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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Các vết nứt ảnh hưởng đến sự an toàn của kết cấu, làm giảm độ 

bền lâu và làm tăng sự ăn mòn cốt thép trong kết cấu. Quy trình tính 

toán khả năng kháng nứt của cấu kiện chịu uốn BTCT đã được đưa vào 

tiêu chuẩn Việt Nam từ khá lâu, và hiện hành là TCVN 5574:2012 (Kết 

cấu bê tông và bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế) thay thế cho tiêu 

chuẩn TCXDVN 356:2005. Tuy nhiên, các bước hướng dẫn trình tự 

tính toán theo TCVN 5574:2012 là tương đối là phức tạp, gây những 

khó khăn nhất định cho các kỹ sư, cán bộ thiết kế. Tuy nhiên, trong tiêu 

chuẩn hiện hành hiện nay cho phép sử dụng phương pháp gần đúng dựa 

trên hệ số xét đến ảnh hưởng của biến dạng không đàn hồi của vùng bê 

tông chịu kéo (theo phụ lục 18 sách Kết cấu bê tông cốt thép – Phần 

cấu kiện cơ bản). Trong một số trường hợp, tính toán khả năng kháng 

nứt của cấu kiện chịu uốn BTCT theo phương pháp gần đúng cho ta hệ 

số an toàn tin cậy hơn, quy trình thực hiện cũng đơn giản hơn. Mục tiêu 

của luận văn là nghiên cứu , so sánh cơ sở và quy trình tính toán khả 

năng kháng nứt của cấu kiện chịu theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 và 

phương pháp gần đúng tính mômen kháng đàn hồi dẻo, kết hợp với 

phần mềm Response 2000 để kiểm tra. 

2. Mục đích và mục tiêu của đề tài 

- Mục đích nghiên cứu: So sánh phương pháp tính toán khả năng 

kháng nứt của cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép (BTCT) theo TCVN 

5574:2012, phương pháp gần đúng tính mômen kháng đàn hồi dẻo và 

lý thuyết miền nén cải tiến MCFT (phần mềm Response 2000). 

- Mục tiêu của đề tài: Rút ra một số kiến nghị về việc áp dụng 

phương pháp tính gần đúng khả năng kháng nứt của cấu kiện chịu uốn 

BTCT trong một số trường hợp. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và quy trình tính toán khả năng 

kháng nứt của cấu kiện chịu uốn BTCT theo TCVN 5574:2012. 
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- Nghiên cứu phương pháp gần đúng tính mômen kháng đàn hồi dẻo. 

- Nghiên cứu phương pháp tính theo MCFT. 

- Trình bày các ví dụ so sánh trong trường hợp dầm đơn giản 

chịu tải trọng phân bố đều xét trong mặt phẳng, tiết diện hình chữ nhật. 

- Đưa ra kết luận và kiến nghị về việc tính momen kháng đàn hồi dẻo. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Dùng phương pháp nghiên cứu lý thuyết : Tìm hiểu các tài liệu, 

các mô hình  tính toán khả năng năng kháng nứt của cấu kiện chịu uốn 

BTCT theo TCVN 5574:2012, phương pháp gần đúng tính mômen 

kháng đàn hồi dẻo và lý thuyết miền nén cải tiến MCFT.  

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trên máy tính: Sử dụng 

phần mềm tính toán để kiểm tra đối chiếu với kết quả theo các phương 

pháp lý thuyết. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, nội dung luận văn được trình bày gồm có 3 
chương: 

- Chương 1: Tổng quan về vết nứt và cấu kiện chịu uốn 

- Chương 2: Tính toán khả năng kháng nứt của cấu kiện chịu 
uốn theo các phương pháp TCVN 5574:2012, phương pháp gần đúng 
và lý thuyết miền nén cải tiến MCFT. 

- Chương 3: Ví dụ tính toán. 

- Kết luận và kiến nghị 

6. Kết quả dự kiến 

          Rút ra một số nhận xét về quy trình tính toán khả năng kháng nứt 

của cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép (BTCT) theo TCVN 5574:2012 

và phương pháp gần đúng tính mômen kháng đàn hồi dẻo, từ đó đề xuất 

việc áp dụng phương pháp tính gần đúng khả năng kháng nứt của cấu 

kiện chịu uốn trong một số trường hợp cụ thể. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ VẾT NỨT VÀ CẤU KIỆN CHỊU UỐN 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ VẾT NỨT 

 Nứt là một hiện tượng bệnh lý đặc trưng của kết cấu bê tông cốt 

thép. Sự xuất hiện các khe nứt báo hiệu tình trạng suy giảm tính năng 

chịu lực của kết cấu. Bắt đầu từ những vết nứt đầu tiên do co ngót trong 

giai đoạn thi công cho đến những khe nứt gẫy của kết cấu bê tông cốt 

thép, hiện tượng nứt thực sự là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tình 

trạng chịu tải của kết cấu công trình. Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và 

Tiêu chuẩn kết cấu bê tông TCVN 5574:2012 đều quy định giới hạn bề 

rộng khe nứt khi tính toán kiểm tra kết cấu theo trạng thái giới hạn 2. 

Song thực tế tính toán thiết kế hiện nay thường bỏ qua bước tính toán 

kiểm tra sự hình thành vết nứt và bề rộng khe nứt của kết cấu/cấu kiện.  

