
 
. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

  
 

 
TRƯƠNG XUÂN HÙNG 

 
 
 
 

LỰA CHỌN TẢI TRỌNG CÂN BẰNG 
HỢP LÝ TRONG THIẾT KẾ SÀN PHẲNG 

BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC 
 

 
 
 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp 
Mã số: 60.58.20 

 
 

 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 
 

 
 Đà Nẵng - Năm 2013 



 

 
Công trình được hoàn thành tại 

   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 
 
 
 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Hoài CHính 
 
 
 
 
 
 

        Phản biện 1: GS.TS. Phan Quang Minh 
 
 

        Phản biện 2: TS. Trần Quang Hưng 
 
 

 
 
 
 

        Luân văn đã bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp 
thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào Ngày 27 tháng 9 
năm 2013 

 
 
 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 
- Trung Tâm Thông Tin – Học Liệu, Đại học Đà Nẵng 
- Trung Tâm Học Liệu, Đại học Đà Nẵng 



 

1 

MỞ ĐẦU 

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành Xây 
dựng cơ bản   đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát 
triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ, ngành Xây 
dựng cơ bản đã có những bước tiến đáng kể, nhất là trong nửa sau 
của thế kỷ XX. Minh hoạ rõ nét nhất cho sự phát triển này là sự xuất 
hiện ngày càng nhiều của các công trình xây dựng quy mô và hiện 
đại tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong sự phát triển đó, không thể 
không nhắc tới đóng góp hết sức quan trọng của các vật liệu dùng 
cho kết cấu xây dựng, trong đó có bê tông ứng lực trước (BT ƯLT). 

Kể từ khi bê tông ƯLT được E. Freyssinet phát minh năm 
1928, sự nghiên cứu và phát triển các vật liệu cường độ cao, các kỹ 
thuật tạo ƯLT, lý thuyết tính toán, biện pháp cấu tạo, công nghệ thi 
công các cấu kiện bê tông ƯLT đã đánh dấu những bước tiến quan 
trọng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nó cho phép kết cấu bê tông 
cạnh tranh thắng lợi trong những lĩnh vực mà trước đây kết cấu thép 
chiếm ưu thế như các công trình nhịp lớn, kết cấu chịu áp lực lớn, kết 
cấu công trình biển v.v.  

Cấu kiện xây dựng sử dụng bê tông ƯLT có nhiều ưu điểm 
như có khả năng chịu uốn, chịu cắt cao hơn cấu kiện bê tông cốt thép 
(BTCT) có cùng tiết diện, hạn chế được biến dạng, khe nứt, tăng độ 
bền của kết cấu, do sử dụng được vật liệu có cường độ cao nên giảm 
được kích thước tiết diện, tiết kiệm được khối lượng vật liệu, làm 
giảm trọng lượng bản thân, giảm chi phí cho nền móng v.v. Ngày 
nay bê tông ƯLT đã trở thành một vật liệu đem lại các giải pháp kết 
cấu hợp lý, hiệu quả, kinh tế, đáp ứng được các yêu cầu kiến trúc và 
được sử dụng ngày càng rộng rãi. 

Về lý thuyết tính toán, nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới 
đã nghiên cứu và  cho ra đời các Tiêu chuẩn, quy phạm về bê tông 
ƯLT như Tiêu chuẩn FIP của Liên đoàn quốc tế về bê tông ƯLT; 
Tiêu chuẩn AASHTO cho cầu đường, Tiêu chuẩn ACI cho xây dựng 
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dân dụng của Mỹ; Quy phạm Eurocode của khối liên hiệp châu Âu; 
Tiêu chuẩn Anh BS; Quy phạm BPEL của Pháp; Quy phạm CHIIΠ 
của Liên Xô (cũ) v.v. Các Tiêu chuẩn, quy phạm kể trên không 
ngừng được cải tiến, hoàn thiện và luôn được sửa đổi, cập nhật từ hai 
đến bốn năm một lần. 

Từ những năm 1995 trở lại đây, sàn bê tông ứng lực trước 
căng sau được ứng dụng ngày càng phổ biến trong xây dựng nhà 
nhiều tầng ở Việt Nam. Căn cứ các Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, 
việc lựa chọn phần trăm giá trị cân bằng trong tính toán sàn phẳng 
BT ƯLT để đạt hiệu quả kinh tế mà vẫn bảo đảm các điều kiện về độ 
võng và vết nứt cho phép của tiêu chuẩn là việc làm rất cần thiết đối 
với các kỹ sư thiết kế hiện nay. 

Xuất phát từ nhu cầu đó, mục đích của luận văn là Nghiên cứu 
lựa chọn tải trọng cân bằng hợp lý có xét đến hiệu quả kinh tế trong 
thiết kế sàn phẳng BT ƯLT, từ đó rút ra nhận xét, kết luận và kiến 
nghị áp dụng tính toán thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng 
sau cho các công trình. 

