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MỞ ĐẦU 
1.Tính cấp thiết của đề tài 
- Phương pháp thiết kế móng cọc là một trong những phương 

pháp được ứng dụng phổ biến khi thiết kế móng cho các công trình 
xây dựng trên nền đất yếu. 

- Tuy nhiên, các thiết kế trước đây cũng như hiện nay rất ít đề 
cập đến tương tác giữa cọc và đất nền, đặc biệt là nền đất yếu. Việc 
này đồng nghĩa với việc bỏ qua lực ma sát âm, một trong những yếu 
tố làm giảm sức chịu tải của cọc. Đó cũng là lý do có sự khác biệt 
trong tính toán sức chịu tải của cọc khi không xét và có xét đến ảnh 
hưởng của ma sát âm. 

- Bên cạnh đó những dữ liệu đầu vào khi tính toán móng cọc 
như chỉ tiêu cơ lý đất nền, tải trọng tác dụng …sẽ không mang giá trị 
cố định, mà sẽ dao động ngẫu nhiên quanh giá trị thiết kế ban đầu 
tuân theo một qui luật phân phối xác suất nhất định. Sự dao động này 
làm cho ứng xử đầu ra của kết cấu cũng dao động và đôi khi vượt 
quá giới hạn cho phép, dẫn đến phá hủy kết cấu móng. Việc xác định 
xác suất phá hủy của kết cấu móng khi xét đến yếu tố ngẫu nhiên của 
các yếu tố đầu vào là hết sức quan trọng trong quá trình tính toán, 
thiết kế móng cọc. để xác định rõ vấn đề này ta dùng đến bài toán 
đánh giá độ tin cậy cho kết cấu móng cọc. 

Chính vì những yếu tố trên nên đề tài: “Nghiên cứu ảnh 
hưởng của ma sát âm có xét đến yếu tố đầu vào ngẫu nhiên khi 
tính toán móng cọc” được lựa chọn làm đề tài luận văn cao học của 
học viên. 

2.Mục tiêu nghiên cứu 
- Xác định sự ảnh hưởng của ma sát âm khi tính toán móng 

cọc, đặc biệt trong trường hợp nền đất yếu (Đồng bằng Sông Cửu 
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Long). 
- Đánh giá độ tính cậy khi xét đến yếu tố đầu vào ngẫu nhiên 

khi tính toán móng cọc. 
- So sánh trường hợp không kể đến và có kể đến ảnh hưởng 

ma sát âm khi tính toán móng cọc. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Tính toán móng cọc khi kể đến các 

yếu tố đầu vào ngẫu nhiên. 
- Phạm vi nghiên cứu: Ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm 

khi tính toán móng. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
- Thu thập tài liệu; tìm hiểu lý thuyết tính toán móng cọc có 

kể đến và không kế đến ảnh hưởng của ma sát âm. 
- Nghiên cứu lý thuyết độ tin cậy, phương pháp mô phỏng 

Monte Carlo. 
- Tính toán áp dụng với một số nền đất cụ thể tại khu vực 

tỉnh Vĩnh Long và áp dụng mô phỏng Monte carlo để tính xác suất 
phá hủy 

- So sánh, tổng hợp, nhận xét và rút ra kiến nghị. 
5. Bố cục luận văn 
Chương 1 : Tổng quan về phương pháp tính móng cọc cho 

công trình xây dựng. 
Chương 2 : Cơ sở khoa học của hiện tượng ma sát âm khi tính 

toán móng cọc và phương pháp mô phỏng Monte carlo. 
Chương 3 : Phân tích độ tin cậy của móng cọc trên nền đất yếu 

dựa vào mô phỏng Monte carlo. 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MÓNG CỌC 

CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  
 
1.1. SƠ LƯỢC VỀ MÓNG CỌC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Móng cọc đã được sử dụng rất sớm từ khoảng 1200 trước, 
những người dân của thời kỳ đồ đá mới của Thụy Sỹ đã biết sử dụng 
các cọc gỗ cắm xuống các hồ nông để xây dựng nhà . Cũng trong 
thời kỳ này, người ta đóng các cọc gỗ xuống các vùng đầm lầy để 
chống quân xâm lược, người ta đóng các cọc gỗ để làm tường chắn 
đất, dùng thân cây, cành cây để làm móng nhà… 

Móng cọc gồm hai bộ phận chính là cọc và đài cọc. 
     + Cọc 
Cọc là kết cấu có chiều dài lớn so với bề rộng tiết diện ngang, 

được đóng hay thi công tại chỗ vào lòng đất, đá, để truyền tải trọng 
công trình xuống các tầng đất, đá, sâu hơn nhằm cho công trình bên 
trên đạt các yêu cầu của trạng thái giới hạn quy định. Cọc bê tông cốt 
thép là loại cọc đúc sẵn đưa xuống lòng đất để chịu lực đứng hay lực 
ngang. 

