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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Tải trọng động tác động tới công trình là một vấn đề quan trọng đặt ra trong 

những năm gần đây. Tại TP.HCM, có nhiều móng máy chịu những tải trọng động 

có tần số, biên độ, cường độ khác nhau. Nghiên cứu tính toán sức chịu tải trọng động 

của móng cọc cũng như tìm ra sự suy giảm sức chịu tải sau khi công trình chịu tải 

trọng động là cần thiết hiện nay. Luận án nghiên cứu phân tích ứng suất biến dạng 

cọc thông qua sử dụng các đầu đo ứng suất - biến dạng dọc thân cọc. Từ kết quả nén 

tĩnh hiện trường cọc, so sánh, đánh giá và tìm ra thông số hợp lý trong việc áp dụng 

thiết kế nền móng.  Nghiên cứu áp dụng mô hình đất phù hợp lựa chọn các thông số 

mô hình của đất nền để mô phỏng trạng thái ứng suất - biến dạng của cọc và ứng xử 

của nền đất trong vùng có biến dạng dẻo của cọc. Phân tích ứng xử của nền đất dưới 

móng cọc trong trường ứng suất, biến dạng thể tích, biến dạng dẻo, sự gia tăng áp 

lực nước lỗ rỗng trong vùng biến dạng dẻo cực hạn xung quanh cọc và đầu mũi cọc. 

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết mô hình, luật tỷ lệ, các phương pháp tính toán 

sức chịu tải động thiết kế của cọc, cơ sở lựa chọn hệ số của tải trọng thiết kế với tải 

trọng khi thử tĩnh.  Luận văn tập trung nghiên cứu chế tạo thí nghiệm mô hình vật 

lý. Khảo sát cơ chế phân bố lực dọc trong thân cọc, sự thay đổi ứng suất tiếp được 

huy động giữa thành cọc và đất theo các vị trí khác nhau ứng với từng dải tần số 

khác nhau. Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số, chu kỳ, cường độ tới sức chịu tải cọc. 

Phân tích ảnh hưởng của tải trọng động tới ứng xử của móng cọc chịu tác động của 

sóng ứng suất gây ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của các thông số hình 

học của cọc, tần số và sự phân bố ứng suất dọc theo thân cọc theo các lộ trình khác 

nhau. Nghiên cứu cho thấy tại các vị trí khác nhau ứng suất - biến dạng theo suốt 

dọc thân cọc thay đổi rõ rệt theo tần số. Kết quả phân tích tìm ra các tương quan 

Lực - ma sát đơn vị - sức kháng mũi cũng như quan hệ lực – tỉ lệ ma sát/sức kháng 

mũi, cho các loại cọc có L/D khác nhau theo tần số. 
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ABSTRACT 

The dynamic load on buildings has been an important issue in recent years. In 

Ho Chi Minh City, there are many machine foundations subject to dynamic loads of 

different frequencies, amplitudes and strengths. Research to calculate the dynamic 

load capacity of the pile foundation as well as find out the decrease in load capacity 

after the project is under dynamic load is now necessary. The thesis researches stress 

and strain analysis through the use of stress - strain gauges along the pile body. From 

the results of static load test at the pile site, compare, evaluate and find out 

reasonable parameters in the foundation design application. Applying the 

appropriate soil model, selecting model parameters of the ground to simulate the 

stress - deformation state of the pile and the ground behavior in the area with plastic 

deformation of the pile. Analysis of the behavior of the ground under the pile 

foundation in stress field, volume deformation, plastic deformation, the increase in 

pore water pressure in the extreme plastic deformation zone around the pile and the 

tip of the pile. Thesis focused on experimental fabrication of physical models. 

Investigating the mechanism of longitudinal force distribution in the pile body, 

subsequent stress changes are mobilized between the pile wall and the soil at 

different positions with different frequency ranges. Study the influence of 

frequency, cycle, intensity on pile load capacity. Analyzing the influence of 

dynamic load on the pile foundation behavior affected by stress waves. The results 

of the study show the effects of the pile geometry parameters, frequency and stress 

distribution along the pile body according to different routes. The study shows that 

at different positions the stress - strain along the pile body changes markedly with 

frequency. Analysis results found the correlation Force - unit friction - tip resistance 

as well as the relationship of force - the ratio of friction / tip resistance, for the pile 

types with different L / D according to frequency. 
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CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỈ SỐ 

Ký hiệu Đơn vị Đại lượng 

a m2/kN Hệ số nén lún 

B mm Bề rộng cọc 

c kPa Lực dính của đất 

c’ kPa Lực dính có hiệu 

Cc  - Chỉ số nén 

Cs - Chỉ số nở 

D mm Đường kính cọc 

Dr - Độ chặt tương đối 

E kPa Mô đun biến dạng 

e - Hệ số rỗng của đất 

Eu kPa Mô đun biến dạng thí nghiệm nén nở hông 

f Hz Tần số rung 

FS - Hệ số an toàn chung của cọc 

g m/s2 Gia tốc trọng trường 

G kPa Mô đun chống cắt 

h m Bề ngang cọc 

I m4 Mô men quán tính 

IL - Độ sệt của đất 

L mm Chiều dài cọc 

li m Chiều dày lớp đất thứ i trong tính toán cọc 

M - Độ dốc đường CSL 

M kN.m Mô men uốn 

m kN Trọng lượng móng 

N kN Tải trọng nén tác dụng lên cọc 

N - Thể tích riêng trên đường NCL ứng p‘ = 1kPa 

NSPT - Số SPT từ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT); 



xviii 

 

Nφ, Nq, Nc - Hệ số sức chịu tải 

OCR - Tỉ số quá cố kết của đất 

P kN Lực ép 

p kPa Ứng suất trung bình p = ( σ1+σ2+σ3)/3 

p’ kPa Ứng suất hữu hiệu trung bình 

pc’ kPa Ứng suất hữu hiệu trung bình trên mặt ngưỡng 

pf’ kPa Ứng suất trung bình đạt trạng thái tới hạn 

q kPa Ứng suất lệch 

Qa kN Sức chịu tải trọng nén cho phép của cọc 

qf kPa Ứng suất lệch đạt trạng thái tới hạn 

Qp kN Sức chịu tải cực hạn của cọc đơn do lực chống 

Qs kN Sức chịu tải cực hạn của cọc đơn do ma sát bên 

Qu kN Sức chịu tải trọng nén cực hạn của cọc 

qu kPa Sức chống cắt không thoát nước 

R(z) kPa Sức kháng ma sát thân cọc 

S mm Độ lún 

Se m Biến dạng đàn hồi thực tế của cọc 

Sgh m Độ lún giới hạn của công trình 

Su kPa Sức kháng cắt không thoát nước 

t phút Thời gian 

u kPa Áp lực nước lỗ rỗng 

V cm3 Thể tích 

vc m/s Vận tốc truyền sóng ứng suất dọc trục z 

W % Độ ẩm 

Wn % Độ ẩm tự nhiên 

γ kN/m3 Trọng lượng thể tích tự nhiên của đất 

γ cq - Hệ số điều kiện làm việc 

Δ σ kPa Độ lệch ứng suất 
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ε % Biến dạng đứng (biến dạng dọc trục) 

εv % Biến dạng thể tích 

κ - Chỉ số nở 

κ* - Chỉ số nở cải tiến 

λ - Chỉ số nén 

λ* - Chỉ số nén cải tiến 

ν - Hệ số Poisson của đất 

ξ - Hệ số chuyển tiếp độ lún 

σ kPa Ứng suất pháp 

σ’ kPa Ứng suất pháp có hiệu 

σ1, σ2, σ3 kPa Các ứng suất chính 

σz’ kPa Ứng suất pháp thẳng đứng có hiệu 

τ kPa Ứng suất cắt tiếp xúc % 

φ Độ  Góc nội ma sát của đất 

φ n Độ  Góc ma sát giữa cọc và đất 

φ’ Độ  Góc ma sát hữu hiệu 

ψ Độ Góc giãn nở của đất 

ω Rad/s Tần số góc 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

CD - Thí nghiệm nén ba trục cố kết thoát nước 

CK1, 2 - Chu kỳ 1, 2 

CPT - Thí nghiệm xuyên tĩnh 

CPTU - Thí nghiệm xuyên tĩnh đo áp lực nước lỗ rỗng 

CSL - Critical State Line 

CU - Thí nghiệm nén ba trục cố kết không thoát nước 

DEM - Phương pháp phần tử rời rạc 

FEM - Phương pháp phần tử hữu hạn 

FS - Hệ số an toàn 

Fs (0, 1) - Sức kháng ma sát đoạn đầu cọc, đoạn mũi cọc 

HS - Mô hình Hardening Soil 

KCN - Khu công nghiệp 

MCC - Mô hình Modified Camclay 

NCS - Nghiên cứu sinh 

PDA - Phương pháp thử động biến dạng lớn 

Pgh - Tải trọng giới hạn 

PTK - Tải trọng thiết kế 

q_p - Sức kháng mũi cọc 

S - Độ nhạy 

SG (0, 1, 2) - Biến dạng tại vị trí đầu cọc, thân cọc, mũi cọc 

SPT - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 

SS - Mô hình Soft Soil 

tL - Thời gian tăng tải 

TNBR - Thí nghiệm Barrette 

TP. HCM - Thành phố Hồ Chí Minh 

u - Chuyển vị đầu cọc 

UU - Thí nghiệm nén ba trục không cố kết không thoát nước 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) nằm trong vùng phát triển kinh 

tế năng động, tập trung nhiều công trình xây dựng dân dụng công nghiệp. Các tòa nhà 

cao tầng có hệ móng cọc đã và đang tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều. Phần nền 

móng có giá thành ngày càng cao, điều này dẫn tới việc phải tìm ra phương pháp tính 

toán cọc chính xác, tối ưu phù hợp với thực tế làm việc của đất nền dưới móng cọc 

nhất. Tuy nhiên, khu vực này nằm trên vùng đất yếu có sức chịu tải kém, đặc biệt với 

tải trọng động. Khi có sóng ứng suất, các công trình thuộc khu vực chúng ta đang 

nghiên cứu sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ tới kết cấu, tài sản và tính mạng con người.  

Thêm nữa, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đặt móng máy chịu những tải 

trọng động có tần số, biên độ, cường độ khác nhau. Những tải trọng trên từ công trình 

truyền xuống cọc, hoặc từ nền đất xung quanh ảnh hưởng tới cọc gây ra cho bản thân 

cọc, vùng biến dạng cực hạn xung quanh cọc những ảnh hưởng khác nhau. Do vậy việc 

nghiên cứu tính toán sức chịu tải trọng động của móng cọc gánh đỡ cho công trình 

cũng như tìm ra sự suy giảm sức chịu tải sau khi công trình chịu tải trọng động là cần 

thiết hiện nay. 

Hiện nay, việc tính toán ảnh hưởng của tải trọng động tới sức chịu tải của cọc 

có rất nhiều phương pháp nhưng cho kết quả rất phân tán. Một trong những phương 

pháp đáng tin cậy nhất là phương pháp thử tĩnh tại hiện trường. Tuy nhiên phương 

pháp này tốn kém và mất nhiều thời gian và không có kết quả về ảnh hưởng tải trọng 

động tới sức chịu tải cọc. Thông thường để kể thêm đến ảnh hưởng của tải trọng động 

tới sức chịu tải cọc, người ta nhân thêm hệ số vào kết quả sức chịu tải tĩnh của cọc. 

Trên thế giới, việc xây dựng mô hình thí nghiệm để xác định các thông số tính 

toán cọc nền công trình của đất nền đã được thực tế chứng minh có khả năng mô 

phỏng tốt hoạt động cọc trong nền đất. Thông qua việc phân tích so sánh kết quả thí 

nghiệm nén tĩnh cọc và mô phỏng với các thông số động khác nhau tìm ra bộ thông 
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số của đất nền để mô phỏng trạng thái ứng suất - biến dạng của cọc và ứng xử của 

nền đất xung quanh cọc có biến dạng dẻo. 

2. Mục đích của đề tài. 

Nghiên cứu mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh tìm ra mô hình đất phù hợp và lựa 

chọn thông số hợp lý. Xem xét áp dụng mô hình đất phù hợp để nghiên cứu lộ trình 

ứng suất với các tính chất và điều kiện khác nhau của nền đất. Lựa chọn các thông số 

mô hình của đất nền để mô phỏng trạng thái ứng suất – biến dạng của cọc và ứng xử 

của nền đất trong vùng có biến dạng dẻo xung quanh cọc. 

Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn và phân tích đánh 

giá khả năng ảnh hưởng tới sức chịu tải khi có tải trọng động tại khu vực. Nghiên 

cứu, xây dựng mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ, tiến hành các thí nghiệm gia tải động lên cọc 

nhằm xác định ảnh hưởng của tải trọng động tới sức chịu tải và độ lún của cọc. Phân 

tích ứng xử động của cọc khi chịu tác động của tải trọng động với các tần số khác 

nhau. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ L/D, hiệu ứng cọc - nền, xem xét sức chịu tải 

tức thời khi chịu tải trọng động. Thiết lập các tương quan Lực – Biến dạng, Lực – 

Sức kháng mũi, Lực – Tỉ lệ Sức kháng bên/Sức kháng mũi trong cọc chịu tải trọng 

động trên nền đất cát TP. HCM. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là cọc chịu nén đúng tâm chịu ảnh hưởng 

của tải trọng động trong môi trường cát. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

- Nền đất khu vực nhiều lớp bên trên là các lớp đất bùn sét có sức chịu tải kém, 

bên dưới là các lớp cát được lựa chọn đặt mũi cọc trong phạm vi này. Do vậy nghiên 

cứu của luận án tập trung vào ảnh hưởng tải trọng động lên cọc trong lớp đất cát mịn 

trạng thái chặt vừa khu vực TP. HCM. Đây là lớp đất phổ biến và được đánh giá chịu 

lực khá tốt khi chịu tải tĩnh. Từ đó cần nghiên cứu cọc khi chịu tải trọng động sẽ bị 
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suy giảm và các ảnh hưởng của ma sát cho đoạn cọc trong lớp đất này lên sức chịu 

tải cọc. 

- Nghiên cứu tập trung vào loại cọc đơn chịu tải dọc trục thẳng đứng. Mô hình 

thí nghiệm sử dụng đài cọc tuyệt đối cứng để loại bỏ mọi ảnh hưởng của phân bố tải 

trọng và kết quả đo. Ảnh hưởng của liên kết cọc - đài cọc được bỏ qua không khảo 

sát trong nghiên cứu. 

-  Tải trọng tác động trên móng là tải tuần hoàn. Tần số được NCS tập trung 

nghiên cứu ảnh hưởng là tần số kích thích gây ra đáp ứng cơ hệ, không nghiên cứu 

đến tần số đáp ứng của hệ cọc - đài cọc. 

- Số liệu sử dụng trong phạm vi đề tài được lấy dựa trên số liệu khoan khảo sát 

địa chất, CPT, SPT, PDA, kết quả nén tĩnh ở một số công trình cụ thể khu vực TP. 

HCM. 

4. Nội dung nghiên cứu  

 Tổng quan các phương pháp tính toán ảnh hưởng tải trọng tĩnh và động tới sức 

chịu tải của cọc theo thí nghiệm hiện trường và các nghiên cứu khác trên thế giới. 

 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp số trong phân tích tính toán sức chịu tải 

cọc. Lựa chọn mô hình phù hợp với kết quả thí nghiệm nén tĩnh để mô phỏng tìm sức 

chịu tải phá hoại.  

 Nghiên cứu chế tạo mô hình vật lý tỉ lệ xác định ảnh hưởng của tải trọng động 

tới sức chịu tải của cọc. 

 Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng động tới sức chịu tải cọc. Khảo 

sát cơ chế phân bố lực dọc trong thân cọc, sự thay đổi ứng suất tiếp được huy động 

giữa thành cọc và đất theo tần số. Phân tích ảnh hưởng của tải trọng động tới ứng xử 

động của cọc, thiết lập các tương quan ứng suất, biến dạng, tần số trên các loại cọc 

có L/D khác nhau. 
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5. Phương pháp nghiên cứu  

  Phương pháp thống kê: Thu thập, phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu.  

Nghiên cứu lý thuyết và các phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc. Xử lý thống 

kê, phân tích các kết quả thí nghiệm, thiết lập các mối tương quan bằng các phần 

mềm xử lý số liệu hiện đại. 

  Phương pháp thực nghiệm: Nghiên cứu thực nghiệm tiến hành các thí nghiệm 

mô hình vật lý trong phòng để làm căn cứ phân tích so sánh, đối chiếu kết quả. 

  Phương pháp mô phỏng số: Nghiên cứu mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh thông 

qua sử dụng phần mềm Plaxis để phân tích so sánh.  Sử dụng các phần mềm xử lý số 

liệu tìm ra kết quả giữa mô phỏng số và thí nghiệm hiện trường tìm ra các tương quan  

trong mô hình đất nền. 

6. Những điểm mới của luận án  

1) Xây dựng mô hình thí nghiệm nén tĩnh cọc để nghiên cứu các ảnh hưởng của 

các thông số vật lý lên sức chịu tải cọc khi chịu tải tĩnh và suy giảm khi chịu tải trọng 

động với nền cát. Từ đó nghiên cứu các ảnh hưởng của thông số động lực học lên ứng 

suất – biến dạng, sức chịu tải của cọc và tìm ra các tương quan. 

2) Đề xuất các phương trình tương quan Độ lún – Tần số cho loại cọc có bề mặt 

trơn, cọc có bề mặt nhám.  Các phương trình tương quan giữa Lực - Ma sát đơn vị - 

Sức kháng mũi, Lực - Tỉ lệ Fs0/Sức kháng mũi, Lực - Tỉ lệ Fs1/Sức kháng mũi cho 

các loại cọc có L/D khác nhau. 

3) Thực hiện mô phỏng số thí nghiệm nén tĩnh tìm ra mô hình Modified CamClay 

(MCC) có các kết quả gần nhất so với kết quả thí nghiệm nén tĩnh. Nghiên cứu cho 

thấy các thông số ảnh hưởng mạnh nhất tới kết quả mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh. 

Sử dụng mô hình MCC mô phỏng nén phá hoại để tìm ra sức chịu tải cực hạn của 

cọc.  

4) Đề xuất các hệ số tương quan trong thí nghiệm nén tĩnh λ/κ trong chu kỳ 1, 

chu kỳ 2 và tương quan chung λ/ κ trong cả 2 chu kỳ. Các phương trình tương quan 
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thông số M, Lambda, Kappa trong mô hình MCC của phần mềm Plaxis trong mô 

phỏng thí nghiệm nén tĩnh xác định sức chịu tải cọc. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Đề tài bước đầu góp phần làm sáng tỏ ảnh hưởng của tải trọng động tĩnh và 

động thông qua mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh cũng như thí nghiệm mô hình vật lý tỉ 

lệ nhỏ. Qua đó đề xuất các phương trình tương quan giữa tần số và độ lún, lực và biến 

dạng, mối quan hệ lực và sức kháng.  

- Kết quả nghiên cứu cung cấp số liệu để làm cơ sở phục vụ cho việc phân tích 

ảnh hưởng tải trọng động trong thiết kế sức chịu tải cọc có xét đến ảnh hưởng tải 

trọng động có thể xuất hiện trong điều kiện xây dựng TP.HCM hiện nay giúp cho 

việc dự báo sức chịu tải cọc chính xác hơn. 

8. Cấu trúc của luận án  

 Luận án bố cục trong 5 chương với nội dung như sau: 

 Phần Mở đầu 

 Chương 1 : Nghiên cứu tổng quan về ảnh hưởng của tải trọng động tới sức 

chịu tải của cọc. 

 Chương 2 : Nghiên cứu ứng dụng mô hình nền hợp lý trong phân tích tính 

toán sức chịu tải cọc. 

 Chương 3 : Nghiên cứu chế tạo mô hình vật lý tỉ lệ để xác định ảnh hưởng của 

tải trọng động tới sức chịu tải của cọc. 

 Chương 4 : Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng động tới sức chịu 

tải cọc. 

 Chương 5 : Phân tích kết quả thí nghiệm mô hình nghiên cứu áp dụng cho 

thực tế. 

 Kết luận và kiến nghị 

 Các công trình khoa học tác giả đã công bố 
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 Tài liệu tham khảo 

 Phụ lục 
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Chương 1.  

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG 

ĐỘNG TỚI SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 

1.1. Đặt vấn đề. 

Hiện nay, khi thiết kế móng cọc gánh đỡ công trình tại khu vực TP. HCM, 

phần mũi cọc được tính toán đưa vào nằm trong lớp đất tốt. Theo nhiều kết quả khảo 

sát địa chất, khu vực này có tầng đất yếu dày có sức chịu tải kém. Khi công trình chịu 

tải trọng động truyền xuống cọc sẽ bị ảnh hưởng tới sức chịu tải của cọc phần nằm 

trong lớp đất tốt. Việc nghiên cứu các đặc điểm của nền đất phục vụ cho tính toán ảnh 

hưởng của các tải trọng tĩnh, ứng xử động của cọc khi có thêm tải trọng động tác dụng 

là điều cần quan tâm hiện nay. 

1.1.1. Khái quát nguồn gốc, đặc điểm hình thành nền đất khu vực TP. HCM. 

Theo cấu trúc nền đất khu vực TP. HCM gồm những trầm tích sét, cát, sỏi cửa 

sông và ven biển với chiều dày tương đối lớn và thay đổi khá rõ rệt hình thành bởi 

các trầm tích ven biển, cửa sông có hạt vừa đến mịn. Khu vực TP. HCM và vùng lân 

cận có lịch sử phát triển các cấu trúc địa tầng khu vực và quá trình hình thành cấu 

trúc địa mạo khu vực nói chung không đồng nhất và thể hiện qui luật không rõ ràng. 

Các yếu tố khí hậu - địa lí, đặc điểm địa chất thuỷ văn tạo nên quá trình hình thành 

các tính chất cơ lí của đất nền. Quy luật phát sinh và phát triển các hiện tượng động 

lực địa chất công trình khu vực TP. HCM nói riêng và vùng lân cận cần được nghiên 

cứu xem xét trong quá trình thiết kế, thi công công trình. Địa chất TP. HCM điển hình 

tại vị trí đặt các khu công nghiệp (KCN) Cát Lái - Quận 2: Thường gặp các loại sét 

pha cát, cát pha sét, sét, có chiều dày thay đổi từ 3 - 6m. Thường gặp các loại đất sét 

nhão, bùn sét, bùn á sét, có chiều dày thay đổi từ 5 - 15m hoặc hơn, phủ lên lớp cát 

mịn đến trung. KCN Hiệp Phước - Nhà Bè: Thường gặp các loại đất sét nhão, bùn 

sét, bùn á sét, bùn á cát, có chiều dày thay đổi từ 10 - 30m phủ lên lớp cát mịn đến 

trung. KCN Tân Tạo - Bình Chánh: Thường gặp các loại đất sét, sét pha cát, cát pha 

sét, bùn sét ở trạng thái nhão, lớp đất yếu có bề dày thay đổi từ 10 - 30m, có nơi thành 
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lớp liên tục, có nơi xen kẹp lớp sét pha cát hoặc cát. Trong Bảng 1.1 thể hiện các lớp 

đất sét lẫn hữu cơ, xám đen, trạng thái dẻo mềm xen kẹp lớp cát hạt mịn, cát hạt trung, 

trạng thái chặt vừa. Thống kê địa chất, chỉ tiêu cơ lý điển hình khu vực được trình 

bày trong Phụ lục 1.1. 

Bảng 1. 1: Chỉ tiêu cơ lý đất KCN Cát Lái – Quận 2 

Lớp 

đất 

Kí 

hiệu 

Chiều sâu 

( m ) 
w 

(T/m3) 

SPT 

iN  
c  

(T/m2) 
  

(độ) 
IL  

1 (a) 0 -1,5 1,89 - 0,4 24 - 

2 (b) 1,5 - 8,5 1,57 0 0,59 5 1,02 

3 (c) 8,5 -10,5 1,87 12 1,7 15 0,5 

4 (d) 10,5 - 26,5 1,83 6 1,67 14 0,65 

5 (e) 26,5 - 8,5 1,83 15 0,45 26 - 

6 (f) 8,5 - 32,5 1,85 13 1,75 17 0,49 

7 (g) 32,5 - 34,5 1,84 20 0,465 27 - 

Ghi chú: (a) Cát san lấp; (b) Bùn sét; (c) Sét pha ít sỏi sạn, nâu đỏ, trạng thái dẻo 

cứng; (d) Sét lẫn hữu cơ, xám đen, trạng thái dẻo mềm; (e) Cát hạt trung, trạng 

thái chặt vừa; (f) Sét pha cát, trạng thái dẻo cứng; (g) Cát hạt mịn, trạng thái chặt 

vừa 
 

 
 

Hình 1. 1: Vị trí khu công nghiệp TPHCM (a); Bản đồ phân bố đất yếu (b) 

(a) (b) 
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Hình 1. 2: Hình trụ hố khoan địa chất điển hình khu vực Quận 2 
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Hình 1. 3: Hình trụ hố khoan địa chất điển hình khu vực Bình Chánh 
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1.1.2. Nghiên cứu các đặc trưng cơ lý của đất yếu khi chịu tải trọng tĩnh và động. 

Nền đất đóng vai trò quan trọng có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ 

của công trình. Đất gọi là yếu nếu không thực hiện một số các biện pháp kỹ thuật làm 

thay đổi thành phần hoặc tính chất của chúng theo chiều hướng có lợi cho mục đích 

xây dựng đã dự kiến [2], [20]. Đất yếu là loại đất mà bản thân nó không đủ khả năng 

tiếp thu tải trọng của công trình bên trên. Về định lượng: Đất yếu là loại đất có sức 

chịu tải kém, dễ bị phá hoại, biến dạng dưới tác dụng của tải trọng rung động trên 

công trình dựa trên những số liệu về chỉ tiêu cơ lý cụ thể trong Bảng 1.2. 

Bảng 1. 2: Một số chỉ tiêu cơ lý đất yếu TP. HCM 

Dung trọng tự nhiên γ = [14÷16] kN/m3 Mô đun biến dạng E < 6000 kPa 

Hệ số rỗng e > 0.9 (Cát) Hệ số nén lún a > 5m2/kN. 

Hệ số rỗng e > 1.5 (Sét) Góc ma sát trong ’ = [180÷230 ] 

Độ bão hòa G ≥ 0.8 Lực dính hữu hiệu c’ < 15 kPa 

Sức kháng cắt Su < 50 kPa. Độ ẩm W ≥ 65% 

 

Đất yếu có một số tính chất đặc trưng cần chú ý khi nghiên cứu. Khi đất nguyên 

dạng chịu tác dụng lực, gây xáo trộn như đào bới, san lấp không đầm chặt lại, liên kết 

giữa các hạt bị phá hoại, giảm cường độ chịu tải của đất. Tính xúc biến thường dùng 

độ nhạy S (sensibility) biểu thị. Độ nhạy của đất yếu khoảng 3 đến 4, cá biệt có nơi 

đạt đến 16. Đặc biệt tính hóa lỏng của cát rời (độ chặt tương đối D<15%; NSPT<4 ) 

bão hòa nước khi chịu tải trọng động tuần hoàn (tải rung), áp lực nước lỗ rỗng u gia 

tăng, làm giảm ứng suất hữu hiệu ’z = z - u đến khi ’z = 0 thì mất sức chịu tải đất 

nền. Theo [10] trình bày những kết quả khảo sát hiện trạng nhà cửa, điều kiện địa 

chất công trình TP. HCM. Qua đó tác giả xem xét những tai biến nhân tạo tác động 

tới các công trình. Khu vực này hiện nay đang trên đà phát triển nhanh, với hệ thống 

giao thông dày đặc nhiều xe tải nặng, hệ thống giao thông ngầm, thi công xây dựng, 

vận hành các loại máy móc thiết bị gây ra tải trọng động. Dưới tác dụng của tải trọng 
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động này, nền đất xung quanh cọc có thể bị suy giảm sức chịu tải do hiện tượng hoá 

lỏng. 

Bảng 1. 3: Độ nhạy cảm hóa lỏng nền đất. 

