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TÓM TẮT 

ĐỀ TÀI:  

“ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC THI CÔNG KHOAN HẠ CỌC ĐẾN SỨC 

CHỊU TẢI CỦA CỌC TRONG KHU VỰC ĐỊA CHẤT KHÔNG THUẬN LỢI 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” 

Công tác thiết kế và thi công móng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, hạ bằng phương 

pháp đóng hoặc ép được ứng dụng khá rộng rãi trong các công trình dân dụng, công 

nghiệp do các ưu điểm về giá thành và kỹ thuật thi công so với cọc khoan nhồi. Tuy 

nhiên, thực tế cho thấy phương pháp này còn gặp một số hạn chế và khuyết điểm có thể 

làm ảnh hưởng đến các công trình và người dân sống xung quanh. Có nhiều giải pháp 

được áp dụng để khắc phục một số hạn chế và khuyết điểm trên, trong đó, giải pháp hạ 

cọc có khoan dẫn (khoan hạ cọc) hiện nay được ưu tiên lựa chọn vì tính khả thi của nó. 

Trong luận văn này sẽ trình bày tổng quan về điều kiện địa chất công trình một 

số khu vực thành phố Hồ Chí Minh, những nơi gây khó khăn nhất định cho công tác hạ 

cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, tổng quan về phương pháp khoan hạ cọc, tổng quan về các 

phương pháp xác định sức chịu tải của cọc. Cơ sở lý thuyết phân tích cọc khoan hạ cũng 

sẽ được giới thiệu. Từ đó một phần mềm phân tích tính toán ứng dụng cho việc phân 

tích quá trình khoan hạ cọc có hoặc không có khoan dẫn đã được xây dựng để giải quyết 

những trường hợp cụ thể.  

Trong luận văn này cũng sẽ trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyêt, kết quả thí 

nghiệm của mô hình cọc thu nhỏ trong phòng thí nghiệm và cọc thực tế ngoài hiện 

trường hạ xuống đất có hoặc không có khoan dẫn. Từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá về 

ảnh hưởng của đường kính và chiều sâu lỗ khoan đến sức kháng của đất trong quá trình 

hạ cọc và sức chịu tải của cọc khi đưa vào sử dụng.  

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho việc lựa chọn phương án tối ưu khi thiết kế móng 

cọc bê tông cốt thép đúc sẵn hạ bằng phương pháp đóng hoặc ép có hoặc không có khoan 

dẫn với đường kính và chiều sâu lỗ khoan cụ thể. 
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SUMMARY 

SUBJECT:  

“INFLUENCE OF THE PREBORING METHOD ON THE LOAD CAPACITY 

OF PILES IN UNFAVORABLE GEOLOGICAL AREAS  

IN HO CHI MINH CITY” 

The design and construction of pre-cast reinforced concrete pile foundations 

installed by the driving or pressing method are widely used in civil and industrial 

projects due to the advantages of the cost and the construction techniques compared to 

bored piles. However, some limitations and shortcomings of this method may in fact 

affect the works and people around. There are many solutions applied to overcome some 

of the above limitations and shortcomings. In particular, the pre-bored method is 

currently the preferred method because of its feasibility. 

This thesis will present an overview of the engineering geological conditions in 

some areas of Ho Chi Minh City, which cause certain difficulties for driving pre-cast 

reinforced concrete piles, an overview of drilling and installing methods and pile load 

capacity calculation methods. The theoretical basis for the analysis of pre-bored piles 

will also be presented in the thesis. On that basis, a software for the analysis of drilling 

and pile installing with or without pre-bored soil will be built to solve specific cases.  

This thesis will also present the results of theoretical research, the testing results 

of laboratory and on-site miniature pile models with or without pre-bored soil. Based on 

the results, the impact of bore hole diameter and depth on the soil’s resistance in the 

driving process and the load capacity of piles put into use will be evaluated.  

The research results will be a basis to choose the optimal solution for the design 

of pre-cast reinforced concrete pile foundations installed by the driving or pressing 

method with or without pre-bored soil for specific bore hole diameters and depths. 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật nói chung, móng cọc ngày càng được cải 

tiến, hoàn thiện, đa dạng về chủng loại cũng như phương pháp thi công phù hợp với yêu 

cầu cho từng loại công trình xây dựng. Trong đó, công tác thiết kế và thi công móng cọc 

bê tông cốt thép hạ bằng phương pháp đóng hoặc ép được ứng dụng khá rộng rãi trong 

các công trình dân dụng, công nghiệp do các ưu điểm về giá thành và kỹ thuật thi công 

so với cọc khoan nhồi.  

Bên cạnh các ưu điểm, công tác thi công ép cọc có một số hạn chế và khuyết 

điểm khi thi công trong điều kiện địa chất không thuận lợi của thành phố Hồ Chí Minh 

như: khó có thể đưa mũi cọc xuyên qua các lớp thấu kính, sét cứng, cát chặt… tới độ 

sâu thiết kế, gây ra độ chối giả, cũng như có thể làm ảnh hưởng đến các công trình lân 

cận như lún hay trồi do sự chuyển vị đáng kể đất.  

Nhằm tránh hiện tượng trên, cần phải làm giảm sự xuất hiện độ chối giả hay tránh 

sự lèn ép lên nền đất các công trình xung quanh bằng biện pháp ép rung, khoan dẫn 

trước khi ép, ép có xói nước, khoan thả cọc đúc sẵn. Trong đó, phương pháp thi công hạ 

cọc có  khoan dẫn (khoan hạ cọc) làm giảm sức kháng của đất trong quá trình hạ cọc là 

một trong những giải pháp thi công đạt hiệu quả và áp dụng rất khả thi cho các công 

trình tại khu vực có mật độ xây dựng tập trung như Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng… 

 Tuy nhiên, giải pháp “Thi công khoan hạ cọc” tại Việt Nam nói chung và tại 

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng còn gây ra băn khoan về yếu tố kinh tế - kỹ thuật.  

Một số tiêu chuẩn thiết kế hiện hành chưa nêu ra các chỉ dẫn tính toán cụ thể đối 

với việc khoan hạ cọc trong từng loại đất. 

Đề tài luận văn “Ảnh hưởng của công tác thi công khoan hạ đến sức chịu tải của 

cọc trong khu vực địa chất không thuận lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh” được đặt ra 
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như một nhu cầu cấp thiết trong thực tiễn nhằm góp phần làm hạn chế rủi ro và phát sinh 

các chi phí cho công trình. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây phương pháp thi công khoan hạ cọc đã 

được sử dụng khá phổ biến, tuy nhiên các đơn vị thực hiện cũng chỉ chú trọng đề cập 

đến biện pháp thi công nhưng chưa quan tâm đúng mức đến các thông số kỹ thuật trong 

biện pháp thi công làm ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc. 

Trên thế giới hiện nay, nghiên cứu sinh mới tiếp cận tham khảo được một vài tài 

liệu về ảnh hưởng của đường kính lỗ khoan đến sức chịu tải của cọc đối với đất sét bão 

hòa nước có kể đến sự thoát nước lỗ rỗng sau khi thi công [1]. Tuy nhiên, nghiên cứu 

này không đề cập đến loại đất nền gây ra phần lớn các sự cố khi thi công ép cọc không 

khoan hạ là đất cát. 

Một số phương pháp cũng như kỹ thuật được phát triển cho bài toán phân tích 

ảnh hưởng của biện pháp thi công cọc đến sức chịu tải cọc. Kỹ thuật phân tích ảnh hưởng 

của biện pháp thi công cọc đến sức chịu tải cọc được triển khai nghiên cứu và đạt được 

nhiều thành quả nhờ vào sự phát triển của phương pháp phần tử hữu hạn và hệ thống 

máy tính phân tích. Một số tác giả cá nhân, tổ chức trong ngoài nước đạt nhiều thành 

quả quan trọng trong lĩnh vực vừa nêu cần kể đến như Mounir E. Mabsout và John L. 

Tassoulas [2], Goble và cộng sự [3], Phan Vu. Jsc và Japan Pile [4], Ghose-Hajra và 

Tavera [5].  

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

Tiến hành khảo sát, đánh giá và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thiết 

kế và thi công cọc khoan hạ đến sức chịu tải cọc có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn 

vì nó cho phép tiên liệu được những khó khăn trong thiết kế (dự báo sức chịu tải) và thi 

công (đưa cọc đến độ sâu thiết kế). 

Từ việc phân tích các bài toán lý thuyết, kết quả thí nghiệm hiện trường, thực 

hiện mô phỏng tại phòng thí nghiệm và phần mềm phần tử hữu hạn mà luận văn thu 
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được là công cụ có hiệu quả để đánh giá và xác định được yếu tố ảnh hưởng của công 

tác thi công khoan hạ đến sức chịu tải của cọc trong khu vực địa chất không thuận lợi 

tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 Kết quả của đề tài có thể làm cơ sở khoa học và định hướng nghiên cứu tiếp theo 

hướng đến việc xác định các hệ số, thông số thực nghiệm áp dụng cho cọc khoan hạ vào 

việc hoàn chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Cọc tròn chế tạo sẵn được hạ (đóng hoặc ép) vào lỗ khoan dẫn khu vực địa 

chất không thuận lợi đối với giải pháp móng cọc ép tại Thành phố Hồ Chí 

Minh như: lớp sét cứng, cát dày. 

- Sự suy giảm sức kháng của nền đất trong quá tình khi hạ cọc bình thường và 

hạ cọc có khoan tạo lỗ trươc với đường kính nhỏ hơn tiết diện cọc, có sử dụng 

dung dịch giữ thành, đồng thời xét ảnh hưởng của công tác khoan dẫn đến 

sức chịu tải của cọc. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Dự báo sức chịu tải khi cọc làm việc như cọc chiếm chỗ một phần (lỗ khoan 

nhỏ hơn đường kính cọc) dựa trên phân tích lý thuyết xác định sức chịu tải 

của cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn với lập trình phần mềm tương 

ứng; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính lỗ khoan dẫn đến sức kháng của đất 

và do đó lực ép cọc trong quá trình hạ và xác định sức chịu tải của cọc bằng 

thí nghiệm nén tĩnh và đo biến dạng cọc. 

Những điểm hạn chế phạm vi nghiên cứu: 

- Chưa kể đến yếu tố nước ngầm; 

- Chưa phân tích đất nền phía trên có lớp đất yếu, bùn nhão…  
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- Đề tài nghiên cứu đối với cọc ma sát (sức kháng ma sát thành chủ yếu), chưa 

nghiên cứu đến phương án cọc chóng.   

5. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

5.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là cung cấp cho người thiết kế và thi công một 

công cụ toán học (qua phần mềm) để dự báo sức chịu tải của cọc cũng như mức độ suy 

giảm của sức kháng của nền đất trong quá trình hạ cọc và sức chịu tải của cọc khi thi 

công ép cọc qua lỗ khoan dẫn trong điều kiện địa chất không thuận lợi của TP Hồ Chí 

Minh. 

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Đánh giá những vấn đề khác biệt giữa bài toán lý thuyết và biện pháp thi công hạ 

cọc qua lỗ khoan tạo sẵn thông qua mô phỏng và thí nghiệm; 

- Dự báo sức chịu tải của cọc chế tạo sẵn thi công bằng phương pháp ép có khoan 

dẫn. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:  dùng phương pháp phần tử hữu hạn để nghiên 

cứu sự làm việc của cọc được ép trong lỗ khoan dẫn có đường kính khác nhau; 

- Lập trình phần mềm để giải quyết mục tiêu nêu ở 5.1 trên đây; 

- Kiểm tra sự tin cậy của lời giải lý thuyết bằng thí nghiệm trong phòng và hiện 

trường. 

7. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung chính đề tài nghiên cứu Luận án tiến sỹ, tác giả thực hiện trong 4 

chương của luận án, cụ thể như sau: 

- Mở đầu 

- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu cọc khoan hạ 
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- Chương 2: Cơ sở lý thuyết phân tích cọc khoan hạ 

- Chương 3: Xây dựng mô hình số và phân tích ảnh hưởng của đường kính lỗ khoan 

đến ma sát thành của cọc khoan hạ 

- Chương 4: Nghiên cứu thực nghiệm cọc khoan hạ 

8. Những điểm mới và nổi bật của đề tài 

Kết quả nghiên cứu đã đạt được những điểm mới và nổi bật như sau: 

- Ứng dụng phương pháp hệ số Lagrangian tăng cường vào bài toán tiếp xúc vật 

liệu để giải bài toán biến dạng lớn. Hiện nay các phần mềm thương mại địa kỹ thuật 

như: Plaxis, Midas Gen…ứng dụng bài toán tiếp xúc vật liệu chỉ kể đến biến dạng 

nhỏ. 

- Xây dựng phần mềm ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng quá 

trình thi công cọc khoan hạ - Phần mềm PDC PileS (Pre Drilled Compression Pile 

Software); 

- Đề xuất hệ số suy giảm sức chịu tải của cọc khoan hạ đối với cọc ma sát. 

- Nghiên cứu thí nghiệm cọc trong phòng và thí nghiệm cọc tại hiện trường có gắn 

các đầu đo biến dạng để kiểm tra sự tin cậy của lời giải lý thuyết. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỌC KHOAN HẠ 

1.1. Tổng quan địa chất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

1.1.1. Cấu trúc địa chất khu vực chung 

Cấu trúc địa chất của vùng nghiên cứu là yếu tố quan trọng của điều kiện Địa 

chất công trình và được xem như nền cơ bản của các điều kiện khác. Trên quan điểm 

địa chất công trình, cấu trúc địa chất của thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 tầng 

cấu trúc: tầng cấu trúc trên, tầng cấu trúc giữa và tầng cấu trúc dưới (Xem bản đồ địa 

chất Tp. Hồ Chí Minh tại hình 1.1). [6-8]   

a. Tầng cấu trúc trên 

Tầng cấu trúc trên bao gồm các trầm tích thuộc thành tạo trầm tích Holocen là hệ 

tầng Bình Chánh và hệ tầng Cần Giờ. 

Nhìn chung, các hệ tầng trầm tích hệ tầng Cần Giờ đều là đất yếu, chứa một lượng 

đáng kể vật chất hữu cơ và hàm lượng của nó liên quan mật thiết với nguồn gốc thành 

tạo, thấp nhất là trong trầm tích nguồn gốc sông biển. 

b. Tầng cấu trúc giữa 

Tầng cấu trúc giữa xem xét từ trẻ đến cổ gồm các trầm tích sau: 

- Các thành tạo trầm tích Pleistocen muộn phân bố hầu hết diện tích của 

thành phố và lộ ra trên các khu vực có độ cao trên 5m trở lên, phần còn lại bị 

phủ bởi các trầm tích có tuổi Holocen. Ở thành phố Hồ Chí Minh các trầm 

tích thuộc thành tạo này có nguồn gốc khác nhau từ sông, sông – biển, và 

biển. 

- Các thành tạo trầm tích Pleistocen giữa – muộn phủ lên trên hầu hết diện 

tích của thành phố, nhưng chỉ lộ ra trên các đồi cao 20 đến 40 mét ở Thủ Đức, 

Quận 9, 10 đến 20 m ở Củ Chi. 

- Các thành tạo trầm tích Pleistocen muộn, Pleistocen sớm phân bố khắp 

diện tích thành phố, bề mặt mái của của hệ tầng này chìm sâu từ một vài mét 
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ở khu vực Tây Bắc Củ Chi, 20 đến 45 mét ở khu vực Hóc Môn – khu nội 

thành, 34 đến 84 mét ở khu Cần Giờ, thành phần thạch học là sét bột. 

- Các Pliocen sớm không lộ ra trên mặt đất, chúng được thấy hầu hết trong 

lỗ khoan sâu trên diện tích thành phố, bao gồm các trầm tích gắn kết yếu 

tương ứng với hệ tầng Nhà Bè. 

- Các trầm tích Miocen muộn mới phát hiện và được nghiên cứu chi tiết với 

tên là hệ tầng bình trưng ở đáy lỗ khoan 820, phường Bình Trưng, Quận 2. 

c. Tầng cấu trúc dưới 

Tầng cấu trúc dưới bao gồm các đá trầm tích tuổi Jura sớm, các đá trầm tích – 

núi lữa tuổi Jura muộn - Kreta sớm, các đá xâm nhập Kreta sớm. Các đá này lộ 

ra trên diện tích không lớn ở Long Bình, Quận 9, huyện Cần Giờ. 

Trên phần lớn diện tích chúng bị phủ bởi các trầm tích Kainozoi dưới độ sâu 40-

60m ở quận Thủ Đức, 60 đến 120m ở quận 9, 140 đến 200 ở Củ Chi, 220 đến 

240m dọc theo dãi Gò Vấp – Cần Giờ và 250 đến 320 mét dọc theo dãi đồng bằng 

phía Tây Thành phố từ Thái Mỹ huyện Củ Chi cắt qua Tân Túc huyện Bình 

Chánh. 
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Hình 1.1. Bản đồ Địa chất – Khoáng sản Tp. Hồ Chí Minh (Nguồn: Liên đoàn 

Bản đồ địa chất miền Nam) 

Với điều kiện địa chất không thuận lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác 

đóng ép cọc rất hay gặp các sự cố như cọc không thể xuyên qua các lớp đất sét dày, cát 
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dày, lớp thấu kính gây xuất hiện độ chối giả, cũng như có thể làm ảnh hưởng đến các 

công trình lân cận do sự lèn chặt đất làm nền đất công trình xung quanh bị đẩy trồi hoặc 

lún sụt. 

1.1.2. Cấu trúc địa chất tại khu vực không thuận lợi đối với móng cọc ép. 

Qua các phân tích cũng như khảo sát thực tế tại các dự án, thấy được địa chất 

Thành phố Hồ Chí Minh là một vùng địa chất rất phức tạp, không thuận lợi trong việc 

thi công hạ cọc bê tông chế tạo sẵn khi xuất hiện nhiều lớp thấu kính trong địa tầng, lớp 

sét dày, cát dày… dẫn tới việc thi công nền móng công trình cao tầng gặp nhiều khó 

khăn, rủi ro và phát sinh thêm nhiều chi phí, đặc biệt là trong công tác ép cọc. 

Bảng 1.1: Địa chất khu vực không thuận lợi đối với biện pháp thi công cọc ép tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

STT 
Khu 

vực  
Trụ địa chất điển hình Nspt 

Dự án thi công cọc 

khoan hạ 

1 Quận 1 

Lớp 1: Từ 0-11,5m: sét pha, trạng 

thái dẻo cứng – nửa cứng. 
9-22 Dự án: Xây dựng, sửa 

chữa nâng cấp Trường 

Trung Học Phổ Thông 

Bùi Thị Xuân, Quận 1, 

TPHCM 

Lớp 2: Từ 11,5-44,5m: Cát pha lẫn 

sạn sỏi Thạch Anh.  
13-29 

Lớp 3: Từ 44,5-60m: Sét, trạng thái 

nửa cứng – cứng.  
32-50 

2 Quận 3 

Lớp 1: Trên mặt xuống độ sâu 12m 

là lớp sét pha, trạng thái đất dẻo 

cứng. 

5-15 

Dự án: Trường Đại 

học Kiến Trúc Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

Địa chỉ: Số 196 

Pasteur - Phường 6 - 

Quận 3 - Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Lớp 2: Từ 12m đến 46m là lớp cát 

pha, đôi chỗ có lẫn sạn sỏi Thạch 

Anh.  

14-24 

Lớp 3: Từ độ sâu 46-60m là lớp sét 

nửa cứng – cứng.. 
25-50 
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STT 
Khu 

vực  
Trụ địa chất điển hình Nspt 

Dự án thi công cọc 

khoan hạ 

3 Quận 5 

Lớp 1: Trên mặt là lớp đất san lấp, 

bên dưới là lớp bùn sét, trạng thái 

chảy đến độ sâu 1,8m 

0 

Dự án: Chung cư xã 

hội. Địa chỉ: Đường 

Ngô Quyền, phường 

10, quận 5, TPHCM 

Lớp 2: Từ 1,8-8,6m là lớp sét pha, 

trạng thái dẻo cứng – nửa cứng 
10-25 

Lớp 3: Từ 8,6-38m là lớp cát pha, 

đôi chổ có lẫn sạn sỏi thạch anh. 
25-45 

Lớp 4: Từ 38,8-40m là lớp sét, 

trạng thái cứng 
>45 

4 
Tân 

Bình 

Lớp 1: Từ 0-3m, Sét – sét pha, màu 

xám trắng – xám xanh, trạng thái 

dẻo mềm. 

5-6 

Dự Án: Chung Cư 

Cộng Hòa Garden, số 

20 đường Cộng Hòa, 

Quận Tân Bình, 

TPHCM 

Lớp 2: Từ 3-6m, Sét lẫn sạn sỏi 

Laterit, màu nâu đỏ – xám trắng – 

xám xanh, trạng thái dẻo cứng. 

6-10 

Lớp 3: Từ 6-9m, Sét pha, màu xám 

xanh – xám vàng – xám trắng, 

trạng thái dẻo cứng. 

10-14 

Lớp 3a: Từ 9-12m, Cát pha lẫn sạn 

sỏi thạch anh, màu xám vàng. 
12 

Lớp 4: Từ 12-15m, Sét, màu xám 

vàng – xám trắng – nâu đỏ, trạng 

thái dẻo cứng – nửa cứng. 

14-17 

Lớp 5: Từ 15-39m, Cát pha, màu 

xám vàng – nâu hồng – xám hồng. 
13-21 
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STT 
Khu 

vực  
Trụ địa chất điển hình Nspt 

Dự án thi công cọc 

khoan hạ 

Lớp 6: Từ 39 - 51m, Sét, màu xám 

vàng – nâu đỏ – xám hồng, trạng 

thái cứng – nửa cứng. 

28-50 

5 
Quận 

10 

Lớp 1: Từ 1.3 - 2.7 m. Sét pha nhẹ, 

màu nâu vàng – xám trắng, trạng 

thái dẻo mềm. 

2-8 

Dự Án: Cầu vượt nút 

giao thông đường 3/2 

và Nguyễn Tri 

Phương, quận 10, 

TPHCM 

Lớp 2: Từ 2.7 - 7.2 m. Sét lẫn sạn 

sỏi Laterit, màu nâu vàng – nâu 

hồng – nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. 

10-14 

Lớp 3: Từ 7.2 - 27 m. Cát pha, màu 

nâu vàng – xám trắng – nâu đỏ. 
7-18 

Lớp 4: Sét pha nặng, màu xám nâu 

– xám đen – nâu vàng, trạng thái 

dẻo mềm. 

15-18 

6 Quận 9 

Lớp 1: Á sét, xám vàng nâu, dẻo 

mềm là lớp đất lún ướt. 
0 

Dự Án: Chung cư 

Phước Bình, địa chỉ: 

phường Phước Bình, 

quận 9, TPHCM 

Lớp 2: Á sét lẫn sỏi sạn laterite, 

nâu đỏ vàng, dẻo cứng đến cứng.  
36 

Lớp 3: Á sét, xám vàng nâu, dẻo 

mềm đến dẻo cứng. 
8-11 

Lớp 4: Cát mịn đến thô, xám vàng 

nâu, rời đến chặt vừa là những lớp 

đất có đặc trưng cơ lý trung bình 

yếu.  

8-28 

Lớp 5: Sét, xám vàng nâu đỏ, dẻo 

cứng đến cứng. 
13-34 
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STT 
Khu 

vực  
Trụ địa chất điển hình Nspt 

Dự án thi công cọc 

khoan hạ 

Lớp 6: Cát mịn, xám vàng nâu, chặt 

vừa; 
10-25 

Lớp 7: Sét, xám đen, xám vàng, 

dẻo cứng đến nửa cứng 
10-19 

Lớp 8: Cát mịn đến trung, vàng nâu 

đỏ, chặt vừa đến chặt là những lớp 

đất có đặc trưng cơ lý trung bình. 

12-18 

Lớp đất 9: Sét, xám vàng nâu đỏ, 

cứng 
25-30 

Lớp đất 10: Á sét, vàng nâu xám, 

nửa cứng đến cứng 
20-32 

Lớp đất 11a: Cát mịn đến thô, ít sỏi 

sạn, xám vàng, chặt đến rất chặt. 
28-46 

Lớp đất 11b: Cát mịn đến trung, ít 

sỏi nhỏ, xám vàng nâu đỏ, chặt 

vừa. 

23-28 

7 
Quận 

11 

Lớp 1: Từ 2 - 6.2 m. Sét, màu nâu 

đỏ, độ sệt dẻo cứng đến nữa cứng 
8-10 

Dự Án: Chung cư Phú 

Thọ, địa chỉ: Nguyễn 

Thị Nhỏ, phường 15, 

quận 10, TPHCM 

Lớp 2: Từ 6.2 - 9.2 m. Á sét, màu 

nâu đỏ, độ sệt nửa cứng 
12-19 

Lớp 3: Từ 9.2 đến 29 m. Á cát, 

màu nâu vàng, độ sệt dẻo 
11-20 

Lớp 4: Từ 29 - 30 m. Cát thô, màu 

nâu vàng, trạng thái chặt vừa 
25 

Lớp 5: Từ 30 - 35.6 m. Đất sét ít 

dẻo, màu nâu vàng, xám xanh, độ 

sệt nửa cứng 

18-31 
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STT 
Khu 

vực  
Trụ địa chất điển hình Nspt 

Dự án thi công cọc 

khoan hạ 

Lớp 6: từ 35.6 - 47.45 m. Đất cát 

lẫn bụi, màu xám xanh, trạng thái 

chặt đến chặt vừa 

39-48 

8 
Quận 

12 

Lớp 1: Từ 0.7 - 3.2 m. Sét tính dẻo 

thấp, màu xám vàng, nâu đỏ, xám 

xanh, trạng thái dẻo mềm 

6 

Dự Án: Chung cư cao 

tầng Tô ký, địa chỉ: Số 

10A Tô Ký, phường 

Trưng Mỹ Tây, quận 

12, TPHCM 

Lớp 2: Từ 3.2 - 7.8 m. Sét tính dẻo 

thấp, lẫn sỏi sạn Laterit, màu nâu 

vàng, nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng 

9-13 

Lớp 3: Từ 7.8 - 21.6 m. Cát bụi, 

màu xám vàng, nâu đỏ, chặt vừa 
10-18 

Lớp L1: Từ 21.6 - 22.4 m. Sét, màu 

nâu vàng, trạng thái dẻo 
11 

Lớp 4: Từ 22.4 - 31.6 m. Cát bụi, 

màu xám vàng, nâu đỏ, kết cấu chặt 

vừa 

11-20 

Lớp 5: Từ 31.6 - 44 m. Sét tính dẻo 

cao, màu nâu vàng, nâu đỏ, trạng 

thái cứng 

31-40 

9 
Thủ 

Đức 

Lớp 1: Từ 0 - 3.4 m. Bùn sét hữu 

cơ, màu xám đen, trạng thái chảy 
0-2 Dự Án: Xây Dựng 

Mới Chung Cư Trường 

Thọ, Đường số 4, 

phường Trường Thọ, 

Quận Thủ Đức, 

TPHCM 

Lớp 2: Sét, bột, bụi, ít cát mịn, ít 

sỏi sạn laterit, màu xám vàng nâu 

đỏ, dẻo mềm đến dẻo cứng. 

7-13 

Lớp 3: Sét, cát, bột, bụi, màu xám 

vàng nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng 
15 



16 

 

STT 
Khu 

vực  
Trụ địa chất điển hình Nspt 

Dự án thi công cọc 

khoan hạ 

Lớp 4: Cát hạt mịn, bột, bụi, màu 

vàng xám nâu đỏ, trạng thái rời 
4-10 

Lớp 5: Cát hạt mịn đến trung, bột, 

bụi, màu xám vàng nâu, trạng thái 

chặt vừa 

11-29 

10 Quận 4 

Lớp 1: Bùn sét lẫn cát, màu xám, 

chãy dẽo. Bề dày lớp 1 từ 1.6 – 

11m.  

