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TÓM TẮT  

Tên đề tài: “Phân tích ứng xử của nền đất bên dưới diện chịu tải 

hình vuông và hình tròn”.  

Từ các kết quả tính toán ứng suất thẳng đứng z trong nền đất do tải 

trọng phần bố đều diện chịu tải hình vuông và hình tròn gây ra và đặc điểm 

biến dạng của nền đất bên dưới đáy móng khi mô phỏng bằng phần mềm 

Plaxis 3D foundation cũng như áp dụng phương pháp giải tích thấy rằng 

việc lựa chọn móng nông có đáy móng hình vuông có hiệu quả hơn so với 

lựa chọn đáy móng hình tròn về điều kiện kỹ thuật. Kết quả nguyên cứu này 

có thể là tài liệu tham khảo cho các đơn vị thiết kế xây dựng, đặc biệt là 

công tác thiết kế móng nông lựa chọn giải pháp nền móng hợp lý. 

ABSTRACT 

Thesis name: “Analyze the behaviour of soil under a square and a 

circle foundation”. 

In term of calculations of vertical stress z in soil under foundation 

caused by vertical contribute load under load bearing a square area and a 

circle area and strain properties of soil under the foundation when using 

analytical method as well as modelling by Plaxis 3D foundation. As a 

result, using shallow foundation with a square area is more effective than 

with a circle area. The consequence of this thesis could be useful reference 

for construction consultancy corporations, especially applying them to 

design efficient shallow foundation. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Để có các giải pháp nền, móng vừa đảm bảo về mặt kỹ thuật, vừa đảm 

bảo về hiệu quả kinh tế thì một trong những yêu cầu đối với người thiết kế 

là cần phải có sự hiểu biết thực tế về điều kiện địa chất, kết hợp với đặc 

điểm của công trình xây dựng để lựa chọn loại móng, kích thước và hình 

dạng  phù hợp. Vì vậy tác giả chọn đề tài “Phân tích ứng xử của nền đất 

bên dưới diện chịu tải hình vuông và hình tròn” nhằm phân tích ứng xử 

và so sánh các giá trị tính toán về ứng suất và độ lún của nền đất trong hai 

trường hợp đáy móng diện hình vuông và diện hình tròn chịu tải phân bố 

đều giúp làm sáng tỏ hơn các đặc điểm của loại móng này. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu chính trong luận văn này là: 

 Nghiên cứu thành phần ứng suất thẳng đứng bên trong nền đất 

dưới diện chịu tải hình vuông và hình tròn tải phân bố đều. 

 Nghiên cứu độ lún của nền đất dưới diện chịu tải hình vuông và 

hình tròn tải phân bố đều.  

 Mô phỏng bài toán móng nông bằng phần mềm Plaxis 3D 

foundation để xem xét độ lún của nền trong 2 trường hợp chịu tải hình 

vuông và hình tròn. 

1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Tổng hợp lý thuyết liên quan đến ứng suất và độ lún nền đất của các tác 

giả trong nước và ngoài nước. Dựa vào lý thuyết đàn hồi để tính ứng suất 

và biến dạng bên dưới diện chịu tải hình vuông và hình tròn chịu tải phân 

bố đều. 
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Thực nghiệm mô phỏng bài toán móng nông đơn có đáy móng hình 

vuông và hình tròn bằng phần mềm plaxis 3D foundation để so sánh kết quả 

với lý thuyết đàn hồi. 

1.4 Phạm vi và giới hạn của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính trong luận văn này 

là móng nông đơn đặt trên trong 2 trường hợp đáy móng nông với diện hình 

vuông và diện hình tròn có cùng diện tích và cường độ áp lực đáy móng. 

1.5 Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài 

Kết quả của nghiên cứu này dự kiến sẽ đưa ra các nhận xét về hiệu quả 

khi sử dụng giải pháp móng nông với kích thước đáy móng tròn hoặc vuông 

có cùng diện tích. Đề tài này sẽ giúp cho các công ty tư vấn thiết kế và các 

kỹ sư thiết kế có thêm nhiều hướng lựa chọn giải pháp móng nông cho công 

trình. 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT VÀ 

BIẾN DẠNG TRONG NỀN ĐẤT DƢỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI 