1.2. SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP 

Thí nghiệm dầm đơn giản với tải trong tác dụng tăng dần với tải 

nhỏ dầm nguyên vẹn chưa xuất hiện vết nứt khi tải trọng lớn thì xuất 

hiện vết nứt thẳng góc với trục dầm tại nơi có mômen lớn và những vết 

nứt nghiêng tại gối tựa nơi có lực cắt lớn (hình 1.1) 

 

          khe nứt nghiêng      khe nứt thẳng đứng 

Hình 1.1. Các dạng vết nứt trong dầm 

Theo dõi sự phát triển của ứng suất và biến dạng tiết diện thẳng góc 

của dầm trong quá trình thí nghiệm, có thể chia thành các giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1. (Giai đoạn đàn hồi và tiết diện chưa có vết nứt) 

Khi mômen còn nhỏ ( tải trọng nhỏ) có thể xem vật liệu làm việc 

đàn hồi , quan hệ ứng suất biến dạng là đường thẳng (hình 1.2a). Khi 

mômen tăng lên biến dạng dẻo trong bê tông phát triển , sơ đồ ứng suất 

pháp có dạng đường cong. Khi sắp nứt ứng suất kéo trong bê tông đạt 
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tới giới hạn cường độ chịu kéo btR ( hình 1.2b), ta gọi trạng thái ứng 

suất biến dạng này là trạng thái Ia .Muốn cho dầm không nứt thì ứng 

suất pháp trên tiết diện không được vượt quá trạng thái Ia 

M

b<Rb

b<Rs

a)

M

b<Rb

b<Rs

b)

x

I Ia

Rbt  

Hình 1.2. Giai đoạn 2, ứng suất đàn hồi và tiết diện có vết nứt 

Khi mômen tăng lên , miền bê tông chịu kéo bị nứt ,khe nứt phát 

triển dần lên trên , hầu hết toàn bộ lực kéo là do cốt thép chịu (hình 

1.3c) .Nếu lượng cốt thép chịu kéo không nhiều thì mômen tăng lên , 

ứng suất trong cốt thép có thể đạt đến giới hạn chảy sR (hình 1.3d). Ta 

gọi trạng thái này trạng thái giới IIa 

M

b<Rb

b<Rs

c)

x

M

b<Rb

Rs

d)

x

II IIa

 

Hình 1.3. Giai đoạn 3, (Giai đoạn phá hoại) 

Khi mômen tiếp tục tăng lên, khe nứt tiếp tục phát triển lên phía 

trên lên phía trên, vùng bê tông chịu nén thu hẹp lại, ứng suất trong 

vùng chịu nén tăng lên trong khi ứng suất trong cốt thép không tăng 

nữa (vì cốt thép chảy). Khi ứng suất pháp trong vùng nén đạt đến giới 

hạn cường độ chịu nén Rb thì dầm bị phá hoại (Hình 1.4e). Sự phá hoại 

khi ứng suất trong cốt thép đạt đến giới hạn chảy (và ứng suất trong 

bêtông đạt đến Rb) gọi là sự phá hoại dẻo. Trường hợp phá hoại này gọi 
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là trường hợp phá hoại thứ nhất. Đó là trường hợp phá hoại mà ta đã tận 

dụng được hết khả năng chịu lực của cốt thép và của bê tông. 

Nếu cốt thép chịu kéo quá nhiều, ứng suất trong cốt thép chưa 

đạt đến giới hạn chảy mà bêtông vùng nén bị phá hoại thì dầm cũng bị 

phá hoại   (Hình 1.4g). Khi đó không xãy ra trạng thái IIα. Đây là sự 

phá hoại giòn, phá hoại đột ngột vì sự phá hoại bắt đầu từ vùng bê tông 

chịu nén, mà bê tông là vật liệu giòn, cốt thép chưa chảy dẻo. Trường 

hợp phá hoại này gọi là trường hợp phá hoại thứ hai, trường hợp cần 

phải tránh vì không tận dụng được hết khả năng chịu lực của cốt thép 

và cũng nguy hiểm vì dầm bị phá hoại khi biến dạng còn nhỏ nên khó 

đề phòng.  

M

Rb

Rs

e)

x

M

g)

x

th1 th2

s<Rs

Rb

 

Hình 1.4. Giai đoạn 4 

1.3. PHÂN LOẠI VẾT NỨT 

Thông thường phân loại vết nứt như sau: 

- Theo nguyên nhân xuất hiện: 

+ Vết nứt do tác động của ngoại lực trong quá trình sử dụng. 

+ Vết nứt do tác động của cốt thép ứng lực trước lên bê tông. 

+ Vết nứt công nghệ do co ngót bê tông, do mức độ đầm vữa bê 

tông kém,chưng hấp bê tông không đều, do chế độ nhiệt-ẩm. 

+ Vết nứt hình thành do cốt thép bị ăn mòn. 

- Theo mức độ nguy hiểm: 

+ Vết nứt chứng tỏ tình trạng nguy hiểm của kết cấu. 

+ Vết nứt làm tăng độ thấm nước của bê tông (ở tường tầng hầm). 
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+ Vết nứt làm giảm tuổi thọ kết cấu do cốt thép hoặc bê tông bị 

ăn mòn mạnh. 