2-5 

Dự Án: Xây Dựng 

Chung Cư Vĩnh Hội, 

Quận 4, TPHCM 

Lớp 2: Sét pha lnhẹ, màu xám xanh 

– nâu vàng, trạng thái dẻo cứng. Bề 

dày lớp 2 từ 11 – 16m 

13-14 

Lớp 3: Cát pha lẫn sạn Thạch anh, 

màu nâu vàng, nâu, đỏ hồng. Bề 

dày lớp 3 là 16 - 36m 

20-27 

Lớp 4: Sét lẫn cát, màu nâu hồng – 

nâu vàng – nâu đỏ, trạng thái cứng. 

Bề dày lớp 3 từ 36m – 53m.  

31-50 
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1.2. Tổng quan về móng cọc ép và một số hạn chế từ việc ép cọc 

1.2.1. Móng cọc ép 

Móng cọc ép là một trong những loại móng được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. 

Người ta có thể ép những cây cọc lớn xuống các tầng đất sâu, nhờ đó làm tăng khả năng 

chịu tải trọng lớn cho móng. 

1.2.2. Một số hạn chế từ việc ép cọc 

Ngày nay, cùng với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật nói chung, móng cọc ép ngày 

càng được cải tiến, hoàn thiện, đa dạng về chủng loại cũng như phương pháp thi công, 

phù hợp với yêu cầu cho từng loại công trình xây dựng.  

Tuy nhiên, việc ép cọc bê tông cốt thép thông thường trong một số trường hợp có 

sự hạn chế nhất định như: 

1. Khi cọc đi qua các tầng đất cứng, các lớp cát có bề dày lớn, địa chất phức 

tạp, xen kẻ nhiều lớp thấu kính khiến cọc không thể xuyên qua do xuất hiện 

độ chối giả, nổ cọc. 

Khảo sát thực tế tại một số dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh như: 

 Chung cư Phước Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

Trong  quá trình thiết kế nền móng, dựa vào kết quả khảo sát địa chất, Tư vấn 

thiết kế tính toán sức chịu tải cọc đơn và mong muốn đưa mũi cọc xuống đến tầng địa 

chất có khả năng mang tải tốt như lớp sét dẻo, cứng hoặc lớp cát pha có số NSPT cao. 

Khi thí nghiệm thử tải trọng tĩnh, quá trình ép cọc không thể đưa cọc xuyên qua 

lớp cát dày và đôi khi còn kẹp thêm một vài lớp thấu kính sét cứng mỏng (Xem mặt cắt 

địa chất tại hình 1.2), gây ra sự cố nổ cọc (xem hình 1.3). 
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Hình 1.2. Mặt cắt địa chất Chung cư Phước Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 
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11b

11a
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TK7

TK11

Lôùp ñaát 3:

AÙ seùt, xaùm vaøng naâu, deûo meàm

ñeán deûo cöùng.

3

Lôùp ñaát 4:

Caùt mòn ñeán thoâ, xaùm vaøng naâu,

rôøi ñeán chaët vöøa.

4

Lôùp ñaát 6:

Caùt mòn, ít seùt, xaùm vaøng naâu,

chaët vöøa.

6

Thaáu kính TK6:

Seùt, xaùm, xaùm vaøng, deûo cöùng.
TK6

Lôùp ñaát 7:

Seùt, xaùm ñen, xaùm vaøng, deûo

cöùng ñeán nöûa cöùng.

7

Lôùp ñaát 9:

Seùt, xaùm vaøng naâu ñoû, cöùng.
9

Lôùp ñaát 10:

AÙ seùt, vaøng naâu xaùm, nöûa cöùng

ñeán cöùng.

10

Lôùp ñaát 11b:

Caùt mòn ñeán trung, ít soûi nhoû,

xaùm vaøng naâu ñoû, chaët vöøa.

11b

Thaáu kính TK11:

Seùt, xaùm vaøng, cöùng.
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0.00

36.70

33.50

28.70

N = 49

N = 20

N = 29

N = 17

N = 15

N = 25

N = 23

16.70

14.00

N = 24

N = 18

N = 18

N = 20

N = 11

N = 19

-24.00

-38.00

-40.00

-26.00

-28.00

-30.00

-32.00

-34.00

-36.00

-52.00

-54.00

-56.00

-42.00

-44.00

-46.00

-50.00

-48.00

-58.00

-66.00 -66.05

66.05

N = 29

N = 14

39.00-39.00

N = 40

N = 93

-62.50

-60.50

-52.50

62.50

60.50

52.50

N = 21

N = 35

N = 21

N = 21

N = 26

N = 23

-42.90 42.90

N = 32

N = 37

N = 44

N = 42

N = 27

N = 41

-37.40

-33.40

-31.60

-30.80

-28.60

37.40

33.40

30.80

28.60

N = 19

N = 31

N = 19

N = 16

N = 16

N = 16

-17.40

-16.90

-13.80

16.90

N = 10

N = 13

N = 12

N = 13

N = 14

N = 11

HK2

-8.60

-5.60

-2.90

-1.80

-0.80

0.00

13.80

5.60

2.90

0.80

N = 21

N = 23

N = 9

N = 8

N = 9

0.00

-66.05

66.05

N = 27

N = 21

-52.50

-47.40

-46.90

-43.30

-41.30

-36.70

-33.50

-28.70

-16.70

-15.70

-14.00

N = 39

52.50

N = 22

N = 28

N = 22

N = 25

N = 17

N = 23

46.90

43.30

41.30

N = 40

N = 66

N = 40

N = 38

N = 37

N = 43

TK7

8

11a

5

2

T

1-4.00

-12.00

-14.00

-16.00

-18.00

-20.00

-22.00

-6.00

-10.00

-8.00

0.00

-2.00

Cao ñoä (±m)

Lôùp ñaát 5:

Seùt, xaùm vaøng naâu ñoû, deûo cöùng

ñeán nöûa cöùng.

Lôùp ñaát 2:

AÙ seùt laãn soûi saïn laterite, naâu ñoû

vaøng, deûo cöùng ñeán cöùng.

Lôùp ñaát 1:

AÙ seùt, xaùm vaõng naâu, deûo meàm.

Ñaát san laáp T:

Seùt laãn ít caùt, gaïch vuïn, maøu xaùm.

KYÙ HIEÄU ÑÒA CHAÁT & LÔÙP ÑAÁT

Ranh giôùi caùc lôùp ñaát.

Lôùp ñaát 8:

Caùt mòn ñeán trung, vaøng naâu ñoû,

chaët vöøa ñeán chaët.

Lôùp ñaát 11a:

Caùt mòn ñeán thoâ, ít soûi saïn, xaùm

vaøng, chaët ñeán raát chaët.

Thaáu kính TK7:

Caùt mòn, vaøng naâu ñoû, chaët vöøa.

(Cao ñoä)

0.00

(Ñoä saâu)

0.00
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Hình 1.3. Sự cố nổ cọc tại dự án (Ảnh: Lương Toàn Hiệp) 

Để giải quyết vấn đề này, Tư vấn kiến nghị dùng giải pháp khoan dẫn để hạ cọc 

xuống đến độ sâu thiết kế. Ban đầu dùng lỗ khoan có đường kính bằng nội tiếp tiết diện 

cọc vuông 350x350, nhưng cọc vẫn không xuống. Sau đó, Tư vấn thiết kế quyết định 

tiến hành khoan dẫn với đường kính lỗ khoan bằng ngoại tiếp tiết diện cọc vuông và 

chiều sâu lỗ khoan xuyên hết lớp cát dày. 

Sau khi hạ cọc xuống đến độ sâu thiết kế thì tiến hành thử tĩnh. Cọc vẫn đảm bảo 

độ lún cho phép và độ hồi cọc cũng đạt theo tiêu chuẩn thí nghiệm. 

 Công trình Tô ký, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Đối với dự án Tô ký Tower, Quận 12, Tư vấn thiết kế sử dụng cọc tròn cũng gặp 

sự cố tương tự. Có thể thấy trụ địa chất khảo sát tại công trình (hình 1.4) xuất hiện lớp 

cát bụi mịn dày (lớp 3), được xen kẹp bởi vài lớp thấu kính sét (L1) làm cho công tác ép 

cọc (hình 1.4) gặp khó khăn khi không thể đưa cọc đến độ sâu thiết kế, gặp lớp thấu kính 

còn gây ra độ chối giả. Lúc đầu chỉ khoan dẫn với 2/3 đường kính cọc mà ép vẫn không 

xuống, Cuối cùng Tư vấn thiết kế cho sử dụng đường kính lỗ khoan dẫn bằng với đường 

kính cọc. Sau khi hạ cọc xuống đến độ sâu thiết kế thì tiến hành thử tĩnh, cọc vẫn đảm 

bảo độ lún cho phép và độ hồi cọc cũng đạt theo tiêu chuẩn thí nghiệm. 
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Hình 1.4. Thi công khoan hạ dự án Tô ký, Quận 12 (Ảnh: Lương Toàn Hiệp) 

 Công trình Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Còn tại công trình Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tư vấn thiết kế sử dụng 

cọc tròn D300 - D400 cũng gặp sự cố tương tự khi cọc ép xuống gặp lớp cát mịn khá 

dày (hình 1.5), khiến cho không thể đưa mũi cọc xuống đến độ sâu thiết kế (hình 1.6). 

 

Hình 1.5. Mặt cắt địa chất Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

(Nguồn: Công ty Hùng Trứ) 

Độ sâu thiết kế 

Độ sâu thực tế 
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Theo thiết kế, Cọc tròn D400, mũi cọc đặt ở độ sâu thiết kế là -38m, tại lớp đất 

thứ 6. Nhưng thực tế khi thi công, cọc ép vào lớp cát số 5 được 1,0 m có nghĩa là khoảng 

23,0m là không ép xuống được. Vì vậy, Tư vấn thiết kế quyết định lựa chọn giải pháp 

khoan dẫn cọc với đường kính lỗ khoan bằng với đường kính cọc D400 và chiều sâu lỗ 

khoan xuyên qua hết lớp cát số 5 là -36m. Sau khi hạ cọc xuống đến độ sâu thiết kế thì 

tiến hành thử tĩnh. Cọc vẫn đảm bảo độ lún cho phép và độ hồi cọc cũng đạt theo tiêu 

chuẩn thí nghiệm. 

 

     

Hình 1.6. Sự cố cọc ép không xuống tại công trình Bảo tàng Tôn Đức Thắng 

(Ảnh: Lương Toàn Hiệp) 

 

 Một số dự án tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngoài các dự án điền hình nêu trên, rất nhiều dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

trong quá trình ép cọc không thể đưa cọc đến độ sâu thiết kế, cọc ép không xuống gây 

vỡ cọc khi gặp lớp cát dày, lớp thấu kính, địa chất xen kẹp nhiều lớp như: 

 Dự án Chung cư Phú Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11. Địa chất khu 

vực này khá phức tạp, nhiều lớp đất sét – cát xen kẽ nhau khiến cho việc đưa 
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cọc đến độ sâu thiết kế vào lớp đất có khả năng mang tải tốt là vô cùng khó 

khăn. Cọc thiết kế kích thước 350x350mm. Ban đầu, Tư vấn thiết kế định 

hướng thiết kế móng cọc ép sâu 32.0m, tuy nhiên thực tế ép xuống 10-11m 

gặp lớp cát chặt vừa (dày 15-19m) thì cọc bị chối. Sau đó chọn giải pháp 

khoan dẫn đường kính lỗ khoan D350 với chiều sâu lỗ khoan đến -30m. Tiến 

hành ép cọc xuống đến độ sâu thiết kế. 

 Dự án Chung cư Vĩnh Hội, đường Vĩnh Hội, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh (hình 1.7). Thi công khoan hạ cọc bê tông cốt thép ly tâm D=600mm, 

số lượng 162 cọc, độ sâu mũi cọc -43m. 

     

Hình 1.7. Công trình: Chung cư Vĩnh Hội , Quận 4 – Tp. HCM 

Thi công khoan dẫn ép cọc D600mm (Nguồn từ Công ty Đất Phương Nam) 

 Dự án Viện chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện quân Y 175, số nhà 786 

Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM. Khoan dẫn cọc 

D=400mm. 

Qua các phân tích cũng như khảo sát thực tế tại các dự án, thấy được địa chất 

Thành phố Hồ Chí Minh là một vùng địa chất rất phức tạp, không thuận lợi khi trong 

cùng một khu vực xuất hiện nhiều lớp địa tầng, lớp thấu kính trong địa tầng, lớp sét dày, 

cát mịn… dẫn tới việc thi công nền móng công trình cao tầng gặp nhiều khó khăn, rủi 

ro và phát sinh thêm nhiều chi phí khi kéo dài thời gian thi công, đặc biệt là trong công 

tác ép cọc, phải tiến hành thăm dò, thử tĩnh nhiều lần để kiểm tra sức chịu tải trước khi 

thi công cọc đại trà. 

https://nenmongphuongnam.com.vn/khoan-dan-d400-vien-chan-thuong-chinh-hinh-benh-vien-quan-y-175.html
https://nenmongphuongnam.com.vn/khoan-dan-d400-vien-chan-thuong-chinh-hinh-benh-vien-quan-y-175.html
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Với điều kiện địa chất không thuận lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác ép 

cọc rất hay gặp các sự cố như cọc không thể xuyên qua các lớp đất sét dày, cát mịn gây 

ra nổ cọc, lớp thấu kính gây xuất hiện độ chối giả, cũng như có thể làm ảnh hưởng đến 

các công trình lân cận do sự lèn chặt đất làm nền đất công trình xung quanh bị đẩy trồi 

hoặc lún sụt. 

2. Có thể gây lún, nứt, phồng nền nhà bên do nền móng nhà liền kề yếu, hoặc 

xây dựng lâu năm. 

Công tác ép cọc không chỉ gây ra hư hại cho bản thân các công trình lân cận mà 

còn gây ra phá hoại nền đất bên dưới, có thể gây ra lún hoặc sập công trình, những hư 

hại kiểu này hiển nhiên gây ra hậu quả lớn hơn so với những hư hại về kiến trúc hoặc 

kể cả kết cấu. 

a. Gây lún thêm hoặc lún lệch 

Phạm vi ảnh hưởng của lún lệch có thể bằng chiều dài cọc, 10 lần đường kính 

cọc, hoặc 10-15m từ vị trí đóng cọc, nguy cơ lún lệch có thể còn cao hơn nữa nếu cọc 

phải xuyên qua lớp đất cứng [9-11]. Ra khỏi phạm vi ảnh hưởng vừa nêu, nguy cơ hư 

hại công trình giảm đáng kể, vì rung động chỉ lớn khi ở gần nguồn sóng và sau đó sẽ 

giảm cường độ rất nhanh. Hơn nữa, nếu nguồn rung động ở sâu dưới lòng đất, mặt đất 

sẽ chịu rung động ít, từ đó rủi ro lún lệch sẽ giảm đi. 

b. Gây biến dạng đất   

Sóng từ công tác ép cọc truyền trên bề mặt có thể gây ra biến dạng cho đất theo 

hình dạng của sóng. Bước sóng, thường trong khoảng 10 đến 60m, là yếu tố quan trọng 

nhất quyết định việc biến dạng của đất sẽ ảnh hưởng thế nào đến công trình [12]. 

Các rung động từ công tác đóng cọc gây ra hư hại cho các công trình lân cận và 

gây ra phá hoại nền đất bên dưới như: gây ra lún hoặc sập công trình, cũng như những 

hư hại về kiến trúc hoặc kể cả kết cấu. 

Vì vậy, để tránh các hiện tượng trên, cần làm giảm sự xuất hiện độ chối giả bằng 

biện pháp ép rung, khoan dẫn trước khi ép, ép có xối nước, khoan hạ cọc. Trong đó, 
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phương pháp khoan dẫn trước khi ép, hiện nay được thực hiện phổ biến vì tính khả thi 

của nó.  

Một số công trình sử dụng biện pháp khoan dẫn khi hạ cọc phát huy hiệu quả cao 

như: Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Quận 9; Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí 

Minh; Cầu vượt Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình…(hình 1.8). 

 

Hình 1.8. Công trình: Trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM 

Thi công khoan dẫn ép cọc D300mm (Nguồn từ Công ty Đất Phương Nam) 

1.3. Tổng quan về phương pháp khoan dẫn ép cọc 

Hiện nay việc sử dụng cọc ép có khoan dẫn đang ngày càng phổ biến trong các 

công trình xây chen và các công trình có địa chất phức tạp gồm nhiều lớp sét, cát dày 

xen kẽ. Giải pháp khoan dẫn trước khi ép cọc giúp cho người thiết kế giải quyết được 

bài toán độ chối khi ép cọc qua các tầng cát, hạ cọc được đến độ sâu thiết kế. 

1.3.1. Giới thiệu sơ lược 

Nguyên tắc của phương pháp khoan dẫn: Trước khi ép, tại vị trí tâm cọc thiết kế, 

ta khoan trước một lỗ có đường kính và chiều sâu khoan dẫn theo thiết kế, thành lỗ được 

giữ bằng dung dịch bentonite. Sau đó, ta tiến hành ép cọc. 
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Có thể thấy rằng, địa chất dưới hố móng khá phức tạp, có nhiều lớp đất đá cứng 

không ổn định, lớp cát dày, lớp sét cứng…. Do đó, để đảm bảo chiều sâu cọc như quy 

định của thiết kế, cọc cần phải xuyên qua các lớp đất đá, sét cứng, cát dày này. Tuy 

nhiên, đôi khi cường độ đất đá lớn hơn nhiều cường độ của bê tông cọc làm cho cọc 

không thể xuyên qua được khi ép. Để giải quyết hiện tượng này, người ta tiến hành 

khoan dẫn trước khi hạ cọc với đường kính khoan nhỏ hơn đường kính cọc. 

Không những vậy, việc khoan dẫn ép cọc còn giúp giải quyết các tác hại của việc 

ép cọc bê tông tới các căn hộ liền kê như khiến nền móng nhà liền kề yếu và gây nên sự 

đùn đất khiến nhà bên bị lún, nứt, phồng nền. 

1.3.2. Phương pháp – công nghệ thi công 

Trước khi ép, tại vị trí tâm cọc thiết kế khoan trước một lỗ có đường kính nhỏ 

hơn đường kính cọc (hình 1.9 và 1.10). Chiều sâu các lỗ khoan được tính toán tùy thuộc 

vào lớp địa chất bên dưới sao cho có thể thi công được. 

Lỗ khoan được giữ bằng dung dịch bentonite nhằm hạn chế sập thành lỗ khoan. 

Tuy nhiên, đơn vị thi công cũng cần phải tính đến ảnh hường của lớp bentonite bám 

thành đến sức chịu tải của cọc. Để xác định yếu tố này, các kỹ sư phải làm cọc thử thí 

nghiệm sức chịu tải, tiến hành đánh giá lại để có biện pháp phù hợp trong việc điều 

chỉnh chiều dài cọc và số lượng cọc. 

Không những vậy, chiều sâu của cọc cũng cần được tính toán cẩn thận dựa vào 

các yếu tố ảnh hưởng như: độ chặt của lớp xen kẹp, cỡ hạt, dung dịch sử dụng, đường 

kính khoan. 

Các công đoạn thực hiện khoan dẫn sử dụng bentonite khá phức tạp, đòi hỏi kinh 

nghiệm và trình chuyên môn cao của các kỹ sư và đơn vị tư vấn thiết kế. 

Sau khi hoàn thành các lỗ khoan, đơn vị thi công tiến hành ép cọc. 
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Hình 1.9. Thi công khoan dẫn (Ảnh: Lương Toàn Hiệp) 

  

Hình 1.10. Thi công ép cọc (Ảnh: Lương Toàn Hiệp) 

1.3.3. Ưu điểm và các trường hợp nên áp dụng phương pháp khoan dẫn ép 

Phương pháp khoan dẫn ép phát huy tính hiệu quả khi thi công trong một số 

trường hợp sau: 

- Chiều dày lớp đất đá có chỉ số SPT cao, cụ thể: đất sét N30>8, đất cát N30>15 

trong khi ứng suất của tải trọng ép dưới mũi cọc không thẳng được thì cần 

khoan dẫn đễ cọc đạt cao độ mũi cọc thiết kế. 

- Địa chất không đồng nhất gặp các thấu kính có chỉ số SPT cao, việc khoan 

dẫn qua thấu kính cũng giúp đạt cao độ mũi cọc thiết kế. 
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- Tầng địa chất có lớp cát khá dày, các hạt cát dưới mũi cọc, xung quanh cọc 

bị nén chặt làm tăng lực ma sát xung quanh cọc, tăng sức chống mũi hay làm 

tăng sức chịu tải của đất nền. 

- Khoan dẫn để tựa mũi cọc vào lớp đất đá ổn định giúp chống trượt khi thực 

hiện giải pháp móng trên nền địa chất miền đồi núi và trung du. 

- Tránh hiện tượng chối giả khi ép cọc trong địa chất là cát. 

- Tránh đẩy trồi đất gây mất an toàn cho các công trình lân cận khi thi công 

trong các khu vực đông dân cư. 

1.4. Phương pháp xác định sức chịu tải của cọc ép hoặc đóng 

1.4.1. Phương pháp theo TCVN 10304:2014  

Theo TCVN 10304:2014 [13], sức chịu tải trọng nén Rc,u, tính bằng kN, của cọc 

treo, kể cả cọc ống có lõi đất, hạ bằng phương pháp đóng hoặc ép, được xác định bằng 

tổng sức kháng của đất dưới mũi cọc và trên thân cọc: 

Rc,u = c ( cq qb Ab + ucf fi li)    (1.1) 

Trong đó: 

c - hệ số điều kiện làm việc của cọc trong đất, c =1; 

qb - cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc; 

u - chu vi tiết diện ngang thân cọc; 

fi - cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ “i” trên thân cọc; 

Ab - diện tích cọc tựa lên đất, lấy bằng diện tích tiết diện ngang mũi 

cọc đặc, cọc ống có bịt mũi; bằng diện tích tiết diện ngang lớn nhất 

của phần cọc được mở rộng và bằng diện tích tiết diện ngang không 

kể lõi của cọc ống không bịt mũi; 

li - chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ “i”. 
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cq và cf tương ứng là các hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi và trên thân 

cọc có xét đến ảnh hưởng của phương pháp hạ cọc đến sức kháng của đất (xem Bảng 

1.2). 

Trong công thức (1.1) phải tính tổng sức kháng của tất cả các lớp đất mà cọc 

xuyên qua, trừ phần đất nằm trong dự kiến sẽ bị đào bỏ hoặc có thể bị xói. Trong các 

trường hợp đó phải tính tổng sức kháng của tất cả các lớp đất nằm dưới cao độ dự kiến 

(mức đào bỏ) và cao độ đáy hố sau xói cục bộ ứng với mực nước lũ tính toán.  

Hệ số điều kiện làm việc của đất nền cho cọc đóng và cọc ép kể đến ảnh hưởng 

của phương pháp thi công khoan dẫn đến sức chịu tải của cọc trích dẫn từ tiêu chuẩn 

thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014, trình bày ở bảng 1.2. Có thể nhận thấy sức kháng 

ma sát thành giảm từ 40% đến 50% khi áp dụng các hệ số này trong tính toán sức chịu 

tải của cọc. 

Bảng 1.2: Các hệ số điều kiện làm việc của đất cq và cf cho cọc đóng hoặc ép 

Phương pháp hạ cọc đặc và cọc ống không moi 

đất ra ngoài bằng phương pháp đóng hoặc ép 

và các loại đất. 

Hệ số điều kiện làm việc của 

đất khi tính toán sức kháng 

của đất 

dưới mũi cọc 

cq 

trên thân cọc 

cf 

Đóng và ép cọc vào lỗ định hướng khoan sẵn đảm 

bảo chiều sâu mũi cọc sâu hơn đáy lỗ tối thiểu 1 

m ứng với đường kính lỗ: 

  

a) Bằng cạnh cọc vuông. 

b) Nhỏ hơn cạnh cọc vuông 0,05 m 

c) Nhỏ hơn cạnh cọc vuông hoặc đường kính cọc 

tròn 0,15 m (đối với trụ đường dây tải điện). 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,6 

1,0 
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1.4.2. Phương pháp theo AASHTO 2017   

Chỉ dẫn thiết kế của Hoa Kỳ [14] đưa ra một số phương pháp tính toán sức chịu 

tải tĩnh theo phương đứng của cọc đóng. Các phương pháp được đề xuất bao gồm của 

Nordlund, Thurman, Meyrthof, Tomlimson và Hannigan [15]. Phương pháp trình bày 

dưới đây đối với cọc trong đất cát và phương pháp α đối với cọc trong đất sét được trình 

bày do được áp dụng đối với cọc ép hoặc đóng [16]. 

Sức chịu tải của cọc bao gồm sức chịu tải thành và mũi được xác định như sau: 

p sQ Q Q       (1.2) 

trong đó: 

p p pQ A q      (1.3) 

và: 

0

L

s sQ f pdz       (1.4)  

Phương pháp Nordlund/Thurman 

Yêu cầu cơ bản trong tính toán thiết kế là xác định giá trị của ma sát thành đơn 

vị fs theo độ sâu đối với cọc ma sát và sức kháng đơn vị mũi cọc qp đối với cọc chống. 

Sức kháng đơn vị mũi cọc được tính toán như sau: 

2
p c q

D
q cN qN N


        (1.5) 

Trong đó: Nc, Nq, Nϒ là các tham số không thứ nguyên phụ thuộc vào góc ma sát 

trong. Thành phần c là lực dính đơn vị của đât nền, q là ứng suất theo phuwong đứng tại 

đáy cọc, D là đường kính (hoặc chiều rộng) của cọc, ϒ là trọng lượng riêng của đất nền. 

Trong đa số các trường hợp thì thành phần 
2

c

D
cN N


  là khá nhỏ so với qqN  

nên sức chịu tải mũi cọc được rút gọn thành: 

p p t q p LQ A qN A q       (1.6) 
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Trong đó 0vq   là ứng suất hữu hiệu tại mũi cọc, và Nq là hệ số không thứ 

nguyên của sức chịu tải mũi cọc phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất nền (hình 1.11), 

và t  là hệ số phụ thuộc vào tỷ số L/D của cọc (hình 1.12); Lq  là sức kháng giới hạn mũi 

cọc (hình 1.13). 

 

Hình 1.11. Hệ số sức chịu tải mũi cọc 

 

Hình 1.12. Hệ số αt 
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Hình 1.13. Sức kháng giới hạn mũi cọc 

 

Hình 1.14. Hệ số CF và Kδ 

Nordlund phát triển phương pháp xác định sức chịu tải của cọc dựa trên quan trắc 

hiện trường và một số thí nghiệm thử tải cọc trong đất rời. Một số loại cọc được sử dụng 

như cọc gỗ, chữ H và ống. Phương pháp này có kể đến cọc thay đổi tiết diện và các loại 

vật liệu khác nhau. Norlund đề xuất phương trình sau đây xác định sức kháng ma sát 

thành trên một đơn vị diện tích: 

 
0

sin

cos
s F vf K C

 





     (1.7) 

0

1

2

3

4

5

25 30 35 40

K
δ

ϕ (0)

V=0.93 V=0.093 V=0.0093
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Sức kháng ma sát thành của cọc được tính toán như sau: 

0

0

sin

L

s F vQ K C pdz        (1.8) 

trong đó K  là hệ số áp lực ngang tại độ sâu z; 0v   là ứng suất hữu hiệu;   là góc thay 

đổi tiết diện cọc,  0   đối với cọc có tiết diện không thay đổi; FC  là hệ số điều chỉnh 

K  khi    (  góc ma sát trong của đất nền xung quanh cọc), p  là chu vi của cọc. Hệ 

số FC  và K có thể tham khảo trong hình 1.14 trong đó V  (m3/m) là thể tích cọc chiếm 

chỗ của đất trong 1 m dài.  

