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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN SỨC CHỊU TẢI  CỦA CỌC LY TÂM ỨNG 

SUẤT TRƯỚC VÀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH SỨC CHỊU TẢI  

DỌC TRỤC CỦA CỌC 

1.1. Giới thiệu về cọc ly tâm ứng suất trước 

      Cọc bê tông ly tâm  ứng suất  trước thường (PC) là  cọc bê tông 

ly tâm ứng suất trước được sản xuất bằng phương pháp quay ly tâm, 

cường độ nén không nhỏ hơn 60 MPa với mẫu thử là mẫu hình trụ có 

kích thước (150 x 300) mm. 

 1.2.    Sức chịu tải dọc trục của cọc ly tâm ứng suất trước 

1.2.1. Sức chịu tải theo điều kiện vật liệu của cọc ly tâm ứng suất 

trước            

1.2.2.  Sức chịu tải theo điều kiện đất nền 

   Thành phần ma sát xung quanh và thành phần sức kháng mũi.  

                
u s p s s p pQ = Q + Q = A .f +A .q                              (1.2) 

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

1.3.1. Cơ chế hình thành sức chịu tải dọc trục 

Giả sử có một cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng là Q như thể hiện 

trên hình 1.4 
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Hình 1.4  Cơ chế truyền tải trọng của cọc vào đất 

1.3.2.  Đường quan hệ giữa f-w cho sức kháng bên  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5  Đồ thị quan hệ giữa ma sát bên và chuyển vị cọc (f-w) đối 

với cọc đúc sẵn trong đất dính 

 

Hình 1.6  Đồ thị quan hệ giữa ma sát bên và chuyển vị cọc (f-w) đối 

với cọc đúc sẵn trong đất rời 
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1.3.3. Đường cong q-w cho sức kháng mũi 

  

 

Hình 1.7 Đồ thị quan hệ giữa sức kháng mũi và chuyển vị cọc (q-w) 

đối với cọc đúc sẵn [7] 

1.3.4. Đường cong quan hệ giữa ma sát bên và chuyển vị của cọc 

theo Heydinger và O'Neill (1986) 

 

 

Hình 1.8 Đồ thị quan hệ giữa ma sát bên và chuyển vị cọc (f-w) đối 

với cọc đúc sẵn trong đất sét                                                                                                      

1.4  Một số kết luận chương 1 

       Cọc ly tâm ứng suất trước là loại cọc được sử dụng tương đối 

phổ biến gần đây vì có những ưu điểm nhất định. 
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        Xác định sức chịu tải của cọc ly tâm ứng suất trước có nhiều 

phương pháp và công thức tính toán khác nhau tùy thuộc tính chất 

khác nhau của các nước.  

        Cơ chế truyền tải trọng của cọc vào đất nền thông qua ma sát 

xung quanh  của cọc và sức kháng của đất ở mũi cọc. Sự hình thành 

và phát triển sức chịu tải của cọc do ma sát bên và sức kháng mũi 

phụ thuộc vào dịch chuyển tương đối giữa cọc và đất, có khuynh 

hướng phát triển khác nhau.  

          Sự hình thành và phát triển ma sát bên và sức kháng mũi của 

nhiều tác giả nghiên cứu cho rằng chúng phụ thuộc vào loại đất mà 

mũi cọc xuyên qua và loại cọc. 

CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT VÀ CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NÉN 

TĨNH CỌC TẠI HIỆN TRƯỜNG KHU ĐÔ THỊ NAM SÀI 

GÒN 

2.1. Điều kiện địa chất khu đô thị Nam Sài Gòn 

         Khu Nam Sài Gòn thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, 

từng là một phần của huyện Nhà Bè trước kia.  

2.2.  Một số dạng trụ địa chất điển hình khu đô thị Nam Sài Gòn 

        Học viên đã thu thập tổng hợp khoảng 30 bộ hồ sơ địa chất với 

khoảng 70 lổ khoan nằm rải rác khu đô thị Nam Sài Gòn, từ đó phân 

tích đánh giá và xây dựng lại gồm có 8 dạng trụ địa chất. 

