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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Trong những năm gần đây, sự phát triển kinh tế ngày càng 

mạnh mẽ, sự gia tăng dân số đang đặt ra ngày càng nhiều vấn đề về 
nhu cầu nhà ở và các dịch vụ khác. Trên cơ sở đó, để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của xã hội, các công trình xây dựng xuất hiện 
ngày càng nhiều. 

Với xu thế hiện nay, các công trình ở Việt Nam thường sử 
dụng kết cấu   bêtông cốt thép là chính. Vấn đề đặt ra là làm sao để 
các công trình ổn định,     an toàn trong quá trình vận hành trước các 
điều kiện: Khí hậu, thủy văn, môi trường đất, tải làm việc, thời 
gian…Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ bền lâu và   an toàn của 
kết cấu công trình bê tông cốt thép được sử dụng, trong đó có hiện 
tượng nứt bêtông. Do đó, việc tính toán sự hình thành vết nứt, mở 
rộng vết nứt là vấn đề cần nghiên cứu thêm hiện nay. 

Hiện nay, tính vết nứt mở rộng có thể tiến hành giống theo 
phương pháp của giáo sư V.I.Murasiep, giả định là khi do tải trọng 
mà độ giãn dài của bêtông ( cũng là độ giãn dài của cốt thép) lớn hơn 
độ giãn dài cực hạn của bê tông thì trong bê tông chịu kéo phát sinh 
vết nứt. Ở chổ vết nứt xuất hiện, nội lực do bê tông chịu được chuyển 
sang cho cốt thép, độ giãn dài của cốt thép ở chổ ấy tức khắc tăng 
thêm. Như vậy làm cho trên một chiều dài nào đó ở hai bên vết nứt, 
lực dính kết giữa cốt thép và bê tông bị phá hoại, tức là làm cho vết 
nứt của bêtông mở rộng. Đương nhiên, độ mở rộng của vết nứt là do 
ứng suất của cốt thép ở tiết diện có vết nứt quyết định, ứng suất trong 
cốt thép càng lớn, thì vết nứt mở rộng càng lớn. Tính toán vết nứt 
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xuất hiện và vết nứt mở rộng tiến hành theo tải trọng tiêu chuẩn, 
không xét đến hệ số vượt tải. 

Bên cạnh đó, hiện tượng nứt kết cấu BTCT đặc biệt đối với 
các kết cấu cao tầng thường gây lo ngại cho chủ đầu tư và người sử 
dụng công trình mặc dù khi tính toán khả năng chịu lực theo trạng 
thái giới hạn, các lý thuyết thường bỏ qua sự làm việc của bêtông ở 
vùng chịu kéo, chỉ xét đến sự làm việc của cốt thép chịu lực. Thực tế 
khe nứt của kết cấu bê tông cốt thép hình thành và phát triển, các khe 
nứt ảnh hưởng đến sự an toàn của kết cấu, hay làm giảm độ bền lâu 
của kết cấu, cần thiết phải xử lý hay gia cường để tránh sự cố xảy 
ra…Ngược lại, trong nhiều trường hợp hiện tượng nứt kết cấu có thể 
chấp nhận được mà không đòi hỏi xử lý hay gia cường bổ sung nào 
do kết quả tính toán kiểm tra khả năng chịu lực thực tế của kết cấu 
hoặc kết quả thí nghiệm thử tải kết cấu cho thấy kết cấu đảm bảo các 
yêu cầu chịu lực theo thiết kế. Vì vậy, việc xét đến ảnh hưởng của 
nứt trong tính toán thiết kế kết cấu là cần thiết nhằm tránh các sự cố 
nảy sinh do nứt kết cấu hoặc có thể tránh được việc xử lý kết cấu 
không cần thiết khi phát hiện thấy hiện tượng nứt nhưng nằm trong 
giới hạn cho phép của quy chuẩn, tiêu chuẩn.  
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Giải quyết các vấn đề xoay quanh vết nứt ở khớp dẻo của dầm 
BTCT mà hiện nay giáo trình và tiêu chuẩn Việt Nam chưa thể hiện rõ. 

Hai vấn đề nứt liên quan đến thiết kế kết cấu BTCT là: 
(1) Tính năng sử dụng. 
(2) Ảnh hưởng của nứt đến sự suy giảm độ cứng kết cấu . 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu:   
Vết nứt tại khớp dẻo của dầm BTCT 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu:   
Giáo trình BTCT, các tiêu chuẩn trong và ngoài nước (TCVN 

5574-2012, BS 8110-1997, ACI 318-2008.) 
Trên cơ sở định hình về hiện tượng nứt của kết cấu, đặc biệt là 

cấu kiện chịu uốn, đề tài sẽ nghiên cứu về: “ Vấn đề bề rộng khe nứt 
ở khớp dẻo của dầm bê tông cốt thép” . 

