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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ở nước ta hiện tại số lượng cầu bê tông cốt thép (BTCT) cũ 

rất nhiều, chúng đã và sẽ còn đem lại những giá trị to lớn về kinh tế 

và giao thông vận tải. Tuy nhiên có nhiều cầu BTCT cũ cũng đặt ra 

cho nước ta những khó khăn mới, nhiều cầu cũ xuống cấp và có nguy 

cơ bị phá hoại. Cùng với quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, 

khối lượng vận chuyển đã tăng lên rất nhanh, làm cho mật độ xe ở 

nhiều nơi tăng cao và số lượng xe có tải trọng lớn xuất hiện ngày 

càng nhiều, dẫn đến các cầu BTCT cũ bị khai thác nhiều hơn nên 

tuổi thọ của chúng sẽ giảm đi nhanh chóng.  

Theo báo cáo của Tổng cục ĐBVN, tính đến năm 2014, hệ 

thống quốc lộ nước ta hiện có tổng chiều dài trên 19.000km, trong đó 

có hơn 4.700 cây cầu. Hiện tại thì trên mạng lưới đường giao thông 

có 1.672 cây cầu lạc hậu về chức năng khai thác cần phải nâng cấp, 

cải tạo xây dựng mới, trong đó, có 566 cầu được đánh giá là yếu 

[11]. Do đó cần phải có các biện pháp gia cường để duy trì khả năng 

chịu lực và kéo dài thêm tuổi thọ cho chúng. 

Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi 

đến năm 2016, trên các tuyến Quốc lộ: Quốc lộ 24, quốc lộ 24B, 

quốc lộ 24C có tổng cộng 135 cây cầu và 2/3 trong tổng số cầu được 

xây dựng từ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Trong đó cầu Sông Re 

II tại lý trình: Km54+802 trên tuyến Quốc lộ 24 được xây dựng đưa 

vào sử dụng năm 1994 đã xuống cấp cần phải cải tạo, gia cường, bên 

cạnh đó tuyến Quốc lộ 24 còn là tuyến đường huyết mạch, thông 

thương giữa tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh Tây Nguyên và để đảm 

bảo giao thông luôn thông suốt nên cần thiết phải có các biện pháp 
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gia cường cầu Sông Re II để duy trì khả năng phục vụ của nó. Đề tài 

‘‘Nghiên cứu gia cường kết cấu nhịp cầu Sông Re II bằng hệ cáp dự 

ứng lực căng ngoài’’ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu sử dụng hệ cáp dự ứng lực để tăng cường khả 

năng chịu lực cho kết cấu dầm BTCT. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu một số biện pháp gia cường cầu BTCT và áp 

dụng hệ cáp DUL tăng cường khả năng chịu lực cho cầu Sông Re II. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

     - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp khảo sát số liệu 

thực tế.  

5. Bố cục luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo 

trong luận văn gồm có các chương như sau: 

Chương 1.  Tổng quan về các biện pháp gia cường cầu 

dầm bê tông cốt thép. 

Chương 2.  Hiện trạng và lý thuyết tính toán gia cường 

cầu Sông Re II 

Chương 3. Tính toán gia cường kết cấu nhịp cầu Sông Re 

II bằng hệ cáp DUL ngoài. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP GIA CƯỜNG CẦU DẦM  

BÊ TÔNG CỐT THÉP 

 

1.1. Gia cường bằng phương pháp tăng cường tiết diện 

1.1.1. Nguyên tắc cấu tạo 

1.1.2. Ưu nhược điểm của phương pháp tăng cường tiết 

diện 

1.2. Gia cường cầu bằng tấm polymer cốt sợi cacbon (frp) 

1.2.1. Quá trình phát triển của vật liệu FRP 

1.2.2. Vật liệu 

1.2.3. Các đặc trưng cơ học của vật liệu FRP 

1.3. Gia cường bằng phương pháp căng cáp dự ứng lực ngoài 

1.3.1. Sơ lược về công nghệ dự ứng lực ngoài 

1.3.2. Khái niệm về dự ứng lực ngoài 

Kết cấu BTCT DUL ngoài là kết cấu BT DUL có cốt thép 

DUL đặt ngoài tiết diện BT.  

