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Tóm tắt: 

 

Kết cấu thép nhẹ, thành mỏng, tạo hình nguội với những ưu điểm có tiết diện mảnh, trọng 

lượng nhẹ, cường độ cao, công nghệ sản xuất tiên tiến với năng suất cao, thi công nhanh 

và hiệu quả… đ  và đang được nghiên c u,  ng d ng rộng r i trong công trình x   d ng  

Tu  nhiên, s  làm việc và t nh toán thiết  ế  há ph c tạp đ i hỏi phải đảm  ảo các đi u 

 iện v  cường độ,  n đ nh và  iến dạng, đ c  iệt trong đi u  iện Việt Nam v n chưa  an 

hành tiêu chu n thiết  ế  ết cấu thép thành mỏng  ngoài một s   t tài liệu nước ngoài và 

catalogue sản ph m c a các nhà sản xuất chưa có nhi u nghiên c u, tài liệu hướng d n 

t nh toán.  ài  áo giới thiệu  ết quả nghiên c u ph n t ch s  làm việc, phư ng pháp t nh 

toán,  hảo sát l a chọn tiết diện hợp l  cho các ph n t   cánh,   ng và sườn  iên  để  ng 

d ng hiệu quả trong cấu  iện  d m, cột  hệ sườn tường nhà công nghiệp theo tiêu chu n 

AS/NZS 4600:2005 (Australian-Newzealand)       
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bê   Dầm sườ  tườ    Cột sườ  tườ     ườ  b ê   T ết d ệ   ữu   ệu  A / Z  

4600:2005.     
 

 

Abstract: 

Cold-formed, thin-walled lightweight steel structure with the advantages of slender cross-

section, light weight, high strength, advanced production technology, high productivity 

and fast, efficient construction has been studied and widely used in construction. 

However, the working and calculations of thin-walled steel structure are quite complicated 

requiring conditions in terms of intensity, stability and deformation, especially in the 

conditions of Vietnam has not yet issued codes for designing thin-walled steel structure, 

apart from a few foreign documents and catalogs of manufacturers having not much 

research as well as design guides. This paper presents results of study in analyzing the 

working, calculation methodology and surveying to choose reasonable cross-sections for 

elements (flanges, webs, stiffeners) to effectively apply into members of post frame 

system (girts, columns) in industrial buildings according to AS/NZS 4600:2005 

(Australian-NewZealand).     
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