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TÓM T�T. D��i tác d�ng c�a t�i tr�ng, các c�c và ��t n�n b� lún xu�ng. Vì bè có �� c�ng h�u h�n, s� lún xu�ng không 
��u gi�a các c�c và ��t n�n d��i �áy bè s� gây ra các �ng su�t ph� thêm trong bè, làm thay ��i tr�ng thái �ng su�t, bi�n d�ng 
trong bè. K�t qu� là s� phân ph�i l�i t�i tr�ng truy�n lên các c�c và ��t n�n � �áy bè. Bài báo này �ã phân tích các �ng x� 
c�a móng bè c�c v�i các mô hình bè và c�c khác nhau �� ��c tính �nh h��ng c�a ��t lên móng c�c. Vi�c tính toán ���c th�c 
hi�n b�i ph�n m�m Plaxis 3D Foundation. Qua phân tích �ã trình bày m�t s� k�t lu�n và khuy�n ngh� v� vi�c áp d�ng các 
ph��ng pháp tính toán nh�m ��t ���c hi�u qu� cao nh�t trong thi�t k� móng bè 

T� KHOÁ. móng c�c, móng bè 
ABSTRACT. Piles and ground soil are subsided by the effect of the payload .Because the raft foundation has finite hardness, 
the uneven subsidence between the piles and the ground on the bottom of the raft foundation will change the stress and 
deformation state in the raft foundation .As a result, a redistribution of the load transferred to the piles and the ground at the 
bottom of the raft foundation. This paper analyzed the behaviors of piled raft foundation with different models of raft and 
piles in order to estimate the influence of soil on the pile foundation. The calculation was conducted by Plaxis 3D Foundation 
program. Some conclusions and recommendations with respect to applying calculating methods to achieve the best efficiency 
in the design of the raft foundation were presented through the analysis. 
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1. GI�I THI�U 

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 thông thoáng thu�n l�i cho vi�c b� trí công n�ng 
c�a 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 s� �� làm vi�c c�a 
công trình. 

Móng bè ngày nay �ã tr� thành gi�i pháp móng h�u hi�u 
nh�t áp d�ng cho nhi�u công trình cao t�ng trên th� gi�i. 
Móng bè c�c �ã ���c �ng d�ng r�ng rãi cho r�t nhi�u công 
trình cao t�ng trên th� gi�i bao g�m 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) 

K� t� n�m 1996, Vi�t Nam b�t ��u h�i nh�p kinh t� th� 
gi�i, có r�t nhi�u công trình cao t�ng �ã và �ang ���c xây 
d�ng �i�n hình nh�: Keangnam Hanoi Landmark Tower 
(336m), Bitexco Financial Tower (269m), Saigon M&C 
Tower (195.3m), Novotel  Sông Hàn (155m),... Gi�i pháp 
móng bè c�c ���c �� c�p nhi�u không ch� trong các công 
trình nghiên c�u khoa h�c mà còn ���c gi�i các nhà ��u t�, 
nhà th�u, ��n v� t� v�n �� ngh� áp d�ng. Vi�c áp d�ng gi�i 
pháp này � Vi�t Nam trong th�c t� còn r�t dè d�t, do có r�t 
ít công trình nghiên c�u trong n��c quan tâm ��n. Nh�m 
t�o ���c cái nhìn t�ng quan cho vi�c áp d�ng các ph��ng 
pháp tính toán c�ng nh� cân nh�c l�a ch�n các ph��ng 
pháp tính phù h�p v�i các giai �o�n thi�t k�. �� tài: 

“Nghiên c�u �� xu�t ph��ng pháp tính toán thi�t k� móng 
bè trên n�n c�c” ���c �� xu�t.  

2. N�I DUNG 

2.1 Th�c hi�n tính toán mô hình móng bè gi� ��nh 

 

Hình 1. M�t b�ng và m�t c�t móng bè gi� ��nh 

Poulos (2001) [1-2] �ã có s� so sánh v� các k�t qu� t� 

các ph��ng pháp tính cho m�t tr��ng h�p móng bè gi� ��nh� 
Chi ti�t v� mô hình móng bè gi� ��nh ���c th� hi�n � Hình 
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1. Bè c�c có kích th��c 10m x 6 m dày 0.5 m. S� l��ng c�c 
d��i bè là 9 c�c, ch�u t�i tr�ng t�p trung (t��ng �ng v�i t�i 
tr�ng t� c�t truy�n xu�ng móng). C�c có ���ng kính là 0.5 
m, chi�u dài 10 m. T�ng t�i tr�ng tác d�ng lên bè c�c là 
12MN, P1 = 1MN, P2 = 2MN. C�c và bè s� d�ng v�t li�u bê 
tông c�t thép. 

