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L Ờ I  N Ó I  Đ Ầ U

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của khoa học và công 
nghệ, lĩnh vực xây dựng cầu ở nước ta củng liên tục ph á t triển theo hướng công 
nghiệp hoá và hiện đại hoá. Các công nghệ xây dựng cầu thép, cầu nhịp lớn 
ngày càng được hoàn thiện và triển khai ứng dụng rộng rãi trên phạm  vi cả 
nước. Đăc biệt công nghệ chê'tạo thép hợp kim, thép cường độ cao ph á t triển đã  
thúc đẩy khả năng ứng dụng kết cấu thép nòi chung và cầu thép nói riêng vào 
xây dựng ngày càng phô biến ở nước ta.

Cùng ƯỚI sự  gia  nhập WTO và hội nhập với các nước ph á t triển trên thê giới, 
Việt N am  cũng áp dụng nhiều tiêu chuẩn thiết k ế  và xây dựng khác, nhau tùy 
thuộc vào dự án và nguồn vốn đầu tư. Đê đáp ứng nhu cầu của độc giả, đặc biệt là 
sinh viên chuyên ngành cầu hầm, cầu đường trong các trường đại học, cao đẳng, 
trung cấp, chúng tôi biên soạn cuốn "Thiết k ế  cầu thép" với nội dung dựa trên Tiêu 
chuẩn thiết k ế  cầu 22TCN 272-05 của Việt Nam, Tiêu chuẩn AISC, Tiêu chuẩn 
AASHTO LRFD 2005 của Hoa Kỳ và một s ố  tài liệu tham khảo khác.

Nội dung cơ bản của cuốn sách này bao gồm  sáu chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu chung về cầu thép 
Chương 2: Vật liệu thép 

Chương 3: Cơ sở thiết k ế  cầu thép 

Chương 4: Liên kết trong cầu thép 

Chương 5: Thiết k ế  cầu dầm  thép 

Chương 6: Thiết k ế  cầu dàn thép

Trong mỗi chương được biên soạn gồm phần lý thuyết kèm theo ví dụ tính 
toán áp dụng đê độc giả dễ  tiếp cận và áp dụng vào thực tế.

Tác giả  bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng nghiệp trong bộ môn cầ u  Hầm  
trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà N ang đã tạo điều kiện hoàn thành tài 
liệu này.

Do trình độ có hạn và biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót và 
nhầm lẫn, rất mong độc giả đóng góp ý  kiến đ ể  chúng tôi hoàn thiện cho lần tái 
bản sau.

C á c  tác  g iả
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C h ư ơ n g I

GIỚI THIỆU CHUNG VỂ CÂU THÉP

1.1. KHÁI NIỆM CHUNG

C ôn g  trình cầu nói chung được xây dựng hầu hết trên các tuyến  giao  thông đường bô 

và đường sắt để vượt qua các chướng ngại vật tự nhiên như sôn g , suối, kênh, rạch, đầm  

lầy, khe s â u ...  hoặc các chướng ngại vật nhân tạo như các côn g  trình đường bộ, đường  

sắt, k iến  trúc khác được xây dựng ở bên d ư ớ i...

T rong đó cầu thép là loại cầu mà kết cấu chịu lực chính chủ yếu  được làm bằng vật 

liệu  thép. Cho tới nay cầu thép là loại cầu được sử dụng rộng rãi nhất cho các cầu nhịp 

trung và nhịp lớn do tính chất ưu việt của vật liệu thép. Đặc biệt ngày nay thép còn  được 

thêm  vào các thành phần kim  loại quí khác để tạo ra những loại thép hợp kim  có  tính 

năng rất tốt, đặc biệt các chỉ tiêu cơ  học rất cao và có khả năng chống  rỉ tốt hơn, do vậy  

thép n gày  càng trở nên quan trọng, nhất là khi xây dựng các cầu vượt nhịp lớn.

D o thép là vật liệu dẳng hướng và có độ bền cao khi chịu m ọi trạng thái ứng suất như 
k éo , nén, uốn, xoắn... nên có  thể dùng cho tất cả các loại cầu khác nhau. Đ iều  này đã tạo 

nên sự  đa dạng và phong phú cho cầu thép như: cầu dầm , cầu giàn, cầu vòm , cầu treo, 

cầu dây văn g , cầu khung và hệ liên h ợ p ...

Đ ặc biệt thép cường độ cao có khả năng chịu kéo rất tốt nên áp dụng rất h iệu quả 

trong cầu treo, cầu dây văng, cầu thép dự ứng lực, cầu vòm  có  thanh c ă n g ... giảm  được  

khối lượng kết cấu, tiết kiệm  vật liệu, tiết kiệm  thép, vượt được nhịp lớn. Đ iển  hình là 

cầu treo A kash i K aikyo ở Nhật vượt nhịp 1991m .

