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 MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Trên thế giới công nghệ bê tông ứng lực trước đang được 

phát triển mạnh và ngày càng được hoàn thiện. Nó trở thành một 

công cụ hữu hiệu để tạo được những giải pháp kết cấu thoả mãn 

được yêu cầu thẩm mỹ và kỹ thuật cao, hiệu quả về mặt kinh tế và áp 

dụng trong phạm vi rộng rãi.  

Vì vậy, tác giả chọn đề tài luận văn “Lựa chọn quỹ đạo cáp 

hợp lý cho dầm siêu tĩnh ứng lực trƣớc có tiết diện thay đổi” làm 

nội dung nghiên cứu. Hướng nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ về 

vấn đề tính toán và bố trí cáp ứng lực trước trong dầm siêu tĩnh có 

tiết diện thay đổi.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Tìm hiểu sự làm việc của kết cấu bê tông ứng lực trước. 

Nghiên cứu chuyên sâu về dầm siêu tĩnh ứng lực trước có tiết diện 

thay đổi trong việc tính toán và bố trí cáp để đạt được hiệu quả cao 

nhất khi chịu tải trọng bên ngoài. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Các tiêu chuẩn hiện hành và các chỉ dẫn trong tính toán kết 

cấu bê tông ứng lực trước. 

Hồ sơ thiết kế các nhà cao tầng có hệ thống dầm bê tông cốt 

thép ứng lực trước, nghiên cứu các công trình đã xây dựng và đang 

trong giai đoạn thiết kế.  

Đối tượng nghiên cứu là cấu kiện dầm siêu tĩnh bê tông ứng 

lực trước có tiết diện thay đổi.  

4. Nội dung nghiên cứu 

Tìm hiểu về ứng dụng của dầm siêu tĩnh BT ƯLT trong kết 

cấu công trình tại Việt Nam và trên thế giới. Phân tích sự làm việc 
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của kết cấu, từ đó đưa ra phương pháp tính toán thiết kế dầm siêu 

tĩnh BT ƯLT có tiết diện thay đổi.  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Tính toán dầm siêu tĩnh bê tông ứng lực trước có tiết diện 

thay đổi theo các tiêu chuẩn hiện hành. Xây dựng các quy trình tính 

toán cụ thể cho từng trường hợp bằng phương pháp nghiên cứu lý 

thuyết và phương pháp số để mô hình tính toán. 

6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung luận văn 

được trình bày gồm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về kết cấu bê tông ứng lực trước 

Chương 2: Tính toán dầm liên tục bê tông ứng lực trước có 

tiết diện thay đổi 

Chương 3: Ví dụ tính toán. 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƢỚC 

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƢỚC 

1.1.1. Bản chất bê tông ứng lực trƣớc 

1.1.2. Những ƣu điểm và ứng dụng của bê tông ứng lực 

trƣớc  

1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BT ƢLT 

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển BT ƢLT trên thế 

giới 

1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển BT ƢLT ở Việt 

Nam 

1.3. PHÂN LOẠI BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƢỚC 
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1.4. VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƢỚC 

1.4.1. Bê tông cƣờng độ cao 

1.4.2. Thép cƣờng độ cao 

a. Yêu cầu về cường độ và đặc tính của các loại thép 

cường độ cao 

b. Ứng suất cho phép trong thép 

1.5. CÁC HỆ THỐNG TẠO ỨNG LỰC TRƢỚC  

1.5.1. Thiết bị căng 

a. Cơ khí 

b. Thuỷ lực   

1.5.2. Các phƣơng pháp căng 

a. Phương pháp căng trước   

Trong hệ thống căng trước, thép ƯLT được căng giữa khối 

neo cứng, đúc trong nền hay một cột hay bệ căng trước dạng khuôn, 

trước khi đúc BT trong khuôn. Khi bê tông đạt đủ cường độ, áp lực 

kích được thả ra. Sợi thép cường độ cao có xu thể bị co ngắn lại 

nhưng bị cản trở do lực dính giữa bê tông và thép. Trong trường hợp 

này, ƯLT được truyền cho BT bởi lực dính.   

b. Phương pháp căng sau  

Trong cấu kiện căng sau, cấu kiện bê tông được đúc kết hợp 

với đặt các ống và đường rãnh có đặt cốt thép ƯLT. Khi bê tông đạt 

đủ cường độ, sợi thép cường độ cao được căng bằng cách kích đặt 

vào bề mặt cuối của cấu kiện và được neo bằng các nêm hay đai ốc. 

