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TÓM T�T. Trong bài báo này tác gi� s� d�ng ph��ng pháp ph�n t� h�u h�n (Plaxis 3D) �� phân tích �ng x� c�a bè và c�c 
cho m�t d� án, ���c thi�t k� theo ph��ng án móng bè c�c trong t�ng ��a ch�t cát ch�t v�a ��n ch�t t�i thành ph� H� Chí 
Minh. Các tr��ng h�p phân tích bao g�m: Móng bè c�c không xem xét �nh h��ng c�a t��ng vây, móng bè c�c có xem xét 
�nh h��ng c�a t��ng vây v�i �� c�ng liên k�t gi�a bè và t��ng vây khác nhau. K�t qu� cho th�y r�ng: chuy�n v� bè gi�m 
12%, ph�n l�c ��u c�c gi�m 18% khi xét ��n �nh h��ng c�a t��ng vây. �� c�ng liên k�t gi�a bè và t��ng vây không �nh 
h��ng �áng k� ��n �� lún t�i tâm móng, moment và s� thay ��i n�i l�c trong c�c.  

T� KHOÁ. t��ng vây, móng bè c�c, �nh h��ng ��n n�i l�c bè, ph�n l�c ��u c�c.  

ABSTRACT. In this study, a finite element method (Plaxis 3D) was employed to analyze the behavior of piled raft foundation 
for a actual project in which the piled raft was opted for foundation design solution. The raft was in the medium dense sand 
layer of Ho Chi Minh City geological stratum. Different cases were investigated with respect to the variable stiffness of the 
connected plate between raft and diaphragm. The zero stiffness should refer to the analysis case without the influence of the 
diaphragm wall on the behavior of piled raft foundation. The results showed that the settlement of the raft and the axial force 
of piles were reduced by 12% and 18% respectively considering the influence of the diaphragm wall. Moreover the stiffness 
of connected plate did not significantly affect the settlement and moment of raft and axial force of pile at the raft center.  

KEYWORDS. diaphragm wall, pile raft foundation, influence on the bending moment, axial load of pile.  

1. GI�I THI�U   

Ngày nay t�c �� phát tri�n �ô th� hóa ngày càng nhanh, do 
�ó ngày càng nhi�u công trình nhà cao t�ng ���c xây d�ng 
�� ph�c v� cho nhu c�u nhà �, trung tâm th��ng m�i, v�n 
phòng…công trình càng cao thì chi phí dành cho các ph��ng 
án móng càng l�n �� ��m b�o �� kh� n�ng ch�u l�c cho công 
trình. Ph��ng án móng bè c�c là ph��ng án ���c s� d�ng 
cho nhi�u công trình l�n trên th� gi�i nh�: Euro Tower 
(148.5m), Dresdener (166.7m), Commerz Bank (108.5m), 
Westend (208m), Deutsche Bank (92.5m), Main Tower 
(205m), BFG Bank (186m), Messertum (256.5m), City Bank 
(55m). �u �i�m c�a móng bè c�c là kh� n�ng ch�u t�i tr�ng 
l�n, ti�t ki�m chi phí h�n so v�i ph��ng án móng c�c ho�c 
là móng bè thông th��ng. Trên th� gi�i nói chung và Vi�t 
Nam nói riêng �ã có r�t nhi�u nghiên c�u v� móng bè c�c 
[1-5]. Tuy nhiên nh�ng nghiên c�u này ch� y�u t�p trung 
vào các ph��ng pháp phân tích n�i l�c, tính toán và thi�t k� 
móng bè, ch�a xem xét các y�u t� �nh h��ng ��n n�i l�c bè 
và c�c nh� s� làm vi�c chung h� t�ng h�m v�i móng bè c�c 
ho�c t��ng vây ��n móng bè c�c.  