Tính toán về sự hình thành và mở rộng khe nứt của cấu kiện 
dầm bê tông cốt thép tại khớp dẻo.   
4. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập, tổng hợp các số liệu, tài liệu về vết nứt ở khớp dẻo 
của dầm bêtông cốt thép (BTCT). Sử dụng phần mềm tính toán kết 
cấu ( ETABS, SAPS) để tính toán. 
5. Bố cục đề tài 

Mở đầu. 
Chương 1: Tổng quan về sự hình thành khớp dẻo, vết nứt của 

dầm bêtông cốt thép. 
Chương 2: Tính toán bề rộng khe nứt ở khớp dẻo của dầm 

bêtông cốt thép. 
Kết luận. 
Danh mục tài liệu tham khảo. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH KHỚP DẺO, VẾT NỨT 

CỦA DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ  DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP [7], [11] 
1.1.1.  Định nghĩa dầm 
Dầm là cấu kiện mà chiều cao h và chiều rộng b của tiết diện 

ngang khá bé so với chiều dài l của nó. 
Các loại kích thước, tiết diện dầm. 
- Tiết diện ngang: Chữ nhật, hình thang, hình hộp, chữ I, T. 

v.v... 
- Thông thường h = (1/8 ÷ 1/20)l;   b = (0,3 ÷ 0,5)h. 
1.1.2.  Sự làm việc của dầm 
Dầm bêtông chịu uốn không có khả năng chịu lực lớn vì độ 

bền chịu kéo khi uốn khá nhỏ so với độ bền chịu nén. Dầm bê tông 
cốt thép với cốt thép đặt trong vùng kéo đã làm tăng khả năng chịu 
lực của dầm lên rất nhiều. 

Khi tải trọng trên dầm bê tông cốt thép tăng từ giá trị bằng 
không đến khi dầm bị phá hoại thì trong dầm diễn ra các giai đoạn 
làm việc khác nhau. 

1.1.3. Trạng thái ứng suất, biến dạng trên tiết diện thẳng góc 
1.2. SỰ HÌNH THÀNH KHỚP DẺO VÀ SỰ PHÂN PHỐI LẠI 
NỘI LỰC [1], [8] 

1.2.1. Sự hình thành khớp dẻo 
- Với dạng phá hoại dẻo thì trước khi xảy ra sự phá hoại của 

bêtông vùng nén đã hình thành một khớp dẻo. Đó là vùng mà cốt 
thép đã đạt đến giới hạn chảy. Hai phần dầm có thể quay quanh khớp 
dẻo. 
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- Các khớp dẻo hình thành khi biến dạng vượt quá biến dạng 
chảy dẻo (do tăng tải trọng) và phân phối lại mômen, rốt cuộc gây ra 
các mômen dương chảy dẻo tại vùng giữa và các mômen âm chảy 
dẻo tại các gối tựa vuông góc. Khớp dẻo là liên kết khớp có thể chịu 
được một mô men không đổi nào đó M kd. 

Sự khác nhau giữa khớp dẻo và khớp thường : Khớp thường 
không ngăn cản chuyển vị xoay, tại khớp M = 0. Khớp dẻo có ngăn 
cản chuyển vị xoay.  

Mô men tại khớp dẻo bằng Mkd=RsAsZs . ( Khớp dẻo khác 
khớp thường là có momen. Đó là momen dẻo MMkkdd  ,,  giá trị MMkkdd  phụ 
thuộc vào kích thước tiết diện và lượng cốt thép. Khi dầm quay thì 
MMkkdd  không đổi) . 

Trong dầm tĩnh định sự xuất hiện khớp dẻo dẫn đến sự sụp đổ, 
trong dầm siêu tĩnh sự xuất hiện khớp dẻo chưa làm sụp đổ kết cấu 
mà chỉ làm giảm bậc siêu tĩnh của nó. Nếu tiếp tục giảm đến tĩnh 
định mà vẫn xuất hiện khớp dẻo thì kết cấu sẽ sụp. 

1.2.2. Sự phân phối lại nội lực 
a. Sự phân phối nội lực theo trích dẫn từ giáo trình Việt 

Nam 
Với dầm làm việc đàn hồi , khi tải trọng tăng thì mô men ở tất 

cả các tiết diện của dầm đều thay đổi theo cùng một tỷ lệ. 
 Với dầm BTCT siêu tĩnh có khớp dẻo, khi tiếp tục tăăng tảải 

trọng thìì mômen ở các khớp dẻo vẫn giữữ nguyên trị số, mômen ở các 
tiết diện khác tăăng lên, gọi đó là hiện tượng phân phối lại nội lực. 

sVới sơ đồ dầm và tải trọng đã cho thì biểu đồ mô men theo sơ 
đồ đàn hồi là duy nhất trong khi đó biểu đồ mô men phân phối lại có 
thể có các giá trị khác nhau ứng với các mô men khác nhau ở gối. 
Khi càng giảm mômen ở gối thì càng tăng mômen ở nhịp. 
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- Nguyên tắc phân phối lại  nội lực khi khớp dẻo hình thành  
Tuỳ sơ đồ kết cấu và sự bố trí cốt thép trên  các tiết diện mà 

trình tự hình thành  khớp  dẻo  có  thể  khác  nhau. Nhưng dù khớp 
dẻo xuất hiện ở đâu, trình tự hình thành các khớp dẻo thế nào thì sự 
phân phối lại nội lực vẫn luôn luôn phải đảm bảo điều kiện cân 
bằng tĩnh học.  

- Các điều kiện khi xác định nội lực theo sơ đồ khớp dẻo: 
• Các khe nứt đầu tiên xuất hiện quá sớm thì đến trạng thái 

cân bằng giới hạn, khe nứt ở các tiết diện ấy mở rộng quá lớn. Để 
hạn chế bề rộng khe nứt, cho phép điều chỉnh ≤ 30% giá trị mômen 
xác định được theo sơ đồ đàn hồi.  