+ “Vết nứt thường” không gây nguy hiểm cho kết cấu (bề rộng vết nứt 

thường không vượt quá giá trị giới hạn cho phép của tiêu chuẩn). 

1.3.1. Vết nứt trong sàn bê tông toàn khối 

Vết nứt trong bản sàn do tác động của lực gây nên phụ thuộc vào 

sơ đồ tính của bản: loại và đặc trưng của tác động, cách đặt cốt thép và 

tỉ lệ giữa các nhịp. Khi đó, vết nứt xuất hiện theo phương vuông góc 

với ứng suất kéo chính. 

1.3.2.Vết nứt trong sàn Panel  lắp ghép 

Các panel sườn lắp ghép loại chữ П và 2T là kết cấu tổ hợp từ 

dầm (sườn) và bản. Vì vậy, đặc trưng hình thành vết nứt trong loại kết 

cấu này do tải trọng sử dụng không khác trong dầm và bản sàn. Mặt 

khác, do hình dáng phức tạp, đặt cốt thép dày nên khi sản xuất panel 

thường có những khuyết tật công nghệ dưới dạng vết vỡ và vết nứt do 

co ngót như: các vết nứt dọc theo cốt thép, do bê tông được dầm không 

liên tục; vết nứt do biến dạng khuôn, tỉ lệ xi măng : nước (X : N) lớn. 

1.3.3. Vết nứt trong dầm có đặt cốt thép thường 

Trong dầm thường xuất hiện những vết nứt thẳng góc hoặc vết 

nứt xiên với trục dọc cấu kiện. Những vết nứt thẳng góc thường xuất 

hiện ở vùng chịu mô men uốn lớn nhất, còn những vết nứt xiên  ở vùng 

chịu ứng suất tiếp lớn nhất, gần gối tựa. 

1.3.4. Vết nứt trong dầm ứng lực trước 

Dầm BTCT ƯLT ở trạng thái giới hạn sử dụng bình thường về 

cơ bản không cho phép xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên, có thể cho phép 

nứt trong dầm bê tông ƯLT bán phần (partially prestressed), dầm bê 

tông ƯLT không bám dính căng sau, hoặc trong một số trường hợp đặc 

biệt vượt tải. 



7 

1.3.5.Vết nứt trong cột bê tông cốt thép 

Những vết nứt trong cột phụ thuộc chủ yếu vào trạng thái nén 

lệch tâm và đặc trưng của tải trọng tác dụng. 

1.4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG NỨT KẾT CẤU BÊ 

TÔNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔNG RẮN 

1.4.1. Nguyên tắc chung 

Nguyên nhân phát sinh vết nứt là do biến dạng cứng của bê tông 

quá lớn làm cho ứng suất kéo phát sinh vượt quá giới hạn kéo cho phép 

của bê tông.  

Và một số phương pháp đặt khe co dãn nhiệt ẩm để hạn chế biến 

dạng cứng (co, nở) của bê tông theo thời tiết ở mức gây ứng suất kéo 

không đủ làm nứt bê tông. Biến dạng này thường xảy ra trong khoảng 

(36) tháng đến một số năm sau khi đổ bê tông.  

1.4.2. Đặt khe co dãn nhiệt ẩm đối với kết cấu bê tông và bê 

tông cốt thép 

Có 2 loại khe co dãn nhiệt ẩm sau đây : 

+ Khe dãn  

+ Khe co 

1.5. NHẬN XÉT 

Tính toán khả năng kháng nứt đóng vai trò rất quan trọng bởi hai 

lý do chính thẩm mỹ và độ bền. 

- Thứ nhất, các vết nứt làm giảm giá trị diện mạo của kết cấu và 

cũng có thể gây cảnh báo rằng kết cấu hình như có vấn đề. 

- Thứ hai, các vết nứt có thể gây cho độ bền của công trình có 

vấn đề không tốt.  

Chương 2 sẽ nghiên cứu về lý thuyết tính toán kháng nứt của cấu 

kiện chịu uốn bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

5574:2012, phương pháp gần đúng, và lý thuyết miền nén cải tiến 

MCFT (phần mềm Response 2000). 
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CHƯƠNG 2 

TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG KHÁNG NỨT CỦA 

CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP 

TCVN 5574:2012, PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG VÀ 

LÝ THUYẾT MIỀN NÉN CẢI TIẾN MCFT 

2.1. KHẢ NĂNG KHÁNG NỨT CỦA CẤU KIỆN CHỊU UỐN 

BTCT THEO TCVN 5574:2012 

        2.1.1. Khái niệm chung  

        Đối với kết cấu bê tông cốt thép nói chung , vết nứt có thể xuất 

hiện do biến dạng ván khuôn , do co ngót của bêtông ... Khi trong bê 

tông xuất hiện ứng xuất kéo vướt quá cường độ chịu kéo của nó thì bê 

tông bắt đầu bị nứt. Không phải mọi vết nứt điều nguy hiểm .Ngay cả 

khi có tải trọng tác dụng vẫn có thể cho phép hoặc không cho phép xuất 

hiện vết nứt . 