TRỌNG CÔNG TRÌNH 

1.1 Tổng quan về lý thuyết của các ứng suất bên dƣới nền đất 

Có nhiều nguyên nhân gây ra ứng suất trong đất. Trường hợp hơn cả là 

trọng lượng bản thân đất, sự thay đổi nước ngầm trong đất và tải trọng từ 

công trình tác dụng lên đất thông qua móng. Ứng suất trong đất liên quan 

chặt chẽ với biến dạng của đất và khả năng tiếp nhận tải trọng từ công trình 

(sức chịu tải của nền) là những biểu hiện cơ học quan trọng có thể gây ảnh 

hưởng đến việc khai thác và sử dụng công trình. 
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1.2 Ứng suất do tải trọng ngoài: Các bài toán không gian 

1.2.1 Trƣờng hợp tải trọng lực tập trung thẳng đứng 

1.2.2 Trƣờng hợp tải trọng lực tập trung nằm ngang trên bề mặt 

1.2.3 Trƣờng hợp tải trọng phân bố đều trên một đƣờng thẳng 

1.2.4 Trƣờng hợp tải phân bố đều trên diện chịu tải hình tròn 

 Trƣờng hợp 1: Ứng suất z tại những diểm nằm trên trục thẳng 

đứng đi qua tâm của diện chịu tải hình tròn được tính toán theo công thức 

sau: 

 

3

3
2 2 2
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R z



 
 

  
 
 

  (1.24) 

Trƣờng hợp 2: Ứng suất z tại những diểm nằm trên đường thẳng đi qua 

các góc của diện chịu tải chữ nhật được tính toán theo công thức sau:  

' '( )z q A B     (1.26) 

'2 (1 2 )r q A C F          (1.27) 

'2 (1 2 )Eq A D         (1.28) 

rz zr qG     (1.29) 

Với A’, B’, C’, D’, E, F là các hệ số phụ thuộc s/b và z/b là giá trị được 

tra theo[22]
 

1.2.5  Trƣờng hợp tải phân bố đều trên diện chịu tải hình chữ nhật 

 Trƣờng hợp 1: Ứng suất z tại những diểm nằm trên trục thẳng 

đứng đi qua tâm của diện chịu tải chữ nhật được tính toán theo công thức 

sau: 
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 (1.33) 

Trong công thức (2.4) lấy l1 = l/2 và b1 = b/2 

Để tiện trong việc tính toán biểu thức trên ta viết gọn như sau 

0.z k q    (1.34) 

 Trƣờng hợp 2: Ứng suất z tại những diểm nằm trên đường thẳng 

đi qua các góc của diện chịu tải chữ nhật được tính toán theo công thức sau:  
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 (1.35) 

Để tiện trong việc tính toán biểu thức trên ta viết gọn như sau 

.z gk q    (1.36) 

1.3 Tổng quan về lý thuyết và cách xác định độ lún 

Ở đây, ta chỉ nêu các phương pháp tính toán độ dún ổn định của đất 

nền. Độ lún ổn định của đất nền là độ lún của  nền đất sau khi đã kết thúc 

dưới tác dụng của tải trọng công trình. Phương pháp tính toán độ lún ổn 

định thường dựa vào lý thuyết nền biến dạng tuyến tính. Nội dung phần này 

chủ yếu là tóm tắt một số phương pháp hay dùng trong thực tế: Phương 

pháp cộng lún tứng lớp, phương pháp biến dạng đạn hồi toàn bộ, phương 

pháp lớp tương đương. 

1.3.1 Phƣơng pháp cộng lún từng lớp 

iS S   (1.37) 
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Trường hợp sửa dụng đường cong nén ( )e f p , độ lún của mỗi lớp 

chia có thể tính bằng công thức sau: 

1 2
0

1 01
i z v z z

e e
S h a h m h h

e E


  


   


  (1.38) 

     

Hình 1.1 Sơ đồ bài toán tính lún cộng lún lớp phân tố cho trường hợp tải trọng 

phân bố đều trên diện truyền tải 

1.3.2 Phƣơng pháp dựa vào lý thuyết nền biến dạng đàn hồi toàn bộ 

1.3.3 Xác định độ lún ổn định khi nền đất có chiều dày vô hạn 

1.3.4 Xác định độ lún ổn định khi nền đất có chiều dày giới hạn 

1.3.5 Xác định độ lún ổn định khi nền đất gồm nhiều lớp đất 

1.3.6 Xác định độ lún ổn định theo phƣơng pháp tƣơng đƣơng 
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CHƢƠNG 2: SO SÁNH GIÁ TRỊ THÀNH PHẦN ỨNG 

