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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Ở các nước có ngành xây dựng phát triển mạnh và trình độ 

khoa học tiên tiến như Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, Trung Quốc… kết cấu 

liên hợp thép-bê tông (Steel ReinforcedConcrete- SRC) đã được ứng 

dụng rộng rãi trong các công trình lớn. Ở nước ta hiện nay,  với quá 

trình đô thị hóa nhanh và tốc độ xây dựng nhà cao tầng đang bùng nổ 

mạnh mẽ tại các khu đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí 

Minh đòi hỏi một loại kết cấu mới có thể khắc phục được các nhược 

điểm của bê tông cốt thép thông thường như kích thước lớn ,nặng nề 

,giảm không gian sử dụng. Với các ưu điểm như giảm được trọng 

lượng bản thân kết cấu, thời gian thi công nhanh, tính thẩm mỹ cao, 

kết cấu liên hợp thép-bê tông ngày càng được dùng phổ biến trong 

các công trình xây dựng ở Việt Nam.        

Nghiên cứu đặc điểm làm việc của kết cấu liên hợp thép-bê 

tông khi chịu ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ giúp chúng ta hiểu rõ 

hơn ứng xử của kết cấu dưới tác động của lửa, đánh giá được ổn định 

tổng thể của kết cấu . Qua đó có thể đưa ra các giải pháp kết cấu giúp 

công trình có thể chịu được sự tăng nhiệt độ, đảm bảo ổn định về kết 

cấu và tính thẩm mỹ. 

Chính vì thế, đề tài  “Ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ đến ổn 

định tổng thể của dầm liên hợp thép-bê tông” là đề tài cần nghiên 

cứu để có thể giúp kết cấu liên hợp thép-bê tông có thể áp dụng rộng 

rãi và phổ biến ở các công trình xây dựng nước ta. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

-  Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất cơ lý của 

thép và bê tông. 
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-  Phương pháp tính ổn định tổng thể của dầm liên hợp thép bê 

tông theo tiêu chuẩn Châu Âu EC4. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Dầm liên hợp thép bê tông. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự tăng 

nhiệt độ đến ổn định tổng thể của dầm liên hợp thép-bê tông. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Ảnh hưởng của hỏa hoạn đến các công trình xây dựng. 

- Các biện pháp phòng chống cháy. 

- Phương pháp tính ổn định tổng thể của dầm liên hợp thép bê 

tông theo tiêu chuẩn Châu Âu EC4. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phân tích lý thuyết: Nghiên cứu lý thuyết về kết cấu liên hợp 

thép-bê tông trên các tài liệu liên quan về xây dựng. Tìm hiểu tiêu 

chuẩn Châu Âu EC4. 

- Phương pháp xử lý thông tin: Phân tích, tổng hợp, đánh giá. 

6. Bố cục của luận văn 

Luận văn gồm phần: Mở đầu, 03 Chương và phần Kết luận, 

kiến nghị 
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CHƢƠNG 1 -  ẢNH HƢỞNG CỦA HỎA HOẠN ĐẾN CÁC 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

1.1. THIỆT HẠI CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DO 

HỎA HOẠN GÂY RA 

1.1.1. Thiệt hại của các công trình xây dựng do hỏa hoạn 

gây ra trên thế giới 

Lịch sử nhân loại đã phải chịu không biết bao đau thương thiệt 

hại do cháy nổ gây ra. Gần đây nhất là vụ hỏa hoạn chung cư 

Grenfell 27 tầng, quận White City, London. Đây là tòa nhà dân cư 

được xây dựng vào thập niên 1970. Lửa lớn đã bùng cháy dữ dội 

suốt nhiều giờ và gần như thiêu rụi toàn bộ công trình. Vụ hỏa hoạn 

khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 74 người bị thương.  

1.1.2. Thiệt hại của các công trình xây dựng do hỏa hoạn 

gây ra ở Việt Nam 

Gần đây, hàng loạt chung cư cao tầng được xây dựng trên cả 

nước. Nhưng, trong số đó có không ít công trình đã được bàn giao, 

sử dụng dù chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về an toàn phòng 

cháy, chữa cháy. Vi phạm này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cháy 

nổ. Thời gian qua, việc hỏa hoạn thường xảy ra ở các chung cư cao 

tầng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Những vụ cháy lớn ở 

các công trình cao tầng gây ra thiệt hại nghiêm trọng như : 

+ Hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cao 6 

tầng ở TP HCM cuối tháng 10/2002, cướp đi 61 sinh mạng, làm 

chừng 70 người khác bị thương, và gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.  