2.3.  Một số giải pháp nền móng tại khu đô thị Nam Sài Gòn    
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     Căn cứ vào các loại hình công trình ở khu Nam Sài Gòn như công 

trình nhà phố, các chung cư cao tầng, biệt thự, nhà công nghiệp và 

điều kiện địa chất cụ thể ta thấy rằng, giải pháp nền móng phần lớn 

là móng cọc được thiết kế. Có nhiều loại cọc được sử dụng như: Cọc 

BTCT đúc sẵn, tiết diện vuông, cọc ly tâm ứng suất trước và cọc 

khoan nhồi. 

  2.4 . Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc  

2.4.1. Phương pháp thí nghiệm 

2.4.2. Quy trình gia tải 

Quy trình gia tải thông thường được thực hiện qua hai chu kỳ 

2.5. Một số phương pháp xác định sức chịu tải của cọc từ kết quả 

thí nghiệm nén tĩnh 

2.5.1. Xác định sức chịu tải  giới hạn theo chuyển vị giới hạn quy 

ước 

  Từ đường cong quan hệ tải trọng - chuyển vị thu được từ thí nghiệm 

nén tĩnh cọc, sức chịu tải giới hạn Qu là tải trọng tương ứng với độ 

lún giới hạn quy ước. 

2.6.  Số liệu thí nghiệm nén tĩnh cọc được thu thập từ công trình 

thực tế tại khu đô thị Nam Sài Gòn Học viên đã thu thập được 6 số 

liệu nén tĩnh phá hoại cọc trong điều kiện địa chất ở khu Nam Sài 

Gòn. Các cọc ký hiệu và qui cách như sau : 

Cọc TP01:chiều dài cọc Ltt = 30,9 m và đường kính cọc ϕ = 400  

Cọc TP10:chiều dài cọc Ltt = 30,9 m và đường kính cọc ϕ = 400 

Cọc TP02:chiều dài cọc Ltt = 41,5 m và đường kính cọc ϕ = 500   

Cọc TP08:chiều dài cọc Ltt = 39,5 m và đường kính cọc ϕ = 500   
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Cọc TP18:chiều dài cọc Ltt = 37,0 m và đường kính cọc ϕ = 600    

Cọc TP21:chiều dài cọc Ltt = 38,0 m và đường kính cọc ϕ = 600    

Đối với cọc TP01: 

 

Hình 2.17 Trụ địa chất của TP01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.18 Thí nghiệm nén tĩnh  thực tế của cọc TP01 [3] 
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Hình 2.19  Biểu đồ độ lún theo thời gian 

 

Hình 2.20  Biểu đồ độ lún theo tải trọng  

       Nhận xét: Theo hình 2.20 gia tải lên cọc theo 2 chu trình. Tại 

chu trình 2 khi đạt đến tải trọng 200T thì độ lún tăng đột ngột (xuất 

hiện điểm uốn rõ rệt). Do vậy sức chịu tải cực hạn của cọc là 200T 

* Tương tự đối với các cọc còn lại ta có nhận xét sau: 

 Đối với cọc TP10:  

Tải trọng (T) 
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Nhận xét:  Sức chịu tải cực hạn của cọc là 220T 

-Đối với cọc TP02:  Loại 2: PTT 600T 

Nhận xét:  Sức chịu tải cực hạn của cọc là 540T 

-Đối với cọc TP08:  

Nhận xét:  Sức chịu tải cực hạn của cọc là 600T 

-Đối với cọc TP18: 

Nhận xét: Sức chịu tải cực hạn của cọc là 720T 

-Đối với cọc TP21: 

Nhận xét: Sức chịu tải cực hạn của cọc là 640T 

2.7.    Một số kết luận chương 2 

     Từ các tài liệu khảo sát địa chất mà tác giả thu thập được, nhận 

thấy địa chất khu Nam Sài Gòn tương đối phức tạp, cơ cấu các tầng 

đất phân bố không đều. Hơn nữa đa phần là tầng đất yếu, bề dày lớp 

bùn sét tương đối lớn. 

 Thí nghiệm nén tĩnh cọc là phương pháp xác định sức chịu 

tải  của cọc có hiệu quả tốt nhất, phù hợp với điều kiện làm việc thực 

tế của cọc trong đất nền. Thí nghiệm nén tĩnh còn cho ta mối quan hệ 

giữa tải trọng và độ lún đầu cọc. 