Nội dung của luận văn gồm 3 chương: 
Mở đầu 
Chương 1: Tổng quan về kết cấu bê tông ứng lực trước. 
Chương 2: Các phương pháp thiết kế, tính toán sàn phẳng bê 

tông ứng lực trước căng sau. 
Chương 3: Ví dụ tính toán. 
Kết luận và kiến nghị  

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC 

1.1. KHÁI NIỆM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC 
1.2. NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC 
1.3. VẬT LIỆU CHO BÊ TÔNG ƯLT 

1.3.1. Bê tông cường độ cao 
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1.3.2. Thép cường độ cao 
1.4. CÁC HỆ THỐNG TẠO ỨNG LỰC TRƯỚC 

1.4.1. Giới thiệu chung 
1.4.3. Các phương pháp căng 

1.5. CÁC GIAI ĐOẠN CHỊU TẢI CỦA BÊ TÔNG ƯLT 
1.5.1. Giai đoạn ban đầu 
1.5.2. Giai đoạn trung gian 
1.5.3. Giai đoạn cuối cùng 

1.6. NHẬN XÉT CHƯƠNG 1 
Thông qua các nội dung nghiên cứu ở Chương 1, có thể thấy 

rằng thực chất của bê tông ứng lực trước là sự kết hợp triệt để khả 
năng của các vật liệu có cường độ cao và  tạo ra cho kết cấu một 
cách có chủ ý các ứng suất trước nhằm tăng cường sự làm việc của 
vật liệu trong các điều kiện sử dụng khác nhau, do vậy bê tông ứng 
lực trước là giải pháp phù hợp cho kết cấu nhà nhiều tầng củng như 
sàn của nhà công nghiệp chịu tải trọng động lớn, được ứng dụng một 
cách hiệu quả trong các công trình nhịp lớn, chịu tải trọng nặng, các 
cấu kiện có độ thanh mảnh cao và các công trình yêu cầu độ võng, 
nứt bé.  

Chương 2 sẽ nghiên cứu về thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực 
trước căng sau và tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo 
phương pháp tải trọng cân bằng. 

 

CHƯƠNG 2 
THIẾT KẾ SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ƯLT CĂNG SAU 

2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÀN PHẲNG BTCT 
2.1.1. Phương pháp trực tiếp 
2.1.2. Phương pháp khung tương đương 
2.1.3. Phương pháp phần tử hữu hạn 

2.2. TÍNH TOÁN SÀN PHẲNG BÊ TÔNG ƯLT THEO 
PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI TRỌNG 

2.2.1. Phân tích trạng thái ứng suất cho cấu kiện chịu uốn 
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2.2.2. Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước  
a. Giới thiệu chung sàn bê tông ƯLT 
b.Quan điểm thiết kế các dạng sàn bê tông ƯLT  
2.2.3. Thiết kế sàn phẳng bê tông ƯLT căng sau bằng 

phương pháp cân bằng tải trọng. 
a. Tính toán sơ bộ chiều dày sàn. 
b. Xác định tải trọng cân bằng, chọn hình dạng cáp và lực 

ứng lực trước. 
   c.Phân tích sử dụng phương pháp khung tương đương 

2.2.4. Phân tích sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn 

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và các 

phần mền tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn. Việc tính 

toán ngày càng trở nên thuận tiện và chính xác. Các phần mềm 

chuyên dụng thiết kế sàn bê tông ứng lực trước có thể kể đến như 

MIDAS SDS, ADAPT- PT, SAFE ….trong đó phần mềm SAFE của 

CSI (mỹ) là khá quen thuộc ở Việt Nam. Với các thông số về cáp 

như số lượng cáp, vật liệu, quỹ đạo vị trí trong mặt bằng ….phần 

mềm SFFE sẽ tự động xác định tải trọng do ứng lực trước gây ra có 

xét đến các tổn hao ứng xuất, từ đó phân tích và thiết kế sàn theo tiêu 

chuẩn thiết kế BS 8110. Quy trình tính toán như sau: 

- Chọn vật liệu: Bê tông, cáp ứng lực trước, cốt thép thường( 

cường độ, môdun đàn hồi…) 

- Chọn chiều dày sàn. 

- Phân tích sử dụng phần mềm SAFE 

 Chia sàn thành các dãi tính toán theo hai phương. 

 Đưa các trường hợp tải trọng ( Tỉnh tải, hoạt tải, tải trọng 

cáp). 
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 Chọn tải trọng cân bằng. 

 Xác định mômen do tải trọng cân bằng. 

 Dự kiến phương án bố trí cáp theo các dải. 

 Chọn ứng xuất căng trước và tính toán sơ bộ ứng xuất hiệu 

quả của cáp. 

 Tính số lượng cáp theo từng dải dựa vào giá trị mômen do tải 

trọng cân bằng: Gán quỹ đạo cáp, đưa các thông số của cáp, phân 

tích các trường hợp tải trọng của sàn, thiết kế sàn theo tiêu chuẩn 

thiết kế đã chọn. 