STT 
Tuổi địa 

chất 
Ký hiệu Mô tả trầm tích 

Cấp hoá 

lỏng 

1 
Holocene 

ambQ2
2 Bùn sét, bùn sét pha, bùn cát pha Cao 

2 amQ2
1 Sét, sét pha, cát pha Trung 

bình 3 

Pleistocene 

amQ1
3 Sét, sét pha, cát pha Thấp 

4 amQ1
2-3 Sét, sét pha, cát pha Thấp 

5 aQ1
1 Sét, sét pha Thấp 

6 aQ1
1 Cát, cát pha Thấp 

   

Như vậy, các khu công nghiệp, khu chế xuất có vị trí nằm dọc theo các sông, 

kênh lớn nơi có nền đất khá yếu.  Theo [4], [10], [11], [21], [24], nền đất khu vực 

phía Đông, Nam cả hướng Tây TP. HCM với các đặc trưng riêng địa chất công trình 

thủy văn mang nhiều yếu tố gây bất lợi cho quá trình đô thị hoá công nghiệp hóa đang 

diễn ra nhanh chóng hiện nay. Các lớp đất yếu có bề dày lớn, sự phân bố phức tạp, 

không đồng đều, đan xen các lớp sét yếu và cát. Đặc biệt một số nơi có tầng đất yếu 

bên dưới được nâng nền bằng cách bơm cát để tiến hành xây dựng công trình. Đây là 

các tầng đất yếu đang trong quá trình cố kết rất chậm sẽ ảnh hưởng đến sức chịu tải 

của cọc qua hiện tượng ma sát âm. Các tầng đất này rất nhạy cảm với các hiện tượng 

lún, trượt, lở, đẩy trồi sang hai bên công trình như đường, cống thoát nước, hào kỹ 

thuật, ... ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu. Việc xem xét ảnh hưởng của tải 

trọng động tới móng cọc công trình trong khu vực là điều cần quan tâm khi thiết kế 

thi công nền móng kể cả vận hành khai thác công trình dân dụng. 

1.2.  Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng động. 

1.2.1. Đặt vấn đề. 
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Hiện nay, trong thực tiễn xây dựng công trình đặc biệt trên nền đất yếu, ngoài 

các tải trọng tĩnh thông thường cần tìm hiểu thêm sự gia tăng tải trọng thẳng đứng lên 

các cọc trong hệ móng của công trình, do tải trọng động gây ra. Tải trọng động tác 

dụng lên móng dạng xung do những vụ nổ, sập công trình lân cận, động đất xa, dạng 

tải trọng tuần hoàn do máy móc, thiết bị, tải do dòng xe trên đường cao tốc. Những 

loại tải trọng động này là nguyên nhân ngoài dự kiến gây thêm biến dạng trong đất 

ảnh hưởng tới sự an toàn của công trình [12], [18], [26]. Định nghĩa cơ bản về sức 

chịu tải động của đất nền và cọc chưa thật rõ ràng, còn nhiều vấn đề đặt ra. Trong đó 

bao gồm: 

- Khả năng chịu tải trọng động của nền. 

- Đáp ứng của móng máy khi chịu tải trọng tuần hoàn. 

- Sự tương tác giữa đất nền với kết cấu bên trên trong quá trình lan truyền sóng 

ứng suất gây ra do tải động. 

Khi phân tích chuyển vị của cọc chịu tải trọng động tác dụng cần xem xét các vấn 

đề sau:  

- Cường độ của tải xung. 

- Thời gian tác dụng của tải trọng tuần hoàn và tần số của nó. 

- Các thông số đáp ứng động của cọc và nền cọc: khối lượng, kháng chấn, độ 

cứng, tần số riêng của cọc, tần số của móng cọc. 

1.2.2. Cơ sở lý thuyết sóng ứng suất đàn hồi truyền dọc trục. 

NCS tìm hiểu phương pháp PDA để có cơ sở cho các phân tích ảnh hưởng 

động lên ma sát thân cọc, sức kháng mũi khi cọc chịu động trong nền cát chặt. 

Nguyên lý của phương pháp thử động biến dạng lớn và thiết bị phân tích động 

cọc PDA dựa trên lý thuyết truyền sóng ứng suất trong bài toán va chạm của cọc. Đầu 

vào là các số liệu đo gia tốc và biến dạng thân cọc dưới tác dụng của quả búa. Các 

đặc trưng động theo Smith là đo sóng của lực và sóng vận tốc (tích phân gia tốc). 

Tiến hành phân tích thời gian thực (bằng các phép tính lặp) dựa trên lý thuyết truyền 

sóng ứng suất thanh cứng và liên tục do va chạm dọc trục tại đầu cọc gây ra. 
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Phương pháp thí nghiệm dựa trên lý thuyết truyền sóng ứng suất trong thanh 

đàn hồi. Sóng ứng suất do búa đóng cọc gây ra trong thân cọc lan truyền từ đầu cọc 

xuống phía mũi cọc có biên  độ và tốc độ lan truyền phụ thuộc vào năng lượng của 

búa và các tính chất cơ học của vật liệu cọc. Qúa trình lan truyền sóng trong cọc chịu 

ảnh hưởng của sức kháng của đất nền xung quanh cọc và các đặc tính cơ học của vật 

liệu cọc. Bằng cách đo và phân tích  quá trình truyền sóng ứng suất có thể xác định 

được sự phân bố của sức kháng của đất nền tại các độ sâu khác nhau. 

Theo [1], để nghiên cứu sóng ứng suất lan truyền dọc trục trong thân cọc theo 

PDA, NCS tiến hành xem xét cơ sở lý thuyết sóng ứng suất đàn hồi. Trong thanh 

thẳng sóng ứng suất truyền theo phương trục z. Xét một đoạn thanh ∆z có diện tích 

mặt cắt ngang A, mô đun Young E, trọng lượng đơn vị thể tích của thanh . Chi tiết 

các bước tính toán trình bày trong Phụ lục 1.2.  

 Tính toán và tìm được : vc = z/ t                                      (1.1)  

Trong đó: vc là vận tốc sóng ứng suất dọc trục lan truyền trong thanh. 

 Như vậy, vận tốc sóng ứng suất dọc thanh truyền theo vận tốc vc, đây chính là 

cơ sở để thí nghiệm hiện trường xác định trực tiếp vc bằng cách xác định khoảng cách 

sóng ứng suất đi được z và thời gian sóng đi t. 

 

 

 

 

Hình 1. 4: Sơ đồ sóng ứng suất 

truyền trong thanh thẳng đứng 

[1], [39]. 
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1.2.3. Phương trình truyền sóng khi tải trọng động tác dụng trên đầu cọc.  

Theo [1], [39] nghiên cứu, phương trình truyền sóng được giải có dạng: 

 
)(

2

2

2

2

zRdz
z

u
EAdz

t

u
A pp 









  (1.2)  

Trong đó: Ap: Diện tích mặt cắt ngang; u: Chuyển vị; t: Thời gian; E: Mô đun 

đàn hồi cọc; R(z): Sức kháng ma sát. 

1.2.4. Cơ chế sóng truyền trong thân cọc. 

  Sóng ứng suất truyền dọc thân cọc được NCS phân tích chi tiết trong Phụ lục 

1.2. 

 Trường hợp 1: Thời gian xung ứng suất đi là L/vc và phản xạ trở lại là L/vc. 

Tổng thời gian xung ứng suất đi từ đầu cọc đến mũi cọc rồi trở lại đầu cọc là 2L/vc. 

 

 

 

Trường hợp 2: Cọc xuyên vào đất mềm, lực ở mũi cọc gần như bằng không, vận tốc 

mũi cọc tương đối lớn dưới tác động của tải trọng.  

Hình 1. 5: Lực và vận tốc tại đầu cọc khi mũi cọc đi vào đất cứng [1], [39]. 
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 Trường hợp 3: Ảnh hưởng của ma sát dọc thân cọc, trong hai trường hợp trên 

cho thấy rõ nếu ma sát thân cọc nhỏ R(z) trong phương trình động từ đó mà cả hai 

đại lượng ghi nhận được là lực và vận tốc giảm chậm, chứng tỏ sự suy giảm xung lực 

của tải tác động ở đầu cọc đến mũi cọc rồi phản xạ trở lại đỉnh trong khỏang thời gian 

2L/vc. Nói cách khác, nếu ma sát cọc lớn, lực xung được giữ hằng số đến khi phản xạ 

tại mũi cọc thì phải bổ sung bằng lực ma sát vào phương trình như sau: 

   
)(zRV

v

EA
F

c

  (1.3)  

Trong đó: A: Diện tích mặt cắt ngang; F: Lực tác dụng; vc: Vận tốc sóng ứng 

suất dọc trục lan truyền trong thanh; E: Mô đun đàn hồi cọc; R(z): Sức kháng ma sát. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6: Lực và vận tốc tại đầu cọc khi mũi cọc đi vào đất yếu [1], [39]. 

 

Hình 1. 7: Lực và vận tốc tại đầu cọc khi mũi cọc đi vào đất yếu [1], [39]. 
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Như vậy khi nghiên cứu PDA cho thấy sóng động do va chạm đầu cọc gây ra 

sóng ứng suất di chuyển và phản xạ lại khác nhau, là tùy độ cứng của đất nền. Với 

cọc có mũi nằm trong vùng đất chặt V mũi nhỏ. Sóng phản chiếu đi ngược chiều với 

sóng nén tới nên tại mũi ứng suất tăng gấp đôi. Ngược lại khi cọc xuyên qua đất mềm, 

lực ở mũi rất nhỏ, vận tốc tương đối lớn.   

1.3. Đặc trưng sức chống cắt dưới ảnh hưởng của tải trọng tức thời.  

Theo Carrol [1], [39] nghiên cứu các đặc trưng của đất, chi tiết trình bày cụ thể 

trong Phụ lục 1.4. Sức chống cắt không thoát nước theo thí nghiệm UU. 

Thông thường tốc độ nén mẫu ba trục không cố kết - không thoát nước ’= 

0,5%/s. Kết quả thu được là su để tính sức chịu tải tĩnh không thoát nước. Theo nghiên 

cứu của Carroll cho đất sét ở Buckshot có kết quả như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 8: Kết quả lực và vận tốc tại đầu cọc với lực ma sát lớn [1], [39] 
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Hình 1. 9: Kết quả thí nghiệm U-U theo tốc độ biến dạng cắt 

(theo Carroll, 1963). 

Hình 1. 10: Hiệu ứng tốc độ biến dạng cho cát khô [1], [39]. 
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Theo kết quả nghiên cứu, khi tốc độ biến dạng có giá trị từ 50% đến 425% thì 

giá trị cu có giá trị khác biệt nhau. Giá trị sức chống cắt của đất lúc này được xem là 

sức chống cắt động không thoát nước. 

 
𝑐𝑢(𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐)

𝑐𝑢(𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐)
 = 1.5 

Khi tăng tốc độ biến dạng thì tương ứng với sự giảm góc ma sát trong của đất 

cát. Theo Vesic thì góc ma sát động nhỏ nhất được cho bởi: ’(động) = ’(tĩnh) - 20  

1.4. Cường độ, biến dạng dưới ảnh hưởng của tải trọng tức thời. 

Casagrande và Shannon [1], [39] đã thí nghiệm tạo ra các tải xung với thời 

gian gia tăng tải là tL=0.2s. So sánh sự biến thiên ứng suất theo biến dạng theo thời 

gian đặt tải là tL=0.2s khi chịu nén nở hông trường hợp tĩnh và động. 

Từ đồ thị Ứng suất – Biến dạng tại thời điểm phá hoại có thể rút ra kết luận 

như sau: 

Sức chịu nén nở hông: qu(xung)/qu(tĩnh) = 1.5 ÷ 2. 

 

Ứng suất – Biến dạng theo thời gian Ứng suất tại thời điểm phá hoại  

Hình 1. 11: Ứng suất – Biến dạng của đất trong thí nghiệm nở hông với tải 

trọng tức thời [1], [39]. 

   Theo thí nghiệm nén nở hông thì mô đun biến dạng do tải tức thời lớn gấp 2 

lần so với mô đun biến dạng với tải tĩnh:  Eu(tải tức thời) = 2 Eu(tải tĩnh) 
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Hình 1. 12: Thí nghiệm nén giới hạn trên cát dưới tải trọng tĩnh và động [1], 

[39]. 

1.5. Nghiên cứu dao động của móng với đặc trưng động từ móng tác 

động xuống nền đất.  

Theo  [1], [39], phương trình cân bằng động của cơ hệ (tức thời): 

 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑧 = 𝐹(𝑡) (1.4)  

Trong đó: m: Khối lượng dao động với gia tốc z’’; c: Hệ số giảm chấn của hệ 

thống với tốc độ z’; k: Độ cứng nền (đỡ khối m) với chuyển vị z; F(t): Lực tác động 

lên hệ thống tại thời điểm t. 

  Để giải bài toán dao động cần phải nắm rõ những vấn đề cơ bản của dao động 

bao gồm; Dao động tự do (Free Vibration): Dao động của hệ thống dưới lực tác dụng 

vốn có bên trong, không có sự hiện diện của ảnh hưởng ngoại lực trong quá trình dao 

động; Dao động có thể xuất phát từ một dịch chuyển ban đầu (t = 0) khỏi vị trí cân 

bằng ổn định của hệ thống, hoặc một vận tốc ban đầu đặt vào hệ thống đang ở trạng 

thái cân bằng; Dao động cưỡng bức (Forced Vibration): Dao động của hệ thống gây 

ra bởi ngoại lực trong suốt quá trình dao động; Bậc tự do (Degree of Freedom): Số 

tọa độ độc lập cần thiết để mô tả dao động của hệ thống.  
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Hình 1. 13: Mô tả thông số hệ thống rung [39]. 

1.5.1. Dao động tự do của hệ thống lò xo – khối lượng(Spring - Mass).  

Cơ cấu diễn tả hệ thống móng đặt trên lò xo. Lò xo được xem là đại diện đặc 

trưng đàn hồi của đất nền. W đại diện trọng lượng của móng và trọng lượng máy trên 

móng. 

 Theo Braja M. Das và G.V.Ramana (2011) [39], nghiên cứu và tìm ra phương 

trình dao động, chi tiết bài toán được NCS trình bày trong Phụ lục 1.3. 

 𝑧 = 𝐴1cos(√
𝑘

𝑚
𝑡) + 𝐴2𝑠𝑖𝑛(√

𝑘

𝑚
𝑡) (1.5)  

 

Trong đó: m: khối lượng (W/g); z: Chuyển vị của hệ thống; t: Thời gian; A1, 

A2: Hằng số; ω: tần số góc dao động tự nhiên của hệ thống,  𝜔 = √𝑘

𝑚
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Hình 1. 14: Hệ thống dao động 

tự do của hệ lò xo – khối lượng 

[1], [39]. 

 

1.5.2. Dao động cưỡng bức của hệ thống lò xo – khối lượng (Spring - Mass).  

Xét một hệ thống cơ cấu móng theo các chi tiết đang chịu một lực tuần hoàn 

Q = Q0 sin(ωt + β). 

Phương trình dao động của bài toán diễn tả bởi công thức: 

 𝑚𝑧̈ + 𝑘𝑧 = 𝑄0sin(ωt + β) (1.6)  

Trong đó: k: Độ cứng lò xo; 𝑧̈ : Gia tốc của hệ thống 

 

 

 

Hình 1. 15: Hệ thống dao 

động cưỡng bức của hệ lò xo 

– khối lượng[1], [39]. 

 

 

Tác giả Braja M. Das (2011) [39], giải và tìm ra chuyển vị của hệ, chi tiết bài 

toán xem Phụ lục 1.3: 
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 (1.7)  

Trong đó: Q0 sin(ωt + β): Lực tuần hoàn trên móng; z: Chuyển vị của hệ thống; 

ω: Tần số góc, ω = 2πf (rad/s). 

1.5.3. Lực lớn nhất tác động lên nền: 

Lực lớn nhất và nhỏ nhất mà nền gánh chịu sẽ xuất hiện khi biên độ là lớn 

nhất, khi vận tốc là zero. Điều này có thể suy ra được từ phương trình (1.7).  

    

 

 

 

Từ điều kiện z’ = 0 
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1.6. Nghiên cứu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài.  

Theo [5] nghiên cứu về mô hình CAPWAP sử dụng trong thí nghiệm PDA. 

Tác giả so sánh kết quả 2 thí nghiệm trên cùng một cọc TP2 được thí nghiệm đến tải 

trọng cực hạn để phân tích đánh giá. Kết quả cho thấy, với cọc thi công theo phương 
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pháp khoan nhồi, theo yêu cầu được nén đến giá trị cực hạn, trong trường hợp này, 

khả năng chịu tải theo 2 phương pháp đều có giá trị tương đồng. 

Nghiên cứu cho thấy phương pháp thử động biến dạng lớn đánh giá sức chịu 

tải của cọc bằng lý thuyết truyền sóng PDA. Phương pháp chính xác khi năng lượng 

va chạm ở đầu cọc được tạo ra bằng quả búa có trọng lượng chỉ bằng 10% sức chịu 

tải tĩnh nhưng đủ lớn để huy động toàn bộ sức kháng của đất nền và tạo được biến 

dạng dư từ 3 – 5 mm, chi tiết trình bày trong Phụ lục 1.5. 

Theo [6] nghiên cứu thí nghiệm O-cell tại công trình ở Hà Nội. Tác giả so 

sánh kết quả thí nghiệm trên 2 cọc thí nghiệm để  phân tích đánh giá. Kết quả phân 

tích so sánh số liệu thí nghiệm với các phương pháp tính toán lý thuyết khác nhau 

tìm ra phương pháp của Cục đường bộ Mỹ (FHWA) phù hợp nhất với kết quả thí 

nghiệm. Theo [72] nghiên cứu mô hình thí nghiệm hiện trường cọc đóng để tìm sức 

chịu tải và ứng suất tồn trữ trong cọc. 

Theo [104] nghiên cứu thiết lập mô hình tính truyền năng lượng sóng ứng 

suất trong nền bán không gian. Kết quả mô phỏng cho cọc được so sánh với các phần 

mềm đối chứng cho các hiệu ứng tần số với các ảnh hưởng vật lý khác nhau. 

Theo [42] nghiên cứu về sức chịu tải mũi cọc theo các phương pháp General 

Formula, Vesic’s Method, Janbu’s Method, Meyerhof’s Method, Coyle & Castello’s  

Method.  Sức chịu tải bên dùng các phương pháp Alpha, Beta, Lambda. 

Trong phân tích động, tác giả mô hình hóa cọc 20m được đóng vào trong nền 

đất với các mức năng lượng khác nhau (200 Tấn, 600 Tấn, 1000 Tấn) với các loại 

nền đất khác nhau và với độ sâu cọc được đóng vào nền (1/4L, 1/2L, L) để tìm ra 

vận tốc sóng đỉnh khi truyền từ cọc đến môi trường xung quanh. Trong mô phỏng, 

tác giả sử dụng phần mềm ABAQUS tiến hành phân tích. 
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Hình 1. 16: So sánh sức chịu tải mũi 

[42] 

Hình 1. 17: So sánh Sức kháng bên 

[42]. 

 

 Theo [4] tập trung nghiên cứu các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tải 

trọng động tác động đến cọc. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu từ cơ sở lý thuyết đến 

các thí nghiệm mô hình để tìm ra các thông số động trong thiết kế tính toán cọc chịu 

tải trọng động khu vực TP. HCM.  

 Theo [31] đã nghiên cứu về trạng tái tới hạn và lý thuyết dẻo trong mô hình 

MCC. Thí nghiệm CUBICAL TRIAXIAL theo ứng suất 3 phương khác nhau với 

các mẫu đất trong phòng các mẫu đất với các điều kiện khác nhau về độ rỗng ban 

đầu và so sánh phân tích với kết quả mô phỏng máy tính.  

 Kết quả tìm ra mô phỏng của mô hình MCC đáp ứng tốt trong các lộ trình 

như trong thực tế mẫu đất làm việc ngoài hiện trường. Theo [4], [23], [25], nghiên 

cứu và tập trung thành sơ đồ tổng hợp các phương pháp tính sức chịu tải dọc trục 

của cọc. 
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Hình 1. 18: Sơ đồ tổng hợp các phương pháp tính sức chịu tải cọc [4], [23], [25] 

  Theo [45] mô phỏng Plaxis theo mô hình HS tìm sức chịu tải dọc trục bằng 

thí nghiệm O-Cell. Mô phỏng tìm ra các hiệu ứng L/D trong đó d = 1m và L (chiều 

dài cọc từ 10m, 20m, 50m) tương ứng. Kết quả tìm ra các đường cong Load - 

Moverment, Load - Transfer, Unit Shaft Resistance. Theo [34] nghiên cứu thực 

nghiệm trên các công trình về ứng suất tồn trữ trong cọc với các thí nghiệm hiện 

trường và ảnh hưởng của nó tới sức chịu tải. Nội dung phân tích nghiên cứu được 

NCS trình bày chi tiết trong Phụ lục 1.6. 
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Như vậy, các nghiên cứu đã tìm ra được tầm quan trọng của vấn đề cần quan 

tâm trong tính toán thiết kế nền móng. Tuy nhiên, chưa mô hình hóa được đặc tính 

đàn hồi - dẻo khi chịu tải trọng. Các thông số đất nền đưa vào mô hình tính toán chưa 

được chuẩn hoá so sánh với các thí nghiệm hiện trường, như  thí nghiệm SPT, CPTU, 

đặc biệt là thí nghiệm nén tĩnh có gắn đầu đo ứng suất biến dạng dọc theo thân cọc 

để kiểm chứng. Các nghiên cứu kể trên đã tổng hợp được các phương pháp tính sức 

chịu tải tĩnh, mô phỏng được các ảnh hưởng của các thông số lên cọc và đất nền xung 

quanh. Tuy nhiên, cơ chế phân bố ma sát bên dọc theo thân cọc trong từng lớp đất 

khác nhau chưa làm rõ, chỉ tìm ra tổng sức kháng bên đơn vị và sức kháng mũi.  

 Qua nghiên cứu cho thấy, việc xác định sức chịu tải của cọc cho kết quả phân 

tán. Mức độ chính xác tùy thuộc rất nhiều vào phương pháp cũng như cần phải có 

sự kết hợp giữa các thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Có thể nhận xét rằng, 

các nghiên cứu tính toán sức chịu tải tĩnh có nhiều phương pháp khác nhau. Việc 

tìm ra chính xác phân bố sức chịu mũi và sức chịu bên, các hệ số tầm quan trọng áp 

dụng vào trong tính toán là công việc quan trọng trong đánh giá sức chịu tải của cọc 

khi thiết kế đại trà. 

1.7.  Nghiên cứu tính toán sức chịu tải bằng phương pháp phần tử hữu 

hạn. 

 Như đã trình bày ở trên, cách phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc có 

rất nhiều nhưng cho kết quả rất phân tán. Việc áp dụng tính toán theo phương pháp 

phần tử hữu hạn và các mô hình đất phù hợp để mô phỏng và phân tích chính xác 

các trường ứng suất - biến dạng đầy đủ các loại tải trong cùng một bài toán ở mọi 

thời điểm bất kỳ được nhiều tác giả nghiên cứu [11], [13], [23], [54], [64], [70],  [80], 

[82], [83], [87], [101], [103], [112]. Công tác thiết kế tính toán mô phỏng đồng thời 

kết cấu bên trên và nền đất bên dưới công trình với mức độ an toàn tốt nhất được áp 

dụng có hiệu quả.  

 Mô hình đất hợp lý áp dụng cho thiết kế móng cọc cho công trình cụ thể tại 

khu vực được đầu tư nghiên cứu sâu rộng.  Thông qua việc phân tích so sánh kết quả 
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thí nghiệm và mô phỏng với các mô hình nền khác nhau tìm ra bộ thông số của đất 

nền để mô phỏng trạng thái ứng suất - biến dạng của cọc và ứng xử của nền đất xung 

quanh cọc có biến dạng dẻo. Việc mô phỏng phân tích được thực hiện nhờ sự trợ 

giúp của phần mềm FEM sau khi phân tích ngược thí nghiệm tìm ra các thông số đất 

nền phù hợp với kết quả nén tĩnh có gắn đầu đo ứng suất biến dạng trong thân cọc. 

1.7.1. Mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh cọc có gắn đầu đo ứng suất – biến dạng. 

Theo [24], mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh cọc có gắn đầu đo ứng suất - biến 

dạng trong thân cọc, phân tích ứng suất biến dạng dẻo trong nền đất. So sánh các mô 

hình Hardening Soil, Soft Soil, Modified Camclay, từ các mô hình này tìm ra mô 

hình đàn hồi - dẻo tái bền  hợp lý nhất cho thiết kế móng cọc. Kết quả mô phỏng 

theo các mô hình nền khác nhau để phân tích so sánh. 

 

Hình 1. 19: Kết quả mô phỏng SOFTSOIL MODEL (SS) [24] 

 

Hình 1. 20: Kết quả mô phỏng HARDENING SOIL MODEL (HS) [24]  

 Trong phần sức chịu tải tĩnh,  sau khi so sánh kết quả mô phỏng tìm ra mô 

hình đàn hồi – dẻo phù hợp. Nghiên cứu tìm ra phương pháp tính toán sức chịu tải 

46

Kết quả SOFTSOIL MODEL

Phase 12>

CK2_100%

(-29.83*10-3m) 

Phase 6>

CK1_100%

(-29.69*10-3m)

Phase16>

CK2_100% 

(-46.16*10-3m) 

Phase14>

CK2_150%

(-58.24*10-3m)
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Kết quả HSS MODEL

Phase 12>

CK2_100% 

(-58.71*10-3m) 

Phase 6> 

CK1_100%

(-58.49*10-3m)

Phase 16>

CK2_100% 

(-67.66*10-3m) 

Phase14>

CK2_150%

(-92.83*10-3m)
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phù hợp sau khi có kết quả thí nghiệm sức kháng bên đơn vị. Xác định sức kháng 

ma sát đơn vị lớn nhất và sức kháng ma sát đơn vị tương ứng với chuyển vị 80mm. 

Xác định chuyển vị tối đa dẫn tới phá hoại ma sát thân cọc trong từng loại đất và ở 

các độ sâu khác nhau. 

1.7.2.  Mô phỏng tính toán cọc chịu tải trọng động bằng phần tử hữu hạn.  

Theo Wu (2020) [106], mô hình hóa hệ cọc cầu trong ABAQUS tìm các ảnh 

hưởng của gia tốc với tần số khác nhau cũng như với độ sâu cọc khác nhau. Tolun 

(2020) [96] mô hình hóa phản ứng động của một cọc đơn nhúng trong cát bao gồm 

cả hiệu ứng cộng hưởng. Kết quả tìm ra các ảnh hưởng tần số cộng hưởng với các 

loại đất có độ chặt khác nhau. Theo Rajpoot (2020) [89] mô phỏng số trong ANSYS 

hệ thống công trình nhà – cọc – nền chịu ảnh hưởng tải trọng động. Theo Lin (2020) 

[82] nghiên cứu mô phỏng số phản ứng động của nền đáy biển trong vùng lân cận 

của cọc đơn khi tải động của dòng sóng với các vận tốc khác nhau. Theo Nguyễn 

Mạnh Tường (2016) [24],  nghiên cứu các vấn đề từ lý thuyết đến các thí nghiệm cụ 

thể trên các công trình cũng như một số tác giả khác để tính toán sức chịu tải cọc. Tác 

giả nghiên cứu ảnh hưởng tải trọng động tới sức chịu tải, ứng suất, biến dạng của cọc, 

đất nền xung quanh. 