1.2. ẢNH HƢỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT 

CƠ LÝ CỦA THÉP VÀ BÊ TÔNG 

1.2.1. Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến các tính chất cơ lý của 

thép 

http://vnexpress.net/gl/topic/1291/vu-chay-trung-tam-thuong-mai-quoc-te
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1.2.1.1. Mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của vật liệu 

thép ở nhiệt độ cao 

Tất cả các vật liệu xây dựng đều được giảm cường độ và độ cứng 

một cách đáng kể khi chúng chịu nhiệt độ cao. Đối với thép, cường độ 

bắt đầu giảm ở nhiệt độ trên 300
0
C và giảm theo một tốc độ ổn định đến 

khoảng 800
0
C. Thực tế, thép chỉ còn khoảng 23% cường độ ban đầu ở 

700
0
C, 11% ở 800

0
C và 6% ở 900

0
C. Phần cường độ còn lại sẽ tiếp tục 

giảm dần đến khi xuất hiện hiện tượng chảy lỏng ở 1500
0
C. Toàn bộ 

quá trình này được thể hiện ở đường cong ứng suất – biến dạng. Để xây 

dựng các đường cong thể hiện mối quan hệ ứng suất - biến dạng của 

thép ở một nhiệt độ nhất định, người ta xuất phát từ phương trình thể 

hiện trạng thái làm việc đàn hồi tuyến tính của thép, từ đó dựa trên một 

loạt các thí nghiệm điều chỉnh theo dạng tiếp tuyến với phần ellipse mà 

tại cuối của nó, hệ số góc của nó bằng 0. Dạng đường cong và các thông 

số điển hình đặc trưng cho trạng thái làm việc của vật liệu thép ở một 

nhiệt độ cao hơn cho trước. 

1.2.1.2. Hệ số giãn nở vì nhiệt của vật liệu thép  

Hệ số giãn nở vì nhiệt (αa) tăng theo nhiệt độ. Ở nhiệt độ 

phòng, αt thường là 12. 10
-6 

/
0
C, ở nhiệt độ 200-600

0
C, là 14.10

-6 
/
0
C. 

Ở nhiệt độ lên đến 730
0
C, vật liệu thép chịu một sự đổi pha, dẫn đén 

sự thay đổi cấu trúc tinh thể, vật liệu trở nên đặc chắc hơn và sự giãn 

nở trong quá trình hấp thụ năng lượng tạm thời dừng lại. 

EC xem độ giãn dài tương đối Δ l / l của kết cấu ở một nhiệt 

độ nhất định từ 20
0
C đến nhiệt độ dưới ngưỡng của sự đổi pha của 

thép là một hàm theo nhiệt độ  

∆ l / l = - 2,416 .10
-4

  + 1,2 .10
-5

 θa + 0,4 .10
-8

 θa   khi 20°C < θa ≤ 

750°C
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∆ l / l = 11 .10
-3        

khi
   
750°C <θa ≤ 860°C  

∆ l / l = - 6,2 .10
-3

  + 2 .10
-5

 θa        khi 860°C <θa ≤ 1200°C  

Với: L là chiều dài ở 20 ° C của thanh thép 

       Δl là nhiệt độ gây ra sự kéo dài của thành phần thép 

       θa là nhiệt độ thép.  

1.2.1.3. Nhiệt dung riêng của vật liệu thép 

Nhiệt dung riêng của thép là nhiệt lượng hấp thụ của một khối 

đơn vị của thép để tăng 1
0
C hay 1K. Vật liệu có nhiệt dung riêng 

càng lớn thì sự thay đổi nhiệt độ ( tăng lên để vật liệu hấp thụ một 

nhiệt lượng cho trước hoặc giảm đi để tỏa ra một nhiệt lượng cho 

trước) càng nhỏ. Trong hầu hết các tính toán, BS5950 sử dụng một 

giá trị không đổi của nhiệt dung riêng của thép là Ca=520J/kgK. 

1.2.1.4. Tính dẫn nhiệt của vật liệu thép 

Tính dẫn nhiệt ( λa ) được xác định nghĩa là lượng nhiệt truyền 

qua một đơn vị diện tích tiết diện ngang của vật liệu trong một đơn vị 

thời gian tương ứng với một đơn vị nhiệt độ ( tức là 1
0
C hoặc 1K 

thay đổi trên một đơn vị chiều dài ). Thông số này ít quan trọng hơn 

đối với thép so với các vật liệu bảo vệ bởi vì tính dẫn nhiệt của thép 

rất lớn, lớn hơn 50 lần so với bê tông và 500 lần so với xi măng 

khoáng ( một loại vật liệu điển hình). Mặc dù tính dẫn nhiệt cũng 

biến thiên theo nhiệt độ 

λa = 54 - 3,33 .10
-2

 θa            [W/mK] khi 20°C ≤ θa ≤ 800°C  

λa = 27,3                             [W/mK] khi 800°C < θa ≤ 1200°C   

 Nhưng EC sử dụng một giá trị không đổi là 45 W/mK cho các tính 

toán đơn giản. Còn BS 5950 lại đề nghị một giá trị xấp xỉ 37,5 

W/mK hoặc chính xác hơn: 

 λa = 52,57 – 1,541 .10
-2

 θa – 2,155 .10
-5

 θa 
2
       [W/mK]          
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1.2.1.5. Quá trình tăng nhiệt độ trong kết cấu thép ở điều 

kiện chịu nhiệt độ cao        

Hệ số tiết diện : Đối với kết cấu thép khi chịu nhiệt độ cao, 

thông số điều khiển mức độ tăng nhiệt độ là tỷ số giữa chu vi bị đốt 

nóng Am và diện tích tiết diện ngang V của cấu kiện, gọi là hệ số tiết 

diện, có đơn vị m
-1

. Tiết diện có Am/V thấp sẽ phản ứng chậm với 

nhiệt độ nên có khả năng chịu lửa với thời gian lớn hơn. Giá trị trung 

bình của thông số này trong khoảng 100-250 m
-1

 cho hình dạng 

thông thường của tiết diện thép cán nóng. 