Phương pháp   

Phương pháp   được áp dụng đối với cọc hạ trong đất sét theo ứng suất tổng từ 

sức kháng không thoát nước. Phương pháp này giả thiết sức kháng của cọc không phụ 

thuộc vào ứng suất hữu hiệu theo phương đứng và sức kháng đơn vị được tính bằng một 

hệ số theo kinh nghiệm nhân với sức kháng không thoát nước của đất nền như sau: 

s uf c      (1.9) 

Trong đó   là hệ số kết dính (hình 1.15); uc  là sức kháng cắt không thoát nước 

của đất nền. Hệ số kết dính phụ thuộc vào đất sét, kích thước cọc, phương pháp hạ cọc 

và thời gian. Giá trị của   thay đổi trong khoảng rộng phụ thuộc vào các lớp đất sét và 

tỷ số chiều dài/đường kính của cọc đồng thời tỷ lệ nghịch với sức kháng cắt của đất sét 

[15]. Có thể nhận thấy rằng, việc hạ cọc trong đất sét thì không xét đến ảnh hưởng của 

việc chiếm chỗ của cọc trong đất và yếu tố này không ảnh hưởng đến sức chịu tải của 

cọc. 
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Hình 1.15. Đường cong thiết kế của hệ số kết dính của cọc hạ trong đất sét 

Sức kháng đơn vị mũi cọc, pq  trong phân tích ứng suất tổng đối với cọc trong đất 

sét đồng nhất được tính toán như sau: 

p c uq N c      (1.10) 
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Trong đó cN  là hệ số sức chịu tải mũ cọc không thứ nguyên phụ thuộc vào đường 

kính cọc và độ sâu mũi cọc. 9cN   thường được lấy đối với móng cọc. 

Phương pháp   

Thay 0s vf  , phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc trong đất cát như trên 

còn được gọi là phương pháp  . Phương pháp này liên hệ trực tiếp với các tham số ứng 

suất hữu hiệu như K  và   và do đó có thể xác định được sức chịu tải dài hạn của cọc. 

Giá trị   có thể tham khảo trong hình 1.16. 

 

Hình 1.16. Hệ số β 

Phương pháp   

Sức chịu tải tới hạn thành cọc trên một đơn vị diện tích được tính toán như sau: 

 2s v uf c        (1.11) 

Trong đó cu là sức kháng cắt không thoát nước, v   là ứng suất hữu hiệu theo 

phương đứng tại điểm giữa lớp đất đang xét. Giá trị của   có thể tham khảo trong hình 

1.17. 
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Hình 1.17. Hệ số  

1.5. Ảnh hưởng của thi công khoan dẫn đến sức chịu tải của cọc theo tiêu chuẩn 

thiết kế 

Để xác định được sức kháng ma sát thì ứng suất theo phương ngang và góc ma 

sát giữa đất và thành cọc cần được xác định. Vì các đại lượng này đều phụ thuộc vào 

lịch sử ứng suất, loại cọc, và phương pháp hạ cọc cho nên việc xác định được giá trị của 

các đại lượng này một cách phù hợp là một việc rất khó. Đây là một thách thức rất lớn 

trong việc nghiên cứu sức chịu tải của cọc khoan dẫn. Hiện nay có rất hiếm các nghiên 

cứu đã được thực hiện đối với việc xác định sức chịu tải của cọc khoan dẫn. Tương ứng 

với phương pháp   và   đã trình bày ở trên, Rojas [18] đề xuất biểu thức như sau: 

0

1 0.5 hAQ

Q A
      (1.12) 

trong đó Q  và 0Q  tương ứng là sức chịu tải của cọc khoan dẫn và không khoan 

dẫn, hA  và A  là diện tích mặt cắt ngang của lỗ khoan và của cọc. Biểu thức này được 

đề xuất dựa trên việc xấp xỉ kết quả thí nghiệm kích thước nhỏ và phù hợp với phương 

pháp    và   trong việc tính toán sức chịu tải của cọc khoan dẫn. Cần chỉ rõ rằng hiện 

nay mặc dù cọc khoan dẫn trong đất sét cứng là phổ biến tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, 

tuy nhiên các chỉ dẫn thiết kế không đề cập đến sự suy giảm sức chịu tải của cọc do ảnh 
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hưởng của việc khoan dẫn. Thực tế này một phần là do việc thiếu các mô hình giải tích 

để nghiên cứu mối liên hệ giữa đường kính lỗ khoan dẫn và sức chịu tải của cọc. Ví dụ, 

trong tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường và cầu DOTD [17], chỉ có một số thông tin về 

chất lượng được cung cấp để áp dụng trong thực hành cho thiết kế cọc khoan dẫn như 

sau: 1) đường kính lớn nhất của lỗ khoan bằng 80% đường kính cọc; 2) Độ sâu của lỗ 

khoan ở trên độ sâu của mũi cọc là 0.9 m. 

Như đã trình bày ở trên, TCVN 10304:2014 đề cập đến việc áp dụng hệ số điều 

kiện làm việc của đất nền kể đến ảnh hưởng của phương pháp thi công cọc. Trong các 

phương pháp tính toán khác theo thí nghiệm xuyên tĩnh CPT hay xuyên tiêu chuẩn SPT, 

những hệ số này không được áp dụng. 

Chỉ dẫn thiết kế tại Hoa Kỳ [18] có đề cập đến sự suy giảm sức chịu tải của cọc 

do ảnh hưởng của thi công khoan dẫn nhưng không đưa ra giá trị cụ thể trong các công 

thức tính toán tổng kết sự ảnh hưởng của khoan dẫn đến sức chịu tải của cọc đóng từ 

các chỉ dẫn thiết kế tại các tiểu bang của Hoa Kỳ. Hai yếu tố quan trọng nhất trong các 

chỉ dẫn thiết kế này là đường kính lỗ khoan và độ sâu của lỗ khoan. Một số chỉ dẫn yêu 

cầu đường kính lỗ khoan phải nhỏ hơn đường kính cọc hoặc đường chéo của tiết diện 

cọc và độ sâu lỗ khoan nhỏ hơn độ sâu yêu cầu của mũi cọc. Sau khi đưa cọc vào lỗ 

khoan trước và mũi cọc được hạ đến độ sâu của đáy lỗ khoan thì phần trống giữa cọc và 

đất nền phải được lấp đầy bằng cát sạch trước khi đóng tiếp đến độ sâu thiết kế. Quy 

định cụ thể bằng số trong các chỉ dẫn thiết kế được trình bày trong bảng 1.3 [18]. 

Bảng 1.3: Quy định về đường kính và độ sâu của lỗ khoan dẫn  

Tiểu bang Lỗ khoan dẫn 

Đường kính Độ sâu 

Indiana (2012) Dk<D-0,05 m L-1,5 m 

Montana (2006) Dk <D-0,025 m - 

Nebraska (2007) Dk <D+0,05 m 0,3L 
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Tiểu bang Lỗ khoan dẫn 

Đường kính Độ sâu 

New Jersey (2007) Dk <D-0,05 m - 

Oklahoma (1999) Dk <D L-1,5 m 

Rhode Island (2004) Dk <D+0,15 m - 

Texas (2004) Dk <D-0,1 m 1,5 m – 2,5 m 

Alaska (2004) Dk <D+0,15 m - 

Arizona (2008) Dk <D+0,15 m - 

Colorado (2005) Dk <D+0,025 m - 

Florida (2013) Dk =1,2-1,4D - 

Hawaii (2005) Dk <D+0,15 m L-1,5 m 

Iowa (2012) Dk <D+0,1 m L-0,9 m 

Kansas (2007) Dk <D+0,075 m - 

Michigan (2003) Dk <D 6 m 

Minnesota (2014) - L-1,5 m 

Virginia (208) Dk <1,2D - 

trong đó Dk là đường kính lỗ khoan dẫn; D là đường kính cọc; và L là chiều dài cọc. 

1.6. Phương pháp phân tích cọc chịu tải trọng đứng theo phương pháp số 

 Phương pháp số hiện đại đặc biệt là phương pháp phần tử hữu hạn có khả năng 

kể đến ứng xử phức tạp của đất nền và nước lỗ rỗng. Phương pháp này cũng bao gồm 

sự mô phỏng tính toán quá trình thi công và rất nhiều các đặc điểm khác vượt trội so với 

phương pháp giải tích. Với sự phát triển của phần cứng máy tính và các phần mềm phần 
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tử hữu hạn, phân tích số đối với bài toán hạ cọc được áp dụng một cách phổ biến. Tuy 

nhiên, điều đó không có nghĩa là việc phân tích cọc với các mô phỏng liên quan đến quá 

trình hạ cọc trở nên dễ dàng. Trên thực tế, do các mô hình đất nền đàn hồi dẻo phức tạp 

cũng như sự phi tuyến và biến dạng của lưới phần tử gây ra bởi các biến dạng lớn liên 

quan đến việc hạ cọc và yêu cầu tính toán cao liên quan đến tiếp xúc ma sát giữa đất và 

cọc nên việc phát triển một mô hình phần tử hữu hạn đáng tin cậy cho phân tích hạ cọc 

là rất phức tạp và có thể gặp phải những hạn chế liên quan của loại phân tích này. 

 Ưu điểm chính của phương pháp phân tích số là nó có thể dự đoán tương đối 

chính xác lịch sử ứng suất của đất xung quanh cọc từ điều kiện ban đầu đến điều kiện 

phá hoại, tức là, bài toán phân tích cọc có thể được chia nhỏ và phân tích theo bốn giai 

đoạn cơ bản sau: 1) khoan dẫn; 2) hạ cọc; 3) dỡ tải (phân tán áp lực nước lỗ rỗng dư do 

hạ cọc đối với đất sét bão hòa nước); và 4) chịu tải (điều kiện không thoát nước hoặc 

thoát nước tùy thuộc vào tốc độ chất tải và loại đất nền). 

 Ứng suất hữu hiệu theo phương bán kính tại mặt phân cách cọc-đất 𝜎𝑟 ′, có ảnh 

hưởng đáng kể vào sức kháng ma sát f𝑠, thay đổi ở mỗi giai đoạn trong số ba giai đoạn 

từ 2 đến 4 như ở trên. Đối với sức chịu tải của cọc ngay sau khi hạ cọc (tức thời), có thể 

dự đoán bằng cách kết hợp hai giai đoạn (2) và (4), cả hai đều trong điều kiện không 

thoát nước vì kiểm tra lại sức chịu tải tức thời (phân tích đóng cọc bằng phần mềm 

WEAP) thường được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Mặt khác, sức chịu tải 

dài hạn tương ứng với thí nghiệm nén tĩnh có thể đạt được một cách đơn giản bằng cách 

tính đến giai đoạn (2), giai đoạn (3) với 𝑡 → ∞ và giai đoạn (4) trong điều kiện thoát 

nước. Hiệu quả hạ cọc cũng có thể được đánh giá theo cách tương tự bằng cách xem xét 

giai đoạn (2) + giai đoạn (3) [0 <𝑡 <∞] + giai đoạn (4) trong điều kiện thoát nước. 

 Các mô phỏng phần tử hữu hạn và các phân tích chi tiết về sự thay đổi ứng suất, 

áp suất lỗ rỗng dư và sự cố kết sau đó xung quanh cọc đóng đã được trình bày bởi Carter 

và công sự và Randolph và cộng sự [19,20]. Trong những đóng góp quan trọng của họ, 

quá trình đóng cọc được mô hình hóa như việc tạo ra một khoan hình trụ có độ lớn bằng 

chuyển vị theo phương bán kính của đất, tức là sử dụng lý thuyết mở rộng lỗ khoan [21]. 
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Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu phân tích số theo phần tử hữu hạn mở rộng để dự 

đoán sự thay đổi ứng suất sau khi hạ cọc, mặc dù chưa có chú ý đến ảnh hưởng của tải 

trọng sau khi hạ cọc. Hạn chế này sau đó đã được Potts và Martins [22] khắc phục, hai 

tác giả đã phát triển công trình của Randolph và cộng sự [19] và trình bày một khảo sát 

số quan trọng về sự huy động của sức kháng cắt dọc theo trục cọc, dựa trên phân tích 

phương pháp phần tử hữu hạn 1-D. Potts và Martins [22] đã thực hiện một số nghiên 

cứu bao gồm sự gia tăng ứng suất gần cọc là đáng kể và không đơn giản do kết quả của 

tải trọng, có khả năng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hệ số ứng suất bên tại bề 

mặt cọc và đất, cũng như biến dạng cắt cục bộ đáng kể gần cọc. Các tác giả cũng phát 

hiện ra rằng sự trượt có thể xảy ra trước khi tạo ra áp lực nước lỗ rỗng lớn nhất trong 

quá trình chất tải cọc không thoát nước và áp lực nước lỗ rỗng dư tiêu tán khá nhanh, 

điều này giải thích rõ hiện tượng mà áp lực lỗ rỗng đáng kể hiếm khi được đo bằng thực 

hành. 

 Các tính toán phần tử hữu hạn được đơn giản hóa kết hợp với phương pháp mở 

rộng lỗ khoan (hình 1.18) được thảo luận ở trên có thể tránh hiệu quả sự biến dạng lưới 

và giảm đáng kể các tính toán cần thiết trong mô phỏng hạ cọc. Tuy nhiên, các tác giả 

không thể xem xét hiệu ứng cắt dọc vốn đi kèm với việc hạ cọc, một quá trình ảnh hưởng 

đáng kể đến ứng xử của đất xung quanh. Để giải thích cho vấn đề này, Basu và công sự 

[23,24] mô hình đóng cọc và ảnh hưởng của nó đến khả năng chịu lực sau này gián tiếp 

thông qua hai trình tự kỹ thuật riêng biệt sau: (a) mở rộng không thoát nước lỗ khoan 

hình trụ đến đường kính cọc bằng cách đẩy đất ra xa để mô phỏng tác động ép của việc 

hạ cọc; và sau đó (b) áp dụng lực cắt dọc lên phần đất liền kề để mô phỏng các tác động 

cắt khi đóng cọc. Trong mô phỏng này, mô hình đất nền hai mặt chảy dẻo phù hợp với 

đất sét đã được đưa vào phần tử hữu hạn và toàn bộ đường ứng suất của phần tử đất trải 

qua trong quá trình hạ cọc và các quá trình gia cố và gia tải tiếp theo đã được xác định. 

Một phát hiện quan trọng là lực cắt làm giảm ứng suất pháp trên trục cọc từ giá trị rất 

lớn được dự đoán khi chỉ phân tích mở rộng lỗ khoan. Do đó, các tác giả nhấn mạnh 

rằng cắt đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi trạng thái của đất xung quanh cọc 

đóng. Họ cũng đề xuất các phương trình hữu ích, chỉ yêu cầu trạng thái ban đầu và các 
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thông số sức chống cắt nội tại của đất làm thông số đầu vào, để dự đoán sức chịu tải 

ngắn hạn và dài hạn cũng như các yếu tố thiết lập cho cọc đóng trong đất sét. 

 

Hình 1.18. Mô hình tính toán theo phương pháp mở rộng lỗ khoan 

 Tương tự như vậy, gần đây Mascarucci và cộng sự [25] và Abu-Farsakh và cộng 

sự [26] đã tiến hành các mô phỏng số về hiệu quả hạ cọc. Mascarucci và cộng sự [25] 

đã đề xuất một cách tiếp cận mới để mô hình hóa sự gia tăng ma sát trục liên quan đến 

sự gia tăng ứng suất ngang trong giai đoạn chịu lực của cọc, bằng chương trình FLAC 

2D và có tính đến độ giãn nở của đất khi chịu cắt. Abu-Farsakh và cộng sự [27] mô hình 

hóa việc hạ cọc bằng sự kết hợp của giai đoạn mở rộng lỗ khoan tiếp theo là sự xuyên 

thẳng đứng, và nghiên cứu các hiệu ứng cố kết tiếp theo đối với hạ cọc. Mô hình đất sét 

Cam sửa đổi dị hướng đã được áp dụng để mô tả đặc tính phi tuyến của đất. Abu-Farsakh 

và cộng sự [27] cũng đã khảo sát quá trình đóng cọc đối với đất pha sét thông qua các 

thí nghiệm hiện trường và phát triển các mô hình thực nghiệm để dự đoán sức kháng 

đóng cọc tại một thời điểm nhất định sau khi kết thúc đóng cọc. 

 Sự hiểu biết về tác động của lỗ khoan đến hiệu quả hạ cọc và khả năng chịu lực 

của cọc khoan dẫn, thông qua phân tích số nâng cao, ít được chú ý hơn nhiều so với 

trường hợp cọc không khoan dẫn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy chỉ có một số kết 

quả được đưa ra bởi Mabsout và cộng sự [28] và sau đó của Mabsout và Sadek [29]. 
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Các tác giả đã nghiên cứu và trình bày các kết quả tính toán đóng cọc (tức là khả năng 

đóng cọc) với trọng tâm là kiểm tra ứng xử của hệ cọc-đất. Trạng thái của ứng suất, áp 

lực nước lỗ rỗng và biến dạng trong đất được theo dõi, và tính toán tổng lực cản của đất 

đối với sự xuyên sâu của cọc. Các tác giả sau đó đã phát triển thêm một mô hình phần 

tử hữu hạn 3-D để phân tích đóng cọc, sử dụng mô hình dẻo bề mặt giới hạn nâng cao 

cho đất. Mô hình số có khả năng mô phỏng sự xuyên sâu của cọc vào đất bắt đầu từ độ 

sâu khoan trước. 

 Nghiên cứu về kích thước của lỗ khoan dẫn bằng 100% bằng đường kính thiết kế 

của cọc được đề cập trong nghiên cứu của Mabsout và Sadek [29]. Trong khi theo Thông 

số kỹ thuật tiêu chuẩn của DOTD cho Đường và Cầu, bán kính của lỗ khoan dẫn được 

đề xuất không vượt quá 80% đường kính cọc và theo hướng dẫn thực hành thì lỗ khoan 

dẫn không cho phép khoan xuống độ sâu mũi cọc. Độ sâu của lỗ khoan dẫn, mặc dù có 

thể ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của cọc, nhưng có thể không như ảnh hưởng của 

kích thước lỗ khoan đến chịu lực tải lâu dài của cọc khoan dẫn. 

 Hình 1.19 trình bày mô hình hóa các giai đoạn phân tích cọc khoan dẫn trong đất 

sét bão hòa nước [18]. Phân tích được thực hiện trên một phân tố đất nền tại một điểm 

bất kỳ trên thân cọc. Các giai đoạn phân tích bao gồm 1) Trạng thái ban đầu; 2) Hạ cọc; 

3) Cố kết; 4) Nén tĩnh. Ở trạng thái ban đầu, ứng suất trong đất là ứng suất bản thân. 

Quá trình hạ cọc được chia thành hai phần bao gồm nén cọc theo phương ngang và cắt. 

Ở giai đoạn này ứng suất trong đất và áp lực nước lỗ rỗng tăng lên. Đến giai đoạn cố 

kết, áp lực nước lỗ rỗng sẽ tiêu tán và trở lại giá trị ban đầu. Quá trình tiếp theo là cọc 

được thí nghiệm nén tĩnh. Sự thay đổi ứng suất trong đất qua các giai đoạn đóng vai trò 

quyết định ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc. 
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Hình 1.19. Mô phỏng quá trình ép cọc theo phương pháp mở rộng lỗ khoan 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đóng ép cọc rất hay gặp các sự cố như cọc 

không thể xuyên qua các lớp cát chặt vừa đến chặt, sét cứng, lớp thấu kính gây xuất hiện 

độ chối giả, cũng như có thể làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận do sự lèn chặt 

đất làm nền đất công trình xung quanh bị đẩy trồi hoặc lún sụt. Do đó, để đảm bảo chiều 

sâu cọc như quy định của thiết kế, cọc cần phải xuyên qua các lớp đất đá này. Với địa 



43 

 

chất rất phức tạp và không thuận lợi như vậy dẫn tới việc thi công nền móng công trình 

cao tầng gặp nhiều khó khăn, rủi ro và phát sinh thêm nhiều chi phí, đặc biệt là trong 

công tác ép cọc. Để giải quyết hiện tượng này, người ta tiến hành khoan dẫn khoan mồi 

trước khi thi công với đường kính khoan nhỏ hơn đường kính cọc.  

Phương pháp khoan hạ cọc có thể áp dụng cho đất cát, sét và các loại đất có thể 

khoan xuyên như lớp đá mỏng. Đường kính lỗ khoan có thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 

không đáng kể so với đường kính cọc. Khi khoan dẫn trước khi hạ cọc, đất nền bị xáo 

trộn dẫn đến ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc. Do vậy, đối với những cọc được thiết 

kế có khoan dẫn, ảnh hưởng của khoan dẫn cần được kể đến khi tính toán sức chịu tải 

của cọc. Nghiên cứu của McClelland và cộng sự [30] cho thấy ma sát thành trong độ 

sâu khoan dẫn giảm từ 50% đến 85% so với không khoan dẫn, phụ thuộc vào đường 

kính lỗ khoan. 

Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014 cũng đưa ra các hệ số điều kiện 

làm việc của đất cho cọc đóng và cọc ép trong đó kể đến ảnh hưởng của các phương 

pháp thi công đến sức chịu tải của cọc. 

Tiêu chuẩn thiết kế cọc đóng của Hoa Kỳ có kể đến ảnh hưởng của sự chiếm chỗ 

của cọc đóng đến sức chịu tải của cọc trong điều kiện không hạ cọc trong lỗ khoan khi 

hạ cọc trong đất cát và không xét đến yếu tố này khi hạ cọc trong đất sét. Tiêu chuẩn 

thiết kế tại Hoa Kỳ cũng đưa ra các chỉ dẫn về đường kính và độ sâu của lỗ khoan. Hiện 

nay, chỉ có một nghiên cứu duy nhất đầy đủ về sự suy giảm sức chịu tải của cọc trong 

đất sét có kể đến sự cố kết sau khi hạ cọc được thực hiện thông qua nghiên cứu thực 

nghiệm và nghiên cứu lý thuyết theo mô hình mở rộng lỗ khoan. Mô hình toàn bộ hệ 

cọc hạ trong lỗ khoan chưa có trong bất kỳ một nghiên cứu nào trước đây. 

Thực tế hiện nay, người thiết kế lựa chọn đường kính lỗ khoan dẫn dựa trên kết 

quả thử tĩnh các cọc thử rồi mới đưa ra được các số liệu thiết kế cuối cùng, do vậy làm 

mất nhiều thời gian và phát sinh thêm chi phí cho việc chờ đợi kết quả của công tác thử 

tĩnh. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH CỌC KHOAN HẠ  

2.1. Ứng xử của đất nền xung quanh cọc và dưới mũi cọc 

Ứng xử của đất nền được đại diện bằng quan hệ ứng suất và biến dạng và mô 

hình toán học mô tả đặc tính của mối quan hệ này được gọi là mô hình đất nền. Mô hình 

đất nền nói riêng và của vật liệu nói chung cũng là vấn đề quan trọng nhất trong phân 

tích số vì có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phân tích. Có nhiều mô hình vật liệu mô 

phỏng ứng xử của đất nền và sự lựa chọn mô hình đất nền phù hợp với từng bài toán sẽ 

cho ứng xử của đất nền tính toán được phù hợp với ứng xử của đất nền trong thực tế. 

Mô hình đất nền và phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích bài toán cọc ép khoan 

dẫn đều sử dụng lý thuyết đàn hồi và đàn hồi dẻo. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng, 

biến dạng và chuyển vị, và các bất biến ứng suất làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình 

đất nền và phương pháp phần tử hữu hạn được trình bày trong phần dưới đây. 

2.1.1. Thành phần ứng suất trong đất 

Trạng thái ứng suất tại một điểm trong đất được thể hiện bằng véc tơ trong hệ tọa 

độ Đề Các như sau [31]:  

                      
T

x y z xy yz zx             (2.1) 

Trong đó:  ,  x y   và z  là ứng suất pháp tương ứng theo trục x, y, z; 

   ,  xy yz   và zx  là ứng suất tiếp. 

Để thuận tiện trong tính toán theo các biểu thức của mô hình đất nền thì có thể 

sử dụng các thành phần ứng suất chính. Véc tơ ứng suất chính có dạng: 

 1 2 3        
T

         (2.2) 

Mỗi ứng suất chính có thể được viết dưới dạng hàm số của các bất biến ứng suất 

thứ nhất 1I  ; bất biến ứng suất lệch thứ hai 2J ; và góc Lode  , [31]: 
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1
1 2

2 2
sin

3 33

I
J


 

 
   

 
 

  1
2 2

2
sin

33

I
J        (2.3) 

1
3 2

2 2
sin

3 33

I
J


 

 
   

 
 

Trong đó:  1I  là bất biến ứng suất thứ nhất;  

2J  là bất biến ứng suất lệch thứ hai;  

  là góc Lode.  

Các giá trị của bất biến ứng suất được tính toán như sau: 

1 x y zI             (2.4) 

     
2 2 2 2 2 2

2

1

6
x y y z z x xy yz zxJ                  

  
 (2.5) 

1 3

3/2

3

1 3 3
sin

3 2

J

J
 

 
   

 
      (2.6) 

2 2 2

3 2x y z x yz y zx z xy xy yz zxJ s s s s s s             (2.7) 

Trong đó:  1 1 1 ;  ; 
3 3 3

x x y y z z

I I I
s s s  

     
          
       

 (2.8) 

 Vi phân của các bất biến ứng suất với các thành phần ứng suất: 

 1 1    1    1    0    0    0
TI



 
 

 
 

2 1 1 1            2     2     2
3 3 3

T

x y z xy yz zx

J I I I
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2 2 23 2 2 2        
3 3 3

              2 2     2 2     2 2

y z yz z x zx x y xy

T

z xy yz zx x yz xy zx y zx xy yz

J J J J
s s s s s s

s s s

  


        

  
          

    

 (2.9) 

3 3 2

3/2

2 2

33

2cos3 2

J J J

J J



   

       
        

       
 

2.1.2. Thành phần biến dạng trong đất 

Ten sơ biến dạng tại một điểm được viết trong hệ tọa độ trụ các có dạng như sau: 

                      
T

x y xy y x               (2.10) 

Trong đó:  x, y, θ là các biến dạng dọc trục theo phương x, y, θ;  

 , xy y   và x  là các biến dạng trượt. 

Quan hệ giữa các thành phần biến dạng với các thành phần chuyển vị  , u v  và 

w  trong hệ tọa độ trụ có dạng như sau: 

 

0 0

0 0

1
0

0

1
0

1
0

u

x

v

y

u w

x x

u v

y x

v w

x y

u w w

x x x








 
 
 

 
 
 

 
 

  
  

  
 

  
  
 

  
   

    (2.11) 

2.1.3. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng trong đất 

Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng cho vật thể đàn hồi đẳng hướng tuân theo 

định luật Hooke: 
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1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

1
0 0 0 0 0

21 2 1
1

0 0 0 0 0
2

1
0 0 0 0 0

2

x x

y y

xy xy

y y

x x

E 

 

 

  

   

   

 
  

 

 



 
 

    
    
    
                
    
    
       

 
 

 (2.12) 

Hay: 

    C         (2.13) 

Ma trận đàn hồi của vật liệu  C  trong biểu thức (2.12) có hai giá trị, E  là mô 

đun đàn hồi của vật liệu, và   là hệ số Poisson. Quan hệ giữa mô đun đàn hồi E , với 

mô đun đàn hồi trượt G , và mô đun thể tích K , được cho bởi biểu thức: 

   
 ; 

2 1 3 1

E E
G K

 
 

 
     (2.14) 

2.1.4. Công dẻo 

Khái niệm về công dẻo đóng vai trò quan trọng trong luật chảy dẻo ứng suất biến 

dạng. Tổng công trên một đơn vị thể tích của vật rắn biến dạng theo sự gia tăng biến 

dạng dẻo được viết như biểu thức 2.15: 

   
T

dW d        (2.15) 

Trong đó: d  là số gia véc tơ biến dạng tổng, theo lý thuyết dẻo cổ điển, biến 

dạng tổng có thể được tách thành hai thành phần gồm biến dạng đàn hồi và biến dạng 

dẻo khi ứng suất trong đất đạt tới trạng thái chảy dẻo: 

     e pd d d         (2.16) 

Trong đó: các chỉ số e  và p  biểu diễn thành phần đàn hồi và thành phần dẻo. 

