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Giàn cố định trên biển - Phần 7: Thiết kế móng 

Fixed Offshore Platform - Part 7: Foundation Design 

 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế kết cấu móng cọc, móng trọng lực, 

móng neo và ổn định đáy biển cho giàn cố định trên biển (sau đây gọi tắt là giàn).  

Tiêu chuẩn này là cơ sở kỹ thuật áp dụng cho các giai đoạn: thiết kế, lắp đặt giàn cố định 

trên biển.  

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng Tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu 

viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không 

ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 6170-1, Giàn cố định trên biển - Phần 1: Quy định chung. 

TCVN 6170-2, Giàn cố định trên biển - Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường. 

TCVN 6170-3, Giàn cố định trên biển - Phần 3: Tải trọng thiết kế. 

TCVN 6170-4, Giàn cố định trên biển - Phần 4: Thiết kế kết cấu thép. 

TCVN 6170-9, Giàn cố định trên biển - Kết cấu - Phần 9: Giàn thép kiểu Jacket. 

API RP 2A WSD 2014, Recommend Practice for Planning, Designing, and Constructing Fixed 

Offshore Platforms - Working Stress Design (Hướng dẫn thực hành lập kế hoạch, thiết kế và 

thi công giàn cố định trên biển theo phương pháp ứng suất cho phép). 

DNVGL-RP-C212, Offshore soil mechanics and geotechnical engineering (Hướng dẫn thực 

hành kỹ thuật cơ đất và địa kỹ thuật công trình ngoài khơi). 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

3.1 Định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa nêu trong TCVN 6170-1: 2017 và các thuật 

ngữ định nghĩa từ 3.1.1 đến 3.1.7. 

3.1.1  Trạng thái giới hạn sự cố (ALS) 

Trạng thái giới hạn tương ứng với các điều kiện tồn tại trong một điều kiện hư hỏng hay trong 

sự hiện hữu của các điều kiện môi trường phi tuyến mạnh. 

3.1.2 Trạng thái giới hạn cực hạn (ULS) 

Trạng thái giới hạn tương ứng với giới hạn của khả năng chịu tải, tức là với sức kháng tải 

trọng cực đại 

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                                TCVN 6170-7 : 2019 
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3.1.3 Kết cấu trọng lực 

Một kết cấu mà sự ổn định của nó trên đáy biển dựa trên chính tải trọng bản thân của nó trong 

tổ hợp với một diện tích nền tương ứng. Móng của kết cấu trọng lực được quy là móng của 

một GBS. Diện tích móng GBS quy thành diện tích nền ngang của móng, gọi là dấu chân. 

3.1.4 Hệ số vật liệu 

Hệ số an toàn riêng theo đó cường độ hoặc sức kháng đặc trưng được chia ra để đạt được 

cường độ hoặc sức kháng thiết kế. 

3.1.5 Đường cong p-y  

Mối quan hệ giữa giá trị tích phân p của lực cản thành bên được huy động từ đất xung quanh 

lên một cọc khi cọc bị lệch khoảng cách y theo chiều ngang tại một điểm được xem xét dọc 

theo cọc. 

3.1.6 Đường cong q-z  

Mối quan hệ giữa sức kháng đầu cọc dọc trục q và chuyển vị đầu cọc dọc trục z. 

3.1.7 Đường cong t-z  

Mối quan hệ giữa giá trị tích phân t của ma sát bề mặt được huy động từ đất xung quanh lên 

một cọc khi cọc bị lệch hướng khoảng cách z dọc trục tại điểm được xem xét dọc theo cọc. 

3.2 Ký hiệu và viết tắt 

2D Hai chiều 

3D Ba chiều 

ALS Trạng thái giới hạn sự cố 

CAU Cố kết ngậm nước không đẳng hướng 

CIU Cố kết ngậm nước đẳng hướng 

CL Đường trục 

CPT Thử bằng chùy xuyên 

DSS Lực cắt đơn thẳng hướng 

EL Đàn hồi 

EP Đàn hồi - dẻo 

FE Phần tử hữu hạn 

GBS Kết cấu trọng lực 

HE Đánh giá cao  

LC Trung tâm tải trọng 

LE Đánh giá thấp 

NC Cố kết tự nhiên 

NPD Hiệp hội dầu khí Na Uy 

OC Quá cố kết 
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OCR Tỷ số quá cố kết 

PCPT Thử nghiệm xuyên tĩnh cáo đo áp lực nước lỗ rỗng 

PL Dẻo 

SLS Trạng thái giới hạn phục vụ 

SRD Sức kháng của đất trong quá trình dẫn động 

SRV Sức kháng của đất chống lại sự rung của công trình 

ULS Trạng thái giới hạn cực hạn 

UU Không cố kết không ngậm nước 

a Chỉ số ứng suất 

a1,… a4 Hệ số của mô hình đồ thị ứng suất chu tuyến 

b Chiều rộng móng 

beff Chiều rộng móng hiệu dụng 

c Sự kết dính 

c Hệ số cản nhớt 

cv Hệ số cố kết theo phương đứng 

d50 Cỡ hạt trung bình 

dca Hệ số chiều sâu theo thành phần cố kết của khả năng chịu tải  

dq Hệ số chiều sâu theo thành phần gia cố của khả năng chịu tải  

dγ Hệ số chiều sâu theo thành phần tự trọng của khả năng chịu tải 

e Độ lệch tâm 

e Tỷ số rỗng 

e0 Độ rỗng ban đầu 

fs Ma sát bề mặt phần tử dọc thân trụ cọc 

ica Hệ số tải trọng nghiêng theo thành phần cố kết của khả năng chịu tải 

iq Hệ số tải trọng nghiêng theo thành phần gia cố của khả năng chịu tải 

iγ Hệ số tải trọng nghiêng theo thành phần tự trọng của khả năng chịu tải 

k Tỷ lệ tăng của độ bền cắt bão hòa theo độ sâu (gradient độ sâu của độ bền cắt) 

kf Hệ số thực nghiệm sức kháng lún ma sát với thành chân khay cọc 

kp Hệ số thực nghiệm sức kháng lún đầu chân khay cọc 

leff Chiều dài móng hiệu dụng 

m Khối lượng móng 

m Số môđun của các môđun cưỡng bức 

n Độ xốp 

p0’ Áp suất của đá phủ trên hiệu dụng ban đầu 

pc’ Ứng suất cố kết trước 
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q Tải trọng phân bố đều 

qp Sức kháng đầu phần tử tại đầu cọc 

qu Khả năng chịu tải, tại điều kiện ngậm nước 

rs Tham số độ bền rão 

sca Hệ số hình dạng theo thành phần cố kết của khả năng chịu tải 

sq Hệ số hình dạng theo thành phần gia cố của khả năng chịu tải 

su Độ bền cắt bão hòa của đất sét 

su0 Độ bền cắt bão hòa tại độ sâu nền móng 

su1 Độ bền cắt bão hòa trung bình bên trên độ sâu nền móng 

su2 Độ bền cắt bão hòa tương đương bên dưới độ sâu nền móng 

suA Sức bền cắt bão hòa chủ động 

suD Sức bền cắt bão hòa trực tiếp 

suP Sức bền cắt bão hòa bị động 

sγ Hệ số hình dạng 

t Thời gian 

tc Thời điểm hoàn tất sự cố kết đầu tiên 

tp Thời điểm hoàn tất sự tiêu tán áp lực dư kẽ rỗng 

tr Thời gian tham chiếu 

u Áp lực lỗ rỗng 

x Chuyển vị dọc trục 

y Độ võng bên 

z Độ uốn dọc trục 

Aeff Diện tích móng hiệu dụng 

B Hệ số khối lượng 

CC Chỉ số nén 

Cα Chỉ số nén thứ cấp 

D Chiều sâu chôn (chiều sâu tới mặt nền móng) 

D Tham số độ nở 

Dr Mật độ tương đối 

E Môđun Young 

F Hệ số điều chỉnh cho khả năng chịu tải đứng kể đến cho độ bền đất tăng theo chiều 

sâu, được biểu thị là hàm của k·beff/su0 

Fd Tải trọng dọc trục thiết kế 

FH Tổng lực ngang trên móng 

FHc Lực ngang đặc trưng 



TCVN 6170-7 : 2019 

13 

FHd Lực ngang thiết kế 

FV Tổng lực đứng trên móng 

FVc Lực đứng đặc trưng 

FVd Lực đứng thiết kế 

G Môđun cắt của đất 

Gmax Môđun cắt với lực căng nhỏ 

H Chiều sâu tới nền đá cứng hoặc chiều sâu tới lớp cứng dưới lớp đất đá mềm, chiều 

dày lớp đất 

H Lực ngang, theo lực cắt 

Hd Lực ngang thiết kế 

Hd’ Lực ngang thiết kế tương đương, điều chỉnh theo mômen xoắn 

HS Chiều cao sóng đáng kể 

I Mômen quán tính khối 

K Độ cứng lò xo 

KA Hệ số áp lực đất chủ động 

KH Độ cứng lò xo của móng theo chiều ngang  

KP Hệ số áp lực đất bị động 

KR Độ cứng lò xo của móng khi lắc 

KT Độ cứng lò xo của móng khi vặn 

KV Độ cứng lò xo của móng theo phương đứng 

M Môđun liên kết, môđun nén 

M Mômen lật 

Mc Mômen riêng 

Md Mômen thiết kế 

MZd Mômen xoắn thiết kế 

N Số chu kỳ 

Nc Hệ số khả năng chịu tải cho sự cố kết 

Nq Hệ số khả năng chịu tải cho sự gia cố 

Nγ Hệ số khả năng chịu tải cho tự trọng 

Qchar Khả năng chịu tải đặc trưng 

Qd Khả năng chịu tải thiết kế 

Qp Ứng lực trước theo phương đứng 

R Bán kính móng 

R Độ kháng của cọc 

R Độ kháng theo thời gian 
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RHO Độ kháng trượt ở khu vực ngoài diện tích hiệu dụng 

RHP Độ kháng theo áp lực đất ngang lên các phần tử chiếm chỗ 

Rp Độ kháng đầu cọc 

Rs Độ kháng mặt trụ từ độ kháng bề mặt tích lũy dọc theo một cọc 

St Độ nhạy của đất 

T Thời gian không thứ nguyên 

U Độ chặt 

V Lực đứng 

Vd Lực đứng thiết kế 

α Góc nghiêng mặt cắt trong đất 

β Hệ số suy giảm vật liệu móng 

δ Độ lún 

Δ Số gia 

ΔPw Áp lực thủy động sóng lên đáy biển 

Δu Áp lực dư kẽ rỗng 

ε Biến dạng 

εs Biến dạng rão 

φ Góc ma sát 

φm Góc ma sát động 

γ Ứng suất cắt 

γ’ Khối lượng đơn vị ngập nước hiệu dụng của đất 

γf Hệ số tải trọng 

γf,e Hệ số tải trọng đối với các tải trọng môi trường 

γf,f Hệ số tải trọng đối với các tải trọng chức năng không đổi và biến đổi 

γm Hệ số vật liệu 

μ0,μ1 Các hệ số ảnh hưởng hình học 

ν Hệ số Poisson 

π Số pi (3.141592…) 

ρ Khối lượng riêng 

σ’ Ứng suất pháp hiệu dụng 

σ’ Ứng suất hiệu dụng trung bình 

σa Áp suất chuẩn (100 kPa, áp suất khí quyển) 

σr’ Ứng suất tham chiếu 

τ Biên độ ứng suất cắt, ứng suất cắt 

τa Ứng suất cắt trung bình 
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τcy Biên độ ứng suất cắt theo chu kỳ 

τf Độ bền cắt 

τf,c Độ bền cắt đặc trưng 

τf,d Độ bền cắt thiết kế 

ξ Chiều sâu không thứ nguyên 

ω Tần số góc 

4 Quy định chung 

4.1 Giới thiệu về khảo sát nền đất 

4.1.1 Quy định chung 

4.1.1.1 Mục này đưa ra các hướng dẫn chung cho việc xác định chương trình khảo sát đối với 

nền đất dưới đáy biển ngoài khơi. Đối với các yêu cầu cho việc đặt định vị lỗ khoan địa chất, 

khoan, lấy mẫu, thử tại chỗ và thử tại phòng thí nghiệm. 

4.1.1.2 Mô tả chi tiết của thiết bị khảo sát nền đất với các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng của 

từng thiết bị không được đưa ra ở đây. Tham khảo tại ISO 19901-8. 

4.1.2 Mục đích và phạm vi khảo sát 

4.1.2.1 Việc khảo sát nền đất phải đưa ra tất cả các dữ liệu cần thiết cho thiết kế nền đất chi 

tiết đối với các yêu cầu phần nền móng. Khảo sát nền đất phải được chia nghiên cứu địa chất, 

khảo sát địa chất và khảo sát địa kỹ thuật. 

Ghi chú:  

Nghiên cứu địa chất, dựa trên lịch sử địa chất, có thể tạo thành một phần cơ sở cho việc lựa chọn các 

phương pháp và phát triển của khảo sát địa kỹ thuật. Một cuộc khảo sát địa chất tại chỗ rất hữu ích cho 

việc lên kế hoạch về số lượng và các vị trí đặt lỗ khoan. Một cuộc khảo sát địa chất, dựa trên kết quả 

khảo sát địa chấn, có thể được kết hợp với kết quả từ khảo sát địa kỹ thuật để lập thông tin về các tầng 

đất và địa hình đáy biển cho một khu vực mở rộng như một khu vực bao phủ bởi trang trại điện gió. 

Một cuộc khảo sát địa kỹ thuật bao gồm thử mẫu đất tại chỗ và lấy mẫu đất cho việc thử tại phòng thí 

nghiệm.  

4.1.2.2 Việc mở rộng khảo sát nền đất và lực chọn phương pháp khảo sát nền đất phải xét 

đến loại, kích cỡ và sự quan trọng của kết cấu cơ sở, tính phức tạp của đất và điều kiện đáy 

biển, và phân loại thực tế của các lớp trầm tích. Khu vực trong phạm vi của các cuộc khảo sát 

phải tính đến dung sai định vị và thi công. 

Ghi chú: 

Khoảng cách các đường khảo sát địa chất tại vị trí được chọn phải đủ nhỏ để dò được tầng đất để sử 

dụng cho thiết kế và thi công nền móng. Phải chú ý đặc biệt tới các rãnh xói với vật liệu mềm choán 

chỗ và tới các hạng mục đưa ra trong đánh giá rủi ro nền móng.  

4.1.2.3 Với các móng hỗn hợp như trang trại điện gió, địa tầng học và các đặc tính của dải 

sức bền đất phải được đánh giá cho từng cụm móng hoặc cho từng vị trí móng một cách 

thích hợp.  
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4.1.2.4 Khảo sát nền đất phải đưa ra thông tin xác đáng về đất tới một độ sâu dưới lớp đất 

yếu để không ảnh hưởng tới an toàn hay đặc tính của kết cấu và móng của chúng.  

4.2 Kế hoạch khảo sát 

4.2.1 Quy định chung 

4.2.1.1 Lượng thông tin cần thiết với sự chú ý tới các đặc tính của đất thường thay đổi trong 

quá trình phát triển mỏ. Tại giai đoạn trước, phải thu thập chi tiết các dữ liệu để chứng minh 

tính khả thi của một giải pháp kết cấu được đưa ra. Thêm nữa, các thông tin khả dụng trong 

giai đoạn này phải đủ để tạo điều kiện cho việc lựa chọn vị trí thuận lợi nhất cho kết cấu trong 

khu vực phát triển mỏ. Ở cuối giai đoạn, khảo sát nền đất phải đưa ra tất cả các dữ liệu cần 

thiết cho thiết kế móng chi tiết của một kết cấu cụ thể tại một vị trí xác định.  

4.2.1.2 Khảo sát hiện trường là cần thiết để khảo sát các rủi ro địa lý mà có thể ảnh hưởng tới 

an toàn kết cấu móng hay cả những quá trình hoạt động. Các mối nguy có thể bao gồm sụt lở 

mái dốc có thể có hay sự không đồng đều mặt đáy biển khác và các điều khác như khí nông, 

túi bùn. Các yêu cầu và hướng dẫn liên quan không được chỉ đến ở đây.    

4.2.1.3 Khảo sát nền đất cần thiết cho phát triển mỏ phải được tiến hành trong các giai đoạn 

lũy tiến để các khái niệm kết cấu có thể được phát triển liên quan tới các điều kiện nền đất. Để 

tối ưu quy mô khảo sát nền đất, phải lên kế hoạch dựa trên các kết quả từ các khảo sát trước 

đó. Các hệ số như lịch sử địa chất, thông tin khả dụng từ các cuộc khảo sát địa vật lý hay các 

khảo sát địa kỹ thuật hiện trường và các yêu cầu cần thiết liên quan tới kích thước và loại nền 

móng phải được phản ánh trong quy mô của khảo sát hiện trường. 

4.2.1.4 Khảo sát nền đất cho thiết kế nền móng ngoài khơi phải qua các công đoạn sau: 

-  Thu thập các dữ liệu có sẵn về địa chất, địa vật lý, địa kỹ thuật và đặc tính nền móng cho 

khu vực mà có khả dụng và liên quan tới mục đích thiết kế thực tế; 

-  Thực hiện khảo sát địa vật lý tại giai đoạn trước của phát triển mỏ, bao gồm đo sâu, khảo 

sát đáy biển và định hình đáy móng; 

-  Thực hiện khảo sát địa kỹ thuật hiện trường theo yêu cầu thiết kế giai đoạn trước; 

-  Khi loại và vị trí của công trình và nền móng được xác định, phải thực hiện khảo sát chi 

tiết địa kỹ thuật và khảo sát địa hình đáy biển tại vị trí thực tế. 

4.2.2 Khảo sát địa vật lý và khảo sát địa kỹ thuật 

4.2.2.1 Tùy vào độ phức tạp của phát triển mỏ, bao gồm số lượng và loại kết cấu công trình và 

nền móng và để quy mô của chúng được được xác định rõ, phải thực hiện khảo sát địa vật lý 

và địa kỹ thuật hiện trường trong một hoặc một số giai đoạn. Khảo sát địa vật lý phải được 

thực hiện trước khi khảo sát địa kỹ thuật để tối ưu việc khảo sát địa kỹ thuật. 

4.2.2.2 Cần phải khảo sát địa vật lý để làm rõ địa hình mặt đáy biển (đo sâu) bao gồm các đặc 

điểm đáy biển như dấu vết băng trôi, xói mòn, pockmarks, vực dốc và các vật trên bề mặt có 

thể ảnh hưởng tới nền móng. Các rủi ro địa chất như đứt đoạn, pockmarks, túi khí và ổn định 

mặt dốc đáy biển phải được khảo sát và lập bản đồ như một phần của khảo sát địa vật lý. 

Khảo sát địa vật lý phải đưa ra được các lớp đất dưới bề mặt để thu được bức tranh về sự 
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thay đổi các lớp đất trong khu vực. Các đặc tính dưới bề mặt như các kênh xói vùi lấp, khí 

nông, đứt gãy hay các bất thương khác cũng phải được đưa vào bản đồ. 

4.2.2.3 Quy mô của các cuộc khảo sát địa kỹ thuật phải được thông tin đầy đủ từ các dữ liệu 

khảo sát địa vật lý hiện trường sẵn có tại khu vực. Quy mô của các cuộc khảo sát địa kỹ thuật 

trong phạm vi về số lượng và chiều sâu khoan vào đất, số lượng của các vị trí thử gồm việc 

lấy mẫu và thử tại chỗ, và số lượng và loại của các cuộc thử tại phòng thí nghiệm phải được 

chọn để thu được dữ liệu đáng tin cậy cần thiết cho thiết kế của các loại móng đặc thù. Các 

cuộc khảo sát phải bao trùm khối đất chịu ảnh hưởng bởi tải trọng của kết cấu. Điều này phụ 

thuộc vào loại và kích thước móng và các tải trọng đối kháng. Hướng dẫn sâu hơn cho việc 

lên kế hoạch và thực hiện khảo sát hiện trường ngoài khơi được đưa ra trong ISSMGE (2005). 

4.2.2.4 Số lượng vị trí khoan và thử tại chỗ phải kể đến sự thay đổi của lớp đất tại khu vực 

nền móng dự kiến. Khi nhận ra các thay đổi lớn về chiều sâu, độ dày của các lớp đất khác 

nhau, hoặc sự phân tán lớn của các đặc tính như độ bền cắt trong từng lớp đất, phải yêu cầu 

thêm các vị trí khoan và thử để thu được dữ liệu tin cậy cho thiết kế. Khảo sát nền đất phải 

được lập kế hoạch và thực hiện theo sự hợp tác khép kín với các kỹ sư địa kỹ thuật được 

tham gia vào thiết kế nền móng cho khu vực. Phải chú ý tới việc thử và lấy mẫu các lỗ khoan 

liên tiếp theo chiều sâu. Trong trường hợp nền móng của giàn tự nâng, khuyến nghị hữu ích 

cho khảo sát nền đất được đưa ra trong phụ lục D của ISO 19905-1. 

4.2.2.5 Tính chính xác của thông tin thu được từ khảo sát địa vật lý có thể phụ thuộc vào chiều 

sâu nước. Cần xem xét tăng cường khảo sát địa kỹ thuật khi độ chính xác của khảo sát địa vật 

lý giảm xuống. 

4.2.2.6 Các phương pháp mô hình hóa không gian đất (ví dụ như mô tả bể chứa) và việc sử 

dụng hệ thống thông tin địa lý có thể được áp dụng cho việc phát triển các mô hình địa chất và 

các mức cơ sở đánh giá rủi ro của việc khảo sát.   

4.2.3 Các dạng dữ liệu và dạng thử 

4.2.3.1 Dữ liệu được thu thập phải gần với loại của móng và các phương pháp dự kiến trước 

để sử dụng cho dự đoán khả năng làm việc và độ cứng của nền móng trong các tình huống 

thiết kế khác nhau. Các tình huống thiết kế và các phương pháp khác có thể yêu cầu dữ liệu 

khác. 

4.2.3.2 Các loại dữ liệu được thu thập gồm có dữ liệu phân tầng đất được đo trực tiếp hoặc 

suy ra từ các giá trị đo đạc trên các mối tương quan vật lý hay kinh nghiệm. Các loại dữ liệu 

bao gồm: 

-  Mô tả đất; 

-  Trọng lượng đơn vị đất; 

-  Tỷ trọng các hạt đơn; 

-  Thành phần của nước; 

-  Độ rỗng; 

-  Phân bố cỡ hạt; 
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-  Các thành phần các bon và hữu cơ;  

-  Giới hạn dẻo và chảy; 

-  Trong lớp cát: độ rỗng lớn nhất, nhỏ nhất và khối lượng riêng tương đối ước tính từ các 

cuộc thử áp lực bằng chùy xuyên (PCPT); 

-  Áp lực lỗ rỗng tại chỗ dư; 

-  Ứng suất tiền gia cố và tỷ lệ quá cố kết; 

-  Độ thấm; 

-  Vận tốc sóng cắt. 

4.2.3.3 Các thông số độ bền cắt cần thiết để xác định thông số nền móng phải bao gồm: 

-  Đối với các lớp cát, góc ma sát ngậm nước xác định từ các dạng và các cuộc thử khác 

nhau như thử 3 trục, thử cắt được thực hiện cho các tỷ trọng có liên quan tương ứng với 

các dải ứng suất xác đáng cho các tình huống thiết kế. 

4.2.3.4 Đối với các lớp sét, độ bền cắt bão hòa từ các dạng và các cuộc thử khác nhau, như 

thử 3 trục ngậm nước không cố kết, thử 3 trục cố kết ngậm nước đẳng hướng hoặc không 

đẳng hướng (CIU hoặc CAU), thử cắt mẫu trực tiếp (DSS) cố kết, nếu có. Các thông số biến 

dạng là cần thiết để xác định độ lún và độ chuyển vị và để phân tích sự tương tác tĩnh và động 

lên các kết cấu. Các thông số biến dạng được xem xét bao gồm:    

- Các môđun cắt biến dạng nhỏ ban đầu Gmax, ví dụ được suy ra từ vận tốc sóng cắt; 

- Sự suy giảm các môđun cắt như một hàm của biến dạng; 

- Sự suy giảm vật liệu đất như một hàm của biến dạng; 

- Các thông số mô tả biến dạng như môđun cưỡng bức hay các chỉ số nén; 

- Hệ số cố kết. 

4.2.3.5 Các cuộc thử tại chỗ, như thử áp lực chùy xuyên, thử T-bar và thử bóng xuyên, có thể 

cung câm một prôfin đất liên tục hơn là lấy mẫu thử tại phòng thí nghiệm. Các cuộc thử tại chỗ 

phải được đưa vào bất kỳ chương trình khảo sát đất nào. Trong các lớp cát, prôfin PCPT là cần 

thiết để thu được ước lượng đáng tin cậy về mật độ tương đối. Trong các lớp sét, thử PCPT và 

T-bar cung cấp profin liên tục của độ bền cắt bão hòa và có phát hiện ra bất kỳ lớp yếu cục bộ 

nào mà có thể thiếu nếu chỉ lấy mẫu thử tại phòng thì nghiệm. Độ bền trong mỗi cuộc thử tại chỗ 

được xác định dựa trên mối tương quan với dữ liệu cường độ từ phòng thí nghiệm. Sự tương 

quan cần để xác định độ bền cắt bão hòa từ mỗi cuộc thử phải được hiệu chỉnh từ các cuộc thử 

trong phòng thí nghiệm cho đất được lấy mẫu gần với một số cuộc thử tại chỗ. 

Ghi chú: 

Thử T-bar được xem xét riêng hữu dụng cho mô tả đặc điểm đất sét mềm tại độ sâu rất nông theo yêu 

cầu tính toán sự tương tác giữa đường ống và nền đất. Đó là do vùng ảnh hưởng đối với một cuộc thử 

T-bar là nhỏ hơn so với một cuộc thử CPT, do đó thử T-bar được xem là đáng tín cậy hơn tại vùng 

nước nông. Thử nén hơi và thử độ nở có thể cung cấp thông tin có giá trị cho sự chống đỡ lớp đất 

xung quanh, ví dụ cho móng cọc đơn.      
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4.2.3.6 Chương trình thử tại phòng thí nghiệm để xác định độ bền đất và các đặc tính biến 

dạng phải bao trùm các loại thử khác nhau và số lượng các cuộc thử cho mỗi loại đủ để thực 

hiện thiết kế móng chi tiết.  

Ghi chú: 

Đối với các loại đất như cát và sét, thử cắt mẫu trực tiếp và thử 3 trục là các dạng thử xác đáng để xác 

định thông số độ bền. 

Đối với các vỉa than bùn, cả thử cắt mẫu trực tiếp và thử 3 trục đều không được khuyến nghị dùng để 

xác định các thông số độ bền. Các thông số độ bền cắt của vỉa mùn thấp có thể được xác định bằng 

các cuộc thử cắt vành khăn. 

Thử ngậm nước tuần hoàn phải được thực hiện như là cơ sở để phân tích ổn định, dự báo khả năng 

chịu tải, đánh giá độ cứng của nền móng của các kết cấu được thiết kế chống lại tải trọng sóng. Thử 

DSS tuần hoàn và thử 3 trục tuần hoàn phải được xem xét.  

4.3 Khảo sát nền đất cho các loại móng riêng biệt 

4.3.1 Quy định chung 

Việc thu thập dữ liệu đất cần thiết cho thiết kế phải phản ánh đúng loại và kích thước móng, 

đặc biệt là thành phần của đất là quan trọng nhất cho sự tương tác giữa kết cấu móng và nền 

đất. Dữ liệu đất cần cho các loại móng thường gặp khác nhau của kết cấu ngoài khơi phải 

được xử lý tại các mục từ 4.3.2 tới 4.3.7. 

4.3.2 Móng trọng lực 

4.3.2.1 Đối với một kết cấu trọng lực, sự ổn định móng là do kích thước lớn chống lại các tải 

trọng môi trường và vì kích thước lớn của kết cấu móng nên chống chịu tải trọng sóng lớn. Vì 

mômen do áp lực thủy động theo phương đứng lên đáy kết cấu kháng lại mômen từ các lực 

ngang nên sự ổn định móng thường xuyên chống chịu lực ngang. 

4.3.2.2 Số lượng khoan và thử PCPT cần thiết phải phản ánh các biến đổi xung quanh gặp 

phải và phát hiện ra trong các cuộc thử được thực hiện như các phát sinh trong khảo sát nền 

đất. Ngay cả khi đất là đồng nhất giữa các vị trí thử thì vẫn phải thu thập đủ mẫu từ các độ sâu 

xác đáng để thực hiện các cuộc thử được yêu cầu, bao gồm thử DSS tĩnh và tuần hoàn, thử 3 

trục và thử độ lún. Khi xây dựng các biểu đồ cường độ tuần hoàn, một số cuộc thử được yêu 

cầu với mức ứng suất trung bình và tuần hoàn thay đổi trong cùng một đơn vị đất. 

4.3.2.3 Khảo sát nền đất phải cung cấp thông tin xác đáng về đất tại một độ sâu cụ thể như 

yêu cầu trong 4.1.2.4. 

Ghi chú: 

Đối với thiết kế móng trọng lực, khảo sát nền đất phải ít nhất đạt tới độ sâu của mặt cắt giới hạn. Hơn 

nữa, tất cả lớp đất ảnh hưởng tới độ lung của móng phải được khảo sát kỹ. Tại khu vực núi lửa hoạt 

động, cần có thông tin về môđun cắt của đất tại độ sâu lớn.  