1.2.2. Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến các tính chất cơ lý của 

bê tông 

1.2.2.1. Cường độ của bê tông 

Bê tông cũng giảm cường độ khi nhiệt độ tăng. Tuy nhiên, 

dạng của đường cong thể hiện mối quan hệ ứng suất – biến dạng của 

bê tông ở những nhiệt độ khác nhau thì có sự khác biệt đáng kể so 

với dạng biểu đồ của vật liệu thép. Tất cả các đường cong này đều 

đạt cường độ chịu nén cao hơn giới hạn đàn hồi hiệu quả, sau đó 

giảm dần theo một nhánh đi xuống. Trong trường hợp này, khả năng 

chịu kéo của bê tông cũng xem như bằng không. 

1.2.2.2. Các đặc tính nhiệt khác của bê tông 

Sự giãn nở vì nhiệt của bê tông thường tăng mạnh theo nhiệt 

độ. Quá trình chuyển pha của bê tông xảy ra ở nhiệt độ 700
0
C, khi đó 

sự giãn nở vì nhiệt trong bê tông nhưng hoàn toàn , đường cong thể 

hiện mối quan hệ giữa hệ số giãn nở vì nhiệt và nhiệt độ trong bê 

tông được thể hiện ở hình 
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1.3. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY CHO CÔNG 

TRÌNH 

1.3.1. Các biện pháp báo cháy, chữa cháy cho công trình 

1.3.2. Các biện pháp tăng khả năng chịu lửa cho kết cấu 
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CHƢƠNG 2 -  PHƢƠNG PHÁP TÍNH ỔN ĐỊNH TỔNG 

THỂ CỦA DẦM LIÊN HỢP THÉP BÊ TÔNG THEO TIÊU 

CHUẨN CHÂU ÂU EUROCODE 4 

2.1. HIỆN TƢỢNG MẤT ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA DẦM 

LIÊN HỢP THÉP-BÊ TÔNG 

Trong dầm liên hợp, khi làm việc của cánh trên của dầm thép 

được giữ khỏi oằn do được liên kết với bản sàn bê tông, tuy nhiên 

cần thỏa mãn điều kiện là các liên kết được thiết kế phù hợp và 

khoảng cách giữa hai mép của bản sàn ( của các ô ) không quá nhỏ ( 

khoảng cách này ít nhất phải lớn hơn hai lần chiều cao của dầm 

thép). Điều này sẽ khác trong giai đoạn thi công, trước khi bê tông 

trở nên cứng. Khi đó cần kiểm tra sự oằn của dầm thép. 

Ngược lại, theo biểu đồ momen uốn của dầm liên hợp liên tục, 

cánh dưới sẽ chịu nén trong vùng momen âm ở tại các gối tựa trung 

gian, đặc biệt chiều dài của vùng này có thể khá lớn khi hoạt tải chỉ 

tác dụng lên một bên nhịp, khi đó có nguy cơ mất ổn định ngang của 

cánh dưới ở cạnh gối tựa trung gian. Khi mất ổn định , tiết diện thép 

của dầm liên hợp không thể quay giống như vật thể cứng quanh 

trọng tâm xoắn của mình, sự giữ của tấm đan gây nên sự vẹo tiết 

diện này.  

2.2. PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN 

CHỊU LỬA CẦN THIẾT ĐỐI VỚI KẾT CẤU LIÊN HỢP 

THÉP - BÊ TÔNG 

2.2.1. Tải trọng tác dụng 

Tải trọng tác dụng lên kết cấu trong điều kiện chịu lửa được 

chia thành ba loại chính: 

- Tải trọng thường xuyên (Gk): khi tính toán chịu lửa, Gk 

vẫn được xét đến một cách nguyên vẹn, không điều chỉnh. 
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- Hoạt tải (Qk): vì lửa được xét là một tác động có tính tai 

nạn đối với kết cấu xây dựng nên giá trị hoạt tải được 

giảm đi bằng cách nhân Qk với một hệ số tổ hợp ψ1 có trị 

số biến thiên từ 0,5 đến 0,9 phụ thuộc vào chức năng sử 

dụng của công trình. 

- Các tác động gián tiếp do lửa gây ra (Ad) 

2.2.2. Các nguyên tắc tính toán cơ bản  

Các cấu kiện khi được tính toán theo yêu cầu chống cháy đều 

phải thỏa mãn theo ba tiêu chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn về tính kín (E): các vết nứt, các lỗ hổng không 

được phép xuất hiện trong kết cấu vì chũng có thể cho nguồn lửa hay 

khí nóng truyền qua 

Tiêu chuẩn về cách nhiệt (I): Nhiệt độ trên bề mặt của các cấu 

kiện riêng biệt không lộ trong lửa không được vượt quá nhiệt độ bốc 

cháy. 

