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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Để phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, sửa chữa và nâng 

cấp thường là giải pháp hữu hiệu vì việc thay mới hàng loạt công 

trình đòi hỏi khoản tài chính rất lớn, khó có thể đáp ứng được. Việc 

nghiên cứu các giải pháp công nghệ sửa chữa, gia cường để duy trì và 

phục hồi sự làm việc bình thường của kết cấu công trình cầu bằng bê 

tông cốt thép là một yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, cần có nhiều nghiên 

cứu, đánh giá đưa ra biện pháp gia cường tối ưu nhằm đảm bảo hiệu 

quả kinh tế, kỹ thuật. Nghiên cứu này so sánh, đánh giá hiệu quả gia 

cường sức kháng uốn khi sử dụng biện pháp gia cường dán bản thép 

và mở rộng tiết diện đối với cầu BTCT thường dựa trên kết quả thực 

ngiệm và kết từ phần mềm Abaqus. 

 
Hình 1: Cần thiết của việc nghiên cứu gia cường 

Việc nâng cấp sửa chữa, gia cường cầu cũ thường nhằm các 

mục đích: 

- Tăng cường khả năng chịu uốn.        

- Tăng cường sức kháng cắt.                                              

- Tăng cường độ cứng của cầu, giảm độ võng, … 

Để giải quyết những vấn đề trên cần phải có những nghiên cứu 

chi tiết kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. Do đó, em chọn đề tài: 

“Nghiên cứu hiệu quả các biện pháp gia cường sức kháng uốn sử 
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dụng bản thép và mở rộng tiết diện bằng thực nghiệm và mô hình 

số”. 

2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài  

- Các công trình cầu bê tông cốt thép thường. 

- Phần mềm tính toán Abaqus. 

3. Phạm vi nghiên cứu  

- Tính toán gia cường sức kháng uốn của dầm bê tông cốt thép 

thường bằng dán bản thép và mở rộng tiết diện. 

- Kiểm chứng bằng thực nghiệm sức kháng uốn khi gia cường 

bằng 2 phương pháp trên. 

4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  

- Tính toán sức kháng bằng lý thuyết. 

- Đề xuất gia cường bằng dán bản thép và mở rộng tiết diện. 

- Kiểm chứng hiệu quả gia cường bằng phần mềm Abaqus. 

- Kiểm chứng hiệu quả gia cường bằng mô hình thực nghiệm. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Tính toán gia cường cho công trình cầu BTCT thường thực tế, 

sau đó quy đổi về mô hình dầm thí nghiệm tương đương thông qua 

độ cứng. Trên mô hình dầm thí nghiệm này, tác giả tiến hành: 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết. 

- Nghiên cứu mô hình hóa kết cấu theo phương pháp PTHH để 

phân tích kết cấu dầm BTCT thường bằng phần mềm Abaqus. 

- Nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm. 

- So sánh, đánh giá hiệu quả nghiên cứu. 

6. Kết cấu của đề tài: 

Chương 1: Tổng quan về các biện pháp gia cường  
1.1. Tổng quan về cầu BTCT thường 

1.2. Các biện pháp gia cường của cầu cũ 

 1.2.1. Gia cường bằng tăng cường tiết diện 

 1.2.2. Gia cường bằng dán bản thép 

1.3. Xu hướng áp dụng của các biện pháp gia cường  

1.4. Những vấn đề còn gặp phải của công tác sửa chửa, gia cường 

cầu 

Kết luận chương 1 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết 

2.1. Phương pháp tính toán truyền thống  

 2.1.1. Các giả thuyết tính toán 
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 2.1.2. Tính toán dầm chưa gia cường 