   + Đài cọc  
Đài cọc là kết cấu dùng để liên kết các cọc lại với nhau và 

phân bố tải trọng của công trình lên các cọc. 
* Cấu tạo đài 
Đài của móng cọc đơn, móng bè, móng dầm giao thoa và bản 

đáy của móng hình hộp phải có cấu tạo liên kết với cọc theo các yêu 
cầu sau đây: 

Móng cọc được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng 
dân dụng và công nghiệp, cầu đường, thủy lợi – thủy điện. 
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1.2. QUY TRÌNH TÍNH TOÁN MÓNG CỌC 
Quy trình tính toán móng cọc thông thường trải qua các bước 

sau : 
1.2.1 Sơ bộ chọn kích thước tiết diện cọc 

a. Chọn chiều sâu chôn móng (hm) 
- Chọn chiều sâu chôn móng thoả điều kiện làm việc của móng 

cọc  
- Kiểm tra điều kiện móng làm việc là móng cọc áp dụng theo 

công thức 

 ϕ
γ

= −0
min

2
(45 )

2 .
tt

ñ

Q
h tg

B
 

b. Chọn vật liệu và kích thước cọc 
1.2.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo độ bền vật liệu 

làm cọc. 
Sức chịu tải tính toán của cọc theo điều kiện làm việc được 

xác định  công thức (Theo TCXD 195 : 1997) 
 Pvl = (RnFb + RanFa) 

1.2.3. Xác định sức chịu tải của cọc theo tính chất cơ lý của 
đất nền. 

Theo TCXD 205 : 1998 – Phụ lục A 
 Qtc = m(mR qp Ap + u∑mf fi li)  
1.2.4. Xác định sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cường độ 

đất nền ( TCVN 205-1998) 
Cường độ chịu tải của đất dưới mũi cọc: 
 Qp = Ap(c. Nc + vp.Nq+ .d.)  
Trong đó: Nc, Nq, N γ : hệ số sức chịu tải, phụ thuộc vào góc 

ma sát của đất.  
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Chọn sức chịu tải thiết kế:  
      Pn = min( Pvl, Qtt, Q(b)

a)  
1.2.5. Xác định số cọc, kích thước đài cọc. 
1.2.6. Tính toán móng cọc 
1.2.7. Kiểm tra sức chịu tải cọc theo điều kiện sau : 

           max
tt

ttQ Q≤  và Qmin > 0 

1.2.8. Tính lún cho móng cọc đài đơn (theo trang thái giới 
hạn thứ hai). 

Chiều dài khối móng qui ước 
              Lmq = L + 2 × H × tgα   
Chiều rộng khối móng qui ước 

               Bmq = B + 2 × H × tgα  
Diện tích đáy khối móng qui ước: 
                      Fmq=Lmq x Bmq   
Trọng lượng bản thân hệ cọc 

           Nc = 
4c p bt

dxn xL x xγ
Π

Σ    

Trọng lượng khối móng qui ước 

           Nqm = Fmq-Nc x d x Π    
Moment tiêu chuẩn tại tâm đáy khối móng qui ước:  

                               Mmq = 0
tc tc

oM Q+  (Lcọc + hđ)  

Độ lệch tâm :     

           
tc
qm
tc
mq

M
e

N
=   

Áp lực tiêu chuẩn tại đáy khối móng qui ước: 
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 max 6(1 )

tc
mq

mq
mq

N
eF x

L

σ =
+

  

 min 6(1 )

tc
mq

mq
mq

N
eF x

L

σ =
−

  

 max min

2tb
σ σ

σ
+

=  

Cường độ đất nền tại đáy khối móng qui ước.  

 1 2
1( )tc n

mq mq i i mq
tc

m mR AB B h DC
k

γ γ= + Σ +   

m1,m2,A,B,C : Hệ số tra bảng 
ktc : Hệ số tin cậy

           
 

 1 1 2 2

1 2

...
...

tb n n
dn

n

h h h
h h h

γ γ γ
γ

× + × + + ×
=

+ + +
 

Xác định ứng suất do trọng lượng bản thân đất :   

              bt
zi i ihσ γ= ∑   

Xác định chiều dày tính lún Hcn theo điều kiện : 0.2gl btσ σ≤

   
Xác định ứng suất bản thân đất và ứng suất bên ngoài. 
Công thức tính lún: 

 
gln n
tb

i i
i i i

S S h
E

σ
β= =∑ ∑   

hi Chiều dày lớp phân tố thứ i. 