Tiêu chuẩn về khả năng chịu lực (R): các cấu kiện phải đảm 

bảo khả năng chịu lực trong suốt thời gian chịu lửa yêu cầu. 

2.3. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA DẦM LIÊN HỢP 

THÉP BÊ TÔNG Ở NHIỆT ĐỘ CAO 

2.3.1. Phƣơng pháp tính ổn định tổng thể của dầm liên hợp 

thép bê tông ở nhiệt độ cao(trƣờng hợp không bọc bê tông ) 

Sự tăng nhiệt độ ở các phần khác nhau của dầm thép không 

được bảo vệ trong khoảng thời gian t được xác định theo công thức 

đưa ra như sau: 

*

,

1
i

a t shadow net

a a i

A
k h t

c V



  

  
  
  

 

Trong đó : kshadow là hệ số do điều chỉnh của mặt khuất lửa 

được tính gần đúng 
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2 2

1 2 1 w 1 2

w 1 2 1 2 w

0,5 0,25( )
0,9

0,5
shadow

e e b h b b
k

h b b e e e

     
 
     
 

  

Nhiệt độ dưới đáy dầm ở thời gian t (phút): 

t=20+345.log10(8t+1) 

Ứng với thời gian t, nhiệt độ của cốt thép sàn bê tông  

s=d0+d1Ns+d2A/Lr+d3ϕ+d4/l3 

2.3.2. Sức bền của tiết diện đối với mô men uốn của dầm 

liên hợp đƣợc bọc bê tông một phần 

2.3.2.1. Trường hợp chịu mô men dương 

Đối với sàn bê tông, chỉ có phần bê tông chịu nén không chịu 

ảnh hưởng của nhiệt độ là được kể đến trong tính toán. Cường độ 

chịu nén tính toán của bê tông bằng (fc /γM,fi,c). Chiều rộng tính toán 

của sàn bê tông beff được lấy bằng chiều rộng tính toán ở nhiệt độ 

thường. Chiều dày bị giảm yếu hc,fi thay đổi theo cấp bền chịu lửa 

Đối với bản cánh trên của dầm thép, cường độ tính toán vẫn 

được lấy trọn vẹn (fay/γM,fi,a), nhưng phần mép có bề rộng bfi không 

được xét  đến trong tính toán với giả thiết rằng chúng cũng chịu tác 

động trực tiếp của ngọn lửa, giá trị phụ thuộc vào cấp bền chịu lửa, 

tra theo bảng. Trong đó b là chiều rộng của bản cánh dầm, bc là chiều 

rộng của phần bê tông bao bọc bản bụng dầm, ef là chiều dày bản 

cánh dầm. Khi đó chiều rộng tính toán của bản cánh trên là (b-2bfi) 

Bản bụng dầm thép được chia thành hai phần, phần trên hh 

không chịu ảnh hưởng của ngọn lửa nên vẫn giữ ở nhiệt độ 20
0
C và 

không bị giảm cường độ chịu lực. Phần dưới hl có sự thay đổi nhiệt 

độ một cách tuyến tính từ 20
0
C đến nhiệt độ mép của bản cánh dưới. 

Vì vậy cường độ tính toán cũng giảm tuyến tính theo nhiệt độ. 



11 

 

Khi (h/bc) ≤ 1 hoặc ≥ 2 thì 2 w1
l.minl

c c

a ea
h h

b b h
     

Trong đó h là chiều cao tiết diện dầm, ew là chiều dày bản 

bụng dầm ,a1, a2, được cho theo bảng. 

Khi 1<(h/bc)<2 thì h1 được tính theo công thức trong bảng  

Đối với bản cánh dưới, vì toàn bộ cánh dưới chịu ảnh hưởng 

trực tiếp của ngọn lửa nên nhiệt độ được xem như phân bố đều. Do 

đó, diện tích chịu lực không bị giảm yếu nhưng cường độ tính toán bị 

giảm bởi hệ số ka  phụ thuộc vào cấp bền chịu lửa.  

Nhiệt độ của cốt thép phụ thuộc vào khoảng cách từ chúng đến 

mép trên của bản cánh dưới u1 và chiều dày lớp bê tông bảo vệ us. 

Khi đó, hệ số kr không chỉ là một hàm của cấp bền chịu lửa mà còn 

biến thiên theo hàm vị trí u. 

w

1

1 1 1

i si c si

u

u u b e u


 

  
  

  

Trong thực tế kr cũng có thể được xác định theo công thức 

kinh nghiệm 

3 4
,min 5 ,max

/
r r r

m

ua a
k k a k

A V


    

Phần bê tông giữa các bản cánh không được xét đến khi tính 

toán khả năng chịu uốn của tiết diện, nhưng cũng được kiểm tra theo 

điều kiện chịu cắt khi giả thiết rằng nó có khả năng chống cắt theo 

phương đứng. 