Lực được truyền cho bê tông bằng các neo ở cuối cùng và khi cáp 

được uốn cong, qua áp lực xuyên tâm giữa cáp và ống. Khoảng hở 

giữa cáp và ống được bơm vữa sau khi căng xong.   
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1.6. CÁC GIAI ĐOẠN CHỊU TẢI CỦA BT ỨNG LỰC TRƢỚC  

1.6.1. Giai đoạn ban đầu 

 Cấu kiện chịu ƯLT nhưng không chịu bất kỳ tải trọng ngoài 

tác dụng. Giai đoạn này có thể chia thành các giai đoạn nhỏ và có thể 

một trong số những giai đoạn nhỏ này là không quan trọng vả bỏ qua 

trong tính toán.  

a. Giai đoạn đầu 

b. Giai đoạn trong khi ứng lực trước 

c. Giai đoạn tại lúc truyền ƯLT 

d. Giai đoạn căng lại 

1.6.2. Giai đoạn trung gian 

Đây là giai đoan vận chuyển và lắp, chỉ xảy ra trong cấu kiện 

đúc sẵn.  

1.6.3. Giai đoạn cuối cùng 

Đây là giai đoạn tải trọng thực sự tác động lên kết cấu.  

a. Tải trọng dài hạn 

b. Tải trọng làm việc 

c. Tải trọng nứt 

d. Tải trọng giới hạn 

1.7. TỔN HAO ỨNG LỰC TRƢỚC 

1.7.1. Bản chất của sự tổn hao ứng suất 

1.7.2. Chùng ứng suất trong cốt thép 

Khi ƯLT được truyền cho bê tông, cấu kiện co ngắn lại, làm 

cho thép ƯLT cũng bị co ngắn, gây nên tổn hao ứng suất trong thép. 

1.7.3. Tổn hao ứng suất do co ngót của bê tông 

Sự co ngót của bê tông trong cấu kiện ƯLT làm cho thép 

ứng lực trước co ngắn lại và gây ra sự tổn hao ứng suất. Co ngót của 

bê tông chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như từ biến, tỷ lệ khối 
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lượng/bề mặt, độ ẩm tương đối và thời gian từ khi kết thúc bảo 

dưỡng ẩm tới khi tác dụng ứng lực trước.   

1.7.4. Tổn hao do từ biến của bê tông 

  Với BT ƯLT, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ từ biến 

như tỷ lệ khối lượng/bề mặt, độ tuổi của bê tông khi truyền ƯLT, độ 

ẩm tương đối và dạng của bê tông (nhẹ hay trung bình). Từ biến 

được coi là xảy ra với tĩnh tải thường xuyên tác dụng lên cấu kiện 

sau khi đã được ƯLT. Tĩnh tải thường xuyên gây biến dạng kéo sẽ 

làm giảm một phần biến dạng nén ban đầu.  

1.7.5. Tổn hao ứng suất do ma sát 

 Giá trị của sự tổn hao ứng suất này bao gồm:  

- Do ảnh hưởng uốn cong, phụ thuộc vào hình dạng của thép 

ƯLT dọc theo chiều dài của dầm.  

- Do ảnh hưởng dung sai phụ thuộc vào độ lệch cục bộ cáp. 