Vì v�y, trong bài báo này, tác gi� t�p trung phân tích khía 
c�nh �nh h��ng c�a t��ng vây ��n n�i l�c, chuy�n v�, �� lún 
c�a c�c và bè. Nghiên c�u này s� �em ��n cái nhìn m�i v� 
m�c �� �nh h��ng t��ng vây ��n móng bè c�c khi làm vi�c 
��ng th�i �úng v�i th�c t�. Ngoài ra m�t tr��ng h�p thi�t k� 
móng bè c�c c� th� ���c xem xét là tài li�u tham kh�o cho 
k� s� trong th�c hành thi�t k�t móng bè c�c. Ph�n m�m 
Plaxis 3D 2017 ���c s� d�ng trong phân tích này.  

 
 
 
 

2. T�NG QUAN V� MÓNG BÈ C�C  

Móng bè c�c là m�t lo�i móng c�c, cho phép phát huy 
���c t�i �a kh� n�ng ch�u l�c c�a c�c và t�n d�ng ���c m�t 
ph�n s�c ch�u t�i c�a n�n ��t d��i �áy bè. Móng bè c�c còn 
���c g�i là móng bè trên n�n c�c. Móng bè c�c có r�t nhi�u 
�u �i�m so v�i các lo�i móng khác, nh� t�n d�ng ���c s� 
làm vi�c c�a ��t n�n, phát huy t�i �a s�c ch�u t�i c�c, ch�u 
���c t�i tr�ng l�n, �� c�ng l�n, không gian t� do thông 
thoáng thu�n l�i cho vi�c b� trí t�ng h�m, liên k�t gi�a bè và 
k�t c�u ch�u l�c bên trên nh� vách, c�t có �� c�ng l�n phù 

h�p v�i s� �� làm vi�c c�a công trình�  
Móng bè c�c c�u t�o g�m hai ph�n: bè và các c�c. Bè có 

nhi�m v� liên k�t và phân ph�i t�i tr�ng t� chân c�t cho các 
c�c, ��ng th�i truy�n m�t ph�n t�i tr�ng xu�ng ��t n�n t�i v� 
trí ti�p xúc gi�a �áy bè và ��t n�n. Bè có th� làm d�ng b�n 
ph�ng ho�c b�n d�m nh�m t�ng �� c�ng ch�ng u�n. Các c�c 
làm nhi�m v� truy�n t�i tr�ng xu�ng n�n ��t thông qua ma 
sát hông và s�c kháng m�i c�a c�c. Có th� b� trí c�c trong 
�ài thành nhóm hay riêng r�, b� trí theo hàng hay b� trí b�t 
k� tu� thu�c vào m�c �ích c�a ng��i thi�t k�, nh�m �i�u 
ch�nh lún không ��u, gi�m áp l�c lên n�n � �áy bè hay gi�m 
n�i l�c trong bè. Cách b� trí c�c trong �ài th��ng theo 
nguyên t�c tr�ng tâm nhóm c�c trùng ho�c g�n v�i tr�ng tâm 
t�i tr�ng công trình. Gi�i pháp này có �u �i�m là t�i tr�ng 
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xu�ng c�c ���c phân b� h�p lí h�n, tính làm vi�c t�ng th� 
c�a nhóm c�c t�t h�n so v�i ph��ng án móng c�c.  

Quan �i�m thi�t k� c�c và bè làm vi�c ��ng th�i. Theo 
quan �i�m này, h� k�t c�u móng �ài - c�c ��ng th�i làm vi�c 
v�i ��t n�n theo m�t th� th�ng nh�t, xét ��n ��y �� s� t��ng 
tác gi�a các y�u t� ��t-bè-c�c. Trong quan �i�m này, các c�c 
ngoài tác d�ng gi�m lún cho công trình, còn phát huy h�t 
���c kh� n�ng ch�u t�i, do �ó c�n ít c�c h�n, chi�u dài c�c 
nh� h�n. Khi c�c �ã phát huy h�t kh� n�ng ch�u t�i, thì m�t 
ph�n t�i tr�ng còn l�i s� do ph�n bè ch�u và làm vi�c nh� 
móng bè trên n�n t� nhiên.Vì v�y �� lún c�a bè trong tr��ng 
h�p này l�n h�n so v�i quan �i�m c�c ch�u t�i hoàn toàn. 
Nh�ng xét v� m�t t�ng th�, ph��ng án móng bè c�c v�n ��m 
b�o n�m trong gi�i h�n �� lún cho phép v�i m�t h� s� an 
toàn h�p lý. Do �ó quan �i�m tính toán này cho hi�u qu� 
kinh t� t�t h�n so v�i quan �i�m c�c ch�u hoàn toàn. Tuy 
nhiên quá trình tính toán c�n s� d�ng các mô hình ph�c t�p 
h�n, do �ó hi�n nay quan �i�m này ch�a ���c ph� bi�n r�ng 
rãi. 
 