 7

β  = 0.8  Hệ số nở hông, lấy theo qui phạm. 

glo
gl
zi k σσ .=  Ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i. 

ko  Hệ số tra bảng phụ thuộc vào tỉ số Lmq/Bmq,  và z/Bmq. 
E Modun biết dạng trung bình của lớp  chịu nén dưới mũi 

cọc. 
1.3. NHẬN XÉT 

Trong tính toán nền móng công trình bến bệ cọc cao, việc xem 
xét và đánh giá tương tác giữa cọc và đất nền không thể bỏ qua, đặc 
biệt là đối với nền đất yếu, nó là yếu tố quyết định sự làm việc của cọc 
có hiệu quả hay không. Một trong các yếu tố có tác động tiêu cực đến 
sự làm việc của nền móng dạng bệ cọc cao là ma sát âm. Do vậy, việc 
xem xét và bổ sung thành phần ma sát âm vào trong tính toán thiết kế 
để tăng hệ số an toàn cho công trình là việc làm hết sức cần thiết 
1.4. KẾT LUẬN 

Ở Chương 1: Trình bày những khái niệm sơ lược và cấu tạo về 
móng cọc các công tình xây dựng 

Quy trình tính toán và thiết kế móng cọc ảnh hưởng của ma sát 
âm đối với móng cọc công trình là tác nhân làm giảm khả năng chịu 
tải trọng của cọc, vì vậy trong thiết kế tính toán móng cọc nếu bỏ qua 
ma sát âm là rất nguy hiểm cho công trình. Tuy nhiên các yếu tố 
ngẫu nhiên như : chỉ tiêu cơ lý đất nền, tải trọng tác động … sẽ 
không mang giá trị cố định, mà sẽ dao động ngẫu nhiên quanh giá trị 
thiết kế ban đầu tuân theo một qui luật phân phối xác suất nhất định. 
Sự dao động này làm cho ứng xử đầu ra của kết cấu cũng dao động 
và đôi khi vượt quá giới hạn cho phép, dẫn đến phá hoại kết cấu 
móng. Để hiểu rõ hơn vấn đề này ta tìm hiểu ở chương 2 về lý thuyết 
độ tin cậy 
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CHƯƠNG 2 
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG MA SÁT ÂM KHI 

TÍNH TOÁN MÓNG CỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG 
MONTE CARLO 

2.1. TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG MA SÁT ÂM 
2.1.1. Định nghĩa hiện tượng ma sát âm  
Lực ma sát âm xảy ra trên một phần thân cọc phụ thuộc vào 

tốc độ lún của đất xung quanh cọc và tốc độ lún của cọc. Lực ma sát 
âm có chiều hướng thẳng đứng xuống dưới, có khuynh hướng kéo 
cọc đi  xuống, do đó làm tăng lực tác dụng lên cọc. Ta có thể so sánh 
sự phát sinh ma sát âm và ma sát dương thông qua hình sau: 

Thông thường khi tác động các tải lên công trình sẽ gây ra độ 
lún của cọc và giảm độ dịch chuyển tương đối giữa đất và cọc, ít nhất 
ở phần trên và nhiều hơn ở đoạn dưới  như vậy những tác động ma 
sát âm có nhiều ở khu vực gần đầu cọc 

2.1.2. Ma sát âm do lún dưới tải trọng bản thân hoặc đắp 
nền 

Khi nền công trình được tôn cao, gây ra tải trọng phụ tác dụng 
xuống lớp đất phía dưới làm xảy ra hiện tượng cố  kết cho lớp nền 
bên dưới; hoặc chính bản thân lớp nền đắp dưới tác dụng của trọng 
lượng bản thân cũng xảy ra quá trình cố kết. Ta có thể xem xét cụ thể 
trong các trường hợp sau: 

Theo quy phạm Việt Nam Theo TCXD 205-1998, ma sát âm 
làm giảm khả năng chịu tải của cọc nhất là đối với cọc nhồi, do đó 
cần xem xét khả năng xuất hiện của nó khi tính toán sức chịu tải của 
cọc trong các trường hợp sau:  

+ Sự cố kết chưa kết thúc của trầm tích cổ đại và trầm tích 
kiến tạo.  