Thép vừa có  độ bền cao vừa có tính dẻo nên các liên kết được cấu tạo khá đơn giản, 

sản xuất và lắp ráp khá dễ dàng. Đ iều này đặc biệt lợi thế vớ i cầu nhịp lớn, v ì trong cầu  

nhịp lớn  có  thể phân thành các phân tố kết cấu có  kích thước và trọng lượng phù họp  

vớ i côn g  nghệ thi công , để việc vận chuyển và lắp ráp được dễ dàng thuận lợi. Đ iều  này  

cũng giúp  phát huy tối đa khả năng tiêu chuẩn hoá, định hình hoá và cơ  giớ i hoá từ khâu  

sản xuất kết cấu trong nhà máy đến khâu vận chuyển và lắp ráp ngoài hiện trường do 

vậy  giảm  được thời gian và chi phí xây dựng.

Thép vừa có  tính dẻo vừa có tính đồng nhất cao nên sự  phân bố lại úng suất biến  

dạng rất tốt, có  khả năng chịu lực cục bộ tốt, chịu tác động của các tải trọng động tốt.

Thép có  độ cứ ng khá lớn góp phần tăng sự ổn định của kết cấu, đặc biệt trong kết cấu  

chịu  nén, nén uốn đồng thời.
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c ầ u  thép có  nhiều  ưu điểm  song cũng tồn tại m ột số  nhược điêm  lớn cần cân nhắc 

khi áp dụng:

- G iá  thành củ a  thép khá cao dẫn tới chi phí cho vật liệu  làm cầu thép cao.

- T hép  thường g ỉ m ạnh trong m ôi trường không khí ấm . axit, m u ố i... giảm  tuổi thọ 

cô n g  trình.

- Chi phi duy tu, bão dưỡng, sơn sửa định kỳ cao.

- N h ữ n g  n gh iên  cứu để khắc phục các nhược điểm  trên đã được triên khai như:

- S ử  dụng thép cư ờ n g  độ cao để giảm  khối lượng và chi phí.

- D ùng thép h ọp  kim  không gỉ, thép mạ, thép tôi, sơn phủ bảo vệ bằng sơn chống g i . .. 

N h ìn  ch u n g cầu thép rất đa dạng, phong phú, kết cấu thanh mành, vượt được nhịp rất

lớn , thời g ian  thi cô n g  nhanh, chi phí trong thi công rẻ song chi phí vật liệu  và chi phí 

trong khai thác khá cao  (chi phí sơn, sữa, bão dưỡng c ầ u .. .)  vì vậy, khi lựa chọn  

phư ơ ng án cần  có  cân nhắc kỹ lưỡng:

- G iá  thành x â y  dự ng ban đầu.

- Chi phí khai thác (chi phí sơn ,sữa, bão dưỡng cầu.

- Q ui m ô dự án, khả năng xây dựng, tiến độ xây dựng.

- T ác đ ộn g  của m ôi trường.

- T u ổi thọ c ô n g  trình.

- M ỹ quan,

M ột số  hình ảnh v ề  câu  thép đã được xây dựng trong nước và trên thế giới:
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Hình 1.1. Cầu qua vịnh Forth - Scotland, nhịp chính 52ỉm (1890)



Hình 1.2. Cầu Quebec - Canada, nhịp chỉnh 549m (1917)

Hĩnh 1.3. Cầu Sydney - Australia, nhịp chính 503m (1932)

H ình 1,4. Cầu Rio Antirio - Hy Lạp, nhịp chính 560m (2004)
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Hình 1.5. cầw Normandie -  Pháp, nhịp chính 856m (1995j

Hình 1.6. Cầu Tatara - Nhật Bàn, nhịp chính 890m (1999)

Hình 1.7 . c ầ w  Golden Gate - Mỹ, nhịp chính 1280m (1937)
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Hĩnh 1.8. CầuAkashi Kaikyo - Nhật Bàn, nhịp chỉnh 199ỉm (1998)

Hình 1.9, Cầu Long Biên - Hà Nội (1902)

Hĩnh 1.10. Cầu Hàm Rồng - Thanh Hoá (1904)



Hình 1.11. Cầu Hàm Rồng - Thanh Hoá (1964)

Hình 1.12. Cầu Tràng Tiền - Huế ( ỉ899)

Hình L i 3. Cầu Thăng Long, 2 tầng, dài 3500m - Hà Nội (1985)
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Hình 1.14. Cầu sông Hàn - Đà Nằng (2000)

Hình L I 5. Cầu Bính - Hài Phòng (2005)

