

(D1500)

CT2

(D1200)

TCVN 10304:2014

VKTNB

 

Hình 3.3. Biểu đồ so sánh kết quả tính toán SCT cực hạn cọc thí nghiệm  

giữa  TCVN 10304 và VKTNB (đơn vị tính kN) 

3.5 Nhận xét chương 3 

 Qua kết quả tính toán sức chịu tải nén dọc trục cực hạn của cọc theo 

điều kiện đất nền bằng cách sử dụng công thức TCVN 10304:2014 (mục 

7.2.3.2) và công thức của Viện Kiến trúc Nhật Bản cho 4 cọc khoan nhồi có 
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chiều dài và tiết diện khác nhau tương ứng với 4 trụ địa chất trong phạm vi 

nghiên cứu nhận thấy rằng: 

 - Móng cọc sử dụng cho các công trình phần lớn mũi cọc lựa chọn 

cắm vào lớp đất tốt - lớp cát hạt mịn có trạng thái chặt vừa đến chặt (khi tải 

trọng công trình lớn). 

 - Sức chịu tải Rc,u của cọc khi dùng công thức tính toán của VKTNB 

cho kết quả lớn hơn so với khi dùng công thức của TCVN 10304:2014. 

 - Sức chịu tải cực hạn của cọc theo điều kiện đất nền tính theo công 

thức của Viện Kiến trúc Nhật Bản gấp (2,03 ÷2,71) lần so với tính theo 

TCVN 10304:2014. 

 - So sánh với sức chịu tải thiết kế của cọc tính toán bởi đơn vị thiết 

kế thấy rằng hệ số an toàn so sánh với TCVN 10304:2014 là từ (0,8 ÷ 1,6) 

lần; so sánh với VKTNB là từ (1,9 ÷ 3,4) lần.  

CHƯƠNG 4  

ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CỰC HẠN CỦA CỌC TỪ KẾT QUẢ 

THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CỌC THEO MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP 

4.1. Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi tại các công trình 

lựa chọn nghiên cứu 

4.1.1.  Cọc khoan nhồi thí nghiệm tại Công trình 1 (CT1): Tòa nhà văn 

phòng Frendship Tower Việt Nam – Slovakia [24] 

4.1.2.  Cọc khoan nhồi thí nghiệm tại Công trình 2 (CT2): Tòa nhà Văn 

phòng Red Ruby [25] 

4.1.3.  Cọc khoan nhồi thí nghiệm tại Công trình 3 (CT3): Tòa nhà văn 

phòng Lancaster [26] 

4.2. Mục đích thí nghiệm: 
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 Thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện nhằm xác định SCT của cọc. 

4.3. Phương pháp thí nghiệm 

 Thí nghiệm được thực hiện bằng tác dụng tải trọng dọc trục sao cho 

cọc lún thêm vào đất nền.  

4.4. Tổng hợp số liệu cọc thử tĩnh  

 Bảng 4. 2. Bảng tổng hợp chi tiết các cọc thí nghiệm 

Tên cọc 
Kích thước 

cọc 

Chiều dài 

cọc (m) 

Tải trọng 

thiết kế (T) 

Tải trọng thí 

nghiệm (T) 

CT1 -TP1 1500 79 1500 3000 

CT1 -TP2 1200 64 1050 3150 

CT2 -TP2 1200 69,2 1300 2860 

CT3 -TP2 1200 80,55 1790 3580 

4.5. Kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc tại các công trình thực tế  

4.5.1.  Cọc thí nghiệm công trình CT1: 

4.5.2.  Cọc thí nghiệm nén tĩnh tại công trình CT2: TP2 (1200mm) 

4.5.3.  Cọc thí nghiệm CT3: cọc TP2 (D1200mm) 
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4.5.4.  Đánh giá sức chịu tải cực hạn của 4 cọc khoan nhồi dựa vào hồ 

sơ kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc thực tế tại các công trình lựa chọn 

khảo sát.   

Qua thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu thí nghiệm nén tĩnh 4 cọc 

thi công khác nhau nhận thấy rằng: 

 - Các cọc đã thí nghiệm nén tĩnh theo 2 đến 3 chu kỳ theo đúng qui 

trình thử tải. Tải trọng nén lớn nhất (200÷300) % tải trọng thiết kế cọc 

nhưng cọc vẫn trong giai đoạn bình thường, các cọc này có độ lún tương 

đối đồng đều, cọc chưa đạt đến trạng thái phá hoại. Thí nghiệm nén cọc chủ 

yếu là để kiểm tra lại khả năng chịu tải của cọc so với thiết kế. Chưa xác 

định được sức chịu tải cực hạn của cọc. 