3. PH��NG ÁN MÓNG BÈ C�C TRÊN N�N CÁT 
CH�T V�A  

D� án thi�t k� móng bè c�c ���c xem xét trong nghiên 
c�u này là d� án t�a l�c t�i Qu�n 1 Thành ph� H� Chí Minh, 
v�i quy mô 4 t�ng h�m, móng bè c�c ���c thi�t k� v�i c�c 
có ���ng kính 1500mm khu v�c lõi và 1200mm khu v�c 
biên, chi�u dày bè là 3m, chi�u sâu ��t móng -18m so v�i 
m�t ��t t� nhiên, móng bè ���c ��t trên n�n cát ch�t v�a có 
ch� s� SPT trung bình là: 17. K�t c�u t��ng vây dày 800mm 
có chi�u dài 40m t� m�t ��t t� nhiên. Thi�t k� th�c t� không 
xem xét �nh h��ng c�a t��ng vây ��n móng bè c�c nh� Hình 
1. Hình 1 th� hi�n m�t b�ng và m�t c�t chi ti�t ph��ng án 
móng bè c�c và m�t c�t xem xét trong nghiên c�u này. S�c 
ch�u t�i thi�t k� c�c D1500 là 1800T và D1200 là 1000T. 

H�nh 1. M�t b�ng, m�t c�t móng bè c�c và m�t c�t xem xét 
gi�a bè 

��a ch�t khu v�c công trình ���c tóm t�t nh� Hình 2, bao 
g�m 7 l�p chính, bè ���c ��t vào l�p cát s� 2, ch�t v�a. M�i 
c�c D1500 ���c c�m vào l�p ��t s� 7 cát pha tr�ng thái r�t 
ch�t và c�c D1200 ���c c�m vào l�p ��t s� 6 sét tr�ng thái 
c�ng. M�t c�t xem xét gi�a bè c�ng ���c th� hi�n trong Hình 
1. 

H�nh 2. M�t c�t ��a ch�t khu v�c 

 

4. PHÂN TÍCH �NH H��NG T��NG VÂY ��N 
MÓNG BÈ C�C  

4.1 Thông s� ��a ch�t 

Ph�n m�m Plaxis 3D 2017 ���c s� d�ng �� ph�c v� cho 
m�c �ích phân tích. Mô hình HS ���c l�a ch�n �� phân tích 
�ng x� c�a các l�p ��t. Thông s� mô hình HS ���c xác ��nh 
t� thí nghi�m trong phòng CD, CU, OED, DS và thí nghi�m 
hi�n tr��ng theo ph��ng pháp bán kinh nghi�m nh�: VST, 
SPT. 

��i v�i ��t dính, trong tr��ng h�p không có thí nghi�m 3 
tr�c CD ho�c CU, s� d�ng phân tích �ng su�t t�ng 
(Undrained B trong Plaxis) v�i �u=0, s�c ch�ng c�t không 
thoát n��c cu=Su ���c xác ��nh t� thí nghi�m hi�n tr��ng 
ho�c thí nghi�m trong phòng. Giá tr� �� c�ng E50 ���c l�y 
theo giá tr� Su. 