2.3.2.2. Trường hợp chịu momen âm 

Đối với sàn bê tông, chiều rộng tính toán của sàn bê tông beff 

được lấy bằng ba lần chiều rộng bản cánh trên của dầm thép. Tuy 
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nhiên toàn bộ phần bê tông chịu nén được bỏ qua, chỉ xét đến sự làm 

việc của phần thép sàn nằm trong phạm vi chiều rộng tính toán nêu 

trên. Sự phân bố nhiệt độ và sự giảm cường độ phụ thuộc vào 

khoảng cách u từ các thanh cốt thép đến mép dưới của bản sàn. Vì 

vậy, hệ số giảm cường độ kr của các thanh thép biến thiên theo hàm 

vị trí u. 

Đối với tiết diện dầm thép, các công thức tính tiết diện giảm 

yếu cho bản cánh trên, bản cánh dưới và bản bụng cũng tương tự như 

khi chịu momen dương. 

Phần bê tông giữa các bản cánh được tính với cường độ không 

giảm yếu (fc,20
0
C/γM,fi,c) nhưng tiết diện có giảm theo cả hai phương 

với các giá trị tương ứng hfi,c và bfi,c. Phần cốt thép được tính toán 

tương tự như trong trường hợp dầm chịu momen dương. 

Giả thiết rằng bỏ qua lực dọc, momen giới hạn trong cả hai 

trường hợp chịu momen dương và momen âm đều được tính toán 

một cách đơn giản bằng cách tính tổng của từng phần ứng suất tương 

ứng với các bộ phận tham gia chịu lực như đã xét ở trên.  

Sự tăng nhiệt độ ở các phần khác nhau của dầm thép có cách 

nhiệt trong khoảng thời gian t được xác định theo công thức đưa ra 

trong EC4 như sau 

   , w/10

, ,

/ 1
1

1 w / 3

p p p i

a t t a t t

a a i

d A
t e

c V


   



                       
 

 

,
w

p p p i

p

a a i

c A
d

c V
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2.3.3. Kiểm tra đơn giản sự oằn 

Với các tiết diện loại 1 và 2 có thể xác định độ mảnh quy đổi 

 LT khi oằn theo quan hệ: 

 
1/2

/LT pl crM M    

. Lý thuyết tính toán Mcr xem xét phản ứng của khung liên tục 

chữ U ngược để cân bằng và chống lại lực ngang F ở mức cánh dưới. 

Nó dẫn tới biểu thức khá phức tạp cho Mcr sau đây: 

1/2
2

4
afz2

.c s
cr at a

k C k L
M GI E I

L 
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CHƢƠNG 3 -  VÍ DỤ TÍNH TOÁN DẦM LIÊN HỢP THÉP 

BÊ TÔNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO 

3.1. VÍ DỤ TÍNH TOÁN 

 Cho dầm liên tục 2 nhịp l1=l2=8m như hình vẽ, các dầm này 

song song và cách đều nhau 3m, chịu tải trọng thường xuyên phần bố 

đều q1=15 kN/m và hoạt tải q2=10 kN/m. Bản sàn liên hợp dày 

120mm, thép thanh ϕ12a150mm. Bê tông dùng mác C20/25. Thép 

hình chữ IPE500 bằng thép S235. Kiểm tra bền, ổn định tổng thể của 

dầm liên hợp không bọc bê tông và có bọc bê tông 1 phần ở nhiệt độ 

thường và nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn Eurocde 4  

3.1.1. Kiểm tra bền và ổn định tổng thể của dầm liên hợp 

không bọc bê tông ở nhiệt độ thƣờng 20
0
C 

Sức bền dẻo của thép hình và của bản bê tông : 

Fa=Aafy/γa=116.235/1,1=2478181,82 N =2478 kN 

Fc=hc.beff
+
(0,85fck/γc)=120.1600.(0,85.20/1,5)=2176000N  

2bftffy/γa=2.200.16.235/1,1=1367272,73 N = 1367 kN 

Ta thấy Fa>Fc và Fa-Fc=302 kN<2bftffy/γa 

Do đó trục trung hòa đi qua cánh dầm thép . 

Ta rút ra khoảng cách z từ phương trình cân bằng hình chiếu: 

3(2478 2176)10 .1,1
120 124

2.200.235
z mm


    

Xác định momen bền dẻo theo công thức : 

Mpl.Rd
+
=Fa(ha/2+hc/2)+(Fa-Fc)z/2 

     =2478.(250+60)10
-3

+302.62.10
-3

 =787 kN 

+ Khả năng chịu momen uốn  (momen bền dẻo âm) 

Sức bền dẻo của thép hình và của các cốt thép: 

Fa=Aafy/γa=11600.235/1,1=2478181,82 N 

Fs=Asfsk/γa=679.500/1,1=308636 N = 309 kN 



15 

 

 