  2.1.2.1. Tính toán đặt trưng hình học và các tham số 

liên quan 

  2.1.2.2. Tính toán sức kháng uốn của dầm 

 2.1.3. Tính toán gia cường sức kháng uốn bằng bản thép 

 2.1.4. Tính toán gia cường sức kháng uốn bằng mở rộng tiết diện 

2.2. Tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

 2.2.1. Cơ sở tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn 

 2.2.2 Cơ sở tính toán bằng phần mềm Abaqus 

2.3. Bài toán tính toán gia cường 

 2.3.1 Cơ sở quy đổi 

 2.3.2 Kích thước quy đổi dầm thí nghiệm 

2.4. Tính toán gia cường dầm thực tế bằng phương pháp truyền thống 

 2.4.1. Sức kháng uốn dầm chưa gia cường 

 2.4.2. Sức kháng uốn dầm gia cường bằng bản thép 

 2.4.3. Sức kháng uốn dầm gia cường khi mở rộng tiết diện 

2.5. Tính toán dầm thí nghiệm bằng phương pháp truyền thống 

 2.5.1. Sức kháng uốn dầm thí nghiệm khi chưa gia cường 

 2.5.2. Sức kháng uốn dầm thí nghiệm khi gia cường bằng bản thép 

 2.5.3. Sức kháng uốn dầm thí nghiệm khi gia cường bằng mở 

rộng tiết diện 

2.6. Tính toán dầm thí nghiệm bằng phần mềm Abaqus 

Kết luận chương 2 

Chương 3: Bài toán thực nghiệm và đánh giá hiệu quả gia cường 

3.1. Cở sở bài toán thực nghiệm 

3.2. Quá trình tiến hành thí nghiệm 

 3.2.1. Kết cấu dầm thí nghiệm 

 3.2.2. Quá trình chế tạo dầm thí ngiệm 

 3.2.3. Quá trình nén tạo nứt dầm 

 3.2.4. Quá trình gia cường 

 3.2.5. Quá trình gia tải nén phá hủy 

3.3. Kết quả thực nghiệm 

 3.3.1. Ứng suất độ võng quá trình nén tạo nứt 

 3.3.2. Xét dầm đối chứng 

 3.3.3. Xét dầm gia cường dán bản thép 

 3.3.4. Xét dầm gia cường mở rộng tiết diện 
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3.4. So sánh đánh giá hiệu quả giữa thực nghiệm, lý thuyết và 

phần mềm Abaqus 

3.5 Kết luận Chương 3. 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP GIA CƯỜNG 

 

1.1. Tổng quan về cầu BTCT thường 

1.2. Các biện pháp gia cường của cầu cũ:  

Có nhiều biện pháp gia cường được sử dụng hiện nay: 

- Gia cường mở rộng tiết diện. 

- Gia cường dán bản thép. 

- Gia cường dán tấm sợi composide. 

- Gia cường bằng bản tựa gối cứng. 

- Gia cường bằng căng cáp DUL. 

 Trong đó có 2 biện pháp: gia cường bằng dán bản thép và mở 

rộng tiết diện vẫn được dùng nhiều và có hiệu quả tương đối cao. 

1.2.1. Gia cường bằng tăng cường tiết diện 

a) Phạm vi áp dụng 

b) Nguyên tắc cấu tạo 

c) Phương pháp này có rất nhiều ưu điểm 

1.2.2. Gia cường bằng dán bản thép 

a) Phạm vi áp dụng 

b) Nguyên tắc cấu tạo 

c) Ưu điểm của phương án dán bản thép: 

d) Ứng dụng 

1.3. Xu hướng áp dụng của các biện pháp gia cường 

1.4. Những vấn đề còn gặp phải của công tác sửa chữa, gia 

cường cầu: 

Kết luận chương 1: 

Việc sử dụng biện pháp cải tạo, nâng cấp là cần thiết như 

những phân tích nêu trên, trong việc gia cố nâng cấp công trình cũng 

có nhiều biện pháp. Hiện nay các phương pháp này cũng sử dụng 

tương đối nhiều do nhu cầu ngày càng tăng. Tuy nhiên hiệu quả 

mang lại chưa nhiều vì nhiều lý do khác nhau. 

