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Tính áp lực dưới đế móng công trình biển trọng lực
Calculating the pressure under the foundation of offshore gravity concrete flatform
Ngày nhận bài: 16/9/2019
Ngày sửa bài: 07/10/2019
Ngày chấp nhận đăng: 25/11/2019
TÓM TẮT:
Các công trình trọng lực bê tông thường có khối đế gồm các xi
lô ghép lại, vì vậy tiết diện đế móng của các công trình trọng lực
bê tông thường có hình dạng phức tạp. Để có thể xác định được
áp lực nền dưới đế móng trọng lực, thường dùng các công thức
đề xuất trong [4],[5],[6]. Tuy nhiên các công thức trong
[4],[5],[6] mới chỉ áp dụng cho các đế móng tròn và chữ nhật.
Bài báo này đề xuất dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính
áp lực dưới đế móng trọng lực, áp dụng cho các móng tròn và
vuông, so sánh kết quả với cách tính theo tiêu chuẩn [5], [6] và
đưa ra những lời khuyên để khi dùng phương pháp phần tử hữu
hạn để tính áp lực dưới đế móng trọng lực có hình dáng bất kỳ.
Từ khóa: Áp lực dưới đế móng; Phần tử hữu hạn.
ABSTRACT:
Gravity concrete constructions usually have podium blocks, so
foundation cross section of concrete gravity works often has
complex shapes. In order to determine the ground pressure
below the gravity foundation, it is often used the formulas
proposed in [4], [5], [6]. However, the formulas in [4], [5], [6]
only apply to circular and rectangular foundation bases.
This paper proposes to use finite element method to calculate
the pressure under gravity foundation, applies to round and
square foundations, compares the results with standard
calculations [5], [6] and gives Tips to use finite element method
to calculate the pressure under the foundation of gravity
concrete flatform of any shape.
Key words: Pressure under the foundation, Finite element
method
Đinh Quang Cường
Viện Xây dựng Công trình biển, Đại học Xây dựng
cuongdq.vctb@gmail.com

Đinh Quang Cường
1.
Các phương pháp giải tích xác định áp lực dưới đế móng
trọng lực
1.1.
Tính áp lực nền dưới đế móng chịu tải trọng lệch tâm [4]
1.1.1. Móng chịu tải trọng
Fv
lệch tâm bé, Hình 1a
M
FV M.b
F
(1)
Pmin =
−
A
J
F
M.b
(2)
p
Pmax = V +
p a
A
J
)
Với A: Diện tích đáy móng;
p
J: Mô men quán tính
p b
a
tiết diện đáy móng.
)
Trường hợp đáy móng kích
thước BxL:
a'
p c
F
M.B
(3)
Pmin = V −
)
B.L
2J
Hình 1, Áp lực nền dưới đế móng chịu tải trọng
F
M.B
(4)
Pmax = V +
lệch tâm
B.L
2J
1.1.2. Móng lệch tâm lớn, Hình 1b
Khi xuất hiện ứng suất kéo dưới đáy móng:
F
M.B
Pmin = V −
<0
BL
2J
(5)
Trên thực tế, nền đất không chịu kéo, trường hợp xuất hiện ứng suất kéo
dưới đáy móng nghĩa là có một phần đế móng bị tách khỏi mặt đất, hình
1b. Khi đó ứng suất đáy móng sẽ được phân phối lại trên vùng móng còn
tiếp xúc với đất và xuất hiện trạng thái cân bằng mới, Hình 1c [4]. Viết
phương trình cân bằng lực và mô men trên Hình 1c ta có các biểu thức sau
[4]:
H

min

max

min

max

2

4.FV2
(7)
31(FV B − 2M)
Móng công trình biển trọng lực là móng nông, vì vậy việc xác định khả
năng chịu lực của nền dưới móng có thể được thực hiện như trong các
tài liệu [2],[4] và tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
1.2. Tính áp lực nền dưới đế móng trọng lực theo quy phạm API và
DnV
Quy phạm API [5] và DnV [6] đưa ra khái niệm “diện tích hiệu dụng” và
quan niệm móng chịu nén đúng tâm trên diện tích hiệu dụng, thông qua
một hệ số điều chỉnh của các qui phạm.
1.2.1.Diện tích hiệu dụng của móng chữ nhật, Hình 2b
Với móng chữ nhật có kích thước BxL, có độ lệch tâm e1 = M1 / FV và

a=

3M B
−
FV 2

(6);

P2 =

e2 = M 2 / FV (M1, M2, Fv lần lượt là mô men theo phương 1, 2 và lực dọc
tác dụng lên móng), diện tích hiệu dụng của đáy móng (A’) được xác định
bởi hình chữ nhật lớn nhất nội tiếp hình chữ nhật ban đầu sao cho tâm
tải trọng chính là tâm của hình chữ nhật hiệu dụng. Các đặc trưng hình học
của diện tích hiệu dụng được tính như sau:
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A ' = B '× L '