V�i ��t r�i, s� d�ng phân tích �ng x� Drained không phát 
sinh áp l�c n��c l� r�ng th�ng d�. Thông s� s�c ch�ng c�t 
l�y t� thí nghi�m DS ho�c t��ng quan v�i N, giá tr� �� c�ng 
E50 l�y theo N. Ch� s� SPT (N) t� thí nghi�m hi�n tr��ng 
���c s� d�ng r�ng rãi trong l�nh v�c thi�t k� n�n móng �i�n 
hình nh� vi�n ki�n trúc Nh�t B�n trong công th�c tính s�c 
ch�u t�i c�c. Giá tr� E50 có th� ���c ��c tính t� các t��ng 
quan th�c nghi�m b�ng cách s� d�ng t��ng quan v�i giá tr� 
N. Hsiung �ã �� xu�t m�t m�i t��ng quan E50=2000N. 
Stroud trình bày m�i quan h� gi�a giá tr� E50 và N b�ng cách 
thu th�p d� li�u t� các lo�i ��t khác nhau, và ông �� ngh� 
r�ng E50 gi�m khi bi�n d�ng gi�m. Vi�n Ki�n trúc Nh�t B�n 
khuy�n cáo s� d�ng E= 2800N. Thông s� ��a ch�t ���c th� 
hi�n B�ng 1. 
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B�ng 1. B�ng thông s� ��a ch�t s� d�ng cho phân tích 

 

 

4.2 Các tr��ng h�p phân tích 

Th�c t� �� c�ng c�a ti�t di�n liên k�t gi�a móng bè và 
t��ng vây không th� xác ��nh m�t cách chính xác b�i vì liên 
k�t thép gi�a móng bè và t��ng vây là khoan c�y ho�c là 
thép ch� và bê tông không ���c �� toàn kh�i. Do �ó, khi 
xem xét �nh h��ng c�a t��ng vây ��n móng bè c�c, n�u xem 
liên k�t trên là lý t��ng �� c�ng ��t 100% ti�t di�n là không 
phù h�p v�i làm vi�c th�c t�. M�c khác vi�c xác ��nh chính 
xác �� c�ng t�i v� trí này là không th�. Vì v�y �� làm rõ m�c 
�� �nh h��ng c�a �� c�ng t�i v� trí liên k�t gi�a móng bè và 
t��ng vây ��n s� làm vi�c chung c�a c� h�, tác gi� thay ��i 
�� c�ng trong mô hình 3D b�ng cách gi�m ti�t di�n ngay t�i 
v� trí liên k�t c� th� trong hình 3. Tr��ng h�p 2 (TH2) ��n 
tr��ng h�p 7 (TH7) �� c�ng liên k�t thay ��i t� b� dày liên 
k�t 0.5m ��n liên k�t hoàn toàn 3.0m v�i bè. 

Ngoài ra tr��ng h�p bè không liên k�t v�i t��ng vây 
(TH01) c�ng ���c xem xét �� �ánh giá và so sánh v�i tr��ng 
h�p bè ��n l� không có t��ng vây (TH00). Các tr��ng h�p 

nghiên c�u ���c th� hi�n � Hình 3. K�t qu� phân tích ���c 
th� hi�n trong M�c 4.3 và M�c 4.5 

 

 
 

H�nh 3. Các tr��ng h�p kh�o sát 

4.3 Mô hình móng bè c�c 

Móng bè c�c, t��ng vây và sàn h�m ���c mô hình b�ng 
ph�n m�m Plaxis 3D 2017. Ph�n t� Plate ���c s� d�ng cho 
k�t c�u ch�u u�n nh� t��ng vây, sàn h�m và bè. S� d�ng 
ph�n t� Embedded pile cho c�c, thông s� v�t li�u ��u vào 
���c th� hi�n nh� trong B�ng 2. Mô hình chia l��i ���c th� 
hi�n � Hình 4 và Hình 5 mô t� k�t c�u bao g�m: c�c, bè, 
t��ng vây, sàn h�m trong mô hình tính toán. T�i tr�ng t�i 
chân c�t bao g�m: l�c d�c N và moment M t� mô hình Etabs 
2017 ���c nh�p tr�c ti�p theo �úng v� trí chân c�t trong mô 
hình Plaxis 3D nh� Hình 6. 