     Thí nghiệm nén tĩnh 6 cọc đã trình bày qua luận văn ứng với từng 

trụ địa chất nghiên cứu đã xác định được sức chịu tải giới hạn của 

cọc: 

      Đối với cọc ϕ400 chiều dài cọc Ltt = 30,9m, sức chịu tải theo thí 

nghiệm nén tĩnh thực tế từ  (200  - 220) T 

      Đối với cọc ϕ500 chiều dài cọc Ltt = (39,5 - 41,5) m, sức chịu tải 

theo thí nghiệm nén tĩnh thực tế từ  (540  - 600) T 
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      Đối với cọc ϕ600 chiều dài cọc Ltt = (37- 38) m, sức chịu tải theo 

thí nghiệm nén tĩnh thực tế từ  (640  - 720) 

CHƯƠNG 3 

SO SÁNH SỨC CHỊU TẢI GIỚI HẠN CỦA CỌC XÁC ĐỊNH 

THEO THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CỌC VÀ THEO CÔNG 

THỨC LÝ THUYẾT 

3.1. Công thức xác định sức chịu tải của cọc theo điều kiện đất 

nền 

3.1.1. Sức chịu tải giới hạn của cọc theo điều kiện đất nền trong 

tiêu chuẩn xây dựng TCVN 10304 : 2014  [8]   

           Công thức xác định      

         
c,u c cq b b cf i iR = γ (γ .q A + u γ f l )                                 (3.1) 

3.1.2.  Sức chịu tải giới hạn của cọc theo điều kiện đất nền 

trong tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205-1998  [9] 

3.1.2.1. Sức chịu tải cực hạn của cọc tính theo công thức: 

             
u  p  p  s s  p p  i  iQ = A  q + A . f = A  q + u  f  l                         (3.2) 

3.1.2.1. Sức chịu tải cho phép của cọc được tính theo công thức: 

                         ps
a

s p

QQ
Q = + 

F S F S

                                                 (3.3) 

 

3.2. Xác định sức chịu tải giới hạn của cọc theo điều kiện đất 

nền ứng với các cọc đã thi công thực tế tại khu Nam Sài 

Gòn 

3.2.1. Cọc có đường kính 400mm và chiều dài cọc Ltt =  30,9 m  
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+ Trường hợp 1: Cọc ly tâm ( ký hiệu TP01): Φ400mm, chiều sâu 

mũi cọc là 30,9m 

               

Hình 3.2  Địa chất của cọc TP01 

+ Theo TCXD 205-1998 

- Sức chịu tải cực hạn của cọc:     

   puq = 22,4 . 11,4+245,8 . 3,63+8,3 .0,4 . 1,2 = 1151,5(
2kN/m ) 

      pu p puQ = A .q = 0,1256 . 1151,5 = 144,64 (kN) 

- Ma sát hông cực hạn:  

 su i iQ  = U f .l =1039,96 . 1,256 = 1306,18kN 

- Suy ra: u pu suQ  = Q + Q  = 144,64 1306,18 1450,82  (kN) 

+ Theo TCVN 10304:2014  

 c,u c cq b b cf i iR = γ γ  q  A + u γ  f  l =1484,62 (kN) 
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* Tương tự cho các cọc còn lại: 

+ Cọc ly tâm (TP10):ϕ 400mm, chiều sâu mũi cọc là 30.9m  

  Theo TCXD 205-1998 

u pu suQ  = Q + Q  = 135,1 1113,2 1248,30  (kN) 

  Theo TCVN 10304:2014    c,u c cq b b cf i iR = γ γ  q  A + u γ  f  l  

        c,u  R = (3341 . 0,1256 +1,256 . 741,13) = 1350,48kN) 

Cọc có đường kính 500mm và chiều dài cọc Ltt = 41,5 m  

 +  Theo TCXD 205-1998                            

 
u pu suQ  = Q + Q  = 737,79 2684,85 3422,64  (kN) 

+ Theo TCVN 10304:2014   c,u c cq b b cf i iR = γ γ  q  A + u γ  f  l  

    c,uR  = (4100 . 0,1962. 1,1 + 1,57 . 1370,10) = 3035,92 (kN) 

+ Cọc ly tâm ( TP08): ϕ 500mm, chiều sâu mũi cọc là 39,5m                  

  +  Theo TCXD 205-1998 

    u pu suQ  = Q + Q  = 701,78 2473,28 3175,06  (kN) 