B�ng 1. Thông s� v�t li�u c�a mô hình 

Thông s� 
Ký 

hi�u 

Lo�i v�t li�u 
��n 

v� ��t n�n Bê tông 

Kh�i l��ng ��n 
v� ��t trên m�c 

n��c ng�m 
�unsat 18 25 kN/m3 

Kh�i l��ng ��n 
v� ��t d��i m�c 

n��c ng�m 
�sat 18 

 
- 

kN/m3 

Mô�un �àn h�i E 20.000 30.000.000 kN/m2 

H� s� Poisson n 0.3 0.2 _ 

2.1.1 Th�c hi�n tính toán b�ng mô hình b�n trên lò xo 
(c�c ch�u l�c hoàn toàn) 

 

 

Hình 2. Mô hình b�n lò xo v�i s� tr� giúp c�a ph�n m�m safe 

Trong �ó giá tr� �� c�ng c�a lò xo c�c ���c tính toán d�a 
trên công th�c gi�i tích c�a Randolph & Wroth (1978) [3-
4]  
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 (2.1) 

Trong �ó : 
wt – chuy�n v� ��u c�c 
Pt– l�c tác d�ng t�i ��u c�c (l�y b�ng 

l�c ��n v�) 
 L- chi�u dài c�c 
  - h� s� possion’s 
 Gs- Shear modulus of soil 
 ro- bán kính c�c 

Giá tr� �� c�ng tính toán có giá tr� là 115920 (kN/m).  
K�t qu� ph�n l�c và chuy�n v� c�a móng bè c�c ��u c�c. 

Chuy�n v� l�n nh�t � tâm bè, kho�ng 16 mm. 

 
Hình 3. Ph�n l�c ��u c�c 

 

Hình 4. Chuy�n v� c�a móng bè c�c 

2.1.2 Th�c hi�n tính toán b�ng mô hình b�n trên lò xo 

(c�c và bè cùng ch�u) 

 Mô hình b�n trên lò xo c�c và bè ���c th�c hi�n và th� 

hi�n � Hình 5. 

 

Hình 5. Mô hình b�n lò xo v�i s� tr� giúp c�a ph�n m�m safe 

  Trong �ó giá tr� �� c�ng lò xo n�n � biên s� b�ng n�a 
lò xo n�n � tâm và �� c�ng lò xo n�n � góc b�ng m�t ph�n 
t� lò xo n�n � tâm.  

4

1
s o

z

G r
C


=


                       (2.2) 

 - h� s� possion’s 
Gs- Shear modulus of soil 
ro- bán kính c�c 

Giá tr� �� c�ng lò xo n�n ���c tính toán l�n l��t là  
  � tâm : Cz = 24850 (kN/m) 
       � biên : Cz = 12425 (kN/m) 
  � góc : Cz = 6213(kN/m) 

Giá tr� ph�n l�c ��u c�c và ph�n l�c n�n ���c th� hi�n 
� Hình 6. Giá tr� chuy�n v� c�a móng bè ���c th� hi�n � 
Hình 7. Giá tr� chuy�n v� l�n nh�t � tâm, kho�ng 7mm. 
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Hình 6. K�t qu� ph�n l�c ��u c�c và ph�n l�c n�n 

 

 

Hình 7. Chuy�n v� c�a bè 

2.1.3 Th�c hi�n tính toán b�ng mô hình b�n trên lò xo 
(c�c và bè cùng ch�u, lò xo d�c thân c�c) 

  

Hình 8. Mô hình b�n lò xo v�i s� tr� giúp c�a ph�n m�m etabs 

Hình 9. K�t qu� ph�n l�c d�c thân c�c 

Mô hình b�n trên lò xo bè và c�c betong v�i lò xo d�c 
thân c�c ���c th�c hi�n và th� hi�n � Hình 8. K�t qu� n�i 
l�c d�c thân c�c ���c th� hi�n � Hình 4.  

