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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bên cạnh các giải pháp kết cấu hệ dầm sàn cho nhà nhiều tầng đã 
được ứng dụng rộng rãi trong thực tế như: Sàn BTCT; Sàn BTCT ứng 
lực trước; Sàn thép; Sàn bóng (Bublle-desk)... thì giải pháp hệ dầm sàn 
liên hợp thép – bê tông đang được nghiên cứu ứng dụng phổ biến trên 
thế giới. 

Việc nghiên cứu tính toán, lựa chọn các thông số hình học, vật 
liệu cho hệ dầm sàn LH-TBT có xét đến tương tác không hoàn toàn 
nhằm đem lại hiệu quả cao về kết cấu và kinh tế cho phương án là cần 
thiết. 

Trong quá trình thi công, việc gia công, chế tạo và thi công liên 
kết hoàn toàn giữa sàn liên hợp và dầm thép là rất phức tạp nên tác giả 
chọn đề tài này. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu sự làm việc của hệ dầm sàn LH-TBT trong nhà 
nhiều tầng; 

- Nghiên cứu liên kết có xét đến tương tác không hoàn toàn giữa 
bản BT và dầm thép hình; 

- Tính toán hệ dầm sàn LH-TBT có xét đến tương tác không 
hoàn toàn giữa bản BT và dầm thép hình theo Eurocode 4; 

- Lập thuật toán, chương trình tính hệ dầm sàn LH-TBT; 
- Khảo sát quan hệ giữa các thông số và lựa chọn kích thước hợp 

lý cho bản sàn và hệ dầm đỡ trong hệ dầm sàn LH-TBT; 
- Khảo sát ảnh hưởng của tương tác không hoàn toàn đến sự làm 

việc của hệ dầm sàn LH-TBT; 
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Sàn LH-TBT dùng tấm tôn định hình liên kết chốt với dầm thép 
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hình chữ I trong hệ dầm sàn bố trí một hệ thống dầm. 
3.2. Phương pháp nghiên cứu 
Dựa trên cơ sở lý thuyết của các tác giả đi trước đã được kiểm 

chứng và thực nghiệm; 
Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép (EC3); Kết cấu liên hợp 

(EC4) Châu Âu (hiện Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế kết cấu liên 
hợp thép bê tông).  

Minh họa, kiểm chứng bằng các ví dụ số; 
Khảo sát quan hệ các thông số bằng chương trình tự lập từ đó 

tổng hợp phân tích và đánh giá kết quả. 
4. Các giả thiết và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Các giả thiết 
Tuân theo các giả thiết tính toán của kết cấu liên hợp thép bê 

tông 
Tương tác giữa bản BT và tấm tôn là hoàn toàn; 
Tương tác giữa bản sàn LH-TBT và dầm thép hình là không hoàn 

toàn. 
Các trường hợp khảo sát xét hệ dầm sàn khi đã phát huy được sự 

làm việc liên hợp (giai đoạn sử dụng). 
4.2. Phạm vi nghiên cứu 
Xét hệ dầm sàn LH-TBT bố trí theo sơ đồ đơn giản (Có 1 hệ 

thống dầm theo  phương ngắn), chịu tải trọng phân bố đều. 
Hình thức liên kết giữa bản sàn BT với dầm thép hình dùng liên 

kết chốt. 
Xét dầm liên hợp thép – bê tông trong giai đoạn sử dụng. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
6. Bố cục đề tài  

Ngoài phần mở đầu, kết luận. Luận văn gồm 3 chương  
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ HỆ DẦM SÀN LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG 

TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG 

 1.1.1. Khái niệm kết cấu liên hợp 
Kết cấu liên hợp thép – bê tông (LHT-BT) là kết cấu mà thép 

chịu lực có dạng thép tấm, thép hình, thép ống… liên kết (chốt hàn, 
thép góc hàn, neo, móc…) với bê tông cùng làm việc phát huy hiệu quả 
của hai loại vật liệu.  

Sự làm việc hoàn toàn khác với BTCT và chỉ được thực hiện khi 
đảm bảo sự làm việc liên hợp giữa BT và thép kết cấu.  

1.1.2. Khái niệm hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông (LH-TBT) 
Hệ dầm sàn LH-TBT gồm: 
- Bản sàn có thể là bản BTCT (đổ trên cốp pha hoặc đúc sẵn) 

hoặc là bản BTCT liên hợp và đổ trên tấm tôn định hình (đóng vai trò 
cốp pha và làm cốt thép chịu M+).  

- Dầm thép hình chữ I (liên kết chốt với bản sàn) bố trí vuông 
góc với phương của sườn tấm tôn, để độ cứng của bản sàn và sự phân 
bố nội lực hợp lý nhất. 
1.2. BỐ TRÍ HỆ DẦM SÀN LH-TBT TRONG CÔNG TRÌNH 
NHÀ DÂN DỤNG 
  1.2.1. Bố trí tấm tôn sóng trong hệ dầm sàn LH-TBT 

+ PA1: Phương  của sườn vuông góc với dầm phụ à tốt nhất.  
+ PA2: Phương của sườn song song với dầm phụ.  

  1.2.2. Bố trí hệ dầm thép 
  + PA1: Sơ đồ đơn giảnà 1 hệ thống dầm. 

+ PA2: Sơ đồ phổ thôngà 2 hệ thống dầm, dầm phụ gối lên 
dầm chính bố trí theo biên.  

 + PA3: Sơ đồ phức tạp à 2 hệ thống dầm, dầm phụ giao nhau 
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với dầm chính, dầm chính liên tục trong khi dầm phụ bị ngắt nhịp tại vị 
trí giao nhau (không liên tục)à số lượng liên kết lớn. 
1.3. SỰ LÀM VIỆC VÀ PHÁ HOẠI CỦA HỆ DẦM SÀN LIÊN 
HỢP THÉP BÊ TÔNG 
  1.3.1. Sự làm việc và phá hoại của sàn liên hợp thép bê tông 
  a. Sự làm việc của sàn LHTBT 

- Giai đoạn thi công: Chỉ có tấm tôn chịu tải. 
- Giai đoạn sử dụng: Bản BT làm việc liên hợp với tấm tôn. 