 Theo Ahmed (2015) [29] nghiên cứu mô phỏng về ảnh hưởng của cọc - đất 

tới đáp ứng động của cọc đơn, cọc dưới tác động của tải trọng động từ máy. Thông 

số Ω=1Hz đến 50Hz, lực Q=1. Lb. Nghiên cứu chỉ ra các tương quan của độ dài, độ 

cứng cọc, đất với độ giảm chấn, tần số, chu kỳ ảnh hưởng tới độ lún cọc đơn, cọc  

trong nhóm móng máy. Nội dung nghiên cứu là ảnh hưởng của các thông số khi chịu 

tải động từ móng máy đặt  trực tiếp lên đài cọc. Các ảnh hưởng tới độ lún, sức chịu 

tải của cọc xung quanh chịu tải trọng động lan truyền tới chưa được nghiên cứu. 
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Hình 1. 21: Khối móng được 

chống đỡ trên cọc [29] 

 

Hình 1. 22: Hiệu ứng của chiều dài cọc với 

độ giảm chấn của cọc trong đất yếu [29] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo Ravishankar (2014) [41] phân tích tính toán mô phỏng dựa trên phần 

mềm ANSYS cọc chịu tải trọng động, nghiên cứu chỉ ra các ảnh hưởng tới các loại 

đất rời, đất dính, và tổng hợp  2 loại khác nhau. Shrestha (2019) [90] mô hình hóa hệ 

cọc bằng ABAQUS turbin gió chịu động. Chu (2018) [40] thí nghiệm mô hình thu 

nhỏ, phân tích kết quả mô phỏng số và thí nghiêm mô hình,tìm ra tương quan độ 

cứng động với tần số, độ xuyên, diện tích ma sát thân cọc khác nhau. Theo Su (2020) 

[92]  nghiên cứu mô phỏng và thí nghiệm theo Shaking table test hệ cọc – nền – kết 

Hình 1. 23: Đáp ứng của hệ đài cọc với vận tốc – tần số, (Ahmed (2015) 
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cấu. Theo Gupta (2018) [68] dùng MATLAB nghiên cứu tìm ra các tương quan độ 

cứng/tần số khác nhau. Sun (2020) [94] nghiên cứu đặc trưng động của đất xung 

quanh trong quá trình dao động của cọc dựa trên DEM. Kết quả tìm ra các đặc điểm 

của tần số với ảnh hưởng động của nền đất. Theo Macaro (2020) [84] mô phỏng 

DEM cho tương tác của nền cát với ảnh hưởng của tải tuần hoàn với các thông số 

khác nhau. Theo [27], [48], [50], [52], [58], [60], [64], [67], [69], [76], [86], [91], 

[95], [102], [107], [108], [111], [114], [116], các tác giả đã tập trung nghiên cứu mô 

phỏng số ảnh hưởng tải trọng động và tìm được các kết quả khá hợp lý cho hướng 

nghiên cứu mô phỏng số. 

1.8. Nghiên cứu mô hình thí nghiệm tỉ lệ nhỏ cho cọc chịu tải trọng 

động. 

 Garala (2020) [66] nghiên cứu mô hình thí nghiệm ly tâm cọc nhôm tìm ra các 

ảnh hưởng của tần số gia tốc lên phân bố mô men trên cọc. Theo Chu (2018) [40], 

nghiên cứu mô hình thu nhỏ cho cọc đơn và nhóm. Garala (2018) [65]  mô hình cho 

cọc chịu tải trong Shaking table test. Rui He (2019) [73] nghiên cứu mô hình cọc 

đơn tua bin gió chịu động với các tần số khác nhau. Các tác giả [49], [53], [54], [62], 

[71], [74], [79],  [81], [93], [98], [112], [113], [115], nghiên cứu thiết kế các mô hình 

chịu tải trọng động. Theo Châu Ngọc Ẩn (2020) [3] nghiên cứu tổng hợp mô hình 

thí nghiệm tỉ lệ nhỏ. Kết quả được NCS tập trung nghiên cứu lí thuyết, thiết kế mô 

hình thí nghiệm thu nhỏ cho cọc chịu tải trọng động. Kết quả nghiên cứu được tổng 

hợp phân tích trong phần nghiên cứu chế tạo mô hình thu nhỏ phục vụ cho nghiên 

cứu luận án. 

1.9. Kết luận 

1) Việc nghiên cứu thêm ảnh hưởng của tải trọng động bên cạnh tải trọng tĩnh 

lên móng cọc công trình trong khu vực là điều cần quan tâm khi thiết kế thi công nền 

móng. 

- Các công thức xác định độ lún móng chưa xét hết các thông số ảnh hưởng độ 

nhám, tỉ số L/D, tính chất cơ lý đất nền... 
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- Khi tốc độ biến dạng tăng lên từ 50% đến 425% thì theo Caroll, giá trị Cu có 

giá trị khác biệt nhau. Giá trị sức chống cắt của đất lúc này được xem là sức chống 

cắt động không thoát nước : 

𝑐𝑢(𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐)

𝑐𝑢(𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐)
 = 1.5 

- Khi tăng tốc độ biến dạng thì tương ứng với sự giảm góc ma sát trong của đất. 

Theo Vesic thì góc ma sát động nhỏ nhất được cho bởi: 

’(động) = ’(tĩnh) - 20 

2) Công thức của Braja M. Das (2011) đã đưa thêm các thông số: Tần số của tải 

trọng động, Lực tuần hoàn Q, Độ cứng đàn hồi k của hệ thống móng. Tuy nhiên, khi 

so sánh với kết quả tính các hiệu ứng động từ thí nghiệm của Ahmed (2015) thì chưa 

tính toán được hiệu ứng của giảm chấn so với chiều dài cọc trong đất. Khi tính sức 

chịu tải động của cọc từ sức chịu tải của cọc đơn có xét đến ảnh hưởng của tải trọng 

động, các quy định trong các tiêu chuẩn xây dựng Việt nam chưa cung cấp đủ thông 

tin cần thiết để áp dụng. 

3) Ảnh hưởng của những tải trọng động trong các công trình dân dụng, công 

nghiệp, cầu đường, có tần số, biên độ, cường độ khác nhau gây ra những đáp ứng 

khác nhau cho hệ cọc - nền. Các nghiên cứu  tìm ra ảnh hưởng của tải trọng tĩnh và 

động từ công trình tới sức chịu tải cọc trong nền đất cát, mức độ suy giảm hệ số an 

toàn khi có thêm tải trọng động cần phải nghiên cứu với từng trường hợp cụ thể.  Việc 

nghiên cứu tính toán sức chịu tải của móng cọc khi chịu tải trọng động cần phải kết 

hợp các phương pháp khác nhau để tận dụng tối đa những ưu thế của phương pháp 

tính toán mô phỏng, thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường. Do đó việc nghiên 

cứu bằng mô phỏng số thí nghiệm nén tĩnh và thí nghiệm mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ 

trong các chương tiếp theo có thể đáp ứng được một phần những yêu cầu đề ra.  
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Chương 2.  

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG PHÂN TÍCH 

TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỌC. 

 

2.1. Đặt vấn đề 

Việc kết hợp giữa tính toán theo công thức bán thực nghiệm của đơn vị chuyên 

thi công nền nóng, thí nghiệm hiện trường, mô phỏng số là một hướng nghiên cứu có 

giá trị khoa học và thực tiễn trong tính toán sức chịu tải cọc. Nội dung Chương 2 trình 

bày các phân tích đánh giá ứng suất - biến dạng nền móng dưới móng cọc bằng việc 

sử dụng phần mềm Plaxis với các mô hình nền. Phân tích ứng suất biến dạng nền đất 

móng sâu thông qua mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh cọc có gắn đầu đo ứng suất - biến 

dạng trong thân cọc, từ các mô hình khác nhau tìm ra mô hình đàn hồi dẻo hợp lý 

nhất cho thiết kế móng sâu. Nghiên cứu áp dụng lý thuyết dẻo trong mô hình MCC 

để có cái nhìn tổng quát về lộ trình ứng suất với các tính chất và điều kiện khác nhau 

của nền đất. Lựa chọn các thông số mô hình của đất nền để mô phỏng trạng thái ứng 

suất – biến dạng của cọc và ứng xử của nền đất trong vùng có biến dạng dẻo của cọc 

bằng phần mềm Plaxis. Mô phỏng phân tích được thực hiện nhờ sự trợ giúp của phần 

mềm FEM Plaxis  sau khi phân tích ngược thí nghiệm tìm ra các thông số đất nền phù 

hợp với kết quả nén tĩnh có gắn đầu đo ứng suất biến dạng trong thân cọc. 

2.2. Tổng quan việc xác định sức chịu tải bằng thí nghiệm nén tĩnh. 

Theo [23] việc xác định sức chịu tải cọc có nhiều phương pháp và cho ra các kết 

quả khá phân tán. Hiện nay, thí nghiệm nén tĩnh cọc được dùng để xác định hoặc 

kiểm tra sức chịu tải cực hạn của cọc - Qu từ đó xác định được sức chịu tải thiết kế. 

Các số liệu về tải trọng, biến dạng, chuyển vị thu được trong quá trình thí nghiệm là 

cơ sở để phân tích, đánh giá sức chịu tải và mối quan hệ tải trọng, chuyển vị của cọc 

trong đất nền. 

 Xác định sức chịu tải giới hạn theo phương pháp đồ thị. 
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Sức chịu tải giới hạn được xác định dựa trên hình dạng đường cong quan hệ tải 

trọng chuyển vị S= f(P), lgS = f(lgP), trong nhiều trường hợp cần kết hợp với các 

đường cong khác như S= f(lgt), P= f(S/lgt)…  

Tùy thuộc vào đường cong quan hệ tải trọng – chuyển vị, sức chịu tải giới hạn 

được xác định một trong hai trường hợp sau: 

- Khi hình đường cong quan hệ P - S có điểm uốn rõ ràng. Sức chịu tải giới hạn 

được xác định trực tiếp trên đường cong, là tải trọng ứng với điểm có đường cong 

bắt đầu thay đổi độ dốc đột ngột hoặc đường cong gần như song song với trục 

chuyển vị. 

- Khi đường cong quan hệ P - S thay đổi chậm, rất khó hoặc không thể xác định 

chính xác điểm uốn, sức chịu tải giới hạn được xác định theo các phương pháp 

đồ thị khác nhau. 

 

 

 Tùy thuộc vào quy trình gia tải, loại cọc thí nghiệm và điều kiện đất nền, có 

thể áp dụng một trong các phương pháp đồ thị sau đây để xác định sức chịu tải giới 

hạn của cọc như sau:  

- Phương pháp De Beer, Phương pháp Chin, phương pháp 80% của Brinch 

Hansen là phương pháp thích hợp xác định sức chịu tải từ kết quả thí nghiệm theo 

quy trình gia tải tốc độ chậm. 

Hình 2. 1:  Cách xác định Pgh 

bằng phương pháp đồ thị 
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- Phương pháp Davission, phương pháp Fuller và Hoy, phương pháp Butler và 

Hoy là phương pháp thích hợp xác định sức chịu tải từ kết quả thí nghiệm theo quy 

trình gia tải tốc độ nhanh.  

- Phương pháp 90% của Brinch Hansen là phương pháp thích hợp xác định sức 

chịu tải từ kết quả thí nghiệm gia tải tốc độ với tốc độ chuyển vị không đổi CRP. 

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

Trên đường cong quan hệ tải trọng – chuyển vị, sức chịu tải giới hạn Pgh là tải 

trọng quy ước ứng với chuyển vị giới hạn quy ước Sgh theo bảng sau:  

Bảng 2. 1: Chuyển vị giới hạn quy ước 

Tác giả đề nghị Điều kiện áp dụng 
Chuyển vị giới 

hạn 

Tiêu chuẩn Pháp DTU 13-2 

Các loại cọc 10%D Tiêu chuẩn Anh BS 8004: 1986 

Tiêu chuẩn Nhật JSF 1811-1993 

Brinch Hansen  Pgh ứng với 1/2 Sgh 

2Smax 

Thụy Điển  Smax ứng với 0,9P  

De Beer  Cọc khoan nhồi 2,5%D 

Trung Quốc 

Cọc khoan nhồi chống 
(3% - 6%) D 

40 - 60mm 

Cọc có L/D >80 -100 

60 - 80mm 

Hoặc 

(2Pl/3EA)+20mm 
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2.3. Nghiên cứu thí nghiệm nén tĩnh cọc trên công trình khu vực TP. 

HCM.  

 Kết quả thí nghiệm được phân tích, đánh giá dựa trên số liệu công trình thực 

tế đã được thi công ở TP. HCM. Tài liệu này chỉ ra cách ngoại suy tổng quát dựa trên 

kết quả của thí nghiệm nén tĩnh và strain gauge cho cọc. Vì cọc chịu tải trọng làm 

việc lâu dài lớn và khả năng thử tải của đơn vị thí nghiệm trong điều kiện ở Việt Nam 

hạn chế (khoảng 3000 đến 3500 tấn trở lại) nên kết quả thí nghiệm được phân tích để 

tìm ra khả năng chịu tải trọng thiết kế và đạt được hệ số an toàn là 2 theo các phương 

pháp khác nhau. Hiện tại ở Việt Nam và trên thế giới đang sử dụng những phương 

pháp sau nhằm xác định khả năng chịu tải của cọc như sau: phương pháp SNIP, 

phương pháp Davisson, phương pháp Chin, hoặc phương pháp của Canada…., 

phương pháp sử dụng phổ biến hiện nay là của TCVN 9393: 2012, Davisson và Chin. 

NCS tập trung nghiên cứu mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh cọc để tìm ra các bộ thông 

số. Chi tiết thí nghiệm, kết quả trình bày trong Phụ lục 2.1  

2.3.1. Thí nghiệm nén tĩnh có gắn đầu đo biến dạng. 

 Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục trên cọc thí nghiệm được thi công bởi nhà 

thầu BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM. Cọc TNBR được đổ bê tông lắp đặt 

48 đầu đo ứng suất bằng dây rung trên 12 cao trình khác nhau với 4 đầu đo cho 

mỗi cao trình.  

Bảng 2. 2: Các thông tin cọc thử nghiệm. 

Thông số Đơn vị TNBR 

Rộng x Dài m 0.8x2.8 

Sâu m 57 

Khả năng chịu tải cho phép T 1800 

Tải trọng thử T 2700 
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 Thông số thiết kế:  Khả năng chịu tải cực hạn của cọc gồm sức kháng mũi và 

sức kháng bên được tính toán dựa trên phương pháp giá trị xuyên tiêu chuẩn (SPT) 

“N”. Ma sát bên cực hạn trong đất dính bằng 0.48xN (T/m2). Ma sát bên cực hạn 

trong đất rời bằng 0.3xN (T/m2). Sức kháng mũi cực hạn cho cả đất dính và đất rời là 

4.5xN (T/m2) nhưng giá trị N không được vượt quá 60. Khả năng chịu tải cho phép 

được suy từ biểu thức sau: Khả năng chịu tải cho phép = (ma sát bên)/2 + (sức chống 

mũi)/3. 

2.3.2. Các bước thực hiện thí nghiệm 

2.3.2.1. Lắp đặt thiết bị thí nghiệm. 

Strain Gages - VCE 4.200 sẽ được gắn chặt vào lồng thép tại các cao trình do 

đơn vị thiết kế chỉ định. 

 

 

 

  

 

 

 

 Mười thủy lực được đặt đúng tâm trên đầu cọc thông qua tấm thép với độ dày 

120 mm. Tám Load cell  với khả năng đo 500 T/1 load cell  được đặt đúng tâm trên 

đầu kích thủy lực thông qua tấm thép với độ dày 120 mm để đo lực nén dọc trục tác 

dụng lên đầu cọc. Bốn đồng hồ đo chuyển vị  hành trình 10cm, độ chính xác 0.01mm 

được đặt tại 4 vị trí vuông góc với trục chuyển động của thanh đo. Các đồng hồ này 

được đặt trên tấm đệm thép đầu cọc và đối xứng qua tâm cọc. Hệ thống dầm chuẩn 

và cọc neo được thiết lập riêng biệt với cọc và hệ gối đỡ.  

Hình 2. 2: Lắp đặt Strain gages trong lồng thép 
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2.3.2.2. Quy trình gia tải. 

 Bảng 2. 3: Thông số thời gian và tải trọng 2 chu kỳ 

2.3.3. Kết quả thí nghiệm. 

Kết quả tính toán sức chịu tải theo Load Test được trình bày trong Phụ lục 2.1  

STT % Tải TK Thời gian lưu tải (phút) Tải trọng (T) 

Chu kỳ 1 

1 10% Kiểm tra thiết bị 180 

2 0% Định số đọc ban đầu – 10 phút  

3 25% 30 phút 450 

4 50% 30 phút 900 

5 75% 30 phút 1350 

6 100% 360 phút (6 giờ) 1800 

7 75% 30 phút 1350 

8 50% 30 phút 900 

9 25% 30 phút 450 

10 0% 60 phút 0 

Chu kỳ 2 

11 50% 30 phút 900 

12 100% 30 phút 1800 

13 125% 30  phút 2250 

14 150% 1440 phút (24 giờ) 2700 

15 125% 30 phút 2250 

16 100% 30 phút 1800 

18 50% 30 phút 900 

20 0% 60 phút 0 
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Hình 2. 3: Biểu đồ các kết quả thí nghiệm Load Test 

2.4. Tính toán sức chịu tải của cọc dựa trên kết quả thí nghiệm nén tĩnh. 

 Theo TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế [16]. 

 Sức chịu tải cọc được xác định theo kết quả thí nghiệm hiện trường. Trong thí 

nghiệm nén tĩnh, sức chịu tải trọng nén của cọc lấy bằng tải trọng thử cọc ứng với độ 

lún S được xác định theo công thức S = ξ.Sgh. 

 Trong đó:  Sgh là độ lún giới hạn trung bình của móng. Chọn Sgh=80mm (theo 

TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình) [14]. ξ là hệ số chuyển 

tiếp từ độ lún giới hạn trung bình sang độ lún cọc thử tải tĩnh với độ lún ổn định quy 

ước. Hệ số ξ = 0,2 khi thử cọc với độ lún ổn định quy ước theo quy định trong TCVN 

9393:2012  Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc 

trục.  Vậy S = ξ.Sgh = 0,2x80=16mm. 

  Theo Phụ lục E của TCVN 9393:2012 [15], giá trị sức chịu tải giới hạn ứng 

với chuyển vị giới hạn theo các tiêu chuẩn của Pháp, Anh, Nhật là 10%B. Cạnh cọc 

800mm, chuyển vị giới hạn là 80mm. 

 Theo phương pháp của Davission. Sức chịu tải giới hạn của cọc là tải trọng 

tương ứng với độ lún trên biểu đồ đường cong quan hệ tải trọng - Độ lún. 

S = QLp /EA + 0,0038 + D/120 
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 Trong đó Q: Tải trọng tác dụng trên đầu cọc; Lp: chiều dài cọc; A : diện tích tiết 

diện cọc; E : mô đun đàn hồi của vật liệu cọc; D : đường kính hoặc cạnh cọc. 

Chi tiết tính toán sức chịu tải theo kết quả thí nghiệm nén tĩnh được trình bày trong 

Phụ lục 2.2. 

2.5. Nghiên cứu mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh để xác định sức chịu tải  

trong Plaxis. 

Theo [2], [23], hiện nay có nhiều phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc, 

tuy nhiên cho kết quả rất phân tán gây lãng phí hoặc mất an toàn. Theo nhiều nghiên 

cứu, việc áp dụng mô phỏng số với các mô hình ứng sử tiên tiến của đất nền đã được 

thực tế chứng minh có khả năng mô phỏng tốt hoạt động cọc trong nền đất khi chịu 

tải. NCS nghiên cứu ứng dụng mô hình Modified Camclay [MCC] sử dụng lý thuyết 

đàn hồi - dẻo tăng bền diễn tả gần đúng nhất đường ứng suất biến dạng của nền đất. 

Thông qua việc phân tích so sánh kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc barrette và mô 

phỏng với các mô hình khác nhau tìm ra bộ thông số mô hình của đất nền để mô 

phỏng trạng thái ứng suất – biến dạng của cọc barrette và ứng xử của nền đất xung 

quanh cọc có biến dạng dẻo. Từ đó tìm ra mô hình hợp lý áp dụng cho thiết kế cọc 

nền móng sâu. Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết đàn hồi - dẻo tăng bền sử 

dụng trong MCC của phần mềm Plaxis để phân tích vùng biến dạng dẻo xung quanh 

cọc barrette; đồng thời thông qua xử lý số liệu thí nghiệm nén tĩnh cọc barrette có gắn 

đầu đo ứng suất - biến dạng để làm căn cứ phân tích, so sánh. 

2.5.1. Lý thuyết dùng trong mô hình MCC. 

Mặt ngưỡng dẻo (giới hạn) MCC có dạng: 
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Hình 2. 4: Ứng xử tăng bền mô hình MCC - mặt ngưỡng nở ra khi tăng 

bền (hóa cứng)  

Theo [22], NCS đã nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết đàn hồi - dẻo trong các 

lộ trình ứng suất – biến dạng áp dụng trong cơ học đất tới hạn theo thực tế nền đất 

TPHCM. 

Để mô phỏng số, NCS sử dụng phần mềm Plaxis, NCS mô phỏng theo mô 

hình MCC, HS, SS với các thông số đầu vào tính toán theo hồ sơ địa chất. Theo [2], 

[23] mô hình MCC áp dụng với các thông số đầu vào phù hợp với nền đất khu vực. 

Theo [4, 23] , đã nghiên cứu mô phỏng số tìm ra các thông số và mô hình MCC hợp 

lý cho thí nghiệm mô phỏng tìm sức chịu tải. 

2.5.2. Chọn mô hình cọc - đất và tính toán thông số đầu vào. 

Vùng nền được chọn sao cho tại biên mô hình, trường ứng suất - biến dạng tắt 

dần và kết thúc. Việc lựa chọn kích thước vùng nền được tính toán và chạy thử nhiều 

lần để kết quả đạt yêu cầu. 
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(a) (b) 

Hình 2. 5: Mô hình cọc –  lớp đất nền (a); Quan hệ ứng suất – biến dạng lớp L6 

cát chặt (b) 

Theo kết quả trong hồ sơ địa chất công trình (Phụ lục 2.3), sau khi tính toán, 

điều chỉnh và đưa vào chạy thử nhiều lần mô hình thí nghiệm Triaxial và Oedometer 

trong chức năng Soil Test của Plaxis. Kết quả mô phỏng được so sánh với kết quả thí 

nghiệm 3 trục trong giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của các đường 

cong ứng suất - biến dạng… Kết quả mô phỏng cũng được so sánh với kết quả thí 

nghiệm nén cố kết trong lộ trình nén lại, dỡ tải, để tìm được thông số  ,   phù hợp 

nhất để có bộ thông số đầu vào chuẩn đưa vào tính toán mô phỏng thí nghiệm nén 

tĩnh cọc Barrette. 

 Do điều kiện phần mềm 3D chạy có kết quả không ổn định tại thời điểm NCS 

đang nghiên cứu, nên NCS chọn Plaxis 2D để mô phỏng. Theo [56], [57], [61], [75],  

[85], [88], [99], [100], [103], [109] và nghiên cứu của các tác giả khác theo mô phỏng 

bài toán phẳng, NCS nhận thấy mô phỏng 2D dùng phần tử Plate có thể đảm bảo sai 

số chấp nhận được. Cọc có B/H = 2.8/0.8 = 3.5, sử dụng bài toán phẳng với chiều dài 

tính theo 1 mét dài và chiều rộng tấm là 0.8m. NCS mô phỏng để so sánh độ chính 

xác trong 3 mô hình MCC, SS, HS với thí nghiệm hiện trường tìm ra mô hình phù 
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hợp nên sử dụng bài toán phẳng để giảm thiểu những sai số trong khi chạy. Thông số 

cọc trong mô hình: EA = 2.64e7 (kN/m); EI = 1.408e6 (kNm²/m); W = 6.00 (kN/m/m). 

Bảng 2. 4: Thông số lớp đất trong mô hình MCC 

ID NAME 
γunsat 

kN/m
3 

γsat 

kN/m
3 

    einit M 

1 L1 set mem 15.5 16 0.2130 0.0260 1.5 0.9 

2 L2 set pha 18.6 19.4 0.0624 0.0200 0.89 1.03 

3 L3 cat tho 18.3 19.2 0.0285 0.0044 0.68 1.2 

4 L4 cat min 19 19.7 0.0297 0.0034 0.63 1.29 

5 L5 set cung 20 21 0.0207 0.0120 0.59 1.03 

6 L6 cat chat 20 20.6 0.0196 0.0027 0.58 1.63 

 

 Ứng xử trong các lớp đất được chọn là Drained khi tốc độ thí nghiệm là chậm 

và mô phỏng cho ứng xử lâu dài của cọc và đất nền trong 2 chu kỳ thí nghiệm. Tuy 

nhiên, trong lớp 4 sét cứng, ứng xử UnDrained được chọn vì lớp đất có hệ số thấm 

nhỏ, nằm ở độ sâu lớn. 

 Các thông số trong mô hình: λ=Cc/2.3; κ= Cs/2.3; M=6sinφ/(3-sinφ). Trong 

đó: Cc: Chỉ số nén, độ dốc của đường nén cố kết; Cs chỉ số nở, độ dốc của đường dỡ 

tải trong thí nghiệm nén cố kết; λ: độ dốc đường nén lại ( ')v N Ln   ; N: thể 

tích riêng v ứng với áp lực σ = 1kPa trên đường NCL ; κ: độ dốc đường nén lại 

( ')v v Ln    ;   νK: thể tích riêng v ứng với áp lực σ = 1kPa trên đường nén lại.  

Tính toán các thông số trong Phụ lục 2.4. 

Bảng 2. 5: Thông số Cc, Cs, Lambda, Kappa từ kết quả thí nghiệm cơ lý 

Lớp đất Cs Kappa Cc Lambda 

L1setmem 0.067 0.029 0.68 0.2957 

L2setpha 0.022 0.009 0.15 0.0652 
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Lớp đất Cs Kappa Cc Lambda 

L3cattho 0.012 0.005 0.079 0.0343 

L4catmin 0.007 0.003 0.07 0.0304 

L5setcung 0.033 0.014 0.064 0.0278 

L6catchat 0.007 0.003 0.05 0.0217 

Bảng 2. 6: Thông số tính toán cho mô hình MCC 

Lớp đất eo Pc z(m) Po M phi sin 

L1setmem 0.6 82 2 45.750 0.89655 23 0.39 

L2setpha 0.887 45 7 88.000 1.03125 26 0.44 

L3cattho 0.722 80 20 161.700 1.53138 38 0.61 

L4catmin 0.626 130 28 290.900 1.40741 35 0.57 

L5setcung 0.592 210 40 452.100 1.28745 32 0.53 

L6catchat 0.576 350 58 632.900 1.6271 40 0.64 

Bảng 2. 7: Thông số Cc, Cs, Lambda*, Kappa* cho mô hình SoftSoil 

Lớp Cs κ Cc λ λ* κ* e0 1+e0 

L1 0.067 0.006 0.68 0.13 0.052 0.0024 1.5 2.5 

L2 0.022 0.028 0.15 0.04 0.02116 0.01481 0.89 1.89 

L3 0.012 0.004 0.079 0.028 0.01667 0.00238 0.68 1.68 

L4 0.007 0.003 0.07 0.029 0.01779 0.00184 0.63 1.63 

L5 0.033 0.002 0.064 0.003 0.00189 0.00126 0.59 1.59 

L6 0.007 0.002 0.05 0.003 0.0019 0.00127 0.58 1.58 

 

2.5.3. Kết quả mô phỏng.  

NCS mô phỏng theo các mô hình nền khác nhau để so sánh mô hình MCC. 
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Hình 2. 6: Độ lún theo kết quả mô phỏng mô hình SS [23]. 

 

Hình 2. 7: Độ lún theo kết quả mô phỏng mô hình HS [23]. 

NCS tổng hợp các kết quả độ lún trong 2 chu kỳ của các mô hình được xuất 

ra. Biểu đồ quan hệ độ lún – Tải trọng theo thí nghiệm và theo mô phỏng các mô hình 

khác nhau được biểu diễn để xem xét so sánh chọn mô hình phù hợp gần đúng nhất. 