2.1.4 Th�c hi�n tính toán b�ng ph��ng pháp ph�n t� 
h�u h�n 3D v�i s� tr� giúp c�a ph�n m�m th��ng m�i 
Plaxis 3D Foundation 

 V�i s� tr� giúp c�a ph�n m�m th��ng m�i Plaxis 3D 
Foundation, mô hình tính toán b�ng ph��ng pháp ph�n t� 
h�u h�n 3D ���c xây d�ng và th� hi�n   

 

Hình 10. Mô hình 3D Finite element (Plaxis 3D Foundation) 

 Sau khi xây d�ng mô hình, các giai �o�n phân tích ���c 
ti�p t�c thi�t l�p bao g�m:  
 Giai �o�n 1: Tính toán �ng su�t do tr�ng l��ng b�n 
thân. 
 Giai �o�n 2: Phân tích s� thay ��i �ng su�t trong n�n 
b�i quá trình thi công móng và c�c. 
 Giai �o�n 3: Phân tích s� làm vi�c c�a móng bè c�c sau 
khi ch�u t�i tr�ng.  
K�t qu� chuy�n v� ��ng c�a móng 
Móng ��t chuy�n v� l�n nh�t � v� trí tâm móng, phù h�p v�i 
tr�ng thái ��t t�i tr�ng l�n nh�t � gi�a móng v�i P2= 2P1 = 
2 MN. Giá tr� l�n nh�t c�a chuy�n v� ��ng là 34.5 mm. 

  

A

A

 

Hình 11. Bi�u �� chuy�n v� c�a móng 
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Bên c�nh �ó �� lún c�a bè � hai v� trí ��t t�i tr�ng � biên 
và � tâm. Giá tr� �� lún � v� trí ��t l�c t�i biên là 27.8mm. 
Do �ó, �� lún l�ch ghi nh�n ���c kho�ng 6.7 mm.  

Uy=34.5 mm

Uy=27.8 mm

 

Hình 12. K�t qu� �� lún l�ch c�a móng 

Py = -1236 kN

Py = -990 kN

Py = -1236 kN

Py = -922 kN

Py = -796 kN

Py = -922 kN

Py = -922 kN

Py = -796 kN
Py = -922 kN

 

Hình 13. K�t qu� l�c d�c trong c�c 

 T� k�t qu� phân tích, cho th�y ph�n l�c ��i x�ng qua 
tâm móng. � m�t hàng c�c, v�i cùng m�t t�i tr�ng, ph�n 
l�c ��u c�c ��t giá trí l�n nh�t � biên và nh� nh�t � tâm. 
Giá tr� l�c d�c trong c�c l�n nh�t t�i v� trí tâm là 990 kN và 
nh� nh�t là 796 kN t�i v� trí c�c biên. 

2.1.5 So sánh k�t qu� gi�a các ph��ng pháp cho tr��ng 

h�p móng bè c�c gi� ��nh 

So sánh k�t qu� chuy�n v� l�n nh�t 

Chuy�n v� c�a mô hình 2 và 3 g�n b�ng nhau và có giá 

tr� nh� nh�t kho�ng 7 mm. Mô hình 1 có chuy�n v� là 17 

mm. Trong khi �ó mô hình 4 có chuy�n v� là 34.5 mm g�n 

b�ng v�i k�t qu� c�a ph��ng pháp tính Sinha (1997) là 39.9 

mm. D�a trên k�t qu� này có th� nh�n xét r�ng, mô hình 

1�ã không k� ��n s� làm vi�c ��ng th�i c�a các c�c và bè, 

mô hình 2 và 3  m�c dù �ã xét ��n s� làm vi�c chung c�a 

c�c và bè nh�ng �ã không xét ��n s� t��ng tác gi�a c�c và 

c�c, bè và c�c, nên chuy�n v� phát sinh trong bè c�a 3 mô 

hình 1, 2 và 3 t��ng ��i nh�. Ng��c l�i, mô hình Plaxis 3D 

foundation có giá tr� l�n h�n nhi�u l�n do có k� ��n s� 

t��ng tác c�a c�c-c�c và bè-c�c. Bên c�nh �ó, mô hình 

Plaxis 3D c�ng cho k�t qu� khá chính xác v�i m�t ph��ng 

pháp ph�n t� h�u h�n 3D khác �ã ���c �� xu�t (Sinha, 

1997) [5]. 