B�ng 2. B�ng thông s� v�t li�u k�t c�u 
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H�nh 4. Mô hình Plaxis 3D 2017 

 

H�nh 5. Mô hình s� làm vi�c chung móng bè c�c và t��ng vây 

 
H�nh 6. Mô hình t�i tr�ng: l�c d�c N và moment M tác d�ng t�i v� 

trí chân c�t 

4.4 K�t qu� phân tích 

a. �� lún và moment bè 

K�t qu� �� lún bè tr��ng h�p móng bè làm vi�c ��n l� 
TH00 và tr��ng h�p móng bè có xét ��n �nh h��ng t��ng 
vây TH01 t��ng �ng là 42.4mm và 37.26mm. Giá tr� �� lún 
này cho th�y �nh h��ng c�a t��ng vây làm gi�m �� lún bè 
12%. Hình 7 và Hình 8 th� hi�n �� lún c�a bè TH00 và TH01, 
có th� th�y r�ng khi xem xét �nh h��ng c�a t��ng vây ��n 
s� làm vi�c c�a móng bè c�c thì s� phân ph�i �� lún bè tr� 

nên ��u h�n, vùng bi�n d�ng l�n t�i tâm móng thu nh� l�i. 
Hình 9 th� hi�n k�t qu� �� lún móng bè c�c qua m�t c�t 
ngang ti�t di�n công trình cho TH01. 

 

H�nh 7. �� lún bè TH00 

 
H�nh 8. �� lún bè TH01 

 

H�nh 9. M�t c�t �� lún bè TH01 

�� lún t�i m�t c�t xem xét c�a các tr��ng h�p còn l�i TH02-
TH07 ���c t�ng h�p và so sánh � Hình 10 và Hình 11. K�t 
qu� cho th�y r�ng �� c�ng liên k�t gi�a bè và t��ng vây không 
�nh h��ng ��n �� lún t�i v� trí b�ng c�a bè, khi �� c�ng t�ng 
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t� b� dày liên k�t 0.5m ��n 3.0m và c� tr��ng h�p 0.0m 
(TH01) �� lún không thay ��i quá nhi�u. Xu h��ng này c�ng 
x�y ra t��ng t� cho �� lún � v� trí biên c�a bè. TH00 �� lún 
31.3mm TH01 �� lún 26.4mm gi�m 7%. T� TH02 ��n TH07 
�� lún t�i biên c�a bè ch� gi�m thêm nh� h�n 2% so v�i TH01. 
Vì v�y, có th� nói r�ng khi xem xét �nh h��ng t��ng vây ��n 
s� làm vi�c c�a móng bè c�c. �� lún bè gi�m t� 7%-12% và 
�� c�ng liên k�t bè và t��ng vây không �nh ��n �� lún c�a bè. 

 
H�nh 10. T�ng h�p �� lún bè c�a các tr��ng h�p t�i m�t c�t 

 

H�nh 11. So sánh �� lún bè t�i tâm móng và biên móng 

��i v�i moment trong bè, Hình 12 và Hình 13 th� hi�n 
m�t c�t moment tr��ng h�p bè không có liên k�t v�i t��ng 
vây TH01 và bè có liên k�t 100% ti�t v�i t��ng vây TH07. 
K�t qu� cho th�y r�ng moment t�i v� trí b�ng t�ng lên và có 
thêm moment g�i � v� trí biên c�a bè. �i�u này có th� ���c 
gi�i thích m�t cách ��n gi�n nh� sau: khi bè có liên k�t v�i 
t��ng vây s� �� làm vi�c c�a bè chuy�n t� 2 ��u biên t� do 
sang 2 ��u biên có liên k�t c�ng, l�c d�c N tác d�ng t�i v� trí 
các chân c�t phân ph�i cho bè nhi�u h�n và gi�m phân ph�i 
cho c�c. Lúc này bè s� ch�i u�n nhi�u h�n so v�i tr��ng h�p 
2 ��u biên t� do. Ngoài ra, vì có liên k�t c�ng t�i biên nên s� 
xu�t hi�n moment g�i. 