2.3.  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  

Có ba quan niệm tính toán tính toán cấu kiện bê tông ứng lực 

trước là phương pháp tính toán theo lý thuyết đàn hồi, tính toán theo 

trạng thái giới hạn và phương pháp cân bằng tải trọng. Trong đó 

phương pháp cân bằng tải trọng có thể đạt sự chính xác đáng kể vì tải 

trọng bản thân và lực ƯLT có thể tính toán chính xác. Phương pháp 

cân bằng tải trọng đơn giản hơn cho tính toán kết cấu siêu tĩnh, đưa 

ra hình dung tốt hơn về sự làm việc của kết cấu. Một ưu điểm khác 

của phương pháp cân bằng tải trọng là dễ dàng hơn trong tính toán 

độ võng. Tuy vậy khi tính toán bằng phương pháp cân bằng tải trọng 

phải chú ý tính toán chính xác trọng lượng bản thân để tính chính xác 

lực ƯLT .Vì với cấu kiện mảnh như dầm, sàn, một sự thay đổi nhỏ 

có thể dẫn đến sai sót đáng kể khi tính tải trọng cân bằng và cả độ 

vồng, độ võng của cấu kiện. 
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Trong chương 3 sẽ trình bày ứng dụng phần mềm SAFE 

để tính toán lựa chọn tải trọng cân bằng hợp lý trong thiết kế 

sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo tiêu chuẩn BS 8110. 
 

CHƯƠNG 3 
    VÍ DỤ TÍNH TOÁN   

Để lựa chọn tải trọng cân bằng hợp lý trong thiết kế sàn phẳng 
bê tông ứng lực trước theo tiêu chuẩn BS 8110 - 97, ta tiến hành tính 
toán kết cấu sàn cụ thể cho từng trường hợp tải trọng cân bằng với 
các nhịp sàn phổ biến trong công trình dân dụng. Việc lựa chọn tải 
trọng cân bằng trong thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước phải 
đảm bảo độ võng cho phép và hiệu quả kinh tế. 
3.1. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN. 

Xét kết cấu sàn với 3 nhịp theo mỗi phương (hình  3.1). Chiều 
dài nhịp là: L= 8, 9, 10 và 11m. Chiều dày sàn được lựa chọn bằng 
1/40 nhịp. Quỹ đạo cáp được bố trí như trên hình 3.2. Tiết diện cột là 
0.6m x 0.6m, chiều cao tầng 3.6m. 

L
L

L

L L L

 
               Hình 3.1. Sơ đồ tính toán 
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Số liệu tính toán: 
a. Vật liệu 
+ Bê tông ;  
        - Độ bền đặc trưng: fcu = 40 MPa, fci = 25 MPa 
        - Trọng lượng riêng của bê tông: γ = 25 KN/m3; 
        - Môdun đàn hồi của bê tông: EC,28 = 28000 MPa. 
+ Thép ứng lực trước: 
        - Cáp T15 không dính kết có các đặc trưng sau: 
        - Diện tích danh định Aps = 140 mm2 = 1,4 cm2 
       - Giới hạn bền fpu = 1860 MPa 
        - Giới hạn chảy fpy = 1690 MPa 
        - Mô đun đàn hồi Eps = 200000 MPa. 
       - Chọn ứng suất căng trước fpi= 0,75fpu 
            fpi = 0,75×1860 = 1395 MPa                       
+ Cốt thép thường:  
  - Giới hạn chảy fy = 400 MPa 
  - Mô đun đàn hồi ES = 200000 MPa. 
b. Tải trọng 
- Tải trọng bản thân (Self Weight):  SW = 25.0kN/m3.  
- Tải hoàn thiện và các vách ngăn( Superimpose Dead Load ):

    SDL=3.0kN/m2.  
 - Hoạt Tải (Live Load) :LL = 2.0 kN/m2.   
- Tải Cáp( PT Load) :  
- Tải trọng cáp tại thời điểm căng cáp (PT – Transfer): (t=0)

     
- Tải trọng cáp tại thời điểm (PT – Final): (t=∞). 

 

3.2. CHỌN SƠ BỘ SỐ LƯỢNG CÁP 
Số lượng cáp được xác định tương ứng với giá trị tải trọng cân 

bằng. Để có cơ sở đánh giá, so sánh về hiệu quả kinh tế, chọn các 
phương án giá trị cân bằng tải trọng từ (30-100)% trọng lượng bản 
thân sàn. 

+ Tính toán chọn sơ bộ số lượng cáp 
- Chọn tải trọng cân bằng Wb = (30 - 100)% tải trọng 

bản thân sàn. 
- Quĩ đạo cáp: 
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Hình 3.2. Quỹ đạo cáp 

Xác định độ lệch tâm tương đương 

 
f1 -  độ lệch tâm tương của cáp tại nhịp biên: f1  = 3/2e 

f2 -  độ lệch tâm tương của cáp tại nhịp giữa: f2  = 2e. 

Lớp bảo vệ: 32 mm; h là chiều dày sàn h = 1/40 L, ống gen d 

= 20mm. 

Độ lệch tâm của cáp tại nhịp: e  = h/2 -32- 20/2.   