4.3.2.4 Trong các lớp đất quá cố kết, tất cả các phương pháp đáng tin cậy cho việc xác định 

sức kháng lún chân khay chỉ đến độc kháng lún.   
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4.3.2.5 Các thông số độ bền và biến dạng được mô tả trong 4.2.3 cần được làm rõ cho các 

mẫu đất dọc xuống lỗ khoan sâu. 

4.3.3 Móng cọc 

4.3.3.1 Đối với móng cọc, phải thực hiện khoan sâu kết hợp với xen kẽ việc lấy mẫu và thử 

PCPCT tới độ sâu bên dưới độ sâu xâm nhập dự kiến của cọc. Để xác định độ kháng đầu cọc 

bịt đầu trong các lớp đất cố kết, dữ liệu độ bền phải đủ cho một chiều sâu tối thiểu được trình 

bày trong 4.3.3.6. 

4.3.3.2 Độ kháng dọc trục của cọc được đóng góp bằng độ bền đất dọc theo toàn bộ chiều dài 

cọc, thông thường là đóng góp lớn từ các lớp sâu hơn. Với trường hợp đóng góp lớn từ tải 

đầu cọc trong một lớp đất cụ thể, ví dụ như đất cát chặt, phải được tính đến trong thiết kế, cốt 

yếu là sự tương quan của các thông số cường độ trong lớp đất này được xác định rõ và như 

vậy thì định vị đứng và chiều sâu của lớp đất được xác định rõ.    

4.3.3.3 Các phương pháp khác cho việc tính toàn sức chịu tải của cọc chỉ đến các loại đặc 

tính cường độ khác. Khảo sát nền đất phải phản ánh phương pháp tính toán đưa ra trước đó 

để dùng cho thiết kế. Với các thông số yêu cầu phương pháp tính toán dựa trên CPT, xem 

phụ lục A. 

4.3.3.4 Để xác định sức chịu tải dọc trục của cọc trong cát, phương pháp đáng tin cậy mới 

nhất dựa trên kinh nghiệm để đo sức kháng chùy xuyên.   

4.3.3.5 Trong đất sét, các phương pháp khác nhau để tính ma sát bề mặt liên quan đến các 

loại độ bền cắt khác nhau, ví dụ: bền từ các cuộc thử UU, từ các cuộc thử DSS hoặc từ các 

cuộc thử cắt vòng. Điều quan trọng là việc điều tra đất bao gồm một số lượng đủ các loại thử 

tuân thủ các phương pháp dự kiến được sử dụng trong thiết kế. Khuyến cáo rằng càng nhiều 

cuộc thử càng tốt được thực hiện trên mẫu thử thu được từ các mẫu được lấy. 

4.3.3.6 Đối với cọc mảnh dài như cọc jacket, sự đóng góp chính vào sức kháng cọc bên 

thường bắt nguồn từ vùng đất phía trên tới độ sâu khoảng 10 lần đường kính cọc. Yêu cầu 

đưa ra một vùng bao phủ tốt của các mẫu đất từ khu vực này. Các mẫu này có thể đạt được 

từ các lỗ sâu, có thể được bổ sung bởi các mẫu từ một vài lỗ khoan nông bổ sung. Đối với 

thiết kế móng cọc chống tải trọng bên, cần phải tiến hành kết hợp thử nghiệm tại chỗ và khoan 

đất với lấy mẫu ở độ sâu phù hợp. Đối với cọc mảnh và linh hoạt trong nền móng kiểu jacket, 

độ sâu khoảng 10 đường kính dưới đáy biển đủ để thiết kế chống tải trọng bên. Đối với các 

cọc đơn ít linh hoạt hơn với đường kính lớn hơn, độ sâu đến nửa đường kính cọc dưới mức 

thâm nhập cọc tối đa giả định cho thiết kế chống tải trọng bên. Đối với cọc mút, các yêu cầu 

điều tra đất có thể được giả định giống như đối với các loại cọc đơn khác. Để thiết kế cọc 

chống tải trọng dọc trục, ít nhất một CPT và một hố khoan gần đó với việc lấy mẫu đất phải 

được thực hiện đến độ sâu xâm nhập dự đoán của cọc cộng với một vùng ảnh hưởng. Khu 

vực ảnh hưởng phụ thuộc vào lớp đất và phải mở rộng đến độ sâu không bao gồm khả năng 

xảy ra lỗi đâm xuyên. Trừ khi tính toán đâm xuyên cụ thể hơn được thực hiện trong thiết kế, 

cần xem xét khoảng cách tối thiểu ba đường kính cọc giữa đầu cọc và lớp đâm xuyên mềm 

tiềm năng. Trong đất được phân lớp, nơi một lớp cụ thể có thể được sử dụng cho lực đầu cọ, 

một phạm vi rộng hơn có thể được yêu cầu để xác định sự thay đổi bên trong độ sâu đến ranh 



TCVN 6170-7 : 2019 

21 

giới lớp và trong các thuộc tính của lớp cụ thể. Tương tự như vậy, khi các lớp được gặp phải 

có thể gây ra vấn đề đóng cọc, phạm vi rộng hơn có thể được yêu cầu. 

4.3.3.7 Một cuộc điều tra hiện trường điển hình cho một giàn cố định bằng cọc trong các khu 

vực chưa được khám phá trước đây thường bao gồm một hố khoan sâu ở mỗi góc của chân 

đế, với việc lấy mẫu đất xen kẽ và thử nghiệm CPT từ hố khoan này đến hố khoan tiếp theo, 

và với các hố khoan bổ sung có thể có trong trường hợp sự biến đổi bên của các tính chất của 

đất là đáng kể.  

4.3.4 Đối với móng của công trình ngầm dưới đáy biển 

Giải pháp cho móng của công trình dưới đáy biển có thể bao gồm móng cọc, móng bè có hoặc 

không có móng chân khay, và giếng chìm. Diện tích bao phủ móng này thường nhỏ hơn so với 

móng của các giàn cố định. Yêu cầu phải thực hiện 2 hoặc 3 lỗ khoan lấy mẫu đất và thử CPT 

tại vị trí của kết cấu đặt dưới đáy biển. Tùy vào sự biến đổi của các điều kiện đất bộc lộ ra từ 

các lỗ khoan, hoặc từ các lỗ khoan gần đó, số lỗ khoan yêu cầu có thể ít hơn hoặc nhiều hơn. 

Quyết định về số lỗ khoan cần thiết phải phản ánh đủ các yêu cầu cho một thiết kế an toàn liên 

quan đến ổn định móng cũng như các yêu cầu cho khả năng làm việc của công trình. 

4.3.5 Đối với móng neo 

Các yêu cầu và khuyến nghị cho việc khảo sát nền đất đối với thiết kế móng neo được đưa ra 

trong DNVGL-RP-E301, DNVGL- RP-E302 and DNVGL-RP-E303.  

4.4 Giá trị đặc trưng của các đặc tính của đất 

4.4.1 Giá trị đặc trưng được sử dụng để biểu thị các đặc tính của đất ví dụ như độ bền 

cắt. Định nghĩa giá trị đặc trưng được điều chỉnh nhiều bởi yêu cầu thiết kế và bởi hình 

học. Một giá trị trung bình được áp dụng trong trường hợp các biến đổi của đất có thể 

được giả thiết là trung bình trên của các khối đất lớn. ví dụ như trường hợp sức chịu tải 

dọc trục của các cọc chịu ma sát dài. Điểm phân vị dưới của phân phối được áp dụng trong 

trường hợp cường độ của đất cục bộ chiếm ưu thế, ví dụ như trường hợp độc kháng đầu 

mép của cọc chịu tải đầu cọc. 

Ghi chú: 

Trong thiết kế móng, giá trị đặc trưng của đặc tính đất luôn được sử dụng cùng với hệ số an toàn riêng 

phần, hệ số vật liệu γm. Giá trị đặc trưng và hệ số vật liệu tạo thành một cặp dữ liệu. Tức là hệ số vật 

liệu được sử dụng cùng với giá trị đặc trưng được định nghĩa như một giá trị trung bình của đặc tính 

đất, không nhất thiết được dùng cùng với một giá trị đặc trưng được xác định như một phân vị phần 

trăm thấp của đặc tính đất đó. 

Khi giá trị cục bộ của cường độ đất chi phối thiết kế móng, giá trị đặc trưng thường được xác định là 

một vi phân trong phần dư của phân bố xác suất của cường độ đất. Một vi phân thấp 5% được sử 

dụng nếu giá trị thấp của đặc tính đất là bất lợi. Đây là trường hợp thiết kế cho sức chịu tải của một đế 

móng nhỏ. Một vi phân cao (95%) được sử dụng nếu một giá trị cao của đặc tính đất là bất lợi. Đây là 

trường hợp thiết kế cho sức kháng xuyên của móng chân khay trong khối đất. 

4.4.2 Khi giá trị trung bình của cường độ đất của một khối lượng đất lớn chi phối thiết kế 

móng, giá trị đặc trung được xác định là giá trị trung bình của cường độ đất. Sự ổn định của 

đáy biển. 
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5  Biến dạng nền và sự sụt lở đáy biển 

5.1  Tổng quan 

5.1.1 Các biến dạng của nền móng cần được dự đoán và kiểm soát tốt. Thiết kế các bộ phận 

cấu trúc dễ bị biến dạng nền móng và sự sụt lún nên được thiết kế sao cho các biến dạng quá 

mức, nếu có, sẽ không gây ra bất kỳ tác hại nào đối với hành vi cấu trúc hoặc chức năng. 

Sự sụt lún nền móng có thể ảnh hưởng đến: 

-  Các yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng sàn (khoảng trống); 

-  Các kết nối đường ống hoặc các thành phần khác gắn vào phần dưới và tiếp xúc với 

đáy biển; 

-  Ứng suất trong ống dẫn và vỏ bọc do ma sát bề mặt tiêu cực; 

-  Giải phóng mặt bằng trên đầu giếng khoan; 

-  Thiết bị nhạy cảm với độ nghiêng; 

-  Hiệu ứng P-delta. 

Đối với khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng của sự lún, sự lún dự đoán là đầu vào quan trọng. 

Trong một số trường hợp, việc giữ sự lún dưới một số giới hạn được chỉ định sẽ là một yêu 

cầu đối với thiết kế móng. 

5.1.2 Đánh giá tổng lún, sự lún và chuyển vị khác nhau trong suốt thời gian thiết kế của kết 

cấu bao gồm: 

-  Lún tức thì, cố kết và nén thứ cấp (rão thể tích); 

-  Lún và biến dạng vĩnh viễn gây ra do chu kỳ; 

-  Dịch chuyển động đàn hồi; 

-  Dịch chuyển ngang và độ nghiêng; 

-  Lún tiềm năng của móng do cạn kiệt hoặc suy thoái mỏ, suy thoái băng vĩnh cửu hoặc các 

nguyên nhân khác có thể được dự đoán hợp lý. 

Sự đóng góp vào tổng số lún từ các độ sâu khác nhau và các biến thể về hướng bên trong và 

bên ngoài khu vực móng nên được ghi nhận, có liên quan đến các khu vực khác nhau của 

thiết kế chịu ảnh hưởng của sự lún. 

5.1.3 Lún do tải tuần hoàn xảy ra do các cơ chế khác nhau, tất cả đều cần được đánh giá: 

-  Sự lún do biến dạng cắt bão hòa 

-  Sự lún do tiêu tán của áp lực lỗ rỗng tạo ra do tải tuần hoàn. 

Các mô hình đất được sử dụng sẽ có thể giải thích đúng cho các ứng suất cắt trung bình và 

lịch sử ứng suất cắt theo chu kỳ trong tất cả các nguyên tố đất. Trường hợp có liên quan, 

đánh giá sự sụt lún do tải tuần hoàn có thể dựa trên các hồ sơ từ các cấu trúc hiện có. Trong 

trường hợp này, cần phải chứng minh sự giống nhau về điều kiện (điều kiện đất, điều kiện tải, 

mức ứng suất đất, v.v…). Phân tích sự sụt lún do tải tuần hoàn có thể bị vướng víu với độ 
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không đảm bảo tương đối lớn và phụ thuộc vào các thử nghiệm tuần hoàn không bị hạn chế 

tại chỗ hoặc, theo cách khác, dữ liệu thử chu kỳ cho một loại đất đại diện cho đất tại khu vực. 

5.1.4 Các quy trình chung liên quan đến việc tính toán sự sụt lún ngay lập tức và sự sụt lún 

cố kết được đưa ra trong 5.2, với nhiều chi tiết được đưa ra trong 5.3 đến 5.5 do ứng dụng 

tải tĩnh. 

5.2 Quy trình chung để tính toán sự sụt lún ngay lập tức và sự sụt lún hợp nhất 

5.2.1 Phương pháp cổ điển để dự đoán dựa trên giả định đơn giản rằng độ lún chỉ do nén một 

chiều và môđun đất, thường được gọi là môđun hạn chế, được xác định bằng phép thử 

oedometer trên mẫu đất. Trong trường hợp này, lý thuyết đàn hồi cổ điển cung cấp các biểu 

thức đơn giản cho vật liệu đàn hồi tuyến tính lý tưởng, dễ sử dụng, nhưng trong nhiều trường 

hợp bị hạn chế trong khả năng ứng dụng của chúng để mô phỏng hành vi đất thực. 

5.2.2 Như một phương án thay thế cho phương pháp đàn hồi cổ điển, Janbu (1963, 1967) đã 

đề xuất một quy trình tính toán dựa trên khái niệm môđun tiếp tuyến, có lợi thế là có thể áp 

dụng cho tất cả các loại đất. Là một phần không thể tách rời của thủ tục của Janbu, sự phân 

bố ứng suất trong đất do tải trọng được áp dụng được tính toán dựa trên phương pháp dẻo, 

đặc biệt thích hợp cho các nền móng có lớp đất nông trong đất kết dính. 

5.2.3 Một cách tiếp cận khác để dự đoán sự sụt lún là sử dụng các kỹ thuật hạn chế phần tử. 

Điều này có khả năng cho phép sử dụng mô hình thực tế hơn về hành vi của đất so với các 

phương pháp cổ điển và bán thực nghiệm và được khuyến khích để dự đoán chính xác sự sụt 

lún. Các khoản thanh toán được tính bằng phân tích hữu hạn phần tử sẽ cần xử lý cẩn thận 

ranh giới vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thu được. Ví dụ, đối với sự sụt lún 

đàn hồi, cần phải sử dụng mô hình hữu hạn phần tử rất lớn với khoảng cách lớn giữa cấu trúc 

và ranh giới hoặc sử dụng giới hạn vô hạn ở hai bên và đáy của lưới để thu được kết quả gần 

giải pháp dạng. 

5.2.4 Trước khi tính toán kết quả, phân tích ứng suất trong đất trước và sau khi tải trọng phải 

được đánh giá. Trong Phụ lục C của tiêu chuẩn DNVGL-RP-C212, việc xem xét các lý thuyết 

phân phối ứng suất được cung cấp, bao gồm các lý thuyết dựa trên lý thuyết đàn hồi cổ điển 

và phương pháp dẻo dẻo của Janbu. 

5.2.5 Độ lún nền móng trên đất là kết quả của hai hiện tượng, sự biến dạng cắt (ở thể tích 

không đổi) và hợp nhất (với sự thay đổi thể tích). Tất cả các loại phương pháp tính toán giải 

quyết nêu trên, ngoại trừ phương pháp hạn chế phần tử, chỉ được sử dụng kết hợp với tổng 

hợp đầy đủ, tức là thời gian giải quyết hợp nhất sẽ phải được dự đoán riêng biệt. 

5.3 Tính toán lún 

5.3.1  Tổng quát 

5.3.1.1 Tính toán lún theo truyền thống dựa trên lý thuyết đàn hồi hoặc dẻo. Ngoài ra còn có 

các phương pháp thực nghiệm có sẵn, được dựa trên sự sụt lún quan sát, phân bố biến dạng 

hoặc ứng suất. Các tính toán lún cũng có thể được thực hiện bằng phương tiện phân tích hữu 

hạn phần tử, xem 5.3.5. 
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5.3.1.2 Trong 5.3.2, một vài biểu thức hữu ích cho các tính toán lún dựa trên lý thuyết độ đàn 

hồi được đưa ra. Các biểu thức này nên được sử dụng thận trọng và chỉ nên áp dụng cho các 

ước tính sơ bộ trong giai đoạn thiết kế ban đầu, vì biểu diễn bán không gian đàn hồi của đất 

với môđun biến dạng không đổi thường gặp khó khăn với độ không đảm bảo lớn. Trong 5.3.3 

và 5.3.4 mô tả quy trình tính toán giải quyết của Janbu dựa trên khái niệm môđun tiếp tuyến 

được đưa ra. Trong 5.3.5 sự chú ý được rút ra để phân tích phần tử hữu hạn tính toán như là 

một lựa chọn hấp dẫn cho các dự đoán giải quyết. 

5.3.2 Ứng dụng lý thuyết đàn hồi 

5.3.2.1 Do áp suất thẳng đứng có ảnh hưởng thống trị đối với sự sụt lún, môđun cưỡng bức 

hoặc môđun thiết bị đo, M, thường là cơ sở để tính toán sự sụt lún. Điều này làm giảm định 

luật tổng quát của Hooke cho môi trường đẳng hướng thành một thành phần của biến dạng. 

 

trong đó σz biểu thị ứng suất thẳng đứng và M biểu thị môđun hạn chế. 

5.3.2.2 Mối quan hệ giữa môđun hạn chế M và môđun đàn hồi E phụ thuộc vào hệ số Poisson ν: 

 

5.3.2.3 Phạm vi bình thường của ν là 0,125 đến 0,30 đối với cát. Đối với đất sét chịu tải trọng 

lâu dài, phạm vi bình thường của ν là 0,20 đến 0,40, trong khi tải trọng không bị hạn chế ngắn 

hạn ν là 0,5. Biểu thức gần đúng sau đây có thể được áp dụng cho các điều kiện thoát nước. 

 

trong đó φ biểu thị góc ma sát. Biểu thức này là gần đúng và đã được hiệu chuẩn dựa trên dữ 

liệu cho góc ma sát đỉnh. 

Ghi chú: 

Để tính toán sự sụt lún ngay lập tức, đất sét nên được xem là không bị giới hạn với ν bằng 0,5 

5.3.2.4 Độ lệch thẳng đứng δ0 tại tâm của nền móng tròn, trơn và dẻo với đường kính B theo 

tính toán của lý thuyết Boussinesq (Boussinesq, 1885) bằng: 

 

trong đó q biểu thị tải trọng phân bố đồng đều được áp dụng. Độ lệch trung bình δav của cùng 

nền móng là: 

 

5.3.2.5 Độ lún trung bình của nền móng tròn cứng và cứng có thể được tính như sau: 
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5.3.2.6 Độ lún ngay lập tức trung bình của một nền mềm dẻo, được nhúng trong đất ở độ sâu 

D và với một ranh giới cứng nhắc ở độ sâu H bên dưới nền móng có thể được tính như sau: 

 

trong đó μ0 và μ1 là các yếu tố ảnh hưởng hình học có giá trị được đưa ra trong các biểu đồ 

trong Hình 6.1, theo Christian và Carrier (1978). Nền móng có thể là hình tròn hoặc hình chữ 

nhật và tỷ lệ Poisson được giả định là ν = 0,5. Hình 1 chỉ nên được sử dụng cho các ước tính 

sơ bộ. 

 

Hình 1 - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lún nền móng 

5.3.3 Khái niệm môđun tiếp tuyến của Janbu 

5.3.3.1 Janbu (1967) định nghĩa môđun M bị hạn chế như một hàm của mức ứng suất σ’ và 

một số mũ ứng suất, a, theo biểu thức sau: 
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Trong đó: 

m - Số môđun không thứ nguyên; 

σa -  Ứng suất tham chiếu (100 kPa). 

5.3.3.2 Biểu thức trong 5.3.3.1 thuận tiện để sử dụng cho hầu hết các loại đất. Đối với mục 

đích thực tế, ba loại đất chính sau đây được định nghĩa để tham khảo 

- Loại EL = đàn hồi (a = 1) 

- Loại EP = dẻo đàn hồi (a = 0.5) 

- Loại PL = nhựa (a = 0). 

Mỗi loại này tương ứng với một giá trị cụ thể của số mũ a, và đối với mỗi thể loại, biểu thức 

môđun là một trường hợp đặc biệt của biểu thức trong 5.3.3.1. 

5.3.3.3 Loại EL được xác định bởi a = 1, tương ứng với 

M = m∙σa = hằng số 

Các ví dụ điển hình của đất thuộc loại EL là đá, các loại đá cứng, và quá cố kết sét (đất sét 

OC). 

Môđun hạn chế của đất sét có thể được thực hiện như một môđun không đổi miễn là các ứng 

suất hiệu quả sau khi hợp nhất ít hơn so với ứng suất trước khi hợp nhất. Giá trị của M phụ 

thuộc vào các ứng suất hiệu quả tại chỗ và mức độ quá tải. 

5.3.3.4 Loại EP được xác định bởi a = 0.5, tương ứng với 

 

Kiểu EP được áp dụng để thử cát tự nhiên và bùn cát. Nó cũng được áp dụng cho quá cố 

gắng cát và bùn cho các ứng suất hiệu quả vượt quá ứng suất cố kết trước. 

Phạm vi điển hình của số môđun m đối với cát và cát tự nhiên cố định được đưa ra trong Hình 

2 và Hình 3, dựa trên Janbu (1985), như là một hàm của độ xốp cho các loại đất được xếp loại 

đồng đều. Đối với cát biển cố kết rất chặt, phải lấy các giá trị cao hơn. Các mối tương quan 

được đề xuất cho số môđun đối với kháng CPc qc, tính toán mức độ hợp nhất, được đưa ra 

bởi Lunne et al. (1997). 
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Hình 2 - Phạm vi điển hình cho số môđun m so với độ xốp n đối với cát cố kết tự nhiên 

 

 

Hình 3 - Phạm vi điển hình cho số môđun m so với độ xốp n đối với bùn cố kết tự nhiên 

5.3.3.5 Loại PL được xác định bởi a = 0, tương ứng với 

M = m∙σ’ 

sét cố kết tự nhiên (đất sét NC) thường tuân theo mô hình này cho môđun hạn chế và do đó 

có thể được phân loại là loại PL. 
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Mô hình này có thể được sửa đổi thuận lợi để cung cấp kết quả thử nghiệm oedometer tốt 

hơn, do đó: 

M = m∙(σ’ – σr’) 

trong đó σr’ là một ứng suất tham chiếu, được hiểu là sự đánh chặn trên trục ứng suất hiệu 

dụng của đường thẳng được gắn với kết quả kiểm tra oedometer ngoài ứng suất cố kết trước. 

Giá trị của m phụ thuộc vào khoáng vật học và vải của đất sét. Sự phụ thuộc vào vải có thể 

được thể hiện dưới dạng hàm lượng nước, tỷ lệ rỗng hoặc độ xốp có liên quan duy nhất đến 

đất bão hòa với trọng lượng đơn vị khoáng đã biết. Hình 4 cho thấy một phạm vi điển hình của 

số môđun như một hàm của hàm lượng nước. Con số này dựa trên dữ liệu từ Janbu (1985) 

cho đất sét có hàm lượng nước vừa phải được bổ sung bởi dữ liệu cho đất sét Mexico với 

hàm lượng nước cao được trình bày bởi Lunne et al. (1997). 

 

Hình 4 - Số môđun m so với thành phần nước cho sét cố kết tự nhiên 

5.3.4 Quy trình tính toán sụt lún của Janbu 

5.3.4.1 Vì môđun cưỡng bức, như được định nghĩa trong 5.3.3, được dựa trên cùng định 

nghĩa cho tất cả các loại đất, các bước khác nhau của phân tích thanh toán có thể bắt nguồn 

từ cùng một nguyên tắc cơ bản. Điều này ngụ ý rằng quy trình tính toán sẽ bằng nhau đối với 

tất cả các loại đất. 

5.3.4.2 Tổng nén δ của một lớp trầm tích có độ dày H được tìm thấy như là tích phân của các 

biến dạng đứng dọc theo chiều sâu H. 

 

nghĩa là tính bằng diện tích của biểu đồ ε-z. 

5.3.4.3 Từ định nghĩa môđun bị ràng buộc 
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theo đó: 

 

Do đó, khi ứng suất tăng lên từ áp suất quá tải σv0'cho đến khi giá trị cuối cùng của nó σv0' + 

Δσ, thì biến dạng kết quả thu được bằng cách tích hợp sự gia tăng biến dạng giữa các giới 

hạn ứng suất nhất định, tức là: 

 

5.3.4.4 Kết hợp 5.3.3.1 và 5.3.4.3 dẫn đến biểu thức tổng quát sau đây cho ứng suất 

 

được áp dụng trực tiếp cho toàn bộ phạm vi của số mũ ứng suất a từ 0 đến 1, ngoại trừ a = 0 

đại diện cho một trường hợp biên đặc biệt. 

5.3.4.5 Biểu thức cho sự biến dạng trong 5.3.4.4 bao gồm phần lớn các biểu thức thực nghiệm 

cho các mối quan hệ ứng suất, được đề xuất trong tài liệu, và ngoài ra nó thỏa mãn điều kiện 

biên ε = 0 cho Δσ = 0 

5.3.4.6 Với tham chiếu đến các loại đất được xác định trong 5.3.3.2, các biểu thức biến dạng 

tương ứng với các loại đất này như sau: 

Loại EL: 

 

Loại EP: 

 

Loại PL: 

 

Cần lưu ý rằng biểu hiện biến dạng của loại EL được sử dụng cho đất cát, trong khi biểu hiện 

biến dạng cho loại PL được sử dụng cho đất sét. 

Lưu ý rằng nếu môđun hạn chế M đối với loại PL được sửa đổi bằng cách giới thiệu ứng suất 

tham chiếu σr’ như được mô tả trong 5.3.3.5 thì biến dạng trở thành: 
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5.3.4.7 Phân phối với độ sâu tăng ứng suất Δσ do lưới áp dụng, ứng suất bổ sung qn có thể 

được thiết lập bằng các thủ tục được đưa ra trong Phụ lục C của tiêu chuẩn DNVGL-RP-C212 

sử dụng. 

 

Trong đó: 

q -  Tổng áp lực thẳng đứng trên một đơn vị diện tích được chuyển ở cấp độ nền móng 

tại độ sâu D; 

qn -  Ứng suất thẳng đứng bổ sung ròng trên một đơn vị diện tích được chuyển tại độ 

sâu nền móng tại độ sâu D; 

γ(z) -  Trọng lượng đơn vị của đất ở độ sâu z; 

 

- Áp suất quá tải ở độ sâu D trước khi bắt đầu xây dựng.

 

5.3.4.8 Quy trình tính toán sụt lún đưa ra trong 5.3.4.1 đến 5.3.4.7 bao gồm các bước sau: 

1)  Vẽ một hồ sơ đất đại diện, trong đó loại đất, số môđun tương ứng và độ dày lớp được ghi 

lại. 

2)  Thiết lập hồ sơ ứng suất thẳng đứng, có chứa quá tải hiệu quả σv0' và tăng ứng suất Δσ 

như các hàm của độ sâu z, hoặc được vẽ bằng đồ thị hoặc được thiết lập trong một bảng. 

Hướng dẫn tính toán Δσ được đưa ra trong Phụ lục C của tiêu chuẩn DNVGL-RP-C212. 

3)  Tính toán biến dạng tương ứng ε cho từng độ sâu đặc trưng từ 5.3.4.6 đối với loại đất 

thích hợp. 

4) Tích hợp chủng tính toán liên quan đến độ sâu để thu được độ lún thẳng đứng, xem 

5.3.4.2. 

5.3.4.9 Trong đất sét quá cố kết mà tải trọng áp dụng gây ra ứng suất thẳng đứng hiệu dụng 

vượt quá ứng suất cố kết trước, môđun loại EL nên được sử dụng cho ứng suất tăng lên đến 

ứng suất cố kết trước, trong khi môđun loại PL nên được sử dụng cho căng thẳng gia tăng 

vượt quá ứng suất cố kết trước. 

5.3.5 Phân tích phần tử hữu hạn 

5.3.5.1 Phân tích hữu hạn phần tử tính toán tạo thành một lựa chọn hấp dẫn cho các dự đoán 

giải quyết. Lợi ích từ việc sử dụng phương pháp hữu hạn để phân tích sụt lún bao gồm: 

-  Khả năng phản ứng của đất theo thực tế bằng cách sử dụng các mô hình vật liệu đàn 

hồi dẻo; 

-  Việc hợp nhất với thời gian có thể được ước tính cho bất kỳ hình học cụ thể nào; 
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-  Đối với nền móng, khả năng phân tích hiệu ứng kết hợp của ma sát chân khay móng tăng 

theo thời gian kết hợp với cố kết; 

- Khi thực hiện phân tích hợp nhất, có thể ước tính sự gia tăng độ bền của đất theo thời 

gian. 

Tuy nhiên, sự gia tăng ước tính về độ bền của đất do tăng áp lực đất nên được đánh giá một 

cách thận trọng. 

5.3.5.2 Các khía cạnh sau đây rất quan trọng cần xem xét khi thực hiện phân tích quyết toán: 

- Lựa chọn mô hình vật liệu và các thông số độ cứng tương ứng; 

- Biểu diễn tính thấm của đất; 

-  Ma sát tường chân khay móng, để phân tích nền móng; 

-  Các điều kiện biên của mô hình; 

- Kích thước mắt lưới và gần ranh giới; 

-  Lưới phụ thuộc và cài đặt số. 