1.7.6. Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo 

  Độ lớn của sự dịch chuyển neo phụ thuộc vào dạng nêm và 

ƯS trong sợi. Trong hệ thống mà thép ƯLT được móc xung quanh 

bệ neo bê tông, sự tổn hao ứng suất có thể xảy ra do sợi được bắt vào 

neo. Khi tấm neo được sử dụng, có thể cần thiết cho phép độ lún nhỏ 

của tấm vào trong đầu mút của cấu kiện bê tông. Sự tổn hao trong 

suốt quá trình neo xảy ra cùng với sự kẹp chặt của nêm.  

1.7.7. Các ƣớc tính tổng quát cho tổn hao ứng suất trƣớc 

1.8. SO SÁNH BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƢỚC VÀ BTCT 

THƢỜNG  

1.9. PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DẦM BÊ TÔNG ƢLT  

 - Phương pháp thiết kế đàn hồi 

 - Phương pháp thiết kế cường độ giới hạn 

 - Phương pháp cân bằng tải trọng. 
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CHƢƠNG 2 

TÍNH TOÁN DẦM LIÊN TỤC BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƢỚC  

CÓ TIẾT DIỆN THAY ĐỔI 

2.1. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT CỦA CẤU KIỆN BT ƢLT  

2.1.1. Ứng suất trong bê tông 

2.1.2. Ứng suất trong thép ứng lực trƣớc 

2.1.3. Ảnh hƣởng của tải trọng đến ứng suất kéo trong 

thép ƢLT 

 

Hình 2.6. Ảnh hưởng của ƯLT và tải trọng đến góc xoay của dầm 

2.1.4. Sự thay đổi ƢS trong thép ƢLT dính kết và không 

dính kết  

2.1.5. Mômen nứt 

 

Hình 2.7. Biểu đồ ứng suất do mômen nứt gây ra trên tiết diện 

2.1.6. Mô men giới hạn  

a. Trường hợp dầm sử dụng thép ƯLT dính kết 

Tiêu chuẩn ACI đưa ra một hệ số giảm cường độ =0,9, nên 

mômen giới hạn thiết kế được xác định theo công thức sau: 

 Mu = Ф [Aps . fps .(d - a/2)]  (2.29) 
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b. Trường hợp dầm sử dụng thép ƯLT không dính kết [2] 

Tiêu chuẩn ACI 318 đưa ra công thức tính toán fps như sau:  

 

p

c

seps

f
ff

300

'
70 

 (2.31) 

Trong đó:  fps  ≤  fpy; fps  ≤  fse + 200 (MPa) 

2.2. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CÁP ƢLT TRONG DẦM LIÊN 

TỤC CÓ TIẾT DIỆN THAY ĐỔI 

2.2.1. Giới thiệu chung về dầm liên tục ứng lực trƣớc 

a. Dầm liên tục toàn phần 

b. Dầm liên tục từng phần  

2.2.2. Phân tích sự làm việc của dầm liên tục ƢLT theo lí 

thuyết đàn hồi 

Lí thuyết đàn hồi có thể được áp dụng cho dầm liên tục là kết 

cấu siêu tĩnh không có biến dạng dọc trục, không cần tới các phép 

tính phức tạp và có sử dụng tới các khái niệm sau:  

- Biểu đồ mô men và lực cắt của dầm liên tục thông thường.  

- Phương pháp xác định nội lực của dầm liên tục   

- Vị trí của đường hợp lực C-line.   

a. Đối với dầm liên tục có tiết diện không đổi 

 
Hình 2.15. Tải trọng do ƯLT tác dụng lên dầm có tiết diện không đổi 
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b. Đối với dầm liên tục có tiết diện thay đổi theo nhịp 

 

Hình 2.16. Tải trọng do ƯLT tác dụng lên dầm 

 có tiết diện thay đổi theo nhịp 

2.3. KHÁI NIỆM VỀ QUỸ ĐẠO CÁP ỨNG LỰC TRƢỚC  

Quỹ đạo cáp đóng vai trò quan trọng trong sự làm việc của 

kết cấu BT ƯLT. Quỹ đạo cáp có thể là đường thẳng, đường cong 

bậc hai hay bậc ba tùy thuộc vào dạng tải trọng tác dụng (hình 2.20), 

thông thường quỹ đạo cáp ƯLT có dạng parabol bậc hai.  