 

Hình 2. 8: Biểu đồ P - S mô hình SS với thí nghiệm nén tĩnh hiện trường 
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Kết quả HSS MODEL
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Hình 2. 9: Biểu đồ P - S mô hình MCC với thí nghiệm nén tĩnh hiện trường 

 

 

 

 

 

Hình 2. 10: Biểu đồ P - S mô hình HS với thí nghiệm nén tĩnh hiện trường 

  Nhận xét:  Sau khi phân tích đánh giá kết quả mô phỏng theo các mô hình nền 

trong Plaxis, NCS chọn ra mô hình MCC có kết quả mô phỏng thí nghiệm nén tĩnh 

phù hợp gần đúng nhất với thí nghiệm nén tĩnh hiện trường để phân tích. Theo kết 

quả mô phỏng, NCS nhận thấy mô hình MCC đường quan hệ Độ lún - Tải trọng gần 

sát với thực tế khi thí nghiệm nén tĩnh. Như vậy NCS lựa chọn mô hình này để tiến 

hành mô phỏng nghiên cứu phân tích các mối quan hệ khác nhau để tiến hành xác 

định sức chịu tải theo các yêu cầu về nén phá hoại P = 250%PTK và mô phỏng xác 

định sức chịu tải ứng với độ lún quy ước. 

2.5.4. Kết quả mô phỏng và các phân tích theo mô hình MCC. 

P(kN) 

P(kN) 

S(mm) 

S(mm) 



47 

 

Độ lún của đất xung quanh cọc được phát triển dần từ đầu cọc -38.43*10-3m xuống 

tới mũi cọc thì độ lún giảm dần, tương tự, khi ứng suất σxx giảm dần thì biến dạng 

theo phương ngang giảm theo.  

 

 

Thang màu giá trị độ lún 

Hình 2. 11: Độ lún 2 chu kỳ trong miền đàn hồi 

Trong lộ trình gia tải tới Phase 6 CK1_100% sau đó giảm tải tới Phase 10 

CK1_0%, tiếp tục tăng tải tới Phase 12 CK2_100% .Độ lún của đất xung quanh cọc 

được phát triển dần từ đầu cọc -38.43*10-3m xuống tới mũi cọc thì độ lún giảm dần, 

tương tự, khi ứng suất σxx giảm dần thì biến dạng theo phương ngang giảm theo. Tuy 

nhiên, vì nền đất còn trong miền đàn hồi nên độ lún bằng nhau, tức là không có biến 

dạng dẻo mà chỉ có biến dạng đàn hồi. 
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25%P 50%P 75%P 100%P 

    

75%P 50%P 25%P 0%P 

Hình 2. 12: Vùng biến dạng 2 chu kỳ theo cấp tải khác nhau [23]. 

  Trong lộ trình gia tải tới Phase 6 CK1_100% sau đó giảm tải Phase 10 

CK1_0%, tiếp tục tăng tải tới Phase 12 CK2_100%, tiếp tục tăng tải tới Phase 14 

CK2_150%. Độ lún của đất xung quanh cọc tăng lên từ -38.43*10-3m tới -55.26*10-

3m. Độ lún lớn nhất tại đầu cọc và  giảm dần, xuống mũi cọc, tương tự, độ lún theo 

phương ngang cũng giảm mạnh từ thân cọc ra nền đất xung quanh. 
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Phân bố OCR 

Hình 2. 13: Độ lún cọc chu kỳ 2 và phân bố OCR 

Trong lộ trình gia tải tới Phase 6 CK1_100% sau đó giảm tải tới Phase 10 

CK1_0%, tiếp tục tăng tải tới Phase 12 CK2_100%, tiếp tục tăng tải tới Phase 14 

CK2_150%. Độ lún của đất xung quanh cọc tăng lên từ  -38.43*10-3m tới -55.26*10-

3m. Độ lún tại  Phase 16 CK2_100% (-39.51*10-3m) tăng lên so với  độ lún tại  Phase 

6 CK1_100% (-38.43*10-3m). Khi nền đất vượt qua ngưỡng dẻo, xung quanh cọc bắt 

đầu xuất hiện vùng biến dạng dẻo, sau lộ trình giảm tải, ta mới xác định được biến 

dạng dẻo tức là độ lún không hồi phục. Ứng suất hữu hiệu trong nền đất tăng lên, đặc 

biệt tại vị trí đầu mũi cọc do ứng suất tập trung lan truyền  trong lớp cát có hệ số thấm 

lớn, tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng nhanh.  Phân bố OCR tăng lên bắt đầu từ lớp L2_sét 

mềm, do ứng suất từ cọc lan truyền vào đất nền tăng lên (Pc) tăng lên. Tại lớp 5 sét 

cứng, do hệ số thấm nhỏ, nên khi ứng suất từ cọc lan truyền vào đất nền làm cho áp 

lực nước lỗ rỗng chưa kịp tiêu tán hết. Mà ta biết, p u    tức là độ gia tăng ứng suất 

tổng bằng với độ gia tăng áp lực nước lỗ rỗng, (Pc) tăng lên nhanh do vậy OCR tăng 

lên nhanh. 

2.6. Phân tích kết quả theo mô hình (MCC) và thí nghiệm nén tĩnh. 

2.6.1. Thiết lập mối tương quan thông số mô hình. 
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NCS thiết lập mối quan hệ các thông số đầu vào mô hình MCC, thiết lập các 

phương trình tương quan trong Excell. 

Bảng 2. 8: Thông số đầu vào mô hình sau khi phân tích ngược 

STT Tên γ  M λ Κ einitial 

1 L1 set mem 15.5 0.9 0.213 0.026 1.5 

2 L2 set pha 18.6 1.03 0.0624 0.02 0.89 

3 L3 cat tho 18.3 1.2 0.0285 0.0044 0.68 

4 L4 cat min 19 1.29 0.0297 0.0034 0.63 

5 L5 set cung 20 1.03 0.0207 0.012 0.59 

6 L6 cat chat 20 1.63 0.0187 0.0023 0.52 
 

 

 

Hình 2. 14: Đồ thị biểu diễn thông số trong mô hình MCC 

Kết quả tương quan các thông số trong mô hình MCC như sau: 

- Tương quan M – Kappa: M = 0.4073κ-0.219 

- Tương quan Kappa - Lambda: κ = 729.62λ2 - 13.653λ + 0.0652. 

2.6.2. Phân tích so sánh kết quả tính toán mô hình MCC và thí nghiệm nén tĩnh. 

 Kết quả chạy chương trình xuất các biểu đồ quan hệ độ lún cho từng giai đoạn 
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và cho toàn bộ 2 chu kỳ. Kết quả sau khi đã trừ đi độ lún đàn hồi của cọc barrette 

Bảng 2. 9: Độ lún đàn hồi của cọc 

Phase Độ lún đầu cọc Độ lún mũi cọc Độ lún đàn hồi cọc 

CK1_100%P 38.43mm 23mm 15.43mm 

CK2_150%P 55.26mm 33mm 22.26mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 15: Biểu đồ so sánh độ lún tại 2 chu kì 

Nhận xét: Chuyển vị tổng là 22.26mm trong chu kỳ 2 của thí nghiệm so với 

chuyển vị tổng là 33mm của kết quả mô phỏng có độ chênh lệch là 1.74cm có thể 

chấp nhận được. Mô hình MCC có kết quả chạy tương đối phù hợp với kết quả thí 

nghiệm nén tĩnh. Tuy vậy có sự chêch lệch đáng kể về độ lún dư (biến dạng dẻo trong 

nền đất).  
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So sánh với kết quả nén tĩnh với kết quả mô phỏng MCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 16: Biểu đồ so sánh độ lún theo Load test và Plaxis 

Tại chu kỳ 1, kết quả nén tĩnh cho biến dạng dẻo không hồi phục chiếm 41.3% 

tổng biến dạng, trong khi kết quả mô phỏng biến dạng dẻo không hồi phục chỉ chiếm 

7% tổng biến dạng. 

 Tại chu kỳ 2, lộ trình ứng suất của đất nền khi gia tải, cứ mỗi lần gia tải vượt 

qua áp lực tiền cố kết (100%PTK - ngưỡng dẻo mới) rồi giảm tải, tại áp lực vừa dỡ tải 

trở thành áp lực tiền cố kết mới tức là ngưỡng dẻo mới. Quá trình tăng dần ngưỡng 

dẻo mới làm cho kết cấu đất nền chặt lại, hệ số rỗng tiến dần tới ecr. Do độ cứng tăng 

lên nên biến dạng dẻo không hồi phục chỉ chiếm 29.24% tổng biến dạng. 

Trong khi đó tại chu kỳ 2, kết quả mô phỏng nền đất có biến dạng dẻo không 

hồi phục chiếm 8,73% tổng biến dạng, biến dạng dẻo tăng lên nhưng độ gia tăng 

tương đối nhỏ giữa 2 chu kỳ. Từ kết quả này chúng ta chú ý phải có biện pháp kiểm 

tra kỹ cọc thử để tránh cọc bị nén trước khi thí nghiệm làm cho kết quả đo độ lún bị 

sai lệch. 
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2.7. Nghiên cứu mô phỏng thí nghiệm nén phá hoại 250%PTK. 

   

Độ lún Biến dạng thể tích Biến dạng cắt 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lực dọc 

-24.09*103 kN/m 

Ứng suất hữu hiệu Phân bố OCR Phân bố tải trọng 

Hình 2. 17: Kết quả mô phỏng thí nghiệm nén phá hoại cọc [23]. 

 Nhận xét: Biến dạng thể tích và biến dạng cắt phát triển mạnh tại đầu và mũi 

cọc. Phân bố OCR tăng lên nhanh chóng tại lớp đất sét cứng số 5 sau quá trình tăng 

tải. Tải trọng thẳng đứng phân bố dọc theo suốt chiều dài đạt giá trị lớn nhất tương 

ứng với cấp tải 250% PTK tại đầu cọc và giảm dần theo độ sâu tới đầu mũi cọc. Đầu 

cọc bắt đầu có ứng suất cắt Q = 90.74 kN/m do hiện tượng nén dọc trục gây uốn dọc 

trên thân cọc và tập trung tại đoạn mũi cọc trong lớp cát thô số 6.  
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2.8. Nghiên cứu mô phỏng thí nghiệm tìm sức chịu tải theo chuyển vị 

giới hạn quy ước. 

 NCS xem xét tìm kết quả tải trọng ứng với độ lún quy ước. Như vậy, ứng với 

chuyển vị giới hạn 10%D (10% cạnh ngắn của cọc là 0.8m), độ lún tương đương theo 

tiêu chuẩn hiện hành là 80mm. Tiến hành đặt giá trị độ lún quy ước cho cọc và chạy 

mô hình. Kết quả mô phỏng: 

   

Độ lún Biến dạng thể tích Biến dạng cắt 

  

 

Lực dọc 

-21.63*103 kN/m 

Gia số biến dạng OCR  

Hình 2. 18: Kết quả mô phỏng với độ lún giới hạn Uy 80mm [23] 

Nhận xét: Kết quả mô phỏng tìm sức chịu tải theo chuyển vị giới hạn quy ước. Tải 
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dọc trục ở cấp tải 150%PTK tương ứng với chuyển vị giới hạn 10%D. Tải trọng ứng 

với chuyển vị 80mm là 21.63*103
 kN/m. Như vậy tại độ lún quy ước, đất nền còn làm  

việc trong miền đàn hồi, vùng biến dạng dẻo chỉ bắt đầu xuất hiện tại mũi cọc và xung 

quanh thân cọc phía nửa trên của đầu cọc. 

2.9. Kết luận 

1) Các thông số trong mô hình MCC thu được sau khi hiệu chỉnh để phù hợp 

với thí nghiệm nén tĩnh, NCS tìm ra được các thông số ảnh hưởng mạnh nhất tới 

kết quả mô phỏng là M, λ, κ. Thông số M trong mô hình để xác định đường CSL: 

q=Mp’,  'cot'2' gcpMq   với các lớp đất sâu, giá trị M tương đối lớn, việc xác 

định M rất quan trọng để tìm ra điểm phá hoại khi lộ trình ứng suất di chuyển và 

chạm đường CSL. Giá trị λ trong kết quả mô phỏng nhỏ hơn kết qủa tính toán 

theo đường cong nén lún trong hồ sơ địa chất. Trị số κ của đường dỡ tải khá lớn, 

trong các lớp đất có chiều sâu lớn. Điều này cho thấy, dưới móng sâu, biến dạng 

dẻo có tỷ lệ tương đối nhỏ, biến dạng đàn hồi là chủ yếu và chiếm khoảng trên 

70% tổng biến dạng. 

2) Mô hình MCC phù hợp trong các mô hình đất được phát triển cho các phần 

mềm tính toán nền móng gần đây. Việc phân tích mô hình MCC trong khi sử dụng 

phần mềm Plaxis kết hợp với so sánh kết quả thí nghiệm nén tĩnh là cơ sở đánh giá 

chính xác ứng suất biến dạng trong nền đất. Qua nghiên cứu thí nghiệm nén tĩnh 2 

chu kỳ, NCS thấy rằng trị số κ của đường dỡ tải khá lớn, trong các lớp đất có chiều 

sâu lớn. Điều này cho thấy tại độ sâu lớn, biến  dạng dẻo có trị số đối nhỏ, biến dạng 

đàn hồi là chủ yếu. Theo kết quả thí nghiệm có λ/ κ =13.12/5.41=2.4(CK1) và λ/ κ 

=22.2/6.49=3.4(CK2), tương quan λ/ κ ~3. 

3) Các phương trình tương quan trong mô hình MCC. 

- M – Kappa: M = 0.4073κ-0.219 

- M – Lambda: M = 0.6614λ-0.179 

- Lambda – Kappa: κ = 729.62λ2 - 13.653λ + 0.0652 
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4) Từ các nghiên cứu và với kết quả mô phỏng số, NCS có cái nhìn rõ hơn về lộ 

trình ứng suất biến dạng khi chịu tải tĩnh trong thí nghiệm nén tĩnh. Nghiên cứu ảnh 

hưởng của tải trọng động tới ứng suất biến dạng, tương quan các thông số khi chịu 

tải tĩnh so với khi chịu động, mức độ suy giảm khả năng chịu tải cần làm rõ trong 

nghiên cứu phần tiếp theo. Kết quả phân tích về ứng suất biến dạng, sức chịu tải, 

thành phần độ lún, phân bố ma sát tải trọng dọc trục trong quá trình chịu tải sẽ là số 

liệu để NCS tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trong thí nghiệm mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ 

và tiến hành thí nghiệm, phân tích tính toán. 
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Chương 3.  

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH VẬT LÝ TỈ LỆ ĐỂ XÁC ĐỊNH 

ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỘNG TỚI SỨC CHỊU TẢI         

CỦA CỌC. 

3.1. Đặt vấn đề. 

Để nghiên cứu xem xét các ảnh hưởng của tải trọng lên ứng suất – Biến dạng 

theo suốt chiều dài thân cọc và mũi cọc, NCS tiến hành thí nghiệm trong phòng mô 

phỏng thay đổi tùy biến được nhiều các yếu tố ảnh hưởng tải trọng tĩnh và động lên 

sức chịu tải cọc. 

 Theo nhiều nghiên cứu, trong lĩnh vực địa kỹ thuật những năm gần đây, cùng 

với sự phát triển của của các thiết bị thí nghiệm và thiết bị đo đạc, cho phép phân tích 

chính xác được ứng suất, biến dạng, các đặc trưng dao động của mô hình. Kết quả là 

từ đó giúp cho người nghiên cứu có thể tiên đoán được ứng sử thật của kết cấu dưới 

tác dụng của các nguồn tải trọng tĩnh và động khác nhau.  

Việc tiến hành làm mô phỏng mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ giúp giảm thời gian, giá 

thành đồng thời tối ưu hóa được hiệu quả của việc làm mô hình mang lại. Vì việc 

phân tích kết cấu đơn thuần dựa trên phân tích và tính toán là không đủ tin cậy nên 

thường phải làm mô hình phục vụ cho nghiên cứu, quá trình thiết kế, thi công và đánh 

giá năng lực chịu tải của kết cấu.  

 Theo [3], NCS tiến hành nghiên cứu việc xây dựng các loại mô hình thí nghiệm 

thu nhỏ phục vụ cho nghiên cứu bao gồm các vấn đề cơ bản về lý thuyết mô hình, 

chọn vật liệu làm mô hình và cách bố trí điểm đo làm thí nghiệm. Theo Borghei 

(2020) [55], mô hình là kết cấu hay một cấu kiện của công trình thật được thu nhỏ 

theo một tỉ lệ nhất định để mô tả hóa thí nghiệm, phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 

Mô hình được mô phỏng về mặt kết cấu, vật liệu, liên kết,… một cách hoàn toàn đồng 

dạng hoặc gần giống với công trình thật, dựa trên các phân tích của lý thuyết tương 

tự. Lý thuyết này cũng được dùng để phân tích kết quả đo được sau khi thí nghiệm 
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trên mô hình. Mô hình thu nhỏ được xây dựng để mô phỏng các quá trình vật lý và 

hiện tượng một cách tương tự như trong điều kiện nguyên mẫu. Thí nghiệm mô hình 

được sử dụng để dự báo các tham số thiết kế sẽ xảy ra với mô hình nguyên mẫu trong 

phạm vi giới hạn của điều kiện thí nghiệm [17]. 

3.2. Phân tích thứ nguyên. 

3.2.1. Một số khái niệm cơ bản. 

Tương tự mô hình được xây dựng chủ yếu dựa vào phép phân tích thứ nguyên.[9]  

Thứ nguyên là một khái niệm dùng để phân biệt các chủng loại của đại lượng vật 

lý bao gồm: 

- Thứ nguyên cơ bản: Thứ nguyên không thể thay thế bằng thứ nguyên khác. Ví 

dụ: Độ dài [L], khối lượng [M], thời gian [T], góc [rad]. 

- Thứ nguyên dẫn xuất: Thứ nguyên của đại lượng vật lý dẫn xuất. Ví dụ: Diện 

tích [L2], khối lượng riêng [ML-3]… 

Tỉ số giữa hai đại lượng vật lý giống nhau dẫn đến một đại lượng vật lý không 

thứ nguyên gọi là đại lượng không thứ nguyên. 

Phân tích thứ nguyên là phương pháp mà nhờ nó chúng ta có thể nắm được những 

kiến thức cơ bản về hiện tượng động học cần nghiên cứu, tìm ra chuẩn tắc tương tự 

mô hình, dùng để hiệu chỉnh các công thức, hoán đổi đơn vị, tổ chức thí nghiệm, giảm 

thiểu các biến số trong phân tích số liệu thực nghiệm. Cơ sở lý luận của phương pháp 

là một phương trình vật lý đúng phải là một phương trình đồng nhất về thứ nguyên. 

Định luật Pi (Π) về phép phân tích thứ nguyên được tác giả Buckingham(1914) 

đưa ra như sau: 

Giả sử vấn đề nghiên cứu có n đại lượng biến đổi độc lập, theo lý thuyết 

Buckingham thì có thể biểu diễn các đại lượng biến đổi a1, a2, a3... an, mô tả hiện 

tượng động lực học cần nghiên cứu trong một phiếm hàm: 

f(a1, a2, a3, …, an) = 0                   (a) 
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Quan hệ (a) có thể biểu diễn dưới một dạng khác của các biến không thứ nguyên 

P1, P2, P3,…, Pi  với P1, P2, P3,…, Pi  được thiết lập từ các đại luợng a1, a2, a3..., an. 

Tổng số các biến không thứ nguyên sẽ ít hơn tổng số các đại lượng vật lý biến đổi. 

Nghĩa là chúng ta có một phiếm hàm khác: 

f(P1, P2, P3...., Pn-r ) = 0                  (b) 

Trong đó: 

- Pj : Các biến không thứ nguyên; j = 1 ¸ (n-r); 

- r : Các đại lượng (số biến) cơ bản, chúng ta chọn số thứ nguyên cơ bản tối đa (r 

= 3) (cả hình học, động học, động lực học); 

- n: Các đại lượng biến đổi độc lập được chọn ở (a). 

3.2.2. Các bước tiến hành việc phân tích thứ nguyên.  

Bước 1: Nhận dạng được những tham số cơ bản chi phối quá trình vật lý xem xét 

(k tham số). Yêu cầu cần nắm rõ quy luật chi phối của quá trình vật lý để chỉ đưa ra 

những tham số quan trọng về hình học, vật liệu, môi trường (tác động). Các tham số 

này phải độc lập với nhau. Nếu quá nhiều sẽ làm cho vấn đề nghiên cứu phức tạp hóa 

không cần thiết, nếu quá ít dẫn đến kết quả nghiên cứu không tin cậy. 

Bước 2: Biểu diễn thứ nguyên của từng tham số dưới dạng các thứ nguyên cơ 

bản. Bao gồm: Đường kính cọc D [L]; chiều dài cọc L [L]; chuyển vị d [L];..., sau đó 

xác định số thứ nguyên cơ bản r của bài toán với hầu hết các quá trình động lực học 

r = 3. 

Bước 3: Xác định số các đại lượng phi thứ nguyên Pi = (k – r ). 

Bước 4: Xây dựng (k – r) các đại lượng phi thứ nguyên Pi. Sử dụng phép thử thứ 

nguyên và kiến thức về vấn đề xem xét để xây dựng các Pi. Bao gồm: 

- Kết hợp giữa các biến số độc lập để hình thành các Pi (lưu ý không thứ nguyên); 

- Mỗi một biến độc lập phải xuất hiện ít nhất 01 lần trong các Pi; 

- Lý giải ý nghĩa vật lý của các các Pi; 
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- Tìm các liên hệ/ràng buộc vật lý giữa các Pi.  

3.2.3. Xác định các thông số thí nghiệm.  

Theo [11], [30], [32], [43], [47], [78] mục đích việc xác định các thông số thí 

nghiệm trong phần phân tích thứ nguyên là để giảm số lượng thông số cần nghiên 

cứu đầu vào. Khi đó thí nghiệm chỉ tập trung vào các thông số chính trong phân tích 

xét đến ảnh hưởng của tính chất cơ lý nền đất, kích thước cọc. 

Bảng 3. 1: Các thông số chính trong thí nghiệm. 

STT Thông số Thứ nguyên Ký hiệu 

1 Chiều dài cọc [L] L 

2 Đường kính cọc [L] D 

3 Dung trọng của đất [ML-2T-2] γ 

4 Góc ma sát trong [Rad] φ 

5 Lực dính đơn vị [ML-2] c 

6 Tần số T-1 f 

7 Chuyển vị [L] d 

 

3.2.4. Lập phương trình xác định các thông số thí nghiệm. 

 Theo các nghiên cứu và thực tế chứng minh, tần số f có ảnh hưởng quyết định 

tới chuyển vị của của cọc. Do đó, phương trình thể hiện sự tương quan và mức độ 

phụ thuộc như sau: 

 f  = g(L; D; γ; φ; c; d) (3.1)  

Hay (f ; L; D; γ; φ; c; d) = 0 (3.2)  
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Phương trình quan hệ (3.2) có thể biểu diễn dưới một dạng khác của các biến 

không thứ nguyên P1, P2, P3,…, Pi  với P1, P2, P3..., Pi  được thiết lập từ các đại lượng 

f; L; B; γ; φ; c; d.  

Phương trình biểu diễn các biến không thứ nguyên Pi.  

 g(P1, P2, P3, P4 ) = 0 (3.3)  

 Với P1, P2, P3, P4 là các biến không thứ nguyên. 

Tương ứng với các biến Pi nêu trên, NCS chọn các đại lượng tương ứng bao gồm: 

đường kính cọc (D); lực dính (c); dung trọng đất (γ). 

Như vậy các thứ nguyên Pi sẽ được biểu diễn qua các đại lượng cơ bản: 

 

𝑃1 =𝑐𝑥1𝐷𝑦1𝛾𝑧1 . 𝐿 

𝑃2 =𝑐𝑥2𝐷𝑦2𝛾𝑧2 . 𝑑 

𝑃3 =𝑐𝑥3𝐷𝑦3𝛾𝑧3 . φ 

𝑃4 =𝑐𝑥4𝐷𝑦4𝛾𝑧4 . 𝑓 

 

(3.4)  

Các Pi được viết dưới dạng thứ nguyên cơ bản và thứ nguyên dẫn xuất như sau: 

 

𝑃1 = [𝑀𝐿−2]𝑥1[𝐿]𝑦1[𝑀𝐿−2𝑇−2]𝑧1[𝐿] 

 

𝑃2 = [𝑀𝐿−2]𝑥2[𝐿]𝑦2[𝑀𝐿−2𝑇−2]𝑧2[𝐿] 

 

𝑃3 = [𝑀𝐿−2]𝑥3[𝐿]𝑦3[𝑀𝐿−2𝑇−2]𝑧3  

 

𝑃4 = [𝑀𝐿−2]𝑥4[𝐿]𝑦4[𝑀𝐿−2𝑇−2]𝑧4[𝑇−1] 

 

(3.5)  

Do P1, P2 có cùng dạng thức thứ nguyên nên gom vào chung một nhóm gọi là 

nhóm 1 [P1], [P2] , nhóm [P3 ] thuộc nhóm 2, nhóm [P4 ] thuộc nhóm 3. 

Như vậy có thể biến đổi hệ phương trình trên theo các nhóm Pi đã được gom 

chung thành chuỗi các phương trình sau: 
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𝑃1 =𝑀(𝑥1+𝑧1). 𝐿(−2𝑥1+𝑦1−2𝑧1+1).𝑇(−2𝑧1) 

 

𝑃3 =𝑀(𝑥3+𝑧3). 𝐿(−2𝑥3+𝑦3−2𝑧3).𝑇(−2𝑧3) 

 

𝑃4 =𝑀(𝑥4+𝑧4). 𝐿(−2𝑥4+𝑦4−2𝑧4).𝑇(−2𝑧4−1) 

 

(3.6)   

Đồng nhất phương trình tìm ra các hệ phương trình sau: 

𝑃1 → 

𝑥1 +𝑧1 = 0  

−2𝑥1 +𝑦1 − 2𝑧1 + 1 = 0 

−2𝑧1 = 0 

     Vậy 𝑥1 = 0,𝑦1 = −1,𝑧1 = 0  

(3.7)  

𝑃3 → 

𝑥3 +𝑧3 = 0 

−2𝑥3 +𝑦3 − 2𝑧3 = 0 

−2𝑧3= 0 

           Vậy𝑥3 = 0, 𝑦3 = 0, 𝑧3= 0 

(3.8)  


𝑃4

→ 

𝑥4 +𝑧4 = 0 

−2𝑥4 +𝑦4 − 2𝑧4 = 0 

−2𝑧4 − 1 = 0 

            Vậy 𝑥4 = 1, 𝑦4 = 0, 𝑧4 = −1/2 

(3.9)  

Thay các số mũ x, y, z vào phương trình biểu diễn Pi (3.4) 

 
𝑃1 =𝐷−1. 𝐿 = L/D, 𝑃2 =𝐷−1. 𝑑 = d/D 

𝑃3 = φ,𝑃4 = 𝑐. 𝑓. 𝛾−1/2 
(3.10)  

Thay thế các Pi vừa tìm được vào phương trình (3.3) được; 

  g {
𝐿

𝐷
; 
𝑑

𝐷
; φ; 

𝑐.𝑓

𝛾1/2
} = 0 (3.11)  

 Trong đó: D: Đường kính cọc; c: Lực dính; γ: Dung trọng đất; d: Chuyển vị 

đầu cọc; : Góc ma sát trong; f: Tần số. 
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 NCS thấy rằng số lượng các thông số cần nghiên cứu từ 7 đại lượng độc lập 

sau khi thông qua phép biến đổi Pi rút xuống còn 4 đại lượng phụ thuộc. 

 Sự phụ thuộc, liên quan giữa các đại lượng cho thấy mức độ, tầm quan trọng 

của các đại lượng NCS đã chọn. Đó là phụ thuộc thông số hình học của cọc, tính chất 

cơ lý của đất, thông số của động lực học do tải trọng động bên ngoài tác dụng lên ảnh 

hưởng tới độ lún, chuyển vị của cọc. Điều đó cho thấy rằng chỉ cần thay đổi một 

thông số thì các thông số khác cũng sẽ thay đổi theo. 

 Như vậy, để đảm bảo việc giảm các thông số thí nghiệm nhưng vẫn có kết quả 

chấp nhận được, NCS chọn và tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ tiêu cơ lý đất, 

tỉ lệ L/D; d/D đến độ lún, chuyển vị và sức chịu tải cọc. 