(8);

L ' = L − 2e1 ; B ' = B − 2e2
(9)

giải phương trình động lực học tổng quát của hệ kết cấu công trình đã
rời rạc hoá theo phương pháp phần tử hữu hạn:

ɺɺ + CU
ɺ + KU = F(t)
MU
(14)
trong đó: M: Ma trận khối lượng nút của hệ trong hệ toạ độ tổng thể ; C:
Ma trận cản của hệ trong hệ toạ độ tổng thể ; K: Ma trận độ cứng của hệ

a)

ɺ U
ɺɺ : Các véc tơ chuyển vị, vận tốc, gia tốc
trong hệ toạ độ tổng thể ; U, U,
tại nút của hệ trong hệ toạ độ tổng thể ; F(t) :Véc tơ ngoại lực.
Kết cấu khối chân đế được rời rạc như Hình 3a. Các liên kết móng
với nền được mô tả dạng lò xo, Hình 3b. Các lò xo liên kết đặt tại các nút
của lưới phần tử hữu hạn dưới đế móng, Hình 3c.

Tải trọng tương đương

b)

c)
b)

Diện tích hiệu
dụng của
đáy móng tròn

Diện tích hiệu dụng của
đáy móng chữ nhật
Hình 2, Sơ đồ xác định diện tích hiệu dụng của đáy móng trọng lực
1.2.2. Diện tích hiệu dụng của móng tròn, Hình 2c

Với móng tròn, độ lệch tâm của tải trọng e = M / FV , diện tích hiệu dụng
của đáy móng được xác định bằng hai lần diện tích (S) của phần cung
ABC, trong trường hợp này đáy móng hiệu dụng tương đương được coi
như một hình chữ nhật

B '× L ' có cùng diện tích hiệu dụng như trên:
A ' = 2s = B ' L '
(10)

trong đó

c)
a)
Hình 3, Sơ đồ tính kết cấu liên kết mềm với nền tại đáy móng
a)Sơ đồ tổng thể; b) Liên kết lò xo tại các nút ; c) Mặt đáy móng
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(11)
1.2.3. Áp lực nền lên móng trọng lực theo API [5]
Áp lực nền lên móng (q) tính theo công thức sau [5]:

π R2

q=

1 PDB
φSB A '

(12)
trong đó: PDB: Tải trọng đứng gây nén móng; A’: Diện tích hiệu dụng
của móng; φSB: Hệ số an toàn kháng nén của móng (với móng nông
φSB=0,67)
1.2.4. Áp lực nền lên móng trọng lực theo DnV [6]
Áp lực nền lên móng trọng lực (q) tính theo công thức sau:
F
q =γf V
A'
(13)
trong đó:
FV: tải trọng đứng gây nén móng; A’: diện tích hiệu dụng
của móng;
γf: hệ số tải trọng, phụ thuộc vào loại tải trọng và có giá trị từ 0,7-1,3.
2. Tính áp lực nền dưới móng trọng lực theo phương pháp phần tử
hữu hạn
Việc tính toán áp lực nền dưới đế móng trọng lực theo phương
pháp phần tử hữu hạn được thực hiện thông qua bài toán kết cấu khối
chân đế công trình biển trọng lực làm việc đồi thời với nền bằng cách

Việc tính toán đồng thời hệ thống kết cấu khối chân đế công trình biển
trọng lực với nền theo phương pháp phần tử hữu hạn - được thực hiện
sau khi đã xác định được các đặc trưng hình học của kết cấu, xác định
được các tải trọng tác động và mô phỏng hệ thống kết cấu, nền đất theo
phương pháp phần tử hữu hạn. Thuật toán giải bài toán làm việc đồng
thời kết cấu khối chân đế công trình biển trọng lực với nền bằng chương
trình phần mềm tính toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn
gồm các bước sau:
Bước 1: Nhập sơ đồ tính (mô hình hóa các kết cấu và tải trọng theo
phương pháp phần tử hữu hạn);
Bước 2: Tính toán, xác định ứng suất của các lò xo liên kết giữ đế móng
với nền;
Bước 3: Loại bỏ các lò xo có ứng suất dương (chịu kéo);
Bước 4: Tính lặp lại bước 2 và bước 3 khi nào không còn lò xo chịu kéo
nữa.
Xác định kết quả tính toán: Sau khi bài toán lặp dừng, kết quả thu được
là ứng suất nén trong các lò xo. Để xác định áp lực nền lên móng tại một
điểm cần lấy ứng suất trong liên kết lò xo tại điểm đó chia cho diện tích
phần nền mà lò xo đó they thế. Diện tích hiệu dụng chính là phần diện
tích còn tồn tại các liên kết lò xo chịu ứng suất nén.
3.
Thí dụ áp dụng
Công trình biển trọng lực bê tông, có đế móng tròn và vuông với
các thông số hình học như trên Hình 4.
Các tác động của môi trường, tải trọng bản thân và tải trọng công nghệ
được qui về thành các lực tập trung đặt tại tâm móng: Mô men: M =
12450Tm; Lực đứng: FV = 2025T; Lực ngang: FH = 848,8T.
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20m

b)