  - Hình thức liên kết: Giả thiết tương tác hoàn toàn 
  b. Các dạng phá hoại của sàn liên hợp thép bê tông 

- Các phá hoại sàn liên hợp: 
+ Dạng phá hoại I: Phá hoại do mômen ở giữa nhịp.  
+ Dạng phá hoại II: Phá hoại do trượt dọc. 
+ Dạng phá hoại III: Phá hoại do trượt ngang dưới tác dụng lực cắt. 

  1.3.2. Sự làm việc của dầm liên hợp thép bê tông: 
- Giai đoạn thi công: Chỉ có dầm thép chịu tải trọng. 
- Giai đoạn sử dụng: Sàn làm việc liên hợp với dầm. 
- Hình thức liên kết: Xét liên kết chốt hàn có mũ. 
 - Phân biệt ba dạng làm việc liên hợp: 
+ Tương tác hoàn toàn: Không có sự trượt tại bề mặt à Nếu 

tăng số liên kết, khả năng chịu tải không  đổi. 
 + Tương tác không hoàn toànà Có sự trượt giới hạn à Nếu 

tăng số liên kết, khả năng chịu tải tăng theo. 
 + Không tương tác àKhông có sự truyền lực cắt dọc  

  1.3.3. Sự làm việc của dầm liên hợp thép – bê tông xét đến 
tương tác không hoàn toàn 

Sự làm việc của các liên kết chống cắt tương tác không hoàn 
toàn làm xuất hiện sự trượt tương đối giữa bản bê tông và dầm thép à 
tăng độ võng 
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1.4. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ DẦM SÀN LH-TBT 
  1.4.1.  Ưu điểm 

• Về kiến trúc: 
- Tiết diện dầm thép < BTCT, bố trí đường ống trên lỗ mở 
-  Bước cột lớn à bố trí không gian linh hoạt... 
•  Về kết cấu: 
-  Nhờ sự làm việc LH à tăng ổn định & độ cứng 
-  Nhờ tấm thép dập nguộià tăng cường độ  
•  Về thi công 
Thi công dây chuyền, lắp sẵn khung thép, không tháo coffa... 

à Thi công nhanh, đồng thời ở các tầng à sử dụng các phương pháp 
hiện đại 
  1.4.2. Nhược điểm 

- Yêu cầu chất lượng vật liệu cao à chi phí cao 
- Yêu cầu trình độ và thiết bị thi công hiện đại  
- Chi phí chế tạo và thi công các liên kết  

1.5. VẬT LIỆU VÀ CÁC YÊU CẤU TẠO HỆ DẦM SÀN LH-TBT: 
  1.5.1. Vật liệu 
  a. Bê tông 

- Theo EC4 dùng mác bê tông từ C20/25 đến C50/60.  
  b. Cốt thép thanh 

Tiêu chuẩn EC4: S220, S400 và S500  
  c. Thép kết cấu 

Tiêu chuẩn EC4: S235, S275 và S355 
Theo TCXDVN mác thép từ XCT38 trở lên. 

  d. Tôn định hình theo Eurocode 4 
Sử dụng tiêu chuẩn Châu Âu EN 10147: 
+ Giới hạn đàn hồi fyp từ 220 đến 350 N/mm2; 
+ Chiều dày của các tấm tôn từ 0,7 đến 1,5mm, mạ kẽm nóng; 
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+ Môđun đàn hồi Ea = 210 kN/mm2; 
+ Có một số qui định kỹ thuật riêng (sóng, ma sát…). 

  1.5.2. Yêu cầu cấu tạo sàn LHTBT 
Chiều dày sàn: ht=100-400 & >= 90mm.  
Chiều dày cánh (hc ) không được nhỏ hơn 50mm. 
Chiều dày tấm tôn: t = 0,75 - 1,5 mm (thường 0,75 - 1mm).  
Chiều cao mặt cắt tôn: hp = 40 - 80mm.  
Giới hạn đàn hồi tấm tôn = 300 N/mm2. 

TÊm t«n cã sên ®ãng 

b o 

b b 

h c 
h p 

h 

TÊm t«n cã sên më 

b o 

b b 

h c 
h p 

h 

 
Hình 1.13: Các kích thước của sàn và của tấm tôn 

NHẬN XÉT CHƯƠNG 1 
Phần mở đầu và chương 1 của luận văn đã xác định được các vấn 

đề về phương pháp luận nghiên cứu: Từ tính cấp thiết và tình hình 
nghiên cứu ứng dụng thực tế của đề tài, luận văn đã xác định được mục 
tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi, giả thiết và phương pháp nghiên 
cứu… Đồng thời làm rõ các vấn đề tổng quan về sự làm việc của hệ 
dầm sàn LH-TBT trong công trình xây dựng dân dụng. Kết quả đạt 
được là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ở các chương 2 và 3. 

CHƯƠNG 2 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN HỆ DẦM SÀN LIÊN HỢP 

THÉP - BÊ TÔNG THEO EUROCODE 4 (EC4) 
2.1. PHƯƠNG PHÁP VÀ TIÊU CHUẨN TÍNH TOÁN   
 2.1.1. Phương pháp chung 

Hệ dầm sàn LH-TBT được tính toán và kiểm tra theo hai trạng 
thái giới hạn: trạng thái phá hoại và trạng thái sử dụng. 
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Tính toán kiểm tra 2 giai đoạn: 
 + Giai đoạn thi công đối với sàn và dầm. 
 + Giai đoạn sử dụng đối với sàn và dầm. 
 2.1.2. Tiêu chuẩn tính toán 

Tính toán theo tiêu chuẩn Eurocode 4 và Eurocode 3 
2.2. TÍNH TOÁN HỆ DẦM SÀN LIÊN HỢP THÉP BÊ TÔNG 
 2.2.1. Tính toán sàn liên hợp thép - bê tông 
  a. Trạng thái tính toán 

 Cần phân biệt rõ hai trạng thái tính toán khi thiết kế sàn liên 
hợp sau: 

 * Giai đoạn thi công - Tấm tôn sử dụng như cốp pha khi thi công: 
* Giai đoạn sử dụng - Sàn làm việc liên hợp: 
b. Xác định tải trọng và tác động 