5.3.5.3 Mô hình vật liệu phải có khả năng biểu diễn các đặc điểm biến dạng chính của đất đối 

với điều kiện tải quy định. Mô hình vật liệu phải thể hiện đúng cách làm cứng biến dạng và làm 

cứng thể tích. Làm cứng biến dạng là sự cắt cứng liên quan đến ứng suất cắt. Làm cứng thể 

tích là làm cứng nhựa kết hợp với nén chính. Dành cho phân tích hợp nhất, sự phụ thuộc ứng 

suất của độ cứng của đất phải được biểu diễn phù hợp với loại đất, xem 5.3.3. 

5.3.5.4 Độ cứng và các thông số thấm trong mô hình vật liệu phải được xác định dựa trên các 

thử nghiệm đất có liên quan. Đối với sự lún ngay lập tức, các đặc tính độ cứng từ các thử 

nghiệm ba trục và các thử nghiệm cắt trực tiếp nên được sử dụng. Để phân tích hợp nhất, các 

đặc tính độ cứng và các đặc tính thấm phải được lấy từ các thử nghiệm oedometer. Phạm vi 

ứng suất quan tâm cần được đánh giá khi xác định các thông số đất. 

5.3.5.5 Cần kiểm tra chất lượng của các phép thử đất dưới ánh sáng của sự xáo trộn mẫu có 

thể xảy ra khi các phép thử đất được sử dụng để xác định các thông số đất. Tỷ lệ quá tải OCR 

và độ cứng trong khu vực ứng suất quá cố gắng thường sẽ được đánh giá thấp, trong khi độ 

cứng trong vùng ứng suất tự nhiên cố gắng có thể được đánh giá quá cao khi các mẫu đất sét 

tiếp xúc với sự nhiễu loạn mẫu. Các đặc tính chỉ số được chỉ định của đất và CPT có thể được 

sử dụng để tương quan các tính chất của đất. Điều này đặc biệt phù hợp khi số lượng thử 

nghiệm oedometer bị hạn chế và khi các mẫu đất có liên quan bị tiếp xúc với nhiễu lớn. Lunne 

và Andersen (2007) giải thích các nguyên nhân có thể gây rối loạn mẫu. 

5.3.5.6 Hình 5 cho thấy độ cứng của đất có thể được biểu diễn bằng mô hình vật liệu lý tưởng 

và cách so sánh này với phản ứng đất thực tế trong thử nghiệm oedometer. Hai mô hình được 

minh họa trong Hình 5 và độ cứng về môđun tiếp tuyến bị ràng buộc được đánh dấu trên trục 

thẳng đứng. Độ cứng trong, model-1 tỷ lệ thuận với mức ứng suất. Tuy nhiên với các độ cứng 

khác nhau với ứng suất trong vùng ứng suất NC và OC, trong khi độ cứng trong mô hình-2 có 

độ cứng cố định không đổi cho một độ sâu nhất định. 

Ứng suất hiệu quả thẳng đứng tại chỗ p0 ’và ứng suất trước khi tăng cường tính hợp lý cũng 
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được chỉ ra. Hình 5 cho thấy tầm quan trọng của việc xem xét phạm vi căng thẳng của lãi suất 

đúng cách. Độ cứng của đất có thể cách khác được xác định trực tiếp từ các ô ứng suất, ví dụ 

các ô ε-log (σ) hoặc e-log (σ), trong đó ε biểu thị biến dạng, biểu thị tỷ lệ rỗng, và σ biểu thị 

ứng suất thẳng đứng. Đối với kịch bản dỡ hàng, độ cứng của đất phải được xác định dựa trên 

một giai đoạn dỡ hàng của thử nghiệm oedometer. Lưu ý rằng hai mô hình được hiển thị trong 

Hình 5 là các ví dụ về các mô hình có sẵn, được lý tưởng hóa và do đó không thể mô phỏng 

đầy đủ phản ứng đất trong một thử nghiệm oedometer.  

 

 

Hình 5 - Môđun hạn chế và ứng suất hiệu quả theo chiều dọc 

5.3.5.7 Các khuyến nghị cho các mô hình tài liệu phân tích FE trong các thỏa thuận được nêu 

trong 5.3.5.3 đến 5.3.5.6 không chỉ áp dụng cho phân tích FE mà còn phân tích giải quyết nói 

chung và có thể bổ sung hữu ích cho hướng dẫn được cung cấp trong 5.3.2 đến 5.3.4. 

5.3.5.8 Đối với nền móng, ma sát chân khay sẽ ảnh hưởng đến sự lún ước tính. Ngay sau khi 

thâm nhập vào chân khay, ma sát chân khay trong đất sét và bùn mịn sẽ xấp xỉ bằng lực cắt 

của các loại đất này. Sau khi lắp dựng, ma sát giữa tường chân khay và đất sẽ tăng theo thời 

gian do sự cố kết, tản nhiệt áp lực lỗ rỗng dư và tăng áp suất ngang hiệu quả. Điều này được 

nêu chi tiết trong Andersen và Jostad (2002). DNVGL-RP-E303 đề xuất các yếu tố thiết lập 

cho nền móng có rãnh trong đất sét, có thể được sử dụng khi thông tin cụ thể của trang web 

về các thông số bắt buộc bị hạn chế. Các ma sát chân khay thu được có thể được thực hiện 

trong mô hình FE bằng cách xác định các mô hình vật liệu riêng biệt, sau đó có thể được gán 

cho giao diện cọc váy và đất cho các khoảng thời gian phù hợp khác nhau khi thích hợp. 

5.3.5.9 Sự lún rão có thể có liên quan đến sự lún lâu dài, đặc biệt đối với đất sét thông thường 

và hơi quá cố với hàm lượng nước cao. Các mô hình vật liệu được phát triển để phân tích sự 

lún rão thường dựa trên khái niệm đẳng hướng được Bjerrum giới thiệu (1967). Nếu sự lún 

rão được bao gồm một cách rõ ràng trong các phân tích FE, do việc xem xét chất lượng mẫu 

và độ tuổi địa chất của trầm tích đất là rất quan trọng. 

Ứng suất hiệu dụng theo chiều dọc cọc [kPa] 

M
ô

đ
u

n
 h

ạ
n

 c
h
ế

 [
M

P
a
] 



TCVN 6170-7 : 2019 

33 

5.3.5.10 Các mô hình cấu thành hữu ích để thể hiện hành vi ứng suất của đất trong phân tích 

FE cho dự đoán giải quyết bao gồm, nhưng không giới hạn đối với: 

-  Mô hình Cam-clay cải tiến: Có các đặc điểm tương tự như mô hình của Model-1 trong 

5.3.5.6. 

-  Mô hình vật liệu cứng: Cung cấp khả năng chọn sự phụ thuộc ứng suất của độ cứng phù 

hợp với hành vi của đất như được nêu trong 5.3.3 và tính đến sự cứng rắn biến dạng. 

Xem Schanz et al. (1999). 

5.3.5.11 Đối với bất kỳ phân tích FE được thực hiện nào, kết quả cũng phải được ghi chép 

đầy đủ và cần được so sánh với các dự đoán có sẵn. Nếu kết quả lệch khỏi phản ứng đất dự 

kiến, các nguyên nhân có thể sẽ được xác định. 

5.4 Định mức thời gian cố kết 

5.4.1 Tổng quát 

5.4.1.1 Độ phụ thuộc thời gian của độ lún là mối quan tâm chủ yếu đối với việc thử tự nhiên, 

đất sét bão hòa hoàn toàn và các loại bùn rất mịn. Các loại đất có hạt thô như cát và sỏi có thể 

thấm nước đến mức thoát nước diễn ra gần như đồng thời với sự thay đổi ứng suất. 

5.4.1.2 Vì sự lún có liên quan trực tiếp đến các ứng suất trong các lớp đất khác nhau, nên sự 

biến đổi của ứng suất ε theo thời gian và độ sâu đưa ra mức cố kết theo thời gian. 

5.4.1.3 Sự cố kết được đưa ra bởi phương trình vi phân sau: 

 

Trong đó: 

t -  Thời gian; 

z -  Độ sâu; 

v0 -  Vận tốc danh định; 

cv - Hệ số cố kết. 

Xem Janbu (1965) để biết chi tiết. Với các điều kiện ranh giới xác định, các giải pháp của 

phương trình vi phân có thể được biểu diễn bằng các thuật ngữ không thứ nguyên sử dụng hệ 

số thời gian không thứ nguyên T và tham số chiều không thứ nguyên ξ, được định nghĩa là: 

 

 

tương ứng, trong đó H là độ dày lớp hoặc độ sâu mà biến dạng thẳng đứng ε đạt đến 0, ví dụ 

trong trường hợp độ sâu của một lớp đất sét lớn gấp nhiều lần chiều rộng móng. 

Đối với các lớp có độ dày giới hạn với hệ thống thoát nước hai chiều, H trong các biểu thức 

trên phải được lấy bằng một nửa độ dày lớp. 
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Các hệ số thời gian cố kết tỷ lệ phần trăm khác nhau và các phân bố khác nhau của biến dạng 

thẳng đứng ε với độ sâu được đưa ra trong Hình 6. 

 

Hình 6 - Hệ số thời gian không gian T cho tỷ lệ phần trăm hợp nhất khác nhau U  

và các phân bố khác nhau của biến dạng thẳng đứng ε 

5.4.1.4 Các chương trình máy tính giải quyết vấn đề làm việc đồng thời có thể phải được sử 

dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể mà không có giải pháp chung nào. 

5.4.2 Sụt lún trượt 

5.4.2.1 Tổng quát 

5.4.2.1.1 Sự lún rão của móng là sự lún thứ cấp do biến dạng đất xảy ra trong điều kiện ứng 

suất hiệu quả bền vững trong đất trong suốt thời gian tồn tại của móng. Sự lún rão diễn ra 

không chỉ đối với điều kiện ứng suất bền vững hiện hành sau khi sự lún củng cố chính được 

hoàn thành, mà còn đồng thời khi sự lún củng cố chính diễn ra, nơi các điều kiện ứng suất phức 

tạp hơn và phụ thuộc vào mức độ hợp nhất. Sự phụ thuộc ngụ ý giữa sự lún củng cố chính và 

sự lún rão thứ cấp là một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi sự lún rão được dự đoán. 

5.4.2.1.2 Tốc độ rão là một chức năng của cả thời gian và ứng suất hiệu quả. Tốc độ rão cao 

nhất được mong đợi cho các ứng suất hiệu quả tại và gần với ứng suất trước. Các mô hình 

phức tạp thường được thiết lập trong nghiên cứu địa kỹ thuật để thể hiện hành vi rão. Các mô 

hình được sử dụng trong thực hành địa kỹ thuật thường ít phức tạp hơn. Khái niệm kháng thời 

gian của Janbu đưa ra cách tiếp cận thực tế cho cơ chế leo.Thể tích rão là một giải thích chính 

cho các hiệu ứng lão hóa và sự quá cố kết rõ ràng của đất sét tại chỗ mà trước đây chưa 

được xác định trước về mặt vật lý. 

5.4.2.1.3 Đối với đất sét, sụt lún rã có thể đóng góp một phần lớn trong tổng số sụt lún trong 

suốt thời gian tồn tại của một nền móng trên đất sét nếu đất sét được tải gần hoặc vượt quá 

ứng suất trước. 

Phân bố biến dạng thẳng 

đứng  theo độ sâu 

M
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 đ

ộ
 c

ố
 k

ế
t,

 U
 

 

Hệ số thời gian, T 
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5.4.2.2 Khái niệm về sức kháng thời gian của Janbu 

5.4.2.2.1 Kháng thời gian R được định nghĩa là nghịch đảo của đạo hàm của đường cong biến 

dạng so với thời gian 

 

trong đó ε biểu thị sự căng thẳng của creep và t biểu thị thời gian, xem Janbu (1985). Kháng 

thời gian R phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ứng suất dọc hiệu quả bổ sung Δσ’ và ứng suất trước khi 

tăng cường của máy tính sau khi tải đã diễn ra. 

5.4.2.2.2 Độ bền thời gian vượt quá hoàn thành phần chính của quá trình hợp nhất chính 

được biểu diễn bằng: 

R = rs∙(t – tr) 

Biến dạng trượt εs tại thời điểm t là: 

 

trong đó rs là sức kháng rão, t là thời gian thực tế, và tr là một thời gian tham chiếu như được 

minh họa trong Hình 7. 

Biến dạng rão là các biến thể phát triển sau thời gian tc, nơi phần chính của quá trình củng cố 

chính đã diễn ra và khi sức kháng R theo thời gian trở thành hàm tuyến tính của thời gian. 

Thời gian tc đôi khi được gọi là thời gian cố kết hoàn toàn, mặc dù nó trong hầu hết các trường 

hợp nhỏ hơn thời gian tp để khử hoàn toàn áp lực lỗ rỗng dư thừa Δu, xem Hình 7. 
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Hình 7 - Minh họa theo thời gian của sức kháng R và gia số kháng rs cho sự gia tăng 

ứng suất không đổi Δσ trong thử nghiệm nén cố kết 

5.4.2.2.3 Một phần hơi khó khăn khi áp dụng khái niệm này là để xác định thời gian tham 

chiếu. Việc xác định tr phải dựa trên dữ liệu cụ thể hiện trường. Một phạm vi điển hình của số 

kháng rão rs là một hàm của mức ứng suất hiệu dụng theo phương thẳng đứng liên quan đến 

ứng suất tiền cố kết nhất pc' được đưa ra trong Hình 8, dựa trên Janbu (1985). Độ tuổi của 

trầm tích đất cần phải được tính đến. Lão hóa được ngầm tính thông qua xác định pc'. 



TCVN 6170-7 : 2019 

37 

 

Hình 8 - Ví dụ về phạm vi điển hình cho số kháng rão và ứng suất hiệu dụng dọc 

5.4.2.3 Công thức độ cứng thay thế 

5.4.2.3.1 Như là một thay thế cho quy trình trong 5.4.2.2, sự rão có thể được phân tích bằng 

phương tiện của chỉ số nén thứ cấp Cα. Chỉ mục nén thứ cấp được định nghĩa là: 

 

trong đó e biểu thị tỷ lệ rỗng và t là thời gian. Chỉ số nén thứ cấp có liên quan đến số kháng 

rão rs 

 

trong đó e0 là tỷ lệ rỗng ban đầu. 

5.4.2.3.2 Chỉ số nén thứ cấp Cα liên quan đến chỉ số nén CC thông qua tỷ số Cα/CC. Chỉ mục 

nén được định nghĩa là: 

 

trong đó σv' biểu thị ứng suất thẳng đứng hiệu quả. Chỉ số nén CC liên quan đến môđun M bị 

hạn chế thông qua: 

 

trong đó σva' biểu thị mức trung bình của các ứng suất hiệu quả dọc ban đầu và cuối cùng. 

Ứng suất đứng hiệu dụng (kPa) 
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5.4.2.3.3 Đối với một loại đất nhất định, tỷ số Cα/CC giữa chỉ số nén thứ cấp và chỉ số nén 

tương đối không đổi bất kể thời gian, tỷ lệ ứng suất và tỷ lệ rỗng hiệu quả. Các giá trị thực 

nghiệm cho tỷ lệ Cα/CC đối với một số loại đất và than bùn tự nhiên được đưa ra trong Mesri 

và Godlewski (1977) và Holtz và Kovacs (1981). Phạm vi điển hình cho Cα/CC là: 

-  0,035 đến 0,09 đối với packing vô định hình và xơ 

-  0,035 đến 0,06 đối với muối hữu cơ 

-  0,03 đến 0,075 đối với đất sét. 

Cần thận trọng khi áp dụng các giá trị cho tỷ số Cα/CC và phân tích creep trên cơ sở Cα, vì lý 

tưởng được ngụ ý bởi phương pháp tương đối đơn giản này và vì mô hình CC tự đại diện cho 

một đơn giản hóa. 

5.4.2.3.4 Các mô hình leo khác và thảo luận kỹ lưỡng về quá trình leo được đưa ra trong 

Degago et al. (2009) và Olsson (2010). 

5.5 Biến dạng do tải tuần hoàn 

5.5.1  Biến dạng không bị hạn chế 

Cyclic tải có thể gây ra biến dạng vĩnh viễn vì sự phát triển của các chủng cắt vĩnh viễn trong 

đất như tiền thu được cyclic. Biến dạng vĩnh viễn như vậy có thể được đánh giá thông qua 

phân tích hữu hạn phần tử, sử dụng mô hình đất như được mô tả trong Phần 10 của tiêu 

chuẩn DNVGL-RP-C212 để tính toán chuyển vị tối đa của sự kiện tuần hoàn, tiếp theo là tải 

xuống điều kiện tải tĩnh bằng mô hình đất có liên quan để bốc dỡ. 

Ghi chú: 

Một phương pháp luận về cách đánh giá chủng tích lũy cho một phần tử đất chịu áp lực trung bình đã 

xác định và chu kỳ N của một ứng suất tuần hoàn được xác định được mô tả trong [10.7.2]. Phương 

pháp được minh họa cho trường hợp N = 10. Chi tiết về phương pháp tích lũy biến dạng được đưa ra 

trong [10.3]. 

5.5.2 Biến dạng liên quan đến sự cố kết 

Khi áp suất lỗ tích tụ trong đất do tải trọng tuần hoàn, đất sẽ tích tụ như cống thoát nước và 

đất được nạp trở lại trạng thái ban đầu sau khi áp lực lỗ chân lông tạm thời giảm áp lực hiệu 

ứng thẳng đứng. Sự củng cố này sẽ dẫn đến sự lún bổ sung của cấu trúc được đất hỗ trợ. 

6 Tương tác giữa kết cấu và nền đất  

6.1 Độ cứng nền móng động tổng thể đối với móng trọng lực 

6.1.1 Độ cứng nền móng cho điều kiện lý tưởng 

6.1.1.1 Trong những trường hợp cụ thể, có thể thích hợp để tính toán các đặc tính độ cứng 

nền móng dựa trên các công thức có sẵn cho các điều kiện lý tưởng. Đó là khi: 

-  Phản ứng động ít nhạy cảm với các thay đổi về đặc tính cứng của móng; 

-  Đất là đồng nhất, hiệu ứng phi tuyến được kiểm soát tốt bằng cách tính toán phụ thuộc 

của môđun cắt đất trên mức biến dạng hoặc ứng suất, diện tích nền móng dự kiến là hình 

tròn hoặc hình dạng thông thường khác, và kết cấu móng tương đối cứng; 
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-  Các giá trị gần đúng là cần thiết ở giai đoạn đầu của thiết kế. 

Ngay cả khi các phân tích chi tiết hơn được thực hiện để thiết lập các đặc tính độ cứng nền 

móng, các phép tính đơn giản cho các điều kiện lý tưởng phải được thực hiện để chứng minh 

khả năng các kết quả từ các phân tích chi tiết nằm trong phạm vi dự kiến. 

6.1.1.2 Khi móng tròn và nằm trên bề mặt đất và được giả định là cứng, và khi điều kiện đất 

đồng nhất và môđun cắt tương đương G được xác định, đại diện cho khối lượng đất tham gia 

và mức độ biến đổi hiện hành trong đất, độ cứng nền móng có thể được xác định theo cách 

đơn giản dựa trên các giải pháp từ lý thuyết đàn hồi. Các giải pháp cũng tồn tại tính toán cho 

một hoặc nhiều độ lệch sau đây từ các điều kiện lý tưởng được liệt kê trong 6.1.1.1 

-  Các loại đất có môđun cắt hoặc vận tốc cắt tuyến tính tăng, lớp đất, hoặc các dạng không 

đồng đều khác; 

- Các nền móng chiếm chỗ; 

-  Nhiều hình dạng cơ sở nền móng khác nhau; 

-  Kết cấu móng mềm. 

Trong hầu hết các trường hợp, không có giải pháp nào có sẵn hoàn toàn phù hợp với tất cả 

các đặc điểm thực tế liên quan đến độ cứng của đất hoặc hình dạng móng và độ cứng. Do đó, 

nó luôn luôn nên được đánh giá những đặc điểm nào là quan trọng nhất để phù hợp. Ảnh 

hưởng của độ lệch từ mô hình được chọn có thể được đánh giá từ các mô hình khác tính toán 

độ lệch đó. Tuy nhiên, nó phải được xem xét rằng các thông số khác nhau có thể liên quan 

đến nhau theo cách làm phức tạp các hiệu chỉnh cho độ lệch mô hình. 

6.1.1.3 Các giải pháp cho nền móng cứng nằm trên không gian nửa đàn hồi được đưa ra 

trong 1 cho thấy độ cứng của lò xo, hệ số suy giảm, tỷ lệ khối lượng, tỷ lệ suy giảm và khối 

lượng đất hiệu dụng cho các dạng chuyển động khác nhau. 

Độ cứng tương ứng với độ cứng tĩnh. 

Khối lượng đất hiệu dụng nên được coi là một phương tiện để mô phỏng sự giảm độ cứng với 

tần suất tăng, tức là không phải là khối lượng đất có thể nhận biết được di chuyển vật lý trong 

pha với nền móng. 

Các hệ số suy giảm là hệ số suy giảm trung bình trên một dải tần số mà tại đó cộng hưởng 

thường xảy ra. Các hệ số suy giảm được lập bảng chỉ đại diện cho suy giảm hình học.  
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Bảng 1 - Hệ số lò xo và hệ số suy giảm, tỷ lệ khối lượng và tỷ lệ suy giảm và khối lượng đất  

hiệu dụng cho nền móng tròn cứng nằm trên bề mặt của một nửa không gian đàn hồi 

Dạng  

chuyển động 

Độ cứng 

lò xo, K 
Hệ số suy giảm, 

c 
Tỷ số khối, B 

Tỷ lệ suy giảm,  
ξ 

Ảnh hưởng 

 

Đứng (z) 

 

 

Ngang (x) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắc (ψ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Xoắn (θ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

R -  Bán kính nền móng; 

m -  Khối lượng của móng; 

G, ν and ρ -  Môđun cắt, hệ số Poisson và mật độ khối lượng của không gian nửa đàn hồi; 

Bz, Bx, Bψ, Bθ -  Tỷ lệ khối lượng trong các dạng chuyển động tương ứng;  

Iψ, Iθ -  Mômen khối lượng quán tính của nền móng quay theo trục ngang và trục dọc, 

tương ứng. 
 

6.1.1.4 Nếu việc suy giảm vật liệu nền móng phải được mô phỏng bằng hệ số suy giảm nhớt, 

điều này nên được trang bị cho các tần số có tầm quan trọng lớn (các dạng chính) theo quan 

hệ sau: 

 

Trong đó: 

c - Hệ số suy giảm; 

β - Tỷ lệ suy giảm vật liệu nền móng; 

K  -  Độ cứng lò xo; 

ω  -  Tần số của dạng chính. 

bổ sung cho độ cứng được đưa ra trong 1 đối với các móng tròn cứng nằm trên bề mặt của 

không gian nửa đàn hồi, 2 và 3 cung cấp các biểu thức cho độ cứng nền móng cho các điều 

kiện nền sau: 

-  Nền móng trên bề mặt tầng có độ dày hữu hạn trên nền đá; 
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-  Nền móng trên bề mặt tầng có độ dày hữu hạn trên không gian nửa đàn hồi, phụ thuộc 

vào lớp trên ít cứng hơn không gian nửa đàn hồi bên dưới; 

- Nền móng ngập trong lớp đất có độ dày hữu hạn trên nền đá. 

Bảng 2 - Các lò xo nền móng dựa trên các biểu thức trong 2 và 3 sẽ đại diện cho độ cứng móng 

động cần thiết trong phân tích kết cấu cho tải trọng gió và sóng trên nền móng. Tuy nhiên, trong 

các phân tích cấu trúc cho tải động đất, có thể cần phải áp dụng giảm độ phụ thuộc tần số của 

độ cứng từ 2 và 3 để có được các giá trị độ cứng động thích hợp cho các phân tích. Độ cứng 

của lò xo cho một chân tròn cứng trên lớp trên nền đá hoặc lớp trên nửa không gian 

 Trên lớp trên nền đá Trên lớp trên nửa không gian 

 

  

Dạng  
chuyển động 

 

Độ cứng móng 

 

Độ cứng móng 

 
 

 

 

Đứng 

 

 
 

H/R>2 
 

1≤H/R≤5 

 

 

 

Ngang 

 

 
 

H/R>1 
 

1≤H/R≤4 

 

 

 

Lắc 

 

 

 

 
 

1<H/R<4 
 

0.75≤ H/R ≤2 

 

Xoắn 
 

H/R>1.25 

Không đưa ra 
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Bảng 3 - Độ cứng của lò xo cho một chân móng tròn cứng được nhúng trong tầng trên nền đá 

 

 

 

Rải hữu hiệu: D/R<2; D/H<1/2 

 

Dạng chuyển động Độ cứng móng 

 

 

Đứng  

 

Ngang  

 

Lắc  

 

Xoắn  
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6.2 Phản ứng của đất lên các thành phần kết cấu móng 

6.2.1 Các phản ứng nền móng cho các kết cấu cọc đóng 

6.2.1.1 Đối với các kết cấu với nền móng cọc, các phản ứng cọc tốt nhất nên được xác định 

từ một phân tích tích hợp của móng cọc và kết cấu. Các phi tuyến đất có thể được tính bằng 

cách mô hình cọc như các chùm đàn hồi được hỗ trợ bởi các lò xo với các đặc tính phi tuyến. 

6.2.1.2  Lò xo phi tuyến bên (đường cong p-y) được xử lý trong Phụ lục B. Lò xo phi tuyến 

trục để mô phỏng sự vận động của ma sát da (đường cong t-z) và sức kháng đầu cọc (đường 

cong q-z) có thể được lựa chọn theo thực hành được công nhận, xem Phụ lục A. Đối với các 

đường cong t-z uốn cong tuyến tính tương đối dài sẽ linh hoạt có thể chấp nhận được, giả sử 

điện trở tối đa xảy ra ở độ lệch khoảng 0,5% đường kính cọc. Đối với cọc có tỷ lệ lớn dung 

tích cọc được lấy làm kháng tip, cần phải trình bày tốt đường cong q-z. Độ lệch của 5 đến 

10% đường kính cọc để đạt được sức đề kháng đỉnh tối đa có thể được giả định. Độ cứng ban 

đầu của đường cong q-z có thể được tính toán từ lý thuyết nửa không gian đàn hồi. 

6.2.1.3 Phân tích tích hợp cấu trúc và hệ thống cọc có thể được giải quyết lặp đi lặp lại bằng 

cách sử dụng kỹ thuật superelement để giảm kích thước của vấn đề. Nếu tương tác không 

được giải quyết trong một phân tích tích hợp, các ma trận độ cứng cọc phải được tính toán từ 

phân tích hệ thống cọc được sử dụng làm đầu vào cho phân tích cấu trúc. Để giải thích tính 

phi tuyến của đất, việc phân tích cọc để tạo ra các ma trận độ cứng cọc phải được thực hiện ở 

mức tải đại diện. Sự tương thích giữa phân tích cấu trúc và phân tích nền móng nên được 

chứng minh, ví dụ: bằng cách áp dụng lực đầu cọc từ phân tích cấu trúc làm đầu vào cho 

phân tích móng cọc và so sánh độ lệch kết quả. 

6.3 Lựa chọn môđun cắt và các đặc tính cản nhớt 

6.3.1 Môđun cắt và độ cản nhớt cho đất sét 

6.3.1.1 Trong đất sét, môđun cắt, Gmax, cho các biến dạng nhỏ (nhỏ hơn 10-6) có thể được tính 

toán theo: 

 

Trong đó: 

suD -   Cường độ cắt bão hòa trực tiếp; 

Ip -  Chỉ số dẻo; 

OCR  -  Tỷ lệ quá cố kết. 

6.3.1.2 Ảnh hưởng trên Gmax của phi tuyến của đất sét có thể được biểu diễn bằng hệ số giảm 

được biểu diễn như một hàm của biến dạng cắt chu trình γc và chỉ số dẻo Ip của đất sét như 

trong Hình 9. 
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Hình 9 - Giảm phụ thuộc biến dạng của môđun cắt cho đất sét  

 

6.3.1.3 Độ suy giảm của vật liệu đất như hàm của biến dạng cắt tuần hoàn và chỉ số dẻo 

được trình bày trong Hình 10. 

 
 

Hình 10 - Vật liệu đất phụ thuộc vào sự biến dạng của đất sét  
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6.3.2 Môđun cắt và độ cản nhớt cho cát 

6.3.2.1 Môđun cắt trong cát phụ thuộc mạnh vào mức ứng suất hiệu dụng và mật độ cát. Mật 

độ có thể được biểu thị bằng mật độ tương đối hoặc theo tỷ lệ độ xốp hoặc độ rỗng. 

6.3.2.2 Công thức dưới đây có thể được áp dụng để ước tính môđun biến dạng cắt nhỏ, Gmax, 

từ ứng suất hiệu dụng trung bình và mật độ tương đối. 

 

Trong đó: 

Dr - Mật độ tương đối tính bằng %; 

σm’ - Ứng suất hiệu dụng trung bình;  

σa - Áp suất khí quyển. 

6.3.2.3 Sử dụng tỷ lệ độ rỗng e để mô tả mật độ cát, biểu thức thay thế sau cho Gmax có thể 

được sử dụng  

 

6.3.2.4 Hai biểu thức trong 6.3.2.2 và 6.3.2.3 đưa ra các ước tính rất có thể so sánh của Gmax, 

phần nào phụ thuộc vào các giá trị của tỷ lệ độ rỗng tối đa và tối thiểu, emax và emin, được sử 

dụng khi mật độ tương đối Dr liên quan đến tỷ lệ độ rỗng e. 

6.3.2.5 Sự phân hủy của Gmax với sự gia tăng biến dạng có thể được biểu diễn theo tỷ lệ 

G/Gmax và có thể được đánh giá dựa trên Hình 11, cho thấy một phạm vi điển hình cho tỷ số 

G/Gmax như một hàm của biến dạng.  