 

Hình 14. So sánh k�t qu� chuy�n v� �ài bè 

So sánh t�i trong tác d�ng lên c�c  

 ��i v�i vi�c d� �oán ph�n tr�m t�i tr�ng tác d�ng lên 

c�c mô hình tính toán 1 cho k�t qu� l�n nh�t là 100%, các 

mô hình 2 và 3 cho k�t qu� t��ng ��i nh� h�n l�n l��t là 

42% và 66%. Mô hình Plaxis 3D là 69%. Mô hình 2, 3, 4 

cho k�t qu� t��ng ��i gi�ng nhau vì c� 3 mô hình này có 

xét ��n s� làm vi�c chung c�a bè và c�c.  

 

Hình 15.  So sánh ph�n tr�m t�i tr�ng tác d�ng lên c�c 

Nh�n xét 

Qua k�t qu� phân tích, vi�c s� d�ng mô hình tính 1, 2 và 
3 s� không k� ��n cùng lúc s� làm vi�c ��ng th�i c�a c�c 
và bè c�ng nh� s� t��ng tác c�a c�c-c�c và bè-c�c. Mô hình 
4, v�i nhi�u �u �i�m h�n �ã kh�c ph�c ���c nh�ng khuy�t 
�i�m c�a mô hình 1, 2 và 3. 

2.2 �ng d�ng l�p ph��ng án móng bè trên �ài c�c cho 
công trình th�c t� � Vi�t Nam 

Qua ví d� phân tích móng bè c�c và sau khi so sánh k�t 
qu� c�a ph��ng pháp ph�n t� h�u h�n 3D (Plaxis 3D 
Foundation) v�i các ph��ng pháp khác, có th� th�y r�ng 
ch��ng trình Plaxis 3D hoàn toàn có th� áp d�ng cho vi�c 
phân tích móng bè c�c th�c t� v�i �� chính xác t�t nh�t. Do 
�ó trong m�c này, ph��ng pháp này ���c s� ���c áp d�ng 
�� �� xu�t ph��ng án móng cho m�t công trình xây d�ng 
th�c t�. 

3D FEM
Sinha (1997)
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2.2.1 Gi�i thi�u công trình. 

Công trình xây d�ng t�i 213-216 Lô 2 Linh Xuân, 
Ph��ng Linh Trung, Q. Th� ��c, TP.H� Chí Minh. Khu ��t 
có di�n tích 15.875 m2, có v� trí nh� sau: 
  

 

Hình 16. D� án khu Cao �c c�n h� Linh Trung, Q.Th� ��c, 
TP.H� Chí Minh 

Toàn b� d� án ���c thi�t k� g�m 5 Block (3 Block A 
cao 16 t�ng và 2 Block B cao 18 t�ng). Công trình nghiên 
c�u gi�i pháp móng bè c�c c� th� là Block B2 - Cao �c c�n 
h� Linh Trung. G�m có 01 t�ng h�m, 18 t�ng n�i, chi�u cao 
công trình là 60,0 m. 

2.2.2 K�t qu� kh�o sát ��a ch�t công trình 

 K�t qu� công tác kh�o sát ��a ch�t t�i khu v�c xây d�ng 
công trình “Block B2 - Khu Cao �c c�n h� Linh Trung 2” t�i 
s� 213 – 216 ph��ng Linh Trung, qu�n Th� ��c, TP.HCM 
v�i v� trí 2 h� khoan ký hi�u HK1 ��n HK2 cho th�y các l�p ��t 
t�i khu v�c xây d�ng có nh�ng ��c �i�m nh� sau: 

§ L�p ��t (1): Cát m�n, r�t r�i ��n ch�t v�a là l�p ��t có 
��c tr�ng c� lý y�u. 

§ L�p ��t (2a): Á sét, sét, d�o ch�y ��n d�o m�m là l�p 
��t có ��c tr�ng c� lý y�u. 

§ L�p ��t (2b): Sét, á sét, d�o c�ng ��n n�a c�ng là l�p 
��t có ��c tr�ng c� lý TB 

§ L�p ��t (3): Cát m�n ��n thô, r�i ��n ch�t v�a là l�p 
��t có ��c tr�ng c� lý trung bình y�u. 