 * Xác định tải trọng trong giai đoạn thi công: 
  * Xác định tải trọng tác dụng lên sàn liên hợp trong giai đoạn 
sử dụng: 
  c. Tính toán nội lực 
  * Tính toán nội lực tấm tôn thép (sử dụng như cốp pha khi thi công) 
  * Tính toán nội lực trong sàn khi làm việc liên hợp: 
  d. Tính toán kiểm tra sàn LHTBT 

* Tính toán tấm tôn như cốp pha trong giai đoạn thi công: 
- Kiểm tra tiết diện hiệu quả đối với trạng thái giới hạn biến dạng: 
- Kiểm tra khả năng chịu lực: 
- Kiểm tra độ võng: 

[ ]45 1
384 180

bk pb
EI

δ δ= ≤ =     (2.5) 

* Tính toán sàn liên hợp trong giai đoạn sử dụng: 
- Kiểm tra khả năng chịu uốn của sàn liên hợp, dạng phá hoại I:  
- Kiểm tra khả năng chịu lực cắt ngang của sàn, dạng phá hoại III: 
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- Kiểm tra độ võng: 
  2.2.2. Tính toán kiểm tra dầm liên hợp thép - bê tông 
  a. Xác định mô men bền dẻo của tiết diện 

Sức bền chịu uốn của tiết diện được tính tới mômen tính toán 
dẻo, mô men bền dẻo dương +

RdplM .  và mômen bền dẻo âm .pl RdM − . 

  b. Trường hợp tiết diện chịu mômen dương 

  Fa = Aa 
y

a

f
γ

     (2.27) 

  Fc = hc beff 0,85 ck

c

f
γ

    (2.28) 

∗ Trường hợp 1 - trục trung hoà nằm trong bản bê tông 
Trường hợp khảo sát trên sẽ xảy ra khi: 

       Fc > Fa      (2.29) 

0,85 f ck / γc

      (NÐn)

Fc1

Fa

zTrôc T.H dÎo

ha / 2

ha / 2

f /γy a

beff
+

   (KÐo)

hc
hp

ha

 
Hình 2.10: Biểu đồ ứng suất dẻo khi trục trung hoà đi qua bản bê 

tông (uốn dương) 
Tính toán mômen bền theo hợp lực của vùng bêtông chịu nén: 

  . (  )
2 2
a

pl Rd a c p
h zM F h h+ = + + −    (2.31) 

∗ Trường hợp 2 - Trục trung hoà đi qua cánh của dầm thép: 

Trường hợp này xảy ra khi Fc < Fa và   2
   f f y

a c
a

b t f
F F

γ
− ≤  (2.32) 
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. 

( )( )
(  )

2 2 2
a c pa c

pl Rd a p

F F z hh hM F h+ − +
= + + −   (2.34) 

∗ Trường hợp 3 - Trục trung hoà đi qua bản bụng của dầm thép: 

  Khi: Fc < Fa  và  Fa - Fc  > 2
 f f y

a

b t f
γ

     (2.35) 

  c. Trường hợp tiết diện chịu mômen âm 
 ∗ Trường hợp 1 - trục trung hoà nằm trong bản cánh của 

dầm thép: 
Trường hợp khảo sát ở đây sẽ xảy ra khi: 
 Fa > Fs   và   2

   f f y
a s

a

b t f
F F

γ
− ≤      (2.41) 

. (  ) ( )(  )
2 2

fa
pl Rd a s a s s

zhM F h F F h− = + − − +   (2.43)    

∗ Trường hợp 2 - trục trung hoà đi qua bản bụng: 
Trường hợp này xảy ra khi: 

 Fa > Fs   và   2
   f f y

a s
a

b t f
F F

γ
− >      (2.44) 

 2

. . (  )
2 4

a s
pl Rd apl Rd s s

y
w

a

h FM M F h f
t

γ

− = + + −         (2.47) 

2.3. TÍNH TOÁN HỆ DẦM SÀN LH-TBT CÓ KỂ ĐẾN TƯƠNG 
TÁC KHÔNG HOÀN TOÀN (CÓ SỰ TRƯỢT Ở BỀ MẶT) 
  2.3.1. Xác định biến dạng trượt ở bề mặt giữa bản bê tông 
và dầm thép 

 + Biến dạng trượt tương đối: 

   ( )
2(1 )

x x L

s L
P e e

e

α α α

α

αβ − −

−

−
∈ =

+
     (2.60) 

  2.3.2. Xác định độ võng của dầm liên hợp do ảnh hưởng của 
sự trượt gây ra 

a. Đối với dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung 



10 
p

 
Hình 2.17. Tính toán cho dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung 

Độ võng tăng thêm do ảnh hưởng của sự trượt tương đối của thép 
và bê tông : 

 
1

1( )
4 2 (1 )

L

L

L eP
h h e

α

αδ β
α

−
∆ = +

+
       (2.62) 

b. Đối với dầm đơn giản chịu  tải trọng phân bố 
q

 
Hình 2.18: Tính toán cho dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố 

Độ võng tăng thêm do ảnh hưởng của sự trượt: 
2 /2

2 2

2 1( )
8 (1 )

L L

L
L e eq
h h e

α α

αδ β
α

− −
∆ = +

+
  (2.63) 

Độ biến thiên của độ võng do ảnh hưởng của sự trượt tương đối 
tại mặt tiếp xúc xác định theo 2 công thức (2.62), (2.63) có thể đơn giản 
hóa như sau: 

   
1

1( )
4 2
LP
h h

δ β
α

∆ = −       (2.64) 

   
2

2 2

2( )
8
Lq
h h

δ β
α

∆ = −       (2.65) 

Độ võng tổng cộng do biến dạng đàn hồi và do sự trượt gây ra 
cho 2 trường hợp tải trọng: 

              
3

1 1 1
1( )

48 4 2e
PL LP

EI h h
δ δ δ β

α
= + ∆ = + −      (2.66) 

    
4 2

2 2 2 2

5 2( )
384 8e

qL Lq
EI h h

δ δ δ β
α

= + ∆ = + −    (2.67) 

Trong đó: EI: là độ cứng của tiết diện (tính toán trên tiết diện 
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quy đổi) 
1 cA d p
K

β = ; 2

1 0 s

K
A I E p

α =
  

p: Khoảng cách giữa các hàng  chốt  p = L/(N-1) 
  2.3.3. Liên kết trong hệ dầm sàn liên hợp thép bê tông 
  a. Sức bền tính toán của các liên kết truyền thống 

       (2) 20,29 /Rd ck cmP d f E υα γ=                           (2.68a) 

             b. Chốt hàn có mũ trong tấm sàn liên hợp 
  c. Liên kết hoàn toàn (LK-HT) và liên kết không hoàn toàn 
(LK-KHT) 

Xét dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố pd hoặc tải trọng tập 
trung Qd.  