        2.1.2. Khả năng kháng nứt của kết cấu  

        Có ba cấp khả năng chống nứt căn cứ vào điều kiện làm việc của 

chúng và loại cốt thép được dùng : 

 Cấp 1 : Không cho phép xuất hiện vết nứt. 

 Cấp 2 : Cho phép xuất hiện vết nứt ngắn hạn với bề rộng hạn 

chế 
1crca   

 Cấp 3 : Cho phép xuất hiện vết nứt ngắn hạn với bề rộng hạn chế 

1crca  và cho phép xuất hiện vết nứt dài hạn với bề rộng hạn chế 2crca . 

Bề rộng vết nứt ngắn hạn được hiểu là sự mở rộng vết nứt khi kết 

cấu chịu tác dụng đồng thời của tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm 

thời ngắn hạn và dài hạn. 

Bề rộng vết nứt dài hạn được hiểu là sự mở rộng vết nứt khi kết 

cấu chỉ chịu tác dụng của tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời 

dài hạn. 
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2.1.3. Tính toán sự hình thành vết nứt thẳng góc với trục dọc 

cấu kiện  

Đối với cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc khi hình thành 

vết nứt được xác định dựa trên các giả thiết sau: 

- Tiết diện vẫn coi là phẳng sau khi bị biến dạng     

- Độ giãn dài tương đối lớn nhất của thớ bê tông chịu kéo ngoài 

cùng bằng bserbt ER /2 , . 

Đối với cấu kiện chịu uốn , xem bê tông vùng nén làm việc đàn 

hồi, nghĩa là biểu đồ ứng suất trong vùng nén có dạng đường thẳng .  

Trên cơ sở giả thiết tiết diện phẳng và giá trị . er2 bt s
bt

b

R

E
 

 ta có: 

                     
, er

, er

, er

2 ;

'
' 2 ;

2 ;

b bt s

b bt s

s bt s

x
R

h x

x a
R

h x

h x a
R

h x



 

 


 


 

 
 
  

  

                                (2.1) 

Chiều cao vùng nén x  được xác định từ phường trình hình chiếu 

của các lực lên phương trục của kết cấu : 

               
, er'

bn

bz s s bt s bt s s

A

dA A R A A    
                      (2.2)                        

Trong đó :  btA  là diện tích vùng bê tông chịu kéo ; 

                   
bnA  là diện tích vùng bê tông chịu nén ; 

                  
, erbt sR là Cường độ chịu kéo của bê tông ở TTGH2 

                 s

b

E

E
   

                
, er2bt b bt s

z z
R

x h x
  


                               (2.3) 

Thay các giá trị của (2.1) và (2.3) vào (2.2) và triệt tiêu giá trị 

, erbt sR ở hai vế , ta có : 



10 

                ' ' ( ) ( )
2 2 2bo s s

bt

S A x a A h x a
a A a

h x h x h x

  
  

  
      

Viết ở dạng khác : 

                
( )

' '
2

bt
bo so so

h x A
S S S 


                        (2.3a)                                            

Trong đó : 'boS là mômen tĩnh vùng bê tông chịu nén đối với trục 

trung hòa  

soS , 'soS  là mômen tĩnh của diện tích cốt thép chịu kéo và cốt 

thép chịu nén đối với trục trung hòa . 

Đối với tiết diện chữ I với ký hiệu về kích thước như trên hình 

(2.1) , giải phương trình (2.3a) ta được : 

' '
2 1 ' 2 1 '

0,5
1

2

f

f s

red f

h a
bh A A

h hx

h A A





   
      

  
  


        (2.4)      

Trong đó : ' ( ' ) ' , ( ) .f f f f f fA b b h A b b h         (2.4a) 

' ( ' ).red f f s sA bh A A A A      

Viết phương trình cân bằng mômen đối với trục trung hòa ta 

được giá trị mômen chống nứt của tiết diện : 

, er' ' ( ) ( ).(2.5)

bn

bt
crc s s bz bt s bt s s

btA

S
M A x a zdF R A A h x a

A
        

        

Thay các giá trị ứng suất đã tính được ở trên vào (2.5) ta được  

, er

2( ' )
.bo so so

crc bo bt s

I I I
M S R

h x

   
   

                      (2.6)                                          

Biểu thức (2.6) có thể viết thành : 

                 
, ercrc bt s plM R W                                            (2.7)                                                                          

Trong đó : 
plW   là mômen kháng uốn của tiết diện đối với thớ 

chịu kéo ngoài cùng có xét đến biến dạng không đàn hồi của bê tông 

vùng chịu kéo . 
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                2( ' )
.bo so so

pl bo

I I I
W S

h x

  
 


                     (2.8)                                         

Điều kiện để cấu kiện không bị nứt như sau :  

                        
crcM M                      (2.9)                                                                 

 Trong đó :  M là mômen ngoại lực trên tiết diện đang xét. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG 

KHÁNG NỨT CỦA CẤU KIỆN CHỊU UỐN BTCT 

       Phương pháp gần đúng cho phép tính được 
plW là mômen kháng 

uốn của tiết diện mà không cần xét đến sự hình thành vết nứt và thỏa 

mãn điều kiện: 

                       
pl redW W                                  (2.10)   

Trong đó:  hệ số xét đến ảnh hưởng của biến dạng của biến 

dạng không đàn hồi của bê tông vùng chịu kéo, tra Bảng 2.1 sau đây: 