 - Căn cứ vào báo cáo kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi thì 

cọc vẫn làm việc bình thường, độ lún tổng của các cọc tương đối đồng đều, 

các cọc chưa đạt đến trạng thái phá hoại. Có khả năng sức chịu tải theo thiết 

kế của cọc đang bị đánh giá thấp hơn khả năng thực sự của cọc. 

 Vấn đề đặt ra trong nghiên cứu này là sẽ khảo sát thêm một số 

phương pháp khác dựa trên kết quả thí nghiệm nén tĩnh của các cọc đã có 

để xác định sức chịu tải cực hạn của cọc.   
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4.6. Phân tích sức chịu tải nén cực hạn của cọc dựa trên kết quả thí 

nghiệm nén tĩnh cọc theo phương pháp Davisson [20] 

 Sức chịu tải cực hạn của cọc là tải trọng ứng với độ lún trên đường 

cong tải trọng – độ lún có được lúc thử tĩnh, suy ra từ phương trình: 

0,0038 ( )
120

p

f

p

QL d
S m

E A
  

 

4.6.1. Cọc thí nghiệm tại công trình CT1  

Cọc thí nghiệm có ký hiệu CT1-TP1 (1500 mm) 

Căn cứ số liệu địa chất và kết quả thử tĩnh đã nêu trên ta viết được 

phương trình: Sf = 0,001491Q + 16,3 

Cọc thí nghiệm có ký hiệu CT1-TP2 (1200 mm) 

Căn cứ số liệu địa chất và kết quả thử tĩnh đã nêu trên ta viết được 

phương trình đường thẳng quan hệ giữa độ lún Sf và tải trọng Q như sau: 

Sf = 0,001887Q + 13,8 

4.6.2. Cọc thí nghiệm của công trình CT2 

 Cọc thí nghiệm có ký hiệu CT2-TP2 (1200 mm) ta viết được 

phương trình đường thẳng quan hệ giữa độ lún Sf và tải trọng Q như sau: 

Sf = 0,002041 Q + 13,8           

4.6.3. Cọc thí nghiệm của công trình CT3 

Căn cứ số liệu địa chất và kết quả thử tĩnh đã nêu trên ta viết được 

phương trình đường thẳng quan hệ giữa độ lún Sf và tải trọng Q như sau: 

Sf = 0,002375  Q + 13,8 
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Bảng 4.10. Tổng hợp các kết quả xác định sức chịu tải nén cực hạn theo 

Davission 

Ký hiệu 

cọc 

Đường kính 

cọc (mm) 

Chiều dài 

cọc (m) 

SCT Davisson 

(T) 

CT1-TP1 D1500 79,00 4000 

CT1-TP2 D1200 64,00 3500 

CT2-TP2 D1200 69,20 3900 

CT3-TP2 D1200 80,55 4000 

4.7.  Phân tích sức chịu tải của cọc theo phương pháp De Beer 

4.7.1. Công trình CT1: 

4.7.2. Công trình 1: cọc TP2 (1200mm) 

4.7.3. Công trình 2: cọc TP2 (1200mm) 

4.7.4. Công trình 3: cọc TP2 (1200mm) 
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 Bảng tổng hợp các kết quả thuộc ba công trình như trình bày ở bảng 

  

 

 

Bảng 4. 11. Bảng tổng hợp các kết quả 

Ký hiệu 

cọc 

Đường kính cọc 

(mm) 

Chiều dài cọc 

(m) 
SCT De-Beer (T) 

CT1-TP1 D1500 79,00 1950 

CT1-TP2 D1200 64,00 1500 

CT2-TP2 D1200 69,20 2000 

CT3-TP2 D1200 80,55 1850 

4.8.  Phân tích sức chịu tải của cọc theo phương pháp 

Mazurkiewicz’s 

4.8.1. Công trình 1: cọc TP1 (1500mm) và cọc TP2 (1200mm) 

4.8.2. Công trình 2: cọc TP2 (1200mm) 

4.8.3. Công trình 3: cọc TP2 (1200mm) 
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Bảng tổng hợp các kết quả thuộc ba công trình như trình bày ở bảng 

 
 

 
 

Bảng 4.12. Tổng hợp các kết quả  theo SCT Mazurkiewicz 

Ký hiệu cọc 
Đường kính cọc 

(mm) 

Chiều dài cọc 

(m) 

SCT Mazurkiewicz 

(T) 

CT1-TP1 D1500 79,00 4250 

CT1-TP2 D1200 64,00 3750 

CT2-TP2 D1200 69,20 3800 

CT3-TP2 D1200 80,55 4200 

4.9.  Nhận xét về giá trị sức chịu tải nén cực hạn của cọc dựa trên kết 

quả thí nghiệm nén tĩnh theo các phương pháp khác nhau . 