Ta có lực cắt dọc tác dụng lên mỗi chiều dài tới hạn như sau:  
min( / ;0,85 / )lf a y a eff c ck cV A f b h fγ γ=   (2.72) 

 Các liên kết dẻo được giả thiết thực tế tiếp nhận nội lực PRD, từ 
đó số lượng liên kết cần thiết trên chiều dài tới hạn và cuối cùng nhận 
được liên kết hoàn toàn:               

     lf
f

RD

V
N

P
=        (2.73) 

Khi trên một chiều dài tới hạn có số lượng liên kết N được chọn 
bé hơn Nf  thì đoạn này chiều dài này và dầm được coi là liên kết không 
hoàn toàn:  

lf
f

RD

V
N N

P
≤ =

                   
(2.73b) 

Kết quả là lực trượt dài được truyền qua liên kết trên chiều dài 
tới hạn trong trạng thái giới hạn về phá hỏng chỉ đạt đến giá trị:    Vl

(red) 

= NPrd < Vlf 
Cũng như vậy mômen bền mà tiết diện tới hạn có thể tiếp nhận 

có giá trị bé đi như sau:    ( )M red
Rd
+ < M+

pl.rd 

Mômen bền suy giảm ( )M red
Rd
+  cho phép được xác định giống 
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như mômen bền dẻo ( )M red
pl.Rd
+ . 

Tỉ số N/Nf  thể hiện như mức độ liên kết trên chiều dài tới hạn 
khảo sát. Nếu N/Nf =1 (liên kết hoàn toàn), mômen bền suy giảm sẽ 
bằng mômen bền dẻo M pl.Rd

+ , nếu N/Nf = 0 (không có liên kết), mô 
men bền suy giảm sẽ bằng mômen bền dẻo của riêng dầm thép Map.rd . 
Cách đơn giản  hoá này cho phép ta xác định mômen bền suy giảm 
bằng quan hệ tuyến tính : 
   ( )( )M M ( / ) M Mred

pl.Rd apl.Rd f pl.Rd apl.RdN N+ += + − ; (2.74) 

 Mapl.Rd : Mô men bền dẻo của riêng dầm thép:  
   M .W /apl.Rd y xpl af γ+ =  

Trường hợp sàn liên hợp được liên kết bằng các chốt: 

min( / )fN N = 0,4  ;  Nếu:  L <= 10m; 

min( / ) 0,04 1fN N L= ≤ ;  Nếu:  L > 10m; 

2.4. VÍ DỤ SỐ 
  2.4.1. Ví dụ 1: Hệ dầm sàn LH-TBT khi liên kết hoàn toàn 

 Số liệu đầu bài: Tính toán kiểm tra dầm và sàn của một ô sàn 
liên hợp có kích thước là (9x12)m, chịu tải trọng sử dụng 3,0 kN/m2, 
xét dầm phụ là dầm đơn giản nhịp 9m, khoảng cách dầm 2,4m, sàn liên 
hợp dày 12cm. Xét liên kết giữa bản bê tông và dầm thép hình là liên 
kết hoàn toàn. Liên kết sử dụng các chốt hàn đầu, đường kính thân 
d=19mm, chiều cao h=100mm, làm bằng thép với cường độ bền đứt 

2450 /uf N mm= . 

 
Hình 2.24: Xét ô sàn liên hợp thép bê tông 
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Ta cần kiểm tra sàn theo ULS (trạng thái phá hỏng) và SLS 
(trạng thái sử dụng) của tấm tôn (với tôn định hình) trong giai đoạn thi 
công và của sàn liên hợp trong giai đoạn sử dụng. Kiểm tra dầm liên 
hợp, với dầm thép hình chọn IPE 330 và tính toán liên kết giữa dầm 
thép và bản bê tông. 

2.4.2. Ví dụ 2: Hệ dầm sàn liên hợp TBT khi liên kết không hoàn 
toàn 

Số liệu đầu bài: Giống ví dụ 1, xét liên kết giữa bản bê tông và 
dầm thép hình là liên kết không hoàn toàn. Kiểm tra dầm liên hợp, với 
dầm thép hình chọn IPE 330 và tính toán liên kết giữa dầm thép và bản 
bê tông. 

NHẬN XÉT CHƯƠNG 2 
Trong chương 2 đã thực hiện các việc chính: Tính toán sàn liên 

hợp trong 2 giai đoạn thi công và sử dụng; Tính toán và kiểm tra dầm liên 
hợp trong 2 giai đoạn thi công và sử dụng; Tính toán liên kết giữa sàn liên 
hợp với dầm thép; Áp dụng tiêu chuẩn Eurocode 4 để  tính toán dầm và 
sàn liên hợp, đưa ra một số ví dụ để minh họa và kiểm chứng lý thuyết. 

Qua các ví dụ số ở trên, mức độ liên kết ảnh hưởng đến khả 
năng chịu mô men và làm tăng độ võng của dầm, trong đó yếu tố độ 
võng là quan trọng, nó quyết định khả năng chịu lực của dầm liên hợp. 
Do vậy khi tính toán dầm liên hợp thép bê tông phải xét đến mức độ 
liên kết giữa sàn liên hợp với dầm thép. 

Vấn đề đặt ra ở chương 3 là cần lập chương trình tính toán và 
kiểm tra sàn và dầm liên hợp làm công cụ tự động hóa tính toán, từ đó tìm 
sự quan hệ giữa chiều dày sàn, khoảng cách dầm và chiều cao dầm thép. 
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CHƯƠNG 3 
KHẢO SÁT CHỌN KÍCH THƯỚC HỢP LÝ CHO HỆ DẦM SÀN 
LH-TBT VÀ  ẢNH HƯỞNG CỦA TƯƠNG TÁC KHÔNG HOÀN 

TOÀN GIỮA BẢN BÊ TÔNG VÀ DẦM THÉP 
3.1.  XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH  

3.1.1. Xác định thuật toán 
Bước 1:  Xác định số liệu tính toán: 
1. Chọn loại tấm tôn: Các đặc trưng hình học: Ap, Zg, hp, Ea, Ip, 

M+
pl,rd, Vrd. 