- Ứng lực trước F yêu cầu cân bằng với tải trọng cân bằng Wb 

 Nhịp biên:                   
2

1
18

bW lF
f
×

=   

 Nhịp giữa:                  
2

2
28

bW l
F

f
×

=  

Do f1 < f2 nên ứng lực trước F1 > F2 nên tải trọng cân bằng 
được xác định cho nhịp biên 
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- Xác định ứng suất hiệu quả của cáp fpe được xác định sơ bộ 
với tổn hao ứng suất giả định 18% do từ biến, co ngót của bê 
tông, chùng ứng suất của thép và 8% tổn hao do ma sát, dịch 
chuyển neo. 
- Tổng tổn hao ứng suất là: 26% 
- Lực căng hiệu quả của 1 cáp: Pe = A × fpe 
- Lực nén tổng cộng trên chiều rộng của bước khung là: Fe = F1 
× L 
- Số lượng cáp yêu cầu cho 1 nhịp là: n = Fe /Pe 
+ Số cáp chọn được bố trí 70% cho dải trên cột và 30% cho dải 

giữa nhịp. 
Tính toán số lượng cáp trong mỗi nhịp ứng với từng giá trị cân 

bằng tải trọng, với từng kích thước nhịp tính toán L, số liệu cáp thể 
hiện trong bảng 3.1 

Bảng 3.1. Số lượng cáp bố trí trong 1 nhịp sàn 
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3.3. KẾT QỦA TÍNH TOÁN 

 Việc phân tích tính toán sàn được tiến hành theo quy trình 
tính toán theo tiêu chuẩn BS 8110-1997: 

- Giá trị độ võng là giá trị độ võng lớn nhất của sàn theo tiêu 
chuẩn BS 8110 - 1997 ứng với các phương án cân bằng tải trọng. Độ 
võng giới hạn bằng 1/250 nhịp.  

f : độ võng dài hạn của sàn sau 50 năm có kể đến từ biến của 
bê tông và sự hình thành vết nứt được xác định ứng với tổ hợp tải 
trọng:   

SW+ SDL+0.82PT- TRANSFER+0.25LL 
Môdun đàn hồi của bê tông có tính đến từ biến của bê tông: 

Eff= 1.15*E/(1+∅) 
Trong đó: 
Môdun đàn hồi của bê tông tại thời điểm sau 28 ngày: 

E= 28 KN/mm2 
∅: hệ số từ biến của bê tông tại thời điểm đang xét (với điều 

kiện khí hậu Việt Nam, sau 50 năm :  ∅=0.67). 
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- Số lượng cáp ứng lực được tính toán trên cơ sở bố trí cáp 
theo các giá trị phần trăm tải trọng cân bằng.  

- Kiểm tra ứng suất trong sàn. 

Ứng suất  
W
M

Ac
Pf ±−=  

hbAc ×=  

6

2hbW ×
=  

b; h : bề rộng, chiều cao tiết diện. 
 

+ Giai đoạn kéo căng cáp (t=0) 
Tổ hợp tải trọng kiểm tra:  SW+ PT- TRANSFER   
-Ứng suất kéo giới hạn: 
0.36 0.36 25 1.8cif MPa= × =   

- Ứng suất nén giới hạn: 0.4fci =0.4x25=10 MPa  
+ Trạng thái giới hạn sử dụng ( t= ∞) 
- Tổ hợp tải trọng kiểm tra: SW+SDL+LL+0.82 PT- 

TRANSFER 

- Ứng suất kéo giới hạn: 0.36 cuf = 0.36x6.34=2.3MPa  
- Ứng suất nén giới hạn: 0.4fcu =0.4x40=16 MPa  
+ Trạng thái giới hạn cường độ  
- Tổ hợp tải trọng tính toán:  
1.4SW+ 1.4SDL+1.6 LL+0.82PT-TRANSFER (thứ cấp) 

- Ứng suất kéo giới hạn: 0.36 cuf =0.36x6.34=2.3MPa  
- Ứng suất nén giới hạn: 0.4fcu =0.4x40=16 MPa 

- Khối lượng thép thường được tính toán trên cơ sở lượng thép 
thường bố trí để chịu các ứng suất trong sàn vượt quá các giá trị giới 
hạn đối với cấu kiện loại 2 theo tiêu chuẩn BS 8110-1997. Lượng 
thép thường được tự động tính toán bằng phần mềm SAFE. 
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Bảng 3.2.  Khối lượng thép cho 1m2 sàn và độ võng của sàn 

Cáp ƯLT Thép thường

30% 2.20 14.81 40.1 3.20 Không đạt
40% 2.76 8.63 31.0 32.0 Đạt
50% 3.86 8.71 24.8 32.0 Đạt
60% 4.13 8.02 20.3 32.0 Đạt
70% 4.96 6.56 18.3 32.0 Đạt
80% 5.51 5.98 14.6 32.0 Đạt
90% 6.61 4.21 12.7 32.0 Đạt

100% 7.16 3.60 11.5 32.0 Đạt
30% Không đạt
40% 3.18 15.53 39.7 36.0 Không đạt
50% 3.92 12.57 32.9 36.0 Đạt
60% 4.90 9.98 24.2 36.0 Đạt
70% 5.63 8.72 20.8 36.0 Đạt
80% 6.61 7.34 18.2 36.0 Đạt
90% 7.35 5.90 16.5 36.0 Đạt

100% 8.08 6.92 14.8 36.0 Đạt
30% Không đạt
40% 3.97 14.86 44.6 40.0 Không đạt
50% 4.63 12.49 37.9 40.0 Đạt
60% 5.73 7.88 29.9 40.0 Đạt
70% 6.61 7.70 25.3 40.0 Đạt
80% 7.49 7.22 22.7 40.0 Đạt
90% 8.38 6.83 20.2 40.0 Đạt

100% 9.26 5.89 18.3 40.0 Đạt
30% Không đạt
40% Không đạt
50% 5.41 16.83 44.7 44.0 Không đạt
60% 6.41 13.73 36.3 44.0 Đạt
70% 7.61 12.27 30.6 44.0 Đạt
80% 8.42 11.37 27.1 44.0 Đạt
90% 9.62 8.88 23.8 44.0 Đạt