1.3.3. Phạm vi ứng dụng 

- Công trình cầu làm mới 

- Công trình đang khai thác cần sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 

1.3.4. Các hình thức bố trí cáp DUL ngoài 

- Bố trí theo tuyến cáp thẳng 

- Bố trí theo tuyến cáp gẫy khúc 

1.3.5. Các giả thiết trong tính toán và cấu tạo 

1.3.6. Các hình thức cấu tạo bố trí cáp ngoài dọc cầu 

1.4. Đánh giá tình trạng công trình cầu trước khi tăng cường 

sửa chữa 

Các đối tượng cần điều tra khảo sát trước khi thiết kế là: 
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Kích thước thật, tình trạng của dầm, của BT; cách bố trí cốt thép; 

tình trạng các vết nứt. Xác định được nguyên nhân các hư hỏng; 

đánh giá đúng trạng thái kết cấu và sức chịu của nó.  

1.5. Công nghệ thi công dự ứng lực ngoài 

 1.5.1. Những yêu cầu chung 

 1.5.2. Những vấn đề cần chú ý trong sửa chữa bằng DUL 

ngoài 

1.6. Tiêu chuẩn về vật liệu sử dụng trong thi công 

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tính chất 

chịu lực và độ bền công trình chính là chất lượng của vật liệu xây dựng. 

Vì vậy, cần thiết phải có những quy định nghiêm ngặt đối với việc lựa 

chon và sử dụng vật liệu cho công nghệ thi công cáp DUL ngoài. 

1.7. Phân tích đề xuất biện pháp gia cường: 

- Xu hướng gần đây sử dụng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài 

để gia cố và tăng cường các công trình cầu khá phổ biến. Đối với cầu 

BTCT thì đây là phương pháp đạt hiệu quả cao, có nhiều ưu điểm nổi 

bật và được sử dụng rộng rãi như hiện nay. 

- Xuất phát từ thực tế đó, chọn biện pháp căng cáp DUL 

ngoài để gia cường kết cấu nhịp cầu Sông Re II. 

1.8. Kết luận chương 

 - Trong chương 1 giới thiệu, phân tích ưu nhược điểm, phạm 

vi áp dụng, công nghệ thi công của các biện pháp gia cường cầu 

BTCT. Phân tích đề xuất và chọn biện pháp gia cường kết cấu nhịp 

cầu Sông Re II. 

 - Trong chương 2 tiếp theo sẽ nêu hiện trạng và nghiên cứu 

lý thuyết tính toán gia cường kết cấu nhịp cầu Sông Re II. 
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CHƯƠNG 2 

HIỆN TRẠNG VÀ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN GIA CƯỜNG 

CẦU SÔNG RE II 

 

2.1. Hiện trạng cầu Sông Re II: 

 Cầu Sông Re II đặt tại lý trình: Km54+802 nằm trên tuyến 

Quốc lộ 24. Cầu này được đưa vào sử dụng năm 1994. Hình ảnh và 

bố trí chung cầu như hình 2.1, hình 2.2. 

 
Hình 2.1: Cầu Sông Re II 

1:1

 
Hình 2.2: Mặt cắt dọc cầu Sông Re II 

 * Số liệu và tiêu chuẩn thiết kế: 

- Quy mô xây dựng: Quy mô vĩnh cửu bằng BTCT 

- Quy trình thiết kế: 22TCN 18-79 

- Tải trọng thiết kế: H13, X60, người 300 kg/m2 

- Số nhịp: N = 06 nhịp. Sơ đồ nhịp: NxLnhịp = 6x21m. 

2.1.1. Kết cấu phần trên 

- Cầu gồm có 06 nhịp, chiều dài mỗi nhịp Lnhịp = 21m, cắt 

ngang nhịp có 04 dầm chủ BTCT thường dạng chữ T, cắt dọc nhịp 

có 08 dầm ngang dạng chữ nhật. 
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Hình 2.3: Mặt cắt ngang kết cấu nhịp 

 
Hình 2.4: Mặt cắt dọc kết cấu nhịp 

2.1.2. Kết cấu phần dưới: 

2.2. Nguyên lý làm việc của BTCT ứng suất trước và dầm BTCT 

gia cường bằng cáp DUL ngoài: 

2.2.1. Nguyên lý cơ bản về BTCT DUL [9]: 

2.2.2. Nguyên lý làm việc 

2.2.3. Ứng xử của dầm giản đơn BTCT DUL ngoài [10]: 

2.3. Lý thuyết tính toán gia cường cáp dự ứng lực ngoài 

2.3.1. Kiểm toán cường độ uốn 

Công thức kiểm toán đối với trạng thái giới hạn cường độ 1 

u nM .M    (2.1) 

Mô men tính toán Mu trạng thái giới hạn cường độ 1 

u i iM . y M    (2.2) 
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 Sức kháng uốn tính toán 

   
r nM .M     (2.3) 