+ Theo TCVN 10304:2014   

    c,uR  = (4100 . 0,1962. 1,1 + 1,57 . 1288)  = 2907,02 (kN) 

             3.2.3. Cọc có đường kính 600mm và chiều dài cọc Ltt = 37 m  

+ Cọc ly tâm (cọc TP18): ϕ 600mm, chiều sâu mũi cọc là 37 m  

+ Theo TCXD 205-1998              
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u pu suQ  = Q + Q  = 988,66 2740,90 3729,55  (kN) 

+ Theo TCVN 10304:2014   

   c,uR  = (4100 . 0,2826. 1,1 + 1,884 . 1271,28) = 3669,61 (kN) 

+ Cọc ly tâm ( cọc TP21): ϕ 600mm, chiều sâu mũi cọc là 38m 

+ Theo TCXD 205-1998 

     
u pu suQ  = Q + Q  = 975,13 2618,45 3593,58  (kN) 

+ Theo TCVN 10304:2014               

    c,uR  =  (4100 . 0,2826. 1,1 + 1,884 . 1226,86) = 3585,93 (kN) 

3.3. So sánh sức chịu tải giới hạn của cọc theo kết quả thí nghiệm nén 

tĩnh và sử dụng công thức theo điều kiện đất nền 

 

Hình 3.8 Biểu đồ so sánh SCT tải cực hạn của cọc theo các phương 

pháp khác nhau 

Nhận xét:  Sức chịu tại cực hạn theo công thức của 2 tiêu chuẩn 

TCXD 205-1998 và TCVN 10304-2014 sai lệch nhỏ. 

      Sức chịu tải cực hạn của cọc theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh lớn 

hơn nhiều so với kết quả tính toán theo công thức của 2 tiêu chuẩn 

TCXD 205-1998 và TCVN 10304-2014. 
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3.4. Một số kết luận chương 3 

  Sức chịu tải giới hạn của cọc xác định theo kết quả thí 

nghiệm nén tĩnh và sức chịu tải cực hạn của cọc xác định theo công 

thức trong tiêu chuẩn thiết kế ở nước ta cho ra kết quả có sai lệch 

nhau. Sức chịu tải cực hạn của cọc xác định theo kết quả thí nghiệm 

nén tĩnh cọc thường lớn hơn so với khi sử dụng công thức tính toán. 

             Trong điều kiện địa chất thuộc trong phạm vi nghiên cứu ta 

thấy rằng dùng công thức tính toán theo TCXD 205-1998 và TCVN 

10304-2014 cho kết quả sức chịu tải cực hạn tương đương nhau. 

            Tùy theo đường kính cọc mà sức chịu tải cực hạn theo kết 

quả thí nghiệm nén tĩnh cọc và theo công thức tính toán có khác 

nhau, cụ thể: 

          - Sức chịu tải cực hạn theo thí nghiệm nén tĩnh lớn hơn sức 

chịu tải cực hạn theo TCXD 205 - 1998 từ (1,38  - 1,93) lần 

           - Sức chịu tải cực hạn theo thí nghiệm nén tĩnh lớn hơn sức 

chịu tải cực hạn theo TCVN 10304 - 2014 từ (1,35 - 2,06) lần 

CHƯƠNG 4 

XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI THẲNG ĐỨNG CỦA CỌC THEO 

ĐỘ CHUYỂN VỊ CỌC VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ AN TOÀN 

4.1.  Chọn sức chịu tải cho phép của cọc  

4.2.  Lựa chọn hệ số an toàn hợp lý  

4.3. Bảng tính sức chịu tải của cọc theo chuyển vị và đánh giá hệ 

số an toàn  [7] 
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     - Theo mục 3.2. Trong chương 3 ứng với mỗi loại cọc ta lập được 

bảng tính sức chịu tải của cọc  theo hệ số an toàn. 

 - Kết quả nghiên cứu sức chịu tải và độ chuyển vị của cọc sử dụng 

công thức và đồ thị quan hệ theo mục 1.3.2 và 1.3.3 trong chương 1 

tương ứng với mỗi loại cọc ta lập bảng tính theo hệ số an toàn 

pFS ,
sFS , và FS bên dưới. 