100% 10.82 7.19 20.5 44.0 Đạt

Kiểm tra
 võng

Độ võng 
cho phép

(mm)

8m

9m

11m

10m

Khối  lượng thép (kg/m2)Phương án 
tải  trọng cân 

bằng

Nhịp
 tính 
toán

Độ võng
(mm)
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- Khả năng chịu cắt của bản xung quanh cột được coi là đảm 

bảo nếu giá trị ứng suất cắt tổng cộng không vượt quá cường độ chịu 

cắt quy ước: 

vu ≤ φvc 
Trong đó: 

             vu:  Ứng suất cắt trên chu vi tiết diện tính toán quy ước. 

( )
u v u

u u AB AB
c c

V Mv v C
A J

γ
= = + Hoặc: ( )

u v ue
u u CD CD

c c

V Mv v C
A J

γ
= = −  

φ = 0.75 Hệ số giảm độ bền chống cắt. 

βp =0.29  

- vc: Cường độ chịu cắt quy ước của bê tông. ' 0,3 p
c p c pc

o

V
v f f

b d
β= + +  

- fpc: Giá trị trung bình của ứng suất nén hiệu quả của ƯLT gây ra 

theo hai phương:   
c

pc
Ff
A

=    và lấy giá trị trong khoảng 0.9 

MPa đến 3.5 MPa          

- A : Tiết diện tính toán của bản trên 1mét dài. 

- Fc : Lực căng thực tế trên một đơn vị chiều rộng bản. e
c

FF
L

=  

-  f'c =350 kG/cm2 (lấy bằng giá trị nhỏ nhất giữa fcu và 35MPa). 

- Ac  : Diện tích tiết diện tính toán quy ước. 

- c1 =60 cm (Kích thước tiết diện cột theo phương X). 

- c2 =60 cm (Kích thước tiết diện cột theo phương Y). 

- Jc : Đặc trưng của tiết diện tính toán quy ước. 
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- bo : Chu vi của tiết diện tính toán quy ước. 

- d : chiều cao làm việc của sàn. 

 
- Đối với cột giữa:  Ac =2d (c1 + c2 + 2d) 
- Đối với cột biên:  Ac =2d (c1 + c2 + 1.5d)  
- Đối với cột góc:  Ac =2d (c1 + c2 + d) 

      - Chiều dày sàn được lựa chọn bằng 1/40 nhịp, khi chiều dày sàn 
không thỏa mãn điều kiện chống chọc thủng nên xem xét sử dụng 
mủ cột thay vì tăng chiều dày cho cả sàn. 