§ L�p ��t (4a): Sét, á sét, n�a c�ng là l�p ��t có ��c 
tr�ng c� lý trung bình. 

§ L�p ��t (4b): Sét, c�ng ��n r�t c�ng là l�p ��t có ��c 
tr�ng c� lý t�t, thu�n l�i cho vi�c xây d�ng. 

§ L�p ��t (5a): Á sét, c�ng ��n r�t c�ng là l�p ��t có ��c 
tr�ng c� lý t�t, thu�n l�i cho vi�c xây d�ng. 

§ L�p ��t (5b): Á sét, d�o c�ng ��n n�a c�ng là l�p ��t 
có ��c tr�ng c� lý trung bình. 

§ L�p ��t (6a): Cát m�n ��n thô, ch�t v�a ��n ch�t là l�p 
��t có ��c tr�ng c� lý trung bình. 

§ L�p ��t (6b): Cát m�n ��n thô, r�t ch�t là l�p ��t có ��c 
tr�ng c� lý t�t. 

§ L�p ��t (7):  Sét, á sét l�n s�i s�n, n�a c�ng ��n r�t 
c�ng (�á Andezite phong hóa d� dang có ch� t�o sét b�t), là l�p 
��t có ��c tr�ng c� lý t�t. 

§ L�p (8): �á Andezite phong hóa, y�u v�a ��n c�ng, 
c��ng �� nén m�t tr�c RTN = 58 – 877 kG/cm2 là l�p có ��c 
tr�ng c� lý t�t. 

 

B�ng 2. B�ng tóm t�t thông s� ��t n�n công trình (h� khoan 
HK1 & HK2) 

Thông s� 
B� dày 
z (m) 

Mô �un 
E (kN 
/m2) 

H� s� n 
Dung 
tr�ng 

� (kN/ m3) 

L�c 
dính 

C (kN/ 
m2) 

Góc ma 
sát 

trong  
(0) 

L�p 1 1,5 4813 0,3 18,12 3,6 23,3 

L�p 2a 5,7 6256 0,3 18,38 18,6 8,6 

L�p 2b 4,0 8543 0,3 19,19 28,9 14,0 

L�p 3 13,3 8337 0,3 18,89 4,1 28,1 

L�p 4 4,5 22206 0,3 20,16 54,1 21,0 

L�p 5 2,3 17813 0,3 19,35 28,2 15,0 

L�p 6 28,7 18417 0,3 19,44 4,3 29,5 

 
Ph��ng án móng bè trên n�n c�c khoan nh�i ���c �� 

xu�t v�i s� tr� giúp phân tích t� ph�n m�m Plaxis 3D 
Foundation.  

   Thông s� ph�n bè móng: 
 Dài x R�ng x Cao = 39m x 18m x 3m; 
 ER = 30.000.000 kPa; n = 0,2 

Bè móng ��t trong l�p ��t 2a: Á sét, tr�ng thái d�o ch�y 
��n d�o m�m (��c tr�ng c� lý y�u), �áy bè ti�p xúc l�p ��t 
t�i v� trí có NSPT = 6 

  Thông s� ph�n c�c: 
 S� l��ng c�c n = 32 c�c; 
 ���ng kính c�c D = 1,5m; 
 EP = 30.000.000 kPa; n = 0,2 

Chi�u dài c�c: Lp = 60m (c�m vào l�p ��t 6, NSPT = 30) 
S� �� b� trí c�c, theo hai ph��ng: b� trí ��u 3.3D = 5,0 m, 
th� hi�n hình  
T�ng t�i tr�ng công trình là 165750 kN � T�i tr�ng phân 

b� tác d�ng lên bè  
165750

250
39*17

q kPa=    

 

Hình 17. M�t b�ng b� trí móng bè trên n�n c�c 

Ph��ng án móng bè c�c cho công trình th�c t� ���c mô 
hình 3D nh� Hình 4.30. V�i mô hình v�t li�u ��t la Mohr-
Coulomb (MC). Mô hình v�t li�u c�c là Elastic.  