• Kết cấu không bị phá hoại do lực cắt ; 
• Cốt thép phải có thềm chảy rõ ràng hoặc có vùng biến 

dạng dẻo rộng (CI; CII; CIII; dây thép kéo nguội). 
Chú ý: Thép có thềm chảy nhỏ thì M điều chỉnh nhỏ, bê tông 

không bị ép vỡ trước khi  Rs= σs.  
1.3. SỰ HÌNH THÀNH VẾT NỨT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP 
[4], [5] 

1.3.1. Khái niệm gây ra 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. Hiện tượng nứt thực sự là một tiêu chí 
quan trọng để đánh giá tình trạng chịu tải của kết cấu công trình.  

1.3.2. Nguyên nhân gây ra vết nứt thường gặp trong bê 
tông cốt thép 

o Tính co ngót:  trong quá trình đóng rắn làm xuất hiện những 
khe nứt đầu tiên hay trên nền kết cấu cũ đã ổn định, hiện tượng co 
ngót của vật liệu sữa chữa mới gây ra ứng suất kéo trong lớp vật liệu 
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đó làm xuất hiện những vết nứt và tại mặt tiếp xúc giữa hai lớp vật 
liệu cũ và mới xuất hiện ứng lực cắt làm cho hai lớp trượt nhau, phá 
vỡ lực dính chống trượt giữa hai lớp đó. Những khe nứt, tách này tạo 
điều kiện cho nước thâm nhập kéo theo các tác nhân ăn mòn kết cấu. 
Do đó, việc sử dụng vật liệu xử lý phải có độ co ngót tối thiểu là điều 
tất yếu.  

o Hiện tượng do nhiệt độ gây ra các biến dạng cưỡng bức, 
phát sinh nội lực trong kết cấu. Tại những vùng chịu kéo khi ứng lực 
kéo vượt quá cường độ chịu kéo của bê tông làm cho bê tông bị nứt. 
Ví như, dưới tác động của nhiệt độ, vật liệu mới ốp vào và vật liệu 
của kết cấu cũ đều dãn nở thể tích. Nếu hệ số nở nhiệt của hai loại 
vật liệu này khác nhau làm nảy sinh ứng suất giữa hai lớp dẫn, dẫn 
đến hiện tượng nứt bề mặt hoặc trượt lên nhau làm cho liên kết giữa 
hai lớp vật liệu bị yếu đi hoặc bị phá vỡ. Cho nên tốt nhất là nên 
chọn vật liệu xử lý có cùng hệ số nở nhiệt để tránh hiện tượng trên. 

o  Mô đun đàn hồi E: Khi sử dụng vật liệu xử lý không cùng E 
thì dưới tác dụng của nội lực sẽ xảy ra tình trạng phân bố không đều. 
Do đó có thể xảy ra khả năng trượt lên nhau tại mặt tiếp xúc giữa hai 
lớp và có nguy cơ ứng suất trong phần kết cấu cũ vượt quá giới hạn. 

o  Do các phản ứng hóa học gây ra dưới tác dụng của môi 
trường ăn mòn với bê tông, những sản phẩm này kết tinh sẽ trương 
nở phá vỡ cấu trúc của bê tông. Cốt thép bị gỉ cũng nở ra làm cho bê 
tông bị nứt. 

o Do nước thấm vào bê tông, khi đóng băng thể tích nở ra phá 
vỡ cấu trúc bê tông.  

o Do tác dụng của tải trọng các loại hoặc do lún lệch trong kết 
cấu sẽ xuất hiện ứng lực và có thể gây ra các khe nứt. Trong trường 
hợp kết cấu chịu tải trọng trùng lặp có thể xảy ra hiện tưởng mỏi 
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cũng dẫn đến sự xuất hiện các khe nứt do hiện tượng suy thoái tính 
năng  của vật liệu bê tông.   

Nhìn chung, những biểu hiện ban đầu của tình trạng xuống cấp 
của kết cấu bê tông cốt thép là sự xuất hiện và mở rộng các khe nứt. 
Các khe nứt này chứng tỏ kết cấu đã mất dần khả năng chịu tải. 
1.4. TÍNH TOÁN KHE NỨT VÀ MỞ RỘNG VẾT NỨT CỦA 
DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP [7], [2] 

1.4.1. Tính toán bề rộng  vết nứt trong cấu kiện chịu uốn 
theo tiêu chuẩn Việt Nam 

a. Nguyên tắc chung 
Nói chung, vết nứt trong cấu kiện chịu uốn bắt đầu xuất hiện 

từ khi tải trọng còn thấp so với tải trọng sử dụng. Tính toán cấu kiện 
chịu uốn, nén lệch tâm, cũng như kéo lệch tâm, để cấu kiện không bị 
nứt được thực hiện theo điều kiện: 

        
                                                                              (8.3) 

1.4.2. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo sự mở rộng 
vết nứt   

a. Nguyên tắc chung 
Cấu kiện bê tông cốt thép được tính toán theo sự mở rộng vết nứt: 
•Thẳng góc với trục dọc cấu kiện. 
•Xiên với trục dọc cấu kiện. 
b. Độ cứng của dầm bê tông cốt thép 
- Độ cứng dầm  nằm trong vùng không có vết nứt: 