SUẤT PHÁP THẲNG ĐỨNG TRONG NỀN ĐẤT BÊN DƢỚI 

DIỆN CHỊU TẢI HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH TRÒN 

2.1 Giới thiệu 

2.2 Đặt bài toán phân tích 

Giả sử có một móng nông có diện tích đáy móng là A, chiều sâu 

chôn móng h, đặt trên nền đất tương đối tốt, chịu tác dụng của tải trọng với 

áp lực đáy móng là q như Hình vẽ 2.1 

 

 

 

 

 

Hình 2.1 Sơ đồ bài toán 

Xây dựng hệ lưới ô vuông trên mặt bằng ở mức đáy móng với kích thước 

lưới 0,25b × 0,25b như Hình vẽ 2.2. 

Yêu cầu xác định giá trị ứng suất pháp theo phương đứng z tại các điểm 

hệ trục đi qua các điểm chỉ định cụ thể:0, 1, 2, 3, 4. Từ đó rút ra các nhận 

xét về qui luật phân bố ứng suất trong 2 trường hợp: 

a) Đáy móng có dạng hình vuông cạnh là b, diện tích là A = b × b 

b) Đáy móng có dạng hình tròn đường kính là d, diện tích là 
2

4

d
A


  

h q 

N0 
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2.3 Phân tích thành phần ứng suất z bên dƣới diện chịu tải hình vuông 

Để thuận lợi cho việc tính toán và phân tích, tác giả sử dụng đáy móng 

có diện chịu tải hình vuông với áp lực đáy móng q = 200 kPa và diện tích 

đáy móng: A = b × b = 4,0 m
2
, tức là cạnh đáy móng hình vuông b = 2,0 m. 

               

     

Hình 2.2 Biểu đồ ứng suất theo độ sâu z với diện chịu tải hình vuông 

Bảng 2.1 Ứng suất z tại trên trục qua các điểm 0, 1, 2, 3,4 bên dưới diện chịu 

tải hình vuông với các độ sâu   (       )   
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  Điểm 

z(m) 

z (kPa) 

0 1 2 3 4 

0,0 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 

0,5 185,88 175,08 95,64 15,86 2,88 

1,0 140,18 125,52 79,96 32,84 11,28 

1,5 96,87 87,31 62,44 35,20 17,07 

2,0 67,26 61,84 48,08 31,96 18,40 

2,5 48,22 45,16 37,24 29,24 18,44 

3,0 35,78 34,00 29,28 23,06 16,92 

3,5 27,46 26,40 23,04 16,17 15,08 

4,0 21,62 20,92 19,00 16,32 13,32 

4,5 17,45 17,02 15,99 13,80 11,66 

5,0 14,32 14,04 13,12 11,78 10,24 

5,5 12,00 11,76 11,14 10,18 9,02 

6,0 10,14 9,96 9,52 8,84 7,92 

Nhận xét:  

 Cùng một độ sâu z, ứng suất z tại các điểm chọn phân tích ta 

nhận thấy rằng càng ra xa tâm diện chịu tải hình vuông thì ứng suất càng 

nhỏ dần. 

 Các điểm từ biên móng vào bên trong tâm móng (điểm 0, 1, 2) 

giá trị ứng suất z càng nhỏ dần theo độ sâu z  

 Các điểm từ biên móng ra bên ngoài (điểm 3, 4) giá trị ứng suất 

z theo độ sâu từ 0 kPa tăng dần đến giá trị lớn nhất nào đó rồi sẽ giảm dần 

lại về gần 0 kPa. 

2.4 Phân tích thành phần ứng suất z bên dƣới diện chịu tải hình tròn 

Để có cơ sở so sánh giá trị ứng suất z bên dưới diện chịu tải hình 

vuông như đã trình bày ở Mục 2.3, lúc này tính ứng suất z bên dưới diện 

chịu tải hình tròn cần thiết  phải qui về móng hình tròn có đường kính sao 

cho diện tích của nó bằng diện tích của diện chịu tải hình vuông. Do đó 
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2

4

d
A b b


   . Từ đó, ta rút ra được đường kính của diện chịu tải hình 

tròn là d = 1,14 × b. 

Tính toán điển hình giá trị ứng suất z tại các điểm 0, 1, 2, 3, 4 như thể 

hiện trên Bảng 2.4. 