 

Hình 2.20.  ác mô h nh    tr  cáp 



9 

2.4. TUYẾN CÁP THÍCH DỤNG 

Trong dầm liên tục, một tuyến cáp được gọi là thích dụng 

nếu nó tạo nên một đường hợp lực C-line hoàn toàn trùng với trọng 

tâm của nó. 

 

Hình 2.22. Tuyến cáp th ch dụng 

2.5. QUY TRÌNH CHỌN CÁP ƢLT THEO KHÁI NIỆM 

ĐƢỜNG HỢP LỰC C-LINE 

2.5.1. Bố trí cáp ứng lực trƣớc trong dầm đơn giản 

 

Hình 2.23. Định vị vùng giới hạn cho tuyến cáp c.g.s  

 F

M
a T1

 (2.40) 

 0

2
F

M
a G

 

(2.41) 
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Hình 2.24.  ác vùng giới hạn không hợp lý  

2.5.2. Bố trí cáp ứng lực trƣớc trong dầm liên tục 

Quy trình bố trí cáp trong dầm liên tục ƯLT: 

Bước 1. Giả thiết tiết diện dầm để tính toán tĩnh tải. 

Bước 2. Tính toán các giá trị mômen lớn nhất và nhỏ nhất tại 

các vị trí nguy hiểm với các tổ hợp tải trọng của tĩnh tải, hoạt tải và 

các ngoại lực khác.  

Bước 3. Vẽ đường giới hạn trên (kt), đường giới hạn dưới 

của lõi (kb).  

Từ đường kb, vẽ amin=Mmin/F và aG=MG/F0.  

Từ đường kt, vẽ amax=Mmax/F và aG=MG/F0 (hình 2.25) 

Trong đó Mmin, Mmax là các giá trị đại số cực trị. Các khoảng 

cách amin, amax và  aG được vẽ lên phía trên với mômen âm và xuống 

phía dưới với mômen dương. 

Bước 4. Chọn và thử một vị trí cáp nằm trong vùng giới hạn, 

nếu tuyến cáp đó có dạng biểu đồ mômen thì đó là một tuyến cáp 

thích dụng và là phương án chọn.  
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Hình 2.25. Xác định vùng giới hạn cho đường hợp lực 

2.5.3. Vết nứt và cƣờng độ giới hạn 

2.6. PHƢƠNG PHÁP CÂN BẰNG TẢI TRỌNG 

2.6.1. Khái niệm chung 

2.6.2. Phƣơng pháp cân bằng tải trọng áp dụng cho dầm 

liên tục 

Với việc sử dụng phương pháp cân bằng tải trọng, có thể giải 

thích về phép chuyển dịch đồng dạng. Do lực truyền từ cáp vào BT 

là không đổi trong phép chuyển dịch đồng dạng, nên sự làm việc của 

dầm là không đổi. Mặt khác, do thành phần đứng của cáp khi đi qua 

gối thay đổi, dẫn tới sự thay đổi phản lực gối tựa.  
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CHƢƠNG 3 

VÍ DỤ TÍNH TOÁN 

 

H nh 3.2. Sơ đồ t nh toán dầm B2 

3.1. XÁC ĐINH TẢI TRỌNG 

3.2. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƢNG HÌNH HỌC CỦA TIẾT 

DIỆN 

3.3. LỰA CHON VẬT LIỆU 

3.4. XÁC ĐỊNH LỰC CĂNG BAN ĐẦU 

 Theo tiêu chuẩn ACI, lực căng  ban đầu tạo ƯLT không lớn 

hơn:  0.94 x fpy = 0.94 x 169 = 158.8 kN/cm
2
 

0.80 x fpu = 0.80 x 186 = 148.8 kN/cm
2
 

Chọn lực căng ban đầu là 0.75 x fpu = 139.5 kN/cm
2
. 