Do đó dW được xác định theo biểu thức 2.17: 
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             =

      =

T T e p

T Te p

e p

dW d d d

d d

dW dW

    

   

  





   (2.17) 

Thành phần 
edW là công biến dạng đàn hồi có thể hồi phục. Thành phần pdW  

là công biến dạng dẻo không thể hồi phục. 

2.1.5. Ứng xử tăng bền 

Ứng xử tăng bền được định nghĩa là khi biến dạng tăng thì ứng suất cũng tăng 

lên. Trong quá trình chảy dẻo, công và biến dạng tăng bền có thể xuất hiện. Có hai giả 

thuyết về ứng xử tăng bền của vật liệu Desai và Siriwardane [32]. Giả thuyết thứ nhất 

coi tăng bền chỉ phụ thuộc vào công dẻo và không phụ thuộc vào đường biến dạng. Theo 

giả thuyết này, mặt chảy dẻo được viết như biểu thức 2.18: 

  , pf f W       (2.18) 

Giả thuyết thứ hai coi biến dạng dẻo thể hiện mức độ tăng bền. Theo giả thuyết 

này thì mặt chảy dẻo được viết như biểu thức 2.19: 

    , pf f         (2.19) 

Các mô hình sử dụng giả thuyết biến dạng tăng bền như Cam-Clay, Cam-Clay 

cải tiến, Hardening v.v... và mô hình Lade sử dụng giả thuyết công tăng bền. 

Ý nghĩa của công tăng bền có thể giải thích theo một ví dụ đơn giản như đường 

cong quan hệ giữa ứng suất và biến dạng khi kéo như trong hình 2.1, với ứng suất kéo 

được quy ước là dương. Tuy nhiên, dưới dạng tổng quát của trạng thái ứng suất và đường 

ứng suất, khái niệm về công tăng bền có thể được trình bày theo thành phần công thực 

hiện được từ ứng suất gia tăng do tác dụng từ bên ngoài gây ra chuyển vị hoặc biến dạng 

của hệ. Công tăng bền có nghĩa là đối với tất cả các thành phần ứng suất gia tăng, vật 

liệu vẫn giữa được trạng thái cân bằng ổn định. Từ phân tích trên có thể đưa ra hai định 

lý sau:  

 Định lý 1: Khi gia tăng ứng suất, công thực hiện do ngoại lực có giá trị dương;  
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 Định lý 2: Qua một vòng gia tải hoặc dỡ tải, công của ngoại lực bằng không 

hoặc có giá trị dương.  

Để thiết lập biểu thức từ hai đặc điểm trên của công tăng bền, xét trạng thái ứng 

suất biến dạng của vật liệu là    và   , giả thiết ngoại lực gây ra số gia ứng suất là 

 d , theo định lý (1) ta có: 

    0
T

d d         (2.20) 

Hay 

       0
T e pd d d         (2.21) 

Theo định lý (2) ta có: 

         0
T pd d         (2.22) 

Từ đây có thể đưa ra hai giả thiết sau: 

- Tồn tại một mặt chảy dẻo, đại diện cho trạng thái giới hạn chảy tương ứng 

với trạng thái ứng suất theo đường ứng suất bất kỳ. Biến dạng đàn hồi do thay 

đổi ứng suất gây ra ở bên trong mặt chảy dẻo, và biến dạng dẻo xuất hiện khi 

tất cả các đường ứng suất hướng ra bên ngoài mặt chảy dẻo. 

- Mối quan hệ giữa biến đổi rất nhỏ của ứng suất và biến dạng dẻo là tuyến 

tính. 

 

Hình 2.1. Ứng xử tăng bền của vật liệu  



50 

 

2.1.6. Ma trận đàn dẻo 

Từ biểu thức (2.19) ở trên có thể biểu diễn số gia biến dạng đàn hồi theo biểu 

thức như sau: 

     e pd d d         (2.23) 

Số gia của ứng suất được viết theo định luật Hooke: 

   

      

e e

e p

d C d

d C d d

 

  

   

   

    (2.24) 

Biến dạng dẻo liên hệ với hàm thế năng dẻo như sau: 

 p g
d 



 
  

 
      (2.25) 

Trong đó:   là hệ số dẻo,   bằng 0 khi vật liệu đàn hồi, ngược lại khi chảy dẻo, 

  có giá trị khác 0,    có thể xác định theo phương pháp Euler ngược [31]. 

Khi trạng thái ứng suất tại bước tải trọng nào đó thỏa mãn phương trình mặt chảy 

 
0

i
f


  với: 

     1

e

i i C d  
          (2.26) 

Thì ta có mối quan hệ sau: 

    0
i

p

p

f f
f d d


 
 

    
     

    
    (2.27) 

Thay thế biểu thức (2.24) và (2.25) vào biểu thức (2.27): 

 
0

i

e

p

f g f g
f C



   

            
                      

  (2.28) 

Từ biểu thức 2.28 xác định được hệ số dẻo theo biểu thức 2.29: 
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f

f g
C h




 


    

         

     (2.29) 

Trong đó: p

f g
h

 

    
        

 với  
p

p p p p

f f W f
g

W W


 

   
 

   
 

Thay thế (2.29) và (2.28) vào (2.24): 

   
 

e

e

e

g
f C

d C d
f g

E h

 
 

 

 
              
         

   (2.30) 

Trong đó:  f  là hàm chảy dẻo; 

g  là hàm thế năng dẻo.  

Giá trị h  là tham số tăng bền, bằng 0 khi vật liệu đàn hồi dẻo lý tưởng và bằng 

hằng số khi mô hình tăng bền. 

2.2. Mô hình đất nền 

2.2.1. Giới thiệu mô hình đất nền đàn hồi phi tuyến 

Đặc điểm của mô hình đàn hồi phi tuyến hiện nay là có thể mô tả ứng xử tăng 

bền của đất giãn nở hoặc không giãn nở thể tích. Mặt chảy dẻo trong mô hình đàn hồi 

phi tuyến là mặt chảy đơn khác với mặt thế năng do đó có thể mô tả sự chảy dẻo không 

kết hợp. Điều này cho thấy mô hình đàn hồi phi tuyến có thể áp dụng trong phân tích 

ứng xử của nhiều loại đất nền khác nhau có trạng thái ứng suất tương tự như trong thí 

nghiệm nén ba trục. So sánh với các mô hình tính toán khác mô tả ứng xử của đất nền 

trong các bài toán địa kỹ thuật, mô hình đàn hồi phi tuyến có các ưu điểm như sau: 

- Được xây dựng dựa trên kết quả thí nghiệm nén ba trục. Các tham số của mô 

hình được xác định từ kết quả thí nghiệm ba trục bao gồm đường quan hệ 

ứng suất biến dạng, biến dạng thể tích và biến dạng dọc trục, biến dạng thể 

tích và ứng suất trung bình. 



52 

 

- Có hai mặt chảy dẻo, một mặt phá hoại. Có thể mô tả ứng xử của đất cát rời, 

cát chặt, đất sét cố kết thông thường. 

- Đơn giản trong xây dựng phần mềm tính toán 

2.2.2. Biểu thức của mô hình đàn hồi phi tuyến 

Mô hình đàn hồi phi tuyến được đề xuất bởi Chang và Duncan [33] và áp dụng 

cho xấp xỉ đường cong phi tuyến quan hệ ứng suất,  1 3 , và biến dạng dọc trục như 

trên hình 2.2. Quan hệ ứng suất - biến dạng có dạng đường cong hyperbol được thể hiện 

theo công thức sau:  

  1
1 3

1a b


 


 


      (2.31) 

Trong đó: a  và b  quan hệ với mô đun đàn hồi ban đầu và ứng suất đỉnh như sau: 

1
iE

a
 ;  1 3

1
ult b

        (2.32) 

Mô đun đàn hồi ban đầu phụ thuộc vào úng suất chính nhỏ nhất, 3 : 

E K P
p

i L a

a

n












 3
      (2.33) 

Trong đó Ei
 là mô đun đàn hồi ban đầu phụ thuộc vào ứng suất chính nhỏ nhất, 

3 ; KL
 là số mô đun gia tải; pa  là áp suất khí quyển; 3  là ứng suất chính nhỏ nhất; 

và n số mũ mô đun. 

Mô đun đàn hồi dỡ tải-gia tải, Eur , được tính toán tương tự với mô đun đàn hồi 

ban đầu, Ei  nhưng khác ở số mô đun, Kur  như trong biểu thức 2.34 sau đây: 

3

n

ur ur a

a

E K P
P

 
  

 
      (2.34) 
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Hình 2.2. Đường cong quan hệ ứng suất biến dạng 

Ứng suất đỉnh,  1 3 ult
   liên hệ với ứng suất phá hoại theo chuẩn phá hoại 

Mohr-Coulomb thông qua hệ số phá hoại, fR . Giá trị của hệ số pháp hoại fR  đối với 

mỗi thí nghiệm được xác định như sau: 

 

 
1 3

1 3

f

f

ult

R
 

 





      (2.35) 

trong đó  1 3 f
   là ứng suất lệch phá hoại xác định từ đường cong thí nghiệm ba trục, 

thường lấy giá trị lớn nhất trên đường cong. Giá trị của fR  thường trong khoảng 0.5 đến 

0.9 đối với đa số các loại đất [34]. 

Mô hình mô tả sát thực mối quan hệ ứng suất biến dạng trước khi phá hoại. Tuy 

nhiên ứng xử tăng bền và chuẩn phá hoại không thể hiện sự chảy dẻo. Hơn nữa, mô hình 

có thể mô tả sự nén lại của đất nền bằng cách thay đổi hệ số Poisson nhưng không thể 

mô tả sự giãn nở. Mô hình đàn hồi phi tuyến có thể được cải tiến để loại bỏ những nhược 

điểm nêu trên. Mô hình sau khi cải tiến còn được gọi là mô hình tăng bền [35]. Quan hệ 

theo dạng đường cong hypecbol giữa ứng suất lệch và biến dạng dọc trục được sử dụng 

trong việc xây dựng các công thức. 

Biến dạng dọc trục có thể được biểu diễn như sau từ biểu thức (2.31): 
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1 3 1 3

1

1 3 1 3

ult

i ult
E

   


   

 


  
   (2.36) 

 Mặt chảy dẻo được xây dựng từ mối quan hệ giữa biến dạng đàn hồi và biến dạng 

dẻo như sau: 

   

   

 1 3 1 3 1 3

1 1 1

1 3 1 3

p e ult

i urult
E E

     
  

   

  
   

  
  (2.37) 

 Hay: 

   

   

 1 3 1 3 1 3

1

1 3 1 3

p ult

i iult
E E

     


    

  
 

  
   (2.38) 

 Trong đó: ur iE E  or ur LK K  

 Trong trạng thái ứng suất ba trục, ứng suất lệch được biểu diễn theo bất biến ứng 

suất lệch thứ hai nên biểu thức (2.38) được viết lại như sau:: 

 
 

2
2 2

1

2 2

2 cos 2 cos
p ult

i i
ult

J J J

E EJ J

 



  


   (2.39) 

Biến dạng dẻo dọc trục liên hệ với biến dạng dẻo bát diện theo các biểu thức biến 

dạng trong trạng thái ba trục như sau: 

 1 3

1 3

2

3

2

p p p

oct

p p p

v

  

  

  

 

      (2.40) 

 Dẫn đến: 

1 2 2
3

p
p p pv

oct oct


            (2.41) 

Sắp xếp lại sẽ thu được hàm chảy dẻo như sau: 
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  (2.42) 

Giá trị cực hạn của bất biến lệch thứ hai theo chuẩn phá hoại Mohr-Coulomb: 

 
1

2

sin cos
1 3

sin sin
cos

3

ult
f

I
c

J
R

 

 








    (2.43) 

Vi phân của hàm dẻo đối với các bất biến ứng suất và biến dạng dẻo bát diện đối 

với mô hình đàn hồi phi tuyến (hình 2.3) được trình bày trong các biểu thức từ (2.44) 

đến (2.49): 
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      (2.49) 

Biến dạng dẻo bát diện liên hệ với hàm thế năng dẻo như sau: 

2

4 4 3

9 9 2

p

oct

oct

g g
d

J
  



 
 

 
    (2.50) 

 

Hình 2.3: Mặt chảy dẻo mô hình đàn hồi phi tuyến 

Hàm thế năng tương tự như hàm thế năng của mô hình Mohr-Coulomb trong đó 

góc giản nở sẽ điều khiển ứng xử giãn nở của đất. 

Các thông số của mô hình đàn hồi phi tuyến được trình bày trong bảng 2.1. Nếu 

quan hệ ứng suất biến dạng theo thí nghiệm nén ba trục là đường cong hypecbol (hình 

2.4) thì có thể biến đổi thành đường thẳng (hình 2.5). Giao giữa đường thẳng và trục 

đứng là nghịch đảo của mô đun đàn hồi ban đầu, iE , và hệ số góc của đường thẳng là 

nghịch đảo của ứng suất đỉnh,  1 3 ult
    như thể hiện trong hình 2.6.  

Biểu thức (2.33) thể hiện quan hệ đường thẳng của logarit của mô đun đàn hồi và 

logarit của ứng suất chính nhỏ nhất. Giá trị của số mô đun LK  được xác định từ giao của 

đường thẳng với trục đứng. Độ dốc của đường thẳng là số mũ mô đun, n  (hình 2.7). 
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Bảng 2.1: Tham số mô hình đàn hồi phi tuyến 

Tham số Mô tả 

KL
 Số mô đun gia tải 

urK  Số mô đun dỡ tải-gia tải 

Ln  Số mũ mô đun gia tải 

urn  Số mũ mô đun dỡ tải-gia tải 

R f  Hệ số phá hoại 

c  Lực dính đơn vị 

  Góc ma sát trong 

  Góc giãn nở 

 

 

Hình 2.4. Quan hệ ứng suất biến dạng theo thí nghiệm ba trục 
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Hình 2.5. Chuyển đổi quan hệ ứng suất biến dạng 

 

Hình 2.6. Xác định tham số KL và n 

2.3. Phương pháp phần tử hữu hạn đất nền xung quanh cọc 

2.3.1. Phương trình phần tử hữu hạn 

Mối liên hệ giữa ứng suất và biến dạng theo lý thuyết đàn hồi cho bởi biểu thức 

như sau [36]: 

          0 0C          (2.51) 

Trong đó:    là ma trận ứng suất; 
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   là ma trận biến dạng; 

 0  là ma trận ứng suất ban đầu; 

 0  là ma trận biến dạng ban đầu; 

 C  là ma trận đặc trưng vật liệu. 

Theo các phương trình liên hệ giữa chuyển vị và biến dạng (các phương trình 

Cauchy), biến dạng của một điểm trong phần tử là: 

           u N u B u          (2.52) 

Trong đó:     B N   được gọi là ma trận tính biến dạng 

Ma trận    có kích thước |6x3| đối với bài toán 3 chiều, |3x2| đối với bài toán 

hai chiều và |1x1| đối với bài toán một chiều. 

Thay biểu thức (2.52) vào biểu thức (2.51) ta có: 

          0 0C B u C         (2.53) 

Thế năng toàn phần của hệ phần tử: 

             

           

0 01

2

        

T T T

p
v

T T T

v s

C C dV

u G dV u dS U P

     
 

    
 

   



 

 (2.54) 

Trong đó:              
T

u u v w ; 

                           
T

x y xy y x            ; 

            
T

x yG G G G
     là tải trọng bản thân ; 

            
T

x y 
        là áp lực bề mặt ; 
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 U  là bậc tự do hay chuyển vị nút của hệ ; 

 P  là véc tơ tải trọng ngoài đặt tại các nút ; 

 , S V  diện tích bề mặt và thể tích của kết cấu . 

Thay biểu thức (2.53) vào biểu thức (2.54): 

                    

             

0 01

2

        

T T TT T T

p
v

TT T T

v s

u B C B u u B C u B dV

u N G dV u dS U P

 
 

    
 

   



 

 (2.55) 

Hay:              
1 1

1

2

n n
T T T

p ei i ii i
i i

u k u u r U P
 

        (2.56) 

Trong đó: Ma trận độ cứng phần tử:       
T

e
Ve

k B C B dV    (2.57) 

Véc tơ tải trọng phần tử:  

                  0 0

e e e e

T T T T

e
V V V S

r B C B N F dV N dS          (2.58) 

Với:  , e eV S là thể tích và diện tích bề mặt của phần tử 

Thay thế véc tơ chuyển vị nút của phần tử bằng chuyển vị nút của hệ, phương 

trình (2.56) trở thành: 

        
1

2

T T

p U K U U F      (2.59) 

Trong đó:     
1

ne

e i
i

K k


  và      
1

ne

e i
i

F P r


     (2.60) 

Biểu thức này biểu diễn thế năng toàn phần  của hệ theo véc tơ chuyển vị nút 

của hệ  U . Áp dụng nguyên lý thế năng toàn phần dừng (nguyên lý Lagrange) ta có 

điều kiện cân bằng của toàn hệ tại các điểm nút: 
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 0
U

 
 

 
 hay     K U F     (2.61) 

2.3.2. Phần tử tấm tứ giác đẳng tham số 

Quy trình thiết lập ma trận độ cứng cho phần tử tấm tứ giác thông thường sẽ gặp 

khó khăn khi mở rộng xây dựng ma trận độ cứng cho phần tử tấm tứ giác bậc cao. Tuy 

nhiên, khi sử dụng phần tử đẳng tham số thì vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng. 

Phần tử đẳng tham số là phần tử trong đó đặc trưng hình học và trường chuyển vị đều 

được viết theo hàm dạng như sau: 

Tọa độ một điểm bất kỳ nằm trong phần tử, nội suy từ tọa độ điểm nút: 

1 1

1 ,  
n n

e e

i i i

i i

N x x N
 

    và 
1

n
e

i i

i

y y N


    (2.62) 

Chuyển vị tại một điểm bất kỳ trong phần tử cũng được nội suy theo chuyển vị nút: 

1 1

 ,  
n n

e e

x xi i y yi i

i i

u u N u u N
 

       (2.63) 

Phần tử tấm tứ giác 8 điểm nút như trong hình 2.7. Hàm dạng của phần tử này là: 

   1

1
1 1 1

4
N          ;  

   2

1
1 1 1

4
N         ; 

   3

1
1 1 1

4
N         ;  

   4

1
1 1 1

4
N          ;    (2.64) 

   5

1
1 1 1

2
N       ;  

   6

1
1 1 1

2
N       ; 
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   7

1
1 1 1

2
N       ;  

   8

1
1 1 1

2
N        

 

Hình 2.7. Phần tử tấm tứ giác 8 nút trong hệ tọa độ tổng thể và địa phương 

Hàm dạng của các phần tử trong bài toán phẳng xác định theo hệ toạ độ quy chiếu. 

Do đó cần chuyển đạo hàm hàm dạng từ hệ toạ độ quy chiếu sang hệ toạ độ thực. Mối liên 

hệ giữa đạo hàm hàm dạng trong hệ toạ độ quy chiếu và hệ toạ độ thực là: 

 

i i i

i ii

N x y N N

x x
J

N NN x y

y y

  

 

          
                

       
         

               

   (2.65) 

Trong đó:  J  là ma trận Jacobi. Nghịch đảo phương trình (2.65): 
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i i
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J

N N
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     (2.66) 

Ma trận Jacobi được xác định như sau: 

X

Y





= -1

=1

=1

= -1

3
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1
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5
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8
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1 11 2

2 2

1 2

.

. .
.

n

n

n n

x yNN Nx y

x y

x y NN N

x y

    

    

      
            
      
            

  (2.67) 

Đối với phần tử tấm tứ giác 8 điểm nút: 

  1 1
1 2

4

N
  




  


;   2 1

1 2
4

N
  




  


;  

  3 1
1 2

4

N
  




  


;   4 1

1 2
4

N
  




  


; 

 5 1
N

 



  


;  26 1

1
2

N





 


;  

 7 1
N

 



  


;  28 1

1
2

N





  


;   (2.68) 
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 25 1
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 27 1
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;  8 1

N
 




  


;  

Véc tơ biến dạng được viết theo hàm của chuyển vị: 
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      (2.69) 
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Ma trận tính biến dạng được xây dựng bằng cách sắp xếp các thành phần đạo 

hàm của hàm dạng vào vị trí tương ứng trong ma trận như sau: 

 

1 2

1 2

1 1 2 2

1 1 2 2
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           (2.70) 

Đối với bài toán biến dạng phẳng, ma trận đặc trưng vật liệu  C  được viết như sau: 

 
  

1 0

1 0

1 0
1 1 2

1 2
0 0 0

2

E
C

  

  

  
 



 
 


 

  
   

 
  

   (2.71) 

Ma trận độ cứng của phần tử tấm tứ giác viết theo hệ tọa độ địa phương như sau: 

         
1 1

1 1

T TeK B E B dV h B E B J d d 
 

      (2.72) 

Tích phân trong biểu thức (2.72) có thể thực hiện bằng sử dụng tích phân số như sau: 

  

     

   

1 1 1 1 1

11 1 1 1 1

1 1 1 1

, , ,
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n
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i

n n n n

j i i j i j i j

j i j i

f d d d f d d W f

W W f WW f

          

   

    

   

 

 

    

  
 (2.73) 
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Tọa độ Gauss và trọng số cho trong Bảng 2.2 như sau: 

Bảng 2.2. Tọa độ và trọng số của tích phân số trên miền tứ giác 

n 
Độ chính xác 

2 1n  
Tọa độ, i  

Trọng số 

iW  

1 1 0 2 

2 3 1 3 ; 1 3  1;1 

3 5 3 5 ; 0; 3 5  5/9; 8/9; 5/9 

2.4. Phương pháp phần tử hữu hạn đối với tiếp xúc giữa đất và cọc 

2.4.1. Động học tiếp xúc 

Bề mặt tiếp xúc không được biết trước và phụ thuộc vào đường phi tuyến của tải 

trọng, bài toán tiếp xúc luôn là phi tuyến kể cả đối với phân tích đàn hồi tuyến tính. Hơn 

nữa, các vấn đề liên quan đến tiếp xúc còn bao gồm chuyển vị lớn mà các biểu thức cần 

được thiết lập liên hệ với biến dạng hữu hạn. Có hai bước cần được tuân thủ khi thiết 

lập hình học tiếp xúc: tìm kiếm tiếp xúc và phát triển mối liên hệ động học cục bộ. Việc 

phân tích về mối liên hệ tiếp xúc động học, phương pháp tìm kiếm sẽ được trình bày 

trong mục 2.4, 2.6. Đối với biến dạng lớn, các biểu thức liên tục của tiếp xúc động học 

đối với khoảng cách giữa các đối tượng tính toán sự tiếp xúc được tối thiểu như theo các 

phương pháp cổ điển về điều kiện không xuyên qua [37]. 

a) Phương trình tương quan tại bề mặt tiếp xúc 

Do độ chính xác cần thiết trong việc giải bài toán tiếp xúc, nhiều cách tiếp cận 

khác nhau đã được sử dụng để mô hình hóa ứng xử tại bề mặt tiếp xúc. Hai hướng chính 

có thể theo trong phương pháp phần tử hữu hạn là áp đặt điều kiện tiếp xúc theo phương 

vuông góc. 
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Biểu thức đầu tiên được sử dụng đối với vấn đề tiếp xúc có độ chính xác thấp khi 

sự cần thiết thiết yếu nhất là sự thực hiện chính xác các ràng buộc về hình học như mô 

phỏng va chạm hay tạo khuôn. Trường hợp này không thể xác định mối liên hệ tương 

quan trong bề mặt tiếp xúc. Áp lực tiếp xúc vuông góc liên hệ với phản lực trên bề mặt 

tiếp xúc và có thể suy luận từ phương trình ràng buộc. Quy trình này là cách tiếp cận cổ 

điển để biểu thức hóa các mối ràng buộc của tiếp xúc. Đã có nhiều nhà khoa học nghiên 

cứu theo hướng này. Đối với ứng dụng theo phương pháp phần tử hữu hạn, có thể tham 

khảo các nghiên cứu của Wilson và Parsons [38] hay Chan và Tuba [39] đối với biến 

dạng nhỏ, của Alart và Curnier [40] đối với biến dạng lớn. 

Ứng xử tại bề mặt theo phương tiếp tuyến (ứng xử ma sát) là rất phức tạp. Một 

số nhà nghiên cứu cố gắng xây dựng các biểu thức cho đối tượng thứ ba trong bề mặt 

tiếp xúc có các đặc trưng đặc biệt và chỉ thể hiện tại thời điểm của tải trọng cơ học tiếp 

tuyến. Các biểu thức tương quan được sử dụng nhiều nhất là theo mô hình cổ điển 

Coulomb. Gần đây, tiếp xúc ma sát được nghiên cứu theo lý thuyết dẻo ứng dụng trong 

phương pháp phần tử hữu hạn. 

b) Dạng yếu của tiếp xúc và xu hướng lời giải chung 

Dạng yếu của vấn đề tiếp xúc dẫn đến sự không cân bằng khi các điều kiện tiếp 

xúc được biểu diễn dưới dạng ràng buộc không cân bằng. Hướng giải quyết bài toán này 

được áp dụng là kết hợp hệ số Lagrangian và phương pháp hàm phạt. Đa số các chương 

trình phần tử hữu hạn giải bài toán tiếp xúc sử dụng phương pháp hệ số Lagrangian hoặc 

hàm phạt. Mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng và sẽ được thảo luận sau 

đây. Các phương pháp này được xây dựng để thỏa mãn các phương trình điều kiện theo 

phương vuông góc của mặt tiếp xúc. Sự kết hợp hai phương pháp trên đưa đến phương 

pháp được gọi là phương pháp hệ số Lagrangian tăng cường trong đó kế thừa ưu điểm 

của cả hai phương pháp. 

c) Rời rạc hóa bề mặt tiếp xúc 

Khi sự rời rạc của các bề mặt tiếp xúc được xem xét, người ta phải phân biệt giữa 

sự tiếp xúc của hai vật thể biến dạng hoặc sự tiếp xúc của một vật thể biến dạng với một 
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vật thể tuyệt đối cứng. Đối với ứng dụng phần tử hữu hạn cho bài toán tiếp xúc của hai 

vật thể biến dạng, sự thay đổi nhỏ của hình học được giả thiết nên lý thuyết hình dạng 

tuyến tính có thể được áp dụng. Các điều kiện ràng buộc hoàn toàn có thể dựa trên các 

nút theo Francavilla và Zienkiewicz [41]. Các phần tử cần được rời rạc hóa để các điểm 

nút khớp với nhau trên bề mặt tiếp xúc. Đối với bài toán bất kỳ, các điểm nút phân bố 

trên bề mặt tiếp xúc giữa hai vật thể không theo quy luật đặc biệt là khi chia lưới tự 

động. Wriggers, Simo và Taylor [42] đã phát triển phương pháp phân đoạn để rời rạc 

hóa bề mặt tiếp xúc. 