 

Hình 18. Mô hình móng bè c�c cho móng công trình 
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Hình 19. �� lún c�a bè 

 

 

Hình 20. L�c d�c phát sinh trong c�c 

 

Hình 21. Ph�n tr�m t�i tr�ng tác d�ng lên c�c và �ài 

 Nh�n xét k�t qu� 

Giá tr� chuy�n v� l�n nh�t xu�t hi�n � tâm �ài bè, giá tr� 
chuy�n v� l�n nh�t là ~60 mm. Chuy�n v� nh� nh�t t�i v� trí 
c�c biên �ng v�i v� trí vách biên c�a công trinh có chuy�n 
v� kho�ng ~52 mm. �� lún l�ch gi�a các vách kho�ng 8 
mm. Các k�t qu� này t��ng ��ng v�i công trình th�c t� �ã 
�i vào s� d�ng t�i ��c (M�c 2.1). Do �ó ph��ng án móng 
này hoàn toàn kh� thi cho vi�c áp d�ng vào th�c t�. 
 
3. K�T LU�N 

Qua so sánh k�t qu� phân tích t� các ph��ng pháp tình 
khác nhau cho các tr��ng h�p  móng bè c�c: 

- Mô hình tính c�c ch�u hoàn toàn cho k�t qu� 
nhanh, nh�ng không xét ��n s� làm vi�c ��ng th�i c�a c�c 
và bè 

- Mô hình tính b�n trên lò xo, cho k�t qu� t�t h�n, 
th� hi�n s� làm vi�c chung gi�a c�c và bè. Tuy nhiên còn 
nhi�u h�n ch� trong vi�c th� hi�n s� t��ng tác gi�a c�c và 
c�c, c�c và bè, nên k�t qu� phân tích chuy�n v� còn nhi�u 
sai s�. 

- Ph��ng pháp ph�n t� h�u h�n 3D, Plaxis 3D 
Foundation cho k�t qu� phân tích khá chính xác v�i th�c t�. 
� giai �o�n ban ��u, vi�c th�c hi�n tính toán b�ng ph��ng 
pháp ph�n t� h�u h�n 3D t�n r�t nhi�u th�i gian và ph� 
thu�c vào t�c �� x� lí tính toán. Tuy nhiên, ngày nay v�i s� 
phát tri�n c�a máy tính, vi�c phân tích móng bè b�ng các 
ph��ng pháp này là hoàn toàn có th� th�c hi�n. ��c bi�t v�i 
ph�n m�m th��ng m�i ph�n t� h�u h�n 3D Plaxis 3D 
Foundation, vi�c tính toán và phân tích �ng x� c�a móng bè 
c�c tr� nên d� dàng h�n.  

Các mô hình ��u có �u và nh��c �i�m. Vi�c l�a ch�n 
các ph��ng pháp tính tùy thu�c vào giai �o�n thi�t k�, yêu 
c�u thi�t k� và quy�t ��nh c�a ng��i ch� trì thi�t k�. Ch�ng 
h�n nh�, mô hình tính toán c�c ch�u l�c hoàn toàn phù h�p 
cho giai �o�n ch�n s� b� kích th��c móng bè c�c. Các 
ph��ng pháp g�n s� g�n �úng nh� b�n trên lò xo, phù h�p 
v�i giai �o�n thi�t k� k� thu�t, làm h� s� d� th�u. Các phân 
tích chính xác h�n t� ph��ng pháp ph�n t� h�u h�n thì phù 
h�p cho giai �o�n thi�t k� thi công, ��a vào th�c hi�n.  

Theo quan �i�m thi�t k� móng c�c, ta có th� b� qua s� 
làm vi�c c�a ��t n�n d��i �áy bè và xem t�i tr�ng công trình 
là do c�c ch�u 100%. Theo quan �i�m móng bè c�c thì t�i 
tr�ng công trình v�a phân ph�i lên bè và v�a phân ph�i lên 
c�c. 

 Ki�n ngh� 

�� tài ch�a xét h�t t�t c� các y�u t� �nh h��ng khác nh�: 
�� c�ng k�t c�u bên trên, t�i tr�ng ��ng ��t, �nh h��ng liên 
k�t gi�a c�c và bè, �nh h��ng �� lún theo th�i gian, và vi�c 
khai thác m�c n��c ng�m ... 

C�n th�c hi�n các nghiên c�u v� �ng x� c�a móng bè 
c�c �ng v�i s� thay ��i các thông s� ��u c�a móng �� có 
cái nhìn t�ng quan h�n v� �ng x� c�a móng bè c�c.  
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