Luận văn này, sẽ kế thừa 1 đề tài trước kia đã được triển khai 

nghiên cứu hiệu quả gia cường cho công trình cầu BTCT thường, tuy 
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nhiên đề tài này sẽ đi sâu hơn là nghiên cứu gia cường cho cầu cũ, 

tức là gia cố cho công trình cầu khi đã xuất hiện vết nứt.  

Trong giới hạn của luận văn thì tác giả lựa chọn 2 phương pháp 

gia cường bằng tăng cường tiết diện và dán bản thép để nghiên cứu. 

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Phương pháp tính toán truyền thống:  

2.1.1. Các giả thiết 

2.1.2 Tính toán dầm chưa gia cường: 

a. Tính toán đặc trưng hình học và các tham số liên quan: 

b. Tính toán sức kháng uốn của dầm: 

Sức kháng uốn tính toán: r nM M     

 ( 5.7.3.2.1-1 [5] ) 

Trong đó: 

   : Hệ số sức kháng quy định ở Điều 5.5.4.2 [5] 

nM   : Sức kháng uốn danh định 

' ' '

2 2
n s y s s y s

a a
M A f d A f d

   
      

   
 

Với: 

As :Diện tích cốt thép chịu kéo (mm2). 

fy   :Giới hạn chảy quy định của cốt thép (MPa). 

ds   :Khoảng cách từ thớ nén ngoài cùng đến trọng tâm cốt 

thép chịu kéo (mm). 

1.a c    :Chiều dày của khối ứng suất tương đương 

(mm). 
'

cf  :Cường độ chịu nén quy định của bê tông ở tuổi 28 

ngày (MPa) 

b  :Bề rộng của mặt cắt chịu nén của cấu kiện (mm). 

bw :Chiều dày của bản bụng (mm). 

hf :Chiều dày bản cánh chịu nén của cấu kiện (mm). 

2.1.3 Tính toán dầm gia cường sức kháng uốn bằng bản thép: 

Diện tích tấm thép cần thiết để gia cố: 

Abt = 
0,85 bt

T

f
 với T = 

d

MM nu

9,0
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Tính toán số lớp bản thép: nbt = bt

bt bt

A

w t
  ; chọn nbt là số nguyên. 

Sức kháng uốn của dầm sau gia cường: 

2 2
n s s s bt bt bt

a a
M A f d A f d

   
      

   
 

r nM M
 

2.1.4 Tính toán dầm gia cường bằng tăng cường tiết diện: 
- Chọn chiều cao gia cường thỏa mãn chiều dày bảo vệ 

- Chọn diện tích cốt thép cần thêm và kiểm tra 

( )
2 2

( )n s y s st yt st

a a
M A f d A f d   

 

r nM M
 

2.2. Tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

2.2.1. Cơ sở tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn 

2.2.2. Cơ sở lý thuyết tính toán bằng phần mềm Abaqus 

2.3 Bài toán tính toán gia cường: 

2.3.1 Cơ sở quy đổi: 

Xem vật liệu của dầm thí nghiệm và dầm thực tế giống nhau 

nên ta quy đổi tương đồng theo công thức:                       

1 2

3 3

1 2

II

L L
  

Trong đó:  

I1, I2 :Mô men quán tính của dầm thực tế, dầm thí nghiệm;  

L1, L2 :Chiều dài của dầm thực tế, dầm thí nghiệm. 

2.3.2 Kích thước quy đổi dầm thí nghiệm: 

Bảng 2.1: Thông số kĩ thuật của dầm thực tế. 

Chiều 

dài 

nhịp 

Tải trọng 

thiết kế 

Mặt 

cắt 

ngang 

Số 

dầm 

chủ 

Khổ  

cầu 

Số 

làn 

xe 

Vật liệu 

BT 

f’c 

CT 

fy 

13 m 0.5HL93 
Hình  

2.4 
8 7+2x1 2 

30 

Mpa 

420 

Mpa 
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Các đặc trưng hình học và các tham số liên quan của dầm thực tế: 

1
7
5

900

9
0
0Ø8a75

8Ø25

2
5

2
5

200  
Hình 2.4: Mặt cắt ngang dầm thực tế. 

 

Bảng 2.2: Thông số kĩ thuật của dầm thí nghiệm. 