 

Hình 11 - Giảm phụ thuộc biến dạng của môđun cắt cho cát 

Tăng Dr 

Tăng áp suất 

Biến dạng cắt tuần hoàn, c (%) 
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6.3.2.6 Các biểu thức cho mối quan hệ Gmax và G/Gmax trong [6.3.2.2] đến [6.3.2.5] là hợp lệ 

đối với cát đồng nhất. Đối với sỏi, Gmax có thể cao hơn, nhưng với sự suy thoái lớn hơn với sự 

căng thẳng (Rollins et al., 1986). Đối với cát được xếp loại tốt với hàm lượng cao của các hạt 

mịn, Gmax có thể thấp hơn so với dự đoán của các phương trình trên, và sự suy thoái lớn hơn. 

6.3.2.7 Sự suy giảm vật liệu phụ thuộc vào biến dạng đối với cát có thể được xem xét trong phạm 

vi được đưa ra trong Hình 12. Một thông số chính là áp suất hạn chế, trong đó tỷ số cản nhớt 

giảm khi áp lực tăng lên. Nếu một tỷ lệ suy giảm ở trong khoảng 0,1% và 0,5% biến dạng tuần 

hoàn đã được xác định, một đường cong hoàn chỉnh có thể được thiết lập bởi sự dịch chuyển 

ngang của đường cong trung bình trong Hình 12 để đi qua điểm tương ứng được xác định. 

 

Hình 12 - Suy giảm vật liệu phụ thuộc biến dạng cho cát 

6.4 Phân tích phần tử hữu hạn tương tác kết cấu - đất 

6.4.1 Tổng quan 

6.4.1.1 Các vấn đề tương tác về kết cấu - đất có thể được phân tích bằng cách sử dụng 

các phương pháp phần tử hữu hạn (FE). Lợi ích của việc sử dụng phân tích FE cho mục 

đích này bao gồm: 

-  Khả năng biểu diễn chính xác phản ứng của đất bằng cách sử dụng mô hình đất đàn hồi 

dẻo tiên tiến; 

-  Khả năng bao gồm bất kỳ số lớp đất nào với các tính chất đất khác nhau; 

-  Khả năng biểu diễn các phần tử kết cấu chính với các đặc tính vật liệu thực tế trong mô hình; 

-  Phản ứng cho một lượng lớn các hình học và cho một phạm vi lớn các điều kiện tải trọng 

có thể được ước tính thực tế; 
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-  Sự phân bố ứng suất tiếp xúc giữa đất và các yếu tố kết cấu có thể được ước tính chi tiết 

hơn so với những phương pháp đơn giản hóa cho phép; 

-  Các điều kiện thoát nước của đất có thể được đánh giá một cách hợp lý trước và sau khi 

phân tích (thoát nước và hành vi không bị hạn chế, hành vi thoát nước một phần và tính 

thấm là các từ khóa trong ngữ cảnh này); 

-  Kết quả biến dạng đất và độ võng kết cấu có thể được hình dung và ghi lại đúng cách. 

6.4.1.2 Phân tích FE có thể được sử dụng cho tất cả các vấn đề về tương tác cấu trúc đất,  

ví dụ: 

-  Để đạt được độ cứng nền móng cho điều kiện tải tĩnh và động; 

-  Để đánh giá ứng suất tiếp xúc giữa đất và các phần tử nền móng; 

-  Để phân tích lực phản ứng kết cấu; 

-  Để phân tích ảnh hưởng của các tính chất kết cấu (ví dụ mức độ linh hoạt và khả năng 

phân phối lại tải trọng) trên khả năng đất đạt được; 

-  Để phân tích mức độ thoát nước theo thời gian. 

6.4.2  Điều kiện tải trọng 

6.4.2.1 Các điều kiện tải cần được xem xét khi mô hình đất và các đặc tính vật liệu tương ứng 

trong mô hình FE được chọn. Có nghĩa là: 

-  Các ảnh hưởng tỷ lệ đại diện nên được giả định cho các tính chất của đất khi đất chịu ảnh 

hưởng của tải trọng tác động; 

-  Ảnh hưởng đến cường độ đất từ tải tuần hoàn và các biến dạng tích lũy tĩnh và tuần hoàn 

của nó phải được tính toán; 

-  Điều kiện thoát nước thường nên được áp dụng cho tải vĩnh viễn; 

-  Một mô hình vật liệu đưa ra một hành vi tháo dỡ và chất tải lại thực tế nên được chọn để 

sử dụng trong các giai đoạn dỡ và chất tải lại tương ứng. 

6.4.3  Tính chất của vật liệu 

6.4.3.1 Các đặc tính vật liệu phải được xác định dựa trên các thử nghiệm đất có liên quan. 

Chất lượng của các thử nghiệm đất phải được đánh giá, và nếu cần thiết được hiệu chỉnh. 

Nếu số lượng các thử nghiệm đất có liên quan là giới hạn, các tính chất vật liệu có thể được 

ước tính bằng cách bổ sung các kết quả thử nghiệm có sẵn bằng các mối tương quan có sẵn 

với các thuộc tính chỉ mục. 

6.4.3.2 Khi các phi tuyến liên quan đến các chuyển vị lớn được nghiên cứu bằng các mô hình 

FE, các phi tuyến có thể được biểu diễn một cách rõ ràng trong mô hình FE hoặc các chuyển 

vị lớn bên dưới có thể được mô phỏng trong phân tích mong muốn tại chỗ. Các giới hạn mô 

hình cho phân tích cụ thể cần được đánh giá. Các hiệu ứng chuyển dịch phi tuyến lớn gặp 

phải trong một số tình huống, bao gồm: 

-  Thay đổi trong điều kiện biên, chẳng hạn như thay đổi trong vùng tiếp xúc, do chuyển vị lớn; 
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-  Tải trọng phụ thuộc vào chuyển vị, chẳng hạn như thay đổi phụ thuộc chuyển vị trong 

hướng tải; 

- Biến dạng lớn. 

6.4.4 Chia Lưới 

6.4.4.1 Mật độ của lưới giới hạn phần tử cụ thể có thể ảnh hưởng đến phân tích FE của phản 

ứng, đặc biệt là khi biến dạng đất bao gồm các chế độ biến dạng cục bộ. Cần thận trọng khi 

đánh giá kết quả từ phân tích. Điều này đặc biệt nên khi đánh giá phản ứng từ các cọc mảnh, 

phản ứng đất gần với mắt neo và phản ứng của đất đối với các phân tích oằn chân khay 

móng, đề cập đến một vài ví dụ. 

6.4.4.2 Do kích thước phần tử trung bình thường lớn hơn trong các mô hình 3D so với các mô 

hình 2D, sự phụ thuộc lưới trong phản ứng kết quả nói chung rõ rệt hơn cho các mô hình 3D 

với độ phân giải lưới thấp hơn. Phản ứng kết quả có thể được sửa đổi để khắc phục các hiệu 

ứng lưới như vậy, với điều kiện một phương thức thích hợp có sẵn. 

6.4.4.3 Thuật toán giải pháp số và dung sai hội tụ có thể ảnh hưởng đến đáp ứng từ kết quả 

phân tích FE. Điều quan trọng là các phương pháp được sử dụng được xác minh là đủ chính 

xác. Các phân tích FE nên, nếu có thể, được chuẩn hóa, đặc biệt là cho sự phụ thuộc độ mịn 

của lưới, đối với các trường hợp đơn giản mà các giải pháp dạng khép kín tồn tại trước khi kết 

hợp các tính năng phức tạp hơn vào mô hình. 

7 Thiết kế móng cọc 

7.1 Giới thiệu chung cho hệ cọc mảnh  

7.1.1  Các quy định chung cho hệ cọc mảnh 

7.1.1.1 Cọc mảnh là cọc nhồi xuyên sâu hơn độ sâu bị ảnh hưởng bởi tải trọng ngang của cọc. 

Độ sâu này phụ thuộc vào độ cứng của cọc, độ bền và độ cứng của đất. Đối với thiết kế của 

cọc mảnh, chẳng hạn như cọc jacket và neo cọc, sức chịu tải dọc trục và ngang phải được dự 

đoán. Phần này đề cập đến việc phân tích và dự đoán sức chịu tải dọc trục và ngang của các 

cọc như vậy. Các vấn đề đặc biệt như hiệu ứng tải tuần hoàn, hiệu ứng thời gian, hiệu ứng 

nhóm và hiệu ứng ma sát được đưa ra trong 7.4 đến 7.6. Các phương pháp cụ thể để dự 

đoán khả năng cọc dọc trục được đưa ra trong Phụ lục A. Các mô hình cụ thể để biểu diễn 

các đường cong p-y để tính toán đỡ cọc theo phương ngang được đưa ra trong Phụ lục B. 

7.1.1.2 Cọc jacket là những cọc hỗ trợ chân đế hoặc cấu trúc khung như giàn 3 chân. Đối với 

thiết kế địa kỹ thuật của cọc jacket, trạng thái giới hạn cực hạn, trạng thái giới hạn sự cố và 

trạng thái giới hạn dịch vụ cần được xem xét. 

7.1.1.3 Neo cọc là cọc hỗ trợ các dây neo và dây buộc của hệ thống neo cho các kết cấu nổi. 

Đối với thiết kế địa kỹ thuật của neo cọc, trạng thái giới hạn cực hạn, trạng thái giới hạn sự cố 

và trạng thái giới hạn dịch vụ cần được xem xét. 

7.1.2  Trạng thái hệ thống nền móng và đánh giá thiết kết kết hợp. 

7.1.2.1 Sức chịu tải của hệ thống nền móng kết cấu được đỡ bằng cọc phụ thuộc vào: 
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-  Sức chịu tải từng cọc đơn lẻ; 

-  Các hạn chế quay tại mỗi đầu cọc; 

-  Sự tương tác giữa các cọc trong mỗi nhóm cọc; 

- Khả năng phân phối lại các lực của các nhóm cọc và / hoặc cọc khác (chưa được sử dụng 

đầy đủ). 

7.1.2.2 Trong các phân tích tương tác cấu trúc đất được sử dụng cho thiết kế cọc, các giá trị 

đặc trưng cho việc quản lý các thông số đất như độ bền của đất, ma sát trục dọc và vòng bi sẽ 

được sử dụng làm đầu vào. Trong các phân tích này, các hệ số tải phải được áp dụng cho các 

tải đầu vào đặc trưng như được quy định trong tiêu chuẩn có liên quan, ví dụ: TCVN 6170-9, 

sao cho kết quả tải từ các phân tích bao gồm tải thiết kế tác động lên đầu cọc. Đối với cọc 

mảnh, chỉ cần tải trọng dọc trục cho sức chịu tải cọc. Tính toàn vẹn cấu trúc của cọc phải 

được kiểm tra dựa trên sự kết hợp của lực dọc trục và thời điểm uốn tác động lên đỉnh cọc và 

dọc theo chiều dài của cọc khi thu được từ các phân tích tương tác cấu trúc đất. 

7.1.2.3 Tải trọng thiết kế dọc trục, Fd, lấy từ phân tích tương tác cấu trúc đất như được mô 

tả trong 7.1.2.2 phải được kiểm tra với công suất thiết kế, Qd, thu được là Qd = Qchar/γm, 

trong đó Qchar là trục đặc trưng công suất và γm là hệ số vật liệu lớn hơn 1.0, như được quy 

định trong tiêu chuẩn thiết kế có liên quan, ví dụ TCVN 6170-9. Bằng cách tiếp cận này, 

các chuyển vị trong phân tích sẽ bị hạn chế và tiềm năng phân phối lại cho các tải trọng 

không được khai thác triệt để. Do đó, sẽ có một khả năng chịu tải dự trữ không được tính 

trong thiết kế truyền thống. Khả năng chịu tải dự trữ sẽ cho mỗi cấu trúc khác nhau, ngụ ý 

rằng cách tiếp cận thiết kế truyền thống sẽ dẫn đến một mức độ an toàn không nhất quán 

giữa các cấu trúc khác nhau. 

7.1.2.4 Một chân đế nhiều chân với hơn bốn chân và với cọc đơn ở mỗi chân sẽ có nhiều khả 

năng phân phối lại cho tải trọng hơn một chân đế bốn chân, tức là khả năng dự trữ nếu một 

cọc không làm việc là cao hơn. Một chân đế với các nhóm cọc hỗ trợ mỗi chân sẽ có thêm khả 

năng phân phối lại. Khả năng dự trữ cũng phụ thuộc vào hướng tải và trọng lượng của kết cấu 

chân đế. Tuy nhiên, kết cấu thép có thể hạn chế tiềm năng phân phối lại vì có thể cần phải có 

các chuyển vị lớn để phân phối lại lực cọc, và cấu trúc có thể sụp đổ do kết quả của mô hình 

truyền tải thay đổi. Do đó, một phân tích chân đế phi tuyến thường sẽ được yêu cầu để xác 

định tiềm năng phân phối lại đầy đủ. 

7.1.2.5 Phân tích kết cấu phi tuyến ngày càng được sử dụng để ghi lại tính toàn vẹn của kết 

cấu chân đế. Độ bền của đất đặc trưng và các yếu tố vật liệu liên quan được đưa ra trong các 

tiêu chuẩn này thường được sử dụng để phân tích chân đế tuyến tính và kiểm tra cọc được 

thực hiện như được mô tả trong 7.1.2.1 và 7.1.2.2. Các kiểm tra tương tự có thể được thực 

hiện cho các phân tích phi tuyến. Tuy nhiên, nếu nhà thiết kế muốn khai thác tiềm năng phân 

phối lại và sử dụng đầy đủ hệ thống móng, cần có hệ số vật liệu cao hơn để duy trì mức độ an 

toàn tương tự khi không tính lại phân phối. Khi thực hiện các phân tích như vậy, khả năng chịu 

tải đã được nhân hệ số nên được sử dụng trong phân tích tương tác. 

Ghi chú: 

TCVN 6170-9 đưa ra các yêu cầu yếu tố vật liệu khác nhau tùy thuộc vào tiềm năng phân phối lại của 
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cấu trúc. Nếu hệ thống nền móng được sử dụng đầy đủ, sẽ không còn tiềm năng nào để phân phối lại 

và áp dụng hệ số vật liệu cao hơn tương ứng khi hệ thống không được sử dụng đầy đủ.  

7.2 Cọc chịu tải trọng dọc trục 

7.2.1 Sức kháng cọc 

7.2.1.1 Sức kháng cọc, R, bao gồm hai phần, một phần là sức kháng bề mặt tích lũy dọc theo 

cọc, Rs, và phần còn lại là kháng đầu cọc, Rp: 

 

Trong đó: 

fsi -  Ma sát bề mặt đơn vị trung bình dọc theo trục cọc trong lớp I; 

Asi -  Diện tích trục trong lớp I; 

qp -  Sức kháng đầu cọc; 

Ap -  Diện tích chịu lực đầu cọc. 

Lưu ý rằng gần đầu cọc sẽ có một vùng tương tác giữa ma sát da và lực đầu cọc. 

7.2.1.2 Cọc mang trọng tải chủ yếu bởi sức kháng chuyển động và sức kháng đầu cọc là các 

cọc chịu lực ở mũi cọc, trong khi cọc ma sát giới hạn được sử dụng cho cọc tải trọng bởi sức 

kháng chuyển động và sức kháng đầu cọc. 

7.2.1.3 Sức chịu tải của cọc có thể được đánh giá bằng cách sử dụng phân tích ứng suất tổng 

hoặc ứng suất hiệu dụng tùy thuộc vào phân tích nào thể hiện tốt nhất các điều kiện thực tế. 

Tất cả các phương pháp dự đoán đều chứa đựng một số chủ nghĩa thực nghiệm và ở một 

mức độ nào đó bị ảnh hưởng do sự không chắc chắn của mô hình. Cần thận trọng khi áp 

dụng bất kỳ phương pháp dự báo khả năng nào, vì các phương pháp khác nhau có thể sử 

dụng các thông số độ bền của đất khác nhau. 

7.2.1.4 Bất kể phương pháp được áp dụng để tính toán sức kháng bề mặt, tác động của các 

yếu tố như quy trình lắp đặt cọc (cọc đóng hoặc cọc khoan), loại bùn khoan và vữa khoan, 

chiều dài và hình dạng của cọc (hình trụ hoặc với đường kính tăng dần), phải được xem xét. 

7.2.1.5 Kháng cọc dọc trục thường được dự đoán dựa trên các phương pháp thực nghiệm 

hoặc bán thực nghiệm dựa trên một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu của các cuộc thử cọc. Các 

phương pháp được áp dụng phải đã được phát triển một cách lý tưởng dựa trên các cuộc thử 

giống với tình hình hiện tại liên quan đến điều kiện đất, xác định các thông số đất, cấu hình 

cọc và điều kiện tải. Ảnh hưởng của tải tuần hoàn phải được đánh giá dựa trên các điều kiện 

tải thực tế với sự xem xét do tính chất của đất và cọc. Để thay thế cho việc sử dụng phương 

pháp dự đoán sức chịu tải để xác định sức chịu tải cọc dọc trục, có thể sử dụng các phép thử 

tải trọng theo vị trí cụ thể để ước tính khả năng chịu lực dọc trục. 

7.2.1.6 Các công thức cọc động dựa trên lý thuyết truyền sóng không được chấp nhận làm 

phương pháp duy nhất để xác định độ bền cọc, vì tải động trong quá trình vận hành cọc có thể 

lệch đáng kể so với tải trọng chiếm ưu thế trong quá trình vận hành. 
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7.2.1.7 Thiết kế cọc ngoài khơi dựa chủ yếu vào kinh nghiệm với cọc trên bờ. Các phương 

pháp được phát triển là thực nghiệm và chịu sự hạn chế và không chắc chắn trong các cơ sở 

dữ liệu được sử dụng để hiệu chuẩn của chúng. Ví dụ về các phương pháp có thể được sử 

dụng được đưa ra trong Phụ lục A. 

7.2.1.8 Kinh nghiệm cho thấy rằng có thể có những thay đổi đáng kể trong khả năng dự đoán 

bằng các phương pháp khác nhau. Điều này phản ánh chủ nghĩa thực nghiệm trong các 

phương pháp và thực tế là các phương pháp có thể đã được hiệu chuẩn dựa trên các cơ sở 

dữ liệu khác nhau. Điều này cho thấy việc đánh giá các phương pháp dự đoán khả năng tiềm 

năng nên được thực hiện khi dự đoán sức kháng trục dọc. 

7.2.1.9 Nhìn chung, việc nhận diện cọc, đường kính cọc và tải cọc dọc trục ngoài khơi thường 

lớn hơn so với các cơ sở dữ liệu hỗ trợ các phương pháp dự đoán. Cần thận trọng khi ngoại 

suy các phương pháp dự đoán để tải trọng và độ thâm nhập cọc vượt quá các phương pháp 

được sử dụng để hiệu chuẩn phương pháp. 

7.2.1.10 Các phương pháp dự đoán cho khả năng chịu tải cọc dọc trục đã được hiệu chuẩn so 

với tổng khả năng chịu tải và rất khó tách rời và cách ly sức kháng ma sát trục và độ bền chịu 

lực của các cuộc thử cọc. Vì lý do này, sức kháng ma sát trục được dự đoán bởi một phương 

pháp không bao giờ nên được kết hợp với sức kháng lực đầu cọc được dự đoán bởi một 

phương pháp khác. Ngoài ra, phải tránh mọi thay đổi về bất kỳ sự đóng góp năng lực dự đoán 

như vậy được tính toán theo một phương pháp cụ thể. 

7.2.1.11 Việc huy động toàn bộ sức kháng lực đầu cọc trong một lớp đất cứng hơn đòi hỏi sự 

xâm nhập của đầu cọc vào lớp đất cứng, điển hình là 2 đến 3 lần đường kính. Trong trường 

hợp của một lớp yếu hơn ít hơn khoảng ba lần đường kính cọc dưới đầu cọc, huy động đầy 

đủ sức kháng lực đầu cọc tương ứng với lớp cứng vô cùng sâu không thể đếm được do hiệu 

ứng punch-through, và sự giảm sức kháng lực đầu cọc phải được xem xét trong thiết kế. 

7.2.1.12 Khả năng chịu lực đầu cọc có thể bị giới hạn do ma sát bên trong không tích lũy, 

khiến cho cọc thành lõi thay vì hoạt động như một cọc được cắm. Điều này có thể xảy ra khi 

đầu cọc là trong cát dày đặc hoặc trong đất sét rất cứng. Ma sát da bên trong có thể khác với 

ma sát bên ngoài, điều này cần được tính đến. Giới hạn cắm được thực hiện trong các 

phương pháp tính khả năng chịu tải dựa trên việc thử CPT cho cát được mô tả trong Phụ lục 

A. Đối với các cọc dài nằm trong đất sét có độ cố kết thông thường hoặc đất sét quá cố kết 

vừa phải, thì việc cắm đầy đủ thông thường sẽ đạt được. Giày lái cọc (tức là tăng độ dày 

tường về phía bên trong của cọc gần mũi cọc), đôi khi được sử dụng để giảm cọc, điều này 

phải thận trọng khi sử dụng. Khi sử dụng giày đóng cọc, nên xem xét hiệu quả của ma sát bên 

trong giảm. Không có phương pháp được ghi lại nào tốt để đánh giá sự giảm ma sát bề mặt 

có sẵn. 

7.2.1.13 Không tồn tại phương pháp thiết kế phân tích hợp lý mà nắm bắt được ảnh hưởng 

của tất cả các yếu tố có ý nghĩa đối với dự đoán về sự kháng dọc trục của cọc. Đặc biệt, 

không có phương pháp thiết kế nào cho phép đánh giá hiệu ứng tải tuần hoàn trên cọc ngoài 

khơi và bao gồm mô tả về chu kỳ có liên quan kiểm tra đất có sẵn. Điều này đã dẫn đến việc 

giới thiệu các triết lý thiết kế dựa trên việc sử dụng rộng rãi thử nghiệm tại chỗ, bao gồm các 

thử nghiệm trên hiện trường, kết hợp với thử nghiệm hỗ trợ phòng thí nghiệm cần thiết, để hỗ 
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trợ trong việc phát triển các thông số thiết kế cọc cụ thể tại hiện trường. Việc ngoại suy từ các 

kết quả thử nghiệm quy mô nhỏ đến cọc nguyên mẫu và điều kiện tải có thể yêu cầu cân nhắc 

đặc biệt, cần được ghi lại chi tiết trong từng trường hợp. Thực hành công nghiệp phổ biến để 

sử dụng khả năng chịu tải trục tĩnh ngay cả đối với cọc ngoài khơi như đã có một sự hiểu biết 

rằng ảnh hưởng thuần của tải tuần hoàn và lão hóa là tích cực. Tuy nhiên, nếu có những dấu 

hiệu cho thấy các điều kiện đất đặc biệt dễ bị suy thoái theo chu kỳ như trong đất bùn, cần 

phải cân nhắc đặc biệt.  

7.2.1.14 Bất cứ vị trí nào dựa vào vữa trám để chuyển tải trọng từ một phần tử cọc này sang 

phần tử khác hoặc từ các phần tử cọc đến nền móng, bề mặt tự do do bị rỉ sét… có thể làm 

giảm khả năng truyền tải. Hơn nữa, bản thân vữa phải có các đặc tính ứng suất - chuyển vị 

cho phép chuyển tải các tải trọng này.  

7.2.2 Tính kháng trong đất kết dính 

7.2.2.1 Nghiên cứu đáng kể đã được đưa vào để cố gắng hiểu những thay đổi xảy ra trong đất 

do lắp đặt cọc bằng phương pháp đóng cọc, trong quá trình tái hợp khối lượng đất sau khi lắp 

đặt, và cuối cùng trong quá trình áp dụng kết hợp tải tĩnh và tải chu kỳ, điển hình cho cọc 

ngoài khơi, xem Kraft et al. (1981a), Karlsrud và cộng sự. (1986) và Randolph (1983). 

7.2.2.2 Sự tương tác giữa cọc đóng và đất xung quanh trong quá trình tải trục phụ thuộc vào 

các điều kiện trong 7.2.2.1. Ảnh hưởng của tải tuần hoàn trên khả năng chịu tải ma sát trục 

phụ thuộc vào lịch sử tải được đặc trưng bởi: 

-  Huy động ứng suất cắt đất do tải cọc tĩnh; 

-  Ứng suất cắt bổ sung trong đất gây ra do tải tuần hoàn; 

-  Số chu kỳ ở các mức tải khác nhau; 

-  Tốc độ tải theo chu kỳ, tức là tần suất tải tuần hoàn. 

7.2.2.3 Đối với cọc mềm ngoài khơi dài, lỗi giữa cọc và đất có thể xảy ra gần đường bùn ngay 

cả trước khi đất gần đầu cọc được huy động. Điều này ngụ ý rằng sự trượt đáng kể giữa phần 

trên của cọc và đất xung quanh có thể xảy ra trước khi phần dưới của cọc lỗi. Trong một lớp 

đất làm mềm biến dạng, khả năng chịu tải tĩnh đo được của một cọc sẽ thấp hơn khả năng 

chịu tải dự đoán giả định một cho một cọc lý tưởng (cứng), điều đó giúp huy động ma sát bề 

mặt đỉnh đồng thời xuống toàn bộ trục cọc, xem Randolph (1983). Hiệu ứng chiều dài này cho 

một cọc mềm dài cũng quan trọng đối với ảnh hưởng của tải tuần hoàn, xem 7.4.1.5. 

7.2.2.4 Chỉ số dẻo của đất sét dường như là một tham số quan trọng cho ma sát da đơn vị 

như mô tả trong Karlsrud et al. (2005). Đặc biệt là các thử nghiệm cọc trong đất sét tự nhiên 

có độ dẻo thấp đã dẫn đến tỷ lệ thấp fs/su trong đó fs là ma sát da và su là cường độ cắt không 

bị mài mòn của đất sét. 

7.2.3 Sức kháng trong đất rời 

7.2.3.1 Dự đoán khả năng trục của cọc ngoài khơi trong đất rời như cát silicat và bùn phù sa 

thường đòi hỏi ngoại suy vượt quá giới hạn của cơ sở dữ liệu hỗ trợ đối với kích thước cọc, 

độ bám đường, tải cọc và điều kiện đất. Điều này đặc biệt là trường hợp với cọc được thiết kế 
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cho nhiều địa điểm Biển Bắc, nơi mà đất có thể dày đặc đến rất dày đặc và thường quá cố kết. 

7.2.3.2 Đối với cọc chịu nén, sự dịch chuyển cần thiết để huy động sức kháng đầu cọc sẽ là 

bậc lớn hơn độ dịch chuyển cần thiết để huy động ma sát bề mặt. Sự khác biệt này cần được 

xem xét trong việc đánh giá sức kháng đầu cọc giới hạn. Đây có thể là một khía cạnh quan 

trọng đối với cọc có đầu trong cát, vì sự đóng góp tương đối từ sức kháng đầu cọc đến tổng 

kháng cọc dọc trục có thể đáng kể trong một số điều kiện nhất định. 

7.2.4 Tính kháng trong đất cacbonat 

7.2.4.1 Khả năng chịu tải dọc trục của cọc được đóng trong đất đá vôi có thể được tính toán 

theo các nguyên tắc tương tự như được áp dụng cho cọc trong cát, ngoại trừ các đơn vị giới 

hạn ma sát bề mặt và các giá trị kháng đầu cọc thường nhỏ hơn. Để biết thêm hướng dẫn, 

xem API RP 2A-WSD. 

7.2.4.2 Các vấn đề quan trọng đối với việc đánh giá giới hạn ma sát bề mặt và vòng bi đối với 

cọc đóng bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn, độ xi măng, độ nghiền hạt, mật độ tương 

đối, cường độ nén và hàm lượng cacbonat. 

7.2.4.3 Ma sát bề mặt dọc theo các cọc khoan và cọc được trám vữa trong cát đá vôi thường 

cao hơn ma sát được huy động bởi các cọc đóng trong cùng một cấu tạo. Để biết thêm hướng 

dẫn, hãy xem API RP 2A-WSD. 

7.2.4.4 Sức kháng trục cọc của cọc khoan và cọc được trám vữa được giới hạn bởi cường độ 

cắt của giao diện cọc, bề mặt vữa hoặc đất. 

7.2.4.5 Đối với cọc khoan và cọc được trám vữa trong đất đá vôi kết dính, sức kháng cắt trục 

cuối cùng thường liên quan đến cường độ nén không giới hạn của đất được kết dính. 

7.2.4.6 Đối với cọc khoan và cọc được trám vữa, mối quan hệ giữa lực cắt trục tối đa và 

cường độ nén không giới hạn được sử dụng trong tính toán khả năng chịu lực cần được phát 

triển dựa trên kinh nghiệm chung từ vị trí hoặc từ các thử nghiệm tải cọc. 

7.2.4.7 Đối với cọc khoan nhồi và cọc được trám vữa, sự đóng góp từ sức kháng đầu mép cọc 

lên tổng công suất cọc phụ thuộc vào hố đáy móng được làm sạch tất cả mẩu vụn sau khoan 

trước khi trám vữa. 

7.2.5 Cọc chịu kéo 

7.2.5.1 Đối với cọc trong đất kết dính, ma sát đất - cọc có thể bằng nhau về lực kéo và nén với 

tải ngắn hạn. Để duy trì tải hoặc kết hợp tải trọng bền vững và chu kỳ, phải xem xét việc sử 

dụng khả năng chịu tải ma sát giảm khi chịu kéo. 

