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Theo tiêu chuẩn ngành  22 TCN 272 05 khi tính toán sức kháng của cọc khoan nhồi có nhiều công thức để 

áp dụng việc áp dụng công thức nào phụ thuộc vào kinh nghiệm của các kỹ sư nền móng, đối với các kỹ sư 

chưa có nhiều kinh nghiệm có thể chưa biết nên áp dụng công thức nào để có kết quả hợp lý.  

Để đơn giản và có thêm phương tiện hỗ trợ các kỹ sư nền móng bài viết này đưa ra phương pháp xác định 

khả năng chịu lực của cọc trong đất nền một cách đơn giản và  thường dùng đề các kỹ sư nền móng có thể 

tham khảo và đối chiếu kết quả với các công thức khác. 

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272 05 hướng dẫn tính toán khả năng chịu lực của cọc trong đất sét, cát, đá tuy 

nhiên trong nhiều trường hợp lớp địa chất đặt móng cọc không phải là các lớp đất thuần túy như trong tiêu 

chuẩn, ví dụ lớp vật liệu địa kỹ thuật trung gian giữa sét, cát và đá  tiếng Anh là “Weak Rocks and IGMs “ 

trong tiêu chuẩn ngành chưa đề cập tới nguyên tắc tính toán khả năng chịu lực của cọc trong lớp đất này. 

Các công thức trong bài viết này mang tính dự đoán khả năng chịu lực của cọc trong đất nền do đó không 

thể coi kết quả tính toán là chính xác, các công thức này giúp cho kỹ sư nền móng dự báo khả năng chịu lực 

của cọc khoan nhồi trong các loại đất khác nhau. 

1. TỔNG QUÁT 

Tính toán khả năng năng chịu 

lực của cọc trong đất nền 

thường được tính toán theo 

các trang thái giới hạn (tùy 

theo hẹ thống qui trình, qui 

phạm có thể áp dụng phù hợp): 

 Tính theo trạng thái giới hạn 

sử dụng - Service limite 

state; 

 Và tính theo trạng thái giới 

hạn cường độ - Strength 

limite state. 

Cần phân biệt rõ tải trọng làm 

việc “Working Load”- được 

dùng cho trạng thái giới hạn sử 

dụng và “Sức kháng của cọc.- 

Resistance of  Pile“ được dùng 

cho trạng thái giới hạn cường 

độ. 

Về cơ bản hai trạng thái giới 

hạn này đề có điểm chung là 

phải tính toán khả năng chịu 

lực  cực hạn của cọc trong đất 

nền. 

 Khả năng chịu lực dọc trục 

cực hạn của cọc khoan nhồi 

trong đất nền bao gồm hai 

thành phần: ma sát biên và 

mũi cọc được định nghĩa như 

sau: 

WQQQ bsu  
(1) 

Trong đó: 

Qu= Khả năng chịu lực cực 

hạn của cọc khoan nhồi; 

Qs = Ma sát biên cực hạn của cọc; 

Qb= Khả năng chịu lực cực 

hạn mũi cọc; 

W = Tĩnh tải bản thân cọc. 

1.1 Thiết kế với tải trọng làm 

việc (tải trọng tiêu chuẩn): 

Một số tiêu chuẩn thiết kế yêu 

cầu tính toán với tải trọng làm 

việc nghĩa là các tải trọng tác 

động vào cọc là tải trọng tiêu 

chuẩn. Khi đó khả năng chịu 

lực của cọc được tính theo 

công thức sau: 

WFSAqFSAqQ bbbsssa //

 (2) 

Trong đó: 

FSs,FSb: Hệ số an toàn cho ma 

sát biên và mũi cọc thông 

thường được lấy bằng 2.5 - 3.0; 

Qa= Khả năng chịu lực của cọc; 

qs= Ma sát biên đơn vị cực hạn; 

qb= Chịu lực cực hạn của đơn 

vị tại mũi cọc; 

W = Tĩnh tải bản thân 

cọc.trong đất. 

As= Diện tích xung quanh thân cọc; 

Ab= Diện tích mũi cọc. 