3.3. Yêu cầu về tương tự mô hình.  

3.3.1. Tỉ lệ mô hình 

Theo  [19], [43], [47], [53], [59], [73], việc lựa chọn tỉ lệ mô hình phụ thuộc 

rất nhiều vào năng lực của thiết bị thí nghiệm và máy tạo lực (hay điều kiện chất tải 

trọng). Tuy nhiên nó không được quá nhỏ vì khi đó sẽ chế tạo mô hình khó khăn và 

kết quả thu được khó chính xác.  

Tỉ lệ mô hình là tỉ lệ giá trị của một tham số ở nguyên mẫu và trong mô hình. 

Gọi tham số là X, ta có:   Nx = Xy / Xm 

- Tỉ lệ chiều dài:     NL = NP / Nm 

- Tỉ lệ diện tích: NA=NL
2 

3.3.2. Các tiêu chuẩn tương tự động lực.  

Theo [8], [19], [43], [47], để đảm bảo tương tự mô hình, cần tuân theo các tiêu 

chuẩn động lực. 

3.3.2.1. Tiêu chuẩn Froude 
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Thể hiện sự tương quan tương đối giữa lực quán tính và lực trọng trường (mức 

độ quan trọng tương đối giữa lực quán tính tác động lên hạt chuyển động và trọng 

lượng bản thân của hạt). 

 𝐹𝑟 = 
𝜈2

𝑔𝑙
→ 

ForceInertial_

ForceGravity_
 (3.12)  

3.3.2.2. Tiêu chuẩn Cauchy 

Thể hiện sự tương quan tương đối giữa lực quán tính và lực đàn hồi (mức độ quan 

trọng tương đối giữa lực quán tính tác động lên hạt chuyển động và lực đàn hồi). 

 𝐹𝑟 = 
𝜌𝜈2

𝐸
→ 

ForceInertial_

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒
 (3.13)  

Như vậy gia tốc trong thí nghiệm theo các tiêu chuẩn được giữ nguyên và bỏ qua 

khi xét đến ảnh hưởng tỉ lệ mô hình.   

Một số thông số quan trọng trong thí nghiệm được nêu ra trong các bảng sau đây  

[28], [32]. 

Bảng 3. 2: Một số đại lượng vật lý trong thí nghiệm động. 

Đại lượng Thứ nguyên Đại lượng Thứ nguyên 

Độ dài, L L Khối lượng riêng, 

ρ 

Ρ 

Mô đun, E FL-2 Khối lượng, m ρL3 

Diện tích, A L2 Lực, F F 

Thể tích, V L3 Trọng lượng, W F 

Thời gian, t T Momen, M FL 

Tần số, f T-1 Ứng suất, σ E hoặc FL-2 

Chuyển vị, d L Biến dạng, ε - 

Vận tốc, v LT-1 Áp lực, q FL-2 

Gia tốc, a LT-2 Gia tốc trọng 

trường, g 

LT-2 
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Bảng 3. 3: Hệ số tỉ lệ Cauchy - Frouder trong thí nghiệm động. 

Đại lượng Hệ số tỉ lệ Đại lượng Hệ số tỉ lệ 

Độ dài, L Lp/Lm=λ Khối lượng, m eλ 2 

Khối lượng riêng, ρ ρp/ ρm=e/ λ Lực, F eλ 2 

Mô đun, E Ep/ Em=e Trọng lượng, W eλ 2 

Diện tích, A λ 2 Momen, M λ 3 

Thể tích, V λ 3 Ứng suất, σ e 

Thời gian, t λ 1/2 Biến dạng, ε 1 

Tần số, f λ -1/2 Áp lực, q e 

Chuyển vị, d λ Gia tốc trọng trường, g 1 

Vận tốc, v λ 1/2 Gia tốc, a 1 

 

Bảng 3. 4: Hệ số tỉ lệ Cauchy. 

Đại lượng Hệ số tỉ lệ Đại lượng Hệ số tỉ lệ 

Độ dài, L Lp/Lm=λ Khối lượng, m λ 3 

Khối lượng riêng, ρ ρp/ ρm=1 Lực, F λ 2 

Mô đun, E Ep/ Em=1 Trọng lượng, W λ 3 

Diện tích, A λ 2 Momen, M λ 3 

Thể tích, V λ 3 Ứng suất, σ 1 

Thời gian, t λ Biến dạng, ε 1 

Tần số, f λ -1 Áp lực, q 1 

Chuyển vị, d λ Gia tốc trọng trường, g Loại bỏ 

Vận tốc, v 1 Gia tốc, a λ -1 
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Sau đây là một ví dụ về các đại lượng theo 2 hệ số tỉ lệ Cauchy và Cauchy – 

Frouder được áp dụng trong thí nghiệm mô hình thu nhỏ theo tỉ lệ 1:3 cùng loại vật 

liệu. 

Bảng 3. 5: Các đại lượng trong mô hình bê tông cốt thép được thu nhỏ theo tỉ 

lệ 1:3 cùng loại vật liệu. 

Đại lượng Nguyên mẫu Cauchy Cauchy - Frouder 

Độ dài 3m 1m 1m 

Khối lượng riêng 2,5T/m3 2,5T/m3 7,5T/m3 

Mô đun 30,5GPa 30,5GPa 30,5GPa 

Thời gian 30s 10s 17,32s 

Tần số 3Hz 9Hz 5,2Hz 

Chuyển vị 0,3m 0,1m 0,1m 

Gia tốc 0,3m/s2 0,9m/s2 0,3m/s2 

Khối lượng 27T 1T 3T 

Lực 9kN 1kN 1kN 

Trọng lượng 264,8kN 9,8kN 29,4kN 

 

3.4. Ưu nhược điểm của mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ. 

 Qua những nghiên cứu phân tích NCS thấy rằng sử dụng mô hình vật lý tỉ lệ 

nhỏ có các ưu điểm sau [7], [8], [11]: 

- Có thể thay đổi tuỳ biến theo yêu cầu nghiên cứu mô phỏng thí nghiệm nén 

tĩnh để xác định sức chịu tải, độ lún với các thông số đầu vào được chọn. 

- Có thể thí nghiệm với các loại tải trọng động với các thông số khác nhau để 

tìm ra ảnh hưởng của các thông số lên ứng suất biến dạng của cọc. 
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- Hạn chế được các giả thiết nhằm đơn giản hoá mô hình tính khi mô phỏng tính 

toán bằng phương pháp số hoặc tính toán theo lý thuyết. 

- Thực hiện thí nghiệm nhiều lần trên mô hình có chi phí thấp, dễ kiểm tra, đo 

đạc so với thí nghiệm hiện trường. 

 Tuy nhiên mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ còn tồn tại một số hiệu ứng phòng thí nghiệm 

khi mô tả điều kiện biên so với hiện trường. Hiệu ứng tỉ lệ khi mô phỏng các thông 

số đặc trưng của nền và cọc bằng các mối quan hệ chính xác. Các tương tự hình học 

khi chế bị lại đất làm thay đổi ma sát, lực dính giữa cọc và đất cần tuân theo các tiêu 

chuẩn cụ thể. Việc thực hiện tương tự hình học về thước hạt đất khi chế bị đất cho thí 

nghiệm cũng khá quan trọng cần quan tâm đúng mức. Tất cả các hạn chế trên được 

nghiên cứu tính tóan cụ thể trong mục 3.6. 

 Trong mô hình thí nghiệm sử dụng cát, thông số quan trọng là độ chặt Dr và 

góc ma sát trong . Đây là 2 thông số không thứ nguyên nên vấn đề đồng dạng khi 

thí nghiệm mô hình được hạn chế sai sót. 

3.5.  Triển khai mô hình 

Mô hình thí nghiệm đòi hỏi phải được lên kế hoạch cẩn thận các bước cần tiến 

hành. Theo Wu (2020) [105] trình tự có thể tiến hành như sau:  

a. Xác định quy mô và tiêu chuẩn của mô hình  

b. Đưa ra các yêu cầu tương tự (similitude) như hình học, vật liệu, tải trọng và 

cách xử lý kết quả. Đặc biệt chú ý đến các tiêu chuẩn mà việc làm mô hình tương tự 

khó đạt được.  

c. Quyết định kích cỡ của mô hình và mức độ tin cậy và chính xác của mô hình 

cần đạt được. Điều này phải phù hợp với quy mô, tầm quan trọng của công trình và 

tiêu chuẩn của đề tài nghiên cứu.  

d. Chọn vật liệu làm mô hình và lắp ráp.  
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e. Lựa chọn máy tạo lực và thiết kế giá lực. 

3.6. Lựa chọn vật liệu và tỉ lệ mô hình.  

Theo [19], [33], [44], và các phân tích đánh giá ở Chương 1, nền đất TP. HCM 

với các lớp đất yếu bên trên, dưới là các lớp cát hạt trung, cát mịn trạng thái chặt vừa. 

Cọc chịu lực, mũi cọc cũng được chọn để nằm trong lớp đất này trong tính sức chịu 

tải cọc. Nên NCS tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng động tới lớp đất cát 

được đánh giá là chịu lực tốt khi chịu tải tĩnh. 

Như đã phân tích ở trên, theo Rui He (2019) [73] tỉ lệ mô hình quyết định đến độ 

chính xác của thí nghiệm. Tuy nhiên, theo Ko (2020) [78] mô hình có tỉ lệ lớn sẽ có 

giá thành cao khi chế tạo, khó khăn trong chế bị đất, các thiết bị gia tải tĩnh và động. 

Nghiên cứu về mô hình thí nghiệm trong phòng của các nhà địa kỹ thuật, để đảm 

bảo sai số ma sát lực dính giữa cọc và đất, hạn chế về việc khó thay thế hạt đất trong 

thí nghiệm, chúng ta cần quan tâm các vấn đề sau: 

Theo [11], [33], [35], [37], [46] để giảm thiểu sai số của ma sát giữa cọc – đất 

cần đảm bảo độ nhám bề mặt vật liệu cọc theo điều kiện Rn = Ra/D50 > 0.1, với D50 là 

kích thước trung bình cỡ hạt. Chọn vật liệu nhôm độ nhám bề mặt Ra= 120 - 130 µm. 

Ta có: Rn = Ra/D50  = 0.32>0.1 thoả mãn điều kiện về độ nhám bề mặt cọc – đất. 

Theo [30], [33], [35], [37] phải đảm bảo tỉ số dp/D50 > 50 và 100, với dp là đường 

kính cọc trong mô hình. 

Với đất cát mịn trạng thái chặt vừa khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, từ biểu đồ 

thành phần cỡ hạt với D50 = 0.37mm = 370 µm, NCS chọn cọc tròn thí nghiệm có 

đường kính trong mô hình dp > 5mm. 

3.6.1. Lựa chọn kích thước cho mô hình vật lý tỉ lệ. 

Tuân theo những phân tích đã nêu ở phần bên trên, NCS lựa chọn tỉ lệ 1/25 cho 

cọc mô hình 16mm tương ứng với cọc tròn thực tế kích thước D = 400mm. 
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Theo chiều dài tương ứng với chiều dài cọc cắm sâu vào đất theo đường kính (d) 

là 20d; 25d; và 30d, cọc có các loại chiều dài là 320mm, 400mm, 480mm. 

Cọc chế tạo có chiều dày thành ống 0.5mm tổng chiều dài 400mm, 500mm, 

600mm. 

Bảng 3. 6: Tỉ lệ tương quan giữa mô hình và nguyên mẫu của một số đại lượng vật 

lý cơ bản. 

Đại lượng Đơn vị Nguyên mẫu Hệ số tỉ lệ Mô hình 

Đường kính mm 400 1/25 16 

Thời gian S 1 (1/25)1/2 0.2 

Tần số Hz 1 (1/25)-1/2 5 

Khối lượng Kg 1 (1/25)3 0.043 

Mô men quán tính m4 1 (1/25)4 0.044 

  

Theo nghiên cứu mô phỏng số cọc Barette đã được phân tích trong Chương 2, 

sau khi tính toán quy đổi đường kính tương đương cọc có tỉ lệ L/D = 33. Các kết quả 

nghiên cứu trên cọc từ thí nghiệm nén tĩnh hiện trường và mô phỏng theo mô hình 

MCC sẽ là các thông số để NCS đưa vào trong thí nghiệm mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ và 

các phân tích kết quả trong các chương tiếp theo. 

3.6.2. Kết cấu hệ khung đỡ mô hình.  

Hệ khung đỡ mô hình được chế tạo để cố định các thiết bị thí nghiệm và là hệ 

phản lực khi gia tải nén tĩnh cọc. Hệ được thiết kế bằng thép hình nhằm đảm bảo độ 

cứng, độ ổn định khi gia tải và được thí nghiệm kiểm tra với tải trọng vượt tải gấp 4 

lần tải thí nghiệm lớn nhất.  

3.6.3. Thùng chứa đất thí nghiệm 

Kích thước thùng chứa đất được thiết kế đủ rộng để tránh ảnh hưởng điều kiện 

biên tới kết quả thí nghiệm nhưng không quá lớn để giảm công sức thay đất và chế bị 
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khi tiến hành thí nghiệm nhiều lần. Thành thùng được thiết kế chắc chắn để tránh sự 

nở hông của đất khi chịu áp lực nén trong giai đoạn chế bị đất và có thí nghiệm kiểm 

tra và đo kiểm soát trong quá trình thí nghiệm gia tải. 

Để có cơ sở trong việc chọn lựa kích thước, NCS tham khảo một số nghiên cứu 

của các tác giả. Theo [7], [8] thí nghiệm gia tải động cọc đơn trên mô hình tỉ lệ nhỏ, 

các thông số như sau. Thùng hình tròn bằng thép, kích thước thùng với đường kính 

780mm. Khoảng cách từ cọc đến thùng 5D. Cọc tròn bằng thép (D = 70mm). Sử dụng 

đất cát mịn chế bị. Theo nghiên cứu của Tazoh và cộng sự (2008) [44], thí nghiệm 

trên mô hình thu nhỏ với hệ cọc - kết cấu, nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng động 

tới ứng sử cọc và hoá lỏng nền. Các thông số trên mô hình như sau: Thùng bằng thép, 

kích thước thùng 475mm. Khoảng cách từ cọc đến thùng 10D. Cọc tròn bằng thép (D 

= 10mm). Sử dụng đất cát chế bị. Theo Kishda [36], trong các thí nghiệm về cọc, để 

giảm thiểu hiệu ứng biên, đã cho khoảng cách tối thiểu cọc với thành thùng là 10D. 

Theo Bạch Vũ Hoàng Lan [11], nghiên cứu tổng hợp thí nghiệm của các tác giả về 

thí nghiệm nhóm cọc, tác giả cũng đã sử dụng phân tích số để tìm ra vùng phân bố 

ứng suất ảnh hưởng khi thí nghiệm nén tĩnh trong thùng. Với cọc đơn, tại tải trọng 

gấp 2,5 lần tải thiết kế, phạm vi vùng ứng suất xung quanh cọc lớn nhất là 12D. NCS 

thực nghiệm nghiên cứu về thí nghiệm mô hình và các thông số tỉ lệ mô hình với các 

lựa chọn vật liệu cho mô hình thí nghiệm vật lí tỷ lệ nhỏ cho đất TP. HCM. NCS cũng 

kiểm tra đo đạc trực tiếp bằng đầu đo gia tốc theo các phương ngang, phương đứng 

trên các biên của thùng đất và nhận thấy sự suy giảm và tắt dần rất nhanh. Do vậy 

kích thước thành thùng được chọn so với tải trọng tĩnh, gia tốc, tần số khi thí nghiệm 

đảm bảo điều kiện biên. NCS cũng tập trung nghiên cứu kết quả các tác giả [3], [44] 

[51], [59], [60], [63], [73], [77], [78], [86], [97], [110], [111], nghiên cứu thí nghiệm 

mô hình vật lý để có các kết quả cụ thể chi tiết về thí nghiệm mô hình trong đề tài. 

3.6.4. Chọn vật liệu cho cọc trong mô hình. 

 Mô hình cọc và đài cọc thiết kế đảm bảo độ cứng để cọc chịu tải đúng tâm. 

NCS thiết kế liên kết giữa cọc và đài để đảm bảo độ cứng và có phương án cho dây 
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dẫn từ các strain gauges bố trí dọc thân cọc đi lên nối vào máy thu tín hiệu. Tiết diện 

cọc được tính toán đảm bảo các yêu cầu sau: Có biến bạng đủ lớn để đo được các 

thông số của đầu đo strain gages. Đảm bảo tương tự về tỉ lệ độ nhám so với cọc thật. 

Theo các nghiên cứu về vật liệu cọc cho thí nghiệm [3], [11], NCS thấy cọc tiết diện 

đặc có độ cứng lớn, khó đo được biến dạng do biến dạng dọc trục nhỏ. NCS đã nghiên 

cứu, chế tạo, thí nghiệm nhiều lần với các loại cọc có vật liệu khác nhau như bê tông 

cốt thép, bê tông cường độ cao, thép. Sau khi thí nghiệm kiểm tra, NCS lựa chọn cọc 

với các thông số sau: Chế tạo cọc bằng nhôm với tiết diện nhỏ đo được biến dạng dọc 

trục. Hệ đài cọc và hệ gia tải động được thiết kế sao cho lực được truyền tải trực tiếp 

thẳng đứng xuống cọc. Hệ đài cọc thiết kế trên cao không tiếp xúc với nền đất để đài 

cọc không ảnh hưởng tới kết quả đo.  

3.7. Phân tích sức chịu tải giới hạn của cọc. 

Để có cơ sở xác định được sức chịu tải cọc thí nghiệm trên mô hình, NCS thấy 

rằng sức chịu tải của cọc được xác định thông qua thí nghiệm nén tĩnh ngoài hiện 

trường theo các phương pháp sau đây: 

  Theo TCVN 10304:2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.  

 Sức chịu tải cọc được xác định theo kết quả thí nghiệm hiện trường. Trong thí 

nghiệm nén tĩnh, sức chịu tải trọng nén của cọc lấy bằng tải trọng thử cọc ứng với độ 

lún S được xác định theo công thức sau:  

 S = ξ.Sgh (3.14)  

Trong đó : Sgh: Độ lún giới hạn trung bình của móng. Chọn Sgh = 80mm (theo 

TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình)[25]; ξ : Hệ số chuyển 

tiếp từ độ lún giới hạn trung bình sang độ lún cọc thử tải tĩnh với độ lún ổn định quy 

ước. Hệ số ξ = 0,2 khi thử cọc với độ lún ổn định quy ước theo quy định trong TCVN 

9393:2012. Vậy  S = ξ.Sgh = 0,2x80 =16mm 
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  Theo Phụ lục E của TCVN 9393:2012, giá trị sức chịu tải giới hạn ứng với 

chuyển vị giới hạn theo các tiêu chuẩn của Pháp, Anh, Nhật là 10%D. Với đường 

kính cọc 400mm, chuyển vị giới hạn là 40mm. 

 Theo phương pháp của Davission. Sức chịu tải giới hạn của cọc là tải trọng 

tương ứng với độ lún trên biểu đồ đường cong quan hệ tải trọng - Độ lún. 

 S = QLp /EA + 0,0038 + D/120      

 Trong đó Q: Tải trọng tác dụng trên đầu cọc; Lp: chiều dài cọc; A : diện tích tiết 

diện cọc; E : mô đun đàn hồi của vật liệu cọc; D : đường kính hoặc cạnh cọc 

  Theo Vũ Thanh Hải [6], giá trị sức kháng ma sát đơn vị cực hạn lớn nhất (gần 

với trạng thái phá hoại) là không thực sự lớn hơn giá trị ma sát đơn vị tại dịch chuyển 

8mm (xác định được từ thí nghiệm hiện trường). Giá trị chuyển vị tối đa dẫn đến phá 

hoại ma sát thân cọc chọn 15mm. Như vậy, theo các phân tích tính toán nêu trên, khi 

thí nghiệm nén tĩnh cọc trong mô hình tỉ lệ, NCS chọn độ lún giới hạn của cọc mô 

hình là 16mm. 

3.8. Cơ chế truyền ứng suất. 

Xét một cọc ma sát chịu tải trọng thẳng đứng. Tải trọng trên cọc gia tăng từ 0 

tới Q (z = 0 tại mặt đất). Phần này sẽ được chống lại bởi ma sát bên phát triển dọc 

theo thân cọc, Q1 và bởi đất dưới mũi cọc, Q2.  

Hình 3. 1: Cơ 

chế truyền 

ứng suất và 

Sức kháng 

ma sát huy 

động trong 

cọc. 
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Sức kháng ma sát trên một đơn vị diện tích tại độ sâu z là:  

            Trong đó: p là chu vi cọc; f(z): Sức kháng theo độ sâu z 

Nếu tải Q tại mặt đất gia tăng, sức kháng bên được huy động đầy đủ khi dịch 

chuyển tương đối cọc - đất là từ 5 - 15mm bất kể kích thước và chiều dài cọc. Tuy 

nhiên, điểm cực đại sức kháng Q2 = Qp sẽ không được huy động cho tới khi mũi cọc 

di chuyển 10 - 25% đường kính  cọc. Tại tải trọng cực hạn (đường cong 2), Q(z=0) = 

Qu . Vì vậy: Q(1) = Qs và  Q(2) = Qp. 

3.9. Phương trình xác định sức chịu tải của cọc. 

Sức chịu tải cực hạn Qu của cọc được cho bởi phương trình: Qu = Qs + Qp  hoặc 

Qu = Rs + Rt. Qua nhiều thí nghiệm nén tĩnh cọc có gắn đầu đo ứng suất biến dạng 

dọc trục được nhiều tác giả nghiên cứu [6], [24], [34], [38], NCS thấy rằng khi tải 

trọng tác dụng trên đầu cọc tăng dần truyền lực nén dọc theo thân cọc. Theo chiều 

sâu, lực nén giảm dần khi có sự dịch chuyển tương đối giữa cọc và đất phát sinh lực 

ma sát. Lực dọc tại cao trình thứ i được xác định theo công thức: Pi = Δµεi x EA 

 Trong đó: E: mô đun đàn hồi vật liệu cọc; A: Diện tích tiết diện ngang cọc; 

Δµεi : giá trị biến dạng dọc trục của cọc đo tại cao trình thứ i, xác định theo công thức: 

Δµεi = (R0 - Rj)G; Với : R0: trị số biến dạng ban đầu; Rj : trị số biến dạng cấp tải thứ 

j số đọc là microstrain(µε); G: hệ số hiệu chỉnh của strain gauge. 

 Hệ số ma sát huy động fi giữa cọc – đất trong khoảng 2 cao trình đặt strain 

gauge được tính toán thông qua lực dọc:  fi = (Pi-1 - Pi)/(C.li); Trong đó: Pi-1  và Pi  : 

Lực dọc tại cao trình i –1 và cao trình i của cọc; C : Chu vi thân cọc; li : Chiều dài 

đoạn cọc nằm giữa cao trình i –1 và i. 
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3.10. Nghiên cứu phân bố lực dọc trong cọc theo kết quả thí nghiệm hiện 

trường. 

Theo thí nghiệm hiện trường trình bày trong Chương 2, NCS nghiên cứu tìm 

ra các quy luật phân bố lực dọc, ma sát độ lún biến dạng trong 2 chu kỳ nén tĩnh.  Kết 

quả ứng dụng vào việc xác định độ lún ứng với ma sát cực đại huy động phục vụ cho 

thí nghiệm nén tĩnh mô hình thu nhỏ. 

  

  

Hình 3. 2: Biểu đồ kết quả thí nghiệm Load Test 2 chu kỳ 

Như vậy, theo kết quả Chương 2, nghiên cứu lý thuyết cơ chế phân bố ứng 

suất và thí nghiệm hiện trường có gắn đầu đo ứng suất - biến dạng tìm ra giá trị sức 

kháng ma sát đơn vị cực hạn lớn nhất. Trong thí nghiệm nén tĩnh cọc trong mô hình 

Biểu đồ biến dạng theo độ sâu CK1 Biểu đồ biến dạng theo độ sâu CK2 

Biểu đồ phân bố tải trọng dọc trục CK2 Biểu đồ phân bố tải trọng dọc trục CK1 
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tỉ lệ, chọn độ lún giới hạn của cọc mô hình là 16 mm phù hợp với giá trị chuyển vị 

tối đa dẫn đến phá hoại ma sát thân cọc theo các phân tích tính toán nêu trên.  

3.11. Nghiên cứu cọc sử dụng trong mô hình thí nghiệm. 

Theo những phân tích ở các phần trước, NCS lựa chọn chế tạo cọc để sử dụng 

trong thí nghiệm mô hình thu nhỏ bằng ống nhôm tiết diện tròn tạo ren liên kết cũng 

như gắn đầu đo. Đài cọc liên kết cố định với đầu cọc bằng bu lông. Để đảm bảo độ 

cứng, giúp định hướng khi cọc xuyên sâu vào đất, mũi cọc được sử dụng bằng sắt đặc 

để bịt đầu cọc. Trên thân cọc tại 3 vị trí được gắn đầu đo ứng suất biến dạng dọc theo 

thân cọc. Từ kết quả đo NCS xác định được phân bố lực dọc tại các cao trình đo, ứng 

suất phân bố đọc thân cọc và biến dạng theo các cao trình cụ thể. NCS chọn cọc trơn 

và cọc được phủ một lớp keo phủ một lớp cát hạt mịn để gia tăng độ nhám bề mặt. 

Mục đích để nghiên cứu độ nhám bề mặt của thân cọc ảnh hưởng tới sức kháng ma 

sát bên, sức kháng mũi tới sức chịu tải. 

 

Hình 3. 3: Vị trí gắn đầu đo trong cọc theo thân cọc 
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Hình 3. 4: Straingage (a), Cọc trơn (b), Cọc nhám (c).  

Thiết bị gia tải cho cọc.  

Hệ thống gia tải dọc trục: gồm kích và bơm thủy lực. Trong quá trình gia tải cần 

đảm bảo áp lực kích lớn hơn 200% áp lực lớn nhất cần thiết trong thí nghiệm nén tĩnh 

cọc. Dự kiến lực ép tối đa tác dụng lên cọc là khoảng 300Kg. Hệ thống gia tải có khả 

năng nén và dỡ tải theo từng cấp. Hệ gia tải tạo áp lực lên đầu cọc được thiết kế, lắp 

đặt, kiểm tra an toàn trước khi vận hành sử dụng. 

 Các loại thiết bị kèm theo: 

(a) 

(c) 

(b) 
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Hình 3. 5: Kết nối bộ xử lý tín hiệu (a), Hiệu chuẩn đầu đo (b) 

 

Bộ xử lý tín hiệu 

Hiệu chuẩn đầu đo chuyển vị 

(a) 

(b) 
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Hình 3. 6: Thiết lập quan hệ Lực - biến dạng khi hiệu chuẩn Loadcell 

 

Hình 3. 7: Kết nối đầu đo dọc trục và hiệu chuẩn Loadcell trong thí nghiệm [3]. 

 

Xây dựng biểu đồ tương 

quan Lực - biến dạng khi 

hiệu chuẩn Loadcell 

Thiết bị đo Lực – Biến 

dạng khi hiệu chuẩn 

Loadcell 
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3.12. Hệ phản lực 

Hệ khung đỡ được chế tạo để cố định các thiết bị thí nghiệm và là hệ phản lực 

khi thí nghiệm nén và gia tải động. Hệ khung thép được thiết kế bằng thép hình U 

(80x40x60mm) nhằm đảm bảo độ cứng, độ ổn định khi gia tải. Khung đỡ cần phải ổn 

định, không bị biến dạng khi chịu phản lực từ kích và tác tác động trong thí nghiệm 

gia tải động. 

3.13.  Thiết bị đo tải trọng.  

Trên bơm thuỷ lực có gắn đồng hồ đo áp lực để đo tải trọng tác dụng lên cọc. 

Sử dụng áp lực kế (load cell) là thiết bị đo tải trọng được đặt giữa đầu kích và cọc 

với mục đích chính là để đo được kết quả chính xác lực tác dụng vào đầu cọc. 

 

Hình 3. 8: Mặt bên mô hình sử dụng trong thí nghiệm 
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Hình 3. 9: Hệ khung và kết nối kích cylinder 
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3.14. Hệ thống gia tải động. 

Hệ thống gia tải động cho mô hình bao gồm động cơ tạo rung trên đầu cọc. 