Bảng 2.2 Ứng suất z tại trên trục qua các điểm0, 1, 2, 3,4 bên dưới diện chịu 

tải hình vuông với các độ sâu   (       )   

     Điểm 

z(m) 

z (kPa) 

0 1 2 3’ 3 4 

0,0 200,00 200,00 161,50 100,00 0,00 0,00 

0,5 186,80 177,57 117,35 85,59 27,07 5,58 

1,0 142,67 128,39 85,63 70,56 38,17 16,80 

1,5 99,86 90,01 64,92 70,11 37,27 19,27 

2,0 70,61 64,69 49,98 45,12 33,01 20,02 

2,5 50,32 47,00 38,57 35,73 28,22 19,19 

3,0 37,11 35,18 30,19 27,48 23,70 17,46 

3,5 28,41 27,23 24,12 23,02 19,89 15,52 

4,0 23,21 22,32 20,10 19,26 17,03 13,73 

4,5 18,01 17,42 16,08 15,49 14,17 11,94 

5,0 15,09 16,83 14,92 13,27 13,83 11,25 

5,5 12,47 16,83 14,14 11,25 13,83 10,71 

6,0 10,54 10,16 9,78 9,68 8,88 10,24 
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Hình 2.3 Biểu đồ ứng suất theo độ sâu z với diện chịu tải hình tròn 

Nhận xét:  

 Cùng một độ sâu z, ứng suất z tại các điểm chọn phân tích ta 

nhận thấy rằng càng ra xa tâm diện chịu tải hình tròn thì ứng suất càng nhỏ 

dần. 

 Các điểm từ biên móng vào bên trong tâm móng (điểm 0,1, 2) 

giá trị ứng suất z càng nhỏ dần theo độ sâu z. 

 Các điểm từ biên móng ra bên ngoài (điểm 3, 4) giá trị ứng suất 

z theo độ sâu từ 0 kPa tăng dần đến giá trị lớn nhất nào đó rồi sẽ giảm dần 

lại về gần 0 kPa. 
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2.5 So sánh qui luật phân bố ứng suất z trong nền đất do tải trọng 

phân bố đều bên dƣới diện chịu tải hình vuông và hình tròn. 

Vẽ các biểu đồ phân bố ứng suất z tại các điểm 0, 1, 2, 3, 4 ứng với 

diện chịu tải hình vuông và hình tròn lần lượt trên Hình 2.6 đến Hình 2.13. 

 

 

Hình 2.4 Biểu đồ giá trị ứng suất z các điểm 0, 1, 2, 3, 4 với diện chịu tải hình 

vuông   
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Hình 2.5 Biểu đồ giá trị ứng suất z các điểm 0, 1, 2, 3, 4 với diện chịu tải hình 

tròn 

  Hình dạng và quy luật phân bố ứng suất z tại 1 điểm dưới đáy móng 

diện chịu tải hình vuông và diện chịu tải hình tròn nói chung gần giống 

nhau. Nhưng xét về giá trị thì thấy rằng ứng suất z dưới diện chịu tải hình 

vuông nhỏ hơn so với diện chịu tải hình tròn.  

2.6 Kết luận chƣơng 2 

Trong cùng một điều kiện tải trọng q = 200 kPa và diện chịu tải có diện 

tích 4,0 m
2
 nhưng khác nhau về hình dạng diện chịu tải: Hình vuông và 

hình tròn. Căn cứ theo các kết quả tính toán ứng suất z trong chương này 

ta rút ra một số kết luận sau đây: 

  Các điểm tại tâm, bên trong diện chịu tại, trên biên: Quy luật phân 

bố ứng suất z diện chịu tải hình tròn và diện chịu tải hình vuông  đều có 

giá trị ứng suất tại z = 0,0m là lớn nhất và giảm dần khi độ sâu z càng 

tăng.Hình dạng biểu đồ ứng suất z ở độ sâu 0,0 m đến 6,0 m ở diện chịu 

tải hình tròn và diện chịu tải hình vuông gần như giống nhau, nhưng về giá 

trị ứng suất z thì ở diện chịu tải hình tròn lớn hơn diện chịu tải hình vuông.   