Bảng 2.1. Bảng tra hệ số   

Hình dáng tiết diện Tiết diện   

 Tiết diện chữ nhật và chữ T 

cánh trong vùng nén 
1,75 

Tiết diện chữ T đối xứng 

1,75 
Khi bf / b = b’f / b ≤ 2 

Khi 2< bf / b = b’f / b ≤ 6 1,5 

Khi 6 < b’f / b = bf / b ≤ 15 và  

h’f / h = hf / h ≤ 0,2 
1,5 

Khi bf / b = b’f / b > 15 và 

h’f / h = hf / h < 0,1 
1,25 

Tiết diện chữ I không đối xứng, 

thỏa mãn điều kiện b’f / b ≥ 8 
1,1 

Khi hf / h > 0,3 1,5 

Khi h’f / h ≤ 0,3 1,25 
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 redW  momen kháng uốn đối với thớ chịu kéo ngoài của tiết diện 

quy đổi khi coi vật liệu làm việc đàn hồi. 

                     
2

'( )
6 2

red s s

bh h
W A A                       (2.11)                          

      Thay (2.11) vào (2.10) ta có  

2

'.[ ( )]
6 2

pl s s

bh h
W A A               (2.12) 

2.3. TÍNH TOÁN THEO LÝ THUYẾT MIỀN NÉN CẢI TIẾN 

MCFT 

        Phương pháp tính theo Lý thuyết miền nén cải tiến là phương pháp 

phân tích cấu kiện BTCT có xét đến cường độ chịu kéo của bê  

tông giữa 2 vết nứt. 

          Lý thuyết miền nén cải tiến MCFT được đưa ra bởi Vecchio và 

Collins năm 1986, lý thuyết này lần đầu tiên được phát triển cho những 

tấm bê tông cốt thép, nó được xem là những cấu kiện 2 chiều. Sau đó 

được áp dụng cho cột và dầm, nó được hình dung như bao gồm những 

lớp bê tông. Mô hình bê tông truyền thống cho rằng bê tông bị nứt 

không chịu được lực kéo, MCFT có kể tới ảnh hưởng của ứng suất kéo 

trong vùng bê tông bị nứt. Khi nứt, ứng suất cắt truyền qua vết nứt 

thông qua cốt thép liên kết vết nứt, miễn là cốt thép không chảy. Bê 

tông giữa vết nứt được coi là có hiệu quả sau đó. Người ta nhận thấy là 

ứng suất cục bộ trong cả bê tông và cốt thép sẽ khác biệt từ điểm này 

đến điểm khác trong vùng bê tông bị nứt, với ứng suất cốt thép cao 

nhưng ứng suất kéo của bê tông thấp tại các điểm nứt. 
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      Phần mềm Response – 2000 

          Phần mềm Response 2000 được Bentz (Đại học Toronto) phát 

triển (2001) dưới sự hỗ trợ của GS M.P Collins, dựa trên lý thuyết miền 

nén cải tiến, phần mềm dùng để phân tích dầm và cột. Phần mềm mô 

hình dầm bao gồm nhiều lớp bê tông. Phần mềm này đưa ra được sự 

làm việc của dầm ở các giai đoạn tải trọng.  

 

 Giới thiệu một số thanh công cụ khai báo và phân tích của phần 

mềm Response  

- File : Hỗ trợ trong việc mở, tạo file mới, sao lưu và in kết quả 

- Define : Hỗ trợ khai báo các thông số đầu vào 

 + Qick define : Khai báo nhanh qua 4 bước 

Bước 1: Khai báo thông tin cơ 

bản như tên người lập, tính 

chất của vật liệu bê tông  và 

cốt thép (thép dọc và cốt thép 

đai, cốt thép dự ứng lực…) 
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Bước 2: 

Khai báo dạng tiết diện của 

dầm: chử nhật (Rectangle), 

tròn (Circular), chử T (T-

beam)…. 

 

Bước 3:  

Khai báo số lượng cốt thép 

dọc không ứng lực (Non- 

Prestressed Reinforcement) 

đặt ở phía trên (top) và phía 

dưới (bottom) dầm kèm theo 

số lượng và diện tích cốt thép 

(Number and Area Section) 
 

Bước 4:  

Khai báo cốt thép ngang 

(Transverse Steel): loại đai 

(Stirrup type), khoảng cách 

các lớp đai (Spacing), chiều 

dày lớp bảo vệ (Clear cover) 

và số lượng bó cáp dự ứng lực 

( nếu có)… 

 
  

+ Material page: Hỗ trợ khai báo chi tiết về tính chất của vật liệu 

bê tông (Concrete) và cốt thép sử dụng trong dầm (Non-prestressed 

Reinforcement, Pretressed Reinforcement) về các thông số giới hạn 
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bền, giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối…bằng cách kích vào các mục 

“Concrete Details”  hoặc “ Rebar Details” .  