 Qua bảng tổng hợp trên ta thấy rằng sức chịu tải cực hạn của cọc 

được suy ra từ đường cong thí nghiệm nén tĩnh cọc chưa đạt đến trạng thái 
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phá hỏng cọc thu được các giá trị có sai khác nhau giữa các phương pháp. 

 Sử dụng kết quả tính toán SCT cực hạn theo công thức của 

VKTNB, phương pháp Davisson, phương pháp Mazurkiewicz cho kết quả 

hợp lý hơn 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 

Kết luận 

 Qua nghiên cứu một số vấn đề về sức chịu tải cực hạn của cọc làm 

móng cho 3 công trình trên địa bàn Quận 1, Tp HCM. Dựa vào các báo cáo 

khảo sát địa chất, hồ sơ thiết kế, kết hợp với số liệu thí nghiệm nén tĩnh của 

4 cọc khoan nhồi đường kính 1200 mm và 1500 mm tác giả rút ra được một 

số kết luận như sau: 

 1. Dựa theo hồ sơ khảo sát khoan địa chất tại 3 công trình lựa chọn 

nghiên cứu tại Quận 1, Tp HCM. Trong phạm vi lỗ khoan sâu 90 ÷ 100 m 

phát hiện có nhiều lớp đất có tính chất xây dựng tốt, yếu xen kẽ nhau. Với 

công trình có tải trọng lớn lựa chọn giải pháp cọc khoan nhồi có đường kính 

lớn D1200 mm và D1500 mm cho sức chịu tải lớn. Tùy vị trí cọc, chiều dài 

và đường kính cọc mà tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc theo điều kiện 

đất nền Rc,u cho thấy dùng công thức của Viện Kiến trúc Nhật Bản tính 

toán có giá trị gấp (2,03 ÷ 2,71) lần so với tính theo TCVN 10304:2014.  

 2. Các cọc khoan nhồi đã thí nghiệm nén tĩnh theo thứ tự tăng tải 

và dỡ tải theo 2, 3 chu kỳ và vẽ được các biểu đồ quan hệ theo đúng qui 

trình nén tĩnh cọc. Tải trọng nén lớn nhất (200 ÷ 220) % tải trọng thiết kế 

cọc, nhưng cọc vẫn trong giai đoạn làm việc bình thường, các cọc này có độ 

lún tương đối đồng đều, cọc chưa đạt đến trạng thái phá hoại. Thí nghiệm 

nén tĩnh cọc chủ yếu là để kiểm tra lại khả năng chịu tải của cọc so với thiết 
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kế. Chưa xác định được sức chịu tải cực hạn của cọc. 

 3. Sử dụng công thức lý thuyết tính toán SCT cực hạn theo 

VKTNB cho giá trị phù hợp hơn so với sử dụng công thức theo chỉ tiêu cơ 

lý TCVN 10304:2014  

 4. Sử dụng kết quả số liệu thí nghiệm nén tĩnh cọc và vận dụng 

phương pháp Davisson và phương pháp Mazurkiewicz cho kết quả hợp lý 

hơn so với phương pháp De - Beer 

 5. Khi sử dụng các kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc để xác định 

SCT nén cực hạn của cọc, thấy rằng dùng các phương pháp khác nhau có 

thể cho ra các sai lệch lớn.  

Kiến nghị 

 1. Số liệu nén tĩnh cọc chỉ mới thực hiện 4 cọc khoan nhồi mà học 

viên đã thu thập được. Trong tương lai nếu có điều kiện cần bổ sung thêm 

các số liệu thí nghiệm nén tĩnh với các tiết diện và chiều dài khác nhau 

nhiều hơn nữa để kết quả tin cậy hơn. Đồng thời nếu có đủ số liệu thí 

nghiệm nén tĩnh phá hỏng cọc sẽ có điều kiện so sánh và kiểm chứng với 

kết quả tính toán theo công thức lý thuyết và kết quả dự báo SCT khác. 

 2. Nghiên cứu sử dụng thêm các phương pháp khác để xác định sức 

chịu tải cực hạn của cọc để có thể so sánh, ứng dụng vào thực tế công tác 

thiết kế nền móng. 

 3. Ngoài loại cọc khoan nhồi đã nghiên cứu trong luận văn cần 

nghiên cứu thêm vấn đề này cho các loại cọc khác như: cọc ly tâm ứng suất 

trước, cọc ép tiết diện vuông, cọc Barrette, … 
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