B =φb1.Eb.Ired 
- Độ cứng uốn của  dầm bê tông cốt thép có khe nứt trong 

vùng kéo : 
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• Điều kiện để cấu kiện chịu uốn không bị nứt: 
nc Mc ≤ Mn = γ.Rc

k . Wqd 

c. Tính toán theo sự mở rộng vết nứt  thẳng góc với trục dọc 
cấu kiện 

Bề rộng vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện, mm, được 
xác định theo công thức: 

 
                                                                                     (8.20) 

 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
-  Tận dụng các giai đoạn của trạng thái ứng suất biến dạng 

trên tiết diện thẳng góc để tìm ra trường hợp có lợi nhất, đó là trường 
hợp phá hoại thứ 1,  là trường hợp phá hoại mà ta đã phát huy được hết 
khả năng chịu lực của cốt thép và của bê tông. 

- Sự hình thành khớp dẻo, phân phối lại nội lực khi có sự xuất 
hiện khớp dẻo : Tại khớp dẻo có mômen  (Mkd) và quá trình hình 
thành khớp dẻo dẫn đến xuất hiện sự phân phối lại nội lực trong  cấu 
kiện.Trong dầm tĩnh định sự xuất hiện khớp dẻo dẫn đến sự sụp đổ, 
trong dầm siêu tĩnh sự xuất hiện khớp dẻo chưa làm sụp đổ kết cấu 
mà chỉ làm giảm bậc siêu tĩnh của nó. Nếu tiếp tục giảm đến tĩnh 
định mà vẫn xuất hiện khớp dẻo thì kết cấu sẽ sụp. 

- Các nguyên nhân gây ra vết nứt thường gặp. Nứt là một hiện 
tượng bệnh lý đặc trưng của kết cấu bêtông cốt thép. Sự xuất hiện các 
khe nứt báo hiệu tình trạng suy giảm tính năng chịu lực của kết cấu. 
Hiện tượng nứt thực sự là một tiêu chí quan trọng để đánh giá tình 
trạng chịu tải của kết cấu công trình. Vì vậy, khống chế bề rộng vết 
nứt sẽ đảm bảo độ bền cho kết cấu và tính thẩm mỹ của công trình. 

( )31005,320 d
E

a
s

s
lcrc µ

σ
ηϕδ −=
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- Các vấn đề Vết nứt được đề cập dựa trên  Tiêu chuẩn thiết kế 
kết cấu BTCT của Việt Nam, của Anh Quốc (BS 8110-1997), của 
Mỹ (ACI 318) . Mỗi nơi cho một phương pháp tính khác nhau, 
nhưng điều quan trọng là bề rộng khe nứt phải nằm trong giới hạn 
cho phép của tiêu chuẩn hay quy phạm thiết kế áp dụng. 

 
CHƯƠNG 2 

TÍNH TOÁN BỀ RỘNG KHE NỨT  Ở KHỚP DẺO CỦA DẦM   
BÊTÔNG CỐT THÉP 

 
2.1. BÀI TOÁN VÍ DỤ VỀ TÍNH TOÁN BỀ RỘNG KHE NỨT 
TẠI KHỚP DẺO CỦA DẦM BÊTÔNG CỐT THÉP 

2.1.1. Cơ sở ban đầu cho bài toán 
2.1.2. Tính bài toán cụ thể cấu kiện dầm bê tong cốt thép 
Cho dầm chịu tải trọng từ sàn truyền vào như hình vẽ. Biết L 

=6m, b = 22cm, h=50cm, hs =10cm, tĩnh tải gtt = 3.79kN/m2 , hoạt tải 
ptc = 4 KN/m2, ptt = 4.8 KN/m2, cấp độ bền của bê tông B20, thép 
CII. Tính bề rộng khe nứt theo tỉ lệ mô men Mkd / Mdh (%),  bề rộng 
vết nứt theo chiều cao h thay đổi. 

 
Hình 2.8. Mặt bằng sàn 
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Hình 2.9. Mặt bằng sàn theo mô hình ETABS.9.05 

Hoạt tải tính toán:  (Theo TCVN 2737 -1995  ta có : ptc = 4 
KN/m2 tương ứng với phòng họp) 

ptt = pc.n = 4.1,2.1 = 4,8 (KN/m2) 
Tổng tải tính toán : 

q= gtt + ptt = 4,8+3,79 = 8,59 (KN/m2) 
Sơ đồ chất tải 

g

 
- Trường hợp tĩnh tải chất đầy ( hoạt tải chất đầy) 

p

 
- Trường hợp hoạt tải cách nhịp lẻ 
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p

 
- Trường hợp hoạt tải cách nhịp chẳn 
Dựa vào phần mềm Etabs_9.05 ta có được biểu đồ bao mômen 

như sau: 

 
Hình 2.10. Biểu đồ bao cho dầm (D50x22) theo tải trọng tính toán 

 

 
Hình 2.11. Biểu đồ bao cho dầm (D50x22) theo tải trọng tiêu chuẩn 

Theo kết quả từ hình 1(biểu đồ bao mô men), khi Mkd /Mdh  
được tính với các giá trị giảm 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 35% tương 
ứng với bảng sau: (Mdh =134.18 kN.m) 
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Bảng 2.3. Bảng kết quả giá trị Md tại dầm (D50x22)  
M d/  Mdh  

giảm 
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Md 127.471 120.762 114.053 107.344 100.635 93.926 87.217 
+ Xét trường hợp Mkd =127,471 KN.m , L = 6m, bxh= 22x50. 
Từ số liệu giả thuyết của bài, ta có: Rs=280MPa, ho=h – 

a=500 – 40 = 460 (mm). 