 + Define Concrete Cross Section: Khai báo cụ thể kích thước tiết 

diện của dầm với những dạng tiết diện thường gặp (Basic Shapes) , 

ngoài ra Response – 2000 còn cho phép khai báo những dạng tiết diện 

thường dùng trong công trình cầu theo  tiêu chuẩn (Standar Shapes) 

như AASHTO, WSDOT… 

- Load : Khai báo tải trọng tác dụng lên dầm 

- Solve : Phân tích hệ kết cấu 

 

CHƯƠNG 3 

VÍ DỤ TÍNH TOÁN 

 

Hình 3.1. Sơ đồ tải trọng phân bố đều lên Dầm đơn giản 

Yêu cầu : Khảo sát khả năng kháng nứt của dầm bê tông chịu tải 

trọng phân bố đều (hình 3.1) theo 3 cách tính: tính theo TCVN 

5574:2012, tính theo phương pháp gần đúng và tính theo MCFT, với 

các số liệu như sau: 

        -  L= 8 m , b = 30 ( cm) , h =60 (cm),  oh = 56 cm ,a=4 (cm) , a’=3 (cm) 

- Thép nhóm A-III , 365sR MPa  ,Cốt thép chịu nén s 'A = 

2,26 
2cm , Cốt thép chịu kéo sA = 11,4

2cm  (3 22). 

8000 mm 

p 
tc = 12 (kN/m) 

g 
tc = 10 (kN/m) 
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- Cấp độ bền của bê tông là B30 : 17bR MPa , 

, er 22b sR MPa  , 
, er 1,8bt sR MPa , bE = 32,5. 310  MPa, 

aE =20. 
410 Mpa. 

- Bố trí cốt thép thõa mãn các điều kiện về cấu tạo như (hình 

3.2) 

 

Hình 3.2. Mặt cắt dầm 

3.1. TÍNH TOÁN THEO TCVN 5574:2012 

-  Kiểm tra khả năng xảy ra vết nứt của dầm bê tông cốt thép 

- Tĩnh tải tiêu chuẩn    : 10( / )tcg kN m  

- Tĩnh hoạt tiêu chuẩn : 12( / )tcp kN m  

- Mômen lớn nhất do tổng tải trọng gây ra :  

2 2( ) 22 8
176( )

8 8

tc tcg p l
M kNm

 
    

- Mômen lớn nhất do tĩnh tải gây ra : 

2 2

2

10 8
80( )

8 8

tcg l
M kNm


    

 Tính khả năng kháng nứt theo (2.7) ta có: 
, ercrc bt s plM R W  

Trong đó:     2( ' )
.bo so so

pl bo

I I I
W S

h x

  
 



 

b = 250 

2Ø12 

3Ø22 

40 
30 

h = 600 
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Tính   dựa vào (2.4) ta có: 
'

2 1 '

1
2

s

o red

a
bh A

x h

h A





 
  

 
  

 

Tính redA  dựa vào ( 2.4a) ta có:  ( ' )red s sA bh A A    

4

3

20 10
6,15

32,5 10

a

b

E

E



  



 

redA  300 x 600 + 6,15.(1140+ 226) = 188401(
2mm ) 

30
300 600 2 1 .6,15 226

600
1 0,515

2 188401o

x

h


 
    

 
   



 

0,515 560 288,4ox h mm    
3 3

8 4. 300 288,4
23,99 10 ( )

3 3
bo

b x
I mm


     

2( )so sI A h x a         

      2 8 41140(600 288,4 40) 0,84 10 ( )mm      

  ' 2 2 8 4' ( ') 226(288,4 30) 0,151 10 ( )so sI A x a mm       

2 2
8 3( ) 300(600 288,4)

0,146 10 ( )
2 2

bo

b h x
S mm

 
     

8

8 8 3

2(23,99 6,15 0,84 6,15 0,151) 10

600 288,4

0,146 10 0,339 10 ( )

plW

mm

    




   

 

 8 81,8 0,339 10 0,6102 10 61,02crcM Nmm kNm       

Vậy 176( )crcM M kNm  : Do dó dầm bị nứt. 

Thay đổi giá trị sA  và 'sA  , với b=300mm, h=600mm, a=40mm, 

a’=30mm kết quả  tính 
crcM  được trình bày ở Bảng 3.1. 
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1

8
 

 

 

 Bảng 3.1. Bảng tính kết quả Mcrc theo TCVN 5574:2012 

b h As A's Ared ξ x Ibo Iso I'so Sbo Wpl Mcrc (Nm) 

300 600 942 226 187183 0.512 286.79 2.359E+09 7.031E+07 1.490E+07 1.471E+07 3.312E+07 5.962E+07 

300 600 1140 226 188401 0.515 288.56 2.403E+09 8.399E+07 1.511E+07 1.455E+07 3.389E+07 6.101E+07 

300 600 1140 308 188905 0.514 287.87 2.385E+09 8.443E+07 2.048E+07 1.461E+07 3.403E+07 6.126E+07 

300 600 1473 308 190953 0.519 290.78 2.459E+09 1.068E+08 2.095E+07 1.434E+07 3.533E+07 6.359E+07 

300 600 1473 603 192767 0.515 288.31 2.397E+09 1.087E+08 4.023E+07 1.457E+07 3.583E+07 6.449E+07 

300 600 1847 603 195068 0.521 291.51 2.477E+09 1.331E+08 4.124E+07 1.427E+07 3.729E+07 6.712E+07 
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1
8
 

3.2. TÍNH TOÁN THEO PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG 

Theo (2.10) ta có     
pl redW W  

- Với    tra Bảng 2.1 với tiết diện chữ nhật  =1,75 

- b = 300; h = 600; 
sA = 1140 mm2 ; 

'sA  = 226 mm2 

Thay các giá trị vào ta có   
plW = 8 30,322 10 ( )mm                

8 81,8 0,322 10 0,57,96 10 57,96crcM Nmm kNm       

Vậy 176( )crcM M kNm  : Do dó dầm bị nứt. 