 
Hình 2.15: Sơ đồ tính toán gia cường cáp DUL ngoài  

2.3.2. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt 

 Công thức tính sức kháng cắt 

r nV .V    (2.5) 

2.3.3 Tính toán các mất mát ứng suất 

* Mất mát do ma sát ∆fPf 
: ∆fpF = fpj(1-e-(Kx+µα))    (2.10)  

* Mất mát do thiết bị neo ∆fpA = ∆L*E/Ltb (2.11)  

* Mất mát do bê tông co ngắn đàn hồi ∆fpES 

∆fpES = [(N-1)/2N]*(Ep/Eci)fcgp (MPa) (2.12) 

* Mất mát do co ngót ∆fpSR, từ biến ∆fpCR 

∆fpSR =  93-0,85H (MPa)  (2.15) 

* Mất mát do tự chùng cốt thép ∆fpR: 

∆fpR = ∆fpR1  +  ∆fpR2 (MPa)  (2.17) 

2.4. Sơ đồ bố trí cáp DUL ngoài 

 * Các dạng sơ đồ bố trí cáp DUL ngoài: 

 - Sơ đồ bố trí cáp dạng 1: 

 
Hình 2.16: Sơ đồ 1 
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 - Sơ đồ bố trí cáp dạng 2: 

 
Hình 2.17: Sơ đồ 2 

 - Sơ đồ bố trí cáp dạng 3: 

 
Hình 2.18: Sơ đồ 3 

 * Chọn sơ đồ 3 làm sơ đồ bố trí cáp DUL ngoài để bố trí gia 

cường kết cấu nhịp cầu Sông Re II. 

2.5. Kết luận chương 

 Trong chương 2 nêu hiện trạng cầu Sông Re II, nguyên lý 

làm việc của BTCT ứng suất trước và dầm BTCT gia cường bằng 

cáp DUL ngoài. Đưa ra các sơ đồ căng cáp DUL ngoài và chọn sơ đồ 

căng cáp DUL ngoài cho kết cấu nhịp cầu Sông Re II. 

 Trong chương 3 tiếp theo tính toán gia cường cáp DUL 

ngoài cho kết cấu nhịp cầu Sông Re II. 
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CHƯƠNG 3 

TÍNH TOÁN GIA CƯỜNG KẾT CẤU NGHỊP CẦU SÔNG RE 

II BẰNG HỆ CÁP DỰ ỨNG LỰC NGOÀI 

3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật 

Hiện tại cầu đang chịu tải trọng xe cho phép là 20 Tấn. Nội 

dung của đề tài là nghiên cứu gia cường kết cấu nhịp cầu bằng biện 

pháp căng cáp DUL ngoài để cầu có thể chịu được hoạt tải thiết kế 

HL93 theo ASHTO. Các hệ số tính toán lấy theo tiêu chuẩn thiết kế 

cầu 22TCN 272-05 hiện hành. 

3.2. Tính toán nội lực của cầu dưới tác dụng của HL93 

3.2.1. Các tải trọng tác dụng lên 1 dầm cầu 

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp tĩnh tải trên dầm 

Dầm chủ DC1 DC2 DW 

Dầm trong 8,508 0,000 6,867 

Dầm biên 8,753 3,581 6,867 

- Hoạt tải xe HL93, hoạt tải người. 

3.2.2. Tính hệ số phân bố hoạt tải theo làn: 

 Cầu có 1 làn xe, hệ số làn xe m = 1,2 

Bảng 3.2: Bảng hệ số phân bố hoạt tải và người đi bộ 

Hệ số phân bố ngang g 

Mô men uốn gm 0,730 

Lực cắt gv 0,539 

Người đi bộ gPL 0,452 

3.2.3. Các hệ số tải trọng [1]: 

Bảng 3.3: Bảng hệ số tải trọng 

Tổ hợp  

tải 

trọng 

DC DW PL LL 

Hệ 

số 

Giá trị 

TT 

Hệ 

số 

Giá trị 

TT 

Hệ 

số 

Giá trị 

TT 

Hệ 

số 

Giá trị 

TT 

GĐ 1 1,25 1,25DC - - - - - - 

GĐ 2 1,25 1,25DC 1,5 1,5DW 1,75 1,75PL 1,75 1,75LL 

TTGH 

SD 
1 DC 1 DW 1 PL 1 LL 
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3.2.4. Tính toán nộ lực trên các tiết diện của dầm: 

Bảng 3.5: Bảng tổng hợp giá trị nội lực lực cắt tại các mặt cắt 

TẠI MẶT CẮT L/2 

Loại xe Tung độ Giá trị Lực cắt kN 

XE TẢI 

 