7.2.5.2 Đối với cọc trong đất rời, Ma sát bề mặt đơn vị thường được lấy ít hơn cho cọc chịu 

kéo so với cho cọc nén. Xem Phụ lục A để biết chi tiết về cách điều này được phản ánh trong 

các phương pháp khác nhau để dự đoán khả năng chịu tải cọc dọc trục 

7.2.5.3 Đối với cọc chịu kéo, thực tế phổ biến là không tính kháng từ đất dưới đầu cọc khi tính 

tổng lực kháng. Tuy nhiên, trong vật liệu kết dính đồng nhất, lực mút dưới đầu cọc có thể phát 

triển và khả năng chịu lực ngược có thể là chính đáng. Khi khả năng chịu lực ngược là chính 

đáng, khả năng chịu lực ngược có thể được tính toán bằng cách sử dụng các công thức khả 
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năng chịu lực tương tự và hệ số khả năng chịu lực như những yếu tố có giá trị cho khả năng 

chịu lực thông thường. Cho dù khả năng chịu lực ngược lại có thể chính xác hay không phụ 

thuộc vào loại đất, thời gian tải, điều kiện thoát nước, v.v… 

7.2.5.4 Đối với cọc chịu lực căng và được thiết kế với đường kính cơ sở tăng (chân chuông), 

sức kháng phải dựa trên lực cản của trục hoặc trên sức kháng của đế. Tuy nhiên, hai đóng 

góp này cho sức kháng không thể được giả định để hoạt động đồng thời ở phần dưới của cọc. 

7.2.5.5 Cần thận trọng đối với cọc trong tình trạng chịu kéo vĩnh viễn, vì sự dịch chuyển cọc 

không được chấp nhận có thể xảy ra do trượt. Các mô hình kỹ thuật được sử dụng để phân 

tích phải dựa trên các thử nghiệm cọc phản ánh đúng điều kiện tải vĩnh viễn. 

7.2.6 Ảnh hưởng của quy trình lắp đặt 

Phải xem xét phương pháp lắp đặt khi tính toán công suất cọc dọc trục. Các phương thức 

được trình bày trong Phụ lục A áp dụng chủ yếu cho các cọc đóng hở đầu. 

7.2.7 Mối quan hệ tải trọng - chuyển dịch đối với khả năng chịu tải dọc trục 

7.2.7.1 Để phân tích cọc không chỉ chịu tải trọng trục mà còn kết hợp với tải trọng trục, tải 

trọng ngang và tải trọng uốn, có thể cần phải xem xét không chỉ khả năng chịu tải dọc trục như 

được xử lý trong 7.2.2, 7.2.3 và 7.2.4, nhưng cũng là những chuyển vị liên quan. Mối quan hệ 

tải trọng chuyển được gọi là đường cong t-z được sử dụng cho mục đích này. Đối với các mô 

hình đường cong t-z, hãy xem Phụ lục A. 

7.2.7.2 Trong các phân tích loại được đề cập trong 7.2.7.1, các cọc được phân loại thành một 

số phần tử kết cấu, được nối với nhau tại các điểm nút như được nêu chi tiết hơn trong 7.3.2, 

với các lò xo hỗ trợ đất về mặt các đường cong p-y và t-z được gắn vào các điểm nút này để 

biểu diễn các mối quan hệ tải trọng ngang và dọc trục, tương ứng. 

7.2.8 Cường độ đất đặc trưng cho khả năng chịu tải cọc dọc trục 

7.2.8.1 Trong các tiêu chuẩn thiết kế địa kỹ thuật có liên quan, cường độ đất đặc trưng 

được định nghĩa là một lượng tử cụ thể trong phân bố xác suất độ bền của đất. Cường độ 

đất đặc trưng cho khả năng chịu tải cọc dọc trục thường được định nghĩa là giá trị trung 

bình trong phân bố xác suất. Thông thường, cường độ đất đặc trưng do đó được xác định 

là không được biết, nhưng phải được ước tính từ dữ liệu thử giới hạn. Do đó, ước tính 

không chắc chắn và tiêu chuẩn yêu cầu một ước tính thận trọng được sử dụng trong thiết 

kế, tức là ước tính nhỏ hơn so với ước tính trung tâm không thiên vị về cường độ đặc 

trưng, hoặc - theo thuật ngữ thống kê - sự tự tin. Mức độ tin cậy là xác suất mà sức mạnh 

đặc trưng thực sự, nhưng không rõ là lớn hơn so với ước tính thấp và thận trọng được sử 

dụng. Tiêu chuẩn này có thể hoặc có thể không đưa ra yêu cầu hoặc đề xuất mức độ tin 

cậy nào được sử dụng để ước tính. Trong khi độ bền đất đặc trưng cho lực cản ma sát trục 

của cọc dài thường được định nghĩa là giá trị trung bình của các tiêu chuẩn liên quan, cần 

lưu ý rằng đối với sức kháng đầu cọc, một số tiêu chuẩn có thể xác định cường độ đất đặc 

trưng dưới dạng lượng tử thấp hơn là giá trị trung bình. 

Ghi chú: 

NORSOK N-001 xác định cường độ đất đặc trưng cho một thể tích đất lớn, chẳng hạn như thể tích đất 
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cung cấp khả năng ma sát trục của một cọc áo dài, làm giá trị trung bình. NORSOK N-001 tiếp tục yêu 

cầu giá trị đại diện cho giá trị trung bình này trong các phép tính thiết kế được chọn sao cho xác suất 

của giá trị trung bình thực sự nhưng không rõ có giá trị ít thuận lợi là nhỏ. Điều này ngụ ý rằng 

NORSOK N-001 yêu cầu giá trị trung bình ước tính với độ tin cậy lớn hơn 50% trong thiết kế. Tuy 

nhiên, NORSOK N-001 không chỉ định bất kỳ hướng dẫn nào về mức độ tin cậy cụ thể nào sẽ phù hợp 

với ước lượng, ngoại trừ việc sự bổ sung của nó phải nhỏ. 

TCVN 6170-9 xác định cường độ đất đặc trưng là giá trị cường độ ảnh hưởng đến sự xuất 

hiện của trạng thái giới hạn được đề cập. TCVN 6170-9 tiếp tục nói rằng một trạng thái giới 

hạn liên quan đến một khối lượng lớn đất được điều chỉnh bởi mức trung bình của cường 

độ đất trong khối lượng đó. Xem xét khối lượng đất lớn liên quan đến việc huy động khả 

năng chịu tải ma sát trục của một cọc áo dài, điều này ngụ ý rằng TCVN 6170-9 xác định 

cường độ đặc trưng cho khả năng chịu tải ma sát trục của cọc như giá trị trung bình. TCVN 

6170-9 yêu cầu một ước tính thận trọng để được sử dụng cho sức mạnh đặc trưng này 

trong thiết kế. Hơn nữa, TCVN 6170-9 khuyến cáo rằng khi sử dụng các phương pháp thống 

kê, độ tin cậy đặc trưng cần được ước tính với độ tin cậy ít nhất 95%. 

DNVGL-RP-C207 cung cấp các phương pháp và công thức để ước tính các giá trị đặc trưng 

với sự tự tin, dựa trên dữ liệu thử đất giới hạn. 

7.3 Cọc chịu tải trọng ngang 

7.3.1  Tổng quát 

7.3.1.1 Cọc chịu tải trọng ngang có thể được phân tích dựa trên các đường cong ứng suất - 

biến dạng thực tế cho đất và cọc. Độ lệch cọc gây ra bởi sự kết hợp của tải trọng ngang và 

dọc trục có thể quá lớn đến mức xảy ra sự không đàn hồi của đất. 

7.3.1.2 Để phân tích các ứng suất cọc và chuyển vị đầu cọc ngang, lực cản cọc bên cần phải 

được mô hình hóa bằng các thông số cường độ đất đặc trưng. Đáp ứng phi tuyến của đất cần 

được tính toán, bao gồm các tác động của tải tuần hoàn. 

7.3.1.3 Đối với cọc mảnh được sử dụng để hỗ trợ kết cấu chân đế, tải trọng bên của đất đến 

độ sâu giới hạn, và không cần kiểm tra khả năng chịu tải của đất cụ thể. Đối với thiết kế kết 

cấu ULS của chân đế cũng như các cọc, tương tác cấu trúc đất nên được phân tích dựa trên 

cường độ đất đặc trưng, kiểm tra cường độ kết cấu bằng các yếu tố vật liệu thích hợp cho vật 

liệu cọc. Khi sự xâm nhập của cọc được điều chỉnh bởi sức kháng bên của đất, có thể là 

trường hợp cọc mảnh được sử dụng làm cọc neo, thì độ bền thiết kế của đất phải được kiểm 

tra trong các loại trạng thái giới hạn ULS và ALS, sử dụng các yếu tố vật liệu được áp dụng 

cho cường độ cắt đất đặc trưng như được quy định trong TCVN 6170-9. 

7.3.2 Phương pháp phân tích cọc chịu tải trọng ngang 

7.3.2.1 Phương pháp phổ biến nhất để phân tích tải trọng bên lên cọc chân đế là dựa trên việc 

sử dụng các đường cong p-y. Đường cong p-y đưa ra mối quan hệ giữa giá trị tích phân p của 

sức kháng huy động từ đất xung quanh khi cọc làm lệch khoảng cách y theo chiều ngang. Cọc 

được mô hình hóa như một số các phần tử cột liên tiếp, được hỗ trợ bởi các lò xo phi tuyến 

được áp dụng tại các điểm nút giữa các phần tử. Các lò xo hỗ trợ phi tuyến được đặc trưng 

bởi một đường cong p-y tại mỗi điểm nút, xem Hình 13. 
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Hình 13 - Đường cong p-y được áp dụng tại các điểm nút  

trong biểu diễn cột chùm của cọc 

Sự dịch chuyển cọc và ứng suất cọc tại bất kỳ điểm nào dọc theo cọc cho bất kỳ tải trọng áp 

dụng nào tại đầu cọc là giải pháp cho phương trình vi phân của cọc 

 

Với 

 

và 

 

trong đó z biểu thị vị trí dọc theo trục cọc, y là chuyển dịch ngang của cọc, EI là độ cứng uốn 

của cọc, QA là lực dọc trục trong cọc, QL là lực bên cọc, p(y) là phản ứng đất bên, q là tải 

trọng phân bố dọc theo cọc, và M là momen uốn trong cọc, tất cả ở vị trí z dọc theo cọc. 

7.3.2.2 Phương pháp sai phân hữu hạn thường là phương pháp khả thi nhất để đạt được giải 

Lớp 1 

Lớp 2 

Lớp 3 

Lớp 4 

Lớp 5 - (n-1) 

Lớp n 
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pháp tìm kiếm sau của phương trình vi phân của cọc. Một số chương trình máy tính thương 

mại có sẵn cho mục đích này. Các chương trình này thường cung cấp đầy đủ các giải pháp 

ứng suất cọc và chuyển vị cho sự kết hợp lực dọc trục, lực bên và uốn tại đầu cọc, tức là 

chuyển dần tải trọng trục xuống đất dọc theo cọc theo phương pháp tiếp cận đường cong t-z 

để bao gồm kháng cọc dọc trục.  

7.3.2.3 Một số chương trình có thể phân tích không chỉ cọc đơn mà cả các nhóm cọc, bao 

gồm sự tương tác giữa cọc - đất - cọc và có thể cho phép trình bày chính xác cấu trúc thượng 

tầng gắn vào đầu cọc, hoặc là nắp cứng hoặc như một cấu trúc của độ cứng hữu hạn. 

7.3.2.4 Một số phương pháp có sẵn để biểu diễn các đường cong p-y cần thiết trong việc giải 

phương trình vi phân cho một cọc chịu tải trọng bên. Đối với việc xây dựng các đường cong  

p-y, loại đất, loại tải trọng, việc tái định hình do việc lắp đặt cọc và hiệu quả của việc cọ rửa 

cần được xem xét. 

7.3.2.5 Ảnh hưởng của tải trọng tuần hoàn cần được tính khi đường cong p-y được xây dựng. 

Ảnh hưởng của tải trọng tuần hoàn là quan trọng nhất đối với cọc trong đất kết dính, trong đất 

đá vôi kết dính và trong đất kết dính hạt mịn (silt), trong khi các hiệu ứng này ít quan trọng hơn 

trong đất có độ kết dính trung bình đến hạt thô. 

7.3.2.6 Các quy trình áp dụng phổ biến nhất để xây dựng đường cong p-y được trình bày 

trong Phụ lục B. Các đường cong p-y hợp lệ cho các điều kiện tải tuần hoàn và được tạo ra 

theo các quy trình này sẽ tự động tính đến các hiệu ứng suy giảm theo chu kỳ trong lực kháng 

ngang. 

7.3.2.7 Các phương pháp được đưa ra trong 7.3.2 và Phụ lục B để tính toán sức kháng của 

cọc bên trong đất sét và cát thỏa mãn với các khuyến nghị được đưa ra trong API RP 2A-

WSD và ISO 19901-4. Các phương pháp khác có thể được sử dụng miễn là chúng được hỗ 

trợ bởi dữ liệu thử có liên quan. 

7.3.3  Hướng dẫn thiết kế 

7.3.3.1 Đối với kết hợp tải trọng bên và tải trọng mômen, đảm bảo đủ khả năng chịu tải trọng 

này trong ULS cho mỗi cọc đơn. Phân tích phần tử hữu hạn có thể được sử dụng để nắm bắt 

đúng các tương tác giữa khả năng chịu lực theo chiều dọc, ngang và mômen. 

7.3.3.2 Đối với thiết kế trong SLS, cần phải sử dụng các giá trị cường độ đất đặc trưng cho độ 

bền của đất. Tải trọng đặc trưng cần được sử dụng cho tải. Tải trọng phải đại diện cho tải 

trọng sẽ gây biến dạng vĩnh viễn của đất trong thời gian dài, và do đó sẽ dẫn đến biến dạng 

vĩnh viễn của móng cọc, ví dụ một độ nghiêng tích lũy cố định của đầu cọc. Vì mục đích này, 

phản ứng của đất theo tải tuần hoàn cần phải được biểu diễn lại theo cách mà các biến dạng 

tích lũy vĩnh viễn trong đất được tính toán một cách thích hợp như một hàm số chu kỳ tại mỗi 

biên độ tải trong lịch sử ứng dụng tải SLS. 

7.3.3.3 Đối với thiết kế trong SLS, phải đảm bảo rằng dung sai biến dạng không được vượt 

quá. Dung sai biến dạng đề cập đến biến dạng vĩnh viễn. 

7.4 Các ảnh hưởng của tải tuần hoàn và hiệu ứng thời gian 

7.4.1  Ảnh hưởng của tải tuần hoàn 
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7.4.1.1 Ảnh hưởng của tải tuần hoàn trên các tính chất cường độ của đất được xử lý chi tiết 

trong Phần 10 của tiêu chuẩn DNVGL-RP-C212. 

7.4.1.2 Các tác động của tải tuần hoàn lên sức kháng cọc và chuyển vị cọc phải được xem xét 

trong thiết kế. Mục tiêu chính là để xác định sự suy giảm sức bền cắt dọc theo trục cọc cho 

các cường độ tải khác nhau. 

7.4.1.3 Ảnh hưởng của tải trọng tuần hoàn là quan trọng nhất đối với cọc trong đất kết dính, 

trong đất đá vôi kết dính và trong đất kết dính hạt mịn (silt), trong khi những tác động này ít 

hơn nhiều trong cát dày đặc. Việc hoàn thổ do việc lắp đặt cọc và việc tái hợp lại đất phụ 

thuộc vào thời gian tiếp theo là những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá ảnh hưởng của 

việc tải trọng tuần hoàn trong đất hạt mịn. 

7.4.1.4 Các yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét trong mô hình hóa tải tuần hoàn dọc trục 

cọc, đặc biệt là lịch sử ứng suất cắt theo chu kỳ tại bất kỳ điểm nào dọc theo trục cọc, là: 

-  Loại tải tuần hoàn (một chiều so với hai chiều, điều khiển tải và điều khiển chuyển dịch) và 

số chu kỳ (ở các mức ứng suất khác nhau); 

-  Tính chất đất và biến đổi độ bền và độ cứng của đất với độ sâu; 

-  Độ dẻo dai cọc và chiều dài cọc; 

-  Phân bố ứng suất tĩnh dọc theo cọc trước khi chất tải tuần hoàn; 

-  Khả năng tương thích về cả chuyển động và biến dạng theo chu kỳ và trung bình. 

7.4.1.5 Đối với cọc ngoài khơi dài linh hoạt, thất bại giữa cọc và đất có thể xảy ra gần đường 

bùn ngay cả trước khi đất gần đầu cọc được tính đến, sao cho công suất tĩnh đo được của 

cọc trong đất làm mềm sẽ ít hơn công suất dự đoán cho một cọc lý tưởng (cứng). Hiệu ứng 

chiều dài này cho một cọc dẻo dài cũng quan trọng đối với ảnh hưởng của tải trọng tuần hoàn. 

Sự suy giảm của ma sát bề mặt giới hạn do tải tuần hoàn trở nên đáng kể khi trượt tương đối 

xảy ra giữa cọc và đất. Sự suy thoái tăng về độ lớn và tầm quan trọng với việc tăng mức độ 

quá tải của đất và đặc biệt là khi ứng suất cắt theo chu kỳ hai chiều (đảo chiều trượt) được đặt 

trên bề mặt trượt. Để đánh giá ảnh hưởng của tải tuần hoàn của một cọc mềm dài, xem 

Jardine et al. (2012). 

7.4.1.6 Tốc độ chất tải trong quá trình tải sóng lớn hơn khoảng 2 bậc so với trong quá trình thử 

tải cọc tĩnh thông thường. Sự gia tăng tương đối trong tốc độ tải này có thể bù đắp một phần 

cho ảnh hưởng của sự suy giảm theo chu kỳ trên công suất trục. Khi kháng tải trọng tuần hoàn 

được xác định dựa trên các cuộc thử tuần hoàn, hiệu ứng tỷ lệ này trên sức chịu tải phải được 

tính toán thông qua việc sử dụng một chu kỳ thực tế trong các cuộc thử. 

7.4.1.7 Nghiên cứu toàn diện đã được thực hiện đối với việc phân tích cọc chịu tải trọng tĩnh 

và tuần hoàn kết hợp. Xem Karlsrud et al. (1986), Poulos (1983) và Jardine et al. (2012) để 

được hướng dẫn cách đánh giá hiệu quả của việc tải tuần hoàn. Do sự không chắc chắn liên 

quan đến mô hình hóa và phân tích tác động của tải tuần hoàn, các phương pháp thiết kế 

được đề xuất trong tài liệu thường dựa trên khung lý thuyết, được hiệu chỉnh dựa trên kết quả 

từ các thử nghiệm cọc nhỏ đến lớn trong nhiều loại đất. 
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7.4.1.8 Đối với đất đá vôi, ảnh hưởng của tải trọng tuần hoàn lên khả năng chịu tải của cả cọc 

đóng, khoan và trám vữa có thể là đáng kể và cần được đánh giá từ trường hợp này sang 

trường hợp khác cho điều kiện cục bộ. Để biết thêm hướng dẫn, xem API RP 2A-WSD. 

7.4.2  Ảnh hưởng của lão hóa 

7.4.2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình lão hóa lên khả năng chịu tải cọc sau khi kết 

thúc quá trình hợp nhất cho thấy khả năng cọc tĩnh sẽ tăng theo thời gian cả trong đất sét 

và cát. Sự gia tăng có thể là đáng kể như được chứng minh bởi một số trường hợp được 

báo cáo, xem Jardine et al. (2006) và Karlsrud et al. (2014). Tuy nhiên, hiện tượng vật lý 

của lão hóa chưa được hiểu đầy đủ và được cho là khá khác nhau đối với cọc trong đất sét 

và cọc trong cát. 

7.4.2.2 Việc làm thế nào các tải chu kỳ kinh nghiệm trong một cơn bão thiết kế sẽ ảnh hưởng 

đến các hiệu ứng lão hóa không được biết đầy đủ. Jardine (2006) báo cáo rằng các hiệu ứng 

lão hóa trong cát có thể bị mất hoàn toàn cho thử nghiệm tải trọng thứ hai sau khi cọc đã được 

nạp ban đầu để thất bại. Do đó, trừ khi đánh giá thích hợp các hiệu ứng suy giảm tuần hoàn 

có thể xảy ra trong cơn bão thiết kế quy định sự mất hiệu ứng lão hóa, không nên tính đến bất 

kỳ tác dụng lão hóa có lợi nào trong thiết kế. 

7.5  Hiệu ứng nhóm 

7.5.1  Tổng quát 

7.5.1.1 Khi các cọc được đặt gần nhau, sức kháng của cọc như một nhóm có thể nhỏ hơn 

tổng khả năng chịu tải của cọc riêng lẻ, cả về phía bên và trục, và sức kháng ngang và dọc 

trục của bất kỳ đường cong p-y và t-z nào được sử dụng để phân tích cọc hoặc dự đoán khả 

năng chịu tải cần được điều chỉnh cho phù hợp. Ảnh hưởng của các khoảng cách cọc gần 

nhau, hạn chế sức kháng của nhóm cọc để trở nên nhỏ hơn tổng khả năng chịu tải của từng 

cọc, đôi khi được gọi là hiệu ứng đổ bóng. 

7.5.1.2 Khi cọc được đặt gần nhau, tải trọng được chuyển từ mỗi cọc đến đất xung quanh dẫn 

đến sự dịch chuyển của các loại đất có hỗ trợ các cọc khác, và phản ứng của cọc như một 

nhóm có thể mềm hơn nếu cọc được xem xét có sự hỗ trợ mà không được di dời bởi ảnh 

hưởng từ các cọc lân cận. Hiệu ứng này về nguyên tắc có thể được tính bằng các giải pháp 

nửa không gian đàn hồi cho chuyển vị trong một thể tích đất do tải trọng điểm áp dụng. 

7.5.1.3 Độ bền nhóm của cọc phụ thuộc vào các yếu tố như khoảng cách cọc, loại và độ bền 

của đất, trình tự lớp đất và phương pháp lắp đặt cọc. Kiến thức về phản ứng của các nhóm 

cọc quy mô lớn liên quan đến phản ứng của các cọc riêng lẻ trong cùng một nhóm là các giả 

định hạn chế và bảo thủ do đó được khuyến nghị cho việc tính toán sức kháng nhóm cọc. 

Ghi chú: 

Theo nguyên tắc chung, ảnh hưởng của một cọc lên phản ứng của một cọc khác trong một nhóm cọc 

cần được xem xét khi khoảng cách giữa tâm các cọc, tức là khoảng cách giữa các cọc, là tám lần 

đường kính hoặc nhỏ hơn. 

7.5.1.4 Khi ước tính sức kháng nhóm cọc từ một kháng cọc đơn tính toán, cần cân nhắc đặc 

biệt trong từng trường hợp để tính đến: 
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- Phương pháp lắp đặt cọc; 

- Trầm tích yếu nằm dưới lớp chịu lực có độ dày giới hạn; 

-  Ma sát bề mặt tiêu cực dọc theo trục cọc; 

-  Khả năng chịu tải của thể tích đất xung quanh nhóm cọc.  

Khi đánh giá tác động của một lớp trầm tích yếu dưới một lớp chịu lực, cần lưu ý rằng độ sâu 

ảnh hưởng của nhóm cọc lớn hơn mức độ ảnh hưởng của một cọc đơn trong nhóm. 

7.5.1.5 Sự dịch chuyển của đất xung quanh một cọc do tải từ các cọc khác trong nhóm cọc có 

thể được tính toán dựa trên các giải pháp nửa không gian đàn hồi cho môđun trượt cố định 

hoặc đều (Poulos và Davis, 1980). Sự không chắc chắn liên quan đến việc lựa chọn các 

môđun đất tương đương thích hợp cần được xem xét, và sự lựa chọn phải liên quan đến mức 

ứng suất chung trong khối lượng đất bên trong và bên ngoài nhóm cọc. 

7.5.1.6 Cọc trong các nhóm cọc có thể được phân tích bằng phân tích cọc đơn như được nêu 

trong 7.3.2, với điều kiện các đường cong p-y cho chuyển vị ngang và sức kháng được hiệu 

chỉnh cho các hiệu ứng đổ bóng trên giá trị p và làm mềm các hiệu ứng dịch chuyển trên y - 

giá trị để tính đến tác động của hoạt động nhóm. Các điều chỉnh tương tự về giá trị t và z trong 

biểu diễn đường cong t-z cho chuyển dịch dọc trục và kháng dọc trục sẽ được yêu cầu nếu 

phương pháp đường cong t-z được sử dụng để biểu diễn phản ứng cọc dọc trục trong phân 

tích. Hiệu ứng bóng được định nghĩa trong 7.5.1.1 và được mô tả chi tiết trong 7.5.2 và 7.5.3. 

7.5.2 Nhóm cọc chịu tải trọng dọc trục 

7.5.2.1 Đối với một hình dạng và số lượng cọc nhất định trong một nhóm, một vùng chuyển 

tiếp của khoảng cách cọc tồn tại trong đó cơ chế hỏng theo tải trọng dọc trục dần dần thay đổi 

từ hỏng cột trụ ở khoảng cách nhỏ đến lỗi cọc đơn lẻ ở khoảng cách lớn hơn. 

7.5.2.2 Trong trường hợp hỏng cột trụ, lực cản trục của nhóm cọc bao gồm ma sát bề mặt dọc 

theo chu vi ngoài của nhóm cộng với lực đầu cọc. 

7.5.2.3 Các trụ vững chắc bao quanh tất cả đất trong một nhóm cọc (chu vi cột trụ tối thiểu) 

cũng như các trụ rỗng (khu vực cột trụ tối thiểu) cần được xem xét khi có liên quan. Các giới 

hạn trong kháng tip cho bến tàu do hạn chế trong chuyển vị cho phép nên được xem xét. 

7.5.2.4 Trong các phép tính theo 7.5.2.1 đến 7.5.2.3, ma sát bề mặt đơn vị fsi có thể được lấy 

bằng độ bền cắt bão hòa Su trong đất sét và thời gian tanφ áp suất hiệu dụng ngang tại chỗ 

trong cát mà φ là góc kháng cắt. 

7.5.2.5 Sử dụng toàn bộ khả năng chịu lực đầu cọc đòi hỏi sự biến dạng dọc lớn. Do đó, các 

biến dạng cho phép chi phối sự đóng góp từ sức kháng đầu cọc đến tổng sức kháng nhóm. 

Đối với một nhóm cọc đóng vai trò như một cột trụ và không phải là cọc riêng lẻ, các biến dạng 

nên được tính toán cho một cọc đơn có đường kính bằng đường kính tương đương của cột 

trụ. Điều này áp dụng bất kể hình dạng nhóm cọc có hình tròn hay không tròn. 

7.5.2.6 Độ bền cắt bão hòa su và góc kháng cắt φ được áp dụng trong các tính toán của sức 

kháng cọc dọc trục cần được lựa chọn cẩn thận. Việc thay thế đất sét và cát trong quá trình 

lắp đặt cọc sẽ ảnh hưởng đến các đại lượng này. 
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7.5.3 Nhóm cọc chịu tải trọng ngang 

7.5.3.1 Đối với một hình dạng và số lượng cọc nhất định trong một nhóm cọc chịu tải trọng 

bên, cần cân nhắc đến độ lệch bên của cọc. Điều này phụ thuộc nhiều vào khoảng cách của 

các cọc, đường kính của cọc, và cách các cọc hoặc ảnh hưởng bóng cho nhau hoặc lộ ra với 

nhau đối với tải trọng bên. 

7.5.3.2 Trong cấu hình hai cọc, trong đó cọc hàng đầu không được che chở từ tải trọng và cọc 

sau được che chắn bởi cọc hàng đầu, các hiệu ứng đổ bóng sẽ khiến cho cọc phía sau giảm 

tải trọng bên ngoài so với cọc hàng đầu. Điều này đề cập đến trường hợp hướng của tải song 

song với mặt phẳng thẳng đứng kéo dài bởi hai cọc. Khi tải trọng tham gia trong một mặt 

phẳng thẳng đứng với một góc với mặt phẳng thẳng đứng kéo dài bởi hai cọc, các hiệu ứng 

trên cọc sau bởi sự hiện diện của cọc hàng đầu sẽ phụ thuộc vào góc này và trên đường kính 

và khoảng cách của cọc. 

7.5.3.3 Sự tương tác giữa đất và cọc sẽ ảnh hưởng đến độ lệch bên của cọc: Tải trọng trên 

cọc hàng đầu sẽ ngụ ý sự biến dạng của cọc này và đất hỗ trợ của nó để gây ra các ứng suất 

và biến dạng bổ sung trong đất ở phía sau cọc. Các cọc kéo sẽ cho một tải nhất định kinh 

nghiệm lớn hơn lệch bên hơn nếu các cọc hàng đầu đã không được hiện diện với tải của nó, 

tức là hành vi của cọc kéo sẽ xuất hiện để được làm mềm bởi sự hiện diện của cọc hàng đầu. 

7.5.3.4 Các hiệu ứng bóng trong đất ở khoảng cách đóng cọc có thể ngụ ý rằng tổng khả năng 

chịu tải bên của hai cọc sẽ nhỏ hơn tổng khả năng chịu tải bên hai cọc đơn lẻ. 

7.5.3.5 Để phân tích phản ứng của các nhóm cọc chịu tải trọng ngang, một số phương pháp 

có sẵn, bao gồm: 

-  Các phương pháp phân tích dạng đóng như mô tả của Bogard và Matlock (1983); 

-  Các phương pháp đàn hồi tuyến tính, chẳng hạn như lý thuyết Mindlin bởi Mindlin (1936) 

và Poulos và Davis (1980); 

-  Phương pháp lai, kết hợp các phương pháp đàn hồi tuyến tính với phương pháp tiếp cận 

đường cong phi tuyến p-y; 

-  Các phương pháp số như phương pháp hữu hạn và phương pháp sai phân hữu hạn. 