Thay đổi giá trị 
sA  và 'sA  , kết quả  tính gần đúng 

crcM  được 

trình bày ở Bảng 3.2: 

Bảng 3.2. Bảng tính kết quả Mcrc theo phương pháp gần đúng 

b h As A's  Wred Wpl Mcrc (Nm) 

300 600 942 226 1.75 1.835E+07 3.211E+07 5.780E+07 

300 600 1140 226 1.75 1.841E+07 3.222E+07 5.799E+07 

300 600 1140 308 1.75 1.843E+07 3.226E+07 5.807E+07 

300 600 1473 308 1.75 1.853E+07 3.244E+07 5.838E+07 

300 600 1473 603 1.75 1.862E+07 3.259E+07 5.866E+07 

300 600 1847 603 1.75 1.874E+07 3.279E+07 5.902E+07 
  

        Từ kết quả Wpl tính theo TCVN 5574-2012 ở Bảng 3.1 và Wred 

theo phương pháp gần đúng ở Bảng 3.2, ta có thể đưa ra kết quả hệ số  

hợp lý hơn. 

Bảng 3.3: Bảng tính hệ số tt  

Wpl (bảng 3.1) Wred (bảng 3.2) tt 

3.312E+07 1.835E+07 1.805 

3.389E+07 1.841E+07 1.841 

3.403E+07 1.843E+07 1.846 

3.533E+07 1.853E+07 1.906 

3.583E+07 1.862E+07 1.924 

3.729E+07 1.874E+07 1.990 
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Bảng 3.4: So sánh hệ số tt và  

b h As A's  tt 
Chênh lệch 

 (%) 

300 600 942 226 1.75 1.805 3.05 

300 600 1140 226 1.75 1.841 4.94 

300 600 1140 308 1.75 1.846 5.2 

300 600 1473 308 1.75 1.906 8.18 

300 600 1473 603 1.75 1.924 9.04 

300 600 1847 603 1.75 1.990 12.06 
 

          Nhận xét: Dựa vào sự chênh lệch  trong Bảng 3.4, ta thấy hầu 

hết tt >  khi hàm lượng cốt thép chịu kéo As và chịu nén A's càng lớn 

thì sự chênh lệch giữa tt >  càng tăng. Do đó, nếu tính khả năng kháng 

nứt theo TCVN 5574:2012 để thiên về an toàn, ta nên chọn  trong 

phương pháp gần đúng để tìm ra giá trị Momen kháng nứt Mcrc. 

3.3. TÍNH TOÁN THEO LÝ THUYẾT MIỀN NÉN CẢI TIẾN MCFT 

- Khai báo về vật liệu sử dụng: Bê tông B30, tiết diện dầm 

300×600 mm, Thép nhóm A-III. 

+ Top Non –Prestressed Reinforcement: Khai báo cốt thép chịu 

nén 212, diện tích 112 = 1,13
2cm . 

+ Bottom Non –Prestressed Reinforcement: Khai báo cốt thép 

chịu kéo 332, diện tích 122 = 3,80
2cm . 

Bảng 3.5. Bảng tính kết quả Mcrc (N) 

b h As A's Mcrc (Nm) 

300 600 942 226 5.17E+07 

300 600 1140 226 5.39E+07 

300 600 1140 308 5.44E+07 

300 600 1473 308 5.79E+07 

300 600 1473 603 5.95E+07 

300 600 1847 603 6.32E+07 
   



21 

   Từ Bảng 3.5, ta có thể tính tt dựa vào kết quả Mcrc của phương pháp MCFT 

b h As A's 
Mcrc (Nm)  

theo MCFT 
Wred 

tt 

300 600 942 226 5.17E+07 1.835E+07 1.565 

300 600 1140 226 5.39E+07 1.841E+07 1.627 

300 600 1140 308 5.44E+07 1.843E+07 1.64 

300 600 1473 308 5.79E+07 1.853E+07 1.736 

300 600 1473 603 5.95E+07 1.862E+07 1.775 

300 600 1847 603 6.32E+07 1.874E+07 1.874 
 

Bảng 3.6. So sánh hệ số tt và  

b h As A's  tt 
Chênh lệch 

 (%) 

300 600 942 226 1.75 1.565 -11.8 

300 600 1140 226 1.75 1.627 -7.56 

300 600 1140 308 1.75  1.64 -6.7 

300 600 1473 308 1.75 1.736 -0.8 

300 600 1473 603 1.75 1.775 1.4 

300 600 1847 603 1.75 1.874 6.6 
 

Bảng 3.7. Tổng hợp kết quả Momen kháng nứt Mcrc  của 3 phương pháp 
 

b h As A's 

Mcrc (Nm) 

 theo 

TCVN 

Mcrc (Nm)  

theo PP gần 

đúng 

Mcrc (Nm)  

theo MCFT 

300 600 942 226 5.962E+07 5.780E+07 5.17E+07 

300 600 1140 226 6.101E+07 5.799E+07 5.39E+07 

300 600 1140 308 6.126E+07 5.807E+07 5.44E+07 

300 600 1473 308 6.359E+07 5.838E+07 5.79E+07 

300 600 1473 603 6.449E+07 5.866E+07 5.95E+07 

300 600 1847 603 6.712E+07 5.902E+07 6.32E+07 
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2
2
 