Hình 1.16. Cầu Thuận Phước - Đà Ncmg, nhịp chính 405m (2009)

11



1.2. CÁC HỆ THỐNG c ơ  BẢN CỦA CẨU THÉP

Thép là vật liệu  đẳng huớng và  có  độ bền cao khi ch ịu  m ọi trạng thái ứng suất - b iển  

dạng nên đã tạo ra sự đa dạng và phong phú v ề  chủng loại, k iểu  dáng kiến trúc, sơ đồ 

kết c ấ u ... sơ  bộ dựa trên đặc điểm  cấu tạo và sơ  đồ kết cấu có  thể phân loại cầu thép  

thành các hệ thống cơ  bản như sau:

- Cầu dầm thép.

- C ầu dàn thép.

- Cầu vòm  thép.

- Cầu khung.

- Cầu treo.

- Cầu dây văng.

- Cầu liên  hợp.

K ết quả thống kê cho thấy phạm  vi ch iều  dài nhịp kinh tế được áp dụng trong các hệ 

thống cầu nói trên có  thể tham khảo trong bảng 1.1. C hiều dài nhịp của các hệ thông cầu  

trên thực tế có  thể lớn hơn nhiều so  vớ i các trị số  ghi trong bảng 1 , son g  theo các nhà 

chuyên  m ôn phân tích sẽ  không m ang lại h iệu quả kinh tế và  trong nhiều trường hợp chi 

phí rất tốn kém  nên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lựa chọn phương án kết 

cấu cầu sao cho phù hợp với các m ục tiêu  của dự án.

Bảng 1.1. Phạm vi chiều dài nhịp kinh tế được áp dụng trong các hệ thống cầu [9|

Hệ thống cầu Nhịp kinh tế (m)

Cầu dầm nhịp đơn giản đến 30

Cầu dầm liên tục có chiều cao không thay đổi đến 120

Cầu dầm liên tục có biên dưới gãy khúc hoặc cong 50 - 200

Cầu dầm khung 40 - 200

Cầu dầm hộp liên tục 100 -2 5 0

Cầu dàn đơn giàn 3 0 - 1 5 0

Cầu dàn liên tục 1 5 0 -4 0 0

Cầu dàr. mút thừa 250 - 550

Cầu vòm 200 - 500

Cầu dây văng 250 - 600

Cầu treo dây võng 350 - 1300

1.2.1. Cầu dầm

Đ ư ợ c sử dụng phổ b iến  nhất trước đây và  đến nay vẫn còn  được áp dụng. Đặc diêm  

chung của cầu dầm là:
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- D ưới tác dụng của tài trọng thẳng đứng, áp lực lên m ổ và  trụ chỉ tồn tại thành phần

thẳng đứng, nên kích thước m ổ trụ tương đối nhỏ so vớ i cầu vòm , khung...

- Cấu tạo khá đơn giản, dễ tiêu chuẩn hoá và định hình hoá kết cấu nên có  thể sản 

xuất hàng loạt trong nhà m áy vì vậy giảm được chi phí sản xuất.

- Thi cô n g  tương đối đơn giản, tiến độ thi côn g  nhanh.

- N h ư ng cầu dầm thường tốn vật liệu hơn so với các loại cầu khác như cầu dàn,

khung, vòm , treo, liên h ợ p ... nhất là khi ch iều  dài nhịp lớn.

- Cầu dầm  thép liên tục có  thể đạt nhịp 200 -300m .

- T hường áp dụng cho các cầu nhịp nhỏ và vừa, phạm  v i áp dụng có  hiệu qua (xem  

bảng 1 . 1 ).

- Cầu dầm  thép có  thể làm theo sơ  đồ dầm đơn giản, liên  tục hoặc mút thừa (xem  

hình 1.17).

a) Cầu dầm đơn giản

b) Cẩu dắm liên tục

c) Cầu dầm mút thừa

Hình ỉ. 17. Cúc sơ đồ cầu dầm thép

1.2.1.1. Cầu dầm đơn giản

ưu  điềm:

- K hông phát sinh nội lực phụ do lún lệch của m ố trụ cầu, do thay đổi nhiệt độ...

- Kết cấu đơn giản, dễ định hình hoá, tiêu chuẩn hoá có thể sản xuất hàng loạt trong  

nhà m áy vì vậy giảm  được chi phí sản xuất.

- Hư hỏng cục bộ không ảnh hường đến toàn cầu.

Nhược điếm:

- Kêt câu nặng nề và tốn thép hơn so vớ i cầu dầm liên tục và mút thừa.

- Kêt câu trụ lớn hơn so với cầu liên tục và mút thừa do trụ phải dở hai hàng gối lệch tâm.