Clausen et al. (1981) cung cấp các ví dụ về cách các phương pháp số lai được sử dụng để 

xác định phản ứng của các nhóm cọc được nạp bên trong. 

7.6 Hiệu ứng xói 

7.6.1 Đường cong p-y và t-z dưới sự xói mòn chung và cục bộ 

7.6.1.1 Cần tính đến các tác động của vết lún khi tính toán khả năng chịu tải dọc trục và ngang 

cọc. Xói mòn sẽ dẫn đến mất hoàn toàn sức kháng bên và trục xuống đến độ sâu của xói dưới 

đáy biển gốc. Cả hai xói mòn tổng thể và vết cục bộ phải được xem xét. 

7.6.1.2 Các đường cong p-y và t-z cần phải được xây dựng với sự xem xét đúng đắn về tác 

động của sự xói mòn. 

7.6.1.3 Trong trường hợp có sự xói mòn chung, được đặc trưng bởi sự xói mòn chung và loại 
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bỏ đất trên một diện tích lớn, tất cả các đường cong p-y và t-z sẽ được tạo ra trên nền đáy 

biển đã được sửa đổi như đáy biển ban đầu được hạ xuống bởi một chiều cao bằng độ sâu 

của sự xói mòn chung. 

7.6.1.4 Xói tổng thể làm giảm lớp đất đá hiệu dụng. Điều này có tác động lên sức kháng cọc 

ngang và dọc trục trong đất rời. Điều này cũng có tác động đến độ sâu chuyển tiếp giữa sức 

kháng ngang nông và sâu đầu cọc trong đất kết dính. Điều này được minh họa trong Hình 14. 

 

 1 - Mặt đáy biển ban đầu 

 2 - Đáy biển sau khi bị xói tổng thể 

 3 - Đáy hố xói cục bộ 

 4 - Cọc 

 5 - Sức kháng bên trong trường hợp không bị xói 

 6 - Sức kháng bên trong trường hợp xói cục bộ 

 7 - Sức kháng bên chỉ trong trường hợp xói tổng thể 

 P0’ - Ứng suất hiệu dụng theo phương đứng 

 z - Chiều sâu 

 ΔzGS - Chiều sâu xói tổng thể 

 ΔzLS - Chiều sâu xói cục bộ 

 Δz0 - Chiều sâu suy giảm quá tải 

Hình 14 - Ảnh hưởng của sự xói mòn đến lớp đất đá hiệu dụng 

7.6.1.5 Trong trường hợp xói cục bộ, được đặc trưng bởi xói và loại bỏ đất chỉ xung quanh mỗi 

cọc, các đường cong p-y và t-z lý tưởng nên được tạo ra tính đến độ sâu của lỗ khoan và mức 

độ ngang của hố xói. Độ dốc lỗ khoan và độ mở rộng bên của lỗ khoan có thể được ước tính 

dựa trên loại đất và độ bền của đất. Trên độ sâu của hố đào dưới đáy biển ban đầu, không có 

khả năng chịu đất và do đó không có đường cong p-y hoặc t-z nào được áp dụng. Độ sâu lớn 

hơn 1,3 lần đường kính có thể được dự kiến trong trường hợp các nhóm cọc, thay vì cọc đơn, 

và cho cọc trong vùng nước nông. 
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7.6.1.6 Cấu tạo của chân đế, ví dụ về mặt chống lún hoặc các giằng, có thể ảnh hưởng đến độ 

sâu của hố xói. Trừ khi dữ liệu chỉ ra khác, độ sâu của lỗ khoan hiện tại gây ra xung quanh 

một cọc chân đế đơn lẻ trong cát có thể được giả định bằng với hệ số 1,3 lần đường kính cọc. 

Đối với cọc nhóm, và cho cọc ở vùng nước nông, độ sâu hố xói lớn hơn có thể phát triển. 

8 Lắp đặt cọc thép không bịt đầu 

8.1 Giới thiệu 

8.1.1 Tiểu mục này đề cập đến việc phân tích lắp đặt cọc thép mở. Việc lắp đặt cọc đúng 

cách, bao gồm cả cọc dẫn, rất quan trọng đối với cuộc sống và tính lâu dài của móng được đề 

cập và yêu cầu mỗi cọc phải được lắp đặt để nhắm vào mục tiêu mà không bị hư hại. Các 

phương pháp lắp đặt thay thế sau đây được giải quyết: 

- Đóng cọc; 

-   Búa rung; 

-   Khoan và trám vữa. 

8.1.2 Các kết cấu có móng cọc cần được đánh giá nghiêm túc sự ổn định, cả cho điều kiện 

hoạt động và điều kiện thiết kế tạm thời, ví dụ trước và trong quá trình đóng cọc.  

8.1.3 Đối với việc thi công yêu cầu máy búa đóng cọc, các máy búa đóng cọc phải được kiểm 

tra trước khi sử dụng lần đầu cũng như định kỳ trong suốt quá trình thi công, tùy theo mức độ 

khó của đóng cọc. 

8.2  Đóng cọc 

8.2.1 Để ước lượng khả năng đóng cọc, việc áp dụng tốt các phương pháp được chứng nhận 

hoặc thay thế bằng các đánh giá lại từ các cọc giống nhau trong các lớp đất đồng nhất là rất 

quan trọng. Một số phương pháp được thừa nhận trong quá trình dự báo việc đóng cọc trong 

cát silic và trong đất sét được đưa ra trong Alm and Hamre (1998, 2001), Toolan and Fox 

(1977), Semple and Gemeinhardt (1981) và Stevens et al. (1982). 

8.2.2 Đối với việc đóng cọc trong nền đá yếu và vật liệu đá vôi, kinh nghiệm từ đóng cọc trong 

các nền đất đồng nhất phải được dùng đến.   

8.2.3 Thi công từ cọc phải được thực hiện hoàn thiện ít gián đoạn nhất có thế để giảm thiểu 

sự tăng sức kháng thi công, điều thường xảy ra trong quá trình trì hoãn công việc. Với việc ít 

gián đoạn nhất có thế, thời gian cho từng thiết lập trở nên giàm thiểu. Búa hỗ trợ khả dụng với 

thiết bị dẫn hướng phải luôn sẵn sang, đặc biệt khi việc lắp ráp cọc có thể đến tới hạn. 

8.2.4 Phân tích khả năng đóng cọc phải được thực hiện theo 3 giai đoạn chính: 

8.2.4.1 Đánh giá sức kháng của đất trong quá trình đóng cọc (SRD) theo chiều sâu. 

8.2.4.2 Ước lượng số lượng nhát búa theo SRD và sức bền cọc trong quá trình đóng sử dụng 

phân tích phương trình sóng một chiều. 

8.2.4.3 Tổng hợp kết quá để tính các đường cong đếm nhát búa. 

8.2.5 Để đánh giá hư hỏng mỏi do cảm ứng đóng cọc, các dải ứng suất đóng cọc và đếm 

nhát búa phải được đánh giá cho sức kháng kỳ vọng của đất và những hiệu quả khác của búa 
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phải được xem xét và phân tích. Trong trường hợp dữ liệu đất giới hạn, sức kháng kỳ vọng 

của đất phải được ước lượng như một đánh giá với độ tin cậy cao như là ước lượng tốt nhất. 

8.2.6 Độ xuyên của cọc do tự trọng và khối lượng của búa trên đỉnh phải được tính đến. 

8.2.7 Dữ liệu chủ chốt cho các búa phụ thuộc vào thông tin từ nhà sản xuất phải được đưa 

vào phân tích. 

8.2.8 Độ chối cọc chỉ đến kết quả mà việc đóng cọc sau đó bởi một búa riêng bị cản trở do 

một sức kháng đóng cọc quá lớn. Tiêu chí độ chối với búa hoạt động chuẩn thường được xác 

định bởi nhà sản xuất. Các tiêu chí độ chối này chỉ ra tình huống mà khi đóng cọc bằng búa 

theo yêu cầu phải được ngăn chặn và các phương pháp khác được thành lập để ngăn cản hư 

hỏng cho cọc và búa. Với các phương pháp khác có thể bao gồm khoan, phun tia, hay sử 

dụng búa lớn hơn. Khi dùng phương pháp khoan hay phun, phải chú ý rằng sức chịu tải cuối 

cùng của cọc phải được đưa vào phương pháp đã chọn. 

8.2.9 Tiêu chí độ chối được xác định khi sức kháng đóng cọc trong giới hạn của việc đếm nhát 

búa vượt quá một số ngưỡng giới hạn, ví dụ khi đếm nhát búa vượt quá: 

-  250 nhát trên mỗi 6 lần cắm sâu 0,25 m liên tiếp, hoặc; 

-  1600 nhát cho một khoảng sâu 1,0 m (tức là trung bình 400 nhát mỗi 0,25 m); 

-  650 nhát mỗi 0,25 m trên một lần 0,25 m cắm xuống. 

8.2.10 Tài liệu kỹ thuật về tiêu chí độ chối phải được thích hợp với các đặc tính riêng của đất 

được làm trước cho các vị trí cụ thể. Trong quá trình thành lập tiêu chí độ chối đóng cọc, các 

khuyến nghị của nhà sản xuất búa cọc phải được tính đến. Tài liệu kỹ thuật chính xác về tiêu 

chí độ chối cho thi công phải được bao gồm trong hợp đồng thi công. 

8.2.11 Việc đóng cọc liên tục quá tiêu chí độ chối đã được xác định có thể được điều chỉnh 

nếu điều đó đưa ra một cơ hội hợp lý để cải tiến đáng kể khả năng chịu tải của móng. Trong 

một số ví dụ, khi đóng cọc liên tục không thành công, độ kháng của đất trong quá trình đóng 

cọc có thể giảm việc sử dụng các phương pháp ví dụ như loại bỏ đá bít, loại bỏ đất dưới mép 

cọc, đóng cọc 2 lớp với một 1 cọc ngoài va 1 cọc bên trong, và sử dụng các cọc khoan và 

trám lồng vào nhau. Từng phương pháp phải được chấp nhận bởi kỹ sư thiết kế trước khi 

thực thi. Để tìm hiểu chi tiết về từng phương pháp, xem API RP 2A-WSD. Khi nút đất chặn 

được đào ra để thiết bị trám tới độ xuyên mục tiêu, loại bỏ nút có thể cần thiết để đảm bảo đầy 

đủ sức chịu tải đầu cọc khi đạt tới độ xuyên mục tiêu. 

8.2.12 Kết quả mà một cọc đạt tới độ chối tùy thuộc vào một tiêu chí độ chối không đảm bảo 

rằng cọc đủ khả năng chống lại tải thiết kế. Đếm nhát búa không thể được xem xét như sự 

đảm bảo đầy đủ của việc đóng cọc.   

8.2.13 Năng lượng đầu ra thường thay đổi theo nhà thầu để duy trì dải ứng suất cọc thấp nhất 

có thể. Đếm nhát búa không đưa ra một hướng dẫn trực tiếp cho sự phân lớp và sức kháng 

của đất. Việc đo đạc được thực hiện là quan trọng để đưa ra một báo cáo hoàn chỉnh của các 

đặc tính bao gồm vận tốc đập búa, khoảng lún, áp lực của môi trường gia tốc và tốc độ nhát 

búa. Trong quá trình duy trì dải ứng suất cọc thấp nhất có thể, duy trì ứng suất cọc tối đa dưới 
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một mức ứng suất giới hạn xác định được là quan trọng. Mỗi một mức ứng suất giới hạn 

thường được xác định là phần trăm của giới hạn chảy đặc trng của vật liệu ống. 

8.2.14 Thiết bị đo đáng tin cậy cho một số cọc cần thiết để xác định năng lượng đã truyền vào 

cọc, theo đó có thể làm rõ thêm sự phân lớp địa tầng và ứng suất cọc giới hạn.  

9 Thiết kế móng trọng lực  

9.1  Giới thiệu 

9.1.1  Tổng quát 

9.1.1.1 Yêu cầu về độ ổn định nền móng thường là yếu tố quyết định nhất để xác định diện 

tích nền móng, độ bám nền móng về chiều sâu thâm nhập chân khay móng và trọng lượng 

ngập cho một kết cấu với nền móng loại trọng lực. Do đó, điều quan trọng là trong một quá 

trình thiết kế tối ưu phải chú ý đến tính toán ổn định nền tảng. 

9.1.1.2 Phần này đưa ra các khuyến nghị về cách thực hiện phân tích tính ổn định cho các 

điều kiện đất và tải khác nhau. 

9.1.1.3 Kiểm tra tính ổn định nền móng thường được thực hiện nhất bằng cách giới hạn các 

phương pháp cân bằng, qua đó xác minh cân bằng giữa tải trọng thiết kế và khả năng chịu tải 

như được giải thích thêm trong 9.4. Sử dụng các phương pháp cân bằng giới hạn, một số bề 

mặt thất bại tiềm ẩn sẽ phải được phân tích để tìm ra bề mặt lỗi quan trọng. Ngoài ra, có thể 

sử dụng các phương pháp hữu hạn phần tử có thể hiển thị bề mặt lỗi quan trọng như là một 

phần của phân tích. 

9.1.1.4 Biểu thức độ bền chịu lực quy ước đối với các điều kiện lý tưởng thông thường sẽ 

không đủ chính xác để tính toán tính ổn định nền móng của kết cấu trọng lực ngoài khơi. Tuy 

nhiên, các phép tính đơn giản như vậy có thể có giá trị trong giai đoạn đầu của thiết kế. 

9.1.1.5 Đối với nền móng loại trọng lực có diện tích tương đối nhỏ, chẳng hạn như nền móng 

thảm chắn bùn để hỗ trợ tạm thời chân đế hoặc móng cho các cấu trúc ngầm nhỏ, biểu thức 

khả năng chịu lực quy ước có thể chấp nhận được. Với mục đích này, các biểu thức khả năng 

chịu lực mục tiêu được đưa ra trong 9.4.5. 

9.1.1.6 Theo định nghĩa chung của điều kiện ULS, lỗi nền móng nên được xác định là một tình 

huống mà biến dạng của đất trở nên lớn đến nỗi thiệt hại có thể xảy ra với cấu trúc hoặc thiết 

bị quan trọng như ống dẫn hướng, ống bảo vệ hoặc ống đứng. Điều này cần được xem xét khi 

các thông số độ bền cắt đặc trưng được chọn để phân tích tính ổn định. 

9.1.1.7 Đối với tổng phân tích ứng suất, cường độ cắt không đặc trưng phải phù hợp với 

9.1.1.6 được xác định ở mức độ thấp có thể chấp nhận được, trong đó biến dạng áp dụng bao 

gồm các biến dạng trung bình (cố định), biến dạng tuần hoàn hoặc kết hợp. 

9.1.1.8 Đối với tổng phân tích ứng suất, cường độ cắt thiết kế τf,d được cho bởi: 
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Trong đó: 

τf,c -   cường độ cắt đặc trưng tính đến sự dị hướng đất và ảnh hưởng của tải tuần hoàn 

khi áp dụng; 

γm -   Hệ số vật liệu. 

9.1.1.9 Đối với phân tích ứng suất hiệu dụng, cường độ cắt thiết kế τf,d được cho bởi: 

 

Trong đó: 

σ’ -  Ứng suất thường hiệu dụng trên bề mặt cắt; 

φc -  Góc ma sát đặc trưng; 

γm -  Hệ số vật liệu. 

9.1.1.10 Để phân tích ứng suất hiệu dụng, tất cả các đóng góp vào áp lực lỗ rỗng phải được 

tính để tính toán ứng suất thường hiệu dụng trên bề mặt cắt, xem 9.2.3. 

9.1.1.11 Ảnh hưởng của tải tuần hoàn trên độ bền cắt phải được tính khi áp dụng. Điều này 

thường sẽ được yêu cầu cho các nền móng trọng lực truyền thống mà tải sóng điều chỉnh tính 

ổn định nền móng. Đối với tổng phân tích ứng suất, nên thiết lập cường độ tuần hoàn như 

được mô tả trong Phần 10 của tiêu chuẩn DNVGL-RP-C212. Đối với phân tích ứng suất hiệu 

dụng, áp lực lỗ rỗng tích lũy gây ra do tải trọng tuần hoàn phải được tính toán. 

9.2 Độ bền cắt của đất 

9.2.1 Tổng quát 

9.2.1.1 Việc lựa chọn độ bền cắt để sử dụng trong tính toán ổn định phải dựa trên các thử 

nghiệm trong phòng thí nghiệm có chất lượng cao và/hoặc thử tại chỗ. Tối thiểu, các vấn đề 

sau đây cần được xem xét: 

- Mức độ ứng suất tại chỗ; 

-  Ứng suất tĩnh hiệu dụng tại thời điểm sự kiện thiết kế; 

-  Loại tải trọng, ví dụ: lịch sử tải tĩnh hoặc tuần hoàn; 

-  Hiệu ứng của một số tình huống tải trọng, ví dụ: ảnh hưởng của tải tuần hoàn trước cơn 

bão thiết kế. 

9.2.1.2 Có thể cho phép phân tán áp lực lỗ rỗng do trọng lượng ngập nước của kết cấu. Trong 

cát cố kết toàn bộ thường có thể được giả định miễn là sự kiện thiết kế không diễn ra trong 

quá trình lắp đặt. Trong đất sét cố kết đất mất thời gian lâu hơn phụ thuộc vào tính thấm, độ 

nén và độ dày của lớp đất sét. Mức độ cố kết được tính tại thời điểm sự kiện thiết kế phải 

được ghi chép bằng tính toán hoặc phân tích khi thích hợp cho trường hợp thực tế. 

9.2.2 Tổng phân tích ứng suất 
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9.2.2.1 Độ bền cắt không bị hạn chế phải được xác định từ các thử nghiệm trong phòng thí 

nghiệm có khả năng mô phỏng các điều kiện ứng suất thực tế. Các loại thử nghiệm khác 

nhau sẽ được yêu cầu để mô phỏng các điều kiện ứng suất khác nhau, xem Hình 15. Thử 

nén ba trục, thử mở rộng ba trục và thử cắt trực tiếp đơn giản thường sẽ được yêu cầu để 

giải thích cường độ cắt hoạt động, cường độ cắt thụ động và cường độ cắt trực tiếp, tương 

ứng. Lựa chọn độ bền cắt cho một phần nhất định của bề mặt cắt có thể được thực hiện 

như mô tả trong 9.3.6. Đối với một đánh giá ban đầu về khả năng nền móng, nơi mà bất 

đẳng hướng sức mạnh vẫn chưa được thiết lập, cường độ cắt đơn giản trực tiếp không bị 

hạn chế, suDSS, có thể được giả định là xấp xỉ đại diện cho cường độ cắt không bị cắt trung 

bình trên toàn bộ bề mặt hỏng. 

 

Hình 15 - Ví dụ về tải trọng của các nguyên tố đất dọc theo một bề mặt thất bại  

tiềm tàng trong móng dưới một cấu trúc cơ sở trọng lực ngoài khơi; giản thể.  

9.2.2.2 Cường độ cắt tĩnh ngậm nước có thể được sử dụng cho các trường hợp tải trọng điều 

khiển có một ký tự chủ yếu là tĩnh. Các hiệu ứng giá có thể được bao gồm trong các khoảng 

thời gian ngắn như lực va chạm đỉnh. Các hiệu ứng tỷ lệ sau đó sẽ được chứng minh đúng 

bằng các xét nghiệm. 

9.2.2.3 Cần phải xem xét ảnh hưởng của tải tuần hoàn trên độ bền cắt. Tải trọng tuần hoàn có 

thể gây ra một thành phần của áp lực lỗ rỗng dẫn đến giảm độ bền cắt. Tổng phân tích ứng 

suất sử dụng độ bền cắt tuần hoàn phù hợp để phân tích đất sét, thường được coi là ngậm 

nước cho tất cả các ảnh hưởng tải trọng cơn bão thiết kế. Chu kỳ tải trọng của một sóng đơn 

có thể ngắn đến nỗi ngay cả cát cũng sẽ ngậm nước trong suốt thời gian sóng thiết kế tồn tại. 

Cát rất dày đặc, thường gặp ở ngoài khơi, có thể chịu áp suất dư lỗ rỗng âm lớn (pha loãng) 

và độ bền cắt bão hòa tương ứng cao khi bị trượt đến giá trị hỏng trong điều kiện tải ngậm 

nước. Tuy nhiên, nó không được khuyến khích dựa vào độ bền cắt bão hòa cao, mà phụ 

Thời gian 

Mở rộng 3 trục 

Thời 

gian 

Nén 3 trục 
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thuộc vào áp lực lỗ rỗng âm lớn, mà không cần thận trọng. Khả năng áp lực lỗ rỗng cao tiêu 

cực như vậy cần được xem xét, và do đó mức biến dạng cần thiết để đạt được các điều kiện 

ứng suất tương ứng. Ngoài ra, sự tạo lỗ rỗng của chất lỏng lỗ rỗng như là giới hạn tới áp lực 

lỗ rỗng tiêu cực cao cần được xem xét. Cuối cùng, không cần thiết dựa vào một độ bền cắt 

tĩnh cao mà không xem xét ảnh hưởng của tải tuần hoàn. 

9.2.3 Phân tích ứng suất hiệu dụng 

9.2.3.1 Để phân tích ứng suất hiệu quả, tất cả các đóng góp vào áp lực lỗ rỗng phải được bao 

gồm: 

-  Áp lực lỗ rỗng tại chỗ ban đầu, có thể khác với áp suất thủy tĩnh nếu đất không được cố 

kết hoàn toàn theo trọng lượng riêng của nó. 

-  Áp lực lỗ rỗng do lắp đặt, bao gồm cả hiệu ứng của trọng lượng bổ sung của kết cấu và 

ảnh hưởng của sự xâm nhập của chân khay móng, tính toán cho sự phân tán diễn ra sau 

thời gian lắp đặt cho đến khi xảy ra sự kiện thiết kế. 

-  Áp lực lỗ rỗng do tải tuần hoàn, bao gồm tích tụ và tiêu tan một cách xác đáng. 

-  Áp lực lỗ rỗng do tải nhất thời. 

9.2.3.2 Áp lực lỗ rỗng tại chỗ phải do kết quả điều tra đất. Độ lệch từ áp suất thủy tĩnh chỉ 

được mong đợi đối với các mỏ sét dày với tỷ lệ lắng đọng cao, chẳng hạn như trầm tích đồng 

bằng. 

9.2.3.3 Áp lực lỗ rỗng ban đầu do trọng lượng của kết cấu có thể được tính theo nguyên tắc 

tương tự như áp suất lỗ rỗng để tải nhất thời. Xem 9.2.3.5. 

9.2.3.4 Áp lực lỗ rỗng tích tụ do tải tuần hoàn có thể bắt nguồn từ các biểu đồ đường bao áp 

suất lỗ rỗng.  

9.2.3.5 Áp suất lỗ rỗng do tải không bị quá tải tạm thời có thể được dự đoán từ biểu thức sau: 

Δu = Δσm – D ∙ Δσd  

Trong đó: 

Δu -  Biến thiên áp lực lỗ rỗng; 

Δσm -  Biến thiên ứng suất tổng trung bình = (Δσ1 + Δσ2 + Δσ3)/3; 

Δσd -  Biến thiên trong ứng suất lệch = Δσ1 − Δσ3; 

σ1, σ2, σ3 -  Ứng suất tổng chính, trung bình và nhỏ; 

D - Tham số giãn nở, có thể được xác định từ đường ứng suất của các thử 

nghiệm ba trục ngậm nước của đất. 

Hình 16 cho thấy đường cong ứng suất là kết quả của phép thử ba trục. Thông số giãn nở D 

có thể được tính như sau: 
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trong đó độ nghiêng Sd của đường ứng suất được định nghĩa là: 

 

9.2.3.6 Khi sử dụng các công thức ứng suất hiệu quả và xác định hư hỏng ULS như khi 

đường ứng suất đạt đến đường hư hỏng được xác định trong 9.1.1.9, có thể có mức độ an 

toàn thực sự khác nhau tùy thuộc vào phản ứng của đất hay không khi tiệm cận tới hư hỏng 

toàn bộ, xem Hình 16. Vấn đề này nên được xem xét khi lựa chọn các thông số đất thiết kế để 

phân tích ứng suất hiệu dụng. 

 

Hình 16 - Định nghĩa độ nghiêng Sd từ đường ứng suất của thử nghiệm  

ba trục ngậm nước trên mẫu đất (Sd âm hiển thị ở đây).  

9.2.3.7 Sử dụng các công thức ứng suất hiệu quả trong phân tích tính ổn định cho các điều 

ngậm nước đã được trình bày bởi Janbu et al. (1976), trong đó các sơ đồ khả năng chịu 

lực chung được đưa ra, cũng tính đến tác động của áp lực lỗ rỗng. Các công thức chung 

cho các điều kiện ứng suất giới hạn trạng thái có thể được sử dụng cho các giải pháp cân 

bằng giới hạn chung được đưa ra trong Tokheim (1976). Những công thức này tính đến 

đường ứng suất được xác định bởi tham số giãn nở D và tác dụng của hiệu ứng trung gian 

hiệu quả trung bình σ2’. 

9.3 Phương pháp phân tích 

9.3.1 Tổng quát 

9.3.1.1 Sự ổn định nền móng thường được phân tích bằng cách giới hạn các phương pháp 

cân bằng để đảm bảo cân bằng giữa lực đóng cọc và lực cản. Cân bằng dẻo cho lực và 

mômen lật được kiểm tra cho thân bị giới hạn bởi một bề mặt trượt có thể như được mô tả 

trong 9.3.4. Một số phương pháp tồn tại để phân tích tính ổn định dựa trên cân bằng giới hạn, 

xem ví dụ Morgenstern và Price (1965), Janbu (1973), và Lauritzsen và Schjetne (1976). Các 

chương trình máy tính dựa trên các phương pháp này cho phép phân tích một số bề mặt thất 

bại có thể có trong việc tìm kiếm các bề mặt quan trọng nhất. 

đường hư hỏng 

phình ra 

co lại 

Ứng suất cơ bản thứ yếu 
Lực hấp dẫn 
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9.3.1.2 Phân tích tính ổn định có thể được thực hiện trên cơ sở ứng suất tổng, với việc sử 

dụng cường độ cắt bão hòa của đất như được nêu trong 9.2.2 hoặc trên cơ sở ứng suất hiệu 

dụng. Trong trường hợp này, sự phát triển của áp lực lỗ rỗng sẽ phải được tính như được mô 

tả trong 9.2.3. 

9.3.1.3 Như một giải pháp thay thế cho phân tích bằng cách giới hạn các phương pháp cân 

bằng, sự ổn định nền móng có thể được phân tích bằng cách sử dụng các phương pháp 

phần tử hữu hạn áp dụng các mô hình đất phi tuyến cấu thành. Khi phân tích các mô hình 

ba chiều, có thể giải thích hiệu ứng 3D chính xác hơn các phương pháp cân bằng giới hạn. 

Đối với sự kết hợp của hình dạng móng và cấu tạo đất, mà dữ liệu đáng tin cậy về các ảnh 

hưởng 3D để sử dụng với các phương pháp cân bằng giới hạn không có sẵn, phân tích 

giới hạn phần tử 3D cần được xem xét để phân tích tính ổn định của móng. Để thay thế 

cho việc sử dụng các mô hình đất cấu thành phi tuyến, các mô hình tuyến tính đơn giản 

cũng có thể được sử dụng một cách hiệu quả, tùy thuộc vào loại phân tích và độ phức tạp. 

Với mục đích xác định khả năng chịu tải nền móng, có thể sử dụng mô hình đất tuyến tính 

hoàn hảo dẻo đàn hồi tuyến tính. 

9.3.1.4 Nếu sự ổn định nền móng được đánh giá bằng phân tích phần tử hữu hạn, nên đánh 

giá triệt để các nguồn lỗi có thể xảy ra và ảnh hưởng của chúng lên kết quả. Các vấn đề sau 

cần được quan tâm đặc biệt: 

-  Mô hình đất cấu thành và khả năng mô hình hóa độ bền cắt dị hướng; 

-  Quy trình lặp. Cần đảm bảo rằng không vượt quá độ bền cắt được chỉ định; 

-  Lưới phần tử. Lưới phải đủ tốt với tỷ lệ chiều rộng / chiều dài / chiều cao thích hợp của 

các phần tử để đảm bảo phân bố tải thích hợp trong toàn bộ đất. 

9.3.1.5 Phân tích cân bằng giới hạn thường được thực hiện bằng cách xác định tải trọng thiết 

kế, tức là tải bao gồm các hệ số tải được áp dụng trong phân tích. Kết quả phân tích tính ổn 

định sau đó sẽ bao gồm các hệ số vật liệu sẵn có. 

9.3.1.6 Khi sử dụng phân tích giới hạn hữu hạn kết hợp với triết lý trạng thái giới hạn và các 

yếu tố an toàn từng phần để lập bản chất ổn định nền móng, nên sử dụng cường độ cắt thiết 

kế, tức là cường độ bao gồm cả hệ số vật liệu cho đất, như là cường độ giới hạn trong mô 

hình đất. Tải trọng sau đó sẽ được áp dụng trong các bước cho đến khi hoặc cao hơn tải trọng 

thiết kế để chứng minh rằng sự thất bại sẽ không diễn ra ở mức tải thiết kế. 

9.3.1.7 Phân tích giới hạn có thể hình thành một phương án thay thế để giới hạn các phương 

pháp cân bằng và phương pháp phần tử hữu hạn. Phân tích giới hạn dựa trên định lý giới hạn 

dẻo và giả định biến dạng nhỏ, vật liệu dẻo hoàn hảo và quy luật dòng chảy liên quan. Xem 

Sloan's Rankine Lecture, Sloan (2013). 