Bảng 3.8. So sánh kết quả Momen kháng nứt Mcrc  theo 3 phương pháp 

b h As A's 

TCVN 5574-2012 và 

PP gần đúng 

Miền nén cải tiến MCFT và 

PP gần đúng 

Mcrc (Nm) 

theo 

TCVN 

Mcrc (Nm) 

theo PP 

gần đúng 

Chênh 

lệch 

 

(%) 

Mcrc (Nm) 

theo 

MCFT 

Mcrc (Nm) 

theo PP 

gần đúng 

Chênh 

lệch 

 

(%) 

300 600 942 226 5.962E+07 5.780E+07 -3,15% 5.17E+07 5.780E+07 10,55% 

300 600 1140 226 6.101E+07 5.799E+07 -5,21% 5.39E+07 5.799E+07 7,05% 

300 600 1140 308 6.126E+07 5.807E+07 -5,49% 5.44E+07 5.807E+07 6,32% 

300 600 1473 308 6.359E+07 5.838E+07 -8,92% 5.79E+07 5.838E+07 0,82% 

300 600 1473 603 6.449E+07 5.866E+07 -9,94% 5.95E+07 5.866E+07 -1,43% 

300 600 1847 603 6.712E+07 5.902E+07 -13,72% 6.32E+07 5.902E+07 -7,08% 

 

Chênh lệch  =   

 
 

Chênh lệch  = 

×100%

% 
TCVN 5574:2012 

PP gần đúng - TCVN 5574:2012 –  

 
PP gần đúng  - MCFT  

 MCFT 

×100%% 
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 - Ảnh hưởng của cốt thép đến khả năng kháng nứt :  

        + Dựa vào độ chênh lệch Δ ở bảng 3.8, khả năng kháng nứt của 

dầm BTCT theo TCVN 5574:2012 và theo phương pháp gần đúng: 

hàm lượng cốt thép chịu kéo As và chịu nén A's tăng thì sự chênh 

lệch giữa hai phương pháp sẽ tăng theo. Dó đó khi so sánh kết quả 

Mcrc theo 2 phương pháp này thì kết quả chênh lệch phụ thuộc vào 

hàm lượng cốt thép chịu kéo As và chịu nén A's. 

        + Theo phương pháp MCFT và phương pháp gần đúng: Sự 

chênh lệch giữa các Mcrc phụ thuộc vào hàm lượng cốt dọc. Nếu hàm 

lượng cốt dọc chịu kéo As và chịu nén A's càng lớn thì kết quả 

momen kháng nứt Mcrc theo phương pháp MCFT sẽ càng lớn hơn 

phương pháp gần đúng. 

        + Theo các kết quả trên đã cho thấy khả năng kháng nứt của 

dầm BTCT tính theo phương pháp gần đúng cho giá trị khá phù hợp 

với kết quả khả năng kháng nứt xét theo TCVN 5574:2012 và theo 

phương pháp gần đúng với khả năng kháng nứt tính theo MCFT. 

Điều đó làm giảm đáng kể khối lượng tính toán trong quá trình thiết 

kế kết cấu công trình. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

 Qua các kết quả nghiên cứu và khảo sát trong luận văn có thể 

rút ra các kết luận sau: 

1. Quy trình tính toán khả năng kháng nứt của cấu kiện chịu 

uốn trong TCVN 5574:2012 là khá phức tạp. Trong một số trường 

hợp ta có thể sử dụng phương pháp tính gần đúng, phương pháp này 

khá đơn giản, dễ thực hiện và cho kết quả thiên về an toàn so với 

phương pháp tính khả năng kháng nứt theo TCVN 5574:2012.  

2. So sánh với kết quả theo lý thuyết miền nén cải tiến MCFT, 

khả năng kháng nứt của dầm BTCT với tiết diện hình chữ nhật tính 

theo phương pháp gần đúng phụ thuộc vao hàm lượng cốt dọc. Nếu 

hàm lượng cốt dọc chịu kéo As và chịu nén A's càng lớn thì kết quả 

momen kháng nứt Mcrc theo phương pháp MCFT sẽ càng lớn hơn 

phương pháp gần đúng.  

3. Trong khuôn khổ luận văn chỉ xét đến sự thay đổi hàm 

lượng cốt dọc chịu kéo As và chịu nén A's của tiết diện hình chữ nhật. 

Khả năng kháng nứt của cấu kiện chịu uốn còn phụ thuộc vào hình 

dáng tiết diện của cấu kiện. 

4. Nên xem xét điều chỉnh hệ số ttcủa phương pháp gần đúng 

phụ thuộc vào hàm lượng cốt dọc. 

Kiến nghị 

Có thể điều chỉnh và áp dụng phương pháp tính gần đúng khả 

năng kháng nứt của cấu kiện chịu uốn trong thực tế thiết kế kết cấu 

công trình. 