1.2 Thiết kế với tải trọng có 

hệ số (tính theo sức kháng 

của cọc) 

Hiện tại tiêu chuẩn ngành 22 

TCN 272 05 yêu cầu tính toán 

sức kháng của cọc trong đất 

nền để so sánh với tải trọng 

có hệ số truyền vào cọc. 

Sức kháng tính toán QR được 

tính theo công thức sau: 

 

KKKhhh¶¶¶   nnn¨̈̈nnnggg   ccchhhÞÞÞuuu   lllùùùccc   cccñññaaa   cccäääccc   kkkhhhoooaaannn   nnnhhhåååiii      

tttrrrooonnnggg   ®®®ÊÊÊttt   vvvµµµ   ®®®¸̧̧   yyyÕÕÕuuu   

 
                                  KS. NGUYỄN TRUNG HỒNG  
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WQQQQ bqbsqsnR

(3) 

Trong đó: 

Qs=qsAs 

Qb=qbAb 

qbqs , : Hệ số sức kháng cho 

ma sát biên và mũi cọc; 

QR= Sức kháng của cọc khoan 

nhồi; 

Qs= Sức kháng biên của cọc 

khoan nhồi; 

Qb= Sức kháng mũi cọc khoan 

nhồi; 

qs= Ma sát biên đơn vị cực hạn; 

qb= Chịu lực cực hạn của đơn 

vị tại mũi cọc; 

As= Diện tích xung quanh thân cọc; 

Ab= Diện tích mũi cọc. 

W = Tĩnh tải bản thân cọc.trong 

đất. 

2. ĐỐI VỚI ĐẤT SÉT  

2.1 Ma sát biên đơn vị trong 

đất dính 

Dùng công thức sau để tính  

us Sq .
 

(4) 

Trong đó: 

Sq = Ma sát biên đơn vị cực 

hạn; 

= Hệ số  

Su = Sức kháng cắt không 

thoát nước của đất sét. 

Hệ số  được tính như sau 

 khi    cu/pa   1.5 

u/pa – 1.5)  

1.5  cu/pa   2.5 

pa: áp suất khí quyển (101 kPa) 

Trong mọi trường hợp giá trị  

qs 380 kPa   - Đây là khuyến 

cáo mà tiêu chuẩn ngành 

không đề cập tới.  

2.2 Tại mũi cọc 

MpaSNq ucb 4.  
(5) 

Trong đó: 

Nc: Hệ số chịu lực mũi cọc  

Su : Sức kháng cắt không thoát 

nước của đất sét dưới mũi 

cọc. 

Giá trị Nc được tính như sau: 

- Nc= 9 Khi chiều dài cọc ngàm 

vào lớp chịu lực  3 lần  

đường kính cọc. 

- Nc= 6+ chiều dài ngàm/D   

(D= đường kính cọc) khi chiều 

dài cọc ngàm vào lớp chịu lực 

< 3 lần  đường kính cọc. 

Công thức này khác với công 

thức tính Nc trong tiêu chuẩn 

ngành công thức  10.8.3.3.2-2      

Nc=6[1+0.2 (Z/D)] 

Trong đó: 

Z: chiều dài cọc ngàm trong 

lớp chịu lực và 

D: đường kính cọc   

Khi áp dụng công thức (5) cần 

lưu ý: Trong khoảng 2 lần 

đường kính dưới mũi cọc đất 

có gí trị Su < 0.024 Mpa cần 

triết giảm giá trị Nc đi 1/3. 

Trong mọi trường hợp khuyến 

nghị nghị nên dùng qb  4000 

kPa. 

Khi sử dụng công thức (5) cần 

lưu ý chỉ áp dụng cho các cọc 

có đường kính <1900 mm với 

lý do để phát huy hết khả năng 

chịu lực mũi cọc khi đó yêu 

cầu chuyển vị mũi cọc lớn 

vượt quá chuyển vị cho phép 

của kết cấu cầu khi cọc có 

đường kính lớn hơn 1900 mm 

cần triết giảm qb theo qui 

trình..  