4.3.1. Đối với cọc TP01 ϕ 400 chiều sâu 30,9m: 

   Bảng 4.1 Bảng tính sức chịu tải của cọc theo hệ số an toàn 

Qsu 

(kN) 

Qpu 

   (kN) 

Qu 

  (kN) 
sFS  pFS  FS  

Qa 

(kN) 

1306,18 144,64 1450,8 1,75 2.5 1,80 804,24 

 

Bảng 4.2  Bảng tính theo hệ số an toàn pFS ,
sFS , và FS theo chuyển 

vị cọc 

w 

(mm) 

Qs 

(kN) 

Qp 

 (kN) 

Qt 

(kN sFS  pFS  FS  

1,0 574,72 42,29 617,01 2,27 3,42 2,35 

2,0 940,45 53,29 993,74 1,39 2,71 1,46 

3,0 1214,75 61,00 1275,74 1,08 2,37 1,14 

4,0 1306,18 67,14 1373,32 1,00 2,15 1,06 

5,0 1214,75 72,32 1287,07 1,08 2,00 1,13 

6,0 1097,19 76,85 1174,04 1,19 1,88 1,24 
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7,0 979,64 80,90 1060,54 1,33 1,79 1,37 

8,0 826,08 84,59 946,66 1,52 1,71 1,54 

9,0 826,08 87,97 950,05 1,52 1,64 1,53 

10 826,08 91,12 953,20 1,52 1,59 1,52 

20 826,08 114,80 976,88 1,52 1,26 1,49 

30 826,08 131,41 993,49 1,52 1,10 1,46 

40 826,08 144,64 1006,72 1,52 1,00 1,44 

50 826,08 144,64 1006,72 1,52 1,00 1,44 

 

- Kết quả: 

 

Hình 4.1 Quan hệ thành phần chịu tải và chuyển vị cọc 

     - Giá trị FSs dao động từ 1,0 đến 2,27, FSp từ 1,0 đến 3,42. 

  Tương tự đối với các cọc còn lại ta có nhận xét như sau: 

4.3.2. Đối với cọc TP10  ϕ 400 chiều sâu 30,9m: 

+  Nhận xét:      

      - Giá trị FSs dao động từ 1,0 đến 2,27, FSp từ 1,0 đến 3,42  

4.3.3.  Đối với cọc TP02 ϕ 500 chiều sâu 41,5m: 
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+  Nhận xét:  

        Giá trị FSs dao động từ 1,0 đến 4,84 FSp từ 1,0 đến 4,64  

4.3.4.  Đối với cọc TP08 ϕ 500 chiều sâu 39m: 

      Giá trị FSs dao động từ 1,0 đến 4,81 FSp từ 1,0 đến 4,64  

4.3.5.  Đối với cọc TP18 ϕ 600 chiều sâu 37m: 

     Giá trị FSs dao động từ 1,0 đến 5,211 FSp từ 1,0 đến 4,93  

4.3.6.  Đối với cọc TP21 ϕ 600 chiều sâu 38m: 

        Giá trị FSs dao động từ 1,0 đến 5,2 FSp từ 1,0 đến 4,93  

4.4. Kết luận chương 4 

     - Sức chịu tải cực hạn của cọc là tổng sức chịu tải cực hạn ở mặt 

bên cọc và sức chịu tải cực hạn ở mũi cọc. 

      - Ứng với mỗi chuyển vị cọc trong đất khác nhau thì mức độ tăng 

thành phần ma sát hông và thành phần sức kháng mũi là khác nhau. 

      - Ứng với mức độ chuyển vị cọc nhỏ thì hệ số an toàn FSs và FSp 

thường có giá trị lớn. Kết quả nghiên cứu sức chịu tải của cọc theo 

độ chuyển vị cọc tăng dần trong phạm vi nghiên cứu của luận văn 

thấy rằng 

 Cọc ϕ400 có hệ số an toàn FSS =(1,0÷2,27) và FSp = (1,0 ÷ 3,42) 

Cọc ϕ500 có hệ số an toàn FSS =(1,0÷ 4,84) và FSp = (1,0 ÷ 4,64) 

Cọc ϕ600 có hệ số an toàn FSS =(1,0÷5,21) và FSp = (1,0  ÷ 4,93) 