 

 

Hình 3. 10: Hệ thống kết nối động cơ tạo rung và các đầu đo [3]. 

Động cơ và bộ điều khiển gia tốc – màn hình hiển thị 
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Hình 3. 11: Động cơ, màn hình và bộ điều khiển 

 

Hình 3. 12: Sơ đồ lắp đặt hệ thống thiết bị thí nghiệm mô hình 

 

 

Bộ phân tích FFT 

Điều khiển 

động cơ 
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3.15. Trình tự các bước thí nghiệm trên mô hình. 

3.15.1. Nén đất trong thùng. 

Đất bảo quản trong túi ni lông để chống bay hơi nước khi lấy về từ hiện trường. 

Bảo quản ở nhiệt độ phòng trong khoảng 24h cho sự phân bố độ ẩm được đồng đều.  

 Để đảm bảo quá trình chế bị đất được đồng đều, NCS chia phạm vi nền đất trong 

thùng (cao 800mm) thành 4 lớp (mỗi lớp khoảng 200mm) để thực hiện gia tải. Lớp 

đầu tiên cho vào thùng được làm phẳng mặt một cách tương đối rồi đặt một tấm thép 

phẳng, phủ hết lên tiết diện ngang của thùng. Cấp áp lực nén tối đa tác dụng lên mẫu 

đất chọn bằng với ứng suất bản thân của nền đất tự nhiên. Sử dụng hệ kích thủy lực 

để tạo áp lực, hệ khung chính là hệ đối trọng cho kích khi tiến hành nén đất trong 

thùng. 

3.15.2. Trình tự  nén mẫu đất trong thùng. 

 Chọn áp lực nén cho nền đất với cấp đầu tiên là 20kPa (hay 0,2 kG/cm2 tương 

ứng với lực nén là 980kG ứng với tiết diện ngang của thùng là 700x700mm). Cấp áp 

lực nén đất đầu tiên sẽ kết thúc khi mẫu đất trong thùng không giảm thể tích nữa hay 

khi quan hệ giữa biến dạng và thời gian là hằng số (trong khoảng 1h - 3h). Quan sát 

biến dạng của nền đất thông qua các đồng hồ đo chuyển vị gắn lên trên tấm thép 

phẳng. Cấp tải tiếp theo là 40kPa (0,4 kG/cm2 tương ứng với lực nén là 1960kG ứng 

với tiết diện ngang thùng là 700x700mm). Sau khi hoàn thành chế bị lớp đất thứ nhất. 

Tiến hành cho lớp đất vào đầy thùng chứa và tiến hành thêm 1 chu kỳ gia tải để chế 

bị nền đất lần lượt với các cấp tải là 20kPa và 40kPa. Các bước nén đất tương tự được 

thực hiện cho lớp đất thứ hai cho đến khi biến dạng không thay đổi theo thời gian thì 

ngừng lại. Kết thúc giai đoạn chế bị đất trong thùng. 

Bảng 3. 7: Thông số đất thí nghiệm trong phòng theo độ sâu 20m. 

W γ γd Sr n e0 Gs D50 c  

19.87 19.9 16.6 87.3 37.8 0.608 26.7 0.37 6.2 230 
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Hình 3. 13: Bố trí hệ đồng hồ đo chuyển vị - kích – bàn nén  

3.15.3. Quy trình hạ cọc. 

 Sau khi toàn bộ nền đất được nén theo đúng quy định và cho thời gian nghỉ 8h 

thì tiến hành hạ cọc. Cọc được hạ theo quy trình thi công ép cọc xuống thùng đất sau 

khi đất đã được gia công chế bị xong.  Cọc thí nghiệm sau khi được lắp đặt các strain 

gauge được liên kết cố định vào đài cọc bởi bu lông. Tiến hành lắp đặt load cell để 

xác định tải trọng nén, sau đó bắt đầu gia tải trọng bằng hệ kích thủy lực để ép cọc 

vào đất theo đúng độ sâu thiết kế. Tải trọng ép cọc tối đa trong khoảng 200 đến 

500Kg. Chiều dài tối đa của cọc nằm trong đất là 600mm.  

  

Hình 3. 14: Quá trình hạ cọc – Kiểm tra độ thẳng đứng và tiến hành ép 
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3.15.4. Quy trình nén tĩnh cọc. 

 Cọc được tiến hành quy trình nén tĩnh để xác định sức chịu tải cực hạn và khả 

năng chịu lực tối đa của cọc ứng với độ lún khoảng 5 - 10mm. Sau khi cọc đã được 

hạ vào đúng độ sâu thiết kế, cho cọc nghỉ khoảng 24h cho nền đất xung quanh cọc ổn 

định. Thực hiện việc gắn kích thủy lực, các thiết bị đo chuyển vị và đo lực (load cell). 

Kết nối các strain gauges, load cell vào đầu đọc dữ liệu.  

  

Hình 3. 15: Thí nghiệm nén tĩnh cọc, màn hình hiển thị kết quả. 

  

Hình 3. 16: Bộ xử lý tín hiệu kết nối đầu đọc gia tốc và đầu đo 

Sau đó bắt đầu tiến hành gia tải cho cọc theo quy trình thí nghiệm nén tĩnh cọc 

tại hiện trường. 
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3.15.5. Gia tải tiêu chuẩn. 

Theo quy định gia tải tiêu chuẩn, cọc được gia tải và giảm tải bằng các cấp tải 

và giữ tải trong khoảng thời gian quy định. Quá trình nén tĩnh cọc thường thực hiện 

theo 2 chu kỳ: 

Chu kỳ 1: Tiến hành nén cọc với các cấp tải lần lượt là 25%; 50%; 75% và 100% 

tải trọng thiết kế của cọc. Ở mỗi cấp tải, tải trọng sẽ được giữ khoảng 60 phút cho 

đến khi tốc độ lún của cọc có giá trị nhỏ hơn 0,1mm/phút. Cần ghi chú số liệu về độ 

lún của cọc trong mỗi khoảng thời gian là 15 phút. Tại mỗi cấp tải nếu độ lún của cọc 

vượt quá 10 mm thì ngừng gia tải. Sau đó tiến hành dỡ tải cho cọc với các cấp tải 

ngược lại, tốc độ dỡ tải là 30 phút ứng với mỗi cấp tải. Gia tải theo từng cấp tải khác 

nhau 25%; 50%; 75%; 100%; Sau đó tiến hành giảm tải theo từng cấp: 100%; 50%; 

0%. 

Chu kỳ 2: Giai đoạn tăng tải được tiến hành với các cấp tải lần lượt là 50%; 

100%; 150% và 200% tải trọng thiết kế của cọc. Ở mỗi cấp tải, tải trọng sẽ được 

khoảng 60 phút hoặc giữ cho đến khi tốc độ lún của cọc có giá trị nhỏ hơn 

0,1mm/phút. Sau khi tăng đến cấp tải lớn nhất, tiến hành dỡ tải cho cọc với các cấp 

tải ngược lại, tốc độ dỡ tải là 30 phút ứng với mỗi cấp tải. Cần ghi chú chi tiết độ lún 

của cọc trong quá trình gia tải và giảm tải. 

3.16. Kết luận 

Như vậy, theo các phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu NCS có các kết 

luận sau: 

1) Thí nghiệm trên mô hình vật lý tỉ lệ nhỏ có thể đảm bảo cho các điều kiện 

tương thích cũng như giảm giá thành. Trong khi đó có thể tăng các lựa chọn cho thông 

số đầu vào so với thí nghiệm tỉ lệ lớn ngoài hiện trường.  

2) Các thông số thí nghiệm độc lập được biến đổi trở thành đại lượng phụ thuộc 

lẫn nhau theo các tương quan: 
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𝐷
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𝑑
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𝑐. 𝑓

𝛾1/2
} 

3) Các thông số cần tập trung nghiên cứu từ 7 đại lượng rút xuống còn 4 đại lượng 

phụ thuộc và đảm bảo các yêu cầu tương tự mô hình. Sự phụ thuộc, liên quan giữa 

các đại lượng cho thấy mức độ, tầm quan trọng của các đại lượng ta chọn. Đó là phụ 

thuộc thông số hình học của cọc, tính chất cơ lý của đất, thông số của động lực học 

do tải trọng động bên ngoài tác dụng lên ảnh hưởng tới độ lún, chuyển vị của cọc. 

Điều đó cho thấy rằng chỉ cần thay đổi một thông số thì các thông số khác cũng sẽ 

thay đổi theo. 

4) Việc nghiên cứu tiến hành thí nghiệm ảnh hưởng của các thông số hình học 

của cọc L/D, d/D, chỉ tiêu cơ lý của đất c, γ, thông số của động lực học do tải trọng 

động bên ngoài tác dụng tới độ lún, chuyển vị của cọc đảm bảo việc giảm các thông 

số thí nghiệm nhưng vẫn có kết quả chấp nhận ở mức cho phép. Nghiên cứu ảnh 

hưởng của chỉ tiêu cơ lý đất, tỉ lệ L/D; d/D đến độ lún, chuyển vị và sức chịu tải cọc 

đủ đảm bảo cho thí nghiệm phù hợp với yêu cầu đề tài. 

5) Các nghiên cứu thiết kế hệ thống kết cấu mô hình đảm bảo vấn đề tỷ lệ và các 

vấn đề liên quan tương tác cọc - đất. NCS tập trung thí nghiệm theo các bước tiến 

hành với cọc nén tĩnh. Sau khi cho cọc nghỉ theo đúng thời gian, tiến hành thí nghiệm 

động trên đài cọc để nghiên cứu ứng xử của cọc. 
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Chương 4.  

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG ĐỘNG 

TỚI SỨC CHỊU TẢI CỌC. 

4.1. Thí nghiệm nén tĩnh trên cọc L40. 

Cọc được tiến hành ép theo quy trình ép cọc và cho nghỉ, sau đó tiến hành thí 

nghiệm nén tĩnh. Kết quả đo trên các vị trí gắn đầu đo theo các chu kỳ nén tĩnh được 

trình bày dưới đây. 

 
 

Hình 4. 1: Biểu đồ quan hệ Lực – Biến dạng trên các vị trí thân cọc 

Nhận xét: Quan hệ Lực - Biến dạng tuyến tính ở cả 3 vị trí suốt chiều dài thân 

cọc. Tại vị trí SG0 gần đầu cọc, biến dạng có trị số là lớn nhất. Tại thời điểm P = 

100(kgf) (1kN), biến dạng đo được đã là 150(µε), trị số này tương đương với biến 

dạng tại SG2 (mũi cọc) ở thời điểm lực P = 800(kgf) (8kN). Tại biến dạng tương 

đương 150(µε), lực đo tại thân cọc là 400(kgf). Mũi cọc chưa có biến dạng đủ lớn, 

biến dạng 70(µε) khi lực là 400(kgf). Toàn bộ lực được phân bố lớn nhất từ đầu cọc, 

suy giảm dần tới phần thân và chỉ còn một phần nhỏ tại mũi cọc. Biến dạng tại mũi 

cọc đạt trị số 150(µε) khi lực đo tại đầu cọc bắt đầu vượt qua trị số trên 800(kgf). Như 

vậy, quy luật Lực – Biến dạng cho thấy sự phân bố lực dọc, ma sát thành, mũi cọc 

một cách cụ thể. Tại CK2 cho thấy rằng đường Quan hệ Lực - Biến dạng chỉ tuyến 

tính ở cả 3 vị trí suốt chiều dài thân cọc. Tại vị trí SG0 gần đầu cọc, biến dạng tăng 
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lên so với CK1 có trị số là lớn nhất. Tại thời điểm P = 45(kgf) biến dạng đo được đã 

là 138(µε). Bắt đầu có hiện tượng tăng biến dạng nhưng lực suy giảm. Với thân cọc, 

Lực - biến dạng tương đương với CK1 là 400(kgf) -150(µε), lực đo tại thân cọc là 

400(kgf). Mũi cọc chưa có biến dạng đủ lớn: Biến dạng 138(µε) khi lực là 735(kgf). 

Toàn bộ lực được phân bố lớn nhất từ đầu cọc, suy giảm dần tới phần thân và chỉ còn 

một phần nhỏ tại mũi cọc. Quy luật Lực – biến dạng cho thấy sự phân bố lực dọc, ma 

sát thành, mũi cọc trong 2 chu kỳ. 

  

Hình 4. 2: Biểu đồ quan hệ Độ lún – Ma sát đơn vị trên các đoạn cọc 

Trên biểu đồ Độ lún - lực ma sát đơn vị S – Fs, trị số ma sát đơn vị đoạn mũi 

cọc (Fs0) có gía trị nhỏ. Tuy nhiên trị số Fs1 tăng lên nhanh và duy trì ổn định phân 

bố gấn như hằng số suốt quá trình lún. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả đo 

khi quan hệ Lực  - biến dạng là tuyến tính từ đó ma sát trở thành hằng số và phân bố 

dọc theo từng đoạn cọc giữa 2 cao trình Straingage. Trên biểu đồ CK2 trị số ma sát 

đơn vị đoạn mũi cọc (Fs0) có gía trị lớn hơn CK1. Trị số Fs1 tăng lên nhanh và duy 

trì ổn định phân bố gấn như hằng số suốt quá trình lún và lớn hơn CK1. 
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Hình 4. 3: Biểu đồ quan hệ Độ lún – Sức kháng ma sát đơn vị trên các đoạn cọc 

Nhận xét: Theo biểu đồ Độ lún - Sức kháng mũi đơn vị cho thấy với một diện 

tích mũi cọc nhất định thì sức kháng mũi gần như hằng số suốt quá trình lún. Điều 

này cho thấy quá trình nén đất trong thùng để đạt độ chặt tương đương 20m ngoài 

hiện trường là đảm bảo đồng nhất. Tuy nhiên khi nén tới độ lún 8mm (0.5D) vùng 

đất hình nêm bị nén dưới mũi cọc có sự gia tăng độ chặt làm cho cường độ đất tăng 

lên. Điều này làm cho sức kháng đơn vị tăng lên từ 10(kgf/mm2) (100mPa) đến 

11(kgf/ mm2) (110mPa). Tại CK2, theo biểu đồ Độ lún - Sức kháng mũi đơn vị NCS 

nhận thấy sức kháng mũi tăng lên 11(kgf/mm2) và có sự phát triển mạnh hơn so với 

CK1. Giai đọan cuối sức kháng đơn vị tăng lên từ 11(kgf/mm2) đến 12(kgf/mm2). Tại 

biểu đồ Độ lún - Lực ma sát đơn vị - Sức kháng mũi đơn vị thấy tại đoạn Fs1 đầu cọc 

lực ma sát duy trì ổn định có sự tăng lên khi gần đạt độ lún 10mm. Ma sát phần đầu 

cọc sát đáy đài cọc bắt đầu tăng lên khi phần Strain gage bắt đầu bị ép chạm vào mặt 

đất và tham gia quá trình chịu ma sát. Sức kháng mũi đơn vị q_p là hiệu lực nén và 
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lực dọc phân bố theo từng cao trình đo gần bằng hằng số và tăng lên tại 10mm. Tại 

biểu đồ Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng mũi của CK2, tỉ lệ ma sát đơn 

vị trên sức kháng mũi đoạn tương đương nhưng có trị số lớn hơn CK1. Tuy vậy với 

đoạn mũi cọc, tỉ lệ ma sát đơn vị /Sức kháng mũi ổn định, đến đoạn L = 0.5D tới gần 

kết thúc quá trình nén, do sức kháng mũi tăng lên (biến dạng tăng lên) do đó tỉ lệ này 

tăng theo. Như vậy với  2 chu kỳ NCS thấy kết quả tương quan Lực  - Biến dạng của 

mũi cọc tương đương. Phần thân cọc CK2 bắt đầu có tăng nhanh biến dạng khi lực 

không đổi. Vị trí đầu cọc, biến dạng tăng lên rất lớn so với CK1 và mối quan hệ trở 

thành phi tuyến tại thời điểm P = 140(kgf). 

4.2. Kết quả đo cọc L50. 

  

  

Hình 4. 4: Biểu đồ quan hệ Độ lún – Sức kháng ma sát cọc L50 

Độ lún - Sức kháng mũi đơn vị có trị số tăng nhanh trong giai đoạn đầu cho 

tới 10mm, sức kháng không tăng mà duy trì ổn định suốt quá trình ép tới 16mm đạt 
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trị số 5.3(kgf/mm2). Tại biểu đồ Độ lún - Lực ma sát đơn vị - Sức kháng mũi đơn vị 

cho thấy tại đoạn Fs1 đầu cọc lực ma sát duy trì ổn định có sự tăng lên khi gần đạt độ 

lún 10mm. Quan hệ Lực - Biến dạng chỉ tuyến tính ở cả 3 vị trí tại thời điểm ban  đầu 

đến thời điểm P = 130(kgf) suốt chiều dài thân cọc. Biến dạng tại mũi cọc đạt trị số 

150(µε) khi lực đo tại đầu cọc bắt đầu vượt qua trị số trên 950(kgf). 

Quy luật Lực - Biến dạng cho thấy sự phân bố lực dọc, ma sát thành, mũi cọc 

so với cọc L40. Độ dốc của đường quan hệ tại vị trí mũi cọc là tương đương, tuy 

nhiên sự khác nhau rõ rệt xảy ra với vị trí đầu cọc. Độ dốc của đường quan hệ tại vị 

trí đầu cọc L40 nhỏ hơn nhiều và có xu hướng tuyến tính. Trong khi đó tại cọc L50 

bắt đầu xu hướng phi tuyến tại thời điểm P = 420(kgf). 

Trên biểu đồ Độ lún - Lực ma sát đơn vị, trị số ma sát đơn vị đoạn mũi cọc 

(Fs1) ổn định suốt quá trình nén. Tuy nhiên trị số ma sát đơn vị đoạn đầu cọc tăng lên 

nhanh trong quá trình lún. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả đo khi quan hệ 

Lực - Biến dạng chỉ tuyến tính gia đoạn đầu và phi tuyến khi lực ép tăng lên P = 

300(kgf). Sức kháng mũi đơn vị q_p là hiệu lực nén và lực dọc phân bố theo từng cao 

trình đo. Do lực nén duy trì ổn định nên sức kháng mũi gần bằng hằng số và tăng lên 

khi nén đến độ sâu 10mm. Đồ thị biểu diễn tương quan giữa Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát 

đơn vị và sức kháng mũi cho thấy tỉ lệ tương đối là đồng nhất suốt quá trình thí 

nghiệm nén. Tỉ số Fs0/q_p cho thấy mức độ phân bố của sức kháng bên phần thân 

gần đầu cọc rất lớn. Tuy nhiên với tỉ số Fs1/q_p mức độ phân bố cho sức kháng bên 

đoạn gần mũi cọc tương đối nhỏ. 

 Như vậy từ 2 loại cọc L40 (L/D = 20), L50 (L/D = 25), NCS nhận thấy rằng, 

cùng một đường kính cọc nhưng do có chiều dài khác nhau nên sự phân bố tải trọng 

dọc trục, biến đổi ma sát các vị trí trên đầu cọc và thân cọc thay đổi khá là khác biệt. 

Đây là điều cần chú ý khi thiết kế và thi công với cọc có độ cứng nhỏ, tỉ lệ L/D lớn. 

Việc tìm được ma sát bên dọc theo thân cọc là quan trọng để tính toán hợp lý sức chịu 

tải của cọc trước khi thi công đại trà. 
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4.3. Kết quả đo cọc L60 tại chu kỳ 1 và chu kỳ 2. 

  

Hình 4. 5: Quan hệ Lực - Biến dạng 2 chu kỳ cọc L60 

Tại thời điểm P = 300(kgf), vị trí SG0 gần mũi cọc, biến dạng đo được là 

47(µε), trị số này tương đương với biến dạng tại SG2 (đầu cọc) ở thời điểm lực P = 

190(kgf). Trong khi đó, tại biến dạng tương đương 47(µε), lực đo tại thân cọc là 

216(kgf). Tại CK2, hiện tượng uốn dọc bắt đầu sớm hơn tại vị trí thân cọc với biến 

dạng 75(µε), lực ép là P = 280 (kgf). Tại thời điểm P = 300 (kgf) biến dạng tăng lên 

là 56 (µε), xuất hiện uốn dọc kh bị nén chặt 2 đầu. Tại mũi cọc xuất hiện vùng nêm 

nén chặt P = 400 (kgf),  biến dạng chậm lại mặc dù lực tăng lên nhanh. Vị trí thân 

cọc SG1 ở CK2 luôn có biến dạng nhiều hơn đầu cọc SG2 trong suốt quá trình nén. 

  

Hình 4. 6: Biểu đồ quan hệ Độ lún – Lực ma sát cọc L60 

Theo biểu đồ Độ lún - lực ma sát đơn vị, tại đoạn mũi Fs0 lực ma sát đoạn từ 

mũi tới thân cọc, có sự khác biệt rõ rệt so với cọc ngắn L40, L50. Do xuất hiện uốn 

dọc tại thân cọc nên phân bố ma sát đoạn mũi SG0 - SG1 biến đổi. Tại vị trí xuất 
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hiện uốn dọc ở độ lún 5 - 8mm. Tại vị trí đoạn đầu cọc Fs1, ma sát đơn vị biến đổi 

tương quan với sự biến đổi của đoạn mũi do sự phân bố lại nội lực trong suốt quá 

trình nén. Tại CK2, sau khi dỡ tải về 0, cọc đàn hồi trở lại, tuy nhiên do có lực ma 

sát bên giữ cọc lại. Cọc không đàn hồi hoàn toàn về vị trí ban đầu nên tạo ra ứng suất 

tồn trữ trong cọc. Cọc được nén tới độ sâu S = D = 16mm để theo dõi sự biến đổi ma 

sát đơn vị dọc theo các vị trí thân cọc. Ma sát bên tăng lên rất nhanh tại vị trí ban đầu 

khi độ lún 2mm, sau đó có xu thế giảm dần tại độ lún 8mm, xuất hiện uốn dọc thân 

cọc. Tại đoạn cọc gần mũi, do tồn trữ ứng suất nên lực ma sát đơn vị có trị số khoảng 

- 0.02kgf/mm2  sau đó chuyển qua ma sát dương với xu thế tăng dần 
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Hình 4. 7: Biểu đồ Độ lún – Sức kháng, Tỉ lệ sức kháng cọc L60 

Tại CK1 có Sức kháng mũi đơn vị tương tự cọc L40, tuy nhiên trị số nhỏ hơn 

(L40 là 10kgf/mm2 ). Do cọc dài và quá trình nén làm cho cọc có xu thế bị uốn dọc 

thân cọc. Lực nén không còn tập trung vào đầu mũi cọc mà phân bố trên mô men uốn 

tại thân cọc. Lực dọc giảm đi nên sức kháng mũi huy động nhỏ lại. Tại CK2, sự phát 

triển sức kháng mũi tăng dần và đạt tới trị số 3 (kgf/mm2) ngay từ vị trí lún 1mm. 

Tuy nhiên độ tăng sức kháng mũi tương đối chậm và chỉ đạt trị số 4 (kgf/mm2) tại độ 

lún 16mm. Sự phát triển sức kháng mũi tương tự cọc L50 ở CK2, tuy nhiên trị số nhỏ 

hơn so với cọc L40, L50. Tại CK1 biểu đồ Độ lún - lực ma sát đơn vị - sức kháng 

mũi đơn vị biểu diễn tương quan Fs0, Fs1. Ma sát phần đầu cọc Fs1 sát đáy đài cọc 

bắt đầu tăng lên nhanh khi phần Straingage bắt đầu bị ép chạm vào mặt đất và tham 

gia quá trình chịu ma sát. Do sức chịu tải mũi q_p gần như là hằng số nên tại đoạn 

Fs0 đoạn mũi cọc lực ma sát tương quan với đoạn Fs1. Ma sát đoạn mũi suy giảm 

tuân theo đúng quan hệ Lực  - Biến dạng ở thời điểm độ lún đạt 7mm. Tại CK2 sự 

phát triển sức kháng mũi tăng dần và đạt tới trị số 3.5 (kgf/mm2) ngay từ vị trí lún 

2mm.  Tại độ lún S = 0.5D = 8mm sức kháng đạt khoảng trên 90% so với tại độ lún 

16mm là 3.94 (kgf/mm2). Sự phát triển sức kháng mũi tương tự ở CK1 trị số 3.56 

(kgf/mm2). Do sức kháng mũi gần như hằng số nên tỷ lệ Fs/q_p thay đổi theo quy 

luật phân bố của sức kháng mũi. Tại CK2, tương quan giữa 2 biểu đồ là đồng nhất 
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khi sức kháng mũi tăng đồng biến. Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng mũi khi nén 

tới D = 16mm có xu hướng giảm dần. 

4.4. Thí nghiệm gia tải động lên cọc. 

Sau khi thí nghiệm nén tĩnh, cho cọc được nghỉ 24h. Tiến hành thí nghiệm 

động trên mô hình, cọc được gia tải trọng tĩnh duy trì liên tục trên đài cọc ứng với tải 

trọng P = 100% PTK khi nén tĩnh. Thông số động được gia tải trên phần mềm điều 

khiển tốc độ quay của động cơ theo từng dải tần số khác nhau. Trong mỗi cấp tải, tần 

số dao động, gia tốc, sẽ được thay đổi theo cấp tăng dần để tiến hành nghiên cứu ứng 

xử của cọc tương ứng với biên độ dao động khác nhau. Theo các nghiên cứu của 

nhiều tác giả trong Chương 3, NCS tiến hành thí nghiệm nhiều lần với các tần số khác 

nhau và tìm ra dải tần số ảnh hưởng lớn nhất lên cọc, đó là dải từ 600 - 1800 

vòng/phút. Tốc độ quay 600 vòng/phút/60 = 10 vòng/giây = f = 10Hz, 1800 

vòng/phút/60 = 30 vòng/giây = f = 30Hz. Như vậy, khi nhập số liệu cho động cơ quay 

1080 vòng/phút (rpm) có tần số là 18Hz, đầu đọc gia tốc hiển thị trên màn hình đo 

được giá trị tương đương. 

Hình 4. 8: Bảng điều khiển thông số động cơ 

tạo tải tần hoàn 

 

Màn hình điều khiển động cơ với các tốc độ quay (rpm) khác nhau. Trên hình 

4.9 hiển thị tốc độ 1080 rpm có tần số 18Hz. 

Hình 4. 9: Tương quan tần số giữa điều khiển 

và đầu đo gia tốc trên đài cọc [3] 

Màn hình hiển thị phổ tần số, đồ thị các biến 

dạng, chuyển vị của straingages theo thời gian các 

vị trí thân cọc. Giá trị độ lớn gia tốc của máy rung 

tại tần số lớn nhất được thể hiện theo phổ tần số. 
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4.5. Kết quả thí nghiệm động trên đài cọc và ứng xử của cọc. 

4.5.1. Kết quả trên cọc L40 – nhám 

 
 

Hình 4. 10: Quan hệ độ lún  - Tần số, Biến dạng cọc L40 (Nhám)  

  

Hình 4. 11: Quan hệ độ lún  - Biến dạng cọc L40 (Nhám) 

Nhận xét: Trên đồ thị tương quan Độ lún - Tần số rung của cọc bắt đầu từ tần 

số đến 18Hz cọc có tốc độ lún chậm. Tuy nhiên tại tần số 20- 25Hz cọc bắt đầu có 

tốc độ lún cao từ 4 - 10mm. Tại tần số 28Hz cả hệ thống bắt đầu có dao động ngang 

mạnh và xu thế phá hoại đầu cọc. Biểu đồ P - S cho kết quả biến dạng mũi cọc khi 

có dao động rung mạnh biến dạng sẽ trở về 0, sức chịu tải mũi sẽ bị mất. Đầu cọc 

(SG0) biến dạng nén tăng mạnh và chuyển qua biến dạng kéo tại 28Hz. SG0 đầu cọc 

có biến dạng lớn nhất, tại thời điểm lún 2mm biến dạng gấp 4 lần mũi cọc (SG2). Tại 
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tần số 20Hz cọc bắt đầu có độ lún tăng lên biến dạng chậm lại. Tại vị trí mũi cọc 

(SG2) tuy độ lún gia tăng nhưng biến dạng không tăng. 