  Các điểm bên ngoài diện chịu tải: Quy luật phân bố ứng suất z 

diện chịu tải hình tròn và diện chịu tải hình vuông đều có giá trị ứng suất tại 
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z = 0,0m  bằng 0  sau đó tăng lên một giá trị max và  giảm dần khi độ sâu z 

càng tăng. Hình dạng biểu đồ ứng suất z ở độ sâu 0,0 m đến 6,0 m ở diện 

chịu tải hình tròn và diện chịu tải hình vuông gần như giống nhau, nhưng về 

giá trị ứng suất z thì ở diện chịu tải hình tròn lớn hơn diện chịu tải hình 

vuông. 

CHƢƠNG 3: SO SÁNH ĐỘ LÚN ỔN ĐỊNH CỦA  NỀN ĐẤT BÊN 

DƢỚI DIỆN CHỊU TẢI HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH TRÒN 

3.1 Giới thiệu 

Để phục vụ tính toán và phân tích so sánh chuyển vị của 2 trường hợp 

trên học viên chọn địa chất của công trình là “Khu công nghiệp Bàu Xéo” 

tại “Xã đồi 61 – Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai”. 

3.2 Đăt bài toán phân tích 

Giả sử có một móng nông với chiều sâu chôn móng h = 1,5 m, tải trọng 

tác dụng lên đáy móng là N0 = 803 kN, diện tích đáy móng A = 4 m
2
. Đặt 

trên nền đất tương đối tốt theo hồ sơ địa chất [18] có các số liệu trình bày ở 

Bảng 3.1. Yêu cầu tính toán độ lún ổn định của nền đất trong hai trường 

hợp móng diện hình vuông cạnh b = 2 m và móng diện hình tròn đường 

kính d = 1,14b 

Bảng 3.1 Địa chất các lớp đất của hố khoan địa chất 

Lớp 

đất 
Mô tả đất 

Độ ẩm 

tự 

nhiên 

(%) 

Dung 

trọng tự 

nhiên 

(kN/m3) 

Dung 

trọng 

đẩy nổi 

(kN/m3) 

SPT 

Bề 

dày 

lớp 

(m) 

0 Lớp san lấp     0,7 

1 Sét pha, sét màu xanh, 

nâu đỏ, nâu vàng, trạng 
31,06 18,5 8,9 5-9 4,8 
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thái dẻo mềm đến dẻo 

cứng 

2 Sét pha đôi chỗ lẫn nhiều 

sạn sỏi laterite màu xám 

xanh, nâu, đỏ, nâu vàng, 

trạng thái dẻo cứng đến 

nữa cứng 

23,58 19,8 10,2 8-31 4,5 

3 Cát, cát pha màu vàng, 

nâu đỏ, trạng thái nửa 

cứng 

17,84 21,0 11,1 16 4 

4 Sét màu xám vàng, nâu 

đỏ, trạng thái nữa cứng 
25,46 19,9 10,0 

24-

28 
1,5 

TK Cát hạt trung màu xám 

trắng, xám vàng, trạng 

thái chặt vừa 

15,85 21,5 11,6 21 4,5 

Tính toán áp lực tại đáy móng do công trình gây ra: 

0 803 2 2 1,5 17,5
227 kPa

4

tctc
tc N AhN

p
A A

    
   

  

Tính áp lực gây lún: 

 p = q = p
tc
 - h = 227 – 18 × 1,5 = 200 kPa 

Đánh số các điểm trên trục 0z dưới đáy móng theo thứ tự là 0, 1, 2, 3, 

4... Mỗi điểm cách nhau 0,5 m. Tính toán ứng suất do trọng lượng bản thân 

của đất gây ra tại các điểm này. Từ đó, vẽ được ứng suất đo trọng lượng 

bản thân của đất. Cụ thể như sau:  

Điểm 0: '

0
17,5 0,7 18,5 0,8 27,05 kPav     

  

Điểm 1: '

1 18,5 0,5 27,05 36,30 kPav      
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Bảng 3.2 Ứng suất bản thân tại các điểm của các lớp đất 

Điểm 0 1 2 3 4 5 6 

'

v (kPa) 27,05 36,30 40,75 45,20 49,65 54,10 58,55 

Điểm 7 8 9 10 11 12  

'

v (kPa) 63,00 67,45 72,55 77,65 82,75 87,85  

3.3 Khảo sát độ lún của nền bên dƣới móng hình vuông 

Với áp lực đáy móng p = 200 kPa tương tự với giá trị áp lực của diện 

chịu tải hình vuông đã nghiên cứu ở chương 2. Ta dễ dàng tính toán được 

ứng suất do áp lực đáy móng gây ra tại các điểm trên trục đi qua tâm móng 

(điểm 0); các điểm đi qua điểm 1, 2, 3, 4. 