)(1,1148
460.862,0.280

10.47,127
..

2
6

mm
hR

MA
os

s ===
γ

 

Chọn As =12,32 cm2 (2ϕ28) hoặc (3 ϕ25; 14,73 cm2) 

%1,0011,0
460.220

1,1148
. min =>=== µµ

o

s

hb
A

 

Bên cạnh, dựa vào biểu đồ mômen ta có Mnhịpmax=92,83 KN.m 
, do đó cốt thép được tính cho nhịp của dầm 50x22 như sau: 

)(2,783
460.904,0.280

10.83,92
..

2
6

mm
hR

MA
os

s ===
γ

 

Chọn As =9,82 cm2 (2ϕ25) .  
Suy ra, cốt thép ở nhịp được quy đổi thành diện tích bêtông 

tương đương:  
(n-1).As =(Es/Eb - 1).As=(7,78-1).9,82 = 66,579 (cm2) 

Ø Tương tự với cách làm trên ta thay đổi dầm có tiết diện 
là (450x220) 

Dựa vào phần mềm Etabs_9.05 ta có được biểu đồ nội lực như sau: 

 
Hình 2.12. Biểu đồ bao cho dầm (D45x22) theo tải trọng tính toán 



14 
 

Theo kết quả từ hình 1(biểu đồ bao mô men), khi Mkd /Mdh  
được tính với các giá trị giảm 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 35%, 40% 
tương ứng với bảng sau: (Mdh =127.06 kN.m) 

Bảng 2.5. Bảng kết quả giá trị Md tại dầm (D45x22) 
M kd/  Mdh 

giảm 
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Mkd 120.707 114.354 108.001 101.648 95.295 88.942 82.589 
+ Xét trường hợp Mkd =120,707 KN.m , L = 6m, bxh= 

22x450. 
Từ số liệu giả thuyết của bài, ta có: Rs=280MPa, ho=h – 

a=450 – 40 = 410 (mm).  

)(7,1268
410.823,0.280

10.707,120
..

2
6

mm
hR

MA
os

s ===
γ

 

Chọn As =14,73 cm2 (3ϕ25) 

%1,0014,0
410.220

7,1268
. min =>=== µµ

o

s

hb
A  

Bên cạnh, dựa vào biểu đồ mômen ta có Mnhịpmax=86,04 KN.m 
, do đó cốt thép được tính cho nhịp của dầm (450x220) như sau: 

)(3,831
410.886,0.280

10.04,86
..

2
6

mm
hR

MA
os

s ===
γ

 

Chọn As =9,82 cm2 (2ϕ25) .  
Suy ra, cốt thép ở nhịp được quy đổi thành diện tích bêtông 

tương đương:  
(n-1).As =(Es/Eb - 1).As=(7,78-1).9,82 = 66,579 (cm2) 

Ø Tương tự với cách làm trên ta thay đổi dầm có tiết diện 
là (600x220) 

Dựa vào phần mềm Etabs_9.05 ta có được biểu đồ nội lực như sau: 
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Hình 2.13. Biểu đồ bao cho dầm (D60x22) theo tải trọng tính toán  

Theo kết quả từ hình 1(biểu đồ bao mô men), khi Mkd /Mdh  
được tính với các giá trị giảm 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 35%, 40% 
tương ứng với bảng sau: (Mdh =142,83 kN.m) 

Bảng 2.7. Bảng kết quả giá trị Md tại dầm (D60x22) 
M kd/  Mdh 

giảm 
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Mkd 
135.
69 

128.5
5 

121.4
1 

114.2
6 

107.1
2 

99.9
8 

92.8
4 

+ Xét trường hợp Mkd =135,69 KN.m , L = 6m, bxh= 22x600. 
Từ số liệu giả thuyết của bài, ta có: Rs=280MPa, ho=h – 

a=600 – 40 = 560 (mm). 

)(2,956
560.905,0.280

10.69,135
..

2
6

mm
hR

MA
os

s ===
γ

 

Chọn As =9,82 cm2 (2ϕ25) 

%1,000784,0
560.220

2,956
. min =>=== µµ

o

s

hb
A  

Bên cạnh, dựa vào biểu đồ mômen ta có Mnhịpmax=100,67 
KN.m , do đó cốt thép được tính cho nhịp của dầm (600x220) như 
sau: 

)(8,676
460.932,0.280

10.67,100
..