3.5. XÁC ĐỊNH CÁC TỔN HAO ỨNG SUẤT 

3.5.1. Tổn hao ứng suất do ma sát 

2

1 /5.139)
10

36%.5,2
.5,01(186.75,0)

10

%.5,2
.5,01(75,0 cmkN

L
ff pu   

3.5.2. Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo 

2

2

4

12 /2.136
10.36

10.2.6,0
5.139 cmkN

L

E
ff

ps



  

3.5.3. Các tổn hao ứng suất khác 

Các tổn hao ứng suất khác xảy ra trong quá trình sử dụng 

như tổn hao do co ngót, từ biến của bê tông, do chùng ứng suất trong 
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thép, … được đánh giá là 16% lực căng ban đầu còn lại. 

Vậy ứng suất căng hiệu dụng của một cáp là: 
2

23 /4.1142.136%.84%84 cmkNfffse   

3.6. BIỂU ĐỒ NỘI LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BÌNH 

THƢỜNG 

 

H nh 3.3. Biểu đồ mômen gây  ởi tĩnh tải 

 

H nh 3.4. Biểu đồ  ao mômen trong dầm 

3.7. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CÁP ỨNG LỰC TRƢỚC 

 

Hình 3.5. Tĩnh tải tác dụng lên dầm 

 Tải trọng cân bằng: wbal = (80÷100%)wG   

Chọn: wbal1 = 80%wG1 = 80% * 34.66 =  27.73 kN/m
2
 

wbal2 = 80%wG2 = 80% * 50 = 40 kN/m
2
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 Chọn lớp bảo vệ cáp là 100mm và vị trí cáp tại điểm A1:  

 

Hình 3.6. Sơ đồ quỹ đạo cáp 

 Bước đầu chọn sơ bộ:  

e1 = 200mm; a1 = 150mm; e2 = 100mm 

mme
ehh

h 275200
2

)100700(2/700

2

)(2/
1

2

1 






 

h2  = 1200-200-100= 900mm 

 Lực căng cân bằng: 

- Tại nhịp 1-2, 3-4: kN
x

x

h

LW
F bal 1021

275,08

973.27

.8

. 2

1

2

11
1 

  

- Tại nhịp 2-3:
kN

x

x

h

LW
F bal 1800

9,08

1840

.8

. 2

2

2

22
2 

 

Lực căng hiệu quả của một cáp:  

F3 = f3.Aps =114.4*1.4=160.2 kN 

Số lượng cáp cần thiết:  

4.6
2.160

1021

3

1
1 

F

F
n

 

2.11
2.160

1800

3

2
2 

F

F
n

 

 Chọn 12 cáp. Lực căng hiệu quả tính toán:   

F = 12. F3 = 12*160.2 = 1922.4 kN 
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Hình 3.7. B  tr  cáp thực tế 

3.8. XÁC ĐỊNH TẢI TƢƠNG ĐƢƠNG GÂY BỞI ỨNG LỰC 

TRƢỚC 

 Xét đoạn cáp 1-B: 

Tại gối 1:  x=0; y=0 => c=0;  

Tại điểm uốn A:  x=3m; y=-0.15m => -0.15= 9a+3b+c 

Tại điểm uốn B:  x=8.1m; y=0.15m => 0.15=65.61a+8.1b+c 

Giải hệ phương trình:  a=0.0134 ; b = -0.0903 

Độ dốc cáp:  y’(x=0) = 2ax+b=-0.0903 

 y’(x=8.1) = 2ax+b=0.12678 

Sự thay đổi độ dốc cáp:  

1= y’(x=0)- y’(x=8.1)=-0.0903-(0.12678)=0.2171 

Lực phân bố: 

mkN
l

F
q /52.51

1.8

2171.0*4.1922.

1

1
1 

  

mkN
l

F
q /90.632

7.2

8889.0*4.1922.

2

2
2 

  

mkN
l

F
q /221.59

4.14

4436.0*4.1922.