9.3.2 Tải trọng 

9.3.2.1 Tất cả các lực liên quan nên được bao gồm trong các tổ hợp tải trọng và sử dụng các 

giá trị tải trọng đặc trưng và các hệ số tải như được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế. Một 

phân tích ổn định tiêu chuẩn cho tải sóng nên bao gồm các lực sau: 
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-  Trọng lượng bản thân ngập nước (tối thiểu hoặc tối đa khi có liên quan); 

-  Tải trọng gió; 

-  Tải trọng sóng và dòng chảy kết hợp. 

9.3.2.2 Tổ hợp tất cả các tải trọng trên kết cấu cho một tập kết quả của lực: lực ngang H, lực 

dọc V và mômen lật M, tất cả thường được đưa về tâm của diện tích móng tại đường bùn. 

Ngoài ra, áp lực thủy động lực ΔPW trên đáy biển bên ngoài nền móng nên được bao gồm như 

trong Hình 17. Lưu ý rằng đối với nền móng, áp suất thủy động lực ΔPW tác động lên đỉnh của 

thảm được giả định là bao gồm H, V và M. Áp lực thủy lực khác biệt trên đáy biển ở các mặt 

đối diện của móng sẽ ảnh hưởng đến các chế độ hư hỏng nhất định, chẳng hạn như được 

điều chỉnh bởi trạng thái cân bằng thời gian, cũng như các chế độ lỗi ngang cho các nền 

móng. Trong trường hợp này, áp lực thủy lực đẳng hướng sẽ hoạt động như áp lực ngang ở 

bên ngoài của chân khay, với các dấu hiệu ngược lại trên các cạnh đối diện của móng, và do 

đó đóng góp vào lực truyền động ngang dạng lưới. Xem Hình 17. 

 

Hình 17 - Tải trọng tác động lên móng GBS và đáy biển liền kề 

9.3.3 Lý tưởng hóa diện tích móng 

Khi vấn đề ổn định nền móng được giải quyết bằng cách sử dụng phân tích phần tử hữu hạn 

3D, diện tích móng có thể được mô hình hóa không có hoặc chỉ đơn giản hóa nhỏ. Các 

phương pháp cân bằng giới hạn được dựa trên tình huống ứng suất biến dạng phẳng, trong 

đó các hiệu ứng 3D được bao gồm bằng cách xác định tính kháng đối với các vùng thẳng 

đứng được xác định bởi các bề mặt lỗi biến dạng phẳng điển hình. Điều này đòi hỏi một lý 

tưởng hình chữ nhật của diện tích móng. Hình này có thể được xác định bằng cách yêu cầu 

cùng một diện tích và cùng một mômen quán tính như đối với hình dạng thực. 

9.3.4 Các chế độ hư hỏng có thể xảy ra 

Nhiều chế độ hỏng hóc tiềm năng sẽ phải được phân tích để tìm ra một chế độ quan trọng 

nhất. Bề mặt thất bại quan trọng sẽ phụ thuộc vào các thành phần tải trọng khác nhau và các 

biến thiên về cường độ đất và phân tầng. Nó cũng sẽ phụ thuộc vào hình dạng móng, bao 
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gồm kích thước và hình dạng của khu vực quy hoạch, cấu hình chân khay móng và thâm nhập 

của chân khay móng. Các chế độ lỗi điển hình được xem xét bao gồm, nhưng không nhất thiết 

giới hạn ở: 

-  Trượt dọc theo chân đế chân khay; 

-  Trượt dọc theo lớp mềm dưới đầu mép chân khay; 

-  Trượt ở chân đế hoặc dọc theo lớp yếu giữa chân đế và đầu chân khay, với sự thất bại 

cục bộ quanh đầu chân khay; 

-  Thất bại do lực ngầm quy ước; 

-  Thất bại ngầm được điều chỉnh bởi sự cân bằng thời điểm với tâm quay trên hoặc dưới 

nền móng; 

-  Thất bại đột xuyên. 

Tỷ lệ cao hơn của mômen lật với lực ngang cho kết cấu càng cao, thì các chế độ lỗi sâu hơn 

càng quan trọng hơn được điều chỉnh bởi trạng thái cân bằng mômen. Chế độ thất bại huy 

động các loại đất yếu trên đầu chân khay có thể tránh được bằng cách thiết kế khoảng cách 

chân khay thích hợp. 

Các chế độ lỗi điển hình được liệt kê ở trên được minh họa trong Hình 18. 

 

Hình 18 - Ví dụ về các trạng thái hỏng hóc có thể có của nền móng nông 

Trượt tại đầu cọc váy 

Trượt dọc theo lớp mềm 

Lỗi khả năng đỡ chắc chắn 

Hư hỏng cục bộ dọc theo cọc váy 

Tâm mô men cân bằng  

nằm ở vị trí bất kỳ 
Tâm mô men cân bằng  

nằm dưới nền móng 
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9.3.5 Hiệu chỉnh hiệu ứng ba chiều 

Các giải pháp cân bằng giới hạn được dựa trên điều kiện biến dạng phẳng đưa ra sức kháng 

trên một đơn vị chiều dài nền móng. Sức kháng này được nhân với chiều dài thực tế của 

móng và hiệu ứng 3D được bao gồm bằng cách thêm một mặt kháng trên hai mặt thẳng đứng 

song song của lăng kính đất được xác định bởi bề mặt lỗi 2D và chiều dài nền móng. Đối với 

tổng phân tích ứng suất của các kết cấu trên đất có cường độ cắt tương đối ổn định với độ 

sâu, sức kháng trượt bên có thể được lấy như một hệ số 0,4 lần so với độ bền cắt bão hòa 

trực tiếp đơn giản. Tuy nhiên, đối với đất có độ bền kéo không bị gia tăng với độ sâu, giá trị 

thấp hơn của hệ số trên 0,4 nên được sử dụng. Đối với sức đề kháng đất bên dưới nền móng, 

ví dụ: dưới đầu chân khay nếu nền móng có chân khay móng, trong trường hợp này có thể 

liên quan đến việc sử dụng sức cản bên bằng không, vì trong trường hợp này hiệu ứng 3D 

nhỏ hơn. Bất kỳ sức kháng trượt bên nào được chọn cũng phải được ghi lại rõ ràng. 

9.3.6 Nội suy cho độ bền cắt dị hướng 

Trong một phân tích ứng suất tổng ngậm nước, điều quan trọng là phải tính đến cường độ cắt 

dị hướng như được mô tả trong 9.2.2.1. Lựa chọn độ bền cắt cho một vị trí nhất định của bề 

mặt cắt có thể dựa trên cường độ cắt hoạt động xác định, suA, cường độ cắt trực tiếp, suD và 

cường độ cắt thụ động, suP, như sau: 

 

 

Trong đó: 

α -   Độ nghiêng của bề mặt cắt tại điểm được đề cập. α dương là cho hoạt động cắt, α 

âm là cho cắt thụ động, và α = 0 tương ứng với cắt trực tiếp. 

9.4 Tính toán khả năng chịu lực 

9.4.1 Tổng quát 

9.4.1.1 Tính toán khả năng chịu lực bằng các biểu thức khả năng chịu lực thông thường có 

một số hạn chế như được nêu trong 9.1.1.4. Biểu thức khả năng chịu lực có thể không chính 

xác đối với nền móng ngập nước, bao gồm nền móng có chân khay, do phạm vi hạn chế về 

tính khả dụng đối với chiều sâu ngập. Một giải pháp thay thế cho các điều kiện lý tưởng, 

chẳng hạn như các giải pháp được phát triển thông qua phân tích phần tử hữu hạn, có thể 

được sử dụng, xem Gourvenec và Mana (2011) và Gourvenec và Barnett (2011) cho đất sét 

với cường độ cắt tăng tuyến tính với chiều sâu, và Gottardi và Butterfield (1993) cho nền móng 

trên cát. 

9.4.1.2 Biểu thức khả năng chịu lực được đưa ra trong 9.4.5 đến 9.4.8. 

9.4.2  Lực thiết kế 

9.4.2.1 Tất cả các lực ngang và dọc tác dụng lên nền móng được chuyển đến nền móng và tổ 

hợp vào các lực kết quả H và V theo hướng ngang và thẳng đứng tương ứng tại mặt tiếp xúc 

nền đất. 
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Hình 19 - Tải trọng nền móng trong điều kiện lý tưởng 

9.4.2.2 Giả thiết rằng H và V là các lực thiết kế, tức là chúng là các lực tác động, là các lực 

đặc trưng được nhân với hệ số tải liên quan của chúng γf. Điều này được biểu thị bằng chỉ số 

d trong các biểu thức khả năng chịu lực, Hd và Vd. Tâm tải trọng, ký hiệu LC, là điểm mà kết 

quả của Hd và Vd cắt giao diện nền đất. Khi chân khay được sử dụng, mức cơ sở - tức là giao 

diện nền đất - được lấy ở độ sâu đầu mép chân khay móng thay vì ở đáy biển. Tâm tải LC ngụ 

ý là một độ lệch tâm e của lực dọc Vd so với trục của móng. Xem Hình 19. Độ lệch tâm được 

tính như sau: 

 

trong đó Md biểu thị mômen lật thiết kế kết quả về giao diện đất nền. 

9.4.3 Hiệu chỉnh mômen 

9.4.3.1 Khi áp dụng mômen MZd cho nền móng ngoài lực thiết kế Hd và Vd, tương tác giữa 

mômen xoắn và các lực này có thể được tính bằng cách thay thế Hd và MZd bằng lực ngang 

thiết kế tương đương Hd’. Khả năng chịu lực của móng sau đó sẽ được đánh giá cho nhóm lực 

tác dụng (Hd', Vd) thay vì nhóm lực (Hd, Vd). Lực ngang thiết kế tương đương có thể được tính 

như sau: 

 
 

trong đó leff là độ dài của vùng hiệu dụng được xác định trong [9.4.4], xem Hansen (1978). 

9.4.3.2 Biểu thức với hiệu chỉnh mômen xoắn trong 9.4.3.1 dựa trên giả định vận động cắt 

hoàn toàn giữa chân móng và đất trong sự xoắn, ngụ ý rằng biểu thức không hợp lệ trong thiết 

kế SLS và chỉ có thể được sử dụng trong thiết kế ULS. 

9.4.3.3 Việc hiệu chỉnh mômen xoắn trong 9.4.3.1 chỉ có thể được áp dụng sau các mômen 

không xoắn MX và MY đã được tính toán bằng cách tiệm cận diện tích hiệu dụng được nêu 

trong 9.4.4. 
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9.4.3.4 Các phương pháp thay thế để hiệu chỉnh mômen xoắn có sẵn và có thể được sử dụng, 

ví dụ phương pháp được trình bày trong Finnie và Morgan (2004). 

9.4.4 Diện tích móng hiệu dụng 

9.4.4.1 Để sử dụng trong phân tích khả năng chịu lực, cần có một diện tích móng hiệu dụng 

Aeff. Diện tích móng hiệu dụng được xây dựng sao cho tâm hình học của nó trùng với tâm tải 

trọng, và cạnh của khu vực được chọn sao cho nó bám sát càng gần đường viền gần nhất của 

diện tích thực của nền móng. 

9.4.4.2 Đối với diện tích hình vuông có chiều rộng b, diện tích hiệu dụng Aeff có thể được định 

nghĩa là: 

 

trong đó các chiều kích thước hiệu dụng và leff phụ thuộc vào hai kịch bản tải lý tưởng, 1) và 

2), dẫn đến khả năng chịu lực quan trọng nhất đối với nền móng thực tế. 

 

Hình 20 - Chân móng hình vuông với hai kịch bản để xác định  

diện tích móng hiệu dụng: kịch bản 1) ở bên trái và kịch bản 2) ở bên phải 

Kịch bản 1) tương ứng với độ lệch tâm tải đối với một trong hai trục đối xứng của móng. Theo 

kịch bản này, các thứ nguyên hiệu quả sau được sử dụng: 

;   

Kịch bản 2) tương ứng với độ lệch tâm tải đối với cả hai trục đối xứng của móng cho trường 

hợp đặc biệt mà hai thành phần lệch tâm là giống hệt nhau. Theo kịch bản này, các thứ 

nguyên hiệu quả sau được sử dụng: 

 

Xem Hình 20. Biểu diễn diện tích hiệu dụng dẫn đến kết quả quan trọng nhất đối với khả năng 

chịu lực của móng là đại diện khu vực hiệu quả được chọn. Cần lưu ý rằng phương pháp diện 
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tích hiệu dụng này để giải thích ảnh hưởng của tải lệch tâm có thể dẫn đến sự bảo thủ lớn 

trong thiết kế trong trường hợp độ lớn lệch tâm lớn. 

Phương pháp cho kịch bản 1) có thể được khái quát hóa thành một chân móng hình chữ nhật 

lập dị được nạp bằng cách cho phép chiều rộng b và chiều dài hiệu dụng leff ở phần bên trái 

của Hình 20 khác nhau. 

9.4.4.3 Đối với diện tích móng tròn có bán kính R, diện tích móng hiệu dụng Aeff có thể được 

định nghĩa là: 

 

Điều này được nhận dạng là diện tích của một phân đoạn hình tròn và hình ảnh được nhân 

đôi của nó với điểm giữa của cát tuyến của chúng nằm ở điểm áp dụng tải trọng, xem Hình 21. 

Chiều rộng của khu vực đoạn đường tròn đôi này là: 

be = 2 . (R – e) 

và chiều dài là: 

 

 

 
 

Hình 21 - Chân móng tròn và hình bát giác với diện tích  

nền móng hiệu dụng được đánh dấu  

Dựa trên điều này, diện tích hiệu dụng Aeff bây giờ có thể được biểu diễn bằng một hình chữ 

nhật với các kích thước sau: 
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Đối với một diện tích có hình dạng đa giác đối xứng kép (bát giác hoặc nhiều hơn), các 

phương trình trên cho diện tích móng tròn có thể được sử dụng với điều kiện bán kính bằng 

bán kính của vòng tròn nội tiếp của đa giác được sử dụng để tính toán. 

9.4.5 Biểu thức khả năng chịu lực - chung 

9.4.5.1 Trong các điều kiện nhất định như được quy định trong 9.1.1.4 và 9.1.1.5, độ ổn định 

của nền móng có thể được phân tích bằng các biểu thức khả năng chịu tải. Trong những 

trường hợp như vậy, các quy trình được nêu trong 9.4.2 và 9.4.3 có thể được sử dụng. 

9.4.5.2 Trong tính toán khả năng chịu lực, diện tích móng hiệu dụng được sử dụng. Đây là 

diện tích hình chữ nhật được thiết lập như được nêu trong 9.4.2 đến 9.4.4. 

9.4.5.3 Để phân tích ULS theo TCVN 6170-9 hoặc DNVGL-ST-0126, nên sử dụng các thông 

số cường độ cắt thiết kế trong biểu thức khả năng chịu lực, tức là cường độ cắt đặc trưng chia 

cho hệ số vật liệu thích hợp γm. Bất cứ nơi nào tải xuất hiện trong biểu thức khả năng chịu lực, 

chẳng hạn như trong biểu thức cho các yếu tố độ nghiêng, tải trọng thiết kế nên được sử 

dụng, tức là tải trọng đặc trưng nhân với hệ số tải thích hợp γf. 

Ghi chú: 

Biểu thức cho các hệ số độ nghiêng được đưa ra trong 9.4.6.4 đối với các điều kiện thoát nước và 

trong 9.4.7.2 và 9.4.8.2 đối với các điều kiện ngậm nước. 

Hệ số tải phụ thuộc vào loại tải và - tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế chi phối - cũng có thể phụ thuộc 

vào việc tải không thuận lợi hay thuận lợi. 

9.4.6 Khả năng chịu lực cho các điều kiện thoát nước hoàn toàn 

9.4.6.1 Các biểu thức chung sau đây có thể được áp dụng cho khả năng chịu lực trong điều 

kiện thoát nước hoàn toàn 

 

Trong đó: 

qu -   Khả năng chịu lực tối đa; 

γ’ -   Trọng lượng đơn vị ngập nước hiệu dụng của đất; 

p0’ -   Áp suất tăng hiệu dụng ở độ sâu cơ sở (độ sâu cơ sở là độ sâu đầu mép chân khay 

móng khi sử dụng chân khay móng); 

beff -   Chiều rộng móng hiệu dụng; 

a -   Điểm hút của đất, a = c·cot(φ); 

c -   Cố kết đất; 

φ -   Góc ma sát trong đất; 
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Nγ, Nq - Hệ số khả năng chịu lực; 

sγ, sq - Các hệ số hình dạng; 

dγ, dq -  Các hệ số chiều sâu; 

iγ, iq - Các hệ số độ nghiêng tải. 

Ghi chú: 

Lưu ý rằng mức cố kết, c, như một độ bền cắt rõ ràng ở áp suất bình thường bằng không và lực hấp 

dẫn, a, như độ bền kéo không phản ánh phản ứng của vật chất thực, nhưng là các tham số cùng với 

hệ số ma sát tanφ xác định cường độ cắt trong phạm vi áp lực bình thường có liên quan. Cần thận 

trọng khi không sử dụng các thông số này cho các mức ứng suất thấp dưới phạm vi ứng suất mà các 

thông số được hiệu chỉnh và hợp lệ. 

Hệ số khả năng chịu lực Nq có thể được lấy như sau: 

 

trong đó φ là radian. Biểu thức này cho hệ số khả năng chịu lực Nq dựa trên các cân nhắc biến 

dạng phẳng và không nhất thiết phải được sử dụng để diễn giải CPT, ví dụ: do các hiệu ứng 3 

chiều liên quan đến các CPT và do các khu vực khác nhau và mức độ mở rộng của sự gia 

tăng. Những vấn đề này về nguyên tắc có nghĩa là được bao phủ bởi các yếu tố hình dạng và 

chiều sâu. Tuy nhiên, độ sâu của tính hợp lệ của các hề số này thường bị hạn chế và do đó có 

thể loại trừ việc áp dụng biểu thức cho việc diễn giải CPT. 

9.4.6.2 Tính toán khả năng chịu lực địa kỹ thuật của móng, biểu thức sau cho hệ số khả năng 

chịu lực Nγ được khuyến nghị (Caquot và Kerisel 1953): 

 

Biểu thức được hiệu chỉnh đến các cơ sở dữ liệu của các kết quả thử và đề cập đến góc ma 

sát ba trục φ. Một biểu thức thay thế của Brinch Hansen (1970) đề cập đến góc ma sát biến 

dạng phẳng và do đó, với cùng góc ma sát danh nghĩa φ, cho các giá trị nhỏ hơn của Nγ. 

9.4.6.3 Các hệ số tải trọng iq và iγ có thể được tính như sau: 

 

 

Trong đó: 

H - Lực theo phương ngang; 

V -  Lực theo phương đứng; 
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Aeff -  Diện tích móng hiệu dụng; 

c -   Độ cố kết đất. 

Góc ma sát φ được sử dụng với biểu thức cho từng hệ số độ nghiêng phải phù hợp với những 

gì được sử dụng cho hệ số khả năng chịu lực mà hệ số độ nghiêng được sử dụng. Xem 

Brinch Hansen (1970). 

9.4.6.4 Các hệ số dạng hình dạng sq và sγ đối với một diện tích hình chữ nhật hiệu dụng có 

thể được tính như sau: 

 

 

Trong đó: 

leff - Chiều dài móng hiệu dụng; 

beff - Chiều rộng móng hiệu dụng. 

Góc ma sát φ được sử dụng với biểu thức cho từng hệ số hình dạng phải phù hợp với những 

gì được sử dụng cho hệ số khả năng chịu lực mà hệ số hình dạng được sử dụng. Xem Brinch 

Hansen (1970). 

9.4.6.5 Hệ số độ sâu dγ theo định nghĩa tương đương phần tử đơn vị, do đó dγ = 1.0 

9.4.6.6 Miễn là quy trình xây dựng móng và các khía cạnh quan trọng khác cho phép huy động 

chống lại ứng suất trượt trong đất ở trên độ sâu móng, biểu thức sau cho hệ số sâu dq, có giá 

trị cho phần ngập D < beff, có thể được sử dụng: 

 

Góc ma sát φ được sử dụng với biểu thức cho mỗi hệ số độ sâu phải phù hợp với những gì 

được sử dụng cho hệ số khả năng chịu lực mà hệ số chiều sâu được sử dụng. 

9.4.6.7 Biểu thức khả năng chịu lực trong 9.4.6.1 có thể được sử dụng cùng với biểu thức khả 

năng trượt để tạo ra sơ đồ khả năng chịu tải cho tổ hợp các lực dọc và ngang như được chỉ ra 

trong ví dụ trong Hình 22. Sơ đồ mô tả một đường bao ổn định móng, trong đó móng sẽ đạt ổn 

định. Biên thấp hơn xác định khả năng trượt.  

Đối với các nền móng được nhúng hoặc có chân khay móng có lực dọc thấp sao cho chế độ 

lỗi tiệm cận trượt ngang, biểu thức khả năng chịu lực không thể đạt được sức kháng ngang 

đúng. Khi sử dụng biểu thức khả năng chịu lực để thiết lập đường bao khả năng chịu lực cho 

tải trọng thẳng đứng và nằm ngang kết hợp, đường bao này có thể bị cắt bởi đường cong khả 

năng chịu lực trượt ngang. Đường cong này có thể ngoài khả năng chống trượt bên dưới nền 

móng được nhúng bao gồm sức kháng thụ động trên tường hoặc chân khay móng được 

nhúng khi có thể. 
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Hình 22 - Ví dụ về đường bao ổn định nền đứng ngang kết hợp - điều kiện thoát nước 

9.4.6.8 Đối với tất cả các biểu thức được trình bày trong 9.4.6, xem Brinch Hansen (1970). 

9.4.7 Khả năng chịu lực cho các điều kiện ngậm nước - độ bền cắt không đổi 

9.4.7.1 Biểu thức chung sau đây có thể được áp dụng cho khả năng chịu lực cho các điều kiện 

ngậm nước đối với cường độ cắt đẳng hướng không đổi: 

 

Trong đó: 

Nc -   Hệ số khả năng chịu lực (= 5.14);  

su  -   Độ bền cắt bão hòa của đất sét;  

sca -   Hệ số hình học; 

dca -   Hệ số độ sâu; 

ica -   Hệ số tải trọng nghiêng. 

Xem Brinch Hansen (1970). 

Lưu ý rằng biểu thức có thể được áp dụng với cả cường độ cắt đặc trưng và cường độ cắt đã 

nhân hệ số miễn là cường độ cắt tương tự được sử dụng trong các công thức cho hệ số độ 

nghiêng trong 9.4.7.2. 

9.4.7.2 Hệ số độ nghiêng tải trọng ica có thể được tính như sau: 

Khả năng 

đỡ 

Trượt 
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Trong đó: 

H1 - Lực ngang lý thuyết trên diện tích hiệu dụng nằm ngang = H − RHO − RHP 

H - Tổng lực ngang trên nền móng; 

RHO -  Kháng trượt trên diện tích nằm ngang bên ngoài diện tích hiệu dụng (A – Aeff)·su 

RHP -  Kháng do áp lực đất ngang trên các phần tử nhúng; 

A -  Tổng diện tích nền ngang; 

Aeff - Diện tích nền ngang hiệu dụng. 

Khi có các lực ngang dọc theo hai trục, cần tính hai tập hợp các hệ số hình dạng và hệ số độ 

nghiêng, một hệ số dựa trên lực ngang dọc theo một trục và một hệ số khác dựa trên lực 

ngang dọc trục kia. Kết quả sẽ là hai khả năng chịu lực tương ứng qu và giá trị tối thiểu phải 

được sử dụng. 

9.4.7.3 Hệ số hình dạng sca cho một diện tích hiệu dụng hình chữ nhật có thể được tính như 

sau: 

 

9.4.7.4 Miễn là quy trình xây dựng móng và các khía cạnh quan trọng khác cho phép huy động 

chống lại ứng suất cắt trong đất ở trên độ sâu móng, biểu thức sau cho hệ số sâu dca, hợp lệ 

để nhúng D < beff, có thể được sử dụng: 

 

9.4.7.5 Đối với tất cả các biểu thức được trình bày trong 9.4.7, xem Brinch Hansen (1970). 

9.4.8 Khả năng chịu lực cho các điều kiện ngậm nước - độ bền cắt tăng tuyến tính với độ sâu 

9.4.8.1 Biểu thức chung sau đây có thể được áp dụng cho khả năng chịu lực cho các điều kiện 

ngậm nước đối với độ bền cắt tăng tuyến tính theo chiều sâu, xem Davis and Booker (1973): 

 

Trong đó: 

su0 -   Độ bền cắt bão hòa ở độ sâu móng; 

k -   Độ tăng theo độ sâu của độ bền cắt bão hòa; 

sca -   Hệ số hình học; 

dca -   Hệ số độ sâu; 
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ica -  Hệ số tải trọng nghiêng; 

F -   Hệ số hiệu chỉnh cho các vị trí mịn và nhám được cho là hàm của  k·beff/su0, xem 

Hình 23. 

Lưu ý rằng biểu thức có thể được áp dụng với cả độ bền cắt đặc trưng và độ bền cắt đã được 

nhân hệ số miễn là độ bền cắt tương tự được sử dụng trong các công thức cho hệ số độ 

nghiêng trong 9.4.8.2. 

 

Hình 23 - Hệ số hiệu chỉnh F cho chân móng nhám và mịn 

9.4.8.2 Hệ số độ nghiêng tải ica có thể được lấy: 

 

Ghi chú: 

Biểu thức này cho hệ số độ nghiêng đã được áp dụng từ trường hợp độ bền cắt không đổi với 

độ sâu mà không cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, khi áp dụng cho việc tạo ra các đường bao 

yield ổn định móng như được đề cập trong 9.4.8.5 nó dẫn đến các đường bao năng yield hệt 

với các đường bao được đưa ra trong ISO 19905-1.  

9.4.8.3 Các hệ số hình dạng cho một diện tích hiệu dụng hình chữ nhật có thể được thực hiện 

như sau: 

 

Trong đó: 

scv -  Hệ số hình dạng cho móng tròn và tải thẳng đứng thuần, xem Bảng 4. 

  

nhám 

trơn 
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Bảng 4 - Hệ số hình dạng cho các móng tròn chịu tải thẳng đứng 

k·beff/su0 scv 

0 0.20 

2 0.00 

4 −0.05 

6 −0.07 

8 −0.09 

10 −0.10 
 

9.4.8.4 Hệ số độ sâu dca có thể được tính như sau: 

 

Trong đó: 

su1 - Độ bền cắt bão hòa trung bình phía trên độ sâu móng; 

su2 - Độ bền ngậm nước tương đương phía dưới độ sâu móng. 

F·(5.14·su0 + k·beff/4)/5.14. 

9.4.8.5 Các biểu thức khả năng chịu lực trong 9.4.7.1 hoặc 9.4.8.1, tùy thuộc vào profin độ bền 

đất, có thể được sử dụng cùng với một biểu thức khả năng chịu lực trượt để tạo ra một sơ đồ 

khả năng chịu lực cho tổ hợp của các lực lượng đứng và ngang như được chỉ ra bởi một ví dụ 

trong Hình 24. Sơ đồ mô tả đường bao yield ổn định nền móng cho các điều kiện ngậm nước, 

trong đó nền móng sẽ được ổn định. Đường bao bên phải xác định khả năng trượt. Lưu ý rằng 

các đường bao trong Hình 24 không bao gồm bất kỳ sự xem xét nào về khả năng chịu lực bên 

chủ động và thụ động do sự chiếm chỗ của móng.  

 

Hình 24 - Ví dụ về đường bao ổn định nền móng  

theo phương đứng  và ngang kết hợp - điều kiện ngậm nước 

trượt 
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9.4.8.6 Như là một giải pháp thay thế cho khả năng chịu lực được trình bày trong 9.4.8.1 đến 

9.4.8.4, các dung dịch cho khả năng chịu lực được trình bày bởi Gourvenec và Mana (2011) 

và Gourvenec và Barnett (2011) cho đất sét với độ bền cắt tăng tuyến tính có thể được áp 

dụng. 

9.4.9 Khả năng chịu lực cho nền móng trên các lớp đất 

Đối với khả năng chịu lực của nền móng trên cát phủ đất sét cứng, xem Meyerhof và Hanna 

(1978). 

10 Thiết kế móng neo 

10.1  Quy định chung 

10.1.1  Việc thiết kế móng neo áp dụng cho các loại móng: 

-   Neo cọc; 

-   Neo trọng lực; 

-   Neo mỏ. 

Các móng neo khác sẽ được xem xét riêng. 

10.1.2  Phân tích khả năng bám giữ của neo phải được thực hiện trong nhóm các trạng thái 

giới hạn ULS và PLS tương ứng với các nguyên tắc chung thiết kế móng quy định ở điều 3 

của tiêu chuẩn này. Phải xem xét đầy đủ đến các khía cạnh đặc biệt của các loại neo khác 

nhau, trình độ phát triển và kỹ thuật hiện tại. 

10.1.3  Việc xác định khả năng neo giữ có thể dựa trên các công thức thực nghiệm và số liệu 

thí nghiệm. Phải chú ý thích đáng đến những công thức và số liệu thí nghiệm này và sự phù 

hợp của chúng với các trạng thái đất ở hiện trường với hình dạng và kích cỡ neo cũng như 

các điều kiện chịu tải. 