2
6

mm
hR

MA
os

s ===
γ

 

Chọn As =7,6cm2 (2ϕ22) .  
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Suy ra, cốt thép ở nhịp được quy đổi thành diện tích bêtông 
tương đương:  

(n-1).As =(Es/Eb - 1).As=(7,78-1).7,6 = 51,528 (cm2) 
Tính toán tương tự như trên ta có bảng tính kết quả tổng hợp 

như sau: 
Bảng 2.9. Kết quả tính thép tại gối của dầm 45,50,60x22 

h 
(mm) a (mm) αm ξ As 

(mm2) 
Thép 
chọn μ 

450 40 0,284 0,343 1473 3ϕ25 0.014 
500 40 0,238 0,276 1473 3 ϕ25 0,011 
600 40 0,171 0,190 982 2 ϕ25 0,008 

Theo tiêu chuẩn 5574 - 2012 của Việt Nam, ta có :  
+ Mô men nứt: Mcrack = Rbt,ser . Wpl 
Lập bảng tính Mcrc: 

Bảng 2.10. Bảng kết quả Mcrc của dầm 45, 50, 60x22 
b=220 α=7.41   

h= 500 450 600 
ξ= 0.276 0,343 0,190 

Wpl( m3) 0,0161 0,012 0,0272 
Mcrc( KN.m) 22,5 16,8 38,08 

Theo kết quả trên ta có: M > Mcrc . Do đó dầm bị nứt trên 
phạm vi rộng tại mặt cắt qua vết nứt. 

Theo tiêu chuẩn 5574 - 2012 của Việt Nam, ta có bề rộng vết 
nứt là :        (*) 

Các trường hợp bề rộng khe nứt trước khi hình thành khớp 
dẻo: 

+ Khi h = 450, Mdh = 127,06 kN.m, d= 25mm, lấy từng giá trị 
giảm của Mdh theo % (5% ÷ 35%) để tính bề rộng khe nứt, ta có bảng 
tổng hợp như sau: 

( )31005,320 d
E

a
s

s
lcrc µ

σ
ηϕδ −=



17 
 

Bảng 2.11. Bảng kết quả vết trước khi hình thành khớp dẻo của 
dầm 45x22 

Mdh giảm  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
Mtt= 120.71 114.35 108.00 101.65 95.30 88.94 82.59 
As= 1268.69 1185.94 1105.82 1028.09 952.56 879.05 807.40 
μ = 0.0141 0.0131 0.0123 0.0114 0.0106 0.0097 0.0090 
ξtc= 0.348 0.341 0.333 0.326 0.317 0.308 0.298 
Ztc 338.76 340.15 341.64 343.25 344.98 346.87 348.92 
acrc 0.147 0.155 0.163 0.170 0.178 0.185 0.191 

+ Khi h = 500, Mdh = 134,18 kN.m, d= 25mm, lấy từng giá trị 
giảm của Mdh theo % (5% ÷ 35%) để tính bề rộng khe nứt, ta có bảng 
tổng hợp như sau: 

Bảng 2.12. Bảng kết quả vết trước khi hình thành khớp dẻo của 
dầm 50x22 

Mdh giảm  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
Mtt 127.47 120.76 114.05 107.34 100.64 93.93 87.22 
As 1148.30 1077.17 1007.65 939.62 873.01 807.72 743.68 
μ = 0.0113 0.0106 0.0100 0.0093 0.0086 0.0080 0.0073 
ξtc= 0.325 0.318 0.310 0.302 0.294 0.284 0.274 
Ztc 385.22 386.85 388.60 390.47 392.49 394.67 397.03 

 acrc 0.171 0.177 0.183 0.189 0.194 0.200 0.205 
+ Khi h = 600, Mdh = 142,83 kN.m, d= 25mm, lấy từng giá trị 

giảm của Mdh theo % (5% ÷ 35%) để tính bề rộng khe nứt, ta có bảng 
tổng hợp như sau: 

Bảng 2.13. Bảng kết quả vết trước khi hình thành khớp dẻo của 
dầm 60x22 

Mdh giảm  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
Mtt 135.69 128.55 121.41 114.26 107.12 99.98 92.84 
As 955.59 899.82 844.79 790.47 736.83 683.84 631.49 
μ = 0.0078 0.0073 0.0069 0.0064 0.0060 0.0056 0.0051 
ξtc= 0.280 0.273 0.265 0.257 0.248 0.238 0.228 
Ztc 481.62 483.55 485.77 488.13 490.63 493.29 496.13 

acrc 0.201 0.205 0.209 0.212 0.216 0.219 0.222 
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Bằng phương pháp tính góc xoay ta có bề rộng khe nứt tại 
khớp dẻo là: 

       
Khi MP thay đổi thì φB cũng thay đổi nên bài toán không xây 

dựng thành biểu thức tính toán chung cho tất cả mà là phép tính rời 
rạc. Sau đây là trình tự tìm góc xoay tại B như sau: 

v Vị trí trục trung hòa của tiết diện quy đổi so với mép dưới 
của tiết diện dầm ở nhịp: 

33,21
58,6645.22

4.58,665,22.45.22..

21

2211
450 =

+
+

=
+
+

=
FF

FyFyy  
Tương tự , tại nhịp ta có: y500 = 23,80 cm (Aqd =66,58cm2)  
                                         y600 = 29,02 cm (Aqđ = 51,528cm2) 
v Tương tự vị trí trục trung hòa của tiết diện quy đổi so với 

mép dưới của tiết diện dầm ở gối: 
Bảng 2.14. Bảng kết quả giá trị tại vị trị trung hòa của các tiết diện  

dầm (45,50,60 x22) khi Md thay đổi 
yi 

(cm) 
Md 

0,95. 
Mdh 

0,9. 
Mdh 

0,85. 
Mdh 

0,8. 
Mdh 

0,75. 
Mdh 

0,7. 
Mdh 

0,65. 
Mdh 

y600 28.78 28.85 28.92 28.99 29.05 29.12 29.18 
y500 23.61 23.69 23.77 23.85 23.93 24.00 24.08 
y450 21.02 21.11 21.20 21.28 21.37 21.45 21.53 

v Mômen quán tính cho mỗi tiết diện dầm tương ứng là: 
Bảng 2.15. Bảng kết quả giá trị mômen quán tính khi Md thay đổi 

của dầm (45,50,60 x22) 