XE TẢI 

y145 0,500 Xe tải 117,621 

y145 0,291 Làn 23,948 

y35 0,083 Xe hai trục 103,592 

XE HAI TRỤC 
y110 0,500 Người 7,725 

y110 0,442 
  

DIỆN TÍCH W+ 2,575 
  

TẠI MẶT CẮT 3L/8 

XE TẢI 

y145 0,647 Xe tải 165,346 

y145 0,438 Làn 40,079 

y35 0,229 Xe hai trục 135,898 

XE HAI TRỤC 
y110 0,647 Người 12,929 

y110 0,589 
  

DIỆN TÍCH W+ 4,310 
  

TẠI MẶT CẮT L/4 

XE TẢI 

y145 0,750 Xe tải 198,871 

y145 0,541 Làn 53,882 

y35 0,333 Xe hai trục 158,592 

XE HAI TRỤC 
y110 0,750 Người 17,381 

y110 0,692 
  

DIỆN TÍCH W+ 5,794 
  

TẠI MẶT CẮT L/8 

XE TẢI 

y145 0,875 Xe tải 239,496 

y145 0,666 Làn 73,339 

y35 0,458 Xe hai trục 186,092 

XE HAI TRỤC 
y110 0,875 Người 23,658 

y110 0,817 
  

DIỆN TÍCH W+ 7,886 
  

TẠI MẶT CẮT CÁCH GỐI 0.8M 

XE TẢI 

y145 0,961 Xe tải 267,500 

y145 0,752 Làn 88,494 

y35 0,544 Xe hai trục 205,049 
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XE HAI TRỤC 
y110 0,961 Người 28,547 

y110 0,903 
  

DIỆN TÍCH W+ 9,516 
  

TẠI MẶT CẮT GỐI 

XE TẢI 

y145 1,000 Xe tải 280,121 

y145 0,791 Làn 95,790 

y35 0,583 Xe hai trục 213,592 

XE HAI TRỤC 
y110 1,000 Người 30,900 

y110 0,942 
  

DIỆN TÍCH W+ 10,300 
  

3.2.5. Tổ hợp nội lực 

Bảng 3.6: Bảng tổng hợp nội lực dầm chủ 

TRẠNG THÁI CƯỜNG ĐỘ I 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 
Cách gối 

0,8m 
Gối 

Mômen 

(kN.m) 
3 966,60 3 679,20 3 064,65 1 816,94 625,44 - 

Lực cắt 

(kN) 
221,906 336,099 425,619 544,383 632,811 674,417 

TRẠNG THÁI SỬ DỤNG 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 
Cách gối 

0,8m 
Gối 

Mômen 

(kN.m) 
2 624,89 2 431,41 2 022,63 1 197,44 411,88 - 

Lực cắt 

(kN) 
145,078 221,580 282,112 362,974 423,506 452,066 

TRẠNG THÁI SỬ DỤNG DO TĨNH TẢI 

Mômen 

(kN.m) 
1 018,52 930,67 763,89 445,60 152,07 - 

 
Hình 3.18: Biểu đồ bao mômen tổ hợp nội lực cường độ 
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Hình 3.19: Biểu đồ bao mômen tổ hợp nội lực sử dụng 

 

 

Hình 3.20: Biểu đồ bao mômen tổ hợp nội lực sử dụng do tĩnh tải 

 

 
Hình 3.21: Biểu đồ bao lực cắt tổ hợp nội lực cường độ 

 
Hình 3.22: Biểu đồ bao lực cắt tổ hợp nội lực sử dụng 
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3.2.6. Kiểm tra sức kháng uốn của dầm theo TTGH CĐ 

trước khi gia cường 

 

Hình 3.23: Sơ đồ tính sức kháng uốn của dầm 

Bảng 3.7: Bảng tính toán giá trị mômen kháng uốn danh định 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 
Cách gối 

0,8m 

As (mm2) 9 650,97 9 650,97 9 650,97 8 042,48 6 433,98 

fy (MPa) 420 420 420 420 420 

A'
s (mm2) 1 608,50 1 608,50 1 608,50 3 216,99 4 825,49 

f'y (Mpa) 420 420 420 420 420 

ds (mm) 1 060 1 060 1 060 1 085 1 110 

d'
s (mm) 250 250 250 240 255 

f'
c (Mpa) 30 30 30 30 30 

β1 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

bf (mm) 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

c (mm) 137,83 137,83 137,83 82,70 27,57 

a (mm) 115,19 115,19 115,19 69,11 23,04 

Mn 

(kN.m) 
3 933,18 3 933,18 3 933,18 3 270,65 2 474,93 

Bảng 3.8: Bảng kiểm tra sức kháng uốn trên dầm 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 
Cách gối 