- Giá thành vật liệu thép gồm: Cáp ƯLT, đầu neo, vật liệu phụ 
thêm, thép thường (Không kể khối lượng bê tông) tính toán cho 1m2 
sàn cho các nhịp tương ứng với tải trọng cân bằng. 
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 Bảng 3.3. Kiểm tra khả năng chống chọc thủng của sàn (cột giữa) 
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Bảng 3.4. Kiểm tra khả năng chống chọc thủng của sàn (cột biên) 
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Bảng 3.5. Kiểm tra khả năng chống chọc thủng của sàn (cột góc) 
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Kéo 1.83 Ko Đạt 0.34 Đạt 1.83 Ko Đạt 1.30 Đạt -0.14 Đạt
Nén -4.20 Đạt -2.47 Đạt -3.88 Đạt -3.30 Đạt -1.85 Đạt
Kéo 0.42 Đạt -0.44 Đạt 0.39 Đạt -0.21 Đạt -1.28 Đạt
Nén -4.03 Đạt -2.60 Đạt -3.24 Đạt -2.55 Đạt -1.47 Đạt
Kéo -0.16 Đạt -0.87 Đạt -0.22 Đạt -0.89 Đạt -1.31 Đạt
Nén -4.03 Đạt -2.61 Đạt -3.03 Đạt -2.28 Đạt -1.87 Đạt
Kéo -0.27 Đạt -1.03 Đạt -0.62 Đạt -1.26 Đạt -1.43 Đạt
Nén -3.96 Đạt -2.77 Đạt -3.05 Đạt -2.31 Đạt -2.14 Đạt
Kéo -1.20 Đạt -1.95 Đạt -1.47 Đạt -1.34 Đạt -1.23 Đạt
Nén -3.82 Đạt -2.48 Đạt -2.59 Đạt -2.62 Đạt -2.73 Đạt
Kéo -1.91 Đạt -2.44 Đạt -2.22 Đạt -1.30 Đạt -1.18 Đạt
Nén -3.75 Đạt -2.63 Đạt -2.67 Đạt -3.46 Đạt -3.59 Đạt
Kéo -2.81 Đạt -2.41 Đạt -1.95 Đạt -1.05 Đạt -0.95 Đạt
Nén -3.63 Đạt -3.16 Đạt -3.33 Đạt -4.10 Đạt -4.20 Đạt
Kéo 1.41 Đạt 0.07 Đạt 1.55 Đạt 0.94 Đạt -0.84 Đạt
Nén -4.52 Đạt -2.80 Đạt -4.14 Đạt -3.46 Đạt -1.68 Đạt
Kéo 0.17 Đạt -0.61 Đạt -0.05 Đạt -0.46 Đạt -1.37 Đạt
Nén -4.45 Đạt -2.88 Đạt -3.18 Đạt -2.70 Đạt -1.81 Đạt
Kéo -0.44 Đạt -1.17 Đạt -0.46 Đạt -1.19 Đạt -1.32 Đạt
Nén -4.35 Đạt -2.82 Đạt -3.24 Đạt -2.43 Đạt -2.33 Đạt
Kéo -1.41 Đạt -1.71 Đạt -1.59 Đạt -1.19 Đạt -1.13 Đạt
Nén -4.11 Đạt -2.95 Đạt -2.76 Đạt -3.06 Đạt -3.15 Đạt
Kéo -1.94 Đạt -2.14 Đạt -1.54 Đạt -1.09 Đạt -1.08 Đạt
Nén -4.10 Đạt -3.01 Đạt -3.29 Đạt -3.63 Đạt -3.67 Đạt
Kéo -1.53 Đạt -2.42 Đạt -1.74 Đạt -1.34 Đạt -1.37 Đạt
Nén -4.20 Đạt -2.99 Đạt -3.58 Đạt -3.87 Đạt -3.85 Đạt
Kéo 1.93 Ko Đạt 0.35 Đạt 2.26 Ko Đạt 1.54 Đạt -0.56 Đạt
Nén -4.98 Đạt -3.17 Đạt -5.00 Đạt -4.22 Đạt -2.13 Đạt
Kéo 1.17 Đạt -0.37 Đạt 1.12 Đạt 0.44 Đạt -1.55 Đạt
Nén -4.98 Đạt -3.14 Đạt -4.52 Đạt -3.77 Đạt -1.78 Đạt
Kéo 0.06 Đạt -1.03 Đạt -0.03 Đạt -0.78 Đạt -1.47 Đạt
Nén -4.86 Đạt -3.11 Đạt -3.89 Đạt -3.06 Đạt -2.40 Đạt
Kéo -0.26 Đạt -1.39 Đạt -0.73 Đạt -1.39 Đạt -1.61 Đạt
Nén -4.79 Đạt -3.21 Đạt -3.72 Đạt -2.97 Đạt -2.76 Đạt
Kéo -1.05 Đạt -1.84 Đạt -1.68 Đạt -1.34 Đạt -1.49 Đạt
Nén -4.55 Đạt -3.30 Đạt -3.29 Đạt -3.53 Đạt -3.41 Đạt
Kéo -1.80 Đạt -2.28 Đạt -1.60 Đạt -1.13 Đạt -1.23 Đạt
Nén -4.53 Đạt -3.43 Đạt -3.90 Đạt -4.26 Đạt -4.19 Đạt
Kéo 1.09 Đạt -0.22 Đạt 1.66 Đạt 0.80 Đạt -1.72 Đạt
Nén -5.28 Đạt -3.42 Đạt -5.12 Đạt -4.19 Đạt -1.92 Đạt
Kéo 0.48 Đạt -0.72 Đạt 0.46 Đạt -0.23 Đạt -1.62 Đạt
Nén -5.17 Đạt -3.46 Đạt -4.45 Đạt -3.69 Đạt -2.33 Đạt
Kéo -0.41 Đạt -1.39 Đạt -0.53 Đạt -1.29 Đạt -1.35 Đạt
Nén -5.17 Đạt -3.42 Đạt -4.02 Đạt -3.17 Đạt -3.14 Đạt
Kéo -1.13 Đạt -1.98 Đạt -1.63 Đạt -1.32 Đạt -1.36 Đạt
Nén -4.90 Đạt -3.45 Đạt -3.56 Đạt -3.79 Đạt -3.78 Đạt
Kéo -1.86 Đạt -2.41 Đạt -1.57 Đạt -1.06 Đạt -1.16 Đạt
Nén -4.86 Đạt -3.68 Đạt -4.28 Đạt -4.69 Đạt -4.63 Đạt

90 %

100 %

100 %

80 %

9
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70
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60 %

%
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80 %

90 %

90 %
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(m)
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Tiết diện mép
 gối phải  (Mpa)

Nhịp biên

%

Ứng 
suất% W

%

Nhịp giữa

Tiết diện mép
 gối trái (Mpa)

Tiết diện
giữa nhịp (Mpa)