 
 

Hình 4. 12: Quan hệ độ lún – Biến dạng theo các tần số khác nhau 

Tại tần số 25Hz vị trí SG0 đầu cọc có biến dạng lớn nhất, tại thời điểm lún 

5mm biến dạng lệch nhau từ 100(µε) so với 544(µε),  gấp 5 lần mũi cọc(SG2). Tại 

tần số 28Hz dao động rất mạnh tại vị trí đầu cọc. Độ lún tăng chậm tuy nhiên SG0 có 

giá trị dương khi cọc bị dao động xảy ra kéo nén đồng thời gây uốn đầu cọc chịu kéo. 

Tại vị trí SG1 thân cọc biến dạng về 0 và có xu thế trở về tình trạng bị kéo.  

  

Hình 4. 13: Biểu đồ Độ lún – Sức kháng cọc L40 

Sức kháng mũi đơn vị gia tăng theo chiều sâu và tương đối ổn định từ tần số 

15Hz  đến tần số 25Hz. Từ tần số 26Hz độ lún tăng nhanh nhưng sức kháng bị suy 

giảm mạnh. Bắt đầu tần số 28Hz dao động rất mạnh làm cho cọc bị kéo nén liên tục 
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nên sức kháng mũi tăng giảm đột ngột. Đây là cơ chế phá hoại mũi cọc khi lực nén 

trùng với sóng ứng suất gây ra lực nén tăng gấp đôi tại đầu cọc theo nguyên lý PDA 

của lý thuyết truyền sóng ứng suất. Biểu đồ S - Fs0, Fs1 Độ lún - lực ma sát đơn vị  

biểu thị biến dạng của cọc trên từng vị trí SG theo độ lún ứng với các dải tần số khác 

nhau. Tại thân cọc (SG1) luôn bị nén. Tuy nhiên tại đoạn mũi cọc khi có dao động 

rung mạnh biến dạng sẽ trở về 0, sức chịu tải mũi sẽ bị mất. Vị trí đầu cọc (SG0) biến 

dạng nén tăng mạnh và chuyển qua biến dạng kéo rất nhanh khi đài cọc dao động tại 

tần số 28Hz. 

  

Hình 4. 14: Biểu đồ Độ lún –  Tỉ lệ Sức kháng cọc L40 

Biểu đồ S - Fs0, Fs1 - q_p  Độ lún - Lực ma sát đơn vị - Sức kháng mũi đơn 

vị cho thấy sự tương quan Fs0, Fs1 từ tần số 15Hz đến 25Hz. Sức kháng mũi suy 

giảm khi độ lún tăng đột ngột ứng với tần số 25 - 28Hz. Fs0, Fs1 gia tăng theo chiều 

sâu ổn định từ tần số 15Hz  đến tần số 25Hz. Tại thân cọc (SG1) luôn bị nén, tại đoạn 

mũi cọc khi có dao động rung mạnh biến dạng sẽ trở về 0, sức chịu tải mũi sẽ bị mất. 

Vị trí đầu cọc (SG0) biến dạng nén tăng mạnh và chuyển qua biến dạng kéo rất nhanh 

khi đài cọc dao động tại tần số 28Hz. Tại đây ma sát đơn vị thay đổi bắt đầu suy giảm 

biến thành ma sát âm tương tự như cọc chịu kéo. 
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Hình 4. 15: Kết quả phân tích tần số FFT cọc L40 nhám 

Ghi chú: (a): f=15Hz, (b): f=18Hz, (c): f= 20Hz, (d): f=25Hz 

  

Hình 4. 16: Kết quả phân tích FFT cọc L40 nhám tại tần số phá hoại  

Ghi chú: (a): f = 26Hz, (b): f = 28Hz. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 
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Hình 4. 17: Kết quả phân tích tần số FFT cọc L40 trơn 

Ghi chú: (a): f =15Hz, (b): f = 20Hz. 

Kết quả phân tích tần số cho thấy tại tần số 18Hz gia tốc đỉnh đạt 0.0055m/s2. 

Biểu đồ phổ tại tần số 25Hz cho thấy gia tốc đỉnh tăng lên rất nhanh và đạt 0.158m/s2. 

Phân tích theo miền thời gian, tại tần số 26Hz cường độ biến dạng có biên độ biên độ 

tăng nhanh và thay đổi khá nhiễu loạn. Điều này rất khác biệt với cọc trơn khi đáp 

ứng động của cọc với tần số có cường độ thay đổi không nhiều.  

4.5.2. Kết quả trên cọc L50 – nhám 

  

Hình 4. 18: Biểu đồ Độ lún – Tần số cọc L50 

Vị trí đầu cọc SG0 biến dạng lớn luôn gấp khỏang 4 lần biến dạng SG2. Trên 

đồ thị tương quan Độ lún - Tần số tại tần số 20Hz - 22Hz cọc lún nhanh tốc độ lún từ 
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2 - 5mm. Tại tần số 28Hz cọc bị lún mạnh và xuất hiện rung động mạnh trên đài cọc, 

cọc bắt đầu có dao động ngang và xu thế phá hoại gây tụt cọc. Tại vị trí SG2 mũi cọc 

biến dạng tăng và duy trì ổn định. Tuy nhiên tại SG0 đầu cọc biến dạng tăng rất lớn 

khi độ lún mới đạt 2mm. Trị số SG0 lớn gấp 5 lần SG2. Tại tần số 25Hz dao động rất 

mạnh tại vị trí đầu cọc. Độ lún tăng chậm tuy nhiên SG0 có giá trị dương khi cọc bị 

dao động xảy ra kéo nén đồng thời gây uốn đầu cọc. Do dao động của đài cọc ảnh 

hưởng tới biến dạng và cọc chịu kéo. Tại vị trí SG1 thân cọc biến dạng về 0 và có xu 

thế trở về tình trạng bị kéo. 

  

Hình 4. 19: Biểu đồ Độ lún – Biến dạng theo các tần số 25-28Hz cọc L50 

Các đồ thị biểu thị biến dạng của cọc trên từng vị trí SG theo độ lún ứng với 

các dải tần số khác nhau. Biểu đồ f = 28Hz tại thân cọc (SG1) luôn bị nén. Tuy nhiên 

tại đoạn mũi cọc khi có dao động rung mạnh biến dạng sẽ trở về 0, sức chịu tải mũi 

sẽ bị mất. Vị trí đầu cọc (SG0) biến dạng nén tăng mạnh và chuyển qua biến dạng 

kéo rất nhanh khi đài cọc dao động tại tần số 28Hz 
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Hình 4. 20: Biểu đồ Độ lún, Tải trọng – Biến dạng 

Biểu đồ  S -   thân cọc (SG1) luôn bị nén nên trị số biến dạng không đổi 

dấu. Tuy nhiên tại đoạn mũi cọc khi có dao động rung mạnh biến dạng sẽ trở về 0, 

sức chịu tải mũi sẽ bị mất, biến dạng chuyển qua kéo. Trị số biến dạng tăng lên gấp 

8 lần (867(µε)) so với đoạn mũi cọc. Khi tần số đạt tới giá trị 28Hz, biến dạng nhanh 

chóng trở về 0 và chuyển qua chịu kéo đoạn đầu cọc. Quan hệ lực - Biến dạng tại vị 

trí mũi cọc (SG2) biến dạng nhỏ và tuyến tính giai đoạn đầu sau đó phi tuyến. Phần 

đầu cọc có độ biến dạng mạnh xu thế tuyến tính. Đặc biệt giai đoạn cuối có tần số 

28Hz, tại 2 vị trí SG0 và SG2 biến đổi dấu cả về giá trị lực cũng như biến dạng. 

  

Hình 4. 21: Biểu đồ Độ lún – Sức kháng 

Trên biểu đồ Độ lún - Sức kháng mũi đơn vị, giai đoạn đầu sức kháng tăng 

đều ổn định. Tại tần số 20Hz, sức kháng mũi bắt đầu không tăng mặc dù độ lún tăng 
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lên. Bắt đầu tại tần số 28Hz cọc suy giảm sức kháng mũi khi độ lún không tăng. Tại 

vị trí đầu cọc biến dạng tăng nhanh, giai đoạn cuối có sự tương đồng với cọc L40. 

Tại thân cọc (Fs1) luôn bị nén. Điều này khác so với cọc L40 giai đoạn cuối bị kéo 

tại phần thân. Vị trí đầu cọc (SG0) biến dạng nén suy giảm và chuyển qua biến dạng 

kéo rất nhanh khi đài cọc dao động tại tần số 28Hz. Tại Fs0 đoạn mũi cọc khi có dao 

động rung mạnh biến dạng sẽ trở về 0, chuyển qua ma sát âm, sức chịu tải mũi sẽ bị 

mất. Trên biểu đồ Độ lún - Lực ma sát đơn vị - Sức kháng mũi đơn vị, có sự tương 

đồng giữa sức kháng đầu cọc và sức kháng mũi dơn vị, cùng biến đổi về cường độ, 

dấu và về ứng xử theo từng cấp tần số. Do cọc dài nên khi đầu cọc chuyển qua ma sát 

âm thì mũi cọc bắt đầu di chuyển lên và suy giảm sức kháng mũi. 

  

Hình 4. 22: Biểu đồ Độ lún – Tỉ lệ Sức kháng 

Đồ thị Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng mũi, do sức kháng bên 

Fs0, Fs1 có trị số tương đồng theo dọc thân cọc nên tỉ lệ Fs0/q_p và Fs1/q_p gần như 

trùng khớp với nhau. Khi đài cọc có tần số 28Hz. Tại Fs0 đoạn đầu cọc sẽ có dao 

động cùng pha với đoạn mũi, do đó tỉ lệ cùng dấu và mang giá trị dương là +0.86. 

trong khi đó thân cọc có giá trị dương, mũi cọc có giá trị âm lên tỉ số -1.07. 
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Hình 4. 23: Biểu đồ Độ lún – Sức kháng cọc trơn L50 

Độ lún - Sức kháng mũi đơn vị, giai đoạn đầu sức kháng tăng đều ổn định tuy 

chậm hơn so với cọc nhám. Cọc bắt đầu suy giảm và đổi dấu sức kháng tại tần số 

28Hz khi độ lún không tăng. So với cọc nhám, tại độ lún 6mm mới có hiện tượng 

chuyển đổi dấu. Tương quan độ lún và ma sát bên 2 loại Trơn - Nhám tương đương 

nhau. Tại thân cọc (Fs1) luôn bị nén, khác so với cọc L40 giai đoạn cuối bị kéo tại 

phần thân. Tuy nhiên do ma sát phần thân và đất khác nhau nên khi có dao động với 

tần số 28Hz, phần thân gần mũi cọc không có biến đổi mạnh như cọc nhám. Điều này 

xuất hiện tương tự như phần đầu cọc với đường cong biến thiên trơn hơn. 

  

Hình 4. 24: Biểu đồ Độ lún – Tỉ lệ Sức kháng cọc trơn L50 

Biểu đồ Độ lún - Lực ma sát đơn vị - Sức kháng mũi đơn vị, luôn có ứng xử 

tương ứng giữa sức kháng đầu cọc và sức kháng mũi đơn vị. Tuy nhiên phần mũi gia 
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số tăng nhanh hơn. Tương quan Fs0 - q_p đồng biến trên độ lún 5 - 6mm, khi tần số 

phá hoại là 28Hz. Trên đồ thị Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng mũi, 

tương tự như cọc nhám, Fs0, Fs1 có trị số tương đồng theo dọc thân cọc nên tỉ lệ 

Fs0/q_p và Fs1/q_p gần như trùng khớp với nhau. Khi đài cọc có tần số 28Hz, tại Fs0 

đoạn đầu cọc sẽ có dao động cùng pha với đoạn mũi, do đó tỉ lệ cùng dấu và mang 

giá trị dương là +2.17 (+0.86 cọc nhám). Phần thân cọc có giá trị dương, mũi cọc có 

giá trị âm lên tỉ số là -3.4 (-1.07 cọc nhám). 

  

  

Hình 4. 25: Kết quả phân tích tần số FFT cọc L50 nhám 

Ghi chú: (a): f= 20Hz, (b): f= 22Hz, (c): f= 25Hz, (d): f=28Hz 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Hình 4. 26: Kết quả phân tích FFT cọc L50 trơn tại tần số phá hoại. 

Kết quả phân tích cho thấy tại tần số 20-22Hz phân tích theo miền thời gian, cường 

độ biến dạng có biên độ tăng nhanh và thay đổi khá nhiễu loạn. Điều này rất khác 

biệt với cọc trơn L40 khi đạt tần số phá hoại và vớ cọc L50 trơn khi đáp ứng động 

của cọc với tần số có cường độ thay đổi mạnh. Biểu đồ phổ tại tần số 22Hz cho thấy 

cọc trơn gia tốc đỉnh tăng giảm bất thường và đạt tới trạng thái phá hoại so với cọc 

nhám tại tần số 28Hz.  

4.5.3. Kết quả trên cọc L60 – nhám 

   

Hình 4. 27: Biểu đồ Độ lún – Biến dạng cọc L60 nhám 

Trên biểu đồ Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng mũi cho thấy biến 

thiên của Fs0, Fs1 có sự đồng nhất và liên quan đến sức kháng mũi. Tỉ số Fs0/q_p, 

Fs1/q_p trên các tần số là tương đối trùng khít. Tại tần số phá hoại, tỉ lệ Fs0/q_p là 
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26.55, Fs1/q_p là 14.63. Tại tần số 25Hz xuất hiện rung động mạnh trên đài cọc, cọc 

bắt đầu có dao động ngang ngày càng tăng. Đặc biệt độ lún không tiếp tục tăng có xu 

thế phá hoại đầu cọc. Tại vị trí SG0 và SG1 do tải trọng rung cọc mất sức kháng bên 

nên lún rất nhanh, biến dạng rất nhỏ tại tần số 10Hz - 15Hz, tốc độ lún từ 0 - 2,5mm. 

Đặc biệt tại SG2 đầu cọc biến dạng tăng rất lớn 886(µε) khi độ lún mới đạt 2.5mm 

và liên tục biến thiên qua trạng thái kéo - nén. Trên đồ thị tương quan tại tần số 15Hz 

cọc lún nhanh tốc độ lún từ 2 - 4mm. Tại vị trí SG0, do dao động rung nên mũi cọc 

bị kéo, biến dạng - 62(µε), tương tự đầu cọc biến dạng - 750(µε).  

   

Hình 4. 28: Biểu đồ Độ lún – Biến dạng tần số 20-25Hz cọc L60 nhám 

Tại tần số 20Hz, tốc độ lún từ 4 - 5mm, SG0 tiếp tục mất sức chịu tải, SG1 gia 

tăng sức kháng bên. Đặc biệt tại SG2 đầu cọc biến dạng trở về nén tăng rất lớn 

1248(µε) khi độ lún mới đạt 5mm. Trên đồ thị tương quan tại tần số 22Hz cọc giảm 

độ lún đột ngột mà gia tăng biến dạng. Sức chịu mũi tiếp tục bị mất. Ma sát bên suy 

giảm tại vị trí SG1. Phần đầu cọc gần đài, dao động rung tăng lên nên biến dạng có 

trị số lớn nhất + 671(µε) chuyển qua biến dạng - 312(µε). Sau khi nhập thông số 

tương ứng với tần số 25Hz, kết quả tương tự như tại tần số 22Hz. Đầu cọc gần đài 

dao động rất mạnh nên xu thế phá hoại đầu cọc diễn ra. Lúc này độ lún không tăng 

mà chuyển qua biến dạng tăng đột biến, toàn bộ hệ thống bị dao động mạnh gây phá 

hoại đầu cọc. 
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 Những kết quả thí nghiệm được tổng hợp trình bày tiếp theo cho thấy cọc có 

L/D lớn, sự thay đổi biến dạng trên toàn cọc nên sức kháng mũi biến đổi rõ rệt không 

còn ổn định như thí nghiệm nén tĩnh. Fs1 ma sát đơn vị thân cọc biến thiên không 

nhiều, trong khi Fs0 ma sát đoạn đầu cọc gia tăng và biến thiên mạnh với trị số - 

0.38kgf/mm2 đến trị số - 0.33kgf/mm2. Do ảnh hưởng tần số rung nên xuất hiện các 

trạng thái kéo, nén, uốn liên tục thay đổi trên toàn bộ thân cọc. 

  

Hình 4. 29: Biểu đồ Độ lún – Biến dạng - Sức kháng 

  

Hình 4. 30: Biểu đồ Độ lún – Tỉ lệ Sức kháng 
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Hình 4. 31: Kết quả phân tích tần số FFT cọc L60 nhám 

Ghi chú: (a): f= 15Hz, (b): f= 20Hz, (c): f= 22Hz, (d): f=22Hz (cọc mất sức chịu tải) 

Kết quả phân tích phổ tần số cho thấy ngay tại tần số 15Hz gia tốc đỉnh đạt 

0.085m/s2. Biểu đồ phổ tại tần số 20Hz cho thấy gia tốc đỉnh tăng lên rất nhanh và 

đạt 0.8m/s2. Phân tích miền thời gian cho thấy tại tần số 22Hz, cường độ biến dạng 

có biên độ tăng nhanh và thay đổi mạnh. Điều này rất khác biệt với cọc L50 nhám có 

tần số đạt 1.36m/s2 khi đạt tần số phá hoại tại f=28Hz. Biểu đồ phổ tại tần số 22Hz 

cho thấy cọc L60 gia tốc đỉnh tăng giảm bất thường và đạt tới trạng thái phá hoại khá 

nhanh so với cọc nhám tại tần số 28Hz.  

  

(c) (d) 

(a) (b) 
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4.5.4. Kết quả trên cọc L60 – trơn 

  

Hình 4. 32: Biểu đồ Độ lún – Tần số, Biến dạng cọc L60 trơn 

Tại tần số 25Hz xuất hiện độ lún mạnh. Tại tần số 26Hz cọc có chuyển vị 

ngang mạnh và xuất hiện tốc độ lún mạnh. Cọc bị lún 4mm và mất sức chịu tải. Trên 

biểu đồ S - , trị số SG2 đầu cọc biến dạng tăng rất lớn 2229(µε) khi độ lún mới đạt 

2mm và liên tục biến thiên. Tại tần số 26Hz biến dạng lớn nhất là 2229(µε) và giảm 

dần độ biến thiên. Tại vị trí SG0 biến dạng rất nhỏ tại tần số 25Hz, tại tần số tiếp theo, 

mũi cọc bắt đầu có thay đổi trị số tương ứng với sự thay đổi của phần thân SG1 từ vị 

trí có độ lún 7 - 13mm. 

  

Hình 4. 33: Biểu đồ Độ lún – Sức kháng cọc L60 trơn 

Trong biểu đồ Độ lún - Sức kháng mũi đơn vị, ta thấy tại độ lún S = 0.5D = 

8mm, có sự biến thiên rất tương quan với biến dạng tần số 26Hz. Sức kháng mũi tăng 

lên (22.15kgf/mm2 ) so với cọc nhám (11.23kgf/mm2 ). 
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Hình 4. 34: Biểu đồ Độ lún – Tỉ lệ sức kháng 

Trên biểu đồ S-Fs0, Fs1- q_p, trị Fs0 ma sát đoạn mũi biến đổi chậm, đến độ 

lún S = 0.5D = 8mm bắt đầu đổi dấu và suy giảm dần.  Trên biểu đồ S - Fs/q_p tại 

tần số 10Hz, ngay tại độ lún 1mm, tỉ lệ Fs0/q_p là +5.14, Fs1/ q_p là -2.34. Tại các 

tần số tiếp theo, biến thiên của Fs0, Fs1 có sự đồng nhất và liên quan đến sức kháng 

mũi nên tỉ số Fs0/q_p, Fs1/q_p tương đối trùng khít suốt quá trình thí nghiệm. 

  

Hình 4. 35: Biểu đồ Độ lún – Biến dạng theo các tần số 10-15Hz 
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Hình 4. 36: Biểu đồ Độ lún – Biến dạng theo các tần số 20-22Hz 

Tại tần số 20Hz, biến dạng có trị số 253(µε) và đạt 370(µε) tại 22Hz khi cọc 

lún 4.5mm. Tuy nhiên, biến dạng phần đầu cọc đã rất lớn đạt 1931(µε) ở tần số 10Hz 

và đạt 2289(µε) tại tần số 22Hz khi lún mới có 3mm. Biến dạng cọc trơn tăng lên + 

2104 (µε) chuyển qua biến dạng -198(µε), so với trị số + 671(µε) (cọc nhám)   - 

312(µε) (cọc nhám). 

  

Hình 4. 37: Biểu đồ Độ lún – Biến dạng tại tần số phá hoại 

 Trên đồ thị tương quan tại tần số 25Hz độ lún chậm, gia tăng biến dạng quanh 

trị số +1069(µε)  đến + 2220(µε). Sức chịu mũi tiếp tục bị suy giảm.Tại tần số 26Hz 

cọc giảm độ lún đột ngột, biến dạng có tăng lên + 2271(µε)  nhưng biên độ biến dạng 

nhỏ lại. Thân cọc Biến dạng SG1 chuyển qua trị số khác dấu với đầu cọc SG1. 
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Kết quả phân tích (a): f= 15Hz, (b): f= 20Hz, (c): f= 22Hz, (d): f=26Hz, cho 

thấy tại tần số 22Hz phân tích theo biểu đồ phổ tại tần số gia tốc đỉnh tăng lên rất 

nhanh và đạt 0.85m/s2. Trong đó cường độ biến dạng có biên độ tăng nhanh và thay 

đổi khá nhiễu loạn. Điều này rất khác biệt với cọc trơn L40 khi đạt tần số phá hoại và 

với cọc L50 trơn khi đáp ứng động của cọc với tần số có cường độ thay đổi mạnh. 

Biểu đồ phổ tần số f=26Hz cho thấy cọc L60 trơn gia tốc đỉnh không tăng giảm bất 

thường và đạt tới trạng thái phá hoại khá nhanh đạt cường độ rất cao là 4.86m/s2 so 

với cọc L60 nhám là 0.89m/s2 tại tần số 28Hz. Cường độ biến đổi phân tích trên miền 

thời gian cọc L60 trơn biến đổi mãnh liệt, tương ứng với gia tốc tăng gấp 4 lần so với 

cọc L60 nhám. 

  

  

Hình 4. 38: Kết quả phân tích tần số FFT cọc L60 trơn 

 

(c) (d) 

(a) (b) 
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4.6. Một số hình ảnh thí nghiệm 

  

Hình 4. 39: Hình ảnh kết nối các thiết bị thí nghiệm [3] 

Ghi chú: (a): Mặt bên hệ thống tạo tải trọng rung. (b): Sơ đồ kết nối đầu đọc gia tốc  

  

Hình 4. 40: Hình ảnh các màn hình hiển thị - Điều khiển thí nghiệm 

Ghi chú: (a): Hệ thống màn hình điều khiển – Hiển thị. (b): Màn hình hiển thị các 

thông số ứng sử động của hệ thống. 

Do tôn trọng các điều kiện cài đặt trong phần mềm tính toán sử lý kết quả số 

liệu thí nghiệm cũng như trong chương trình đo, NCS vẫn để đơn vị đo theo một số 

các cài đặt trên thiết bị không theo hệ SI. Để tiện theo dõi trong quá trình xem xét các 

kết quả thí nghiệm, NCS lập bảng chuyển đổi các đại lượng theo hệ SI. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Bảng 4. 1: Bảng chuyển đổi các đại lượng tính toán. 

Stt Đại lượng 
Ký 

hiệu 
Chuyển đổi 

1  Trọng lượng thể tích 

  
 1kgf/m3 = 10N/m3 

 1Tf/m3 = 10KN/m3 

 kN  = 1000N; 1Tf = 10KN 

 N  = 1kgf = 10N = 1kg.m/s2 

2  

Áp suất, Ứng suất 

(Lực / diện tích) 

 

 Pa  = 1N/m2 

   1kgf/m2 = 10N/m2 = 10Pa 

   1kgf/cm2 = 9,81.104N/m2 = 0,1MN/m2 

3  Tần số (chu kỳ/giây )  Hz  = 1s-1 

4.7. Kết luận 

 Như vậy, với hệ thống mô hình được thiết kế, NCS tiến hành các thí nghiệm 

nén tĩnh đồng thời với tải trọng động tác dụng để nghiên cứu ứng xử của cọc với các 

mối quan hệ tương hỗ giữa đầu cọc - mũi cọc - thân cọc và nhận thấy: 

1) Tương quan giữa Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng mũi cho thấy 

tỉ lệ tương đối là đồng nhất suốt quá trình thí nghiệm nén. Tỉ số Fs0/q_p cho thấy 

mức độ phân bố của sức kháng bên phần thân gần đầu cọc rất lớn. Tuy nhiên với tỉ 

số Fs1/q_p mức độ phân bố cho sức kháng bên đoạn gần mũi cọc tương đối nhỏ. Quá 

trình hình thành phát triển, sự phân bố, phân bố lại sức kháng theo chiều dài cọc với 

L/D khác nhau được xem xét. Với L/D>25, cọc xuất hiện mô men uốn gây phá hoại 

cục bộ và phá hoại tổng thể dọc theo thân cọc tại vị trí có nội lực lớn.  

2) Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số lên cọc cho thấy: Khi thí nghiệm nén tĩnh 

sức chịu tải cọc có xu thế giảm xuống. Sức chịu tải giảm do bởi một số nguyên nhân 

như do uốn dọc chứ không phải do tụt cọc và dẫn đến phá hoại. Theo nhiều nghiên 

cứu đã chứng minh, khi cọc dài dẫn đến bị xiên, bị uốn, gẫy, ảnh hưởng tới độ lún, 

sức chịu tải. 
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3) Nghiên cứu các loại cọc có L/D và độ nhám khác nhau giúp NCS có cái nhìn 

tổng quan về sức chịu tải cọc khi chịu tải tĩnh và tải động. Mối quan hệ của Độ lún 

cọc ứng với tần số khác nhau; Trị số Độ lún - Biến dạng; Quan hệ Độ lún - Sức kháng 

mũi đơn vị - Ma sát bên đơn vị; Quan hệ Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng 

mũi theo độ sâu cọc khác nhau cho thấy với tần số cụ thể thì tỉ lệ L/D sẽ ảnh hưởng 

rõ rệt nhất đến sức chịu tải. 

4) NCS nhận thấy, với tần số bắt đầu 15Hz đến 20Hz, biến dạng của straingages 

phần thân cọc và mũi cọc có dao động nhỏ, biến dạng tại gần đài cọc có biến đổi trị 

số lớn. Từ tần số 22Hz cho đến 28Hz, biến dạng có trị số tuyệt đối cao diễn tả ứng 

xử khi chịu tần số dao động. Dịch chuyển qua vị trí cân bằng của đài cọc tăng lên 

nhanh chóng dẫn đến phá hoại ma sát bên. 

5) Với cọc L50 nhám, biểu đồ  S -   trị số biến dạng tại vị trí đoạn đầu cọc 

(SG0) lớn, biến dạng nén tăng mạnh. Trị số tăng lên gấp 8 lần (867(µε)) so với đoạn 

mũi cọc. Khi tần số đạt tới giá trị 28Hz, biến dạng nhanh chóng trở về 0 và chuyển 

qua chịu kéo đoạn đầu cọc. Cọc L50 trơn, Độ lún - Sức kháng mũi đơn vị bắt đầu suy 

giảm và đổi dấu sức kháng tại tần số 28Hz khi độ lún không tăng. So với cọc nhám, 

tại độ lún 6mm mới có hiện tượng chuyển đổi dấu. Tương quan độ lún và ma sát bên 

2 loại Trơn - Nhám tương đương nhau. Do ma sát phần thân và đất khác nhau trong 

2 loại cọc nên khi có dao động với tần số 28Hz, phần thân gần mũi cọc không có biến 

đổi mạnh như cọc nhám. 

6) Kết quả phân tích phổ tần số cọc trơn có gia tốc đỉnh tăng lên rất nhanh so với 

cọc nhám. Biểu đồ phổ tần số f=26Hz cho thấy cọc L60 trơn gia tốc đỉnh không tăng 

giảm bất thường và đạt tới trạng thái phá hoại khá nhanh đạt cường độ rất cao là 

4.86m/s2 so với cọc L60 nhám là 0.89m/s2 tại tần số 28Hz. Cường độ biến đổi phân 

tích trên miền thời gian cọc L60 trơn biến đổi mãnh liệt, tương ứng với gia tốc tăng 

gấp 4 lần so với cọc L60 nhám.  
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Chương 5.  