2. Chọn dầm thép hình: ha, bf, tf, Aa, hw, tw, Ia, Wx. 
3. Đặc trưng hình học ô sàn: Chiều rộng ô sàn L, chiều cao bản 

BTCT  hc, khoảng cách giữa các dầm b. 
 4. Đặc trưng vật liệu: Vật liệu thép Ea, fy, fsk, vật liệu bê tông, 
chốt liên kết, cốt mềm. 

5. Độ võng cho phép [δ]  (theo quy phạm). 
6. Chọn tải trọng sử dụng q (kN/m2). 
Bước 2: Tính toán và kiểm tra sàn LH-TBT trong giai đoạn 

thi công:  Tính toán tấm tôn như cốp pha trong giai đoạn thi công: 
1. Tính toán tải trọng tác dụng lên tôn. 

 2. Phân tích tổng thể, tính toán nội lực: SdM + , SdM − , Vsd, Rsd,  

 3. Tính toán tiết diện hiệu quả đối với trạng thái giới hạn biến 
dạng: 
 4. Kiểm tra khả năng chịu lực của tôn: 

  + Kiểm tra trên gối biên: Vsd < Vw.rd ;  Rsd < Ra.rd   
  + Kiểm tra giữa nhịp:   .Sd el RdM M+ +≤     

  + Kiểm tra trên gối trung gian: 
 2 2

.

1 0,9sd sd

Rd w Rd

M V x
M V

   
+ ≤   

   

 và 
.

1,25 0,9sd sd

Rd a Rd

M R x
M R

   
+ ≤   
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 5. Kiểm tra độ võng: 
4

max
5..

384 250eff

GL Lk
EI

δ δ= ≤ =  

Bước 3: Tính toán và kiểm tra sàn LH-TBT trong giai đoạn 
sử dụng: 

1. Xác định nội lực tác dụng trong bản:  
- Xác định tải trọng tác dụng lên sàn. 

- Tính toán nội lực: SdM − , SdM + , ,v SdiV , ,v SdeV  

  2. Kiểm tra trạng thái giới hạn phá hoại:  

 + Kiểm tra:     SdM + ≤ ,p RdM +  

 + Kiểm tra: SdM −  <  ,p RdM −  
- Tính toán độ bền chịu cắt theo phương đứng: 
 + Kiểm tra: ,v SdeV ≤ ,v RdV  

 3. Tính toán độ võng và kiểm tra theo SLS: 
 - Độ võng của sàn liên hợp được tính tổng độ võng các tải trọng 
sau: 
 + Tải trọng dài hạn sau khi xây dựng G2:  

   4 4
2 2

2
5 50,49

386 386G f
m m

G L G Lk
EI EI

δ = =  

 + Tải trọng sử dụng Q:  4

0,007Q
m

QL
EI

δ =  

 + Kiểm tra độ võng: 
4

2
max

m

5..
384 I 250Q

G L Lk
E

δ δ δ= + ≤ =  

Bước 4: Tính toán và kiểm tra dầm thép hình trong giai đoạn 
thi công: 
  1. Kiểm tra trạng thái giới hạn phá hoại:  

- Xác định tải trọng tác dụng lên dầm thép khi thi công. 

- Tính toán nội lực sdM + ,  

- Kiểm tra: ,sd apl RdM M+ +≤ . 
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 2. Kiểm tra độ võng dầm thép: [ ]
45. .

384. . 250a
a

g L L
E I

δ δ= ≤ =  

Bước 5: Tính toán và kiểm tra dầm LH-TBT trong giai đoạn 
sử dụng: 
 1. Kiểm tra trạng thái giới hạn phá hoại:  

- Xác định tải trọng tác dụng lên dầm LH-TBT. 

- Tính toán nội lực sdM + , sdV . 

- Kiểm tra: ,sd pl RdM M+ +≤ ; ,sd pl RdV V≤  
 2. Kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng:  

[ ]
45. .

384. . 250a

p L L
E I

δ δ= ≤ =  

 Bước 6: Tính toán liên kết cho để dầm làm việc liên hợp 
hoàn toàn:  

1. Xác định sức bền chịu cắt tính toán của chốt liên kết RDP .  

2. Xác định lực cắt dọc tác dụng lên mỗi chiều dài tới hạn lfV .  

3. Tính toán liên kết cần thiết kế trên chiều dài tới hạn là: lf
f

RD

V
N

P
=   

4. Chọn số lượng liên kết fN N≥  

 Bước 7: Xét dầm liên hợp tương tác không hoàn toàn:  
1. Chọn mức độ  liên kết / fN N  ( / 0,4fN N ≥ ). 

2. Tính toán mô men bền dẻo suy giảm ( )M red
pl.Rd
+ : 

( )( )M M ( / ) M Mred
pl.Rd apl.Rd f pl.Rd apl.RdN N+ += + −  

3. Tính toán khả năng chịu cắt của dầm ( )red
lV  

   + , ( / 3)v y aVpl rd A f γ= = w w1,04 ( / 3) /y ah t f γ≈  

   + ( )
,0,4red

l Rd pl rdV NxP V= =  
4. Kiểm tra trạng thái giới hạn phá hoại: 
 + Kiểm tra: ( ) ( )

.
red red

sd pl RdM M +≤  
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  + Kiểm tra: ( )red
sd lV V≤   

5. Kiểm tra ở trạng thái giới hạn sử dụng 
- Tính toán độ võng tổng cộng do biến dạng đàn hồi và do liên 

kết không hoàn gây ra: 
4 2

2

5 2( )
384 8e

qL Lq
EI h h

δ δ δ β
α

= + ∆ = + −   

  - Kiểm tra: [ ]
250e
L

δ δ δ δ= + ∆ ≤ =  

3.1.2. Lập chương trình tính  
 Từ các trình tự tính toán và kiểm tra, lập nên chương trình tính 
toán và kiểm tra hệ dầm sàn LH-TBT. 
3.2. KHẢO SÁT QUAN HỆ GIỮA HOẠT TẢI VỚI TỶ SỐ 
KHOẢNG CÁCH DẦM VÀ CHIỀU DÀY SÀN LIÊN HỢP (b/ht) 