 



 9

+ Sự tăng độ chặt của đất rời dưới tác dụng của trọng lực.  
+ Tăng ứng suất hữu hiệu trong đất do mực nước ngầm bị hạ 

thấp.  
+ Tôn nền do quy hoạch có chiều dày lớn hơn 1m.  
+ Phụ tải trên nền kho lớn hơn 20 KN/m2 .  
+ Sự giảm thể tích của đất do chất hữu cơ trong đất bị phá 

hủy. 
2.2. PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO  

2.2.1. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo 
a. Lịch sử hình thành của phương pháp mô phỏng Monte 

Carlo 
Giữa thế kỷ 20, sự phát triển của các lĩnh vực quan trọng như 

vật lý hạt nhân, nghiên cứu về vũ trụ, năng lượng, chế tạo các thiết bị 
phước tạp đòi hỏi phải tiến hành các bài toán lớn, phức tạp không thể 
giải được bằng các kỹ thuật lúc bấy giờ. Cùng với sự phát triền máy 
tính điện tử đã làm xuất hiện khả năng nhận được đầy đủ các mô tả 
định lượng của các hiện tượng được nghiên cứu, và phạm vi giải các 
bài toán được mở rộng. Những yếu tố trên đã góp phần hình thành 
nên việc thực nghiệm máy tính (computing experiment). 

b. Các phương pháp Monte Carlo 
c. Cơ sở của phương pháp Monte Carlo 
2.2.2. Các dạng phân phối xác suất thường gặp 
a. Hàm phân phối Poisson 
 
 
 
 

 



 10

   P(X) 
 
 
 
 

         
  X 

 
Hình 2.8. Hàm phân phối xác suất Poisson 

b. Hàm phân phối đều 
Tất cả các khả năng có thể xảy ra của biến ngẫu nhiên có phân 

phối đều có xác suất bằng nhau. X có phân phối đều trong khoản 
[a,b], ký hiên là X~U([a,b]) 
   
 
 
 
         

                   FX 

                                         
X 

             Xmin                     Xmax 

Hình 2.9. Hàm phân phối xác suất đều 
c. Hàm phân phối chuẩn 
2.2.3. Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong phân tích 

độ tin cậy 
Mô phỏng Monte Carlo là một công cụ để phân tích các hiện 

tượng có chứa yếu tố rủi ro nhằm rút ra lời giải gần đúng. Nó còn 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x

P(
x)



 11

được gọi là phương pháp thử nghiệm thống kê.  
2.3. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT CẤU 

Trong quá trình thiết kế các công trình xây dựng, nhiều dữ 
liệu tính toán đầu vào sẽ không mang giá trị cố định, mà sẽ dao động 
ngẫu nhiên quanh giá trị thiết kế ban đầu và thường  tuân theo một 
qui luật phân phối xác suất cố định. Những thay đổi có thể do yếu tố 
tự nhiên hoặc do yếu tố con người. Điều này dẫn đến ứng xử đầu ra 
của kết cấu cũng dao động theo một qui luật phân phối xác suất, và 
sẽ có một số trường hợp ứng xử đầu ra vượt quá giới hạn cho phép 
được định trước như: chuyển vị vượt quá chuyển vị cho phép, ứng 
suất vượt quá ứng suất cho phép,… 

2.3.1 Tổng quan về lý thuyết tính toán độ tin cậy 
Bước đầu tiên trong việc tính toán độ tin cậy hay xác suất phá 

hủy của một kết cấu là chọn tiêu chuẩn an toàn hay phá hoại của 
phần tử hoặc kết cấu được xem xét cụ thể, các tham số tải trọng hay 
sức bền thích hợp, được gọi là biến cơ bản Xi, và quan hệ chức năng 
của chúng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng. Về mặt toán học, hàm 
công năng cho mối quan hệ này có thể được mô tả bởi: 

M =g(X1, X2,…., Xn)    
2.3.2. Các bước cơ bản của bài toán phân tích độ tin cậy 

của kết cấu 
Tổng quát, một bài toán phân tích độ tin cậy cho kết cấu bao 

gồm các bước sau: 
b1. Xác định hàm trạng thái giới hạn 
b2. Lựa chọn biến ngẫu nhiên 
b3. Xác định các thông số cần thiết của biến ngẫu nhiên 
2.3.3. Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo Simulation 

(MCS) 
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Phương pháp mô phỏng Monte Carlo là một trong những 
phương pháp phân tích độ tin cậy phổ biến nhất. Phương pháp này 
dựa trên kết quả đánh giá của hàm trạng thái giới hạn của các mẫu dữ 
liệu. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản và dễ thực hiện 
nhưng đòi hỏi số lượng mẫu lớn để đảm bảo độ chính xác. Phương 
pháp có thể được mô tả như sau: 
2.4. KẾT LUẬN  