20m

FV
M

FH

Bảng 1, Kết quả tính diện tích hiệu dụng và áp lực áp nền lên móng theo qui
phạm và theo phương pháp phần tử hữu hạn
Qui phạm
PTHH
Hệ số
Loại
Danh mục
móng
API
DnV
API/PTHH DnV/PTHH
Áp lực nền
19,62 17,09 18,32
1,07
0,93
Móng (t/m2)
vuông Diện tích hiệu
0,77
0,77
154,08 154,08 200,00
dụng (m2)
Áp lực nền
35,16 30,62 31,92
1,10
0,96
Móng (t/m2)
tròn Diện tích hiệu
85,96 85,96 130,24
0,66
0,66
dụng (m2)
4.

Kết quả ở bảng 1 cho thấy áp lực dưới đế móng tính theo
API[5]và DnV[6] là khác nhau trên cùng một bài toán. Chênh lệch của kết
quả tính áp lực nền theo API và DnV từ 13% ÷ 15%.

20m

c)

-

Hình 4, Sơ đồ công trình trọng lực bê tông
a)Sơ đồ công trình; b) Đế móng vuông; c) Đế móng hình tròn
Nền đất có độ dính hiệu dụng: 0,24kG/cm3; Góc ma sát trong hiệu dụng:
20o; Trọng lượng riêng của đất ngập nước: 2,7T/m3; Mô đun biến dạng
của đất: 456 kG/cm2; Hệ số Poisson: 0,3.
Từ các số liệu về nền trên đây, có thể xác định được độ cứng của các liên
kết lò xo theo [2],[5],[6]. Bài báo này sử dụng công thức tính gần đúng
trong [1], xác định hệ số nền k với các giá trị B = 20m, Eo = 456kG/cm2 và
µ = 0,3

k=

Eo
456
=
= 0, 25kG / cm3
B (1 − µ 2 ) 2000 × (1 − 0,32 )

Diện tích hiệu dụng của các đế móng và áp lực nền dưới đế
móng được xác định theo các tiêu chuẩn [5],[6] và được thực hiện theo
phương pháp phần tử hữu hạn nhờ chương trình SAP2000. Các kết quả
tính toán theo hai phương pháp được minh họa dưới dạng hình và tổng
hợp ở bảng 1 dưới đây.

L'=20m

L '=13.27m

B'=6.48m.

B'=7.704

e=6.148m

e=6.148m

Hình 5, Kết quả tính diện tích hiệu dụng của đáy móng hình vuông và tròn
theo tiêu chuẩn API và DnV
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Kết luận

-

a)
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Kết quả tính diện tích hiệu dụng tính theo phần tử hữu hạn khác
khá xa so với so với tính theo qui phạm. Điều này có thể dễ dàng lỹ giải
vì trong mọi trường hợp, các tính toán theo quy phạm đều đã chấp nhận
một hệ số an toàn . Chênh lệch giữa kết quả tính áp lực nền theo phần
tử hữu hạn so với kết quả tính theo tiêu chuẩn API và DnV từ 45% đến
10% là chấp nhận được.

-

Kết quả nghiên cứu của bài báo này là một gợi ý quan trọng cho
những kỹ sư thiết kế khi sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xác
định áp lực dưới đế móng hình dạng bất kỳ. Nếu dùng phương pháp
phần tử hữu hạn để xác định áp lực nền dưới đế móng trọng lực mà cần
so sánh với các tiêu chuẩn [5],[6] thì có thể tham khảo các nghiên cứu
của mục 6.3 này.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Văn Khoa, 2003. Tính toán nền móng của công trình biển trọng lực. Luận văn thạc sĩ kỹ
thuật, người hướng dẫn: Đinh Quang Cường.
2. Đinh Quang Cường, 2016. Thiết kế công trình biển trọng lực bê tông, Nhà xuất bản Xây dựng,
Hà Nội, 11/2016.
3. R.Withlow, Cơ học đất, Người dịch Nguyễn Uyên và Trịnh Văn Cương - Đại học Thuỷ lợi, Nhà
xuất bản Giáo dục.
4. Dawson T.H, 1983, Offshore Structural Engineering, USA.
5. API-RP-2A-WSD, (1993)& 21th Edition. Recommended Practice for Planning, Designing and
Constructing Fixed Offshore Platforms–Working stress Design.
6. DnV-1993&2014, Ruler for Classification of Fixed Offshore Platforms, Hovik, Norway.
7. SAP2000, 2002, 2014, Analysis Reference Manual, Computers and Structures Inc., Berkeley,
California.