Tiết diện mép 
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  Bảng 3.6. Kiểm tra ứng suất tại thời điểm kéo căng cáp 
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Kéo 6.55 Ko Đạt 2.94 Ko Đạt 7.05 Ko Đạt 6.03 Ko Đạt 2.26 Đạt
Nén -8.67 Đạt -4.84 Đạt -8.93 Đạt -7.85 Đạt -4.05 Đạt
Kéo 5.28 Ko Đạt 2.05 Đạt 5.83 Ko Đạt 4.74 Ko Đạt 1.18 Đạt
Nén -8.52 Đạt -4.76 Đạt -8.42 Đạt -7.26 Đạt -3.69 Đạt
Kéo 4.75 Ko Đạt 1.62 Đạt 5.19 Ko Đạt 4.15 Ko Đạt 2.06 Đạt
Nén -8.52 Đạt -4.76 Đạt -8.16 Đạt -7.03 Đạt -2.20 Đạt
Kéo 4.73 Ko Đạt 1.47 Đạt 4.83 Ko Đạt 3.70 Ko Đạt 0.45 Đạt
Nén -8.54 Đạt -4.89 Đạt -8.17 Đạt -6.95 Đạt -3.67 Đạt
Kéo 3.89 Ko Đạt 1.02 Đạt 4.04 Ko Đạt 3.01 Ko Đạt -0.10 Đạt
Nén -8.41 Đạt -4.90 Đạt -7.73 Đạt -6.60 Đạt -3.48 Đạt
Kéo 3.29 Ko Đạt 0.49 Đạt 3.09 Ko Đạt 2.12 Đạt -0.84 Đạt
Nén -8.38 Đạt -5.07 Đạt -7.52 Đạt -6.43 Đạt -3.46 Đạt
Kéo 2.46 Ko Đạt 0.06 Đạt 2.41 Ko Đạt 1.23 Đạt -1.39 Đạt
Nén -8.26 Đạt -5.09 Đạt -7.19 Đạt -5.89 Đạt -3.27 Đạt
Kéo 6.11 Ko Đạt 2.85 Ko Đạt 7.26 Ko Đạt 6.16 Ko Đạt 1.60 Đạt
Nén -8.90 Đạt -5.31 Đạt -9.60 Đạt -8.43 Đạt -3.88 Đạt
Kéo 5.11 Ko Đạt 2.11 Đạt 5.91 Ko Đạt 4.92 Ko Đạt 0.67 Đạt
Nén -8.95 Đạt -5.26 Đạt -8.84 Đạt -7.77 Đạt -3.54 Đạt
Kéo 4.53 Ko Đạt 1.65 Đạt 5.41 Ko Đạt 4.29 Ko Đạt 0.20 Đạt
Nén -8.85 Đạt -5.25 Đạt -8.76 Đạt -7.56 Đạt -3.49 Đạt
Kéo 3.65 Ko Đạt 1.02 Đạt 4.30 Ko Đạt 3.17 Ko Đạt -0.54 Đạt
Nén -8.62 Đạt -5.25 Đạt -8.23 Đạt -7.00 Đạt -3.31 Đạt
Kéo 3.05 Ko Đạt 0.60 Đạt 3.77 Ko Đạt 0.95 Đạt -1.01 Đạt
Nén -8.48 Đạt -5.24 Đạt -8.14 Đạt -5.21 Đạt -3.27 Đạt
Kéo 3.69 Ko Đạt 0.39 Đạt 3.57 Ko Đạt 2.41 Ko Đạt -1.20 Đạt
Nén -8.85 Đạt -5.30 Đạt -8.39 Đạt -7.12 Đạt -3.51 Đạt
Kéo 6.75 Ko Đạt 3.15 Ko Đạt 8.19 Ko Đạt 7.10 Ko Đạt 1.93 Đạt
Nén -9.49 Đạt -5.69 Đạt -10.67 Đạt -9.52 Đạt -4.37 Đạt
Kéo 6.01 Ko Đạt 2.49 Ko Đạt 7.26 Ko Đạt 5.99 Ko Đạt 1.06 Đạt
Nén -9.43 Đạt -5.65 Đạt -10.33 Đạt -8.99 Đạt -4.08 Đạt
Kéo 4.97 Ko Đạt 1.86 Đạt 6.24 Ko Đạt 4.99 Ko Đạt 0.27 Đạt
Nén -9.28 Đạt -5.59 Đạt -9.78 Đạt -8.45 Đạt -3.76 Đạt
Kéo 4.56 Ko Đạt 1.50 Đạt 5.63 Ko Đạt 4.45 Ko Đạt -0.04 Đạt
Nén -9.11 Đạt -5.64 Đạt -9.65 Đạt -8.38 Đạt -3.91 Đạt
Kéo 4.05 Ko Đạt 1.03 Đạt 4.75 Ko Đạt 3.62 Ko Đạt -0.63 Đạt
Nén -9.09 Đạt -5.66 Đạt -9.23 Đạt -8.01 Đạt -3.78 Đạt
Kéo 3.39 Ko Đạt 0.48 Đạt 4.01 Ko Đạt 2.78 Ko Đạt -1.33 Đạt
Nén -9.09 Đạt -5.59 Đạt -8.97 Đạt -7.63 Đạt -3.56 Đạt
Kéo 5.95 Ko Đạt 2.83 Ko Đạt 7.94 Ko Đạt 6.93 Ko Đạt 0.94 Đạt
Nén -9.72 Đạt -6.11 Đạt -11.05 Đạt -9.97 Đạt -4.02 Đạt
Kéo 5.22 Ko Đạt 2.27 Đạt 7.01 Ko Đạt 5.67 Ko Đạt 0.30 Đạt
Nén -9.44 Đạt -6.04 Đạt -10.59 Đạt -9.19 Đạt -3.86 Đạt
Kéo 4.57 Ko Đạt 1.58 Đạt 6.13 Ko Đạt 4.91 Ko Đạt -0.46 Đạt
Nén -9.59 Đạt -5.92 Đạt -10.22 Đạt -8.91 Đạt -3.60 Đạt
Kéo 3.97 Ko Đạt 1.11 Đạt 5.24 Ko Đạt 4.04 Ko Đạt -1.02 Đạt
Nén -9.39 Đạt -5.99 Đạt -9.91 Đạt -8.62 Đạt -3.62 Đạt
Kéo 3.28 Ko Đạt 0.52 Đạt 4.15 Ko Đạt 2.86 Ko Đạt -1.79 Đạt
Nén -9.33 Đạt -6.00 Đạt -9.41 Đạt -8.02 Đạt -3.43 Đạt