3

3

3 


 

 

Tại vị trí gối tựa có sự thay đổi tiết diện giữa 2 nhịp nên xuất 

hiện mômen lệch tâm của cáp so với trục dầm: 

M1= F.cosƟl .e1 = F.e1 = 1922.4*0.25 = 480.6kN 

M2=F.cosƟ2 .e2 = F.e2 = 1922.4*0.5 = 961.2kN 
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Hình 3.10. Biểu đồ mômen gây  ởi ứng lực trước 

 Như vậy, khi bố trí trên đoạn dầm 12 cáp T15 thì kết quả là 

mômen gây bởi ứng lực trước trên nhịp biên cân bằng với mômen 

ngoại lực. Tuy nhiên mômen gây bởi ứng lực trước tại nhịp giữa nhỏ 

hơn so với mômen ngoại lực. Do đó, cần tăng thêm lượng cáp cho 

nhịp giữa. Lượng cáp tăng thêm chọn 5 cáp T15. Lực căng hiệu quả 

tính toán:  F’ = 17. F3 = 17*160.2 = 2723.4 kN 

 

Hình 3.12. Biểu đồ mômen gây  ởi ứng lực trước khi thay đổi s  cáp 

3.9. XÁC ĐỊNH MÔMEN THỨ CẤP  

 

Hình 3.13. Biểu đồ mômen sơ cấp 
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Hình 3.14. Biểu đồ mômen thứ cấp  

3.10. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ LỆCH TÂM CÁP THEO ĐƢỜNG  

C-LINE  

Bảng 3.3.  họn quỹ đạo cáp trong các trường hợp 

 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

e1(mm) 150 160 140 130 135 

e2(mm) 250 200 150 100 70 

e3(mm) 500 450 400 350 320 

e4(mm) 400 380 370 360 350 

h1(mm) 125 140 185 220 230 

h2(mm) 300 370 430 490 530 

a1(mm) 200 190 210 220 215 

a2(mm) 100 150 200 250 280 

a3(mm) 100 150 200 250 280 

a4(mm) 200 220 230 240 250 

Bảng 3.4. Tải trọng tương đương gây  ởi ứng lực trước  

và mômen tương ứng trong các trường hợp 

 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

q1 (kN/m) 51.52 51.52 51.52 51.52 51.52 

q2 (kN/m) 896.60 896.60 896.60 896.60 896.60 

q3 (kN/m) 83.90 83.90 83.90 83.90 83.90 

Mlệch tâm1 (kN.m) 480.60 384.48 288.36 192.24 134.57 

Mlệch tâm2 (kN.m) 1361.70 1225.53 1089.36 953.19 871.49 
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 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

M(12) (kN.m) -293.22 -285.77 -278.31 -270.86 -266.39 

M(2)tr    (kN.m) 72.85 87.75 102.66 117.57 126.51 

M(2)ph   (kN.m) 953.95 928.80 903.66 878.52 863.43 

M(23) (kN.m) -855.59 -880.74 -905.88 -931.02 -946.11 

Bảng 3.5. Mômen sơ cấp trong các trường hợp 

 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

M1(12) (kN.m) -288.36 -307.58 -269.14 -249.91 -259.52 

M1(2)tr (kN.m) 480.60 384.48 288.36 192.24 134.57 

M1(2)ph (kN.m) 1361.70 1225.53 1089.36 953.19 871.49 

M1(23) (kN.m) -1089.36 -1034.89 -1007.66 -980.42 -953.19 

Bảng 3.6. Mômen thứ cấp trong các trường hợp 

 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

M2(12) (kN.m) -4.86 21.81 -9.17 -20.95 -6.87 

M2(2)tr (kN.m) -407.75 -296.73 -185.70 -74.67 -8.06 

M2(2)ph (kN.m) -407.75 -296.73 -185.70 -74.67 -8.06 

M2(23) (kN.m) 233.77 154.15 101.78 49.40 7.08 

Nhận xét:  