 
CHƯƠNG 3 

PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA MÓNG CỌC TRÊN NỀN 
ĐẤT YẾU DỰA VÀO MÔ PHỎNG MONTE CARLO  

3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Căn cứ vào các cơ sở khoa học về tính toán móng cọc chịu ma 

sát âm và phương pháp phân tích độ tin cậy dựa vào phương pháp 
mô phỏng Monte Carlo, luận văn sẽ tiến hành thực hiện đánh giá độ 
tin cậy của móng cọc được xây dựng trên nền đất yếu, thường xuất 
hiện ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.  
Các bước tiến hành tính toán như sau: 

- Xác định tính chất cơ lý của đất nền dựa trên cơ sở kết 
quả khảo sát của đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp và tải 
trọng tác động truyền lên hệ móng cọc (lực dọc N, mô 
men Mx, My hoặc tải trọng lớn nhất truyền lên cọc). 

- Thiết kế móng cọc theo TCXDVN: 205-1998 
- Phân tích ảnh hưởng của ma sát âm trong hai trường 

hợp phụ tải đất đắp và sự thay đổi mực nước ngầm. 
- Đánh giá độ tin cậy của móng cọc khi có và không có 

sự ảnh hưởng của ma sát âm trong trường hợp các tham 
số đầu vào là ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên được chọn 
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trong bài toán là các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất nền 
(c, φ, γ). 

3.2. VÍ DỤ 1: Cọc BTCT đúc sẵn 
Trong ví dụ này, chúng ta xét ảnh hưởng của ma sát âm sự làm việc 
của cọc đơn bê tông cốt thép (BTCT) cạnh 30x30cm, dài 30m, gồm 3 
đoạn cọc nối lại, cọc được đóng vào tầng đất có các thông số địa chất 
như sau: 

Bảng 3.1.  Số liệu địa chất 
Thông số Ký hiệu Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 
Chiều dày  h (m) 17.9 5.6 1.5 18 
Dung trọng tự 
nhiên 

γđn 
(kN/m3) 

16 
20 192 19.6 

Dung trọng đẩy nổi γđn 

(kN/m3) 
6 

10 9.2 9.6 

Module đàn hồi  E (kN/m2) 2000 7000 15000 17000 
Lực dính C (kN/m2) 9 24.5 6 9.1 
Góc ma sát trong ϕ  (o) 6 27.1 27 27.2 

Hệ số poisson µ   0.25 0.3 0.3 0.3 

Mô đun đàn hồi của cọc E = 2.65x106 (T/m2) 
Lực tác dụng lên đầu cọc P = 55T, β = 0.8. 
 

3.2.1. Tính toán ảnh hưởng ma sát âm 
a.  Xác định độ gia tăng áp lực bên trên  
Nhằm tôn tạo bãi, nâng cao trình nền, người ta đấp một khối 

đất có chiều cao 2m, γtn = 14.0 kN/m2.  

Áp lực gây lún: 14.0 2 28.0glP = × =  (kN/m2) 

b.  Tính toán độ lún cho lớp đất sét yếu  
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Tính độ lún của lớp sét yếu: 
 
 

1

0.8 28 17.9 0.2005
2000

n
i

pi gl i
ii

S P h
E
β

=

= = × × =∑  (m) 

c. Tính toán độ lún của cọc 
Biến dạng đàn hồi của bản thân cọc 

2
6

55 30 0.69 10
0.3 0.3 2.65 10p c

P LL
A E

−× ×
∆ = = = ×

× × × ×
(m) 

Độ lún của đất ở mũi cọc (không xét đất đấp)   

( )21p
m

i

q B
S

E

ω µ× × −
=  

Ứng suất hữu hiệu do nền gây ra tại mũi cọc : 
' '
vp i iHσ γ= ∑  

' 16 5 6 (17.9 5) 10 5.6 9.2 1.5 9.6 5vpσ = × + × − + × + × + ×

 ' 275.2vpσ =  (kN/m2) 

Cường độ đất nền dưới mũi cọc: 
'

p c vp qq c N N d Nγσ γ= × + × + × ×  

39.1 24.31 257.2 13.5 9.6 0.3 14.9 3.981 10pq = × + × + × × = ×  

(kN/m2) 
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Bảng 3.2.  Tính toán độ lún do lực thân cọc đối với từng lớp đất 

Lớp đất 

Ư/s hữu 
hiệu theo 
phương 

đứng '
viσ  

Lực ma 
sát bên 
fsi 

Hệ số 
ωbi 

Độ lún do 
lực thân 
cọc Sbi 

Lớp 1a: φ=6o ; C=9 ; 
γ=16 ; H1a=5 

40.0 10.06 3.42 0.0049 

Lớp 1b: φ=6o ; C=9 ; 
γ=6 ; H1b=12.9 

118.7 17.47 4.29 0.0106 

Lớp 2: φ=27,1o ; 
C=24.5; γ=10 ; 
H2=5.6 

185.4 23.74 3.51 0.0117 

Lớp 3: φ=27o ; C=6; 
γ=9.2 ; H3=1.5 

220.3 78.52 2.78 0.0085 

Lớp 4: φ=27,2o ; 
C=9.1; γ=9.6 ; 
H4=5.0 

251.2 74.08 3.42 0.0046 

 

0.0403b biS S= =∑  (m). 