 

H�nh 12. Moment bè TH01 (không có liên k�t v�i t��ng vây) 

 

H�nh 13. Moment bè TH07 (liên k�t hoàn toàn v�i t��ng vây) 

�� �ánh giá s� thay ��i n�i l�c trong bè khi có �nh h��ng 
c�a t��ng vây, k�t qu� moment t�i m�t c�t xem xét ���c th� 
hi�n � Hình 14 và Hình 15. K�t qu� so sánh cho th�y r�ng: 
Trong tr��ng h�p không có t��ng vây TH00 và tr��ng h�p 
có t��ng vây nh�ng t��ng vây không liên k�t v�i bè TH01, 
n�i l�c móng bè t�i v� trí b�ng và biên móng không thay ��i. 
Vì v�y có th� nói r�ng t��ng vây không �nh h��ng �áng k� 
��n n�i l�c móng bè trong tr��ng h�p không có liên k�t gi�a 
bè và t��ng vây. Tuy nhiên, trong tr��ng h�p có liên k�t gi�a 
bè và t��ng vây, có s� thay ��i �áng k� v� moment b�ng và 
g�i so v�i tr��ng h�p không có liên k�t, c� th�: moment b�ng 
t�ng 17% khi xem xét liên k�t và moment g�i t�i biên có �� 
l�n b�ng 20% �� l�n moment t�i b�ng. Trong tr��ng h�p 
này �� c�ng liên k�t không làm thay ��i �� l�n moment t�i 
v� trí b�ng, khi �� c�ng liên k�t t�ng t� 0.5m (TH02) lên 3m 
(TH07). Nó ch� �nh h��ng ��n moment t�i g�i t�ng t� 
261kNm TH02 lên 1591 kNm TH07. 

 

H�nh 14. Moment bè t�i m�t c�t xem xét c�a các tr��ng h�p 

 

H�nh 15. So sánh moment c�a bè t�i tâm móng và biên móng  
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H�nh 16. S� thay ��i n�i l�c và �� lún t�i tâm móng c�a các 
tr��ng h�p so v�i tr��ng h�p không có �nh h��ng c�a t��ng vây 

b. Ph�n l�c ��u c�c 

�� �ánh giá m�c �� �nh h��ng c�a t��ng vây và �� c�ng 
liên k�t gi�a t��ng vây v�i bè ��n ph�n l�c ��u c�c, c�c � 
v� trí gi�a bè và c�c v� trí biên t�i m�t c�t xem xét ���c l�a 
ch�n �� so sánh. Hình 17 k�t qu� tính toán ph�n l�c ��u c�c 
tr��ng h�p bè t� do không có t��ng vây TH00 c�a m�t c�t 
xem xét. Ph�n l�c ��u c�c l�n nh�t là 16400kN cho v� trí c�c 
gi�a. K�t qu� t�ng h�p ph�n l�c ��u c�c v� trí gi�a và v� trí 
biên c�a t�t c� các tr��ng h�p ���c th� hi�n trong Hình 18. 
Hình 19 bi�u �� so sánh k�t qu� ph�n l�c ��u c�c c�a các 
tr��ng h�p TH01-TH07 v�i tr��ng h�p không có t��ng vây 
TH00. K�t qu� cho th�y r�ng khi có xem xét �nh h��ng c�a 
t��ng vây ��n n�i l�c c�c trong bè thì c�c v� trí gi�a gi�m 
18% so v�i tr��ng h�p không có t��ng vây và �� c�ng liên 
k�t gi�a bè và t��ng vây không �nh h��ng ��n ph�n l�c ��u 
c�c, c� th� khi �� c�ng liên k�t t�ng t� 0.5m (TH02) ��n 3m 
(TH07) và k� c� không có liên k�t 0.0m TH01 thì ph�n l�c 
��u c�c thay ��i r�t nh� 13460kN (TH01) 13430kN (TH02) 
và 13160 (TH07), s� thay ��i nh� h�n 2%.  