3. TRONG ĐẤT RỜI (ĐẤT 

CÁT) 

3.1 Ma sát biên đơn vị  

Phương pháp tính thứ nhất 

MPaKq vs 24.0tan.. ''

(4.1.1) 

Trong đó: 

K: Hệ số áp lực ngang của đất  

’v : Áp lực đất có hiệu (theo 

phương đứng). 

’:  Góc nội ma sát có hiệu 

của lớp cát.. 

)sin1.(85.0 'K  

Phương pháp tính thứ hai 

MPaq vs 19.0. '
 

(4.1.2) 

Trong đó:  

Đối với cát và cát pha: 

Với N60  15  

)107.7(5.1 3 zx
(4.1.3) 

Với N60 < 15  

)107.75.1(
15

360 zx
N

 

(4.1.4) 

’v : Áp lực đất có hiệu (theo 

phương đứng) (Mpa). 

z  chiều sâu vị trí đang xét 

(mm) 

N60= Giá trị SPT được hiệu 

chỉnh theo hiệu suất của búa 

đóng SPT 

Đối với cát lẫn sỏi và sỏi  

Với N60  15  

75.0)(00082.02 z
 

(4.1.4) 

Với N60 < 15  

)107.75.1(
15

360 zx
N

 

(4.1.4) 

Trường hợp cọc sử dụng ống 

vách thép vĩnh cửu cần triết 

giảm giá trị ma sát biên đơn vị 

(phụ thuộc vào bề mặt ống 

vách thép) thông thường qs 

nhân với hệ số 0.6-0.75.  

3.2 Tại mũi cọc 

'. vqb Nq  
(4.2.1) 

v
'

 : Áp lực đất có hiệu (theo 

phương đứng) tại cao độ  mũi 

cọc 
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Nq theo bảng dưới đây: 

 

 

 

Giá trị qb có thể tính theo theo 

giá trị  N60 

Với 0.057 N60  50 khi đó    

qb= 1.2 N60  

  3.0 Mpa 

(4.2.2) 

N60= Giá trị SPT được hiệu 

chỉnh theo hiệu suất của búa 

đóng SPT được tính theo công 

thức sau: 

N60=(ER/60%) N 

ER = Hiệu suất của búa SPT 

được tính bằng % của thế 

năng lý thuyết. 

N =  giá trị SPT thực tế.  

Giá trị ER có thể dự kiến ER= 

60%  khi sử dụng búa SPT rơi 

tự do khi dùng cáp tời. 

Giá trị ER có thể dự kiến ER= 

80%  khi sử dụng búa SPT tự 

động bằng máy tự động. 

Với giá trị N60 > 50 giá trị qb  

được tính như vật liệu địa chất 

trung gian IGM giữa cát và đá  

'

8.0

60
'

59.0 v

v

a
b

p
Nq  

(4.2.3) 

Trong đó: 

pa = áp suất khí quyển (=0.101 

Mpa) 

’v= ứng suất thẳng đứng có 

hiệu tại vị trí mũi cọc (Mpa). 

Giá trị N60 lấy lớn nhất = 100 

mặc dù thí nghiệm hiện trường 

có thể lớn hơn. 

4. TRONG ĐÁ YẾU VÀ  

PHONG HÓA  

4.1 Định nghĩa đá yếu 

Lớp vật liệu địa chất trung gian 

- Intermediate geomaterials 

(IGMs) giữa đất và đá  được 

hiểu như sau: “Đá yếu thực 

chất là chính bản thân yếu (trải 

qua quá trình bị  nén do trọng 

lực và liên kết), hoặc là sản 

phẩm của phong hóa đá gốc” 

Đá yếu, vật liệu địa kỹ thuật 

trung gian hình thành từ hai 

nguồn gốc: 1) đất bao gồm cả 

sét và cát trở thành cứng hơn 

gần như đá (hiện tượng cát 

kết, sét kết), 2) Đá gốc bị 

phong hóa mềm đi gần như 

đất. Trong phân loại được 

chia làm hai đó là vật liệu IGM 

“dính” và “rời”. Vật liệu IGM 

“dính “ có bản chất dính kết ví 

dụ như: Bùn, phù sa kết, sét 

kết, cát kết…. và vật liệu IGM 

“rời “ bao gồm các vật liệu 

dạng hạt rất chặt cường độ có 

được từ nguồn gốc của ma 

sát  nhiều hơn là liên kết dính. 