2bftffy/γa=2.200.16.235/1,1=1367272,73 N =1367 kNt 

Fa-Fs=2478-309=2169 kN 

Ta thấy Fa>Fs và Fa-Fs>2bftffy/γa do đó trục trung hòa đi qua bản bụng 

dầm thép 

Cánh tay đòn zw: 

3

w

w

. 309.10 .1,1
70,9

2 . 2.10,2.235

s a

y

F
z mm

t f


     

Xác định momen bền dẻo theo công thức 

Mpl.Rd
-
=Mapl.Rd+Fs(ha/2+hs)-Fs

2
/(4twfy/γa) 

=562,82.10
6
Nmm=562,82kNm 

+ Tính toán ổn định tổng thể của dầm  

Xác định bề rộng tham gia làm việc beff=be1+be2=1000mm 

Với be1=be2=min(0,25(l1+l2)/8;bi)=min(500;3000/2)=500mm 

hs=ha-tf=500-16=484mm, zc=hc/2+ha/2=60+250=310mm 

612279.482.10
2424

( ) 11600.310.(12279 11600)

ay

a c a

AI
e mm

A z A A
  

 
  

Iy=Iay+Aazw
2
+As(ha/2+hc/2-zw) 

 =482.10
6
+11600.70,9

2
+679.(500/2+120/2-70,9)=540.10

6
mm

4
 

Tỷ số modul n : bằng cách điều chỉnh các hiệu ứng ngắn hạn và 

những hiệu ứng dài hạn của các tác dụng, ta chấp nhận một hệ số 

tương đương n
’’
 cho mô đun đàn hồi của bê tông 

6 6

2 6

484.540.10 / (482.10 )
1,03

484 / 4 (482.10 711681,78) /11600
484

2424

ck  
  

 
 

 

Tra bảng được C4=20,43 

Iafz=

3 3
6 4200 .16

10,67.10
12 12

f f

afz

b t
I mm     
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1 2

1 2

.
s

k k
k

k k



  

Xác định hệ số (EI)2 theo công thức sau : 

(EI)2=Ea.As.z
2
=210.10

6
.6,79.10

-4
.0,09

2
=1155 kNm

2 

2
1

( ) 4.1155
1540 /

3

EI
k kN rad

a


     

Hệ số k2 được xác định theo công thức sau: 

3 3

w
2 2 2

210.10,2
126,5 /

4(1 ) 4(1 0,3 )484

a

a s

E t
k kN rad

h
  

 
  

1540.126,5
116,9

1540 126,5
sk  


kN/rad  

Thay vào biểu thức ta được  

1/2 1/24 1,03.20,43
( ) (116,9.210.10,67) 3429,85c

cr s a afz

k C
M k E I kNm

 
  

 

Mrk=Mapl,Rd+Fs(ha/2+h
’
)-Fs

2
/(4twfy) 

               =610,7.10
6
Nmm=610,7 kNm 

Xác định độ mảnh quy đổi theo công thức 

610,7
0,42

3429,85

Rk
LT

cr

M

M
      

Mb,Rd=χLTMRd=0,91.562,82=512,17kNm 

3.1.2. Kiểm tra ổn định tổng thể của dầm liên hợp bọc bê 

tông 1 phần ở nhiệt độ thƣờng 20
0
C 

Với trường hợp momen âm tại gối : có thêm phần bọc bê tông giữa 2 

cánh dầm. bc=200mm 

Mpl.Rd
-
=562,82.10

6
+(200-10,2)(500-2.16)

2
/6.0,85.20/1,5 

                  =641,34.10
6
 Nmm 
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Với dầm thép được bọc bê tông bản bụng thì k2 được tính như sau 

khi xét đến ảnh hưởng của lớp bảo vệ: 

2 2

w
2 "

w

210.10,2.200
2795,36 /

16 (1 4 / ) 16.484.(1 4.14,5.10,2 / 200)

a c

s c

E t b
k kN rad

h n t b
  

 
  

        Tính toán tương tự như bài toán không bọc bê tông ở nhiệt độ 

thường ta có kết quả như sau: 

680,6
0,26

9996,4

Rk
LT

cr

M

M
     

Mb,Rd=χLTMRd=0,98.641,34=628,51kNm 

3.1.3. Kiểm tra ổn định tổng thể của dầm liên hợp không 

bọc bê tông ở nhiệt độ cao 

Ta dùng các thông số của bài toán không bọc bê tông ở nhiệt độ 

thường và tính toán với cấp chịu lửa R60 

Nhiệt độ đám cháy tiêu chuẩn ở cấp độ chịu lửa R60 

60=20+345.log10(8.60+1)=945
0
C 

Nhiệt độ của cốt thép, sàn bê tông: 

h1=hc=120mm, h2=0, l1=0, l2=0, l3=3bf=3.200=600mm 

Lực trong cốt thép khi chịu momen uốn âm.  