Độ lún toàn bộ của cọc 
210.35 10m bS L S S −= ∆ + + = × (m) 

d. Xác định chiều dài của cọc chịu ma sát âm 
e. Xác định sức chịu tải của cọc khi không có ma sát âm 
f. Xác định sức chịu tải của cọc khi có xét ma sát âm 
Độ giảm sức chịu tải của cọc khi xét ma sát âm: 

MSÂ 657.57 531.84  125.73a aQ Q Q∆ = − = − =  (kN) 



 16

Kết luận: Khi có kể đến ma sát âm, sức chịu tải của cọc giảm 
125.73kN (khoảng 19%) trong trường hợp có phụ tải đất đắp trên 
nền đất yếu.  

3.2.2. Đánh giá độ tin cậy của móng cọc 
Như đã đề cập ở chương 2, bài toán đánh giá độ tin cậy cho 

kết cấu bao gồm các thành phần chính : 
a. Xác định hàm trạng thái giới hạn của kết cấu 
b. Biến ngẫu nhiên 
c. Mô phỏng Monte Carlo 

Trở lại với bài toán phân tích độ tin cậy của móng cọc trong 
hai trường hợp có và không xét ma sát âm. Số lần mô phỏng chọn là 
Ns = 100.000 lần. Khi đó, giá trị Qa  sẽ được xác định khi có không 
xét đến ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm và có xét ma sát âm 
được thể hiện trên hình vẽ dưới đây: 

Như vậy, ta thấy rằng móng thiết kế theo trên là tương đối an 
toàn (>99%), tuy nhiên khi có kể đến ma sát âm, xác suất an toàn 
(99.26%) của móng cọc sẽ nhỏ hơn trường hợp không xét ma sát âm 
(99.80%). 

3.2.3. Khảo sát độ tin cậy của móng cọc khi thay đổi tải 
trọng truyền xuống cọc, phụ tải đất đắp và mực nước ngầm 
Nhận xét : 

i) Trường hợp thay đổi giá trị Pmax tác dụng vào đầu cọc (hình 
3.4) thì sự thay đổi kết quả độ tin cậy của hai trường hợp (có và 
không có MSA), Pmax càng lớn thì độ tin cậy (Ps) của kết cấu càng 
nhỏ. 

ii) Trường hợp thay đổi phụ tải đất đắp (hình 3.5), chúng ta có 
thể nhận thấy rằng khi kể đến hiện tượng ma sát âm, độ tin cậy cho 
kết cấu sụt giảm nghiêm trọng (còn 94,4% đối với Pgl = 15kN). Phụ 
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tải đất đắp càng tăng (áp lực gây lún càng lớn) sức chịu tải của cọc 
giảm mạnh và khi đó độ tin cậy của kêt cấu móng càng giảm mạnh. 
Trong khi đó, đối với trường hợp không xét ma sát âm kết quả độ tin 
cậy gần như không thay đổi, tức là không phụ thuộc vào Pgl. Từ kết 
quả thu được, có thể kết luận rằng sự ảnh hưởng của hiện tượng ma 
sát âm đến khả năng chịu tải của móng cọc là rất đáng kể. Chính vì 
vậy, đối với những công trình có công tác san lấp thì việc kể đến 
hiện tượng ma sát âm trong quá trình thiết kế là cực kỳ quan trọng. 

iii) Đối với trường hợp thay đổi chiều sâu mực nước ngầm 
(hình 3.6), ta nhận thấy hiện tượng ma sát âm chỉ ảnh hưởng trong 
khoảng nhất định khi thay đổi mực nước ngầm, giá trị này còn tùy 
thuộc vào mỗi bài toán khác nhau. Với trường hợp đang xét, nếu 
chiều sâu mực nước ngầm sâu hơn khoảng 6m thì kết quả hai trường 
hợp là như nhau.   
3.3. VÍ DỤ 2: Cọc khoan nhồi  
Trong ví dụ này, bài toán yêu cầu tính toán thiết kế một móng cọc 
khoan nhồi với tải trọng truyền xuống chân cột và địa chất nền móng 
như sau: 