3.3.1 Tính lún tại tâm móng  

3.3.2 Tính lún tại điểm ngoài tâm móng (điểm 1) 

Kết quả tính toán lún của nền đất móng hình vuông được thể hiện ở 

Bảng 3.7, Bảng 3.8  

Bảng 3.3 Độ lún tại điểm 0, 1, 2, 3, 4 móng hình vuông theo đường cong e-p 

Điểm 0 1 2 3 4 

S (m) 0,0624 0,0567 0,0419 0,0149 0,0105 

Bảng 3.4 Độ lún tại điểm 0, 1, 2, 3, 4 móng hình vuông theo mô đun E1-2 

Điểm 0 1 2 3 4 

S (m) 0,0667 0,0625 0,0462 0,0197 0,0118 

3.4 Khảo sát độ lún của nền bên dƣới móng hình tròn 

3.4.1 Tính lún tại tâm móng (điểm 0) 

3.4.2 Tính lún tại điểm ngoài tâm móng (điểm 1) 

Kết quả tính toán lún của nền đất tại tâm móng hình tròn được thể hiện 

ở Bảng 3.13, Bảng 3.14  
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Bảng 3.5 Độ lún tại các điểm 0, 1, 2, 3, 4 móng hình tròn theo đường cong e-p 

Điểm 0 1 2 3 4 

S (m) 0,0624 0,0588 0,0438 0,0204 0,0123 

Bảng 3.6 Độ lún tại các điểm 0, 1, 2, 3, 4 của móng hình tròn theo mô đun E1-2 

Điểm 0 1 2 3 4 

S (m) 0,0682 00643 0,0479 0,0222 0,0134 

 

Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn độ lún các điểm của móng tròn và móng  vuông 

(theo dường cong e-p và theo E1-2) 

3.4 Kết luận chƣơng 3 

Với móng hình vuông và hình tròn cùng diện tích, cùng áp lực thì độ 

lún của hai móng không có sự khác biệt quá lớn. 

Với móng hình vuông hoặc hình tròn ta tính độ lún theo đường cong e-

p hay theo mô đun E1-2 cũng không có sự khác biệt nhiều. 

CHƢƠNG 4: MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN CỦA MÓNG 

NÔNG CÓ ĐÁY MÓNG HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH TRÕN BẲNG 

PHẦN MỀM PLAXIS 3D FOUNDATION 

4.1 Giới thiệu Plaxis 3D foundation 

Trong luận văn này học viên sử dụng phần mền Plaxis 3D Foundation 

V1.6 để mô hình bài toán. 
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4.2 Các mô hình nền  

Việc lựa chọn một mô hình nền phù hợp rất quan trọng trong phân tích 

địa kỹ thuật, bởi vì ứng xử thông thường của đất nền là phi tuyến, không 

hồi phục và phụ thuộc vào thời gian. Các mô hình thường dùng trong tính 

toán có thể kể ra như sau: mô hình Mohr–Coulomb (MC), mô hình Cam-lay 

cải tiến, mô hình đàn hồi phi tuyến (Hyperbol), mô hình Hardening Soil 

(HS). Mỗi mô hình có thể phù hợp vời điều kiện nhất định của bài toán và 

cơ bản thỏa mãn một số yêu cầu tính toán. 

4.2.1 Mô hình Morh-Coulomb (MC) 

4.2.2 Mô hình Hyperbol 

4.2.3 Mô hình Cam-Clay cải tiến 

4.2.4 Mô hình Hardening Soil (HS) 

4.3 Các thông số sơ bản trong mô hình Plaxis 3D 

4.3.1 Loại vật liệu đất nền “Drained, Undrainned, Non-porous” 

4.3.2 Dung trọng không bão hoà và dung trọng bão hoà 

4.3.3 Hệ số thấm 

4.3.4 Thông số độ cứng của đất nền 

4.3.5 Thông số sức kháng cắt của đất nền 

4.4 Mô phỏng hai bài toán khảo sát 

4.4.1 Trƣờng hợp 1: Mô hình bài toán móng nông với diện chịu tải hình 

vuông 

 Bước 1: Thiết lập tổng thể 

 Bước 2: Thiết lập mặt bằng làm việc 

 Bước 3: Thiết lập đường bao hình dạng, kết cấu 

 Bước 4: Khai báo tải trọng  

 Bước 5: Khai báo lỗ khoan và các tính chất vật liệu 
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 Bước 6: Chia lưới phần tử 