 

)
2

.(.2_
xZa dBdacr −= ϕ
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Trong đó, Ibred là mômen quán tính của tiết diện quy đổi so với 
trục trung hòa và mômen quán tính tiết diện hình chữ nhật được tính 
bằng : b.h3/12 

v Tương tự cách tính trên cho các trường hợp thay đổi của 
Md ta có tung độ tương ứng cho từng trường hợp là: 

Bảng 2.16. Bảng kết quả giá trị tung độ khi nhân biểu đồ 
Veresaghin khi Md thay đổi 

yi 
    

Md 

0,95. 
Mdh 

0,9. 
Mdh 

0,85. 
Mdh 

0,8. 
Mdh 

0,75. 
Mdh 

0,7. 
Mdh 

0,65. 
Mdh 

y1 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 
y2 0.632 0.638 0.644 0.650 0.657 0.663 0.669 
y3 0.599 0.603 0.608 0.613 0.617 0.622 0.627 
y4 0.852 0.859 0.868 0.875 0.883 0.891 0.899 
yIII 0.509 0.517 0.525 0.533 0.542 0.550 0.559 
yII 0.882 0.888 0.894 0.900 0.907 0.913 0.919 
yI 0.921 0.925 0.929 0.933 0.938 0.942 0.946 

v Độ cứng và mô men quán trính cho từng vị trí dầm: 
Bảng 2.17. Bảng kết quả mô men của các tiết diện dầm (45,50,60 x 

22)khi Md thay đổi  
h 450 500 600 

Eb .Ibred (KN.m2) 
nhịp 508810059 693595467 1159787997 

Ibred (cm4) nhịp 188448,17 256887,21 429551,11 
Ibred (cm4) gối 450 500 600 

0,95. Mdh 194,193.35 261,271.82 437,782.14 
0,9. Mdh 192,556.34 259,406.73 435,451.29 

0,85. Mdh 190,955.03 257,568.91 433,138.74 
0,8. Mdh 189,385.97 255,756.40 430,843.69 

0,75. Mdh 187,846.21 253,967.48 428,559.50 
0,7. Mdh 186,333.19 252,200.58 426,297.63 

0,65. Mdh 184,844.68 250,454.28 424,051.12 
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v Góc xoay  trong từng trường hợp Md thay đổi, kết quả từ 
việc nhân biểu đồ Vêrêsaghin , ta có bảng tổng hợp góc xoay như sau: 

Từ các kết quả tìm được ở trên ta có góc xoay ở mỗi  bên dầm 
như sau: 

 Bảng 2.20. Bảng kết quả giá trị góc xoay tại gối của dầm  
(45,50,60 x 22) 

 
Như vậy, với kết quả tìm được ở trên và biểu thức tính tính 

góc xoay cho bề rộng khe nứt tại khớp dẻo là: 
       
Ta có: 
+ Tại dầm (220x450) vết nứt được phát triển trong các  giai 

đoạn sau:  
Bảng 2.21. Bảng kết quả vết nứt trước và sau khi hình thành khớp 

dẻo của dầm 450x220 
Mdh giảm  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

acrc trước khi 
hình thành khớp 
dẻo (mm) 0.147 0.155 0.163 0.170 0.178 0.185 0.191 
acrc sau khi hình 
thành khớp dẻo 
(mm) 0.013 0.162 0.330 0.492 0.699 0.893 1.096 
acrc tổng hai giai 
đoạn (mm) 0.160 0.317 0.493 0.662 0.877 1.078 1.287 
½. acrc (mm) 
(1 bên dầm) 0.080 0.159 0.246 0.331 0.439 0.539 0.643 

)
2

.(.2_
xZa dBdacr −= ϕ



21 
 

+ Tại dầm (220x500) vết nứt được phát triển trong các  giai 
đoạn sau:  
Bảng 2.22. Bảng kết quả vết nứt trước và sau khi hình thành khớp 

dẻo của dầm 500x220 
Mdh giảm  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

acrc trước khi 
hình thành khớp 
dẻo (mm) 

0.171 0.177 0.183 0.189 0.194 0.200 0.205 

acrc sau khi hình 
thành khớp dẻo 
(mm) 

0.002 0.140 0.297 0.447 0.635 0.809 0.990 

acrc tổng hai giai 
đoạn (mm) 0.173 0.317 0.480 0.636 0.829 1.009 1.195 

½. acrc (mm) 
(1 bên dầm) 0.087 0.159 0.240 0.318 0.415 0.505 0.597 

+ Tại dầm (220x600) vết nứt được phát triển trong các  giai 
đoạn sau:  
Bảng 2.23. Bảng kết quả vết nứt trước và sau khi hình thành khớp 

dẻo của dầm 600x220 
Mdh giảm  5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

acrc trước khi 
hình thành khớp 

dẻo (mm) 
0.201 0.205 0.209 0.212 0.216 0.219  

0.222 

acrc sau khi hình 
thành khớp dẻo 

(mm) 
0.021 0.101 0.232 0.355 0.508 0.646 0.788 

acrc tổng hai giai 
đoạn (mm) 0.222 0.306 0.441 0.567 0.724 0.865 1.010 

½. acrc (mm) 
(1 bên dầm) 0.111 0.153 0.221 0.284 0.362 0.433 0.505 
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Hình 2.14. Biểu đồ tổng hợp vết nứt của hai dầm liền kề tại B của 
tiếtdiện dầm  220 x 450, 220x500, 220x 600 (acrc – Mkd/Mdh  ) 
v Dựa vào bảng tổng hợp trên  ta có biểu đồ vết nứt theo β, 

h như sau: 
Mdh/Mkd 1.053 1.111 1.176 1.250 1.333 1.429 1.538 

Mkd/Mdh = β 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 
β β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 