0,8m 

Mn 

(kN.m) 
3 933,18 3 933,18 3 933,18 3 270,65 2 474,93 

Φ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Mr 

(kN.m) 
3 539,86 3 539,86 3 539,86 2 943,58 2 227,44 
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Mu 

(kN.m) 
3 966,60 3 679,20 3 064,65 1 816,94 625,44 

Kết luận Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt 

Thiếu (%) 11 4 - - - 

- Qua bảng kết quả kiểm tra ở bảng 3.8 ta thấy tại các vị trí 

L/2 và 3L/8 sức kháng Momen của dầm không đạt, thiếu 11% và 4%.  

3.2.7. Tính toán kiểm tra ứng suất trên dầm ở tổ hợp sử 

dụng do tĩnh tải + hoạt tải: 

 Điều kiện kiểm tra ứng suất: f < [f] 

Với: - Ứng suất nén cho phép [fn] = 0,45.
'

cf  = 13,50 (MPa) 

 - Ứng suất kéo cho phép [fk] = 0,63. '

cf  = 3,45 (MPa) 

 
Hình 3.24: Sơ đồ tính ứng suất trên dầm  

Bảng 3.9: Bảng kết quả tính toán ứng suất do tĩnh tải + hoạt tải 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

ft
t (MPa) -4,68 -4,33 -3,61 -2,13 -0,73 

ft
d (MPa) 10,02 9,28 7,72 4,57 1,57 

 - Kiểm tra ứng suất biên trên do tĩnh tải + hoạt tải: 

Bảng 3.10: Bảng kiểm tra ứng suất biên trên do tĩnh tải + hoạt tải 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fn] (MPa) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

ft
t (MPa) -4,68 -4,33 -3,61 -2,13 -0,73 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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 - Kiểm tra ứng suất biên dưới do tĩnh tải + hoạt tải: 

Bảng 3.11: Bảng kiểm tra ứng suất biên dưới do tĩnh tải + hoạt tải 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fk] (MPa) 3,45 3,.45 3,45 3,45 3,45 

ft
d (MPa) 10,02 9,28 7,72 4,57 1,57 

Kết luận 
Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Đạt 

Vượt (%) 66 63 55 25 - 

 Qua bảng kết quả 3.10 và 3.11 ta thấy ứng suất biên trên nằm 

trong giới hạn cho phép, ứng suất biên dưới vượt qua ứng suất cho 

phép tại các mặt cắt L/2 (66%), 3L/8 (63%), L/4 (55%), L/8 (25%). 

 * Nhận xét chung: 

Như vậy qua kết quả kiểm tra sức kháng uốn và ứng suất 

trên dầm ta thấy rằng cầu không đủ khả năng chịu tải trọng hoạt tải 

HL93 và đoàn người. 

3.3. Tính toán gia cường dầm bằng căng cáp dul: 

3.3.1. Chọn sơ đồ và các thông số vật liệu: 

 Chọn sơ đồ căng cáp như sau: 

 
Hình 3.25: Sơ đồ căng cáp DUL ngoài 

 Cáp DUL ngoài được căng mỗi dầm 2 bó đối xứng nhau qua 

tim dầm. Mỗi bó cáp gồm 01 tao 15,2 mm theo tiêu chuẩn ASTM 

A416-85 Cấp 270. Diện tích một tao cáp: 182 mm2. Diện tích hai bó 

cáp đối xứng: 364 mm2. Cường độ chịu kéo của cáp: fpu = 1860 MPa 

 fpy = fps = 0,85fpu = 1581 MPa 
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Mô đun đần hồi của cáp: Ep = 197000 Mpa 

Góc cáp chuyển hướng: α = 70 , α = 0,122 rad,  cosα = 0,99 

3.3.2. Tính toán lực căng cáp và nội lực dầm sau khi căng 

cáp: 

 Mô men uốn tại giữa nhịp do toàn bộ tĩnh tải và hoạt tải đã 

xác định tại mục 3.2.5: Mu = 3 966,60 kN.m 

 Mô men kháng uốn tại giữa nhịp do toàn bộ tĩnh tải và hoạt 

tải đã xác định tại mục 3.2.6: Mr = 3 539,86 kN.m 

 Mô men kháng uốn còn thiếu tại giữa nhịp:  