 Bước 7: Quá trình tính toán 

 Bước 8: Thiết lập giai đoạn tính toán 

- Giai đoạn ban đầu: Thay đổ các lớp đất như địa chất 

- Giai đoạn 1: Xây dựng móng 

- Giai đoạn 2: Tải hoạt động 

- Giai đoạn 3: Lún cố kết 

 Bước 9: Chọn điểm 

 Bước 10: Tính toán 

            

Hình 4.1 Biến dạng móng hình vuông 

4.4.2 Trƣờng hợp 2: Mô hình bài toán móng nông với diện chịu tải hình 

tròn 

             

Hình 4.2 Biến dạng móng hình tròn 
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4.5 kết luận về biến dạng của hai bài toán trên 

Theo số liệu hình 4.22 thì biến dạng tổng của móng nông với diện hình 

vuông là 5,3 cm. Và theo số liệu hình 4.29 thì biến dạng tổng của móng 

nông với diện hình tròn là 6,1 cm. 

Vậy, với một móng nông có cùng diện tích và cùng tải trọng tác dụng 

lên móng thì biến dạng của móng diện hình vuông sẽ nhỏ hơn móng diện 

hình tròn. 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN: 

Từ kết quả tính toán, phân tích biểu đồ phân bố ứng suất zvà độ lún 

móng nông có cùng diện tích và lực tác dụng trong hai trường hợp đáy 

móng diện hình vuông và diện hình tròn bằng phương pháp giải tích và mô 

phỏng bài toán bằng phần mềm plaxis 3D foundation trong phạm vi nghiên 

rút ra một số kết luận chính của luận văn như sau: 

  Giá trị ứng suất thẳng đứng z bên trong nền đất dưới diện chịu tải 

phân bố đều điểm tại tâm, bên trong diện chịu tải, trên biên, bên ngoài diện 

chịu tải thì giá trị ứng suất thẳng đứng z diện chịu tải hình vuông có xu 

hướng nhỏ hơn so với diện chịu tải hình tròn.  

  Dưới cùng áp lực gây lún, biến dạng của nền đất dưới diện chịu tải 

hình vuông trong trường hợp phân tích này cho giá trị nhỏ hơn so với biến 

dạng của nền đất dưới diện chịu tải hình tròn. 

 Về biến dạng của nền đất tại tâm móng theo phương pháp giải tích 

cho kết quả lớn hơn so với dùng phần mềm Plaxis 3D foundation cụ thể:  

- Giá trị biến dạng tại tâm móng hình vuông: Giá trị phần mềm 

Plaxis 3D foundation nhỏ hơn giá trị giải tích theo đường cong e-p là 
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15,06%. Giá trị phần mềm Plaxis 3D foundation nhỏ hơn giá trị giải tích 

theo mô đun E1-2 là 20,54%. 

- Giá trị biến dạng tại tâm móng hình tròn: Giá trị phần mềm 

Plaxis 3D foundation nhỏ hơn giá trị giải tích theo đường cong e-p là 

2,24%. Giá trị phần mềm Plaxis 3D foundation nhỏ hơn giá trị giải tích theo 

mô đun E1-2 là 2,86%. 

Biến dạng tìm được từ mô hình phân tích trong phần mềm Plaxis 3D tại tâm 

móng lớn hơn so với kết quả tính từ lý thuyết là do độ lún của móng tính từ 

lý thuyết chưa được hiệu chình khi xét đến độ cứng của móng. 

 

KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả của luận văn này với móng nông có cùng diện tích và lực tác 

dụng thì ứng suất pháp thẳng đứng z và biến dạng móng diện hình tròn bất 

lợi hơn móng diện hình vuông. Do đó, với công trình đặt trên nền đất có địa 

chất tương đối tốt với tải trọng nhỏ nên chon phương án móng nông diện 

hình vuông. 

Nội dung luận văn chỉ xét đến ứng suất pháp thẳng đứng chưa xét đến 

các loại ứng suất khác, chỉ xét đến tải trọng phân bố đều chưa xét đến các 

tải trọng khác. Để có kết luận tổng quát nên làm thêm nhiều trường hợp giá 

trị tải trọng khác, cũng như các thành phần ứng suất khác. 
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