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Tóm tắt: 

Hiện nay, móng cọc được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong nhiều loại công trình xây dựng. 
Cọc dùng cho loại công trình nào thì thường được tính toán thiết kế tuân theo quy phạm sử dụng 
cho loại công trình đó. Các nhà tư vấn thiết kế thường dự báo sức chịu tải (SCT) dọc trục của cọc 
dùng trong các công trình giao thông theo quy phạm “tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05”, 
kết quả tính toán đó lại khác khá nhiều so với kết quả tính toán theo TCVN 10304-2014 và kết 
quả thí nghiệm thực tế ngoài hiện trường. Bài báo này trình bày kết quả tính toán SCT dọc trục 
của cọc cho một số công trình thực tế theo hai tiêu chuẩn trên. Từ đó phân tích kết quả tính toán, 
so sánh với kết quả thí nghiệm nén tĩnh hiện trường làm cơ sở ban đầu phục vụ việc lựa chọn 
phương pháp tính SCT của cọc đơn. 
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Abstract: 

Currently,  concrete  piles  and  drilled  piles  have been used  popularly  as  the  foundation  of 
constructions.  For  specific projects,  a  suitable  standard  will  be  applied.  For  example,  the  
bearing  capacity  of  piles  of  the bridges could  be  calculated  by 22TCN 272-05, which 
provides a result quite different from that by TCVN 10304-2014 and static  load test. This paper  
presents the results of bearing capacity calculation for some projects in Danang city by these 
methods. Consequently, authors analyse the results obtained from two standards and static load 
tests so that they could be  used  for  choosing  the  appropriate  method  to  calculate  the bearing 
capacity of piles. 
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