Nhịp 

(m)
% W

Ứng 
suất

Nhịp biên Nhịp giữa
Tiết diện mép 
gối trái (Mpa)

Tiết diện 
giữa nhịp 

Tiết diện mép
 gối phải  

Tiết diện mép
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giữa nhịp (Mpa)
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Bảng 3.7. Kiểm tra ứng suất trạng thái giới hạn sử dụng 
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Bảng 3.8.  Giá thành thép cho 1m2 sàn  
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3.4.  MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

3.4.1. Mô hình sàn ứng lực trước nhịp 8m, tải trọng cân 

bằng 80%TLBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Hình 3.3.Sơ đồ bố trí cáp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Biểu đồ độ võng sàn      
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          Hình 3.5. Sơ đồ bố trí thép thường gia cường lớp trên 

 
           Hình 3.6. Sơ đồ bố trí thép thường gia cường lớp dưới 
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Bảng 3.9. Bảng thống kê thép thường 

STT Đ. KÍNH CHIỀU DÀI(M) TRỌNG LƯỢNG (KG) 

1 10 318.300 196.11 

2 12 626.220 555.91 

3 18 1455.800 2908.08 

TỔNG CỘNG 3660.11 
 

3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Qua các kết quả tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước 

theo tiêu chuẩn BS 8110 - 97 với các tải trọng cân bằng khác nhau 
cho các nhịp sàn phổ biến 8, 9, 10, 11m như trên, có thể rút ra một số 
nhận xét như sau: 

- Khi tải trọng cân bằng trong thiết kế sàn phẳng bê tông ứng 
lực trước căng sau giảm thì khối lượng cáp ứng lực trước giảm, khối 
lượng thép thường và giá trị độ võng của sàn tăng lên.  

- Trong giai đoạn căng cáp ứng suất trong sàn đảm bảo ứng 
suất cho phép, tuy nhiên trạng thái giới hạn sử dụng và trạng thái 
giới hạn cường độ ứng suất trong sàn vượt quá giới hạn cho phép. 
Ứng suất nén và ứng suất kéo giảm khi tải trọng cân bằng tăng lên. 

- Khi nhịp tính toán của sàn tăng lên thì nên chọn tải trọng cân 
bằng thiết kế tăng lên.  

- Khi lựa chọn tải trọng cân bằng để độ võng của sàn được 
thiết kế gần đến độ võng giới hạn cho phép thì trên 1m2 sàn khối 
lượng cáp ứng lực trước giảm nhưng khối lượng thép thường tăng 
lên, tuy nhiên giá thành cáp ứng lực lớn hơn nhiều so với thép 
thường nên chi phí vật liệu là nhỏ nhất. Như vậy chọn tải trọng cân 
bằng thiết kế để độ võng sàn xấp xỉ độ võng giới hạn cho phép nên 
có thể xem như là một tiêu chí hướng đến hiệu quả kinh tế trong thiết 
kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau. 

Đối với các nhịp sàn phổ biến trong công trình dân dụng (nhịp 
8 – 11m), chiều dày sàn được lựa chọn 1/40 nhịp, nên chọn giá trị tải 
trọng cân bằng trong khoảng (50-70)% trọng lượng bản thân sàn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

-  Bê tông ƯLT là giải pháp phù hợp cho kết cấu nhà nhiều tầng 
cũng như sàn của nhà công nghiệp chịu tải trọng động lớn, được ứng 
dụng một cách hiệu quả trong các công trình nhịp lớn, chịu tải trọng 
nặng, các cấu kiện có độ thanh mảnh cao và các công trình yêu cầu 
độ võng, nứt bé.  

-  Trong tính toán thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước sử 
dụng phương pháp cân bằng tải trọng sẽ đơn giản và đạt được sự 
chính xác đáng kể.       

-  Đối với các nhịp sàn phổ biến trong công trình dân dụng (nhịp 
8-11m),  chiều dày sàn được lựa chọn 1/40 nhịp, chọn giá trị tải trọng 
cân bằng trong khoảng (50-70)% trọng lượng bản thân sàn để độ 
võng thiết kế xấp xỉ độ võng giới hạn cho phép thì chi phí vật liệu 
nhỏ nhất, đạt được hiệu quả kinh tế nhất. 
2. Kiến nghị 

- Nước ta đang trong giai đoạn phát triển xây dựng cơ sơ hạ tầng, 
người thiết kế cần cân nhắc chọn tải trọng cân bằng trong tính toán 
thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước để đảm bảo hiệu quả kinh 
tế.   

- Cần thiết lập các bảng tính chi phí vật liệu đối với các tải trọng 
cân bằng khác nhau cho các trường hợp tải trọng tác dụng, nhịp tính 
toán khác nhau để làm căn cứ, cơ sở ban đầu cho người thiết kế. 
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