Mrt = Mu – Mr = 426,73 kN.m 

 Lực căng cáp: PPS = 
rt

L/2

M

cos .e =
426,73

0,99.1,32 = 325,71 kN 

 Chọn 02 bó cáp 07 sợi Φ5 có: Ap = 2.182 = 364 mm2 

 Ppy = 364.1581 = 575,484.103 N => Lực căng Pps = 500 kN 

 Chọn lực căng khống chế: Pps = 500 kN 

 Mô men trên dầm tại các vị trí được tính như sau: 

  MPS = Pps.cosα.ei   (3.11) 

  ei là độ lệch tâm của cáp so với trục trung hòa 

Bảng 3.12: Bảng kết quả mô men do căng cáp 

Vị trí L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

ei (m) 1,32 0,97 0,65 0,32 0,1 

MPS (kN.m) 660 485 325 160 50 

 

Hình 3.26: Biểu đồ mô men do căng cáp 

 Tính mô men tổng cộng do tĩnh tải + hoạt tải và lực căng cáp 
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Bảng 3.13: Bảng mô men tổng cộng do tĩnh tải + hoạt tải và lực 

căng cáp 

Vị trí L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

MTC (kN.m) 1965 1946 1698 1037 362 

  Tính mô men tổng cộng do tĩnh tải và lực căng cáp 

Bảng 3.14: Bảng mô men tổng cộng do tĩnh tải và lực căng cáp 

Vị trí L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

MTTTC (kN.m) 359 446 439 286 102 

 

 

Hình 3.27: Biểu đồ mô men do tĩnh tải + hoạt tải và lực căng cáp 

 

 
Hình 3.28: Biểu đồ mô men do tĩnh tải và lực căng cáp 

3.3.3. Kiểm tra sức kháng uốn của dầm ở TTGH CĐ sau 

khi gia cường: 

 
Hình 3.29: Sơ đồ tính sức kháng uốn của dầm sau khi căng cáp DUL 
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Bảng 3.15: Bảng tính sức kháng uốn của dầm sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 

Cách 

gối 

0,8m 

Aps (mm2) 364 364 364 364 364 

fps (MPa) 1 581 1 581 1 581 1 581 1 581 

As (mm2) 9 650,97 9 650,97 9 650,97 8 042,48 6 433,98 

fy (MPa) 420 420 420 420 420 

A'
s (mm2) 1 608,50 1 608,50 1 608,50 3 216,99 4 825,49 

f'
y (Mpa) 420 420 420 420 420 

dp (mm) 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

ds (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 

d'
s (mm) 250 250 250 240 255 

f'
c (Mpa) 30 30 30 30 30 

b (mm) 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 

bw (mm) 150 150 150 150 150 

β1 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

hf (mm) 100 100 100 100 100 

c (mm) 553,64 553,64 553,64 105,77 50,85 

a (mm) 462,69 462,69 462,69 88,39 42,50 

Mns 

(kN.m) 
4 577,92 4 577,92 4 577,92 4 191,63 3 373,18 

- Kiểm tra sức kháng uốn trên dầm sau gia cường 

Bảng 3.16: Bảng kiểm tra sức kháng uốn trên dầm sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 
Cách gối 

0,8m 

Mns(kN.m) 4 577,92 4 577,92 4 577,92 4 191,63 3 373,18 

Φ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Mrs(kN.m) 4 120,13 4 120,13 4 120,13 3 772,47 3 035,86 

Mu (kN.m) 3 966,60 3 679,20 3 064,65 1 816,94 625,44 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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 - Sau khi gia cường sức kháng uốn của dầm đạt kết quả như 

bảng sau: 

Bảng 3.17: Bảng so sánh sức kháng uốn tính toán của dầm trước và 

sau khi gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 
Cách gối 

0,8m 

Mrt (kN.m) 3 539,86 3 539,86 3 539,86 2 943,58 2 227,44 

Mrs (kN.m) 4 120,13 4 120,13 4 120,13 3 772,47 3 035,86 

Tăng thêm (%) 16 16 16 28 36 

3.3.4. Tính toán kiểm tra ứng suất trên dầm ở tổ hợp sử 

dụng do tĩnh tải + hoạt tải và lực căng cáp sau gia cường: 

 
Hình 3.30: Sơ đồ tính ứng suất của dầm sau gia cường 

Bảng 3.18: Bảng tính toán ứng suất của dầm do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

fs
t (MPa) -3,60 -3,84 -3,70 -2,96 -2,11 

fs
d (MPa) 2,40 2,93 2,68 1,13 -0,65 

 Kiểm tra ứng suất biên trên sau gia cường: 