Ứng với mỗi hoạt tải q, độ võng cho phép[δ], khoảng cách dầm 
b, ta có được ht và tỉ số b/ht. Ta lập bảng và đồ thị quan hệ giữa hoạt tải 
với nhịp bản và chiều dày bản bê tông như sau:  

3.2.1. Trường hợp 1:  Với độ võng cho phép [δ]=b/250 
Bảng 3.1: Các đại lượng ứng với độ võng cho phép [δ] =b/250 

TT 
 

q 
(kN/ 
m2) 

[δ] 
=1/250 

b 
(cm) 

hp 
(cm) 

hc 
(cm) 

ht 
(cm) 

Tỉ số 
b/ht 

Dầm thép 
 hình IPE 

hd 
(cm) 

Dầm thép 
 hình HE 

hd 
(cm) 

1 1,5 1 250 6 5 11 22,73 IPE 300 41 HE 260B 37 
2 2,0 0,96 240 6 5,5 11,5 20,87 IPE 330 44,5 HE 260B 37,5 
3 3,0 0,96 240 6 6 12 20,00 IPE 330 45 HE 260B 38 
4 4,0 0,94 235 6 6,5 12,5 18,80 IPE 360 48,5 HE 280B 40,5 
5 5,0 0,94 235 6 7 13 18,08 IPE 360 49 HE 280B 41 
6 6,0 0,92 230 6 7,5 13,5 17,04 IPE 360 49,5 HE 300B 43,5 
7 7,0 0,9 225 6 8 14 16,07 IPE 360 50 HE 300B 44 
8 7,5 0,9 225 6 8,5 14,5 15,52 IPE 400 54,5 HE 300B 44,5 



18 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12

1,5

7,5

18,0818,8 20,87 22,7320

(IPE300/HE260B)

(IPE330/HE260B)

(IPE330/HE260B)

(IPE360/HE280B)

(IPE360/HE280B)

(IPE400/HE300B)

(IPE400/HE300B)

(IPE360/HE300B)

15,52 16,07 17,04  
Hình 3.1: Biểu đồ quan hệ giữa hoạt tải q và tỉ số b/ht 

3.2.2. Trường hợp 2:  Với độ võng cho phép [δ]=b/300 
Bảng 3.2: Các đại lượng ứng với độ võng cho phép [δ]=b/300 

TT 
 

q 
(kN/ m2)

[δ] 
=1/300 

b 
(cm) 

hp 
(cm) 

hc 
(cm) 

ht 
(cm) 

Tỉ số 
b/ht 

Dầm thép 
 hình IPE 

hd 
(cm) 

Dầm thép 
 hình HE 

hd 
(cm) 

1 1,5 0,83 250 6 5 11 22,73 IPE 330 44 HE 260B 37 
2 2 0,80 240 6 5,5 11,5 20,87 IPE 330 44,5 HE 260B 37,5 
3 3 0,80 240 6 6 12 20,00 IPE 360 48 HE 280B 40 
4 4 0,78 235 6 6,5 12,5 18,80 IPE 360 48,5 HE 280B 40,5 
5 5 0,78 235 6 7 13 18,08 IPE 400 53 HE 300B 43 
6 6 0,77 230 6 7,5 13,5 17,04 IPE 400 53,5 HE 300B 43,5 
7 7 0,75 225 6 8 14 16,07 IPE 400 54 HE 300B 44 
8 7,5 0,75 225 6 8,5 14,5 15,52 IPE 400 54,5 HE 300B 44,5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12

1,5

7,5

18,0818,8 20,87 22,7320

(IPE330/HE260B)

(IPE360/HE280B)

(IPE400/HE300B)

(IPE400/HE300B)

15,52 16,07 17,04

(IPE330/HE260B)

(IPE360/HE280B)

(IPE400/HE300B)

(IPE400/HE300B)

 
Hình 3.2: Biểu đồ quan hệ giữa hoạt tải q và tỉ số b/ht 
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3.2.3. Trường hợp 3: Với độ võng cho phép [δ]=b/400 
Bảng 3.3: Các đại lượng ứng với độ võng cho phép [δ]=b/250 

TT 
 

Q 
(KN/m2) 

[δ] 
=1/400 

b 
(cm) 

hp 
(cm) 

hc 
(cm) 

ht 
(cm) 

Tỉ số 
b/ht 

Dầm thép 
 hình IPE 

hd 
(cm) 

Dầm thép 
 hình HE 

hd 
(cm) 

1 1,5 0,60 240 6 5 11 21,82 IPE 360 47 HE 280B 39 
2 2,0 0,60 240 6 5,5 11,5 20,87 IPE 360 47,5 HE 280B 39,5 
3 3,0 0,59 235 6 6 12 19,58 IPE 400 52 HE 300B 42 
4 4,0 0,59 235 6 6,5 12,5 18,80 IPE 400 52,5 HE 300B 42,5 
5 5,0 0,58 230 6 7 13 17,69 IPE 450 58 HE 320B 45 
6 6,0 0,55 220 6 7,5 13,5 16,30 IPE 450 58,5 HE 320B 45,5 
7 7,0 0,55 220 6 8 14 15,71 IPE 450 59 HE 320B 46 
8 7,5 0,55 220 6 8,5 14,5 15,17 IPE 450 59,5 HE 340B 48,5 
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(IPE360/HE280B)

(IPE360/HE280B)

(IPE400/HE300B)

(IPE400/HE300B)

(IPE450/HE320B)

15,17 16,29 17,69 19,58 20,9 21,8218,8015,71

(IPE450/HE320B)