- Trường hợp 5, mômen thứ cấp gần bằng không, khi đó dầm 

không bị chuyển vị gối tựa và gây ra phản lực gối tựa. Tuyến cáp 

trong TH5 đã tạo nên đường hợp lực C-line gần trùng với trọng tâm 

c.g.c của dầm nên được gọi là tuyến cáp thích dụng. 
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Hình 3.15. Quỹ đạo cáp th ch dụng (TH5) 

 

Hình 3.16. Biểu đồ mômen thứ cấp của tuyến cáp th ch dụng  

Bảng 3.7. Xác định vị tr  đường  -Line 

 TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 

e’1(mm) -152.53 -148.65 -144.77 -140.90 -138.57 

e’2(mm) 37.90 45.65 53.40 61.16 65.81 

e’3(mm) 350.28 341.04 331.81 322.58 317.04 

e’4(mm) -314.16 -323.40 -332.63 -341.86 -347.40 

a'1(mm) 197.47 201.35 205.23 209.10 211.43 

a’2(mm) 312.10 304.35 296.60 288.84 284.19 

a’3(mm) 249.72 258.96 268.19 277.42 282.96 

a’4(mm) 285.84 276.60 267.37 258.14 252.60 

Kết luận:  

- Việc chọn quỹ đạo cáp trong các trường hợp, do ảnh hưởng 

của mômen thứ cấp nên có thể có lợi hay bất lợi tại nhiều vị trí khác 

nhau. Trong trường hợp 5, mômen thứ cấp trên toàn dầm không đáng 

kể (hình 3.16) và tuyến cáp trùng với đường hợp lực C-line nên TH5 

là phương án chọn.  
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Hình 3.17. Đường hợp lực  -line (TH5) 

3.11. KIỂM TRA ỨNG SUẤT, CƢỜNG ĐỘ  

3.11.1. Kiểm tra ứng suất  

a. Kiểm tra tại thời điểm buông neo   

Điều kiện: Ứng suất thớ trên ftop và ứng suất thớ dưới dầm 

fbottom là ứng suất nén và bé hơn ứng suất giới hạn cho phép: 

0.6*f’ci=0.6*2.25=1.35kN/cm
2 
=13500 kN/m

2
 

 Tại nhịp biên 1-2 

F0 = 15.f2.Aps =15*136.2*1.4=2860.2 kN 

2

6
/2625

10*57167

74.8239.266

49.0

2.2860
mkNf top 





 

2

6
/9050

10*57167

74.8222.293

49.0

2.2860
mkNfbottom 





 

 Tính toán tương tự tại nhịp biên 3-4, gối giữa (gối 2; gối 

3) bên trái, gối giữa (gối 2; gối 3) bên phải, nhịp giữa 2-3. 

Kết luận:  Dầm đủ khả năng chịu lực 

b. Kiểm tra tại giai đoạn sử dụng 

Điều kiện: Ứng suất thớ trên ftop và ứng suất thớ dưới dầm 

fbottom là ứng suất nén và bé hơn ứng suất giới hạn cho phép: 

0.6*f’c=0.6*3=1.8kN/cm
2 
=18000 kN/m

2 
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 Tại nhịp biên 1-2 

F0 = 15.f3.Aps =15*114.4*1.4=2402.4 kN 

2

6
/2674

10*57167

13939.266

49.0

4.2402
mkNftop 





 

2

6
/7131

10*57167

13939.266

49.0

4.2402
mkNfbottom 





 

 Tính toán tương tự tại nhịp biên 3-4, gối giữa (gối 2; gối 

3) bên trái, gối giữa (gối 2; gối 3) bên phải, nhịp giữa 2-3. 