Bảng 3.19: Bảng kiểm tra ứng suất biên trên do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fn] (MPa) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

fs
t (MPa) -3,60 -3,84 -3,70 -2,96 -2,11 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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 Kiểm tra ứng suất biên dưới sau gia cường: 

Bảng 3.20: Bảng kiểm tra ứng suất biên dưới do tĩnh tải + hoạt tải 

và lực căng cáp sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fk] (MPa) 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

fs
d (MPa) 2,40 2,93 2,68 1,13 -0,65 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

So sánh ứng suất biên trên trước và sau gia cường: 

Bảng 3.21: Bảng so sánh ứng suất biên trên do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp trước và sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

ft
t (MPa) -4,68 -4,33 -3,61 -2,13 -0,73 

fs
t (MPa) -3,60 -3,84 -3,70 -2,96 -2,11 

Giảm (%) 23 11 -3 -39 -187 

So sánh ứng suất biên dưới trước và sau gia cường: 

Bảng 3.22: Bảng so sánh ứng suất biên dưới do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp trước và sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

ft
d (MPa) 10,02 9.,28 7,72 4,57 1,57 

fs
d (MPa) 2,40 2,93 2,68 1,13 -0,65 

Giảm (%) 76 68 65 75 142 

3.3.5. Tính toán kiểm tra ứng suất trên dầm ở tổ hợp sử 

dụng do tĩnh tải và lực căng cáp sau gia cường: 

Bảng 3.23: Bảng tính toán ứng suất của dầm do tĩnh tải và lực  

căng cáp sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

fs
t (MPa) -1,19 -1,59 -1,82 -1,83 -1,72 

fs
d (MPa) -2,58 -1,77 -1,29 -1,25 -1,48 

Kiểm tra ứng suất biên trên sau gia cường: 
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Bảng 3.24: Bảng kiểm tra ứng suất biên trên do tĩnh tải và lực căng 

cáp sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fn] (MPa) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

fs
t (MPa) -1,19 -1,59 -1,82 -1,83 -1,72 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

Kiểm tra ứng suất biên dưới sau gia cường: 

Bảng 3.25: Bảng kiểm tra ứng suất biên dưới do tĩnh tải và lực căng 

cáp sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fn] (MPa) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

fs
d (MPa) -2,58 -1,77 -1,29 -1,25 -1,48 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

3.3.6. Tính toán kiểm tra ứng suất trên dầm ở tổ hợp sử 

dụng do tĩnh tải + hoạt tải và lực căng cáp tính đến mất mát ứng 

suất: 

 * Tính toán mất mát ứng suất: 

 - Mất mát ứng suất do ma sát (công thức 2.10): 

Bảng 3.26: Bảng kết quả tính toán mất mát ứng suất do ma sát 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

∆fpF (MPa) 32,856 32,856 32,856 32,856 32,856 

 - Mất mát ứng suất do thiết bị neo: (công thức 2.11): 

Bảng 3.27: Bảng kết quả tính toán mất mát ứng suất do thiết bị neo 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

∆fpA (MPa) 1,918 1,918 1,918 1,918 1,918 

- Mất mát ứng suất do tự chùng cốt thép: (công thức (2.17): 

Bảng 3.28: Bảng kết quả mất mát ứng suất do tự chùng cốt thép 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

∆fpR (MPa) 61,278 61,278 61,278 61,278 61,278 
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    Tổng hợp mất mát ứng suất: ∆fpT = ∆fpF + ∆fpF + ∆fpA (3.17) 

Bảng 3.29: Bảng tổng hợp kết quả tính toán mất mát ứng suất 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

∆fpT (MPa) 96,052 96,052 96,052 96,052 96,052 

* Tính lực kéo trong cáp sau khi trừ tổng mất mát ứng suất: 

 Công thức tính: PTC = Aps.(0,8fpy - ∆fpT)   (3.18) 

Bảng 3.30: Bảng kết quả tính toán lực kéo trong cáp sau khi trừ tổng 

mất mát ứng suất 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

PTC (N) 425,424 425,424 425,424 425,424 425,424 

 * Kiểm tra ứng suất: 

Bảng 3.31: Bảng tính toán ứng suất của dầm do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp tính đến mất mát ứng suất 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

fs
t (MPa) -3,51 -3,70 -3,53 -2,75 -1,88 

fs
d (MPa) 2,95 3,40 3,08 1,46 -0,39 

Kiểm tra ứng suất biên trên sau gia cường: 