Chiều dài 

dầm 

Mặt cắt 

ngang 

Vật liệu 

Bê tông Cốt thép 

2.8 m Hình 2.5 f’c  = 30 Mpa fy = 420 Mpa 

 

Các đặc trưng hình học và các tham số liên quan của dầm thí 

nghiệm: 

300

6
0

2
8
0Ø4a150

2Ø10

1
0

1
0

80

2Ø101Ø6

 
Hình 2.5: Mặt cắt ngang dầm thí nghiệm. 

2.4 Tính toán gia cường dầm thực tế bằng phương pháp truyền thống: 

 Tiêu chí đặt ra là nâng cấp công trình cầu thực tế có số liệu 

như ở bảng 2.1 từ tải trọng khai thác 0,5HL93 lên tải trọng 

0,65HL93. 
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Bảng 2.3: Tổ hợp nội lực theo TTGH CĐ 

Tải trọng  Gối L/2 

0,5HL93 Mômen (kNm) 0 1150 

0,65HL93 Mômen (kNm) 0 1256 

 

2.4.1 Sức kháng uốn dầm chưa gia cường (0,5HL93): 

2.4.2 Sức kháng uốn dầm gia cường bằng bản thép (0,65HL93): 

2.4.3 Sức kháng uốn dầm gia cường khi mở rộng tiết diện 

(0,65HL93): 

Nhận xét: Kết quả sức kháng uốn tính toán theo vật liệu gia cường 

đã chọn đạt khi nâng từ cấp tải trọng 0,5HL93 lên cấp tải trọng 

0,65HL93. Từ số liệu trên ta quy vật liệu gia cường theo dầm thí 

nghiệm có số liệu trong bảng dưới đây. 

Bảng 2.5: Quy đổi kích thước vật liệu gia cường theo dầm thí nghiệm 

 
Loại gia 

cường 
Dầm thực tế Dầm thí nghiệm 

Gia cường 

sức kháng 

uốn 

Dán bản 

thép 
Tấm dày 2 mm Tấm dày 1 mm 

TCTD Dày 80mm; 216 Dày 30mm; 26 

2.5 Tính toán dầm thí nghiệm bằng phương pháp truyền thống: 

2.5.1 Sức kháng uốn dầm thí nghiệm khi chưa gia cường: 

2.5.2 Sức kháng uốn dầm thí nghiệm khi gia cường bằng bản 

thép: 

2.5.3 Sức kháng uốn dầm thí nghiệm khi gia cường bằng mở rộng 

tiết diện: 
Bảng 2.6: So sánh kết quả tính toán theo lý thuyết cổ điển khi tải 

trọng là 0,65HL93 của dầm thí nghiệm 

Tải trọng Mômen (kNm) Nhận xét 

0,65HL93 Lý thuyết TT của 

dầm thí nghiệm 
1524 

 

Gia cường bằng bản thép 2339 Đạt 53,5% 

Gia cường khi mở rộng tiết diện 2128 Đạt 39,6% 

Nhận xét: Kết quả tính toán lý thuyết trên dầm thí nghiệm: 

-  Gia cường bằng bản thép tăng 53,5% so với dầm chưa gia 

cường. 
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-  Gia cường khi mở rộng tiết diện tăng 39,6% so với dầm 

chưa gia cường. 