Ns=679.500=339,5.10
3
N 

Hệ số hình dạng 

2 2

2 21 2 1 2
2 3 2

3

3 3

2 2
1

l l l l
h l h

l

l l


    
      
   

    

s=d0+d1Ns+d2A/Lr+d3ϕ+d4/l3 

     =867-1,9.10
-4

.339,5.10
3
-123-1378/600=677

0
C 

Suy ra hệ số suy giảm của cốt thép ky,677=0,29;kE,677=0,17 

→fsy,677=0,29.500=145N/mm
2
; Es,677=0,17.2,1.10

5
=35700N/mm

2
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Hệ số suy giảm của bê tông kc,677=0,33 

→fc,677=0,3.20=6N/mm
2
 

Nhiệt độ trong tiết diện dầm thép 

Hệ số điều chỉnh do ảnh hưởng của mặt khuất lửa được tính gần 

đúng  

2 2

1 2 1 w 1 2

w 1 2 1 2 w

0,5 0,25( )
0,9

0,5
shadow

e e b h b b
k

h b b e e e

     
 
     
 

 

16 16 0,5.200 468
0,9 0,684

468 200 0,5.200 16 16 10,2
shadowk

   
  

     
 

Ta tính toán nhiệt độ trong dầm như sau: Với nhiệt độ ban đầu là 

20
0
C ở thời gian đầu tiên (t=0s), ta đi tính nhiệt độ của cấu kiện tại 

thời gian t=5s, 10s, 15s,… cho đến cấp độ bền tính toán. 

Nhiệt độ tại thời điểm t=0s, nhiệt độ của kết cấu thép là a,0=20
0
C 

Với t=5s, nhiệt độ của kết cấu thép được xác định như sau: 

      44

,5 ,0 5 ,5 5 ,5273 273a a c a aA B             
  

 (a) 

Nhiệt độ của thép kết cấu ở t=10s 

      44

,10 ,5 10 ,10 10 ,10273 273a a c a aA B             
  

 (b) 

Tương tự, nhiệt độ của kết cấu thép ở thời điểm t: 

      44

,t ,t 5 ,t ,t273 273a a c t a t aA B      
       
  

 (c) 

Đối với bản bụng: 

t=5s, giải phương trình (a) ta được a,5=50,06
o
C 

t=10s, giải phương trình  (b) ta được a,10=89,63
o
C 

Tương tự ta thu được nhiệt độ ở cấp độ bền tính toán t=3600s(R60): 

a,R60=945
o
C 
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Tương tự ta thu được nhiệt độ ở cánh dưới, cánh trên: a,R60=945
o
C 

Suy ra hệ số suy giảm của thép ky,945=0,051; kE,945=0,057 

→fay,945=0,051.235=11,985N/mm
2 

     Ea,945=0,057.2,1.10
5
=0,12.10

5
N/mm

2 

Tổng lực nén trong dầm thép 

 
0

1, 1 1 , w w w , 2 2 2,20

, , , ,

( ) ( ) f ( )r ay ay ayr C

M fi s M fi a

f A f b e f h e b e
T F

  

 

 
 

    

                =135598N  

 

1/2 1/24 1,03.20,43
( ) (116,9.1,2.10,67) 81,989c

cr s a afz

k C
M k E I kNm

 
  

  

 
42,035

0,716
81.989

Rk
LT

cr

M

M
      

Mb,Rd=χLTMRd=0,77.42,35/1,1=29,645kNm 

3.1.4. Kiểm tra bền và ổn định tổng thể của dầm liên hợp 

bọc bê tông 1 phần ở nhiệt độ cao 

Hệ số suy giảm của cốt thép ky,677=0,29;kE,677=0,17 

           →fsy,677=0,29.500=145N/mm
2
; 

Es,677=0,17.2,1.10
5
=35700N/mm

2
 

Hệ số suy giảm của bê tông kc,677=0,33 

           →fc,677=0,3.20=6N/mm
2
 

Với nhiệt độ ban đầu là 20
0
C ở thời gian đầu tiên (t=0s) ta đi tính 

nhiệt độ của kết cấu tại thời gian t=30s, 60s, 90s,….cho đến cấp độ 

bền cần tính toán 

Nhiệt độ tại thời điểm t=0s, nhiệt độ của kết cấu thép là a,0=20
0
C 

Với t=30s, nhiệt độ của kết cấu thép được xác định như sau: 
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a,30-a,0=A(30-a,30)-B(30-0)  (d) 

Nhiệt độ của kết cấu thép ở t=60s     

a,60-a,0=A(30-a,30)-B(30-0)  (e) 

Tương tự, nhiệt độ của kết cấu thép ở thời điểm t: 

a,t-a,t-30=A(t-a,t)-B(t-t-30)  (f) 

t=30s, giải phương trình (d) ta được a,30=165
0
C  

t=60s, giải phương trình (e) ta được a,60=298
0
C  

Tương tự ta được nhiệt độ ở cấp độ bền cần tính toán t=3600s(R60): 