10.1.4  Khi thiết kế neo nặng nhằm mục đích có thể rút khỏi đáy biển trong trường hợp công 

trình chịu tải trọng cực đại thì phải xem xét đầy đủ ảnh hưởng của tải trọng có thể xuất hiện do 

hiện tượng mút ở bề mặt tiếp giáp giữa đất và khối neo khi rút neo nhanh. Ngoài ra, cũng phải 

xem xét đến khả năng neo bị vùi trong quá trình chôn neo cố định dưới nền đất. 

10.2 Neo cọc và neo trọng lực 

10.2.1 Neo cọc phải được thiết kế phù hợp với những yêu cầu quy định trong Mục 6 

10.2.2 Neo trọng lực phải được thiết kế phù hợp với những yêu cầu liên quan quy định trong 

điều 7. Lực giữ neo trọng lực không được lấy lớn hơn trọng lượng của neo trong nước. Tuy 

vậy, đối với neo có gờ chắn móng thì phải kể đến sự góp phần của ma sát dọc theo những gờ 

chân móng này. Khi đó những neo này có khả năng chống các lực nâng chu trình nhờ sự phát 

triển lực mút tạm thời bên trong các ô gờ chân móng. Việc sử dụng lực mút tạm thời để thiết 

kế phải được xem xét cho từng trường hợp. 

10.3 Neo mỏ 

10.3.1  Việc thiết kế các neo mỏ phải dựa trên những nguyên lý đã được chấp nhận trong địa 
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kỹ thuật có bổ sung thêm các số liệu từ thí nghiệm được thực hiện cho các điều kiện tải trọng 

và hiện trường thích hợp. 

10.3.2 Sức kháng xuyên của các xích nặng phải được xem xét ở nơi mà neo có độ xuyên 

sâu nhằm kể đến các phản lực của nền đất lên xích neo. 

10.3.3 Neo mỏ chỉ được dùng để giữ các tải trọng một hướng và tải trọng ngang. 

10.3.4 Phải xét đến sự dịch chuyển dần có thể của neo mỏ theo hướng kéo do tải trọng 

thường xuyên lớn cộng với tải trọng lặp gây ra và phải đánh giá ảnh hưởng của nó đến sự 

căng trước cũng như sự truyền tải đến các neo khác. 

10.3.5  Các giả định được dùng trong thiết kế như độ cắm sâu của neo, hướng neo,… phải 

được kiểm tra trong lúc thả neo. Phải đo lực căng neo lúc neo đạt được độ cắm sâu thiết kế. 

Lực này phải lớn hơn tải trọng thiết kế một lượng nào đó để tăng thêm hiệu quả đối với khả 

năng bám giữ của neo chống lại tổ hợp lực kéo không đổi kết hợp với tải trọng có tính chu kỳ 

tác động lên neo. 
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Phụ lục A 

PHƯƠNG PHÁP CHO SỨC CHỊU TẢI TRỌNG CỌC DỌC TRỤC 

(Quy định) 

A.1 Giới thiệu 

A.1.1 Tổng quát 

A.1.1.1 Phụ lục này trình bày một số phương pháp dự báo khả năng chịu tải cọc dọc trục cho 

cọc trong đất sét và cát. Phương pháp cho cọc trong đất sét được trình bày trong A.2 và các 

phương pháp cho cọc trong cát được trình bày trong A.3. Một phương pháp biểu diễn các mối 

quan hệ tải trọng chuyển tải cho cọc được nạp trục được trình bày trong A.4. 

A.1.1.2 Độ bền của cọc, R, bao gồm hai phần, một phần là sức kháng da tích lũy, Rs, và phần 

còn lại là sức kháng đầu cọc Rp: 

 

Trong đó: 

fsi -  Ma sát bề mặt đơn vị trung bình dọc theo trục cọc trong lớp I; 

Asi -  Diện tích ngoài trục trong lớp I; 

qp -  Sức kháng đầu cọc đơn vị; 

Ap -  Diện tích chịu lực đầu cọc (có thể là tổng diện tích hoặc diện tích của vành thép cọc). 

A.2 Phương pháp cho cọc trong đất sét 

A.2.1 Phương pháp API 

A.2.1.1 Các đơn vị ma sát bề mặt trong lớp i sẽ được tính như sau: 

fsi = α ∙ su 

Trong đó: 

α -  Một hệ số tương quan với su và bằng hoặc nhỏ hơn 1.0; 

su -  Cường đọ cắt bão hòa dựa trên các thử nghiệm ba trục UU. 

α sẽ được tính như sau: 

α = 0.5 ∙ ψ-0.5            Ψ ≤ 1.0 

α = 0.5 ∙ ψ-0.25            Ψ > 1.0 

với α ≤ 1.0 

Ψ =  su/p0’ cho điểm được đề cập 

p0’ -  Áp lực quá tải hiệu quả tại điểm được đề cập. Xem API RP 2A−WSD. 
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A.2.2 Phương pháp NGI 

A.2.2.1 Đối với cọc mở, ma sát bề mặt đơn vị trong lớp i phải được lấy như sau: 

fsi = α ∙ su 

A.2.2.2 Đối với sét cố kết tự nhiên, hệ số α sẽ được tính: 

αNC = 0.32 ∙ (Ip – 10)
0.3                                Ψ = 0.25 

Trong đó: 

Ip -   Chỉ số dẻo của đất sét, được đưa ra dưới dạng phần trăm; 

Ψ =   su/p0’ cho điểm được đề cập; 

p0’ -   Áp suất quá tải hiệu dụng trong kPa, tại điểm được đề cập. Phạm vi giá trị của αNC là 

0.20 < αNC < 1.00. 

A.2.2.3 Với đất sét quá cố kết, hệ số α được tính bằng: 

αOC = 0.5 ∙ ψ
-0.3                                       (ψ > 1.0) 

A.2.2.4 Với 0.25 < ψ < 1.00, một nội suy tuyến tính giữa αNC và αOC được đề xuất  

 

Hình A.1 - Hệ số α 

A.2.3 Phương pháp ICP 

A.2.3.1 Ma sát bề mặt đơn vị trong lớp i phải được lấy như sau: 

fsi = 0.8 ∙ σ’rc ∙ tanδf 

với σ’rc = Kc ∙ p0’ 

Trong đó: 

σ’rc -  Ứng suất xuyên tâm cục bộ sau khi cân bằng; 

δf -  Góc giao diện ma sát dựa trên các phép thử cắt vòng giao diện.  
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Kc  =  [2.2 + 0.016 ∙ YSR – 0.870 ∙ ΔIvy] ∙ YSR0.42 ∙ (h/R*)-0.2 h/R^* ≥ 8 

YSR  - Hệ số ứng suất Yield; 

ΔIvy  =  log10St 

St  - Độ nhạy của đất sét; 

R*  =(Router – Rinner)0.5 

Router -  Bán kính ngoài của cọc; 

Rinner -  Bán kính trong của cọc. 

Một biểu thức thay thế cho Kc và giải thích thêm về các tham số đầu vào được đưa ra trong 

Jardine et al. (2005). 

A.2.3.2 Đối với cọc mở, giá trị của đại lượng [Dinner/DCPT + 0.45qc/Pa ] chi phối xem liệu cọc có 

được coi là hoạt động như được cắm hoặc mút trong khi tải tĩnh: 

Bịt: [Dinner/DCPT + 0.45qc/Pa ] < 36  

Không bịt: [Dinner/DCPT + 0.45qc/Pa ] > 36 

Dinner -   Đường kính trong của cọc; 

DCPT =   0,036 m 

qc -   Sức kháng hình nón ở đầu cọc từ thử bằng chùy xuyên; 

Pa - Áp suất khí quyển, 100 kPa. 

A.2.3.3 Đối với tải trọng ngậm nước, lực đầu cọc phải được thực hiện như sau: Bịt đầu:  

qb = 0.4qc tác động lên khu vực đầu cọc gộp không bịt đầu: qb = qc tác động lên diện tích của 

cọc đóng cọc. Đối với cọc mút, không chấp nhận tính cho ma sát bề mặt bên trong. 

A.3 Phương pháp cho cọc trong đất cát 

A.3.1 Phương pháp API 

A.3.1.1 Ma sát bề mặt đơn vị trong lớp i sẽ được thực hiện như sau: 

fsi = β.p'0 

Trong đó: 

β - Hệ số ma sát trục không thứ nguyên; 

p'0 -  Áp suất quá tải hiệu quả tại điểm được đề cập. 

A.3.1.2 Lực đầu cọc đơn vị qb được lấy như sau: 

qb=Nqp'0 

A.3.2 Phương pháp NGI 

A.3.2.1 Ma sát bề mặt đơn vị tại độ sâu z: 
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Trong đó: 

FDr =  2.1 ∙ (Dr – 0.1)
1.7

 

Fload =  1.0 khi kéo, 1.3 khi nén 

Ftip =  1.0 cho cọc mở 

Fmat =  1.0 cho thép 

Fsig =  (p'0/pa)
-0.25

 

ztip -  Độ sâu đầu cọc 

Dr =   

qc - Sức kháng hình côn; 

pa - Áp suất khí quyển 100 kPa; 

p0’ - Áp lực cố kết trước hiệu dụng. 

z/ztip thể hiện hiệu ứng mỏi ma sát làm giảm ứng suất cắt cục bộ khi cọc được đẩy xuống dưới 

độ sâu z. Giá trị của Dr vượt quá 1.0 có thể xảy ra và sau đó được chấp nhận. 

A.3.2.2 Độ bền chịu lực cuối phải được tính là công suất nhỏ nhất được tính cho các cơ chế 

hỏng và được cắm. 

A.3.2.3 Độ bền chịu lực đầu cọc nút không bịt đầu là: 

 

Trong đó: 

qc,tip -  Kháng hình nón ở độ sâu đầu cọc. 

A.3.3 Phương pháp ICP 

A.3.3.1 ma sát bề mặt đơn vị trong tải trọng nén trong lớp i được tính như sau: 

fsi = σ'rf ∙ tanδcv = (σ'rc + ∆σ'rd) ∙ tanδcv  

và ma sát bề mặt đơn vị trong tải trọng kéo trong lớp i sẽ được lấy như sau: 

fsi = a ∙ (0.8 ∙ σ'rc + ∆σ'rd) ∙ tanδcv  

Trong đó: 

σ'rf -  Ứng suất xuyên tâm hiệu quả tại vị trí lỗi; 

σ'rc -  Ứng suất xuyên tâm hiệu quả sau khi lắp đặt và cân bằng; 
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∆σ'rd -  Độ tăng ứng suất xuyên tâm do đường ứng suất tải (giãn nở); 

δcv - Góc ma sát giao diện khối lượng không đổi; 

a =  0.9 cho cọc không bịt đầu. 

Góc ma sát giao tiếp khối lượng không đổi nên được giải thích từ các thử nghiệm cắt tiết diện 

trong phòng thí nghiệm, nhưng có thể được ước tính dựa trên đường kính hạt có hiệu quả 

trung bình (d50), xem Jardine et al. (2005). 

Biểu thức cho ứng suất xuyên tâm hiệu quả, σ'rc, là: 

 

Trong đó: 

h -   Khoảng cách trên mép cọc (= chiều dài cọc - độc sâu) 

R* = (Router – Rinner)0.5 

Router  -  Bán kính ngoài của cọc; 

Rinner -  Bán kính trong của cọc;  

qc  -   Kháng hình côn; 

pa   -   Áp suất khí quyển 100 kPa; 

p0’  - Áp lực cố kết trước hiệu dụng. 

Sự gia tăng ứng suất xuyên tâm trong quá trình tải phụ thuộc vào đường ứng suất và được coi 

là không đáng kể đối với cọc ngoài khơi đường kính lớn. Tuy nhiên, nó có liên quan đến cọc 

trên bờ và được tính như sau: 

 

Sự giãn nở giao diện, ∆r, có thể lấy 0,02 mm đối với một cọc thép rỉ sét nhẹ. Môđun cắt, G, có 

thể được ước tính theo Baldi và cộng sự (1989). 

A.3.3.2 Đối với cọc mở, cọc được coi là được bịt đầu nếu Dinner < 0.02∙(Dr – 30), trong đó Dinner 

biểu thị đường kính bên trong của cọc và mật độ tương đối được tính theo tỷ lệ phần trăm. 

Điều này ngụ ý rằng các cọc có đường kính bên trong lớn hơn 1,4 m sẽ hoạt động như không 

bịt trong khi tải nếu Dr = 100%. 

Độ bền chịu lực đầu cọc mở đơn vị trong điều kiện bịt được tính như sau: 

 

Độ bền chịu lực của cọc mở trong điều kiện không bịt được tính như sau: 
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Trong đó: 

Ar - Tỷ lệ diện tích = 1 – (Dinner/Douter) 

  -  Kháng hình nón trung bình theo chiều dọc trên ± 1.5D tại vị trí được đề cập; 

DCPT =  0,036 m 

D -  Đường kính ngoài của cọc. 

Đối với cọc mở trong điều kiện không bịt, không xét đến ma sát bên trong. Tuy nhiên, ma sát 

bên trong phần nào được tính bằng cách sử dụng giá trị qc đầy đủ trên phần tử cọc trong biểu 

thức cho lực đầu cọc trung bình. 

A.3.4 Phương pháp UWA 

A.3.4.1 Ma sát bề mặt đơn vị trong lớp i được tính như sau: 

 

Trong đó: 

σ'rf -  Ứng suất xuyên tâm hiệu quả tại vị trí lỗi; 

σ'rc -  Ứng suất xuyên tâm hiệu quả sau khi lắp đặt và cân bằng; 

∆σ'rd -  Độ tăng ứng suất xuyên tâm do đường ứng suất tải (giãn nở); 

Δcv - Góc ma sát giao diện khối lượng không đổi; 

f/fc -  1.0 cho tải trọng nén và 0.75 cho tải trọng kéo.  

Đối với cọc mở, ứng suất xuyên tâm hiệu dụng sau khi lắp đặt và cân bằng được thể hiện như 

sau: 

 

Trong đó: 

qc - Kháng hình côn; 

Ar,eff - Tỷ lệ diện tích hiệu dụng = 

IFR -  Tỷ lệ điền đầy gia tăng; 

h -  Khoảng cách tương đối trên mép cọc (= chiều dài cọc - độc sâu); 

Douter -  Đường kính ngoài của cọc; 

Dinner -  Đường kính trong của cọc; 

Một xấp xỉ đơn giản của IFR trung bình trên 20 m thâm nhập cuối cùng được đưa ra là: 
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Trong đó Dinner tính bằng mét (m). 

tỷ lệ điền đầy gia tăng sẽ là 1,0 đối với đường kính bên trong lớn hơn 1,5 m, điển hình cho cọc 

ngoài khơi. 

Sự gia tăng ứng suất xuyên tâm trong quá trình tải phụ thuộc vào đường ứng suất và được coi 

là không đáng kể đối với cọc ngoài khơi đường kính lớn. Tuy nhiên, nó có liên quan đến cọc 

trên bờ và được thể hiện như sau: 

 

Sự giãn nở giao diện, ∆r, có thể lấy 0,02 mm đối với một cọc thép rỉ sét nhẹ. Môđun cắt, G, có 

thể được ước tính sau Baldi và cộng sự (1989). 

A.3.4.2 Độ bền chịu lực đầu cọc đơn vị được biểu thị bằng 

 

FFR -   Tỷ lệ điền đầy cuối cùng được đo ở cuối quá trình đóng cọc, tính trung bình trên 3 

lần đường kính trong Dinner 

 

tỷ lệ điền đầy gia tăng sẽ là 1,0 đối với đường kính bên trong lớn hơn 1,5 m, điển hình cho cọc 

ngoài khơi. 

A.3.4.3 Chi tiết cho phương pháp UWA, Xem Lehane et al. (2005). 

A.4 Mối quan hệ tải trọng - chuyển vị 

A.4.1 Tổng quát 

A.4.1.1 Các mối quan hệ tải trọng - chuyển vị có thể được biểu diễn theo các đường cong t-z. 

A.4.1.2 Đường cong t-z cho mối quan hệ giữa giá trị tích phân t của điện trở huy động từ đất 

xung quanh khi cọc làm lệch hướng khoảng cách z trục tại điểm được xem xét dọc theo cọc. 

Sau đó, cọc có thể được mô hình hóa như một số phần tử cột liên tiếp, được hỗ trợ bởi các lò 

xo phi tuyến được áp dụng tại các điểm nút giữa các phần tử. Các lò xo hỗ trợ phi tuyến được 

đặc trưng bởi một đường cong t-z tại mỗi điểm nút.  

A.4.2 Mô hình đường cong t-z 

A.4.2.1 Các đường cong t-z có thể được tạo ra theo phương pháp mà một quan hệ phi tuyến 

áp dụng giữa gốc và điểm đạt tới mức tối đa của kháng bề mặt tmax: 
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trong đó R biểu thị bán kính của cọc, G0 là giá trị môđun cắt của đất ban đầu, zIF là một vùng 

ảnh hưởng không định hướng, được định nghĩa là bán kính của vùng ảnh hưởng xung quanh 

cọc chia cho R, và rf là một hệ số đường cong. Xem Kraft et al. (1981b). Đối với sự dịch 

chuyển z vượt ra ngoài sự dịch chuyển nơi đạt tới tmax, khả năng kháng da giảm theo phương 

thức tuyến tính với z cho đến khi đạt được các ngưỡng kháng da còn lại. Để tiếp tục di chuyển 

vượt quá điểm này, kháng bề mặt t không đổi. Một ví dụ về đường cong t-z được tạo ra theo 

phương pháp này được đưa ra trong Hình A.2. Sức kháng bề mặt tối đa có thể được tính toán 

theo một trong các phương pháp dự đoán ma sát da đơn vị được đưa ra trong [A.2] và [A.3]. 

 

Hình A.2 - Ví dụ về các đường cong t-z được tạo ra bởi mô hình 

A.4.2.2 Như là một thay thế cho mô hình đường cong t-z trong [A.4.2.1], mô hình đường cong 

t-z API được đưa ra trong API RP2A có thể được sử dụng. 
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Phụ lục B 

ĐƯỜNG CONG P-Y 

         (Quy định) 

B.1 Mô hình đường cong p-y 

B.1.1 Quy định chung 

B.1.1.1 Các đường cong p-y được sử dụng để phân tích các cọc chịu tải trọng ngang. Các 

đường cong p-y đưa ra mối quan hệ giữa giá trị nguyên p của sức kháng động từ đất xung 

quanh cọc khi cọc võng tới khoảng cách y theo phương ngang.  

B.1.1.2 Các mô hình khác nhau để mô tả lại đường cong p-y được đưa ra trong B.1.2 và 

B.1.3. Các mô hình này được giới hạn sử dụng cho các cọc của jacket với đường kính lên tới 

xấp xỉ 2,5 m và không thể áp dụng cho các cọc đơn có đường kính lớn. Hướng dẫn cho xây 

dựng và áp dụng các đường cong p-y được đưa ra trong B.2. Đối với các cọc với đường kính 

lên tới 2,5m trong đóng trong đất sét, xem B.2.3.1. 

B.1.2 Các đường cong p-y cho các cọc làm việc trong đất dính 

B.1.2.1 Đối với các tải trọng ngang, sức kháng ngang cực hạn trên đơn vị dài pu
  cho các cọc 

có đường kính D trong đất sét mềm có độ bền cắt bão hòa su thường thay đồi giữa 8suD và 

12suD ngoại trừ các vùng nước nông, nơi mà sự hư hỏng xảy ra trong một dạng khác do áp 

suất lớp đất đá phủ trên giới hạn. Các tải trọng tuần hoàn gây ra sự hư hại do sức kháng 

ngang trở nên nhỏ hơn so với do sức kháng ngang đối với tải trọng ngang tĩnh. 

B.1.2.2 Đối với các cọc trong các lớp đất dính, sức kháng ngang tĩnh cực hạn được tính  

như sau: 

 

Trong đó X là chiều sâu bên dưới bề mặt lớp đất và XR là chiều sâu chuyển tiếp khi giá trị 

(3·su+γ’·X)·D+J·su·X vượt quá giá trị 9suD.  

D - Đường kính cọc;  

su - Độ bền cắt ngậm ước của đất; 

γ’ - Khối lượng đơn vị hiệu dụng của đất. 

J  - Hằng số thực nghiệm không thứ nguyên có giá trị trong khoảng từ 0.25 tới 0.50 

được khuyến nghị sử dụng cho lớp đất sét cố kết tự nhiên mềm. Để chi tiết hết hơn 

liên quan tới mô hình này cho pu, xem Matlock (1970). 

B.1.2.3 Chiều sâu chuyển tiếp XR đánh dấu độ sâu tới đáy của vùng sức kháng ngang suy giảm 

tại các vùng nước nông. Với điều kiện sức bền không đổi theo chiều sâu, chiều sâu chuyển tiếp 

có thể được xác định theo công thức:  
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Khi độ bền thay đổi theo chiều sâu, hai biểu thức cho pu được đưa ra trong B.1.2.2 để tính 

chiều sâu X. Chiều sâu của lớp giao cắt đầu tiên giữa hai đồ thị tương ứng được dùng như 

chiều sâu chuyển tiếp XR. Có thể độ bền không đều thay đổi theo chiều sâu thì biểu thức thực 

nghiệm tại B.1.2.2 không được áp dụng. Nhìn chung giá trị của XR không vượt quá 2.5 lần 

đường kính. 

B.1.2.4 Đối với tải tĩnh, đường cong p-y cho các cọc trong lớp sét mềm có thể được xác định 

theo: 

 

Trong đó yc biểu thị một độ lệch chuyển tiếp, xem B.1.2.8. 

B.1.2.5 Đối với tải trọng tuần hoàn và X > XR, đường cong p-y cho các cọc trong lớp sét mềm 

có thể được xác định theo: 

 

Trong đó yc biểu thị một độ lệch chuyển tiếp, xem B.1.2.7 

B.1.2.6 Đối với tải trọng tuần hoàn và X ≤ XR, đường cong p-y cho các cọc trong lớp sét mềm 

có thể được xác định theo: 

 

Trong đó yc biểu thị một độ lệch chuyển tiếp, xem B.1.2.7. 

B.1.2.7 Trong các tiểu mục từ B.1.2.4 đến B.1.2.6, đất sét mềm được xét là lớp sét có độ bền 

cắt bão hòa lên tới 100 kPa. 

Trong các tiểu mục từ B.1.2.4 đến B.1.2.6, độ lệch chuyển tiếp yc phải lấy bằng yc=2.5εcD, 

trong đó D là đường kính cọc và εc là ứng suất xảy ra tại một nửa của ứng suất chính lớn 

nhất khác với các cuộc thử nén dọc trục ngậm nước tĩnh của các mẫu đất nguyên dạng. 

Để tuyến tính hóa xấp xỉ cho các đoạn phi tuyến của các đường cong p-y từ B.1.2.4 đến 

B.1.2.6, xem B.2. 

B.1.2.8 Để tìm hiểu về các đường cong p-y cho các cọc trong lớp sét cứng, xem Reese and 

Cox (1975), Reese and Van Impe (2011) và Battacharya et al. (2006). Lớp sét cứng được xem 

là đất sét có độ bền cắt vượt quá 100 kPa. 
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B.1.2.9 Đối với các cọc trong lớp sét cứng, tải trọng tuần hoàn có thể gây hư hỏng nhanh 

do sức kháng cực hạn pu lên xung quanh ít đáng kể hơn so với giá trị của tải trọng tĩnh, 

xem Reese and Cox (1975). Trong khi các lớp sét cứng cũng giống như các lớp sét mềm 

có các mối quan hệ ứng suất - biến dạng là phi tuyến, thì chúng thường giòn hơn đối với 

các lớp sét mềm. 

B.1.3 Các đường cong p-y cho các cọc trong các lớp đất rời 

B.1.3.1 Đối với các cọc trong các lớp đất rời, sức kháng ngang cực hạn tĩnh được tính bằng: 
 

 

Trong đó các hệ số C1, C2, C3 phụ thuộc góc ma sát φ như biểu diễn trong hình B.1, X là độ 

sâu bên dưới bề mặt lớp đất, D là đường kính cọc, γ’ là khối lượng đơn vị ngập nước của đất. 

Chi tiết hơn xem Reese and Cox (1975) và O’Neill and Murchinson (1983). 

 

 

Hình B.1 - Các hệ số là hàm của góc ma sát 

B.1.3.2 Đường cong p-y có thể xác định theo: 

 

 

trong đó A là thừa số để tính cho các điều kiện tĩnh tải hoặc tải tuần hoàn.  
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k là các môđun ban đầu của phản lực nền phụ thuộc vào mật độ tương đối Dr  

k = 2.21 + 0.0584 ∙ Dr + 0.0166 ∙ Dr 

đơn vị của Dr là % và của k là MPa/m. Một cách thay thế, các môđun ban đầu của phản lực 

nền có thể được thành lập như một hàm của góc ma sát trong φ như sau: 

k = 226 – 20.6 ∙ φ + 0.423 ∙ φ2 for 34° ≤ φ ≤ 42°  

đơn vị của φ là độ, và của k là MPa/m. 

Ngoài ra, pu biểu thị sức kháng ngang cực hạn tĩnh, X biểu thị độ sâu bên dưới bề mặt lớp đất, 

D là đường kính cọc. Mô hình đường cong p-y theo API RP 2A-WSD. 

B.2 Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các đường cong p-y 

B.2.1 Quy định chung 

B.2.1.1 Các đường cong p-y phi tuyến đưa ra tại B.1 chủ yếu được dùng để phân tích các cọc 

để ước lượng sức chịu tải ngang của cọc theo ULS. Các đường cong p-y lấy chuẩn cho các 

cọc mảnh dài của jacket với đường kính lên tới 1 m. Chúng có thể không làm chuẩn cho các 

cọc đơn với đường kính lớn và thường không có giá trị với cọc đơn. Các đường cong p-y 

được sử dụng cho thiết kế cọc đơn nên áp dụng cho từng phương pháp sử dụng, ví dụ như 

phân tích phần tử hữu hạn.  

B.2.1.2 Cảnh báo phải được thực hiện khi các đường cong p-y phi tuyến được khuyến nghị sử 

dụng cho bối cảnh khác hơn là cho việc ước lượng sức chịu tải cọc ngang theo ULS. Các bối 

cảnh bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích SLS của cọc, phân tích mỏi của cọc, xác định 

độ cứng lò xo tương đương để biểu thị lại độ cứng của hệ thống cọc - đất nền như điều kiện 

biên trong các phân tích kết cấu được đỡ bằng hệ cọc - đất nền, và thường thì trong tất các cả 

các trường hợp độ dốc ban đầu của các đường cong p-y có thể cố một điểm chung.  

B.2.1.3 Cảnh báo phải được thực hiện bất kể khi các đường cong p-y phi tuyến được khuyến 

nghị áp dụng trực tiếp như chúng là thiết lập trên dạng kín hay khi xấp xỉ tuyến tính phụ thuộc 

vào một số của các đường cong được áp dụng. 

B.2.1.4 Bất kể khi nào các đường cong p-y được sử dụng để thiết lập độ cúng đầu cọc 

tương đương để áp dụng như những điều kiện biên cho phân tích kết cấu được đỡ bởi hệ 

cọc - nền đất, một nghiên cứu độ nhạy được khuyến nghị thực hiện để khảo sát ảnh hưởng 

của những thay đổi trong những giả thiết khác nhau đối với những độ dốc đầu tiên của các 

đường cong p-y. 

B.2.2 Các đường cong p-y trong đất sét 

B.2.2.1 Các đường cong p-y được khuyến nghị cho lớp sét mềm tại B.1.2 được định nghĩa 

như hàm đa thức bậc 3 và chúng có độ dốc ban đầu vô hạn, có nghĩa là độ cứng ban đầu của 

các mối quan hệ tải trọng - chuyển vị là vô hạn. Mặc dù điều này là không có thể về mặt vật lý, 

Đối với tải trọng chu kỳ 

Đối với tải trọng tĩnh 
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các đường cong vẫn khả dụng cho mục đích ban đầu, có nghĩa là ước lượng về sức chịu tải 

ngang của cọc trong ULS. Tuy nhiên các đường cong p-y kín được khuyến nghị cho lớp sét 

mềm không được dùng cho các trường hợp mà độ cứng ban đầu là tới hạn cho kết quả đánh 

giá, như để xác định độ cứng đầu cọc tương đương.  

B.2.2.2 Trừ khi dữ liệu chỉ ra kết quả khác, độ nghiêng ban đầu của một đường cong p-y trong 

đất sét được tính như sau: 

 

Trong đó ξ là một hệ số thực nghiệm và εc là biến dạng theo phương đứng tại một nửa của 

ứng suất chính lớn nhất khác với các cuộc thử nén dọc trục ngậm nước tĩnh của các mẫu đất 

nguyên dạng. Đối với đất sét cố kết tự nhiên ξ = 10, đối với sét quá cố kết thì lấy ξ = 30.   

B.2.2.3 Một phương án thay thế để định vị điểm discretization đầu tiên xa điểm gốc như một 

độ nghiêng ban đầu chính xác cho kết quả trong một xấp xỉ tuyến tính của đường cong p-y 

cho đất sét, điểm discretization đầu tiên xa điểm gốc có thể được định vị tại chuyển vị tương 

đối y/yc = 0.1 với giá trị tung độ p/pu = 0.23. 

B.2.3 Ảnh hưởng của đường kính lớn trong đất sét 

B.2.3.1 Với đường kính cọc lên tới xấp xỉ 2,5 m, các ảnh hưởng do đường kính lớn có thể 

được kể đến như nêu trong Stevens and Audibert (1997). 

B.2.3.2 Đối với đường kính cọc lơn hơn 2,5 m, ví dụ như các cọc đơn hay các giếng chìm, yêu 

cầu tính đến ảnh hưởng của đường kính lớn bổ sung từ các phân tích thay thế như các phân 

tích FEM.  
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