2.6 Tính toán dầm thí nghiệm bằng phần mềm Abaqus: 

 

Bảng 2.7: So sánh kết quả lý thuyết và phần mềm Abaqus 

Mômen giới hạn 

(KNm) 
Lý thuyết 

Phần 

mềm 

Lý thuyết và phần 

mềm 

Đối chứng 15,24 13,66 11,57% 

Dán bản thép 23,39 20,66 13,21% 

Mở rộng tiết diện 21,28 18,70 13,80% 

Nhận xét: Kết quả tính toán theo lý thuyết lớn hơn khi tính toán bằng 

phần mềm: dầm đối chứng là 11,57%; dầm gia cường dán bản thép là 

13,21%; dầm gia cường mở rộng tiết diện là 13,80%. 

Kết luận chương 2: 

Luận văn đã tính toán nâng cấp công trình cầu cũ theo mô 

hình cầu thực tế, từ đó quy đổi về mô hình thí nghiệm. Lựa chọn 

được sơ đồ thí nghiệm, vật liệu gia cường theo yêu cầu nâng cấp 

công trình cầu từ 0,5HL93 lên 0,65HL93. Cũng đã phân tích được 

hiệu quả theo kết quả tính toán lý thuyết và theo mô hình số thông 

qua phần mềm abaqus, cụ thể như sau: 

- Bản thép tăng 53,5% theo lý thuyết 51,2% theo phần mềm 

Abaqus 

- Mở rộng tiết diện 39,6% theo lý thuyết 36,89% theo phần mềm 

Abaqus 

Dựa vào kết quả phân tích cho thấy cả 2 phương án gia 

cường đều khả thi về phương diện lựa chọn vật liệu gia cường cũng 

như việc triển khai thi công. Qua kết quả phần mềm Abaqus và tính 

toán theo lý thuyết cổ điển cho thấy hiệu quả gia cường sức kháng 

uốn của dầm mở rộng tiết diện là 36,89% và 39,6%, còn dầm dán bản 

thép hiệu quả cao hơn từ 51,2% và 53,5%. Đây là kết quả trên lý 

thuyết, ta sẽ tiến hành kiểm chứng bằng thực nghiệm ở chương 3 khi 

đó sẽ có được kết luận chính xác hơn. 
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Chương 3. BÀI TOÁN THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ GIA CƯỜNG 

3.1. Cơ sở của bài toán thực nghiệm: 

Trước tiên ta phải chọn sơ đồ nén dầm sao cho: 

- Chất tải sao cho sự phá hoại uốn xảy ra trước sự phá hoại cắt. 

- Chất tải sao cho sơ đồ đối xứng để việc tính toán đơn giản. 

- Chất tải sao cho dễ bố trí gia tải. 

 

 
Hình 3.1: Sơ đồ bố trí tải trọng khi uốn. 

- Giá trị momen giữa nhịp được tính theo công thức: 

M= P*1000+MDL  (Nmm) 

- Độ võng được đo bằng đồng hồ chuyển vị. 

3.2. Quá trình tiến hành thực nghiệm 

3.2.1. Cấu tạo dầm thí nghiệm 

6
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300
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26
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Hình 3.2: Kích thước và bố trí cốt thép dầm thí nghiệm. 
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Số lượng dầm tiến hành thí nghiệm gia cường là 3 dầm, trong 

đó 1 dầm thí nghiệm đối chứng và 2 dầm gia cường.  

3.2.2. Quá trình chế tạo dầm thí nghiệm 

3.2.3. Quá trình nén tạo nứt dầm 

3.2.4. Quá trình gia cường 

Một số hình ảnh trong quá trình gia cường 

 
Hình 3.14: Mài nhẵn bề mặt g/c uốn dán bản thép 

 
Hình 3.15: Tạo nhám chuẩn bị bề mặt tiếp xúc g/c mở rộng tiết diện. 
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Hình 3.16: Vệ sinh bề mặt trước khi gia cường. 

 

 
  Hình 3.17: Pha trộn keo và dán bản thép. 
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Hình 3.18: Lắp đặt ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông.       