 

H�nh 17. Ph�n l�c ��u c�c TH00 

��i v�i các c�c � v� trí biên, ph�n l�c ��u c�c gi�m �áng 
k�, �i�u này c�ng có th� gi�i thích m�t cách d� dàng vì khi 
có liên k�t bè và t��ng vây thì t��ng vây s� tham gia ch�u t�i 

��ng, gi�m s�c ch�u t�i cho các c�c biên �i r�t l�n. C� th� 
nh� sau: Tr��ng h�p có xem xét �nh h��ng c�a t��ng vây 
��n ph�n l�c ��u c�c (TH01) gi�m 30% so v�i tr��ng h�p 
không có t��ng vây (TH00). Và liên k�t t��ng vây v�i bè 
làm gi�m 60% (TH02-TH07) ph�n l�c ��u c�c so v�i không 
có t��ng vây (TH00) và gi�m 30% so v�i có t��ng vây 
nh�ng không có liên k�t (TH01). Tuy nhiên c�ng có th� th�y 
r�ng �� c�ng liên k�t không �nh nhi�u ��n ph�n l�c ��u c�c 
biên, t� TH02 liên k�t dày 0.5m ��n TH07 liên k�t dày 3.0m 
ph�n l�c c�c biên không thay ��i 3019kN (TH03) và 3070kN 
(TH07). 

 

H�nh 18. So sánh ph�n l�c ��u c�c t�i tâm móng và biên móng 

 

H�nh 19. S� thay ��i ph�n l�c ��u c�c � v� trí c�c gi�a �ài và c�c 
biên �ài móng bè 

5. K�T LU�N 

Qua quá trình phân tích tác gi� rút ra m�t s� k�t lu�n v� 
�nh h��ng c�a t��ng vây ��n móng bè c�c nh� sau: 

�� lún móng bè c�c gi�m 7%-12% khi xem xét �nh h��ng 
c�a t��ng vây. �� c�ng liên k�t bè và t��ng vây không �nh 
h��ng �áng k� ��n vi�c gi�m �� lún c�a bè.  

Trong tr��ng h�p 2 ��u biên móng bè c�c t� do, t��ng 
vây không �nh h��ng ��n moment c�a bè, dù có hay không 
có t��ng vây thì moment b�ng c�a bè là nh� nhau. Trong 
tr��ng h�p 2 ��u biên móng bè c�c có liên k�t v�i t��ng vây, 
moment b�ng c�a bè t�ng 17% và xu�t hi�n thêm moment 
g�i có �� l�n b�ng 20% moment b�ng. 

�nh h��ng t��ng vây làm gi�m 18% ph�n l�c ��u c�c v� 
trí c�c gi�a bè. C�c biên gi�m 30% khi bè không liên k�t v�i 
t��ng vây và gi�m 60% khi bè có liên k�t v�i t��ng vây. 

Liên k�t bè v�i t��ng vây ch� �nh h��ng ��n moment v� 
trí biên bè, ph�n l�c ��u c�c t�i v� trí biên. Liên k�t làm gi�m 
30% ph�n l�c ��u c�c so v�i tr��ng h�p không có liên k�t 

�� c�ng liên k�t gi�a bè và t��ng vây không �nh h��ng 
��n: ph�n l�c ��u c�c t�i v� trí gi�a bè, moment t�i v� trí b�ng 
bè, �� lún t�i tâm bè. �� c�ng liên k�t này ch� �nh h��ng 
��n moment g�i � v� trí biên bè. 
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