Đối với trường hợp tổng quát của tiếp xúc bao gồm biến dạng lớn, phương pháp 

rời rạc được dùng nhiều nhất là phương pháp nút-phần tử. Sự trượt bất kỳ của một nút 

trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc là không bị hạn chế. Wriggers và Simo xây dựng bài toán 

biến dạng lớn hai chiều cần thiết cho việc xây dựng biểu thức ma trận với giả thiết không 

có ma sát [43]. Biểu thức tiếp xúc ma sát có thể xem trong nghiên cứu của Wriggers và 

công sự [44]. Ma trận tiếp tuyến đối với bài toán ba chiều không ma sát của rời rạc nút-

phần tử được phát triển bởi Parisch [45]. Trường hợp đặc biệt của bài toán tiếp xúc của 

vật thể cứng tuyệt đối được giải bởi Hansson và Klarbring [46], Wriggers và Imhof [47] 

hay Heegaard và Curnier [48]. 

d) Thuật giải đối với tích phân của các biểu thức trên mặt tiếp xúc 

Các phương trình trên bề mặt tiếp xúc bao gồm sự liên quan đến phương tiếp 

tuyến và phương vuông góc với mặt tiếp xúc. Đối với phương vuông góc, biểu thức 

đánh giá tương tự như đối với đàn hồi hữu hạn có thể được sử dụng để thu được giá trị 

áp lực tiếp xúc cho trước. Đối với phương tiếp tuyến, việc giải phương trình ma sát trượt 

cần có một thuật giải đặc biệt. Trong các ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn, thuật 

toán này được gọi là “thử-lỗi” mà có thể không hội tụ trong một số trường hợp. 

e) Thuật giải tìm kiếm tiếp xúc 

Sự tìm kiếm đối với các ràng buộc về tiếp xúc là không quan trọng đối với biến 

dạng lớn do các nút bề mặt của vật thể có thể tiếp xúc với bất cứ phần nào của vật thể 

khác. Sự phát triển thuật toán tìm kiếm có thể chia làm hai cách tiếp cận chung. Cách 
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thứ nhất là liên kết với sự tiếp xúc giữa vật thể biến dạng và không biến dạng. Trong 

trường hợp này, vật thể không biến dạng có thể mô tả bởi các hàm ẩn dẫn đến sự đơn 

giản và hiệu quả trong việc kiểm tra các điểm tiếp xúc nằm trên bề mặt vật thể biến 

dạng. Trong trường hợp có hơn hai vật thể biến dạng tiếp xúc với nhau, thuật toán tìm 

kiếm trở nên phức tạp và thường chia thành tìm kiếm tổng thể và cục bộ. Tìm kiếm tổng 

thể là tìm các vật thể hoặc bề mặt có thể tiếp xúc đối với bước thời gian và chuyển vị 

cho trước. Khi tiếp xúc được xác nhận, tìm kiếm cục bộ được thực hiện để kiểm tra xem 

có sự xuyên qua hay không và xác định chính xác vị trí của nó. 

f) Phương pháp thích ứng với bài toán tiếp xúc 

Phương pháp số đối với bài toán tiếp xúc cho kết quả xấp xỉ, do đó cần thiết phải 

kiểm soát được sai số tính toán. Các nghiên cứu thực hiện trong thời gian qua tập trung 

vào kỹ thuật thích ứng cho mô hình số tự động cho kết quả chính xác và tin cậy. Đối 

tượng của kỹ thuật thích ứng là để thu được lưới phần tử tối ưu mà thời gian tính toán 

là tối thiểu. 

2.4.2. Sự ràng buộc tại bề mặt tiếp xúc [49] 

a) Phương pháp chính phụ 

Đối với mỗi ràng buộc về mặt hình học, hai mặt tiếp xúc bao gồm mặt chính và 

mặt phụ. Các thành phần chuyển vị được thiết lập trong đó loại bỏ toàn bộ các thành 

phần chuyển vị trên mặt phụ. Các thành phần chuyển vị trên mặt phụ sẽ được xác định 

từ thành phần chuyển vị trên mặt chính thông qua các hàm ràng buộc và trong hệ phương 

trình chỉ tồn tại các thành phần chuyển vị chính. Ma trận chuyển liên hệ giữa véc tơ 

chuyển vị đầy đủ và véc tơ chuyển vị rút gọn (chỉ chứa các thành phần chuyển vị của 

nút chính) và liên hệ này được viết thành biểu thức như sau: 

ˆu Tu      (2.74) 

trong đó û  là véc tơ chuyển vị thu gọn đã loại bỏ các thành phần chuyển vị của nút phụ 

từ véc tơ chuyển vị đầy đủ u ; T  là ma trận chuyển. 
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Ma trận độ cứng và véc tơ tải trọng tương ứng với véc tơ chuyển vị mới có dạng như 

sau: 

ˆˆ ˆKu f  với ˆ TK T KT  và ˆ Tf T f    (2.75) 

Đối với bài toán ràng buộc không đồng nhất: 

ˆu Tu g      (2.76) 

trong đó g  là véc tơ chuyển vị không đồng nhất giữa chuyển vị của nút phụ và chuyển 

vị của nút chính. 

Ma trận độ cứng và véc tơ tải trọng tương ứng với véc tơ chuyển vị mới có dạng 

như sau: 

ˆˆ ˆKu f  với ˆ TK T KT  và  ˆ Tf T f Kg    (2.77) 

Xét ví dụ trên hình 2.8, đối với bài toán ràng buộc đồng nhất, chọn 2u  là nút chính và 

4u  là nút phụ với 2 4u u . Mối liên hệ sau đây được thiết lập đối với vec tơ chuyển vị 

ban đầu và véc chuyển vị mới sau khi đã loại bỏ nút phụ: 

1

1

2

2

3

3

4

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 1 0

u
u

u
u

u
u

u

   
    

       
    
       

   (2.78) 

 

Hình 2.8. Bài toán một chiều 

  

   

   

       

       

   

1 1

11 12

1 1 2 2

21 22 11 12

2 2 3 3

21 22 11 12

3 3

21 22

0 0

0

0

0 0

k k

k k k k
K

k k k k

k k

 
 
   

  
   

 
 

   (2.79) 
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  (2.80) 

1

2 4

3

ˆ

f

f f f
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    (2.81) 

 Đối với bài toán ràng buộc không đồng nhất, ví dụ sử dụng  4 2 0.01u u   để thiết 

lập ma trận chuyển: 

1

1

2

2

3

3

4

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 1 0

u
u

u
u g

u
u

u

   
    

        
    
       

   (2.82) 

 Với: 

0

0

0

0.01

g

 
 
 

  
 
  

    (2.83) 

 Véc tơ tải trọng tương ứng với véc tơ chuyển vị mới có dạng như sau: 

 

 

1

3

2 4 22

3

3 12

ˆ 0.01

0.01

f

f f f k

f k

 
 

   
 

 

   (2.84) 

b) Phương pháp hàm phạt (Penalty) 

 Xét lại ví dụ như trên hình 2.17, nút 2 và nút 4 được liên kết với nhau bằng một 

thanh có độ cứng là w  để tạo ra ràng buộc  2 4u u . Thanh được thêm vào có số thứ tự là 

4 như trên hình 2.9. Thanh này được gọi là phần tử phạt và w  là trọng số phạt. 
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Hình 2.9. Kết cấu với phần tử phạt 

 Phương trình cân bằng được viết cho phần tử số 4 như sau: 

 

 

4

2 2

4
4 4

1 1

1 1

u f
w

u f

      
    

      

    (2.85) 

 Ma trận độ cứng tổng thể đối với hệ có phần tử phạt: 
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  (2.86) 

 Với giá trị của w  được chọn, sự sai khác chuyển vị giữa hai nút 2 và nút 4 là 

2 4 0u u e   . Giá trị e  tăng khi w  và ngược lại. Giá trị của w  cần được thử dần 

tới độ lớn cần thiết để đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu và không dẫn đến lỗi tràn số 

của máy tính khi w  quá lớn. 

 Áp dụng số cho ví dụ trên với độ cứng của các phần tử từ 1 đến 3 là 1000 kN/m. 

Độ cứng của phần tử phạt biến đổi từ 10 to 10000000000 kN/m và mối quan hệ giữa 

e  và 1 w  được trình bày trong hình 2.10. 
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Hình 2.10: Mối quan hệ giữa |e| và 1/w 

c) Phương pháp hệ số Lagrange 

Phương pháp hệ số Lagrange được áp dụng trong thực tế phân tích các bài toán 

tiếp xúc ràng buộc do sự đơn giản trong thuật toán so với hai phương pháp còn lại. Giả 

thiết 2 4u u , phần tử phạt có thể được thay thế bằng phản lực,   tại nút 2 và   tại 

nút 4 như trên hình 2.11. Các phản lực này được gọi là lực ràng buộc, là ẩn số cùng với 

các thành phần chuyển vị. 

 

Hình 2.11. Kết cấu với lực ràng buộc 

 Phương trình cân bằng của hệ kết cấu được viết như sau: 
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 (2.87) 

 Biến đổi phương trình (2.66), phương trình giải cho hệ kết cấu được viết lại là: 
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 (2.88) 

2.5. Mô hình hóa hệ cọc - tiếp xúc - nền đất 

Mô hình hóa hệ cọc - tiếp xúc - đất nền trong bài toán mô phỏng quả trình ép cọc 

có khoan dẫn trình bày hình 2.12. 

 

Hình 2.12. Mô hình hóa cọc-tiếp xúc-đất nền 

2.5.1. Phần tử tiếp xúc 

Trong mô hình phần tử hữu hạn, phần tử tiếp xúc giữa cọc và đất nền là phần tử 

lò xo hai điểm nút như trên hình 2.13. Điểm nút thứ nhất nằm trên mặt tiếp xúc phụ và 

liên kết với nút của các phần tử đất nền. Điểm nút thứ hai nằm trên mặt tiếp xúc chính 

và liên kết với nút của phần tử cọc. Nút thứ hai chỉ được xác định trong quá trình ép cọc 

khi hai mặt tiếp xúc chính và phụ tương tác với nhau. Phần tử tiếp xúc chỉ có độ cứng 
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theo phương trục x theo hệ tọa độ địa phương dọc theo bề mặt tiếp xúc. Phần tử tiếp xúc 

không có kích thước hình học (d=0), có bốn bậc tự do chuyển vị và một bậc tự do lực 

theo phương trục y địa phương  như trên hình 2.14. Lực   đảm bảo tọa độ nút 1 và 

nút 2 luôn bằng nhau khi mặt tiếp xúc phụ tiếp xúc với mặt tiếp xúc chính. 

 

Hình 2.13. Mô phỏng sự tiếp xúc giữa cọc và đất nền 

 

Hình 2.14. Phần tử tiếp xúc theo phương pháp Lagrange 

Ma trận độ cứng của phần tử tiếp xúc trong hệ tọa độ địa phương xy được xác 

định như sau: 

0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0

0 0 0 0 1

0 1 0 1 0

k k

K k k

 
 


 
     
 
 
  

   (2.89) 

trong đó k  là độ cứng phần tử tiếp xúc theo trục x địa phương xác định như sau: 

k AG  với A D L     (2.90) 
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trong đó G  là mô đun đàn hồi trượt của đất nền; L  là khoảng cách giữa các 

phần tử tiếp xúc; A   là diện tích vùng ảnh hưởng của phần tử tiếp xúc. 

Các bậc tự do chuyển vị và lực trong hệ tọa độ địa phương được biểu diễn trong 

véc tơ sau: 
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    (2.91) 

Ma trận tải trọng do phần tử tiếp xúc: 

 

0

0
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y

f

u

 
 
 
 

  
 
 
  

    (2.92) 

 

Hình 2.15. Hệ tọa độ địa phương của phần tử tiếp xúc 

Ma trận chuyển từ hệ tọa độ địa phương sang hệ tọa độ tổng thể được thiết lập 

như sau: 
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   (2.93) 

trong đó cosc   và sins   với   là góc nghiêng giữa trục x địa phương và 

trục X tổng thể. Tại thành cọc, góc nghiêng 090   và tại mũi cọc    trong đó   

góc nghiêng mũi cọc so với phương ngang. 

Ma trận độ cứng và vec tơ tải trọng của phần tử tiếp xúc trong hệ tọa độ tổng thể 

được viết như sau: 

     
T

K T K T        (2.94) 

     
T

f T f     (2.95) 

Đối với các nút liên kết với phần tử tiếp xúc thì ma trận độ cứng tổng thể được 

chuyển về hệ tọa độ địa phương của các nút đó. Các nút này sẽ nhận góc   của chính 

phần tử tiếp xúc chứa các nút đó. 

Mô hình phi tuyến của phần tử tiếp xúc 

Theo phương trục x, phần tử tiếp xúc có có quan hệ lực và chuyển vị theo mô 

hình đàn hồi dẻo lý tưởng và mô hình hypecbol. Theo mô hình đàn hồi dẻo lý tưởng, lực 

trượt lớn nhất theo phương trục x địa phương được xác định như sau: 

tanf n i i iT F c A        (2.96) 

Trong đó nF  là lực pháp tuyến hay lực theo phương trục y vuông góc với phương 

trượt x, cũng chính là lực ràng buộc  ; i  là góc ma sát tiếp xúc giữa thân cọc và đất 

nền; ic  là lực dính giữa thân cọc và đất nền khi trượt; iA  là diện tích vùng ảnh hưởng 

của phần tử tiếp xúc được xác định bằng tích của khoảng cách giữa hai phần tử tiếp xúc 

và chu vi của cọc. nF  được xác định từ việc giải phương trình cân bằng của toàn hệ cọc-
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đất và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đường kính lỗ khoan dẫn. nF  suy giảm khi đường 

kính lỗ khoan dẫn tăng lên. 

Theo mô hình hypecbol, lực trượt trong phần tử tiếp xúc có thể xấp xỉ theo 

phương trình  như sau: 

1

x

f x

f

u
T

R u

k T







     (2.97) 

Trong đó: fR  là hệ số phá hoại; xu  là số gia chuyển vị theo phương trục x; và k  

là độ cứng của phần tử tiếp xúc. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Phương pháp phần tử hữu hạn với ứng xử phi tuyến hình học tiếp xúc và phi 

tuyến vật liệu được áp dụng để mô phỏng bài toán cọc ép có khoan dẫn. Mô hình đất 

nền được áp dụng đối với bài toán phi tuyến vật liệu là mô hình đàn hồi phi tuyến 

hyperbol. 

Phương pháp giải bài toán phi tuyến hình học tiếp xúc được lựa chọn là phương 

pháp Lagrange trong đó thành phần lực ràng buộc là ẩn số khi giải bài toán phần tử hữu 

hạn. Lực ràng buộc này chính là áp lực đất lên thành cọc trong quá trình ép cọc. 

Phần tử lò xo hai điểm nút với lực ràng buộc được phát triển để mô phỏng sự tiếp 

xúc giữa thành cọc và đất nền trong quá trình thi công ép cọc. Quan hệ lực chuyển vị 

của phần tử lò xo có thể lựa chọn theo mô hình Mohr-Coulomb và đàn hồi phi tuyến 

Hypecbol. 
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CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỐ VÀ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG 

CỦA ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN MA SÁT THÀNH CỦA CỌC 

KHOAN HẠ  

3.1. Xây dựng phần mềm phân tích cọc khoan hạ - PDC PileS (Pre-Drilled 

Compression Pile Software) 

3.1.1. Giới thiệu về phần mềm 

Các phần mềm phân tích phi tuyến theo phương pháp phần tử hữu hạn hiện nay 

cơ bản đã giải quyết được rất nhiều các bài toán địa kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, đối 

với bài toán phân tích hạ cọc, các phần mềm này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu do tích 

chất đặc biệt của bài toán là quá trình di chuyển của cọc vào trong đất mà trong mô hình 

phân tích là tương tác tiếp xúc phi tuyến giữa cọc và đất. Lấy ví dụ, phần mềm Plaxis 

mặc dù rất mạnh trong phân tích phi tuyến của đất nền nhưng hiện tại vẫn chưa có khả 

năng phân tích tiếp xúc hình học phi tuyến giữa hai vật thể. Phần mềm Abaqus có mô 

phỏng sự tiếp xúc giữa hai vật thể, tuy nhiên việc mô phỏng quá trình ép cọc cần bổ 

sung phần lập trình từ bên ngoài cụ thể thể là phải lập trình thêm những modul phụ [50]. 

Phần mềm PDC PileS (Pre -Drilled Compression Pile Software) được lập trình 

bằng ngôn ngữ Delphi (Object Pascal) dựa trên lý thuyết được trình bày trong chương 

2. Phần mềm có hai phần chính là phần giao diện bao gồm các mô đun nhập dữ liệu và 

thể hiện kết quả và phần tính toán. Phần nhập dữ liệu được thực hiện bằng việc đưa các 

giá trị như về hình học, vật liệu của cọc, thông số tính toán vào các ô nhập liệu. Dữ liệu 

đầu vào sẽ được chương trình kiểm tra để đảm bảo không xuất hiện lỗi khi tính toán. 

Kết quả tính toán của phần mềm được thể hiện dưới dạng hình vẽ, bảng biểu để thuận 

tiện cho việc trình bày và đánh giá kết quả. Dữ liệu đầu vào của phần mềm được trình 

bày trong bảng 3.1 đến bảng 3.4. Ma sát giữa thành cọc và đất nền được mô tả bằng độ 

cứng tiếp tuyến xác định từ mô đun đàn hồi trượt của đất và góc ma sát tiếp xúc được 

xác định theo kinh nghiệm được trình bày trong mục 3.3. 
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Bảng 3.1. Dữ liệu đặc trưng đất nền 

Đặc trưng Đơn vị Phương pháp xác định 

Trọng lượng riêng kN/m3 - 

Góc ma sát trong (0) Thí nghiệm nén ba trục, cắt trực tiếp 

Lực dính đơn vị kN/m2 Thí nghiệm nén ba trục, cắt trực tiếp 

Số mô đun gia tải, KL - Thí nghiệm nén ba trục 

Số mũ gia tải, nL - Thí nghiệm nén ba trục 

Số mô đun gia tải, KUR - Thí nghiệm nén ba trục có dỡ tải 

Số mũ gia tải, nUR - Thí nghiệm nén ba trục có dỡ tải 

Hệ số Poisson - Kinh nghiệm 

Hệ số phá hoại, Rf - Thí nghiệm nén ba trục 

 

Bảng 3.2. Dữ liệu đặc trưng cọc 

Đặc trưng Đơn vị 

Đường kính cọc m 

Chiều dài cọc m 

Mô đun đàn hồi kN/m2 

Hệ số Poisson - 

Góc mũi cọc (0) 
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Bảng 3.3. Dữ liệu đặc trưng hình học và chia lưới phần tử 

Đặc trưng Đơn vị 

Đường kính hố khoan m 

Chiều rộng đất xung quanh m 

Số phần tử cọc theo phương X - 

Số phần tử cọc theo phương Y - 

Số phần tử lỗ khoan theo phương X - 

Số phần tử lỗ khoan theo phương Y - 

 

Bảng 3.4. Dữ liệu phân tích 

Đặc trưng Đơn vị 

Độ xuyên sâu của cọc m 

Số bước chuyển vị - 

Số vòng lặp - 

Sai số chuyển vị - 

Sai số lực - 

 

3.1.2. Giao diện phần mềm 

Hình 3.1 đến hình 3.5 trình bày giao diện nhập dữ liệu và thể hiện kết quả dạng 

đồ họa. Phần thứ hai là mô đun tính toán gồm thư viện các chương trình con ma trận độ 

cứng và véc tơ tải trọng của các phần tử, giải hệ phương trình, tính toán phản lực phi 

tuyến v.v.  
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Hình 3.1. Giao diện phần mềm PDC PileS 

 

  

Hình 3.2. Mô hình phần tử hữu hạn 
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Hình 3.3. Sơ đồ tính 

 

 

Hình 3.4. Ứng suất đất nền giai đoạn khoan dẫn 
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Hình 3.5. Ứng suất đất nền giai đoạn hạ cọc vào trong lỗ khoan 
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3.1.3. Sơ đồ khối 

Sơ đồ khối của phần mềm tính toán được trình bày trong hình 3.6.  

 

Hình 3.6. Sơ đồ khối chương trình 
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3.1.4. Giải hệ phương trình 

Ma trận độ cứng của hệ được lưu trữ dưới dạng Skyline để tiết kiệm bộ nhớ của 

máy tính. Để giải hệ phương trình, phương pháp tốt nhất hiện nay là phương pháp 

Cholesky [31]. Với phương pháp giải này chỉ cần lưu trữ nửa trên hoặc nửa dưới ma 

trận độ cứng. Đây là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để giải hệ phương trình 

cân bằng khi ma trận là đối xứng. Điều kiện này chắc chắn có mặt trong bất kỳ ma trận 

độ cứng tổng thể của hệ kết cấu. 

Ma trận độ cứng được phân tích thành tích hai ma trận tam giác: 

     
T

K L L     (3.1) 

Trong đó:  L  có dạng: 

 

11 12 13 1

22 23 2

33 3

. . .

. . .

. . .

. . . .

. . .

. .

n

n

n

nn

L L L L

L L L

L L

L

L

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   (3.2) 

Ma trận  L  được gọi là ma trận liên hợp. Các thành phần đường chéo của nó 

được tìm theo công thức: 

1

11 11 1

11

  ,    ,
j

j

K
L K L

L
   

1
2

1

i

ii ii ki

k

L K L




   với 1i       (3.3) 
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 với j i  

0ijL   với j i  
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Ta có:        
1

1 1 T
K L L


 
 và       

1
1

T
T

L L



 nên       1 1 1

T

K L L
  
  

 Trình tự thực hiện việc giải phương trình như sau: 

 Tam giác hoá ma trận độ cứng:      
T

K L L  

 Giải phương trình tìm véc tơ  Z :      
T

L Z F  

 Giải phương trình tìm chuyển vị nút:     L D Z  

3.1.5. Phương pháp giải bài toán phi tuyến 

Khi phân tích hệ kết cấu theo mô hình phi tuyến vật liệu hay phi tuyến hình học, 

ma trận độ cứng hoặc véc tơ tải trọng phụ thuộc vào chuyển vị. Thông thường, các bài 

toán phi tuyến được giải dựa trên sự xấp xỉ hoá tuyến tính. Hiện nay, hai phương pháp 

được sử dụng nhiều nhất là Newton-Raphson và Newton-Raphson cải tiến (hình 3.7) 

[36]. 

 

Hình 3.7. Phương pháp Newton-Raphson (a) và Newton-Raphson cải tiến (b) 

Phương pháp Newton-Raphson [36] như trên hình 3.6a là phương pháp trong đó 

ma trận vế phải của phương trình cân bằng là ma trận độ cứng thay đổi phụ thuộc vào 

giá trị chuyển vị tính toán được sau mỗi vòng lặp. Ở thời điểm ban đầu, giá trị chuyển 

vị bằng 0, ma trận độ cứng tương ứng với ma trận độ cứng ban đầu, được xây dựng từ 

các thông số đàn hồi của vật liệu. Ở các vòng lặp tiếp theo, ma trận độ cứng của hệ được 
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tính toán lại theo chuyển vị tính được từ vòng lặp trước. Quá trình tính toán được thực 

hiện qua nhiều vòng lặp cho đến khi hội tụ. 

Phương pháp Newton-Raphson cải tiến (hình 3.6b) khác với phương pháp 

Newton-Raphson ở chỗ ma trận độ cứng là không thay đổi sau mỗi vòng lặp và sự suy 

giảm độ cứng của hệ khi chịu tải trọng được thay thế bằng tải trọng phụ thêm. Do đó, 

phương pháp này đòi hỏi có nhiều số vòng lặp hơn để đạt được sai số hội tụ cần thiết. 

Phương pháp Newton-Raphson cải tiến có ưu điểm là khi giải các bài toán có số bậc tự 

do lớn, không cần tính lại ma trận độ cứng sau mỗi vòng lặp vì công việc này mất rất 

nhiều thời gian. Do vậy, phương pháp giải cho bài toán phi tuyến được lựa chọn là 

phương pháp Newton-Raphson cải tiến. 

Các bước tính toán theo phương pháp Newton-Raphson cải tiến đối với hệ có đặc 

trưng vật liệu là phi tuyến phụ thuộc vào mức tải trọng như sau: 

 Xây dựng ma trận độ cứng của các phần tử và của hệ: 

    
1 2

1 1

N N
T i

i i

K B C B dV K
 

    

Trong đó:  1N  là số phần tử đất nền;  

2N  là số phần tử kết cấu. 

 Thực hiện bước lặp thứ i : 

 Xác định véc tơ ngoại lực mới nếu có: 
if  

 Xác định phản lực của các phần tử trong kết cấu: 

1 2

1

1 1

N N
T i t

e

i i

r B dV K u 

 

     

 Tính toán tải trọng không cân bằng:
if f r    

 Thiết lập giá trị ban đầu cho số gia chuyển vị: 0u   
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 Tạo vòng lặp mới: 1j j   

 Giải số gia chuyển vị theo vòng lặp j: 
1u K f    

 Thêm vào số gia chuyển vị: 
1j iu u u     

 Tính toán biến dạng: B u    

 Tính toán ứng suất đàn hồi: 
1e i E      

 Tính toán ứng suất dẻo từ biểu thức: 
1p i d     

 Xác định phản lực của các phần tử trong kết cấu:
1 2

1

1 1

N N
T i t

e

i i

r B dV K u 

 

    

 Tính toán tải trọng không cân bằng:
if f r    

 Tính toán sai số: 
i

f
e

f


 ; nếu mine e   vòng lặp mới 

 Thêm chuyển vị tính được vào chuyển vị bước trước: 
1i iu u u   

3.1.6. Giải lặp đối với phần tử tiếp xúc 

Điều kiện ràng buộc trên mặt tiếp xúc là: 

   2,1 1,1 2,0 ,2,1 1,0 ,1,1 0y yy y y u y u     
  (3.5) 

Phương trình 3.5 được viết lại là: 

,0 ,2,1 ,1,1 2,0 1,0y y yu u u y y     
    (3.6) 

Véc tơ tải trọng của phần tử tiếp xúc được xác định như sau: 

 

,1

,1

,2

,2

x

y

x

y

y

f

f

ff

f

u

 
 
 
 

  
 
 
          (3.4) 
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Với ,1 ,0y nf  ; ,2 ,0y nf    

Ẩn số cần được xác định là véc tơ chứa các thành phần chuyển vị và phản lực 

của phần tử tiếp xúc: 

 

,1,1

,1,1

,2,1

,2,1

1

x

y

x

y

u

u

u u

u



 
 


  
   

 
 
  

      (3.5) 

Các bậc tự do chuyển vị và lực trong hệ tọa độ địa phương được biểu diễn trong 

véc tơ sau: 

 

1

1

2

2

1

x

y

x

y

u

u

u u

u



 
 
  

  
 
 
  

       (3.6) 

Sau khi giải hệ phương trình để tìm được chuyển vị của các nút và phản lực của 

các phần tử tiếp xúc, điều kiện rằng buộc trên mặt tiếp xúc là: 

   2,2 1,2 2,1 ,2,2 1,1 ,1,2 0y yy y y u y u        (3.7) 

Phương trình 3.7 được viết lại là: 

,1 ,2,2 ,1,2 2,1 1,1y y yu u u y y          (3.8) 

Ẩn số cần được xác định là véc tơ chứa các thành phần chuyển vị và phản lực 

của phần tử tiếp xúc: 

 

,1,2

,1,2

,2,2

,2,2

2

x

y

x

y

u

u

u u

u



 
 


  
   

 
 
  

      (3.9) 



90 

 

Quá trình giải lặp này được thực hiện cho đến khi sai số chuyển vị thu được từ 

bước sau so với bước trước nhỏ hơn sai số tính toán cho trước. 