 

3.2.5. Quá trình gia tải nén phá hủy 

 

    Một số hình ảnh trong quá trình nén phá hủy dầm g/c dán bản 

thép: 
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Hình 3.22: Dầm bắt đầu nứt và bị phá hủy 
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Một số hình ảnh trong quá trình nén phá hủy dầm g/c mở rộng tiết 

diện: 

 

 
Hình 3.25: Dầm bắt đầu nứt và bị phá hủy 

3.3. Kết quả thực nghiệm 

3.3.1. Ứng suất, độ võng quá trình nén tạo nứt: 
Tiến hành nén tạo nứt trước khi gia cường nhầm mục đích mô 

phỏng gần đúng với thực tế sự làm việc của dầm cầu bê tông cốt 

thép cũ và vật liệu gia cường. 
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Hình 3.28: Quan hệ tải trọng – độ võng quá trình nén tạo nứt dầm 

 
Hình 3.29: Quan hệ tải trọng - ứng suất quá trình nén tạo nứt dầm 

Nhận xét: 

Dựa vào biểu đồ hình 3.28 và 3.29, ta thấy sai số giữa thực 

nghiệm và tính toán lý thuyết tương đối nhỏ (ứng suất 5,34% và độ 

võng 17,84%) vì lúc này dầm mới bắt đầu xuất hiện vết nứt, khi đó 

chiều cao dầm thay đổi không nhiều, các số liệu tính toán là gần 

bằng nhau. Lý do xuất hiện sai số là do trong quá trình chế tạo 

dầm: vị trí đặt cốt thép, cấp phối bê tông... 
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3.3.2. Xét dầm đối chứng: 

Để đánh giá hiệu quả các biện pháp gia cường cần phải xét đến 

dầm đối chứng để so sánh kết quả. 

 

 
 

Hình 3.30: Quan hệ tải trọng - ứng suất dầm không gia cường 

 
Hình 3.31: Quan hệ tải trọng – độ võng dầm không gia cường 

Nhận xét: 

- Dựa vào biểu đồ hình 3.30 (Quan hệ tải trọng - ứng suất ) ta 

thấy: Ứng suất được thể hiện là ứng suất kéo trong bê tông, chúng 

ta chỉ kiểm soát được dưới tải trọng nứt (8000N) vì sau khi nứt bê 

tông không còn khả năng nhận ứng suất. Ta thấy sai số giữa thực 

nghiệm, lý thuyết và phần mềm tương đối nhỏ, đặt biệt giữa lý 

thuyết và thực nghiệm không có nhiều sai lệch cho thấy khi tính 

toán bằng lý thuyết cổ điển gần như chính xác. 
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- Sai số độ võng trong giai đoạn nứt tương đối nhỏ, sau khi nứt 

có sự phát triển vết nứt và độ cứng suy giảm dẫn đến sai số càng 

tăng lớn hơn.  

- Ở giai đoạn vừa mới nứt thực nghiệm và phần mềm độ võng 

không tăng đột biến nhưng nếu tải trọng càng lớn thì độ võng tăng; 

lý thuyết - độ võng không tăng nhanh mặc dù tải trọng tăng. 

- Biểu đồ thể hiện độ võng của phần mềm gần tương đương 

thực nghiệm, có thể dùng kết quả phần mềm để dự báo độ võng. 

3.3.3. Dầm gia cường dán bản thép: 

 
Hình 3.32: Quan hệ tải trọng - ứng suất dầm gia cường bản thép 

 
Hình 3.33: Quan hệ tải trọng – độ võng dầm gia cường bản thép 
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Nhận xét: 

- Dựa vào biểu đồ quan hệ tải trọng-ứng suất hình 3.32 ứng 

suất của thực nghệm và lý thuyết tương đối tuyến tính. Đến lúc bê 

tông đáy dầm nứt thì vị trí dán dây rung không thể tính ứng suất 

thông qua biến dạng. 