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH  

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CHO THỰC TẾ. 

5.1. Mối quan hệ biến dạng sức kháng cọc đối với tần số. 

Từ kết quả thí nghiệm, NCS chỉ chọn ra một số các dữ liệu ứng với các tần số 

tăng dần 10 Hz đến 28Hz để thể hiện trên biểu đồ. NCS nghiên cứu ứng sử động của 

cọc trên suốt chiều dài dọc theo thân cọc trên các loại cọc có L/D khác nhau được 

tổng hợp phân tích. 

   

Hình 5. 1: Biểu đồ quan hệ Tần số - Biến dạng cọc L/D khác nhau. 

  Xem xét mối Quan hệ Tần số - Biến dạng, NCS nhận thấy tại đầu đo biến dạng 

SG0 đầu cọc, toàn bộ cọc L60 bị kéo trong quá trình chịu tải động. Với cọc L40, L50, 

vị trí đầu đo biến dạng SG0 bị nén và chỉ thay đổi trạng thái khi đạt tần số phá hoại 

26 - 28 Hz. Với vị trí tại đầu đo biến dạng SG1 thân cọc, NCS nhận thấy cọc L60 bị 

biến đổi mạnh trong toàn bộ qua trình gia tải động. Cọc L40, L50, vị trí đầu đo biến 

dạng biến đổi tương đối đồng nhất khi đạt tần số phá hoại 26 - 28 Hz. 

Trên Hình 5.2, biểu đồ Tần số - Biến dạng, kết quả đầu đo biến dạng vị trí tại 

SG2 mũi cọc, NCS nhận thấy cọc L40, L50, biến dạng SG2 biến đổi đồng nhất từ 10 

- 25Hz.  Cọc L60 vị trí đầu đo biến dạng tại SG2 mũi cọc biến đổi mạnh khi tần số 

15 - 22Hz. Kết quả trên biểu đồ sức kháng mũi cho thấy Quan hệ Tần số -  q_p, với 

cọc L40, L50 bị nén sức kháng mũi tăng đều và chỉ thay đổi trạng thái khi đạt tần số 

phá hoại 25 - 28 Hz.  Riêng cọc L60 biểu đồ sức kháng mũi cho thấy tương quan Tần 
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số - Biến dạng -  Sức kháng mũi q_p liên hệ chặt chẽ, mất sức chịu tải mũi trong toàn 

bộ quá trình gia tải động, đặc biệt biến dạng tại tần số f= 20Hz. 

  

Hình 5. 2: Biểu đồ tương quan Tần số - Biến dạng SG2, Sức kháng mũi q_p. 

  

Hình 5. 3: Biểu đồ tương quan Tần số - Tỉ lệ sức kháng. 

  Trên biểu đồ, tỉ lệ Fs0/Sức kháng mũi đơn vị cọc L40, L50 khá tương đồng. 

Cọc L60 có tỷ lệ Fs0/q_p dương từ đầu cho tới tần số 20Hz, sau đó đổi dấu và đạt 

cực đại tại tần số 25Hz. Tại đoạn mũi cọc, tỉ lệ Fs1/Sức kháng mũi đơn vị L40, L50 

khá tương đồng. Tuy nhiên cọc L60 có tỷ lệ Fs1/q_p trái dấu với q_p từ đầu cho tới 

tần số 20Hz, sau đó đổi dấu có cùng giá trị như cọc L40, L50 và đạt cực đại tại tần số 

25Hz. 

5.2. So sánh kết quả thí nghiệm các cọc L/D khác nhau 

NCS tổng hợp kết quả thí nghiệm so sánh phân tích tỉ lệ L/D của các cọc với 

các đáp ứng khác nhau theo tần số trong quá trình thí nghiệm. 
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Hình 5. 4:  Biểu đồ Độ lún - Sức kháng mũi cọc nhám 

Tại 26Hz cọc L40 trị số q_p bị suy giảm mạnh. Tại 28Hz đáp ứng mũi cọc với 

tần số làm cho sức kháng mũi tăng đột ngột. Lực nén trùng với sóng ứng suất gây ra 

sức kháng tăng mạnh theo cơ chế phá hoại mũi cọc. Cọc L50 có q_p khá ổn định và 

mất sức chịu tải tại độ lún S = 5mm. 

  

Hình 5. 5: Biểu đồ Độ lún - Sức kháng bên cọc nhám 

Cọc L50 Fs1 tại độ lún 5mm gia tăng ngược với sức kháng đoạn đầu cọc Fs0. 

Tại cọc L40 biến đổi tương đồng giữa 2 Fs0, Fs1 và có xu thế giống Fs0 cọc L50. 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

Đ
ộ

 lú
n

 (
m

m
)

Sức kháng mũi đơn vị (kgf/mm2)

S - q_p (L40)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00

Đ
ộ

 lú
n

 (
m

m
)

Sức kháng mũi 
đơn vị (kgf/mm2)

S - q_p (L50)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

-0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30

Đ
ộ

 lú
n

 (
m

m
)

Lực ma sát 
đơn vị (kgf/mm2)

S - Fs0, Fs1 (L50)

Fs0

Fs1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

-0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40

Đ
ộ

 lú
n

 (
m

m
)

Lực ma sát đơn vị (kgf/mm2)

S - Fs0, Fs1 (L40)

Fs0

Fs1



121 

 

  

Hình 5. 6: Biểu đồ Độ lún – Tỉ lệ Sức kháng bên/ Sức kháng mũi cọc nhám 

  Tương quan S - Fs/q_p khá đồng nhất, tuy nhiên tại tần số phá hoại tỉ lệ Fs/q_p 

thay đổi khác nhau và đổi dấu với cọc L50. Cọc L40 tỉ số chuyển sang âm do 2 đại 

lượng Fs0 và q_p khác dấu. 

  

Hình 5. 7: Biểu đồ Độ lún – Sức kháng bên, Sức kháng mũi cọc nhám 

Tại trục q_p trị số tăng dần và cọc L40 đạt giá trị cực đại 6kGf/mm2 tại độ lún 

11mm. Cọc L50, q_p có giá trị + 2kGf/mm2
 chuyển qua - 2kGf/mm2

 khi độ lún mới 

đạt 6mm. 
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5.3. So sánh kết quả thí nghiệm các cọc có độ nhám khác nhau 

  

Hình 5. 8: Biểu đồ Độ lún - Sức kháng mũi cọc L50 

Cọc có sức kháng khá tương đồng, tuy nhiên tại tần số phá hoại, phân bố sức 

kháng mũi cọc nhám thay đổi khá đột ngột so với cọc trơn biến đổi đồng nhất hơn. 

  

Hình 5. 9: Biểu đồ Độ lún - Sức kháng bên cọc L50 

Sức kháng bên phân bố Fs1 biến đổi khá tương đồng trong suốt quá trình chịu 

tải trọng động. Tại độ lún 6mm cọc nhám phân bố Fs1 biến đổi mạnh hơn. 
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Hình 5. 10: Biểu đồ Độ lún - Sức kháng mũi, Sức kháng bên cọc L50 

Tại tần số phá hoại tương ứng độ lún 6mm, tương quan Độ lún - Sức kháng 

mũi, Sức kháng bên cọc nhám biến đổi rõ hơn so với cọc trơn. 

  

Hình 5. 11: Biểu đồ Độ lún – Tỉ lệ Sức kháng bên/mũi cọc L50 

Tỉ số Fs1/q_p của cọc nhám có trị số nhỏ (-1.07), cọc trơn lớn hơn 3 lần (-

3.40). Cọc nhám trị số Fs1/q_p (+0.86) nhỏ hơn cọc trơn (+2.17). 
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5.4. So sánh mối quan hệ Độ lún - Tần số các cọc trơn 

NCS xem xét mối quan hệ tần số với độ lún cọc trong suốt quá trình gia tải, 

thiết lập các tương quan đối với cọc trơn theo các tỉ số L/D khác nhau. 

 

Hình 5. 12: Đồ thị tương quan 

Độ lún - Tần số (cọc trơn) 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 5. 1: Phương trình tương quan Độ lún – Tần số cọc trơn 

STT Loại cọc L/D Phương trình tương quan 

1   L40 20 S = 16.592ln(f) - 36.313. 

2 L50 25 S = 18.69ln(f) - 41.02. 

3 L60 30 S = 0.0568f2 - 1.558f + 10.405. 

 

Trong đó: S là độ lún (mm); f là tần số (Hz) 

5.5. So sánh mối quan hệ Độ lún - Tần số các cọc nhám 

Nghiên cứu kết quả thí nghiệm tổng hợp, xem xét quan hệ tần số với độ lún 

cọc trong suốt quá trình gia tải để thiết lập tương quan theo các tỉ số L/D. 
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Bảng 5. 2: Phương trình tương quan Độ lún – Tần số cọc nhám 

STT Loại cọc L/D Phương trình tương quan 

1 L40 20 S = 16.176ln(f) - 44.182 

2 L50 25 S = 4.7084ln(f) - 10.802 

3 L60 30 S = 4.4045ln(f) - 8.6904 

 

 

Hình 5. 13: Đồ thị tương 

quan Độ lún - Tần số (cọc 

nhám)  

 

 

 

 

 

NCS nhận thấy đối với cọc trơn, cọc L40 và L50 có tương quan gần nhau. Đối 

với cọc nhám, cọc L60 và L50 có mối quan hệ khá đồng dạng. 

5.6. Nghiên cứu Lực - Biến dạng thân cọc khi chịu tần số phá hoại. 

NCS thiết lập các đồ thị dựa trên dữ liệu các cọc L40, L50, L60, kết quả chọn 

lấy tại thời điểm độ lún 6mm là thời điểm cọc bị mất sức chịu tải để so sánh phân 

tích. Lập phương trình hồi quy từ đường TRENDLINE trong phần mềm 

EXCEL theo phương pháp bình phương cực tiểu để thể hiện sự phụ thuộc của 

biến dạng vào lực tác dụng trên đầu cọc. 
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Hình 5. 14: Kết quả Lực – Biến dạng 

đầu cọc tại tần số phá hoại 

Hình 5. 15: Kết quả Lực – Biến dạng 

thân cọc tại tần số phá hoại 

  

Hình 5. 16: Kết quả Lực – Biến dạng 

mũi cọc tại tần số phá hoại 

Hình 5. 17: Kết quả Lực – Sức kháng 

ma sát đầu cọc tại tần số phá hoại 

 

Tại vị trí SG0 đầu cọc theo kết quả thí nghiệm Chương 4, biến dạng đầu cọc 

L40 khá lớn và chịu nén. Trong khi đó cọc L50 lực nén suy giảm và chuyển qua chịu 
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kéo. Cọc L60 chuyển qua hoàn toàn chịu kéo và tải trọng suy giảm mạnh so với cọc 

L40. Phương trình tương quan Lực - Biến dạng: S = 0,3576P2 - 134,69P + 12475 

Tương tự, tại vị trí SG1 thân cọc, phương trình tương quan Lực - Biến dạng: 

S = 0.0074P2 - 0.7351P + 71.857. 

Vị trí SG2 mũi cọc theo kết quả thí nghiệm Chương 4, biến dạng đầu cọc L40, 

L50 khá tương đồng. Cọc L60 chuyển qua hoàn toàn chịu kéo. Quan hệ Lực - Biến 

dạng có phương trình tương quan: S = 0.4831P2 - 200.71P + 20602 

 Trong đó:  S là biến dạng (), F là sức kháng ma sát đơn vị (kGf/mm2), P là 

lực (kGf). 

 Kết quả tính toán các tương quan Lực – Biến dạng cho thấy mức độ tin cậy 

của việc thống kê với hệ số tương quan cho 3 loại cọc là R2 = 1. Tương quan biến 

dạng theo từng vị trí cọc khi chịu động xác định từ thí nghiệm nén tĩnh thông qua trị 

số lực tác dụng dọc trục của đất cát TP. HCM. 

Tại đoạn Fs0 sức kháng ma sát đơn vị, phương trình tương quan: F = 0.0002P2 

- 0.0611P + 5.6599 

Theo Hình 5.18 đến Hình 5.21, Fs1 ma sát đơn vị, phương trình tương quan: 

F = - 0.0002P2 + 0.0913P - 9.3687 

Tại đầu cọc SG0, quan hệ Lực – Tỉ lệ Fs0/Sức kháng mũi có phương trình 

tương quan: Fs0/Q_p = -0.0002P2 + 0.1017P - 11.608 

Mối quan hệ Lực - Sức kháng mũi tại mũi cọc có phương trình tương quan: F 

= 0.0047P2 - 1.9539P + 200.56 

- Mũi cọc quan hệ Lực - tỉ lệ Fs1/Sức kháng mũi có phương trình tương quan: 

Fs1/Q_p = 0.0004P2 - 0.147P + 15.264 
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Hình 5. 18: Kết quả Lực – Sức 

kháng ma sát thân cọc 
 

 

 

 

Hình 5. 21: Lực – Tỉ lệ Fs1/Sức kháng 

mũi 

Trong đó:  S là biến dạng (); F là sức kháng ma sát đơn vị (kGf/mm2); P là 

lực ép (kGf); Fs0 là sức kháng ma sát đoạn đầu cọc (kGf); Fs1 là sức kháng ma sát 

đoạn thân cọc (kGf);  q_p là sức kháng mũi (kGf). Các phương trình tương quan Lực 

- Sức kháng mũi, Lực - Tỉ lệ Sức kháng bên/Sức kháng mũi có hệ số tin cậy R2 = 1. 

Như vậy, giá trị sức kháng, tỉ lệ sức kháng được xác định thông qua trị số lực tác 

dụng dọc trục. Ngưỡng tần số được nghiên cứu trong thí nghiệm từ 10Hz trở lên. 
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Hình 5. 19: Lực – Sức kháng mũi 

Hình 5. 20: Lực – Tỉ lệ Fs0/Sức 

kháng mũi 
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5.7. Phân tích lộ trình ứng suất nền đất khi chịu tải trọng động. 

NCS thiết lập các mối liên hệ ứng suất – biến dạng trong lộ trình gia tải động 

để nghiên cứu lộ trình ứng suất nền đất xung quanh cọc. NCS xem xét sử dụng các 

kiến thức cơ học đất tới hạn để giải thích cơ chế hình thành, gia tăng sức chịu tải và 

quá trình suy giảm sức chịu tải cọc lên cọc. 

 

 

Hình 5. 22: Lộ trình ứng suất nền đất xung quanh cọc khi chịu tải động 

  Trong suốt quá trình thí nghiệm, cọc được gia tải tới 100%PTK. Áp tải trọng 

động theo từng cấp tần số, nền đất xung quanh cọc đi theo lộ trình ứng suất 1-2. Nền 

đất được nén chặt, thể tích giảm, do đó góc ma sát tăng. Phân tố đất đi trong miền 

đàn hồi, lộ trình ứng suất nằm dưới đường CSL tức là nằm bên trong không gian ứng 
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suất. Trong không gian 3 chiều thể tích v, ứng suất q, p, đất bị nén lại và đi theo các 

lộ trình thoát nước. 

Do hiệu ứng đầm chặt khi chịu tải trọng rung, đất bị nén chặt lại đạt đến góc 

ma sát đỉnh tại điểm 3. Khi đài cọc chịu tần số kích thích đạt đến giá trị tới hạn, nền 

đất giãn nở, trong lộ trình ứng suất đọan 3-4 v tăng lên nhưng p’ giảm. Góc ma sát 

trong cực đại  giữa cọc – đất và trong vùng nền xung quanh bắt đầu suy giảm chỉ 

còn lại góc ma sát huy động. Thân cọc và mũi cọc bị suy giảm sức kháng dẫn tới cọc 

bị mất sức chịu tải và độ lún tăng lên rất nhanh. 
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Hình 5. 23: Lộ trình ứng suất đất trong không gian 3 chiều  
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Xét lộ trình phân tố đất khi chịu tải trọng nén trong lộ trình gia tải động. Trong 

không gian 3 chiều thể tích v, ứng suất q, p, đất bị nén chặt theo quy trình nén tĩnh. 

Lộ trình ứng suất của lớp cát cố kết thường, cứ mỗi lần gia tải vượt qua áp lực tiền cố 

kết (ngưỡng dẻo) rồi giảm tải, tại áp lực vừa dỡ tải trở thành áp lực tiền cố kết mới 

tức là ngưỡng dẻo mới.  

Quá trình áp tải trọng động, nền đất đạt đến trạng thái tới hạn. Lộ trình ứng 

suất đi theo đường 2-3. Khi nền đất chịu tần số f  phá hoại, lộ trình ứng suất đi theo 

đường 3-4. Lúc này sức chống cắt suy giảm, thể tích khối đất xung quanh cọc nở ra, 

giảm độ chặt, ma sát cọc - đất giảm nên sức chịu tải cọc giảm xuống nhanh. 

5.8. Tính toán áp dụng kết quả nghiên cứu cho cọc trong thực tế 

5.8.1. Các thông số tính toán tỉ lệ cho cọc trong thực tế 

Như đã phân tích trong Chương 3 NCS lựa chọn cọc tròn thực tế kích thước D = 

400mm.  Với cọc mô hình D = 16mm, tỉ lệ 1/25  tương ứng với NCS lập bảng tính 

tìm các thông số trong thực tế . 

Bảng 5. 3:  Thông số tính toán cho các đại lượng thực tế 

Đại lượng 
Đơn 

vị 

Nguyên 

mẫu 

Hệ số tỉ 

lệ (1:25) 
Hệ số 

Thông số 

thí 

nghiệm 

Thông số 

thực tế  

(1) (2) (3) (4) (5)=(4) (6) (7)=(6)/(5) 

Đường kính mm 1 0.04 0.04 16           400  

Thời gian 

(minute-phút) 
m 1 (1/25)1/2 0.2 6             30  

Tần số Hz 1 (1/25)-1/2 5 25               5  

Chiều dài mm 1 0.04 0.04 480       12,000  

Độ lún mm 1 0.04 0.04 1             25  
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5.8.2. Thiết lập tỉ lệ thực cho tương quan Độ lún - Tần số cọc trơn.  

Cọc có L/D = 20; S = 16.592ln(f) - 36.313, theo tính toán thông số thực tế, độ 

lún nhân cho 25 và tần số chia cho 5.  Suy ra: 25(S) = 16.592ln(f/5) - 36.313. Thay 

S, f vào các phương trình tương quan thu được các phương trình tương quan của cọc 

trong thực tế: 

Bảng 5. 4: Phương trình tương quan Độ lún – Tần số cọc trơn thực tế 

STT L/D Phương trình tương quan 

1 20 S = 0.66lnf – 2.51 

2 25 S = 0.75lnf – 2.5 

3 30 S = 0.0009f2 – 0.012f + 0.416 

 

NCS nhận thấy phương trình tương quan cho cọc L/D = 20 và 25 khá tương 

đồng, trong khi cọc L/D = 30 có sự thay đổi khá khác biệt trong biểu thức toán học. 

Xem xét điều này đã phản ánh khá rõ trong các biểu đồ khi so sánh kết quả thí nghiệm 

Chương 4 và phân tích Chương 5. 

5.8.3. Thiết lập tỉ lệ thực cho tương quan Độ lún - Tần số cọc nhám.  

Bảng 5. 5: Phương trình tương quan Độ lún – Tần số cọc nhám thực tế 

STT L/D Phương trình tương quan 

1 20 S = 0.65lnf – 2.81 

2 25 S = 0.19lnf – 0.73 

3 30 S = 0.17lnf – 0.62 

 

Trong đó: S là độ lún thực tế (mm); f là tần số trong thực tế (Hz) 

Xét phương trình tương quan cho cọc L/D = 25 và 30 có hệ số khá tương đồng. 

Cọc L/D = 20 có sự thay đổi khá khác biệt trong biểu thức toán học với hệ số lớn hơn 

nhiều lần. 



133 

 

5.8.4. Kết quả của lực và biến dạng dọc thân cọc khi phá hoại. 

Từ các phương trình tương quan trong thí nghiệm được NCS thiết lập các đồ 

thị dựa trên dữ liệu các cọc L40, L50, L60. Theo các phân tích về tỉ lệ mô hình, với 

tỉ lệ 1/25, NCS lập bảng tính tìm các thông số lực, biến dạng, sức kháng cho cọc trong 

thực tế. 

Bảng 5. 6: Thông số thực tế cho các phương trình tương quan 

Đại lượng Đơn vị 

Hệ số 

tỉ lệ 

(1/25) 

Hệ số 

Thông 

số thí 

nghiệm 

Thông số 

thực tế  

(1) (2) (3) (4)=(3) (5) (6)=(5)/(4) 

Lực, P kGf (1/25)2 0.0016 1 625 

Diện tích, A mm2 (1/25)2 0.0016 1 625 

Độ lún mm 0.04 0.04 1 25 

Ứng suất, σ kGf/mm2  - 1 1 1 

Sức kháng đơn vị, F kGf/mm2  - 1 1 1 

Biến dạng, S 


 - 1 1 1 

 

5.8.5. Phương trình tương quan tại tần số phá hoại cọc trong thực tế 

 Biến dạng tại SG0 đầu cọc Lực – Biến dạng có phương trình tương quan: 

S = 0,3576P2 - 134,69P + 12475. Thay biến dạng S, lực P vào các phương trình 

tương quan thu được các phương trình tương quan của cọc trong thực tế: 

S = 223.5P2 – 84181.25P + 12475. 

NCS lập bảng phương trình tương quan. 



134 

 

Bảng 5. 7: Phương trình tương quan tại tần số phá hoại thực tế 

STT Vị trí Phương trình tương quan 

 Lực – Biến dạng 

1 SG0 S = 223.5P2 – 84181.25P + 12475. 

2 SG1 S = 4.625P2 – 459.44P + 71.857. 

3 SG2 S = 301.94P2 – 125443.75P + 20602 

 Sức kháng ma sát – Lực 

4 FS0 F = 0.125P2 – 38.187P + 5.6599 

5 FS1 F = -0.125P2 + 57.062P - 9.3687 

6 q_p F = 2.937P2 – 1221.18P + 200.56 

 Lực -  Tỉ lệ Sức kháng bên/ Sức kháng mũi 

7  Đoạn đầu cọc FS0/q_p = -0.125P2 + 63.56P - 11.608 

8 Đoạn mũi cọc FS1/q_p = 0.25P2 – 91.875P + 15.264 

 

Trong đó:  S là biến dạng (); F là sức kháng ma sát đơn vị (kGf/mm2); P là 

lực ép (kGf); FS0 là sức kháng ma sát đoạn đầu cọc (kGf); FS1 là sức kháng ma sát 

đoạn mũi cọc (kGf);  q_p là sức kháng mũi (kGf). 

5.9. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tại các vị trí khác nhau ứng suất - biến dạng theo 

suốt dọc thân cọc thay đổi rõ rệt với các loại cọc có L/D khác nhau. Đồ thị dựa trên 

dữ liệu các cọc L40, L50, L60, kết quả chọn lấy tại thời điểm độ lún 6mm thời điểm 

cọc bị phá hoại để so sánh phân tích tìm ra các tương quan. 

1) Nghiên cứu mối quan hệ của Độ lún cọc ứng với tần số khác nhau; Trị số Độ 

lún - biến dạng; Quan hệ Độ lún - sức kháng mũi đơn vị - ma sát bên đơn vị; Quan 

hệ Độ lún - Tỉ lệ lực ma sát đơn vị và sức kháng mũi theo độ sâu cọc khác nhau cho 

thấy với tần số cụ thể thì tỉ lệ L/D sẽ ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sức chịu tải. 
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2) Cọc L40, bắt đầu tần số 26Hz  trị số sức kháng mũi q_p bị suy giảm mạnh. Tại 

tần số 28Hz đáp ứng mũi cọc với tần số làm cho sức kháng mũi tăng đột ngột. Lực 

nén trùng với sóng ứng suất gây ra sức kháng tăng mạnh theo cơ chế phá hoại mũi 

cọc. Cọc L50 có q_p khá ổn định và mất sức chịu tải tại độ lún S = 5mm. 

3) NCS nhận thấy, với tần số bắt đầu 15Hz đến 20Hz, biến dạng của straingages 

phần thân cọc và mũi cọc có dao động nhỏ, biến dạng tại gần đài cọc có biến đổi trị 

số lớn. Từ tần số 22Hz cho đến 28Hz, biến dạng có trị số tuyệt đối cao diễn tả ứng 

xử khi chịu tần số dao động. Dịch chuyển qua vị trí cân bằng của đài cọc tăng lên 

nhanh chóng dẫn đến phá hoại ma sát bên. 

4) Trên suốt chiều dài cọc, phân tích tìm ra các mối quan hệ Lực - ma sát đơn vị 

- sức kháng mũi cũng như quan hệ lực – tỉ lệ FS0/sức kháng mũi, quan hệ lực – tỉ lệ 

FS1/sức kháng mũi với các phương trình tương quan được thiết lập trong chương 5 

của luận án. 

5) Cọc có L/D từ 20 trở lên, với cọc nguyên mẫu D400mm, tỉ lệ 1/25, tần số có 

hệ số tỉ lệ (1/25)-1/2 (tỉ lệ = 5). Với dải tần số từ 22Hz đến 28Hz, trung bình là 25Hz, 

cọc có L/D > 20 nội lực đạt giá trị nguy hiểm, độ lún tăng nhanh, sức chịu tải đất nền 

cọc giảm mạnh. Có thể suy đoán trong thực tế tần số khoảng 5Hz có thể làm cọc L/D 

= 20 chìm vào trong đất, các mối nối cọc bê tông cốt thép có thể bị hư hỏng. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Kết luận 

1) Mô hình đàn hồi – dẻo CamClay cải tiến có thể diễn tả ứng xử nền - cọc đạt 

đến tải phá hủy với bộ thông số cơ bàn M, , . Trong phạm vi bài toán khảo sát với 

 = 2,4 (CK1);  = 3,4 (CK2) và /  3. Nhằm mục đích tham khảo khi phân tích 

tính toán các bài toán tương tự, NCS đề xuất tương quan: M = 0,407- 0,219. 

2) Từ thí nghiệm tải động trên mô hình thu nhỏ, NCS thu được một số kết quả 

đáng lưu ý: 
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a) Tần số của tải trọng tuần hoàn ảnh hưởng quyết định đến sức chịu tải theo đất 

nền của cọc. 

b) Độ mảnh L/D của cọc ảnh hưởng rất lớn lên sức chịu tải động của cọc. Với 

dải tần số từ 22Hz đến 28Hz, trung bình là 25Hz, cọc có L/D > 20 nội lực đạt 

giá trị nguy hiểm, độ lún tăng nhanh, sức chịu tải đất nền cọc giảm mạnh. Có 

thể suy đoán trong thực tế tần số khoảng 5Hz có thể làm cọc L/D = 20 chìm 

vào trong đất, các mối nối cọc bê tông cốt thép có thể bị hư hỏng. 

c) NCS đề xuất tương quan giữa độ lún của cọc và tần số tải trọng động tuần 

hoàn tác động lên cọc: 

 Mặt bên của cọc trơn láng: 

- (L/D = 20) là S = 0,66lnf - 2,51 

- (L/D = 25) là S = 0,75lnf - 2,5 

- (L/D = 30) là S = 0,0009f2 - 0,012f + 0,416  

 Mặt bên của cọc nhám: 

- (L/D = 20) là S = 0,65lnf -2,81 

- (L/D = 25) là S = 0,19lnf – 0,73 

- (L/D = 30) là S = 0,17lnf – 0,62 

 Kiến nghị 

1) Thí nghiệm đã tiến hành chỉ xét điều kiện đầu cọc tự do chưa có sự hiện diện 

của đài cọc, nên chưa xét điều kiện ngàm có làm giảm sự giảm tải nền cọc hay không. 

2) Những tương quan đề xuất chỉ với số thí nghiệm hạn hẹp nên có thể chưa đạt 

độ chính xác cao, do đó khi sử dụng cần sự kiểm chứng nhất định.  
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