Bảng 3.3. Tải trọng tính toán tại chân cột 
 

Tải trọng N (T) 
Mx 
(T.m) 

My 
(T.m) 

Qx 
(T) 

Qy 
(T) 

Tải trọng tính toán 1050 210 39 25 18 
Tải trọng tiêu 
chuẩn 

913.1 182.6 33.9 21.7 15.6 

 
Sau khi thiết kế móng xong, chúng ta sẽ đi kiểm tra độ tin cậy 

của móng cọc trong trường hợp có xét và không xét ảnh hưởng của 
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ma sát âm.   
Bảng 3.4. Số liệu địa chất 

STT 

Tính 
chất 
của 
đất 

Kí 
hiệu 

Đơn 
vị 

Bùn 
sét, 
chảy 

Cát 
pha 
dẻo 

Sét 
pha, 
dẻo 
mềm 

Sét 
nửa, 
cứng 

Cát 
pha,dẻo 

1 

Dung 
trọng 
tự 
nhiên 

γ  T/m3 1.46 1.95 1.95 1.9 2.02 

2 
Dung 
trọng 
đẩy nổi 

γđn T/m3 0.48 1.01 1.0 0.91 1.06 

3 
Module 
đàn hồi 

E T/m2 80.1 805.5 555.7 599.0 1287.6 

4 
Lực 
dính 

C T/m2 0.57 0.9 2 2.65 0.88 

5 
Góc 
ma sát 
trong 

ϕ  Độ 3039’ 22020’ 10047’ 12010’ 24039’ 

6 
Hệ số 
poisson 

µ  

 
- 0.41 0.28 0.25 0.15 0.28 

7 
Bề dày 
lớp đất 

 h m 18.5 8.2 3.9 6.7 23.5 

 
3.3.1. Thiết kế móng cọc 
a. Sơ bộ chọn kích thước tiết diện cọc. 
b. Xác định sức chịu tải theo chỉ tiêu cường độ đất nền theo 
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TCXDVN: 205 - 1998 
Sức chịu tải cực hạn của cọc  
Qu = Qs + Qp  

Bảng 3.5. Bảng tính fsi 

 

Lớp 
đất 

φ 
1-
sinφ 

tgφ 
Hi 
(m) 

γi 

(kN/m3) 

'
viσ   

(kN/m2) 

fsi 

(kN/m) 

1 3.65 0.94 0.06 15.5 4.8 37.2 6.21 
2 22.33 0.62 0.41 8.2 10.1 115.8 35.79 
3 10.78 0.81 0.19 3.9 10.0 176.7 41.36 
4 12.17 0.79 0.22 6.7 9.1 226.7 57.12 
5 24.65 0.58 0.46 10.2 10.6 311.25 89.41 

 

Tính sức chịu tải cực hạn do ma sát Qs 
Qs = u Σ fsi Hi = 4639 (kN) 
Sức chịu tải cực hạn do kháng mũi Qp 
Qp = Apqp    
Ap = 3.14x0.82/4 = 0.5027 (m2) 

pq  là cường độ của đất dưới mũi cọc và được xác định theo 

công thức (Vesic, 1973) 

qp = c.Nc+ '
vσ  Nq+γ  d NƔ 

Với góc ma sát trong 024.65ϕ =   

Tra theo bảng tra của Vesic ta được 

Nc = 20.23;  Nq = 10.289;  Nγ  = 10.376 

qp = 4024 (kN/m2) 
Qp = 0.5024 x 4024= 2023  (kN) 
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Sức chịu tải cực hạn của cọc 
Qu  = 4639 + 2023 =6662  (kN) 
c. Tính toán, chọn số lượng cọc, kích thước hình học đài 

cọc. 
tt
y y yM M Q x= + hđ = 39 + 18 x 2 = 75 (T) 

tt
xM  = Mx + Qx x hđ = 210 + 25 x 2 = 260 (T) 

3.3.2. Kiểm tra móng cọc 
a.  Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 
b.  Kiểm tra ổn định nền dưới khối móng quy ước 
Bảng 3.6. Bảng tính góc ma sát trong trung bình 

Lớp đất hi (m) φ(0) hi x φ tbϕ  (0) 

1 15.5 3.65 56.57 13.8 
2 8.2 22.33 183.13  
3 3.9 10.78 42.06  
4 6.7 12.17 81.52  
5 10.2 24.65 251.43  
Tổng 44.5  614.71  
  