- Dựa vào biểu đồ quan hệ tải trọng-ứng suất hình 3.32 và 

quan hệ tải trọng-độ võng hình 3.33 ta thấy sai số giữa đo đạc thực 

nghiệm và tính toán lý thuyết tương đối lớn (sai số của ứng suất là 

25,51%, sai số của độ võng là 18,06%), do đó cần tiến hành thêm 

nhiều thí nhiệm để kết quả đánh giá chính xác hơn. 

- Còn dựa vào kết quả phần mềm và đo đạc thực nghiệm, ứng 

suất phần mềm chiếm khoảng 35,15% so với thực nghiệm và độ 

võng phần mềm chiếm khoảng 49,03% so với thực nghiệm.  

- Độ võng giữa lý thuyết và thực nghiệm tương đối gần nhau 

hơn phần mềm, có thể sử dụng số liệu tính toán lý thuyết để dự 

đoán cho thực nghiệm, nhưng càng về sau vết nứt lớn độ cứng 

giảm, dầm thực nghiệm sẽ có độ võng nhiều hơn. 

3.3.4. Dầm gia cường mở rộng tiết diện: 

 

 
       Hình 3.34: Quan hệ tải trọng-ứng suất dầm mở rộng tiết diện 
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Hình 3.35: Quan hệ tải trọng-độ võng dầm mở rộng tiết diện 

Nhận xét: 

- Ứng suất được thể hiện là ứng suất kéo trong bê tông, chúng 

tôi chỉ kiểm soát được dưới tải trọng nứt vì sau khi nứt bê tông 

không còn khả năng nhận ứng suất. Ta thấy sai số ứng suất tương 

đối nhỏ. 

- Sai số ứng suất giữa phần mềm và thực nghiệm tương đối 

nhỏ. 

- Sai số độ võng giữa lý thuyết cổ điển và PTHH so với thực 

nghiệm tương đối lớn, nhưng kết quả của phần mềm và thực 

nghiệm gần như không có sai số.  

- Đối với dầm mở rộng tiết diện có thể sử dụng phần mềm để 

dự đoán ứng suất và độ võng cho dầm thực tế. 

3.4. So sánh đánh giá hiệu quả giữa thực nghiệm, lý thuyết và 

phần mềm Abaqus 
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Hình 3.36: Quan  hệ tải trọng – độ võng theo lý thuyết 

 
Hình 3.37: Quan  hệ tải trọng – độ võng đo bằng thực nghiệm của 

các phương pháp gia cường khi gia tải đến cấp tải 3,4T (dầm đối 

chứng phá hủy ở tải 3,6T). 

 
Hình 3.38: Quan  hệ tải trọng – độ võng đo bằng thực nghiệm của 

các phương pháp gia cường ở cấp tải phá hủy. 
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Bảng 3.2: Kết quả mô men giới hạn 

Mômen 

giới hạn 

(KNm) 

Lý 

thuyết 

Phần 

mềm 

Thực 

nghiệm 

Độ dự 

trữ lý 

thuyết và 

thực 

nghiệm 

Độ dự 

trữ phần 

mềm và 

thực 

nghiệm 

Đối 

chứng 
15,24 13,66 18,67 18,37% 26,83% 

Dán bản 

thép 
23,39 20,66 27,66 15,44% 25,31% 

Mở rộng 

tiết diện 
21,28 18,70 22,67 6,13% 17,51% 

 

Nhận xét: 

- Từ bảng so sánh 3.2 ta thấy lý thuyết nhỏ hơn thực nghiệm là 

do có xét đến các hệ số an toàn. Mô men giới hạn có độ dữ trữ an 

toàn giữa lý thuyết và thực nghiệm từ 6,13% đến 18,37%, độ dữ trữ 

an toàn giữa phần mềm và thực nghiệm từ 17,51% đến 26,83%.  

- Theo tính toán lý thuyết dầm mở rộng tiết diện có độ cứng 

lớn nhất, độ võng nhỏ nhất, nhưng dầm gia cường dán bản thép lại bị 

phá hủy ở cấp tải lớn nhất. 