 
Hình 2.16. Biểu đồ vết nứt theo chiều cao h 

2.2. KẾT LUẬN 
- Khi tỉ lệ Mkd/Mdh càng giảm thì bề rộng vết nứt acrc càng tăng dần 

Bảng 2.25. Bề rộng vết nứt acrc theo tỉ lệ Mkd/Mdh càng giảm 
Mdh giảm 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

acrc (450) (mm) 0.160 0.317 0.493 0.662 0.877 1.078 1.287 
acrc (500)  (mm) 0.173 0.317 0.480 0.636 0.829 1.009 1.195 
acrc (600) (mm) 0.222 0.306 0.441 0.567 0.724 0.865 1.010 
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-  Trong điều kiện chịu tải trọng như nhau, tiết diện càng lớn, 
vết nứt của nó càng nhỏ , phát triển đều trong khoảng 10% - 35%. 
Riêng ở giai đoạn đầu (từ 5% - 10%) vết nứt của mỗi tiết diện có sự 
chuyển biến không đều.  

- Dựa vào biều đồ Mkd/Mdh = β thì chúng ta có thể tính trực 
tiếp được bề rộng vết nứt theo phương pháp nội suy từ các vùng giới 
hạn đã tính sẵn. 

- Dựa trên kết quả tìm được, ta thấy rằng vết nứt cả dầm khi 
khống chế đến 0,3mm thì tỉ lệ mômen cho phép điều chỉnh đến 5%, 
nếu vết nứt khống chế đến 0,4mm thì tỉ lệ mômen cho phép điều 
chỉnh đến 10%. 

- Trong cùng điều kiện như nhau, thì kết quả vết nứt tìm được 
từng việc thay đổi tỉ lệ mômen, cho ta thấy tiết diện (h=450 hoặc 
h=500) là lựa chọn phù hợp cho kết cấu, vừa tiết kiệm vật liệu ( thép 
và bê tông) vừa đảm bảo cho kết cấu. 

 
 

KẾT LUẬN 
Qua quá trình nghiên cứu và tính toán, luận văn đạt được 

những ưu điểm và hạn chế như sau: 
Ø Ưu điểm bài toán: 
o  Khảo sát được sự hình thành vết nứt xuất hiện ở cấu kiện 

tại khớp dẻo của dầm bê tông cốt thép. Cụ thể: 
-  Khi tỉ lệ Mkd/Mdh càng giảm thì bề rộng vết nứt acrc càng tăng dần. 
-  Trong điều kiện chịu tải trọng như nhau, tiết diện càng lớn, 

vết nứt của nó càng nhỏ , phát triển đều trong khoảng 10% - 35%. 
Riêng ở giai đoạn đầu (từ 5% - 10%) vết nứt của mỗi tiết diện có sự 
chuyển biến không đều.  
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- Dựa vào biều đồ Mkd/Mdh = β thì chúng ta có thể tính trực 
tiếp được bề rộng vết nứt theo phương pháp nội suy từ các vùng giới 
hạn đã tính sẵn. 

- Dựa trên kết quả tìm được, ta thấy rằng vết nứt cả dầm khi 
khống chế đến 0,3mm thì tỉ lệ mômen cho phép điều chỉnh đến 5%, 
nếu vết nứt khống chế đến 0,4mm thì tỉ lệ mômen cho phép điều 
chỉnh đến 10%. 

- Trong cùng điều kiện như nhau, thì kết quả vết nứt tìm được 
từng việc thay đổi tỉ lệ mômen, cho ta thấy tiết diện (h=450 hoặc 
h=500) là lựa chọn phù hợp cho kết cấu, vừa tiết kiệm vật liệu ( thép 
và bê tông) vừa đảm bảo cho kết cấu. 

Ø Hạn chế: 
o  Chưa thể hiện cho các cấu kiện có hình dạng khác nhau, 

dầm cốt kép mà mới chỉ xét cho trường hợp đặt cốt đơn. 
o  Độ cứng tính theo dầm hoàn toàn không nứt B= 0,85.Eb. Ired.  

Do đó, những kết quả tìm được mang tính tương đối.  
Ø Phương hướng nghiên cứu: 
Phạm vi nghiên cứu đề tài hiện nay còn hạn chế. Hướng 

nghiên cứu tiếp theo như sau: 
o  Bài toán thực hiện cốt đơn nên khi phát triển về sau sẽ dùng 

cốt kép để khảo sát.  
o  Lấy thực nghiệm kiểm chứng kết quả tìm được, để lựa chọn 

phương án phù hợp cho bài toán. Tuy nhiên để đưa ra được phương 
thức thực nghiệm không phải dễ dàng. 
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