3.2. Chia lưới phần tử 

Lưới phần tử có thể được chia không đều theo hai phương bao gồm các thông tin 

chia lưới như sau: 

 Số phần tử cọc theo hai phương 

 Số phần tử cọc trong phạm vi lỗ khoan 

 Số phần tử đất nền xung quanh cọc theo hai phương 

Lưới phần tử theo phương ngang cần được chia mịn hơn ở gần cọc và thưa hơn 

ở xa cọc. Giả thiết tỷ số giữa kích thước lưới lớn nhất và nhỏ nhất là: 

1

nX
a

X
       (3.10) 

 Gọi số gia kích thước lưới là X , tổng kích thước lưới được xác định như sau: 

    

 

1 1 1

1

... 1

1

2

X X X X X n X

n n
nX X

        


  

  (3.11) 

trong đó n  là số khoảng chia. Kích thước nhỏ nhất được xác định như sau: 

1

1

1

n
X X

a


 


      (3.12) 

Thay biểu thức (3.12) vào (3.11), số gia kích thước lưới được xác định như sau: 

    
   1 1

2 1

L
X

n n n n

a

 
 




    (3.13) 
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3.3. Các tham số trong bài toán phân tích ép cọc 

3.3.1. Các đặc trưng đàn hồi và cường độ 

Phản lực từ nền đất lên cọc khi ép cọc phụ thuộc vào đặc trưng đàn hồi và đặc 

trưng cường độ của đất do hai thành phần này liên hệ với sức kháng dọc thân cọc và mũi 

cọc. Các đặc trưng đàn hồi bao gồm mô đun đàn hồi và hệ số Poisson. Các đặc trưng 

cường độ bao gồm sức kháng cắt không thoát nước, sức kháng cắt thoát nước và góc ma 

sát trong của đất. Đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu mối liên hệ giữa các đặc trưng đàn 

hồi và cường độ và mối liên hệ giữa các đặc trưng này với chỉ tiêu cơ lý khác của đất 

nền. Ví dụ Kulhawy và Mayne [51], Das [52] và Kempfert và Gebreselassie [53]. Các 

đặc trưng cường độ của đất nền có thể xác định từ các thí nghiệm hiện trường như SPT 

và cắt cánh hay thí nghiệm trong phòng như cắt trực tiếp và ba trục. Tuy nhiên, các đặc 

trưng đàn hồi của đất nền khó xác định hơn do có miền giá trị rộng và phụ thuộc vào 

mức biến dạng của đất. 

Kulhawy và Mayne [51] dẫn biểu thức của tác giả khác đối với hệ số Poisson đối 

với đất cát như sau: 

0,1 0,3d rel       (3.14) 

0

0 0

25

45 25

tc
rel








 ( 0 1rel  )    (3.15) 

Miền giá trị của hệ số Poisson trong điều kiện thoát nước được trình bày trong 

bảng 3.5 dưới đây. 

Bảng 3.5: Miền giá trị điển hình của hệ số Poisson trong điều kiện thoát nước 

Loại đất Hệ số Poisson 

Sét 0,2 đến 0,4 

Cát chặt 0,3 đến 0,4 

Cát rời 0,1 đến 0,3 
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Mô đun đàn hồi không thoát nước được chuẩn hóa với áp suất khí quyển như 

trong bảng 3.6 [51]. 

Bảng 3.6: Mô đun đàn hồi không thoát nước của đất sét 

Trạng thái Eu/Pa 

Sét mềm 15 đến 40 

Sét nửa cứng 40 đến 80 

Sét cứng 80 đến 200 

 Theo Kempfert và Gebreselassie [53], mô đun đàn hồi không thoát nước có giá 

trị từ 200 đến hơn 800 lần sức kháng cắt không thoát nước được thống kê từ nghiên cứu 

của nhiều tác giả. Trong thực tế tính toán, mô đun đàn hồi không thoát nước biến đổi 

theo độ sâu do sức kháng cắt không thoát nước được giả thiết là biến đổi theo độ sâu. 

 Mô đun đàn hồi đối với đất cát được trình bày trong bảng 3.7 [51]. Với biểu thức 

tính toán mô đun đàn hồi phụ thuộc vào ứng suất theo mô hình hypecbol như trong 

chương 2, các tham số của biểu thức có giá trị như trong bảng 3.8. Giá trị số mô đun KL 

có thể xác định thông qua giá trị của góc ma sát trong như sau: 

300 900L relK       (3.16) 

 Số mô đun KL liên hệ với góc ma sát trong được thể hiện trong hình 3.8. Do giá 

trị của φrel trong khoảng thừ 0 đến 1 nên góc ma sát trong biến đổi từ 250 đến 450 tương 

đương với KL có giá trị từ 300 đến 1200. 

 Góc ma sát trong của đất cát đồng thời phụ thuộc vào mức ứng suất trong đất 

theo biểu thức sau: 

10log n

aP



  

 
   

 
   (3.17) 

trong đó:   là góc ma sát trong phụ thuộc ứng suất;  
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  là số gia góc ma sát trong;  

n  là ứng suất pháp đối với thí nghiệm cắt trực tiếp hoặc áp lực buồng 

trong thí nghiệm nén ba trục. 

Bảng 3.7: Mô đun đàn hồi của đất cát 

Trạng thái E/Pa 

Rời 100 đến 200 

Chặt vừa 200 đến 500 

Chặt 500 đến 1000 

Bảng 3.8: Tham số mô đun đàn hồi thoát nước 

Loại đất KL nL Rf 

GW 300 đến 1200 1/3 0,7 

GP 500 đến 1800 1/3 0,8 

SW 300 đến 1200 1/2 0,7 

SP 300 đến 1200 1/2 0,8 

ML 300 đến 1200 2/3 0,8 

 

Hình 3.8. Số mô đun theo góc ma sát trong 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 10 20 30 40 50

K
L

ϕ0



94 

 

3.3.2. Các đặc trưng tiếp xúc giữa cọc và đất nền 

Đặc trưng trong mô hình hóa sự tiếp xúc giữa cọc và đất nền là đặc trưng về đàn 

hồi và cường độ của sự tiếp xúc. Đã có nhiều nghiên cứu về các đặc trưng cường độ của 

sự tiếp xúc giữa thân cọc với đất sét và đất cát. Bảng 3.9 trình bày góc ma sát tiếp xúc 

giữa vật liệu bê tông và đất cát. Lực dính tiếp xúc giữa thân cọc và đất nền liên hệ với 

lực dính đơn vị của đất nền thông qua hệ số α như đã trình bày trong Chương 1. 

Bảng 3.9. Góc ma sát tiếp xúc của bê tông với một số loại đất cát 

Loại cát δmin (0) δmax (0) tanδmin tanδmax 

Sỏi 29 31 0,55 0,6 

Cát sỏi 29 31 0,55 0,6 

Cát thô 29 31 0,55 0,6 

Cát mịn đến trung 24 29 0,45 0,55 

Cát trung đến thô 24 29 0,45 0,55 

Cát mịn 19 24 0,35 0,45 

3.4. Đánh giá độ chính xác của phần mềm PDC PileS 

Chương trình tính toán cọc được đánh giá bằng cách so sánh với các kết quả 

nghiên cứu trước đây của các tác giải khác. Fischer và các cộng sự [54] nghiên cứu cọc 

có đường kính 0.4 m và chiều dài 8m, mô đun đàn hồi của cọc là 100 GPa, hệ số Poisson 

0.3 được hạ trong đất cát có góc ma sát trong là 33 độ, trọng lượng riêng 15 kN/m3. Các 

thông số đặc trưng đất nền thể hiện ở bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Đặc trưng đất nền 

Đặc trưng Đơn vị Giá trị 

Trọng lượng riêng kN/m3 15 

Góc ma sát trong (0) 33 

Hệ số góc đường nén, λ - 0,1-0,15 
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Hệ số góc đường giãn nở, κ - 0,01-0,015 

Hệ số Poisson - 0,2 

Hệ số rỗng ban đầu, e0 - 0,96 

Hệ số ma sát giữa cọc và đất - 0,0-0,3 

 

 

Hình 3.9. Mô hình tính toán cọc [54] 

 

Mô đun đàn hồi của đất nền được xác định như sau: 

   01 1 0,96
19,6

0,1
i

e
E

 




 
    

   01 1 0,96
196

0,01
ur

e
E
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Với tham số nL và nur đều bằng 1, số mô đun ban đầu và dỡ tải có giá trị như sau: 

19,6LK   và 196urK  . 

  

Hình 3.10. So sánh lực ép cọc theo độ sâu 

Sức chịu tải không kể đến gia tăng áp lực ngang là 35,6 Tấn. Phân tích này mô 

phỏng quá trình ép cọc không kể đến khoan dẫn do đó không thấy được ảnh hưởng của 

đường kính lỗ khoan đến lực ép cọc. Kết quả phân tích của Fischer và cộng sự [54] cho 

thấy lực ép chỉ phụ thuộc vào ma sát thành giữa cọc và đất nền. Kết quả so sánh lực ép 

theo độ sâu giữa phần mềm PDC PileS và kết quả phân tích của Fischer và cộng sự [54] 

cho kết quả tương tự như trong hình 3.10. Sự khác nhau giữa hai phần mềm là thuật toán 

tính toán. Để thuận tiện cho việc so sánh thì phần mềm PDC PileS sử dụng mô hình tính 

toán Mohr-Coulomb đối với ma sát thành cọc và đất nền. Do cọc, đất nền và tiếp xúc 

được rời rạc hóa bằng các phần tử hữu hạn do đó lực ép cọc không có dạng trơn liên tục 

mà có dạng hình răng cưa. Trong quá trình ép cọc, các phần tử trượt qua mũi cọc rồi đến 

thành cọc dẫn đến phản lực theo phương đứng từ đất nền thay đổi từ hai thành phần là 

pháp tuyến và tiếp tuyến tại mũi cọc sang một thành phần là chỉ có tiếp tuyến tại thân 

cọc. Trong khi đó, các phần tử dưới mũi cọc chưa chạm vào mũi cọc nên chưa được tính 

vào thành phẩn phản lực dẫn đến sự thay đổi lực ép như hình răng cưa (hình 3.10). 
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3.5. Nghiên cứu sự suy giảm sức kháng của đất 

Cọc có đường kính 0,4 m, chiều dài 10 m được sử dụng trong ví dụ tính toán 

nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính lỗ khoan đến lực ép cọc trong đất cát. Cọc 

được phân tích theo ba loại đất nền như sau, cọc được hạ trong cát rời, góc ma sát trong 

là 30 độ, trong cát chặt vừa, góc ma sát trong là 36 độ, và trong cát chặt, góc ma sát 

trong là 45 độ. Kết quả phân tích được trình bày trong các hình 3.11 và 3.12. Sự suy 

giảm ma sát thành được xây dựng dựa trên mô hình phân tích quá trình hạ cọc không 

khoan dẫn và có khoan dẫn cho từng phân tố dọc thân cọc.  

Bảng 3.11. Đặc trưng đất cát 

Đặc trưng Đơn vị Cát rời Cát chặt vừa Cát chặt 

Trọng lượng riêng kN/m3 15 16,5 19 

Góc ma sát trong (0) 30 36 45 

Góc giãn nở (0) 0 6 15 

Lực dính đơn vị kN/m2 0 0 0 

Số mô đun gia tải, KL - 100 200 500 

Số mũ gia tải, nL - 1 1 1 

Số mô đun gia tải, 

KUR 

- 200 400 1000 

Số mũ gia tải, nUR - 1 1 1 

Hệ số Poisson - 0,3 0,3 0,3 

Hệ số phá hoại, Rf - 0,9 0,9 0,9 
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a) Cát rời 

 

b) Cát chặt vừa 
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c) Cát chặt 

Hình 3.11. Ma sát thành cọc theo độ sâu 

 

a) Cát rời 
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b) Cát chặt vừa 

 

c) Cát chặt 

Hình 3.12. Lực ép cọc theo độ sâu 
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Hình 3.13. Hệ số suy giảm ma sát thành 

Hình 3.13 tổng kết hệ số suy giảm ma sát thành được xác định từ tỷ số tổng ma 

sát thành của cọc có khoan dẫn và cọc thường. Có thể nhận thấy với đường kính lỗ khoan 

nhỏ hơn 0,5 lần đường kính cọc, hệ số suy giảm ma sát không đáng kể. Với đường kính 

lỗ khoan còn 0,8 lần đường kính cọc, hệ số suy giảm ma sát thành cọc còn từ 0,3 đến 

0,7 tùy trạng thái của đất cát. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Phần mềm PDC Piles phân tích cho ra các kết quả về ứng suất, biến dạng đất nền 

và sức chịu tải cọc ép bằng phương pháp khoan dẫn và không khoan dẫn. 

Sự suy giảm ma sát thành được xây dựng dựa trên mô hình phân tích quá trình 

hạ cọc không khoan dẫn và có khoan dẫn cho từng phần tố dọc thân cọc và mũi cọc. Hệ 

số suy giảm ma sát thành cọc giảm theo sự gia tăng của đường kính lỗ khoan và phụ 

thuộc vào trạng thái của đất cát. 

Từ cơ sở lý thuyết ở chương 2 và ứng dụng phần mềm PDC PileS ở các bài toán,  

sự suy giảm sức chịu tải của cọc đối với trường hợp khoan hạ cọc trong quá trình thi 

công ép cọc hoặc trong quá trình thí nghiệm thử tĩnh tải cho thấy rõ mức suy giảm này 

là do sức kháng mũi cọc và sức kháng ma sát thành cọc.  
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CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CỌC KHOAN DẪN 

4.1. Thí nghiệm mô hình thu nhỏ 

4.1.1. Cọc thí nghiệm 

Cọc thí nghiệm tiết diện tròn có đường kính thân cọc là 10 cm, chiều dài cọc 

1.2m, mũi cọc được ép đến độ sâu cách đáy thùng 20 cm. Cốt thép trong cọc bao gồm 

thép dọc 4d16, cốt thép đai d4a300. Có tổng số 8 đầu đo biến dạng được gắn vào 2 thanh 

thép dọc đối xứng qua trục cọc với khoảng cách theo phương dọc trục là 0.3 m. Cốt thép 

dọc được mài nhẵn tại các vị trí gắn đầu đo biến dạng như trên hình 4.1 và 4.2.  

      

Hình 4.1. Đầu đo biến dạng 

 

Hình 4.2. Vị trí đầu đo biến dạng 

Cọc được đúc bằng bê tông có cường độ 275 kg/cm2 sau 28 ngày. Mũi cọc được 

đúc vát nhọn tạo góc nghiêng với phương trục cọc là 66 độ (hình 4.3). 
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Hình 4.3. Cọc trong khuôn đúc và sau khi tháo ván khuôn 

4.1.2. Thiết bị thí nghiệm 

Thùng chứa đất có đường kính 100 cm và chiều cao 120 cm được đặt trên một hệ 

khung gia tải đứng theo hình 4.4. Đất có độ ẩm phù hợp được đầm trong thùng chứa 

theo đô chặt cho trước để đạt được đặc trưng cơ bản của đất là góc ma sát trong biến đổi 

từ 280 đến 340 phụ thuộc vào mức độ đầm chặt. Dữ liệu biến dạng từ các đầu đo trong 

thân cọc được thu thập trong tất cả các giai đoạn thi công bao gồm ép cọc, nén tĩnh và 

dỡ tải. Đầu đo biến dạng là loại cầu điện trở 350-Ohm có điện trở thay đổi theo biến 

dạng. Do có cấu tạo bằng bốn điện trở ghép nối dạng cầu hoàn chỉnh nên dữ liệu đo đạc 

được là độ chênh điện áp đầu ra. Dữ liệu điện áp được chuyển đổi thành lực dựa trên 

đường hiệu chuẩn. Tám đầu đo biến dạng được đặt đối xứng trên hai thanh thép dọc có 

tác dụng loại trừ sai số khi cọc bị nén lệch tâm gây ra mô men uốn, giá trị đo được là 

trung bình cộng của của hai giá trị thu được từ hai đầu đo đối xứng cùng khoảng cách 

đến mũi cọc. Bộ thu số liệu là Agilent HP 34070A với 54 kênh đo điện áp độ chính xác 

đến micro vôn. Kích thủy lực được sử dụng để ép cọc đồng thời được sử dụng khi nén 

tĩnh. Lực nén đỉnh cọc được đo bằng đầu đo lực đặt dưới kích thủy lực, đồng thời hai 

đầu đo biến dạng ở đỉnh cọc cũng có thể được sử dụng để đo lực nén đỉnh cọc. Một đầu 

đo chuyển vị LVDT cũng được gắn ở đỉnh cọc để đo chuyển vị của cọc trong quá trình 
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nén tĩnh cọc. Lỗ khoan được tạo hình từ các mũi khoan có đường kính 5 cm và 6,7 cm 

như trong hình 4.5. 

 

Hình 4.4. Sơ đồ khung thí nghiệm 

  

Hình 4.5. Các loại mũi khoan với đường kính khác nhau 
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4.1.3. Quy trình ép hạ mô hình cọc thí nghiệm 

Đất thí nghiệm là loại cát xây dựng hạt mịn được đổ vào thùng chứa và đầm chặt 

đạt trạng thái chặt vừa với trọng lương riêng là 1.65 Tấn/m3. Đất cát được cân đo trọng 

lượng theo từng lớp 0,1 m và đầm đến khi đạt chiều dày mỗi lớp. Quá trình đổ và đầm 

đất được thực hiện lặp lại liên tục cho đến khi đạt tổng chiều dày là 1,2 m. Sau khi đất 

được dầm xong, quá trình khoan dẫn sử dụng các loại mũi khoan như trình bày ở trên 

được tiến hành đến độ sâu 1 m thì dừng lại. Cọc được đưa vào vị trí ép và căn chỉnh theo 

phương thẳng đứng (hình 4.6). Trước khi ép cọc, hệ thống thu dữ liệu được kiểm tra để 

đảm bảo tất cả các kênh thu dữ liệu đều hoạt động bình thường. Tiến hành ép cọc theo 

từng bước, mỗi bước là một hành trình của xi lanh thủy lực là 0,2 m. Hết mỗi hành trình, 

kích được thu lại, dầm phản lực được hạ thấp xuống để chuẩn bị cho lượt ép tiếp theo. 

Quá trình ép được lặp lại cho đến khi đạt tới độ sâu thiết kế.  

Ba mô hình cọc thí nghiệm được thực hiện trong đó hai thí nghiệm có khoan dẫn 

và một thí nghiệm không khoan dẫn. Hai thí nghiệm có khoan dẫn với đường kính lỗ 

khoan là 1/2D=5cm và 2/3D=6,7cm. Cọc được ép vào đất trong thí nghiệm thứ nhất 

không có lỗ khoan dẫn. Trong thí nghiệm thứ hai và thứ ba, lỗ khoan có độ sâu bằng độ 

sâu mũi cọc là 0.96 m 

Hình 4.7 cho thấy giá trị lực ép cọc thay đổi theo độ sâu đối với cả ba trường hợp. 

Ở độ sâu dưới 0.8m, giá trị lực ép đối với cọc không khoan dẫn và cọc khoan dẫn 1/2D 

là gần như nhau. Lực ép gia tăng trong trường hợp không khoan dẫn nhanh hơn so với 

trường hợp khoan dẫn 1/2D ở độ sâu dưới 0.8m. Lực ép đối với cọc khoan dẫn 2/3D nhỏ 

hơn hai trường hợp còn lại do đường kính lỗ khoan lớn hơn. Có thể thấy rằng, ở độ sâu 

dừng ép là 0,96 m, lực ép cọc trong hai trường hợp khoan dẫn có giá trị gần như nhau. 

Lực ép tăng mạnh dưới độ sâu 0,6m cho ca ba trường hợp. Đối với cọc khoan dẫn, đất 

ở phía trên bị cắt bởi mũi cọc và lấp vào lỗ khoan ở phía dưới dẫn đến sự gia tăng đồng 

thời của sức kháng thành và mũi khi mũi cọc chạm đến phần đất lấp. Lúc này cọc được 

ép như không khoan dẫn. 
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Hình 4.6. Cọc thí nghiệm 

 

Hình 4.7. Lực ép hạ cọc mô hình theo độ sâu trong phòng thí nghiệm 
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4.1.4. Kết quả thí nghiệm nén tĩnh mô hình cọc thí nghiệm 

Sau thời gian nghỉ để trạng thái đất được phục hồi, cọc được tiến hành thí nghiệm 

nén tĩnh theo tiêu chuẩn thí nghiệm nén tĩnh cọc dọc trục.  

Kết quả thí nghiệm nén tĩnh mô hình cọc trong phòng trình bày trên hình 4.8. 

 

 

Hình 4.8. Kết quả thí nghiệm nén tĩnh mô hình cọc: Biểu đồ tải trọng – Độ lún 

Bảng 4.1 trình bày sức chịu tải của cọc dựa trên biểu đồ Tải trọng – Độ lún theo 

hai phương pháp Davisson và Chin trong đó sức chịu tải theo Chin lớn hơn kết quả theo 

Davisson. Theo Davisson, giá trị sức chịu tải của cọc không khoan dẫn là 2.3 T, của cọc 

có khoan dẫn với đường kính lỗ khoan 1/2D là 2,2 Tấn và với đường kính lỗ khoan 2/3D 

là 1,9 Tấn. Như vậy, đường kính lỗ khoan có ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc, hệ số 

suy giảm sức chịu tải theo thí nghiệm lần lượt đối với đường kính lỗ khoan 1/2D và 

2/3D là 0,95 và 0,86 dựa trên sức chịu tải theo Davisson. Tuy nhiên, trên hình 4.11a cho 

thấy, các đường biểu diễn phân bố lực nén dọc trục trong mô hình cọc thí nghiệm gần 

như song song với nhau, có nghĩa là ma sát trên các mô hình cọc như nhau, khác chăng 

là ở sức kháng mũi cọc. 
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Bảng 4.1. Sức chịu tải của mô hình cọc theo kết quả nén tĩnh (Tấn) 

Cọc Davisson Chin 

Cọc ép hạ không khoan dẫn 2,3 3,0 

Cọc ép hạ trong lỗ khoan Dk=0.05 m 2,2 3,0 

Cọc ép hạ trong lỗ khoan Dk=0.067 m 1,9 2,7 

 

4.1.5. Phân tích mô phỏng thí nghiệm trong phòng bằng phần mềm PDC PileS 

Các đặc trưng của đất cát xác định thông qua thí nghiệm nén ba trục và kết quả 

được trình bày trong bảng 4.2. Mô phỏng thí nghiệm trong phòng được trình bày trong 

hình 4.9 đối với quá trình thi công ép cọc. Lực ép cọc theo phân tích nhỏ hơn so với thí 

nghiệm, Tuy nhiên, lực dừng ép tương đương với sức chịu tải của cọc.  

Bảng 4.2. Tham số tính toán đối với đất cát 

Tham số Đơn vị Giá trị 

Số mô đun gia tải - 160 

Số mũ mô đun gia tải - 1 

Số mô đun dỡ tải - 320 

Số mũ mô đun dỡ tải - 1 

Hệ số Poisson - 0,3 

Góc ma sát trong (0) 37 

Lực dính đơn vị kN/m2 0 

Hệ số phá hoại - 0,9 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 16,5 
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Hình 4.9. Lực ép mô hình cọc trong phòng thí nghiệm theo kết quả phân tích 

bằng phần mềm PDC PileS 

Trên hình 4.10 trình bày biểu đồ sức chịu tải của mô hình cọc trong phòng thí 

nghiệm theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh và theo kết quả phân tích bằng phần mềm PDC 

PileS. Có thể thấy kết quả phân tích gần sát với kết quả thí nghiệm.  

 

a) Cọc không khoan dẫn 
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b) Cọc khoan dẫn 1/2D 

 

c) Cọc khoan dẫn 2/3D 

Hình 4.10. So sánh sức chịu tải của cọc theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh và phân 

tích theo phần mềm PDC PileS 
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a) Kết quả đo biến dạng                      b) Kết quả phân tích PDC PileS 

Hình 4.11. Biểu đồ phân bố lực dọc thân cọc theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh và 

phân tích bằng phần mềm PDC PileS 

 

4.2. Thí nghiệm cọc tại hiện trường 

4.2.1. Cọc thí nghiệm 

 Cọc ép thử số 1: Không khoan dẫn 

- Cọc bê tông ly tâm đường kính D350mm dài 19m, gồm 2 đoạn: Đoạn mũi 

dài 10m + đoạn bằng dài 9m. 

- Độ sâu mũi cọc từ mặt đất sau khi ép là: -16,801m. 

- Lực ép khi dừng là: Pép = 119,62T. 

 Cọc ép thử số 2: khoan tạo lỗ đường kính 0,175 m, lỗ khoan sâu 16 m. 
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- Cọc bê tông ly tâm đường kính D350mm dài 19m, gồm 2 đoạn: Đoạn mũi 

dài 10m + đoạn bằng dài 9m. 

- Độ sâu mũi cọc từ mặt đất sau khi ép là: -16,801m. 

- Lực ép khi dừng là: Pép = 116,78T 

 Cọc ép thử số 3: khoan tạo lỗ đường kính 0,25 m, lỗ khoan sâu 16 m. 

- Cọc bê tông ly tâm đường kính D350mm dài 19m, gồm 2 đoạn: Đoạn mũi 

dài 10m + đoạn bằng dài 9m. 

- Độ sâu mũi cọc từ mặt đất sau khi ép là: -16,801m. 

- Lực ép khi dừng là: Pép = 114,84T 

4.2.2. Số liệu địa chất 

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường & kết quả thí nghiệm trong phòng, địa 

tầng tại công trình: “Lập Dự án Xây dựng, Sửa chữa và Nâng cấp Trường phổ thông 

Trung học Bùi Thị Xuân”  khảo sát từ mặt đất đến độ sâu 25m có thể chia làm các lớp 

đất chính như sau: 

Lớp A: Hỗn hợp san lấp. 

Lớp 1: Á sét-Á sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ-xám trắng, dẻo cứng-nửa cứng. 

Lớp 2: Á cát, màu nâu đỏ-xám vàng-xám trắng, trạng thái dẻo. 

Chỉ tiêu cơ lý các lớp đất được tổng hợp trong bảng 4.3 và mặt cắt địa chất thể hiện 

trong hình 4.12. 

Bảng 4.3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất 

Chỉ Tiêu cơ Lý Lớp 1 Lớp 2 

 - Thành phần hạt      

 + Hàm lượng % hạt sỏi 7,29 2,50 

 + Hàm lượng % hạt cát 52,83 86,86 
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Chỉ Tiêu cơ Lý Lớp 1 Lớp 2 

 + Hàm lượng % hạt bụi  19,75 5,79 

 + Hàm lượng % hạt sét 20,13 4,85 

 - Độ ẩm tự nhiên (W%) 19,20 16,58 

 - Dung trọng tự nhiên (w g/cm3 ) 1,98 1,99 

 - Dung trọng khô ( k g/cm3 )  1,66 1,70 

 - Dung trọng đẩy nổi (ñn ) 1,05 1,06 

 - Tỷ trọng () 2,72 2.67 

 - Độ bão hòa (G) 82 77 

 - Độ rỗng (n) 39 36 

 - Hệ số rỗng (e0) 0,640 0,573 

 - Giới hạn chảy (Wch) 28,0 18,2 

 - Giới hạn lăn (Wd) 16,1 12,9 

 - Chỉ số dẻo (Id) 11,9 5,4 

 - Độ sệt ( B ) 0,26 0,69 

 - Hệ số nén lún (a1-2) cm2/kG 0,020 0,016 

 - Môđuyn tổng biến dạng (E1-2) kG/cm2 50,89 78,12 

 - Góc ma sát trong (o ) 14o8' 24o37' 

 - Lực dính ( C kG/cm2 ) 0,27 0.031 

 - SPT   9-19 9-27 
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Hình 4.12. Mặt cắt địa chất và vị trí của cọc thí nghiệm 

4.2.3. Thiết bị thí nghiệm 

- Kích thủy lực 300 tấn và đồng hồ áp suất số hiệu 170683 có giấy chứng nhận 

kiểm định do Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện an toàn cấp ngày 

12/06/2019 với tem kiểm định số 00634/33779. 

- Hệ khung và dàn chất tải bằng thép I400 tổ hợp, dầm chính thép tấm dày 

30mm tổ hợp. Đối trọng gồm các khối bê tông cốt thép. 

- Cầu đặt đồng hồ bằng thép hình C120 dài 6m gắn chặt chân thép hình V75 

cắm sâu vào trong đất nền. 

- Thiết bị đo độ lún là 4 đồng hồ đo độ dài hiệu Mitutoyo – Nhật có độ chính 

xác 0,01mm, độ dịch chuyển max = 50mm. Các đồng hồ này có số hiệu và 

và giấy chứng nhận kiểm định do Công ty cổ phần kiểm định và huấn luyện 

an toàn cấp. 