Kết luận: Tại giai đoạn sử dụng, dầm đủ khả năng chịu lực

 
3.11.2.  Kiểm tra cƣờng độ 

 

H nh 3.18. Biểu đồ mômen do tải trọng t nh toán 

a. Tại nhịp biên 1-2 

- Khoảng cách giữa mép dầm và cáp ƯLT:  

d=0.5h+e=0.5*70+13.5=48.5 cm 

- Hàm lượng cáp: 

00619.0
5.48*70

4.1*15

.


db

As

p

 

2/25.126
00619.0*100

3
74.114

.100

'
7 cmkN

f
ff

p

c
ses 
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- Chỉ số của cáp ƯLT:  

3.026.0
3

25.126*00619.0.


c

sp

p
f

f


 

cm
bf

fA
a

c

ss 85.14
70*3*85.0

25.126*4.1*15

*'*85.0


 

- Mômen giới hạn: 

mkN
a

dfAM ssu .06.980)
2

85.14
5.48(*25.126*4.1*15*9.0)

2
(***9.0 

 

Mf = 189.3 kN.m < Mu = 980.06 kN.m 

Kết luận: Dầm đảm bảo khả năng chịu lực 

b. Tại nhịp biên 3-4 

Mf = 189.3 kN.m < Mu = 927.87 kN.m 

Kết luận: Dầm đảm bảo khả năng chịu lực 

c. Tại gối giữa (gối 2; gối 3) bên trái 

Mf = 1059.17 kN.m > Mu = 908.55 kN.m 

Kết luận: Cần bố trí thêm thép thường 

- Bố trí thép trên (chịu nén) 6Ф18 và thép dưới (chịu kéo) 

6Ф18: A’s=15.27cm
2 

3.00692.0
3*42*70

40*26814.15

'..

.


c

ys

p
fdb

fA


 

kNfAfAT ssss 095.361740*27.1516.125*4.1*17''. 

 
Mômen giới hạn: 

mkN
a

dTM u .12.1093)
2

84.16
42(*095.3617*9.0)

2
.(*9.0 

 



23 

Mf = 1059.17 kN.m< Mu = 1093.12 kN.m 

Kết luận: Dầm đảm bảo khả năng chịu lực 

d. Tại gối giữa (gối 2; gối 3) bên phải 

Mf = 1059.17 kN.m < Mu = 2312.78 kN.m 

Kết luận: Đảm bảo khả năng chịu lực 

 

e. Tại nhịp giữa 2-3 

Mf = 2148.43 kN.m < Mu = 2400.42 kN.m 

Kết luận: Dầm đảm bảo khả năng chịu lực 

3.12. BỐ TRÍ CỐT THÉP 

 

H nh 3.19. B  tr  c t thép trong dầm 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Kết luận  

- Đối với dầm bê tông ƯLT có tiết diện thay đổi đột ngột 

theo nhịp, do các đặc trưng hình học của tiết diện và trọng lượng 

bản thân dầm đều bị thay đổi theo nhịp nên việc tính toán và bố 

trí cáp ƯLT bằng phương pháp cân bằng tải trọng gặp nhiều khó 

khăn và phải dùng tới các giả thiết gần đúng. Trong trường hợp 

này, phương pháp đường hợp lực C-line có thể cho những phương 

án thiết kế hợp lý hơn. 

- Việc lựa chọn quỹ đạo cáp đóng một vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao tính hiệu quả làm việc của cấu kiện. Đối với dầm 

liên tục bê tông ứng lực trước, đặc biệt với dầm liên tục có tiết diện 

thay đổi đột ngột, việc lựa chọn cáp theo phương pháp C-Line giúp 

cho người thiết kế có thể đánh giá và điều chỉnh quỹ đạo cáp nhằm 

hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của momen thứ cấp đến khả 

năng làm việc và ổn định của kết cấu. 

 Kiến nghị  

Trong khuôn khổ luận văn cao học, tác giả mới chỉ dừng lại 

ở vấn đề tính toán và bố trí quỹ đạo cáp ƯLT cho một dạng kết cấu 

siêu tĩnh điển hình là kết cấu dầm liên tục có tiết diện thay đổi. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo là áp dụng các phương pháp tính toán 

ƯLT cho các hệ kết cấu siêu tĩnh khác như kết cấu khung, kết cấu 

dầm có tiết diện chữ T, I…  
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