 
Hình 3.3: Biểu đồ quan hệ giữa hoạt tải q và tỉ số b/ht 

Ý nghĩa sử dụng biểu đồ: Người thiết kế dùng biểu đồ để tra 
chiều dày sàn, khoảng cách dầm và loại dầm thép hình. Ứng với một 
hoạt tải yêu cầu q, độ võng cho phép [δ] của sàn liên hợp, tra biểu đồ ta 
có được tỉ số b/ht và  loại dầm thép tương ứng ha . Đồng thời chiều cao 
kiến trúc tầng và chiều cao thông thủy cho trước, ta có chiều cao dầm 
liên hợp tối đa hdmax , như vậy ta chọn được ht với maxt d ah h h≤ − , và 
tính được khoảng cách các dầm b thông qua tỉ số b/ht.  
3.3. CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ CHO HỆ DẦM SÀN LH-TBT  

3.3.1. Đặt vấn đề 
Từ chương trình tính toán Excel ta chọn số liệu đầu vào: Chọn 
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cùng hoạt tải sử dụng trên sàn, tác giả khảo sát thay đổi chiều dày sàn 
bê tông hc theo các phương án: Phương án thứ nhất với hc nhỏ hơn từ 
đó tính toán khoảng cách dầm b; Phương án thứ hai tăng  hc tương tự  
cũng tính được khoảng cách dầm b, để tính toán và so sánh phương án 
nào dùng trọng lượng thép dầm ít hơn mà thỏa mãn các điều kiện về 
cường độ, độ võng và chiều cao kiến trúc tầng. 

3.3.2. Giải quyết vấn đề: 
Chọn hoạt tải sử dụng trên sàn q = 5,0 (kN/m2), ta thay đổi chiều 

dày sàn bê tông hc 
* Trường hợp 1:  Với độ võng cho phép [δ]=b/250, ta lập bảng 3.4 

Bảng 3.4: Ứng với độ võng cho phép [δ]=b/250 

T 
 

q 
(kN/m2) 

[δ] 
=1/250 

b 
(cm) 

hp 
(cm) 

hc 
(cm) 

ht 
(cm) 

Tỉ số 
b/ht 

Dầm thép 
 hình IPE 

hd 
(cm) 

PA1 5,0 0,96 240 6 6 12 20,00 IPE 360 48 
PA2 5,0 0,94 235 6 7 13 18,08 IPE 360 49 

Như vậy với chiều dày sàn nhỏ hơn cho ta lượng thép dầm ít hơn. 
* Trường hợp 2:  Với độ võng cho phép [δ]=b/300, ta lập bảng 3.5 

Bảng 3.5: Ứng với độ võng cho phép [δ]=b/300 
TT 

 
q 

(kN/m2)
[δ] 

=1/300 
b 

(cm) 
hp 

(cm) 
hc 

(cm) 
ht 

(cm) 
Tỉ số b/ht

Dầm thép 
 hình IPE 

hd 
(cm) 

PA1 5 0,79 237 6 6 12 19,75 IPE 400 52 
PA2 5 0,78 235 6 7 13 18,08 IPE 400 53 

Như vậy với chiều dày sàn nhỏ hơn cho ta lượng thép dầm ít hơn. 
 * Trường hợp 3:  Với độ võng cho phép [δ]=b/400, ta lập bảng 3.6 

Bảng 3.6: Ứng với độ võng cho phép [δ] =b/400 

TT 
q 

(kN/m2) 
[δ] 

=1/400 
b 

(cm) 
hp 

(cm) 
hc 

(cm) 
ht 

(cm) 
Tỉ số 
b/ht 

Dầm thép 
 hình IPE 

hd 
(cm) 

PA1 5,0 0,5375 215 6 6 12 17,917 IPE 400 52 
PA2 5,0 0,58 230 6 7 13 17,69 IPE 450 58 

àNhư vậy với chiều dày sàn nhỏ hơn cho ta trọng lượng thép 
dầm trong ô sàn cần xét ít hơn. 
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3.4. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TƯƠNG TÁC KHÔNG 
HOÀN TOÀN TRONG LIÊN KẾT ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ 
DẦM SÀN LIÊN HỢP THÉP BÊ TÔNG 

Số liệu đầu bài: Giống ví dụ 2 ở chương 2. Xét liên kết giữa bản 
bê tông và dầm thép hình là liên kết không hoàn toàn. Khảo sát ảnh 
hưởng của mức độ liên kết giữa dầm thép hình với bản bê tông đến khả 
năng chịu lực của dầm liên hợp: 

3.4.1. Liên kết không hoàn toàn ảnh hưởng đến khả năng 
chịu mô men của dầm 

- Mô men bền dẻo suy giảm: 

( )( )M M ( / ) M Mred
pl.Rd apl.Rd f pl.Rd apl.RdN N+ += + −  

- Ta chọn mức độ liên kết ( / ) :fN N 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0. 

- Vậy độ giảm mô men bền dẻo :M∆   
             [ ( ) ]( )M M M M ( / ) M Mred

pl.Rd pl.Rd pl.Rd apl.Rd f pl.Rd apl.RdM N N+ + + +∆ = − = − + −  

( )(1 / ) M Mf pl.Rd apl.RdM N N +∆ = − −  và được lập trong bảng 3.7: 

Bảng 3.7: Quan hệ giữa mô men bền dẻo với  mức độ liên kết 
( / )fN N  0,40 0,50 0,60 0,68 0,70 0,80 0,90 1,0 

M∆  13.404 11.170 8.936 7.149 6.702 4.468 2.234 0 
( )M red

pl.Rd
+  25.694 27.928 30.162 31.949 32.396 34.630 36.863 39.097 

/ M pl.RdM +∆ (%)  34,28 28, 57 22,86 18,28 17,14 11,43 5,71 0,0 

2234
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vïng kh«ng xÐt vïng tháa m·n vÒ cêng ®é  
Hình 3.4: Biểu đồ quan hệ giữa M∆  và tỉ số / fN N  
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3.4.2. Liên kết không hoàn toàn ảnh hưởng đến độ võng của 
dầm 

Ta có độ võng tổng cộng do biến dạng đàn hồi và do liên kết 
không hoàn toàn gây ra:   

4 2

2

5 2( )
384 8e

qL Lq
EI h h

δ δ δ β
α

= + ∆ = + −   

Trong đó:  
4 45. . 5 21,54 900 32,57

384. . 384 210.000 26.906,21e
a

p L x x
E I x x

δ = = =  (mm)  