- Sơ đồ bố trí thí nghiệm được trình bày trong hình 4.13 và 4.14 
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Hình 4.13. Sơ đồ bố trí thiết bị thí nghiệm 

 

Hình 4.14. Sơ đồ bố trí hệ kích thủy lực và hệ đo đạc 

4.2.4. Lắp đặt đầu đo biến dạng 

 Đầu đo biến dạng 

Đầu đo strain gauges thường được sử dụng kết hợp với gia tải tĩnh để xác định 

sự phân bố tải trọng dọc theo chiều sâu của cọc, đánh giá sức kháng thành đơn vị theo 

chiều sâu và các mục đích khác phục vụ yêu cầu thiết kế cọc của đơn vị Tư vấn thiết kế. 

Phạm vi công việc bao gồm các quá trình cài đặt đầu đo strain gauges loại dây rung cho 

mỗi mặt cắt ngang của cọc thí nghiệm tại cao trình được chỉ định theo như bản vẽ thiết 

kế đã được chấp thuận (hình 4.15 – 4.16). Strain gauges được theo dõi trong quá trình 

lắp đặt và thử cọc với các giai đoạn gia tải khác nhau. 
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Đầu đo strain gauges (Geokon - Model 4200) được gắn vào lồng thép tại các cao 

trình khác nhau (hình 4.15). Tại mỗi mặt cắt, lắp đặt 02 strain gauges. 

Một bộ CR-1000 - 64 kênh được sử dụng để kết nối với các Strain gages ở các 

cao trình khác nhau, và được kết nối để truyền dữ liệu sang máy tính. 

Đối với cọc bê tông cốt thép đúc sẵn việc lắp đặt các đầu đo biến dạng sẽ phức 

tạp hơn, Thường thì người ta phải đục bê tông cọc và gắn đầu đo vào, còn dây cáp thì 

luồn vào trong lòng cọc hoặc bó bên ngoài cọc (hình 4.16). 

 

  

 

Hình 4.15. Vị trí lắp đặt đầu đo biến dạng 
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Hình 4.16. Gắn đầu đo biến dạng vào cọc thí nghiệm 

Tần suất đo đạc 

Số liệu đầu đo sẽ được ghi nhận như sau: 

- Sau khi đục lỗ, gắn đầu đo vào lồng thép. 

- Trước khi tiến hành thử tải tĩnh (3 ngày/lần) 

- Trong quá trình thí nghiệm, strain gages sẽ được đo liên tục mỗi 2 phút một lần 

trong mỗi cấp gia tải. 

Ghi nhận số liệu 

Đo bằng thiết bị ghi đo xách tay VW DATA RECORDER. Trong quá trình chuẩn 

bị và lắp đặt thiết bị được kiểm tra sự hoạt động thường xuyên. Đơn vị đo kiểm tra là 

digit hoặc Hz. 

Đo bằng thiết bị ghi đo tự động CR1000. Chương trình ghi đo tự động CR1000 

là chương trình Edlogs Program trong phần mềm Loggernet của Hãng Campell 

Scientific. Đơn vị ghi đo là Digit hoặc Hz. 
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Xử lý số liệu 

Đơn vị cơ sở khi sử dụng thiết bị ghi đo là “digit” theo chương trình Edlogs 

Program.  Đơn vị này được tính toán trên cơ sở phương trình sau: 

2

1000

Hz
Digit         (4.1) 

  Trong đó Hz là tần số tính bằng chu kỳ trên giây. 

 Để chuyển đổi Digit ra đơn vị biến dạng ( áp dụng phương trình sau: 

 0iR R C         (4.2) 

Trong đó: R0 là số đọc ban đầu, Ri là số đọc hiện thời, và C là hệ số hiệu chuẩn 

lấy trong phiếu hiệu chuẩn của nhà sản xuất. 

Tải trọng nén dọc trục Pi ở tiết diện thứ i có đặt đầu đo có thể tính toán theo biểu 

thức sau: 

𝑃𝑖 = 𝐸𝐴𝜀𝑖       (4.3) 

Trong đó: E là mô đun đàn hồi của vật liệu làm cọc, A là diện tích của tiết diện 

ngang của cọc, và i là biến dạng tương đối. 

Để xác định mô đun đàn hồi của vật liệu cọc người ta đặt lớp đầu đo biến dạng 

thứ nhất trên tiết diện cọc nằm cách đầu cọc một khoảng nhỏ, 1.5 m. Bỏ qua ma sát trên 

đoạn này. Lúc đó giá trị lực nén dọc trục trên đoạn từ đầu cọc đến tiết diện này không 

đổi và bằng giá trị lực nén thí nghiệm PTN trên đầu cọc.  

Mô đun đàn hồi của cọc sẽ được xác định theo biểu thức :                            

E = PTN/  𝐴𝜀𝑖                                                                   (4.4) 

Cường độ ma sát trên thân cọc, fsi, giữa hai tiết diện i và i-1, ứng với mỗi cấp tải 

trọng có thể xác định từ biểu thức: 

                             𝑓𝑠𝑖 =
𝑃𝑖−𝑃𝑖−1

𝜋𝑑𝐿𝑖
                                                               (4.5) 

trong đó: 
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d - đường kính cọc;  

Li – chiều dài đoạn cọc giữa hai tiết diện đo biến dạng. 

Sức kháng dưới mũi cọc có thể xác định bằng hiệu giữa lực tác dụng trên đầu cọc 

và tổng ma sát trên thân cọc. Khi khoảng cách giữa lớp đầu đo dưới cùng đến đáy cọc 

không lớn thì có thể coi sức kháng dưới mũi cọc bằng lực tác dụng dọc trục tại tiết diện 

đặt các đầu đo dưới cùng.         

4.2.5. Ép hạ cọc thí nghiệm 

Lực ép đầu cọc trong quá trình hạ cọc tương ứng với độ sâu ép cọc đối với 03 

cọc thử được trình bày trong hình 4.17. 

Đối với cọc không khoan dẫn, lực ép đầu cọc theo độ sâu tăng mạnh trong phạm 

vi của lớp đất lấp sau đó giảm đột ngột khi xuyên vào lớp đất thứ nhất. Lực ép tăng 

tương đối tuyến tính theo độ sâu trong lớp đất thứ nhất, tuy nhiên mức độ tăng giảm đi 

khi xuyên vào lớp thứ 2. Trong khoảng 1 m cuối xuyên sâu trong lớp đất thứ hai, lực ép 

cọc giữ nguyên giá trị khoảng 114,8 T trước khi đạt tới giá trị dừng ép là 119,62 T.  

Đối với cọc thử số 2 ép vào lỗ khoan Dk=0,175 m, lực ép không tăng nhiều trong 

phạm vi lớp đất lấp và tăng tuyến tính khi xuyên vào lớp đất thứ nhất khoảng 2 m. Trong 

khoảng độ sâu của lớp đất thứ nhất từ 4m đến 10m, lực ép không đổi, tăng nhẹ rồi lại 

giảm. Dưới độ sâu 10 m, lực ép tăng tuyến tính đến 114,8 T sau đó giảm đột ngột từ độ 

sâu 14 m đến 15 m và tăng trở lại đến lực dừng ép là 114,84 T.  

Đối với cọc thử 3 ép vào lỗ khoan Dk=0,250 m, lực ép tăng tương đối đều theo 

độ sâu, tuy nhiên lực ép cọc nhỏ hơn so với cọc không khoan dẫn. Có thể thấy trong 

khoảng độ sâu từ 4 m đến 14 m, lực ép giảm rõ rệt, tại độ sâu 10 m sức kháng của đất 

giảm đến 48 T (44%) so với trường hợp hạ cọc không khoan dẫn. Điều này chứng tỏ 

sức kháng của đất bị suy giảm mạnh trong quá trình hạ cọc. Tuy nhiên tại độ sâu 16,5m, 

lực dừng ép của cọc thứ hai và cọc thứ 3 là xấp xỉ nhau, 114.8 T.  

Như vậy, lực ép khi dừng tại độ sâu 16.5 m của hai cọc không khoan dẫn và cọc 

có khoan dẫn là xấp xỉ bằng nhau. Từ đó ta có thể đưa ra nhận xét như sau: 
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- Khi khoan dẫn sức kháng của đất dưới mũi cọc bị giảm đi là chính. Do đó 

lực ép trên đầu cọc trong quá trình hạ cọc giảm nhiều so với trường hợp 

cọc không khoan dẫn.  

- Khi ép cọc qua độ sâu khoan dẫn, sức kháng dưới mũi ba cọc như nhau.  

- Lực ép đầu cọc tại độ sâu dừng ép của cọc không khoan dẫn lớn hơn so 

với cọc có khoan dẫn không đáng kể (khoảng 4%). Điều đó chứng tỏ ma 

sát trên thân các cọc có khoan dẫn trong quá trình hạ cọc giảm không đáng 

kể so với trường hợp cọc không khoan dẫn. 

Từ các nhận xét trên đây có thể kết luận: việc khoan dẫn với đường kính Dk=0,175 m 

và Dk=0,250 m (nhỏ hơn đường kính cọc) không làm giảm đáng kể ma sát trên thân 

cọc. Sức kháng của đất giảm trong quá trình hạ cọc khi có khoan dẫn là do giảm sức 

kháng dưới mũi cọc là chính. Đường kính cọc càng lớn sức kháng dưới mũi cọc trong 

phạm vi chiều sâu khoan dẫn càng nhiều.  

 

Hình 4.17. Lực ép hạ cọc thí nghiệm tại hiện trường 

4.2.6. Kết quả thí nghiệm nén tĩnh xác định sức chịu tải của cọc 
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Kết quả thí nghiệm nén tĩnh dọc trục ba cọc tại hiện trường, biểu đồ quan hệ Tải 

trọng nén – Độ lún cho trên hình 4.18. Có thể nhận thấy ở cấp tải thí nghiệm cuối cùng 

110 tấn) chưa có cọc nào bị phá hoại, độ lún của các cọc còn rất nhỏ, cọc không khoan 

dẫn có độ lún nhỏ nhất, cụ thể là: 

Đối với cọc không khoan dẫn, độ lún ứng với tải trọng 110 T là S= 5.82 mm;   

Đối với cọc khoan dẫn Dk= 0.175m, độ lún ứng với tải trọng 110 T là S= 7.15mm;   

Đối với cọc khoan dẫn Dk= 0.25m, độ lún ứng với tải trọng 110 T là S= 9.76 mm;   

 

a) Cọc ép không khoan dẫn 
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b) Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0,175 m 

 

c) Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0,250 m 

Hình 4.18. Kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc: Biểu đồ tải trọng – Độ lún 
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Cọc chưa bị phá hoại, nên không thể xác định giá trị sức chịu tải cực hạn trực 

tiếp từ biểu đồ Tải trọng nén - Độ lún, mà chỉ có thể nói sức chịu tải cực hạn của cọc 

lớn hơn 110 T. Tuy nhiên có thể ngoại suy kết quả thí nghiệm một cách gần đúng. Trên 

hình 4.19 trình bày cách xác định giá trị sức chịu tải của cọc theo phương pháp đồ thị 

như phương pháp Davisson và Chin. Các giá trị sức chịu tải của cọc từ kết quả thí nghiệm 

nén tĩnh theo các phương pháp khác nhau cho trong bảng 4.6. 

  

a) Cọc ép không khoan dẫn 

 

b) Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0,175 m 
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c) Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0,25 m 

Hình 4.19. Ngoại suy sức chịu tải của cọc từ kết quả thí nghiệm nén tĩnh  

 

Bảng 4.6. Sức chịu tải của cọc dựa trên kết quả nén tĩnh, (Ngoại suy) 

Cọc thí nghiệm TCVN 

10304:2014 

Davisson Chin 

Cọc ép không khoan dẫn 146 T 146 T … 

Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0,175 m 140 T 135 T … 

Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0,250 m 130 T 125 T … 

 

4.2.7  Kết quả thí nghiệm đo biến dạng cọc 

Việc đo biến dạng cọc, từ đó xác định lực dọc phân bố trong cọc được thực hiên 

cho tất cả các cấp tải thí nghiệm. Trên hình 4.20 trình bày kết quả xác định giá trị lực 

dọc phân bố trong cọc ở các cấp tải 55 T và 110 T.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

Tả
i t

rọ
n

g 
(T

ấn
)

Chuyển vị (mm)

Thí nghiệm Phương pháp Davisson Phương pháp Chin



125 

 

Đối với cọc hạ không khoan dẫn, ở cấp tải thí nghiệm 110 T, lực dọc ở mũi cọc 

là 17 T. Như vậy sức kháng mũi sẽ là 17 T, sức kháng trên thân cọc (ma sát) là 110 T-

17 T = 93 T.  

Đối với cọc hạ có khoan dẫn Dk = 0.175 m, ở cấp tải thí nghiệm 110 T, lực dọc 

ở mũi cọc là 17 T. Như vậy sức kháng mũi sẽ là 20 T, sức kháng trên thân cọc (ma sát) 

là 110 T-20 T = 90 T.  

Đối với cọc hạ có khoan dẫn Dk = 0.25 m, ở cấp tải thí nghiệm 110 T, lực dọc ở 

mũi cọc là 23 T. Như vậy sức kháng mũi sẽ là 23 T, sức kháng trên thân cọc (ma sát) là 

110 T-23 T = 87 T.  

Phân tích kết quả thí nghiệm đo biến dạng cọc cho thấy, ở cấp tải thí nghiệm cuối 

cùng, giá trị thành phần ma sát trên thân cọc hạ có khoan dẫn DK = 0.175 m và cọc có 

khoan dẫn DK = 0.25 m nhỏ hơn ma sát trên thân cọc hạ không khoan dẫn tương ứng 3T 

(3.2%) và 6T (6.4%).    

 

a) Cọc không khoan dẫn 
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b) Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0.175 m

 

c) Cọc ép trong lỗ khoan Dk=0.250 m 

Hình 4.20. Lực dọc phân bố trong các cọc thí nghiệm 
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4.2.8  Phân tích mô phỏng cọc thí nghiệm bằng phần mềm Kết quả thí 

nghiệm đo biến dạng cọc PDC Piles 

Bảng 4.4. Sức chịu tải của cọc theo tính toán [14] 

Lớp 1 (công thức 1.9) 

C (T/m2) α 

L1 

(m) D (m) 

ϒ 

(T/m3) 

σv 

(T/m2) Qs (T) 

2,7 1,0 8 0,35 1,98 15,84 23,8 

Lớp 2 (công thức 1.8) 

φ δ Kδ CF 

L2 

(m) D (m) 

ϒ 

(T/m3) 

σv 

(T/m2) Qs (T) 

24o37' 200 0,85 0,95 8,5 0,35 1,99 32,8 30,9 

Mũi cọc (công thức 1.6) 

Nq A (m2) D (m) 

σv 

(T/m2) Qp (T) 

15 0,096 0,35 32,8 47 

Tổng: 101.7 (T) 

 

Sức kháng của đất trong quá trình ép hạ cọc, có giá trị bằng chính lực ép đầu cọc,  

được mô phỏng bằng phần mềm PDC PileS cho kết quả như trên hình 4.19. Lực dừng 

ép đối với cọc không khoan dẫn là 146 Tấn trong khi lực dừng ép của cọc khoan dẫn 

trung bình là 140 Tấn. Tuy nhiên có thể thấy rằng trong lớp đất thứ 2, lực ép của cọc 

khoan dẫn nhỏ hơn so với cọc thường, điều này cho thấy sự suy giảm sức kháng của đất. 

Lực ép cọc khoan dẫn Dk/D=1/2 và Dk/D=2/3 không khác nhau đáng kể. Điều này phù 

hợp với nghiên cứu sự suy giảm sức kháng của đất như trình bày trong chương 3. 
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Bảng 4.5. Tham số tính toán sức kháng của đất (lực ép đầu cọc) 

Tham số Đơn vị Lớp 1 Lớp 2 

Số mô đun - 50,89 78,12 

Số mũ mô đun - 1 1 

Hệ số Poisson - 0,3 0,3 

Góc ma sát trong (0) 14o8' 24o37' 

Lực dính đơn vị T/m2 2,7 0,31 

Hệ số phá hoại - 0,9 0,9 

Trọng lượng riêng T/m3 1,98 1,99 

 

Hình 4.21. Lực ép hạ cọc theo độ sâu từ kết quả phân tích phần mềm PDC PileS 
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Bảng 4.7. Bảng tổng hợp kết quả phân tích bằng 3 phương pháp 

Giá trị hệ số suy giảm sức chịu tải cọc  

Phương pháp phân 

tích 

Phân tích 

bằng phần 

mềm PDC 

PileS 

Thí nghiệm 

mô hình cọc 

trong Phòng 

thí nghiệm 

Phân tích 

bằng phần 

mềm PDC 

PileS 

Thí nghiệm 

cọc thực tế tại 

công trường 

Kích thước cọc:  D = 0,1m 

L = 1m 

D = 0,1m 

D = 1m  

D = 0,35m 

L = 16,5m 

D = 0,35m 

L = 16,5m 

Lực ép lớn nhất 2,5T 2,5 T 110T 114,84T 

Cấu tạo địa chất Lớp 1: Cát Lớp 1: Cát Lớp 1: Á sét 

Lớp 2: Á cát 

Lớp 1: San lắp 

Lớp 2: Á sét 

Lớp 3: Á cát 

Hệ số suy giảm sức 

chịu tải cọc ép 

không khoan dẫn 

 1,0  1,0  1,0  1,0 

Hệ số suy giảm sức 

chịu tải cọc khoan 

hạ Dk/D = 1/2 

0,95 0,95 0,97 0,96 

Hệ số suy giảm sức 

chịu tải cọc khoan 

hạ Dk/D = 2/3 

0,88 0,86 0,93 0,89 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

- Khoan tạo lỗ trước (khoan dẫn) với đường kính nhỏ hơn đường kính cọc có thể 

giảm sức kháng của đất, làm giảm lực ép hạ cọc, tạo điều kiện để hạ cọc đến 

chiều sâu thiết kế, tránh làm phá hoại vật liệu cọc. Sức kháng của đất trong quá 

trình ép hạ cọc do giảm sức kháng mũi, ma sát trên thân cọc có giảm nhưng không 

nhiều. 

- Trường hợp thí nghiệm mô hình cọc trong phòng: Khoan dẫn đường kính bằng 

0.5 lần và 0.7 lần đường kính cọc làm sức kháng của đất giảm đi nhiều, nhưng 

chủ yếu giảm do sức kháng mũi. Ma sát trên thân cọc không giảm. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy sức chịu tải của cọc có khoan dẫn đường kính bằng 0.5 lần và 

0.7 lần đường kính cọc, sâu đến mũi cọc, so với cọc không khoan dẫn chênh nhau 

tương ứng 4% và 17%.  

- Trường hợp cọc thí nghiệm tại hiện trường: Khoan dẫn đường kính bằng 0.5 lần 

và 0.7 lần đường kính cọc làm sức kháng của đất giảm đi nhiều. Do đó lực ép 

trên đầu cọc trong quá trình hạ cọc trong phạm vi chiều sâu lỗ khoan giảm mạnh 

so với trường hợp cọc không khoan dẫn (có khi lên đến trên 40%). Tuy nhiên tại 

độ sâu lớn hơn chiều sâu lỗ khoan, tại thời điểm dừng ép sức kháng của đất ở cọc 

không khoan dẫn lớn hơn so với cọc có khoan dẫn không đáng kể. Điều đó chứng 

tỏ sức kháng của đất trong phạm vi chiều sâu hố khoan giảm chủ yếu do giảm 

sức kháng mũi, còn ma sát trên thân cọc giảm không đáng kể. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy sức chịu tải của cọc có khoan dẫn đường kính bằng 0.5 lần và 0.7 lần 

đường kính cọc sâu gần đến mũi cọc, so với cọc không khoan dẫn chênh nhau 

tương ứng 4% và 11%.  

- Qua kết quả thí nghiệm trong phòng, thí nghiệm cọc thực tế hiện trường, phân 

tích bằng phần mềm PDC PileS cho thấy sự xấp xỉ và tương đồng với lời giải lý 

thuyết về sự suy giảm sức kháng của đất trong quá trình ép hạ cọc. Giá trị sức 

chịu tải của cọc từ kết quả thí nghiệm nén tĩnh và phân tích bằng phần mềm PDC 

PileS cũng không chênh nhiều. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

a. Kết luận 

Từ các kết quả tổng hợp lý thuyết, phân tích và so sánh cho thấy ảnh hưởng của 

biện pháp thi công khoan dẫn đối với sự suy giảm sức kháng của đất trong quá trình hạ 

cọc như sau:  

1. Mô phỏng quá trình ép cọc bằng phần mềm luận văn (PDC PileS) có thể dự 

tính được lực ép cọc theo độ sâu đối với các đường kình lỗ khoan khác nhau. Đặc 

biệt phần mềm PDC PileS có thể tính toán được sức chịu tải của cọc không khoan 

dẫn và cọc khoan dẫn với các đường kình lỗ khoan khác nhau. Phần mềm có thể 

áp dụng thực tế trong giai đoạn thiết kế nhằm xác định đường kính lỗ khoan và 

chiều sâu cọc hợp lý theo khả năng ép của máy và sức chịu tải vật liệu của cọc. 

2. Sức kháng thành cọc và mũi cọc đều ảnh hưởng đến lực ép cọc khi cọc xuyên 

qua lớp đất cát. Sức chịu tải của cọc có khoan dẫn suy giảm khi ép cọc trong đất 

cát do sự suy giảm ma sát thành cọc và tại mũi cọc. 

3. Từ kết quả thí nghiệm và phân tích mô hình thu nhỏ của cọc cho thấy sức chịu 

tải của cọc trong đất cát có khoan dẫn đường kính bằng 0.5 lần và 0.7 lần đường 

kính cọc sâu gần đến mũi cọc, so với cọc không khoan dẫn chênh nhau tương 

ứng 4% và 17%. 

4. Thí nghiệm cọc kích thước thực cũng cho thấy sự suy giảm ma sát thành cọc 

không đáng kể khi khoan dẫn so với khi không khoan dẫn. Tại cùng giá trị tải 

trọng nén tĩnh lớn nhất, chuyển vị của cọc khoan dẫn lớn hơn chuyển vị của cọc 

không khoan dẫn. Kết quả thí nghiệm cho thấy sức chịu tải của cọc có khoan dẫn 

đường kính bằng 0.5 lần và 0.7 lần đường kính cọc sâu gần đến mũi cọc, so với 

cọc không khoan dẫn chênh nhau tương ứng 4% và 11%. 

Ứng xử của đất nền xung quanh thân cọc trong biện pháp thi công khoan hạ cọc 

vào nền đất còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sức chịu tải của cọc bê tông 

cốt thép đúc sẵn. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của thay đổi đường kính lỗ khoan nhằm 
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giúp việc lựa chọn phương án khi thiết kế móng cọc ép có khoan dẫn được cụ thể, chính 

xác và hiệu quả, tiết kiệm được chi phí cho dự án. 

b. Kiến nghị 

Qua kết quả nghiên cứu trên, nghiên cứu sinh nhận thấy rõ phương pháp thi công 

khoan hạ cọc đã thể hiện tính ưu việt trong việc chọn lựa biện pháp thi công móng cọc 

đối với các công trình có nền địa chất không thuận lợi. Đây cũng là một trong những 

giải pháp nền móng tối ưu cho các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, thủy lợi…  

Với kết quả đề tài “Ảnh hưởng của công tác thi công khoan hạ cọc đến sức chịu 

tải của cọc trong khu vực địa chất không thuận lợi tại thành phố Hồ Chí Minh” có thể 

làm cơ sở khoa học và định hướng nghiên cứu tiếp theo hướng đến việc xác định các hệ 

số, thông số thực nghiệm áp dụng cho cọc khoan hạ vào việc hoàn thiện hệ thống Tiêu 

chuẩn Xây dựng Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

MÃ NGUỒN PHẦN MỀM LUẬN ÁN 

(Trích đoạn) 

unit soilf; 

 

interface 

 

uses vari,strlibr,Windows,SysUtils,Graphics,Classes,StdCtrls,Dialogs; 

 

type 

ainteger5=Array[1..5] of integer; 

areal5=Array[1..5] of real; 

areal10=Array[1..10] of real; 

areal3x5=Array[1..3,1..5] of real; 

areal5x6=Array[1..5,1..6] of real; 

areal6x5=Array[1..6,1..5] of real; 

areal5x5=Array[1..5,1..5] of real; 

SoilHole=Packed Record 

         name:achar50; 

         x,y,z:real; 

         gw:real;//muc nuoc ngam 

         ssl,esl:integer; 

         End; 

asoilhole=array[1..1] of soilhole; 

soil=packed record 

     name:achar50; 

     h,w,ws,e1,e2,p,c,fi,psi,cu,rf:Real; 

     m:real;//Mass 
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     xi:real;//Damping 

     fl:integer;//Day noi 

     ap:real;//He so ma sat thanh trong dat dinh 

     k0:real;//he so ap luc ngang cua dat trong trang thai nghi 

     bt:real;//he so goc ma sat trong cua dat 

     color:integer; 

     End; 

asoil=array[1..1] of soil; 

// 

PileLoad=Packed Record 

     ld:real; 

     ndstep:integer; 

     End; 

// 

SoilJoint=Packed Record 

          name:integer; 

          xj,yj,zj:real; 

          End; 

aSoilJoint=array[1..1] of SoilJoint; 

SoilPlaneElement=Packed Record 

                 name:integer; 

                 jn:ainteger8;nj:integer; 

                 e:areal8;p:real; 

                 ws:real; 

                 c,phi,psi:real; 

                 et:integer; 

                 mt:integer; 

                 ngp:integer; 

                 End; 
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aSoilPlaneElement=array[1..1] of SoilPlaneElement; 

SoilPlaneInterfaceElement=Packed Record 

                          name:integer; 

                          jn:ainteger6;nj:integer; 

                          e,g:areal6; 

                          t:real; 

                          et:integer; 

                          End; 

aSoilPlaneInterfaceElement=array[1..1] of SoilPlaneInterfaceElement; 

ContactSurfaceElement=Packed Record 

                      cst:integer;//0-master 1-slave 

                      jn:ainteger3; 

                      en:integer;//element no 

                      se:ainteger3;//slave element 

                      x,y:areal3;//coordinate of slave element 

                      g:areal3; 

                      k:areal3; 

                      c,phi:real; 

                      fc,fphi:areal3; 

                      tmax:areal3; 

                      End; 

aContactSurfaceElement=array[1..1] of ContactSurfaceElement; 

ContactElement=Packed Record 

               jn:ainteger3; 

               nscj:integer; 

               ap:real;//goc nghieng 0-canh pi/2-day 

               k,fc,fphi:real; 

               dx,dy:real; 

               End; 
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aContactElement=array[1..1] of ContactElement; 

SoilFixed=Packed Record 

          name:integer; 

          fx:ainteger3; 

          End; 

aSoilFixed=array[1..1] of SoilFixed; 

SoilPlaneLoad=Packed Record 

              w:areal2; 

              name,nl:integer; 

              End; 

aSoilPlaneLoad=array[1..1] of SoilPlaneLoad; 

PilePointLoad=Packed Record 

              w:areal3; 

              name,nl:integer; 

              End; 

aPilePointLoad=array[1..1] of PilePointLoad; 

PilePointDisp=Packed Record 

              w:areal3; 

              name,nl:integer; 

              End; 

aPilePointDisp=array[1..1] of PilePointDisp; 

PileElement=Packed Record 

            jn:ainteger2; 

            nj:integer; 

            code:integer; 

            pppro:frproperty; 

            e,p,mp:real;//Pile 

            es1,es2,ps,xi,d,ms:real; 

            phis,cs,Rfs:real;//soil 
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            gs:real; 

            sv1,sv2:real; 

            sh1,sh2:real; 

            fmax1,fmax2:real; 

            pmax:real; 