3.3.3. Khảo sát độ tin cậy của móng cọc 
a. Áp dụng phương pháp Monte Carlo đánh giá độ tin cậy 

Véc tơ biến ngẫu nhiên x được chọn trong bài toán là các chỉ 
tiêu cơ lý của các lớp đất nền gồm góc nội ma sát (φ), lực dính (c), 
dung trọng tự nhiên (γ). Giả định các biến ngẫu nhiên này tuân theo 
quy luật phân bố chuẩn (normal) với giá trị trung bình (μ) được lấy 
từ bảng 3.4. Hệ số biến thiên (cv) của các biến ngẫu nhiên được lấy 
khoảng 10% (cv  = 0.1). Từ đó, độ lệch chuẩn của các biến ngẫu 
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nhiên sẽ là σ = 10%μ.Như vậy, với 3 chỉ tiêu cơ lý (φ, c, γ) của 5 lớp 
đất nền, chúng ta sẽ có tất cả 15 biến ngẫu nhiên.  

Số lần mô phỏng của phương pháp Monte Carlo được chọn 
là Ns = 106 lần. Khi đó, độ tin cậy của kết cấu sẽ được xác định khi 
có xét và không xét đến ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm trong 
hai trường hợp khảo sát sau đây. 

b. Khi thay đổi phụ tải đất đắp và chiều sâu mực nước ngầm 
Nhận xét: 

Như vậy, tương tự như ví dụ 1, ở ví dụ này chúng ta cũng 
nhận thấy rằng khi gia tăng phụ tải đất đắp lên thì độ tin cậy cho kết 
cấu sụt giảm nghiêm trọng (còn 94,3% đối với Pgl = 80T). Trong khi 
đó, đối với trường hợp không xét ma sát âm kết quả độ tin cậy gần 
như không thay đổi. Còn đối với trường hợp thay đổi chiều sâu mực 
nước ngầm, ta nhận thấy độ tin cậy của hai trường hợp là như nhau, 
điều đó có thể khẳng định chiều sâu mực nước ngầm không ảnh 
hưởng đến sức chịu tải của cọc (hình 3.10 và 3.11) 
3.4. Kết luận  

Kết quả tính toán cho chúng ta thấy rằng, độ tin cậy đối với 
thiết kế này khi tính đến sự dao động ngẫu nhiên của các biến chỉ 
tiêu cơ lý đất là tương đối cao (Ps>99%). Như vậy, có thể đưa ra kết 
luận rằng móng theo thiết kế là tương đối an toàn nếu bỏ qua ảnh 
hưởng của hiện tượng ma sát âm. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng khi kể đến hiện tượng ma sát 
âm, trong trường hợp có phụ tải đất đắp, độ tin cậy của kết cấu giảm 
đi nghiêm trọng. Chính vì vậy, đối với những công trình có công tác 
san lấp thì việc kể đến hiện tượng ma sát âm trong quá trình thiết kế 
là cực kỳ quan trọng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
1.  KẾT LUẬN  
Trình bày sự ảnh hưởng của ma sát âm trong 2 trường hợp có 

phụ tải đất đấp và hạ mực nước ngầm đối với móng cọc có xét đến 
các yếu tố đầu vào ngẫu nhiên. Từ đó ta nhận thấy :  

- Trong trường hợp Hạ mực nước ngầm thì sự ảnh hưởng 
của ma sát âm là không đáng kể  

- Trong trường hợp khi tăng phụ tải đất đấp khi kể đến 
ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm, độ tin cậy của kết 
cấu giảm mạnh (94,4% đối với Pgl = 15 KN ở ví dụ 1, 
93,4% đối với Pgl = 80 tấn). Phụ tải đất đấp càng tăng 
(áp lực gây lún càng lớn) sức chịu tải của cọc giảm 
mạnh và khi đó độ tin cậy của kết cấu móng càng giảm 
mạnh 

2.  KIẾN NGHỊ 
Các nhà Tư vấn thiết kế nên tính toán cụ thể sự ảnh hưởng của 

ma sát âm khi toán móng cho công trình 
Cơ quan quản lý nhà nước nên có quy định bắt buộc khi thiết 

kế phải kể đến tải trọng do ma sát âm gây nên .Ngoài ra nên tổ chức 
nhiều cuộc hội thảo về ảnh hưởng của ma sát âm có xét đến yếu tố 
đầu vào ngẫu nhiên khi tính toán móng cọc công trình, nhằm để cho 
các Chủ đầu tư, Nhà thầu thiết kế, Nhà thầu thi công … học tập rút 
kinh nghiệm để việc đầu tư xây dựng công trình ngày càng đạt chất 
lượng hơn, đạt được hiệu quả cao hơn trong đầu tư.  
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