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Giới thiệu về cọc dạng hình nêm
Introduction to wedge-shaped pile

TÓM TẮT
Cọc dạng nêm - Cọc hình cái nêm đóng hoặc ép vào nền đất - Một giải pháp kỹ thuật nền móng công trình trong các giải pháp địa kỹ thuật
xây dựng. Cọc dạng nêm là một loại kết cấu móng có hình dạng hợp lý về phương diện chịu lực và có hiệu quả kinh tế đối với những công
trình thấp tầng ở những vị trí địa chất không đủ tốt và địa hình phức tạp, xây chen trong đô thị. Khi sử dụng móng cọc dạng nêm thì hầu
như không cần đào hố móng, tránh ảnh hưởng xấu đối với công trình lân cận và thi công móng được nhanh.
Bài báo này các tác giả giới thiệu loại cọc nêm sử dụng trong móng công trình vào nền đất để tăng độ chặt của nền - giảm lỗ rỗng, tăng
khả năng chịu lực cho nền - tăng góc ma sát của đất và giảm độ lún.
Từ khóa: địa kỹ thuật xây dựng; cọc dạng nêm; xử lý nền đất; móng nông
ABSTRACT:
Wedge-shaped pile - A wedge-shaped pile closed or pressed against the ground - A foundation engineering solution in construction
geotechnical solutions. The wedge-shaped pile is a type of foundation structure with reasonable shape in terms of bearing capacity and is
economical for low-rise buildings in poor geological locations and complex terrain, built inside. urban. When using the wedge-shaped pile
foundation, there is almost no need to dig the foundation pit, avoid adverse effects on neighboring structures and quickly construct the
foundation.
In this article, the authors introduce the wedge piles used in the foundation of the building to increase the rigidity of the foundation reduce voids, increase the bearing capacity for the foundation - increase the friction angle of the soil and reduce the settlement.
Keywords: construction geotechnical; wedge-shaped pile; ground treatment; shallow foundation.
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Hình 6. Cọc nêm dạng giật cấp bậc thang
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Hình 5. Cọc nêm dạng vát liên tục
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