            End; 

aPileElement=Array[1..1] of PileElement; 

soilcblock=Packed Record 

        fp:integer;//gia tri cot dau tien 

        fpm:longint;//vi tri cot dau tien 

        num:integer;//so phan tu cua dong 

        End; 

asoilcblock=Array[1..1] of soilcblock; 

soiljointconnect=Packed Record 

             num:integer;//so phan tu lien ket voi 1 nut 

             ns,ne:integer;//so thu tu cua phan tu dau va cuoi lien ket voi nut 

             mark:integer; 

             End; 

asoiljointconnect=Array[1..1] of soiljointconnect; 

soilcodej=Packed Record 

      imax,imin:integer; 

      End; 

asoilcodej=Array[1..1] of soilcodej; 

PileElementInforce=Packed Record 

                   fs:areal9x6; 

                   End; 

aPileElementInforce=Array[1..1] of PileElementInforce; 

PileSoilInterface=Packed Record 

                  ds:real;//Chieu day interface 
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                  fgin,fphiin,fcin,rfin:real;//He so interface 

                  End; 

aPileSoilInterface=Array[1..1] of PileSoilInterface; 

SoilPileView=Packed Record 

             jntvw,elevw,disvw,stressvw,stressvwopt:integer; 

             vctr,vctravr:integer; 

             Sc:real;x0,y0:integer; 

             xmin,xmax,ymin,ymax:real; 

             vmin,vmax:real; 

             End; 

ViewStressStrain=Packed Record 

                   fs:areal8x6; 

                   End; 

aViewStressStrain=Array[1..1] of ViewStressStrain; 

JViewStressStrain=Packed Record 

                   fs:areal6; 

                   End; 

aJViewStressStrain=Array[1..1] of JViewStressStrain; 

IterationControl=Packed Record 

                 toldis,tolload:real;niter:integer;nstep:integer; 

                 maxstep:integer; 

                 savestepsize,nsavestep:integer; 

                 ifac,faci,facmax:real; 

                 tolhead:real;nitersp:integer; 

                 imsp:integer;//Flow 0-Backward Difference method 

                 End; 

ContactForce=Packed Record 

             jn:ainteger3; 

             fs:areal5; 
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             ux,uy:real;//tangent displacement at the first node (master node) 

             fy:real;//Lagragian force 

             End; 

aContactForce=Array[1..1] of ContactForce; 

ContactDisp=Packed Record 

            jn:integer; 

            code:integer; 

            ux,uy:real; 

            End; 

aContactDisp=Array[1..1] of ContactDisp; 

SlaveContactJoint=Packed Record 

                  name:integer; 

                  xj,yj:real; 

                  k:real; 

                  fc,fphi:real; 

                  End; 

aSlaveContactJoint=Array[1..1] of SlaveContactJoint; 

PileTopCurve=Packed Record 

             p,d:real; 

             End; 

aPileTopCurve=Array[1..1] of PileTopCurve; 

// 

osoil=object 

Writer:TStreamWriter; 

//Dat 

slh:^asoilhole;nslh:integer; 

sl:^asoil;nsl:integer; 

//Interface 

psi:^aPileSoilInterface;npsi:integer; 
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// 

ictrl:IterationControl; 

// 

pld:PileLoad; 

// 

jnt,jnt1:^aSoilJoint;njnt:integer; 

jnte:^aSoilJoint;njnte:integer; 

//Soil plane 

spe:^aSoilPlaneElement;nspe:integer; 

//Interface 

spi:^aSoilPlaneInterfaceElement;nspi:integer; 

//Contact surface 

cse:^aContactSurfaceElement;ncse:integer; 

//Contact joint 

scj:^aSlaveContactJoint;nscj:integer; 

// 

ce:^aContactElement;nce:integer; 

// 

sfxd:^aSoilFixed;nsfxd:integer; 

// 

ppld:^aPilePointLoad;nppld:integer; 

ppds:^aPilePointLoad;nppds:integer; 

// 

cline:^asoilcblock; 

MemSizeBlock:integer;//Mega byte 

renj:^ainteger; 

ecode,etype:^ainteger;nect:integer; 

cdej1,cdej2:^asoilcodej; 

jcon:^asoiljointconnect; 



148 

 

cdis,cdel:^ainteger; 

neq:integer; 

km,pm:aareal;nkm:integer; 

dis:^areal;ndis:integer; 

load:^areal;nload:integer; 

// 

nstg:integer; 

stgjnt:^ainteger;nstgjnt:integer; 

stgspe:^ainteger;nstgspe:integer; 

stgspi:^ainteger;nstgspi:integer; 

stgcse:^ainteger;nstgcse:integer; 

stgscj:^ainteger;nstgscj:integer; 

// 

inf:^aPileElementInforce;ninf:integer; 

// 

cf:^aContactForce;ncf:integer; 

// 

pe:^aPileElement;npe:integer; 

pp:PileProperty; 

pppro:frproperty; 

ppmal:material; 

// 

pds:^areal;npds:integer; 

pifs:^areal;npifs:integer; 

// 

spvw:SoilPileView; 

// 

vstrs:^aViewStressStrain;nvstrs:integer; 

jvstrs:^aJViewStressStrain;njvstrs:integer; 
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// 

ptc:^aPileTopCurve;nptc:integer; 

// 

del:^ainteger;ndel:integer; 

// 

Procedure redimjnt(i,j:integer); 

// 

Procedure CheckData(Var err:integer;ListBox:TListBox); 

Procedure ChangeSoilUnit(ff,fl:real); 

Procedure redimslh(i,j:integer); 

Procedure redimsl(i,j:integer); 

// 

Procedure redimce(i,j:integer); 

// 

Procedure SetZeroSoilHole(Var slh1:SoilHole); 

Procedure SetZeroSoil(Var sl1:Soil); 

// 

Function xchg(xi:real):integer; 

Function ychg(yi:real):integer; 

Procedure minscale(w,h:integer;code:integer;islh,nstgi:integer); 

Procedure ExtrapolationStressFunction(Var fun:areal4;Var 

nfun:integer;xi,eta:real;nj:integer); 

Procedure JointStress(Var jstr:areal8x6;gstr:areal9x6;nj:integer); 

Procedure SetViewStress(stgi:integer); 

Procedure DelViewStress; 

Procedure SetMaxMinStress(stgi:integer); 

Procedure drawcontour(Canv:TCanvas;coor:areal3x2;value:areal3); 

Procedure drawcontourcolorcolumn(Width,Height:integer;Canv:TCanvas); 

Procedure drawplanecontour(value:areal8;coor:areal8x2;nj:integer;Canv:TCanvas); 
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// 

Procedure 

DrawGeo(Canv:TCanvas;w,h:integer;islh:integer;code:integer;nstgi:integer); 

// 

Procedure SetNonLinearDrivenPile2DFEMElement; 

Procedure SetSimplePileElement; 

// 

Procedure DelPileElement; 

Procedure DelPileInForce; 

// 

Procedure renamejnt; 

// 

Procedure codej1; 

Procedure DelJCon; 

Procedure setcline(i,fp,fpm,num:integer); 

Procedure codej2; 

// 

Procedure matmul56tx55x56(Var a:areal6x6;b:areal5x6;c:areal5x5); 

// 

Procedure CmatContact(Var cs:areal5x6;m:integer); 

Procedure ContactLocalStiffnessMatrix(Var ks:areal5x5;m:integer); 

Procedure ContactStiffnessMatrix(Var kmi:areal6x6;m:integer); 

Procedure StiffnessMatrix(nstgi:integer); 

Procedure DisLoadMatrix(nstgi:integer;nstep:integer); 

Procedure TopPileLoad(nstgi:integer;step:integer;n:integer;ds:areal24); 

Procedure ContactReaction(Var pmi3:areal6;fs:areal5;m:integer); 

Procedure ContactInternalForce(Var fs:areal5;fs0:areal5;ds0,ds:areal6;m:integer); 

Procedure EdgeLoadVector(Var pmi:areal6;m:integer); 
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Procedure MasterCorrdinate(Var x,y,ap:real;Var 

code:integer;x1,y1,x2,y2,x3,y3:real;x0,y0:real); 

// 

Procedure setmemkm; 

Procedure cholin_1(Var err,ndof:integer); 

Procedure chobk1_1; 

Procedure chobk2_1; 

// 

Procedure rerenamejnt; 

// 

Procedure Run2DFEMDrivenPile(lst:TListBox;Var err0:integer); 

// 

Procedure SaveSoilData; 

Function SoilDataValue(s:string):Boolean; 

// 

Procedure SavePileData; 

// 

Procedure SaveData(fname:string); 

// 

Procedure ReadSoilBoreHole(s:string;Var err:integer); 

Procedure ReadSoilData(s:string;Var err:integer); 

Procedure ReadPileData(s:string;Var err:integer); 

// 

Procedure ReadData(fname:string;err:integer); 

// 

Procedure VerticalStiffnessMatrix(Var km11,km12,km22:real;kvb:real;i,step:integer); 

Procedure SimpleStaticAnalysis; 

// 

Procedure InitSoilPro; 
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Procedure InitPilePro; 

// 

Procedure initresult; 

Procedure init; 

Procedure delresult; 

Procedure deldata; 

end; 

 

Var slf:osoil; 

 

implementation 

 

uses fnclib,unitlib,wapiapp,math,planelib,plsliplib,matmodellib,gausslib; 

 

Procedure osoil.redimjnt(i,j:integer); 

Begin 

If j>i then 

Begin 

If i>0 then 

Begin 

ReallocMem(jnt,j*sizeof(soiljoint)); 

End; 

If i=0 then 

Getmem(jnt,j*sizeof(soiljoint)); 

End; 

If j<i then 

Begin 

If j>0 then 

Begin 
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ReallocMem(jnt,j*sizeof(soiljoint)); 

End; 

If j=0 then 

Freemem(jnt,i*sizeof(soiljoint)); 

End; 

End; 

 

Procedure osoil.CheckData(Var err:integer;ListBox:TListBox); 

Var i,j,k:integer; 

Begin 

err:=0; 

For i:=1 to nslh do 

Begin 

For j:=slh^[i].ssl to slh^[i].esl do 

Begin 

If sl^[j].w<=0 then 

Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Dữ liệu đất nền : Mẫu thứ '+IntToStr(i)+', lớp đất nền 

thứ '+IntToStr(j-slh^[i].ssl+1)+': Trọng lượng riêng không được nhỏ hơn hoặc bằng 0 

!'); 

err:=1; 

End; 

If sl^[j].h<=0 then 

Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Dữ liệu đất nền : Mẫu thứ '+IntToStr(i)+', lớp đất nền 

thứ '+IntToStr(j-slh^[i].ssl+1)+': Chiều dày không được nhỏ hơn hoặc bằng 0 !'); 

err:=1; 

End; 

If sl^[j].ws<=0 then 
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Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Dữ liệu đất nền : Mẫu thứ '+IntToStr(i)+', lớp đất nền 

thứ '+IntToStr(j-slh^[i].ssl+1)+': Trọng lượng riêng bão hòa không được nhỏ hơn hoặc 

bằng 0 !'); 

err:=1; 

End; 

If sl^[j].e1<=0 then 

Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Dữ liệu đất nền : Mẫu thứ '+IntToStr(i)+', lớp đất nền 

thứ '+IntToStr(j-slh^[i].ssl+1)+': Mô đun đàn hồi E1 không được nhỏ hơn 0 !'); 

err:=1; 

End; 

If sl^[j].e2<=0 then 

Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Dữ liệu đất nền : Mẫu thứ '+IntToStr(i)+', lớp đất nền 

thứ '+IntToStr(j-slh^[i].ssl+1)+': Mô đun đàn hồi E2 không được nhỏ hơn 0 !'); 

err:=1; 

End; 

If sl^[j].c<0 then 

Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Lực dính đơn vị (C) lớp đất thứ '+IntToStr(i)+', mẫu 

thứ '+IntToStr(j-slh^[i].ssl+1)+' không được nhỏ hơn 0 !'); 

err:=1; 

End; 

If (sl^[j].fi<0) or (sl^[j].fi>=90) then 

Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Góc ma sát trong (PHI) lớp đất thứ '+IntToStr(i)+', 

mẫu thứ '+IntToStr(j-slh^[i].ssl+1)+' phải lớn hơn hoặc bằng 0 độ và nhỏ hơn 90 độ !'); 

err:=1; 
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End; 

End; 

//Kiem tra mo dun dan hoi toan bo 

k:=0; 

For j:=slh^[i].ssl to slh^[i].esl do 

If (sl^[j].e1<=0) and (sl^[j].e2<=0) then 

k:=k+1; 

If k=slh^[i].esl-slh^[i].ssl+1 then 

Begin 

AddLineListBox(ListBox,'Lỗi : Dữ liệu đất nền : Mẫu thứ '+IntToStr(i)+': Mô đun đàn 

hồi của tất cả các lớp đất nền không được nhỏ hơn hoặc bằng 0 !'); 

err:=1; 

End; 

End; 

// 

End; 

 

Procedure osoil.ChangeSoilUnit(ff,fl:real); 

Var i:integer; 

//Da kiem tra 13/3/2012 

Begin 

For i:=1 to nslh do 

slh^[i].gw:=slh^[i].gw*fl; 

For i:=1 to nsl do 

Begin 

sl^[i].h:=sl^[i].h*fl; 

sl^[i].w:=sl^[i].w*ff/fl/fl/fl; 

sl^[i].ws:=sl^[i].ws*ff/fl/fl/fl; 

sl^[i].e1:=sl^[i].e1*ff/fl/fl; 
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sl^[i].e2:=sl^[i].e2*ff/fl/fl; 

sl^[i].c:=sl^[i].c*ff/fl/fl; 

sl^[i].cu:=sl^[i].cu*ff/fl/fl; 

End; 

End; 

 

Procedure osoil.redimslh(i,j:integer); 

Begin 

If j>i then 

Begin 

If i>0 then 

Begin 

ReallocMem(slh,j*sizeof(soilhole)); 

End; 

If i=0 then 

Getmem(slh,j*sizeof(soilhole)); 

End; 

If j<i then 

Begin 

If j>0 then 

Begin 

ReallocMem(slh,j*sizeof(soilhole)); 

End; 

If j=0 then 

Freemem(slh,i*sizeof(soilhole)); 

End; 

End; 

 

Procedure osoil.redimce(i,j:integer); 
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Begin 

If j>i then 

Begin 

If i>0 then 

Begin 

ReallocMem(ce,j*sizeof(ContactElement)); 

End; 

If i=0 then 

Getmem(ce,j*sizeof(ContactElement)); 

End; 

If j<i then 

Begin 

If j>0 then 

Begin 

ReallocMem(ce,j*sizeof(ContactElement)); 

End; 

If j=0 then 

Freemem(ce,i*sizeof(ContactElement)); 

End; 

End; 

 

Procedure osoil.redimsl(i,j:integer); 

Begin 

If j>i then 

Begin 

If i>0 then 

Begin 

ReallocMem(sl,j*sizeof(soil)); 

End; 
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If i=0 then 

Getmem(sl,j*sizeof(soil)); 

End; 

If j<i then 

Begin 

If j>0 then 

Begin 

ReallocMem(sl,j*sizeof(soil)); 

End; 

If j=0 then 

Freemem(sl,i*sizeof(soil)); 

End; 

End; 

 

Procedure osoil.SetZeroSoilHole(Var slh1:SoilHole); 

Begin 

slh1.name:=StrToChar50('NoName'); 

slh1.gw:=0; 

slh1.ssl:=0; 

slh1.esl:=0; 

End; 

 

Procedure osoil.SetZeroSoil(Var sl1:Soil); 

Begin 

sl1.name:=StrToChar50('NoName'); 

sl1.h:=0; 

sl1.w:=0; 

sl1.ws:=0; 

sl1.e1:=0; 
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sl1.e2:=0; 

sl1.m:=0; 

sl1.xi:=0; 

sl1.fl:=0; 

sl1.p:=0.3; 

sl1.color:=random(2147483647); 

sl1.fi:=0; 

sl1.c:=0; 

sl1.cu:=0; 

sl1.rf:=0.9; 

sl1.ap:=1; 

sl1.k0:=1; 

sl1.bt:=1; 

End; 

 

Function osoil.xchg(xi:real):integer; 

Begin 

xchg:=spvw.x0+round(-spvw.Sc*((spvw.xmax-spvw.xmin)/2)+spvw.Sc*(xi-

spvw.xmin)); 

End; 

 

Function osoil.ychg(yi:real):integer; 

Begin 

ychg:=spvw.y0-round(-spvw.Sc*((spvw.ymax-spvw.ymin)/2)+spvw.Sc*(yi-

spvw.ymin)); 

End; 

 

Procedure osoil.minscale(w,h:integer;code:integer;islh,nstgi:integer); 

Var i,n:integer; 
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depth:real; 

Begin 

//Set Scale 

spvw.xmax:=0;spvw.ymax:=0;spvw.xmin:=0;spvw.ymin:=0; 

//Tinh toan ti le ve 

If code=0 then 

Begin 

If pppro.code=1 then 

spvw.xmax:=pp.sw+pppro.crs.d/2; 

If pppro.code=6 then 

spvw.xmax:=pp.sw+pppro.ccis.d/2; 

// 

If pppro.code=6 then 

Begin 

If nstgi<3 then 

spvw.ymax:=0; 

If nstgi>=3 then 

Begin 

If pp.ap>0 then 

spvw.ymax:=pp.len+pppro.ccis.d/(2*tan(pp.ap*pi/180)) 

Else 

spvw.ymax:=pp.len; 

End; 

End; 

// 

n:=slh^[islh].esl-slh^[islh].ssl+1; 

// 

depth:=0; 

For i:=1 to n do 
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depth:=depth-sl^[slh^[islh].ssl+i-1].h; 

If spvw.ymin>depth then 

spvw.ymin:=depth; 

End; 

// 

If code>=1 then 

Begin 

For i:=1 to njnt do 

If stgjnt^[(nstgi-1)*njnt+i]=1 then 

Begin 

If spvw.xmax<jnt^[i].xj then 

spvw.xmax:=jnt^[i].xj; 

If spvw.xmin>jnt^[i].xj then 

spvw.xmin:=jnt^[i].xj; 

If spvw.ymax<jnt^[i].yj then 

spvw.ymax:=jnt^[i].yj; 

If spvw.ymin>jnt^[i].yj then 

spvw.ymin:=jnt^[i].yj; 

End; 

End; 

// 

spvw.Sc:=0; 

If spvw.xmax-spvw.xmin>0 then 

spvw.Sc:=0.9*w/(spvw.xmax-spvw.xmin); 

If spvw.ymax-spvw.ymin>0 then 

If spvw.Sc>0.9*h/(spvw.ymax-spvw.ymin) then 

spvw.Sc:=0.9*h/(spvw.ymax-spvw.ymin); 

// 

spvw.x0:=round(w/2); 
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spvw.y0:=round(h/2); 

End; 

 

Procedure osoil.ExtrapolationStressFunction(Var fun:areal4;Var 

nfun:integer;xi,eta:real;nj:integer); 

Var i,j:integer; 

v:array[1..2] of integer; 

Begin 

v[1]:=1; 

v[2]:=-1; 

nfun:=4; 

For i:=1 to 2 do 

For j:=1 to 2 do 

fun[(i-1)*2+j]:=0.25*(1+v[i]*xi)*(1+v[j]*eta); 

End; 

 

Procedure osoil.JointStress(Var jstr:areal8x6;gstr:areal9x6;nj:integer); 

//Thu tu cua ham phai phu hop voi thu tu cua diem gauss 

Var i,j,k:integer; 

fun:areal4;nfun:integer; 

xi,eta:areal8; 

s3:real; 

Begin 

s3:=sqrt(3); 

xi[1]:=-s3;eta[1]:=-s3; 

xi[2]:=s3;eta[2]:=-s3; 

xi[3]:=s3;eta[3]:=s3; 

xi[4]:=-s3;eta[4]:=s3; 

// 
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xi[5]:=(xi[1]+xi[2])/2;eta[5]:=(eta[1]+eta[2])/2; 

xi[6]:=(xi[2]+xi[3])/2;eta[6]:=(eta[2]+eta[3])/2; 

xi[7]:=(xi[3]+xi[4])/2;eta[7]:=(eta[3]+eta[4])/2; 

xi[8]:=(xi[4]+xi[1])/2;eta[8]:=(eta[4]+eta[1])/2; 

// 

For i:=1 to nj do 

For j:=1 to 6 do 

Begin 

jstr[i,j]:=0; 

ExtrapolationStressFunction(fun,nfun,xi[i],eta[i],nj); 

For k:=1 to nfun do 

jstr[i,j]:=jstr[i,j]+fun[k]*gstr[k,j]; 

End; 

End; 

 

Procedure osoil.SetViewStress(stgi:integer); 

Var i,j,k:integer; 

num:^ainteger; 

Begin 

If nvstrs>0 then 

Freemem(vstrs,nvstrs*sizeof(ViewStressStrain)); 

nvstrs:=nspe; 

Getmem(vstrs,nvstrs*sizeof(ViewStressStrain)); 

For i:=1 to nvstrs do 

JointStress(vstrs^[i].fs,inf^[(stgi-1)*nspe+i].fs,spe^[i].nj); 

// 

If njvstrs>0 then 

Freemem(jvstrs,njvstrs*sizeof(JViewStressStrain)); 

njvstrs:=njnt; 
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Getmem(jvstrs,njvstrs*sizeof(JViewStressStrain)); 

// 

For i:=1 to njvstrs do 

For j:=1 to 4 do 

jvstrs^[i].fs[j]:=0; 

Getmem(num,njnt*sizeof(integer)); 

For i:=1 to njnt do 

num^[i]:=0; 

For i:=1 to nspe do 

For j:=1 to spe^[i].nj do 

num^[spe^[i].jn[j]]:=num^[spe^[i].jn[j]]+1; 

For i:=1 to nspe do 

For j:=1 to spe^[i].nj do 

For k:=1 to 4 do 

jvstrs^[spe^[i].jn[j]].fs[k]:=jvstrs^[spe^[i].jn[j]].fs[k]+vstrs^[i].fs[j,k]; 

For i:=1 to njvstrs do 

If num^[i]>0 then 

For j:=1 to 4 do 

jvstrs^[i].fs[j]:=jvstrs^[i].fs[j]/num^[i]; 

Freemem(num,njnt*sizeof(integer)); 

End; 

 

Procedure osoil.DelViewStress; 

Begin 

If nvstrs>0 then 

Freemem(vstrs,nvstrs*sizeof(ViewStressStrain)); 

nvstrs:=0; 

If njvstrs>0 then 

Freemem(jvstrs,njvstrs*sizeof(JViewStressStrain)); 
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njvstrs:=0; 

End; 

 

Procedure osoil.SetMaxMinStress(stgi:integer); 

Var i,j,k:integer; 

inf0:areal6; 

inf1:areal3; 

Begin 

spvw.vmax:=0; 

spvw.vmin:=0; 

If spvw.stressvwopt=0 then 

Begin 

i:=0; 

Repeat 

i:=i+1; 

If stgspe^[(i-1)*nstg+stgi]>0 then 

Begin 

If spvw.stressvw<=4 then 

Begin 

spvw.vmax:=vstrs^[i].fs[1,spvw.stressvw]; 

spvw.vmin:=vstrs^[i].fs[1,spvw.stressvw]; 

End; 

If spvw.stressvw>4 then 

Begin 

For k:=1 to 4 do 

inf0[k]:=vstrs^[i].fs[1,k]; 

mainstress(inf1,inf0); 

If spvw.stressvw=5 then 

Begin 
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spvw.vmax:=inf1[1]; 

spvw.vmin:=inf1[1]; 

End; 

If spvw.stressvw=6 then 

Begin 

spvw.vmax:=inf1[2]; 

spvw.vmin:=inf1[2]; 

End; 

If spvw.stressvw=7 then 

Begin 

spvw.vmax:=inf1[3]; 

spvw.vmin:=inf1[3]; 

End; 

If spvw.stressvw=8 then 

Begin 

spvw.vmax:=inf1[3]-inf1[1]; 

spvw.vmin:=inf1[3]-inf1[1]; 

End; 

End; 

End; 

Until (stgspe^[(i-1)*nstg+stgi]>0) or (i=nspe); 

// 

For i:=1 to nvstrs do 

For j:=1 to spe^[i].nj do 

Begin 

If spvw.stressvw<=4 then 

Begin 

If spvw.vmax<vstrs^[i].fs[j,spvw.stressvw] then 

spvw.vmax:=vstrs^[i].fs[j,spvw.stressvw]; 
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If spvw.vmin>vstrs^[i].fs[j,spvw.stressvw] then 

spvw.vmin:=vstrs^[i].fs[j,spvw.stressvw]; 

End; 

If spvw.stressvw>4 then 

Begin 

For k:=1 to 4 do 

inf0[k]:=vstrs^[i].fs[j,k]; 

mainstress(inf1,inf0); 

If spvw.stressvw=5 then 

Begin 

If spvw.vmax<inf1[1] then 

spvw.vmax:=inf1[1]; 

If spvw.vmin>inf1[1] then 

spvw.vmin:=inf1[1]; 

End; 

If spvw.stressvw=6 then 

Begin 

If spvw.vmax<inf1[2] then 

spvw.vmax:=inf1[2]; 

If spvw.vmin>inf1[2] then 

spvw.vmin:=inf1[2]; 

End; 

If spvw.stressvw=7 then 

Begin 

If spvw.vmax<inf1[3] then 

spvw.vmax:=inf1[3]; 

If spvw.vmin>inf1[3] then 

spvw.vmin:=inf1[3]; 

End; 
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If spvw.stressvw=8 then 

Begin 

If spvw.vmax<inf1[3]-inf1[1] then 

spvw.vmax:=inf1[3]-inf1[1]; 

If spvw.vmin>inf1[3]-inf1[1] then 

spvw.vmin:=inf1[3]-inf1[1]; 

End; 

End; 

End; 

End; 

If spvw.stressvwopt=1 then 

Begin 

i:=0; 

Repeat 

i:=i+1; 

If stgjnt^[(i-1)*nstg+stgi]=1 then 

Begin 

If spvw.stressvw<=4 then 

Begin 

spvw.vmax:=jvstrs^[i].fs[spvw.stressvw]; 

spvw.vmin:=jvstrs^[i].fs[spvw.stressvw]; 

End; 

If spvw.stressvw>4 then 

Begin 

For k:=1 to 4 do 

inf0[k]:=jvstrs^[i].fs[k]; 

mainstress(inf1,inf0); 

If spvw.stressvw=5 then 

Begin 
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spvw.vmax:=inf1[1]; 

spvw.vmin:=inf1[1]; 

End; 

If spvw.stressvw=6 then 

Begin 

spvw.vmax:=inf1[2]; 

spvw.vmin:=inf1[2]; 

End; 

If spvw.stressvw=7 then 

Begin 

spvw.vmax:=inf1[3]; 

spvw.vmin:=inf1[3]; 

End; 

If spvw.stressvw=8 then 

Begin 

spvw.vmax:=inf1[3]-inf1[1]; 

spvw.vmin:=inf1[3]-inf1[1]; 

End; 

End; 

End; 

Until (stgjnt^[(i-1)*nstg+stgi]=1) or (i=njnt); 

// 

For i:=1 to njvstrs do 

If stgjnt^[(i-1)*nstg+stgi]=1 then 

Begin 

If spvw.stressvw<=4 then 

Begin 

If spvw.vmax<jvstrs^[i].fs[spvw.stressvw] then 

spvw.vmax:=jvstrs^[i].fs[spvw.stressvw]; 



170 

 

If spvw.vmin>jvstrs^[i].fs[spvw.stressvw] then 

spvw.vmin:=jvstrs^[i].fs[spvw.stressvw]; 

End; 

If spvw.stressvw>4 then 

Begin 

For k:=1 to 4 do 

inf0[k]:=jvstrs^[i].fs[k]; 

 

 

 