- Theo thực nghiệm khi dầm chưa nứt (tải trọng nhỏ hơn tải 

trọng gây khi lực <8 KN) thì độ võng là như nhau, dầm MRTD có độ 

cứng lớn nhất, nhưng do biến dạng tỷ đối của bê tông nhỏ hơn thép 

rất nhiều lần nên có sự thay đổi rỏ rệt: dầm đối chứng có độ võng lớn 

nhất, dầm mở rộng tiết diện và dầm dán bản thép độ võng tăng từ từ 

gần như tuyến tính và gần bằng nhau, trong cùng cấp tải dầm dán bản 

thép có độ võng nhỏ hơn dầm mở rộng tiết diện, khi bị phá hủy ở cấp 

tải cao hơn dầm dán bản thép lại có độ võng lớn hơn độ võng lúc 

dầm mở rộng tiết diện bị nén phá hủy. 

3.5. Kết luận 

- Dựa vào quan hệ giữa tải trọng và ứng suất theo hình 3.30, 

hình 3.32, hình 3.34 cho thấy khi tính toán lý thuyết thuần túy và 

thực nghiệm có độ sai lệch tương đối nhỏ: dầm đối chứng 3,82%; 

dầm gia cường dán bản thép 11,92%; dầm gia cường mở rộng tiết 

diện 14,09%. 
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- Sức chịu tải: Dầm gia cường bằng dán bản thép là hiệu quả 

nhất 29,4% độ trữ an toàn là 15,44%, và dầm gia cường mở rộng tiết 

diện 11,8% độ trữ an toàn là 6,13%. 

- Độ võng: so với dầm đối chứng ở cùng cấp tải dầm gia cường 

dán bản thép có độ võng nhỏ nhất trong khi dầm mở rộng tiết diện có 

độ cứng lớn hơn. Đến cấp tải phá hủy độ võng dầm dán bản thép lớn 

hơn độ võng dầm mở rộng tiết diện. 

- Sự làm việc đồng thời giữa các vật gia cường và bê tông: 

Tính đến tải trọng phá hoại thì sự làm việc đồng thời của bê tông dầm 

và vật liệu gia cường là đảm bảo vì không xảy ra tách lớp giữa bê 

tông cũ và vật liệu gia cường. 

KẾT LUẬN 

Sau khi tiến hành nghiên cứu các biện pháp gia cường theo 

phương pháp tính toán truyền thống, theo phương pháp phần từ hữu 

hạn và mô hình thực nghiệm, luận văn thu được các kết quả cụ thể 

như sau: 

- Vật liệu gia cường làm việc đồng thời với dầm BTCT cũ. 

- Theo tiêu chí gia cường sức chịu tải: Phương pháp gia cường 

dán bản thép là hiệu quả nhất 29,4% với độ dữ trữ an toàn 15,44%; 

còn phương pháp gia cường mở rộng tiết diện 11,8% độ trữ an toàn là 

6,13%. 

- Xét độ võng ở cấp tải phá hủy so với dầm đối chứng dầm gia 

cường mở rộng tiết diện giảm được 23% và dầm dán bản thép giảm 

được 15%. 

- Giữa thực nghiệm và mô hình tính toán lý thuyết còn có sự sai 

khác ứng suất là 25,51%, sai số của độ võng là 18,06% do ảnh hưởng 

của quá trình thi công, đo đạc, ngoài ra kết quả còn phản ảnh các giả 

thuyết trong tính toán còn thiên về an toàn như vật liệu đồng nhất, 

tuyến tính. 

Như vậy, qua kết quả nghiên cứu của đề tài, có thể khẳng định 

rằng việc sử dụng biện pháp nâng cấp tải trong cho công trình cầu 

bằng biện pháp dán bản thép và mở rộng tiết diện hoàn toàn khả thi 

bởi đơn giản trong thi công, hiệu quả gia cường cao, chi phí thấp 

không đòi hỏi quá nhiều về kĩ thuật nhà thầu.  
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