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Tóm tắt:
Nhiệt độ là một trong những tải trọng đặc biệt tác dụng lên kết cấu công trình. Dưới ảnh hưởng
do sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, vật liệu bê tông cốt thép sẽ xảy ra hiện tượng co giãn; và
khi sự co giãn này bị hạn chế thì sẽ phát sinh các ứng suất gây nguy hiểm cho kết cấu. Nội dung
bài báo, tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến các kết cấu chịu lực cơ bản như sàn,
dầm, cột,…trong công trình kết cấu bê tông cốt thép. Tác động nhiệt độ được đề cập đến trong
bài báo là sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt đối diện của kết cấu sàn tầng mái, xảy ra khi bề
mặt bên trên phát sinh nhiệt độ cao và bề mặt đối diện duy trì nhiệt độ thấp hơn.
Từ khóa: Tải trọng nhiệt độ; Sàn tầng mái; Mô hình kết cấu; Nội lực sàn; Nội lực dầm;
Nội lực cột.

Abstract:
Temperature is one of the special loads acting on the building structure. Under the influence of
changes in environmental temperature, reinforced concrete material might experience elasticity;
and when this elasticity is limited it can cause dangerous stress to the building structures. This
paper investigates the impact of temperature on the basic structural members (i.e.floor, beam,
column,…) of reinforced concrete building structure. The temperature load effect mentioned in
this paper is the temperature difference between two opposite faces of the roof deck structure
occurring when the above surface generates high temperature whereas the other surface
maintains a lower temperature.
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