a,R60=944
0
C 

Ta thu được nhiệt độ bản bụng a,R60=944
0
C. Riêng đối với bản cánh 

dưới do bị lộ trong lửa và được bảo vệ 1 phần nên ta áp dụng trường 

hợp không bọc bê tông để tính nhiệt độ. Và giá trị nhiệt độ thu được 

bằng với giá trị ở bài toán ví dụ trước a,R60=945
0
C . Bản cánh trên 

cũng được bọc 1 phần nên a,R60=944
0
C 

Chiều rộng sàn 3b=3.200=600mm 

Hệ số suy giảm ứng suất chảy của cốt thép: ks=(0,022.30)+0,34=1 

Độ giảm cánh trên bfi=(ef/2)+10+(b-bc)/2=16/2+10=18mm 

Ứng suất chảy của bản cánh trên fay/γM,fi,a 

Độ giảm chiều rộng bê tông         bc,fi=60-0,15bc=60-0,15.200=30mm 

As=905mm
2
, Fs=905.1.500=452500N 

Aa=(200-18.2).16=2624mm
2
; Fs=2624.235/1=616640N 

Ac=(500-65-32).(200-2.30-10,2)=52309mm
2
; 

Fc=52309.20/1=1046180N 

Trục trung hòa đi qua cánh và cách mép trên của cánh một đoạn 

616640 1046180 452500
15,7

2.(200 2.18).235
x mm

 
 


  

Trục trung hòa đi qua bản bụng dầm thép  
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Mpl.Rd
-
=274.10

6
Nmm 

Thay các thông số vào và tính toán ta được momen tới hạn đàn hồi: 

1/2 1/24 1,03.20,43
( ) (253,4.35,7.5,88) 1545,62c

cr s a afz

k C
M k E I kNm

 
  

 

274
0,42

1545,62

Rk
LT

cr

M

M
     

Mb,Rd=χLTMRd=0,91.274/1,1=226,67kNm 

3.2. SO SÁNH ĐỘ BỀN VÀ ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA DẦM 

LIÊN HỢP KHÔNG BỌC BÊ TÔNG VÀ BỌC BÊ TÔNG MỘT 

PHẦN Ở CÁC CẤP NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU 

Ta nhận thấy rằng khi nhiệt độ tăng hay thời gian chịu lửa 

càng lâu thì khả năng mất ổn định tổng thể tăng cũng như momen 

bền khi oằn càng giảm. Đối với dầm liên hợp không bọc bê tông ở 

bản bụng thì momen bền khi oằn Mb,Rd giảm rất nhanh  và độ mảnh 

quy đổi  tăng làm mất khả ổn định tổng thể của dầm. Trường hợp 

dầm liên hợp có bọc bê tông ở bản bụng, momen bền khi oằn Mb,Rd 

giảm nhưng chậm,và khả năng mất ổn định tổng thể cũng xảy ra 

chậm hơn.  
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KẾT LUẬN VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 

1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn, học 

viên rút ra một số kết luận sau: 

- Tất cả tính chất cơ lý của vật liệu đều thay đổi khi nhiệt độ 

tăng. Thông qua việc nghiên cứu quá trình ứng xử nhiệt 

của từng dạng vật liệu thép và bê tông, ta có thể xác định 

sự biến thiên các đặc trưng cơ học theo nhiệt độ, từ đó 

kiểm soát được quá trình tăng và lan truyền nhiệt độ trong 

vật liệu. 

- Sự tăng nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến cường độ cũng như 

ổn định tổng thể của dầm liên hợp thép bê tông. Nhiệt độ 

càng tăng thì dầm liên hợp càng dễ mất ổn định. Đối với 

dầm liên hợp không được bọc bê tông khả năng mất ổn 

định tổng thể xảy ra nhanh hơn so với dầm liên hợp có bọc 

bê tông ở bản bụng. 

- Kết quả thu được từ các ví dụ tính toán đã chứng minh ưu 

điểm của kết cấu liên hợp khi chịu nhiệt độ cao. Khi lớp 

bê tông bảo vệ đóng vai trò vừa là vật liệu chịu lực vừa là 

vật liệu cách nhiệt ( làm chậm quá trình lan truyền nhiệt 

trong tiết diện thép), cấu kiện liên hợp có thể làm việc lâu 

hơn khi chịu nhiệt độ cao. 

2. PHƢƠNG HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP  

Trạng thái làm việc của kết cấu liên hợp trong điều kiện chịu 

nhiệt độ cao là một vấn đề tương đối mới trong xây dựng, đặc 

biệt là ở Việt Nam. Trong phạm vi luận văn, chỉ mới trình bày 

được các nguyên lý và phương pháp tính toán cơ bản cho một 

cấu kiện điển hình. Để có thể đưa vào áp dụng rộng rãi trong 
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thực tế thì phải mở rộng nghiên cứu thêm nhiều vấn đề khác 

như: 

- Tính toán đối với dầm liên tục nhiều nhịp  

- Mô hình sự làm việc của dầm liên hợp trong quá trình chịu 

lửa, từ đó có thể thấy được khả năng làm việc thực tế của 

dầm bằng các phần mềm mô phỏng. 

- Viết chương trình tính toán bằng các số liệu đầu vào và 

đầu ra, để có thể tính toán được nhanh các kết quả cho 

nhiều trường hợp khác nhau. Từ đó đưa vào tính toán cho 

các công trình thực tế. 

 