Có thể thấy rõ cường độ 

kháng cắt của vật liệu trung 

gian này lớn hơn đất và nhỏ 

hơn đá. 

Sư hình thành vật liệu IGM 

theo sơ đồ sau: 
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Đá yếu được định nghĩa là: Đá 

phong hóa, đá bị vỡ, vò nát, là 

một vật liệu trung gian giữa đất 

và đá. So với đất, đá yếu cứng 

và giòn hơn dễ trương nở hơn 

và là vật liệu không đồng nhất 

và liên tục. So với đá : đá yếu 

mềm hơn, dễ nén hơn và nhạy 

cảm với những thay đổi ứng 

suất có hiệu. 

Đá bị yếu do chính bản thân 

vật liệu loại đá đó là yếu hoặc 

bị vỡ vụn, vò nát. Theo cách 

định nghĩa đó phải tính tới 

cường độ vật liệu và cấu tạo 

của đá khối. 

Một số tài liệu chuyên ngành 

thuật ngữ đá gọi là yếu khi 

cường độ nén nguyên mẫu có 

giới hạn cận dưới là 0.6 Mpa. 

Đồng thời một số định nghĩa 

khác: Mô đun độ cứng của đá 

liền khối không vượt quá 30 

GPa (giá trị nhỏ hơn mô đun 

đàn hồi của bê tông).Trường 

hợp độ cứng của đá liền khối 

lớn hơn giá trị trên khi đó cọc 

sẽ là cọc chống và khi đó 

không phải đá quyết định các 

tính chất của cọc mà chính là 

vật liệu làm ra cọc. 

Trong thực tế đá yếu thường 

có cường độ chịu nén trong 

khoảng 0.6-12.5 Mpa và Mô 

đun độ cứng trong khoảng  

100-1000 MPa. 

Theo O’neill và Reese định 

nghĩa gọi là IGM như sau:  

Đối với vật liệu trung gian „IGM 

dính“ có cường độ kháng cắt  

Su= 0.25 đến 2.5 Mpa tiêu biểu 

là  Sét kết, phiến sét,  đá bùn 

phong hóa.. 

Đối với vật liệu trung gian gọi là 

„IGM rời“  N160   50 / 300mm đặc 

trưng của cát kết phong hóa. 

Trong lời nói đầu của cuốn 

sách “Cọc trong đá yếu và đá 

phong hóa”,   M..J. Tomlinson 

(1977) đã viết: " Rất ít các 

nghiên cứu hoặc quan trắc,  thí 

nghiệm được thực hiện nhằm 

xác định khả năng làm việc 

của cọc trong đá yếu và đá 

phong hóa ". Mặc dù đã có 

những tiến bộ được thực hiện 

khảo sát địa chất các loại đá 

yếu và phong hóa, các tiến bộ  

trong công tác  thiết kế và thi 

công cọc. Móng cọc trong đá 

yếu và phong hóa vẫn còn là 

vấn đề phức tạp đối với các kỹ 

sư thiết kế móng và các nhà 

thầu xây dựng với các lý do 

sau: 

 Việc đánh giá ngồn gốc đá chưa 

được quan tâm đúng mức; 

 Khó khăn trong quá trình 

khoan, lấy mẫu và thí nghiệm; 

 Các chỉ tiêu cơ lý không 

được rõ ràng; 

 Các chỉ tiêu cơ lý có thể thay 

đổi do tác động thi công cọc. 

Thực tế phương pháp thiết kế 

có phần bảo thủ cộng với các 

thông số thiết kế không được 

chắc chắn một phần do chưa 

hiểu biết đầy đủ về sự làm việc 

và tương tác giữa móng cọc 

với nền và một phần là do 

thiếu tính linh hoạt dẫn đến 

thiết kế chưa được hợp lý. 