      - Việc chọn hệ số an toàn FSs và FSp có giá trị từ (1,5÷2) và từ 

(2÷3) theo TCXD 205-1998 ứng với tất cả mọi độ chuyển vị là chưa 

phù hợp. 
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      - Chọn hệ số an toàn FSs và FSp lớn sẽ dẫn đến sức chịu tải cho 

phép của cọc có giá trị  nhỏ so với sức chịu tải thực tế của cọc, như 

vậy thiên về an toàn và chưa tận dụng hết sức chịu tải của cọc 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

     Qua các kết quả nghiên cứu ở chương 2,chương 3 và chương 4 rút 

ra các kết luận sau: 

     - Địa chất khu Nam Sài Gòn là nền đất yếu, thường tồn tại lớp đất 

bùn sét trên  bề và mặt có chiều dày thay đổi khoảng từ (15÷35) m 

tùy theo vị trí. 

      - So sánh sức chịu tải cực hạn của cọc ly tâm ứng suất trước trong 

điều kiện địa chất khu Nam Sài Gòn ta thấy rằng khi dùng công thức 

tính toán theo TCXD 205-1998 và TCVN 10304-2014 cho ra kết quả 

có sai lệch nhau nhưng không đáng kể. 
      

- Giá trị sức chịu tải cực hạn của cọc theo kết quả thí nghiệm nén 

tĩnh cọc tại hiện trường khu Nam Sài Gòn cho thấy rằng có giá trị 

lớn hơn so với khi dùng công thức tính toán từ (1,35÷2,06) lần.  

       - Khi có sự chuyển dịch tương đối giữa cọc và đất, thành phần 

ma sát bên ở thân cọc phát triển rất sớm và đạt giá trị cực hạn khi cọc 

có độ chuyển vị nhỏ, trong khi đó thành phần sức kháng ở mũi phát 

triển chậm và đạt giá trị cực hạn khi cọc có độ chuyển vị khá lớn. 

     -  Tính toán sức chịu tải của cọc theo độ chuyển vị cọc cho 6 

trường hợp cọc trong điều kiện địa chất thuộc phạm vi nghiên cứu 

thấy rằng: 
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Cọc ϕ400 có hệ số an toàn FSS=(1,0÷2,27) và FSp=(1,0  ÷ 3,42) 

  Cọc ϕ500 có hệ số an toàn FSS =(1,0÷4,84) và FSp =(1,0 ÷ 4,64) 

  Cọc ϕ600 có hệ số an toàn FSS =(1,0÷5,21) và FS =(1,0  ÷ 4,93) 

  Ứng với mức độ chuyển vị cọc nhỏ thì hệ số an toàn FSs và FSp 

thường có giá trị lớn. Do vậy việc chọn hệ số an toàn FSs và FSp có 

giá trị từ (1,5 ÷2) và từ (2÷3) theo TCXD 205-1998 ứng với tất cả 

mọi độ chuyển vị là chưa phù hợp. 

      - Việc chọn hệ số an toàn FSs và FSp lớn sẽ dẫn đến sức chịu tải 

cho phép của cọc có giá trị  nhỏ so với sức chịu tải thực tế của cọc, 

như vậy thiên về an toàn và chưa tận dụng hết sức chịu tải của cọc. 

2. KIẾN NGHỊ 

            Nội dung nghiên cứu sử dụng số liệu địa chất chưa thể bao 

quát được hết nền đất ở khu đô thị Nam Sài Gòn. Do đó kiến nghị 

cần tiếp tục nghiên cứu với nhiều dạng trụ địa chất khác để có điều 

kiện tổng kết và so sánh. 

Việc nghiên cứu trong phạm vi luận văn này chỉ được thực 

hiện trên sáu cọc thí nghiệm nén tĩnh thực tế với ba loại đường kính 

cọc khác nhau (mỗi loại đường kính có hai cọc). Do vậy số lượng 

cọc này chưa đủ nhiều cần có thêm số liệu lớn hơn nữa để kiểm 

chứng.  

 Kết quả nghiên cứu này cần kết hợp với sử dụng phần tử 

hữu hạn (FEM) để mô phỏng sự làm việc thực tế của cọc từ đó có 

thêm những nhận xét và so sánh. 

 