Độ biến thiên của độ võng: 
2

2

2( )
8
Lq
h h

δ β
α

∆ = −  ; 

- Ta chọn mức độ liên kết ( / ) :fN N 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 
1,0 và được lập được bảng 3.8:  

Bảng 3.8: Quan hệ giữa độ võng với mức độ liên kết 
( / )fN N  0,40 0,50 0,60 0,68 0,70 0,80 0,90 1,0 

( )mmδ∆  4,857 4,225 3,685 3,413 3,329 2,964 2,721 2,467 
( )mmδ  37,42 36,79 36,25 35,98 35,90 35,53 35,29 35,03 

510 /x Lδ− ∆  53,96 46,95 40,95 37,92 36,99 32,93 30,24 27,41 

/ (%)δ δ∆  14,91 12,97 11,32 10,48 10,22 9,10 8,36 7,58 

Vẽ biểu đồ quan hệ độ biến thiên độ võng và mức độ liên kết  

0,20 0,40 0,50 0,60 0,80 0,90 1,000,680,30

vïng kh«ng xÐt
0,70

vïng kh«ng tháa m·n vïng tháa m¶n

30,24
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46,95

37,92
36,99

32,93
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Hình 3.5: Biểu đồ quan hệ giữa  
L
δ∆

 và tỉ số 
f

N
N

 

5(1 0 )
l
δ −∆
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NHẬN XÉT CHƯƠNG 3 
Chương 3 đã thiết lập chương trình tính toán và kiểm tra sàn 

liên hợp, dầm liên hợp, từ đó khảo sát ảnh hưởng thông số hình học, 
hoạt tải đến khả năng chịu lực của hệ dầm sàn. Thiết lập được các biểu 
đồ quan hệ giữa tỉ số b/ht với hoạt tải của sàn ứng với mỗi độ võng cho 
phép. Qua biểu đồ này, việc khống chế độ võng, chiều cao dầm liên 
hợp và hoạt tải sử dụng, ta có quan hệ giữa chiều dày sàn, khoảng cách 
dầm và chiều cao dầm thép, với chiều dày sàn hc  hợp lý, thì cho ta 
trọng lượng dầm  thép trong ô sàn nhỏ nhất. 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Đánh giá chung 
- Làm rõ sự làm việc và phương pháp tính toán hệ dầm sàn LH-

TBT có xét đến ảnh hưởng của liên kết không hoàn toàn giữa bản BT 
và dầm thép hình. Áp dụng và thực hiện được các ví dụ minh họa bằng 
số, cách tính toán hệ dầm sàn LH-TBT theo EC4. 

- Nghiên cứu và khảo sát được quan hệ giữa các thông số tính 
toán tải trọng, bề dày sàn và khoảng cách dầm đỡ theo các đặc trưng 
hình học và cơ học lựa chọn làm cơ sở lựa chọn kích thước hợp lý cho 
hệ dầm sàn LH-TBT.   

- Khảo sát được ảnh hưởng của liên kết tương tác không hoàn 
toàn đến khả năng chịu tải trọng và độ võng của hệ dầm sàn LH-TBT.  
2. Kết luận 

- Ứng với một độ võng cho trước, luận văn đã thiết lập được 
biểu đồ quan hệ giữa tải trọng trên sàn (q) và tỷ số (b/ht) giữa khoảng 
cách dầm phụ (b) trên bề dày của bản sàn (ht). Với mỗi số hiệu thép 
hình của dầm phụ đã chọn ta thấy: Tải trọng (q) càng lớn thì tỉ số (b/ht) 
càng giảm, có nghĩa là cần chọn bề dày sàn đủ lớn và khoảng cách dầm 
đủ nhỏ để thỏa mãn điều kiện về cường độ và độ võng.  
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- Luận văn đã thiết lập được các biểu đồ (b/ht – q) làm công cụ 
trợ giúp việc thiết kế sơ bộ để lựa chọn được khoảng cách dầm phụ theo 
bề dày sàn và số hiệu dầm thép hình, thỏa mãn các điều kiện thiết kế về 
cường độ và độ võng của hệ dầm sàn LH-TBT mà chiều cao dầm được 
khống chế theo yêu cầu kiến trúc. 

- So sánh các phương án cho thấy: Với cùng một tải trọng và 
độ võng cho phép, phương án có bề dày sàn mỏng hơn sẽ có trọng 
lượng dầm thép ít hơn. 

- Đối với liên kết chốt hàn trong hệ dầm sàn LH-TBT, mức độ 
tương tác không hoàn toàn của liên kết ảnh hưởng quyết định đến độ 
võng nhiều hơn so với ảnh hưởng đến mô men bền dẻo của dầm liên 
hợp. Trong phạm vi khảo sát, mức độ tương tác không hoàn toàn (N/Nf) 
phải lớn hơn 68% mới thỏa mãn điều kiện độ võng, như vậy là phù hợp 
với quy phạm (quy định mức độ liên kết tối thiểu phải lớn hơn 40%). 
3. Kiến nghị:  

- Khi thiết kế lựa chọn thông số của hệ dầm sàn LH-TBT, cần 
lựa chọn phương án bố trí đủ số lượng dầm phụ, giảm khoảng cách dầm 
phụ, giảm bề dày sàn sẽ chọn được số hiệu thép hình của dầm phụ nhỏ 
hơn và đạt được trọng lượng thép của toàn hệ là ít nhất. 

- Khi thiết kế hệ dầm sàn LH-TBT có kể đến tương tác không 
hoàn toàn giữa bản BT và dầm thép hình cần kiểm tra đảm bảo bố trí đủ 
số lượng liên kết (N/Nf) để hệ dầm sàn LH-TBT thỏa mãn các điều kiện 
về cường độ và độ võng (EC quy định tối thiểu lớn hơn 40%). 
4. Hướng phát triển của luận văn:  

- Khảo sát ảnh hưởng của tương tác không hoàn toàn đến sự 
làm việc của hệ dầm sàn LH-TBT trong giai đoạn thi công. 

- Khảo sát ảnh hưởng của tương tác không hoàn toàn trong hệ 
dầm sàn đối với các hình thức liên kết khác đồng thời cần xét đến sự 
tương tác không hoàn toàn giữa tấm tôn hình và bản BT. 