4.2 Các yêu cầu đối với đá yếu 

4.21. Nghiên cứu số liệu trong 

phòng 

Việc nghiên cứu các đặc tính 

của đá yếu trong phòng hiệu quả 

kinh tế cao hơn do thu thập các 

số liệu đã có khu vực dự kiến đặt 

công trình mà các công trình 

khác đã khoan, thực hiện.. 

4.2.2 Đi thực tế hiện trường 

Ngoài việc cung cấp thông số 

biểu hiệu trên bề mặt khảo sát 

có thể ảnh hưởng tới quá trình 

hạ cọc, tiến hành khảo sát 

hiện trường có thể xác định 

các biểu hiện của các lớp bên 

dưới. Đối với đá yếu việc thị 

sát hiện trường nhằm tìm 

kiếm các mẫu đá lộ thiên có 

thể có các thông số hữu ích 

qua đó có thể sơ bộ vẽ ra hình 

ảnh 3 chiều với các cấu trúc 

đá, khoảng cách nứt gãy, 

bước nứt gãy…  

4.2.3 Khoan địa chất 

Thiết kế móng cọc trong đá 

yếu đòi hỏi phải khoan nhằm 

lấy mẫu và thí nghiệm các 

mẫu đó. Chiều sâu khoan phụ 

thuộc vào chiều dài cọc ngàm 

trong đá, khoảng cách giữa 

các cọc dự kiến và một số 

thông số khác, một số tài liệu 

chuyên ngành khuyến cáo 

chiều sâu khoan ít nhất bằng 

1.5 lần bề rộng (lớn nhất) của 

móng cọc dự kiến bên dưới 

mũi cọc. Điều quan trọng là 

việc khoan thăm dò không chỉ 

dừng lại để tìm kiếm mặt đá 

mà cần phải xác định chính 

xác cao độ lớp đá. Nhằm phục 

vụ cho công tác hợp đồng thi 

công sau này tránh khỏi sự 

đòi hỏi liên quan chiều dài 

khoan cọc trong đá. Tương tự 

phần quan trọng có thể thiếu 

là hiện tượng mất, ổn định, 

hoặc tăng của  nước trong hố 

khoan.  

Qua trình khoan lấy mẫu phải 

tuân thủ các qui trình.   

4.3 Ma sát biên đơn vị  

 
(7) 

Giá trị  được lấy theo các kết 

quả thí nghiệm hiện trường. 

Trong đó:  

σ u(r): Cường độ kháng nén 

của đá;  



CẦU – HẦM 
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τult: Kháng cắt thành bên giữa 

cọc và đá 

Có thể lấy giá trị 

 
Giá trị lớn nhất qs <= 10Mpa 

(khi đó  =0.1 và u=100 MPa 

theo hình trên được coi là đá 

yếu. 

4.4 Sức kháng mũi cọc 

(8) 
Giá trị lớn nhất sức kháng mũi 

cọc đơn vị qb <= 50 Mpa Tuy 

nhiên khả năng chịu lực cực 

hạn của cọc trong hốc đá bị 

hạn chế bởi cường độ chịu 

nén của bê tông cọc. 

Cần lưu ý là không nên tin 

tuyệt đối vào các ước tính như 

trình bầy trên khi tính cọc trong 

đá trong hốc đá, còn nhiều 

phương pháp khác có thể tính 

toán tuy nhiên đòi hỏi các 

thông số khác của đá như 

RQD, mức độ nhám của đá ở 

bề mặt tiếp xúc với cọc phụ 

thuộc vào công nghệ khoan và 

dung dịch khoan. 
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Mối quan hệ giữa cường độ nén không nở hông của đá và hệ số  theo 

(Wyllie, 1999; after Williams and Pells, 1981, courtesy of Research 

Journals. National Research Council Canada). Mudstone: Đá bùn, 

Shale: Đá phiến sét, 

 
Biểu đồ thể hiện  quan hệ giữa cường độ nén của đá yếu và khả năng 

chịu lực mũi cọc (Zhang, 2004; after Zhang and Einstein, 1998) 

andstone: Đá cát kết. 