Bảng 3.32: Bảng kiểm tra ứng suất biên trên do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp tính đến mất mát ứng suất 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fn] (MPa) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

fs
t (MPa) -3,51 -3,70 -3,53 -2,75 -1,88 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

 Kiểm tra ứng suất biên dưới sau gia cường: 

Bảng 3.33: Bảng kiểm tra ứng suất biên dưới do tĩnh tải + hoạt tải 

và lực căng cáp tính đến mất mát ứng suất 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

[fk] (MPa) 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

fs
d (MPa) 2,95 3,40 3,08 1,46 -0,39 

Kết luận Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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So sánh ứng suất biên trên trước và sau gia cường: 

Bảng 3.34: Bảng so sánh ứng suất biên trên do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp tính đến mất mát ứng suất trước và sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

ft
t (MPa) -4,68 -4,33 -3,61 -2,13 -0,73 

fs
t (MPa) -3,51 -3,70 -3,53 -2,75 -1,88 

Giảm (%) 25 15 2 -29 -156 

 So sánh ứng suất biên dưới trước và sau gia cường: 

Bảng 3.35: Bảng so sánh ứng suất biên dưới do tĩnh tải + hoạt tải và 

lực căng cáp tính đến mất mát ứng suất trước và sau gia cường 

Mặt cắt L/2 3L/8 L/4 L/8 Cách gối 0,8m 

ft
d (MPa) 10,02 9,28 7,72 4,57 1,57 

fs
d (MPa) 2,95 3,40 3,08 1,46 -0,39 

Giảm (%) 71 63 60 68 125 

3.4. Kết luận chương: 

Trong chương 3, đã tính toán lại khả năng chịu tải của cầu 

Sông Re II ứng với tải trọng thiết kế mới là HL93, các hệ số tính 

theo Tiêu chuẩn 22TCN-272-05 của Việt Nam. Qua kết quả tính toán, 

sức kháng uốn của cầu không đạt tại các vị trí L/2 (thiếu 11%), vị trí 

3L/8 thiếu (4%); Ứng suất biên trên của dầm nằm trong giới hạn ứng 

suất cho phép, ứng suất biên dưới của dầm vượt qua ứng suất cho 

phép tại các vị trí L/2 (66%), 3L/8 (63%), L/4 (55%), L/8 (25%). Sau 

khi chọn giải pháp tăng cường 02 bó cáp 07 sợi Φ5 thì sức kháng 

uốn của dầm tại các tiết diện đều đạt; Ứng suất biên trên và biên dưới 

do tĩnh tải + hoạt tải và lực căng cáp nằm trong giới hạn ứng suất cho 

phép; Ứng suất biên trên và biên dưới do tĩnh tải và lực căng cáp 

nằm trong giới hạn ứng suất cho phép; Ứng suất biên trên và biên 

dưới do tĩnh tải + hoạt tải và lực căng cáp tính đến mất mát ứng suất 

cũng nằm trong giới hạn ứng suất cho phép. 
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 Luận văn đã tiến hành nghiên cứu gia cường kết cấu nhịp 

cầu Sông Re II bằng phương pháp căng cáp dự ứng lực ngoài để đảm 

bảo khả năng chịu tải của cầu trong thực tế  khai thác hiện nay. 

 Các kết quả chính đạt được của luận văn bao gồm: 

 - Nghiên cứu các biện pháp gia cường cho cầu BTCT và ứng 

dụng biện pháp gia cường kết cấu nhịp cầu Sông Re II bằng hệ cáp 

DUL căng ngoài. 

 - Qua tính toán phân tích kết cấu cầu Sông Re II, để cầu 

Sông Re II khai thác được với hoạt tải HL93 thì cần phải gia cường 

khả năng chịu tải của cầu. 

 - Sau khi gia cường kết cấu nhịp cầu Sông Re II bằng hệ cáp 

dự ứng lực căng ngoài, kết cấu đảm bảo khả năng chịu lực theo trạng 

thái giới hạn cường độ I, sức kháng uốn lớn nhất tại vị trí giữa nhịp 

tăng 16%, tại vị trí 3L/8 tăng 16%, tại vị trí L/4 tăng 16%. Ứng suất 

biên trên và biên dưới của dầm đều nằm trong giới hạn ứng suất cho 

phép. 

 Tuy nhiên luận văn còn một số hạn chế: Luận văn chưa đi 

sâu vào việc tính toán và thiết kế các ụ neo, ụ chuyển hướng cũng 

như biện pháp thi công cụ thể. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài: Nghiên cứu tính toán 

và thiết kế các ụ neo, ụ chuyển hướng cầu BTCT bằng cáp DUL 

ngoài.
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