- Đ ường đàn hồi không licn tục nên xe chạy qua cầu không êm  thuận.
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Phạm vi áp dụng:

- Tốt nhất nên áp dụng khi nhịp dưới 30m , có  thể đạt nhịp 50m .

- Á p dụng cho m ọi loại địa chất, nhưng thường dùng nhiều trong điều kiện địa  

chất yếu.

1.2.1.2. Cầu dầm liên tục: N gược lại so với cầu dầm đơn giản, nó có đặc điểm  như sau:

ư u  điêm:
- Ket cấu thanh m ảnh, gọn  nhẹ và tiết kiệm  thép hơn so với cầu dầm  đơn giản.

- K ết cấu trụ nhỏ hơn so vớ i cầu dầm  đơn giản do trụ chỉ dỡ m ột hàng gối đúng tàm.

- Đ ư ờng đàn hồi liên tục nên xe chạy qua cầu rất êm  thuận.

- v ề  phương diện thi công: có  thể áp dụng cô n g  nghệ thi công  tiến tiến như công  

nghệ lắp hẫng từng m ôđul nên có thể xây dựng được cầu vượt nhịp lớn hơn cầu dâm  

đơn giản.

Nhược điêm:

- Phát sinh nội lực phụ do lún lệch của m ố trụ cầu, thay đổi nhiệt độ, điều chính nội lự c ...

- V ới cầu có  b iên  thay đổi thì kết cấu phức tạp, khó định hình hoá và tiêu chuấn hoá

hơn cầu đơn giản nên chi phí sản xuất và xây  lắp hơi cao,

- Hư hỏng cục bộ ảnh hưởng đến toàn cầu.

Phạm vi áp dụng:

- Có thế áp dụng cho nhịp 30-300m, phạm vi áp dụng có hiệu quà (xem bảng 1.1).

- Á p dụng phù hợp nhất cho vùng có địa chất tốt.

- Có thể áp dụng ở  vùng có  địa chất không được tốt nhung phải sử dụng m óng sâu dề
hạn chế độ lún của m ố trụ.

1.2.1.3. Cầu dầm m út thừa: v ề  cơ  bản khắc phục được những nhược điểm  của cầu dầm  
đơn giản và liên tục, phát huy được ưu điểm  của hai hệ trên và nó có đặc điểm  như sau:

Ưu điểm:
- K et cấu thanh m ảnh, gọn  nhẹ và tiết k iệm  thép hơn so vớ i cầu dầm đơn giản.

- Ket cấu trụ  nhỏ hơn so với cầu dầm đơn giản do trụ chỉ dỡ một hàng gối đúng tâm.

- K hông phát sinh nội lực phụ do lún lệch của m ố trụ cầu, do thay đổi nhiệt đ ộ . ..

- Hư hỏng cục bộ của nhịp đeo không ảnh hưởng đến toàn cầu.

- v ề  phương d iện  thí công: có  thể áp dụng côn g  nghệ thi côn g  tiến  tiến như công  

nghệ lắp hẫng từng m ôđul nên có thể xây dựng được cầu vượt nhịp lớn hơn cầu dầm  

đơn giản.

Nhược điêm:

- Đ ư ờ ng đàn hồi không liên  tục, đặc biệt bị gãy khúc tại vị trí nối tiếp giữa dầm đeo  

và dầm chính gây xung kích lớn khi xe qua cầu. Đ ây cũng là nhược điểm  lớn nhất cùa 

cầu dầm  m út thừa, nó làm giảm  khả năng ứng dụng trên các tuyến đường cấp cao và  

đường cao tốc.

14



- V ớ i cầu  có  b iên  thav đổi thì kết cấu phức tạp, khó định hình hoá và tiêu  chuân hoá  

hơn cầu đơn giản nên  chi phí sản xuất hơi cao.

- Hư h ỏn g  cục bộ của dầm chính ảnh hưởng đến toàn c ầ u ,

Phạm vi áp dụng:

- C ó thể áp dụng cho nhịp 50-200m , phù hợp với m ọi loại địa chất,

- Hạn ch ế  sử  dụng trên các tuyến đường cấp cao và  đường cao tốc.

1.2.2. Cầu dàn

a) Dàn VVarren đi dưới b) Dàn VVarren có thanh đứng i /

c) Dàn Warren đi trên \ Ị  d) Dàn Patt đi trèn [

1 e) Dàn Pratt đi dưới t f) Dàn K đi dưới

\ \ / Í 7 l
\ |  g) Dàn Parker đi dưới h) Dàn Hawe đi dưới

i) Dàn Warren kép Ịỵ  \ Ị j) Dàn Baltimore đi dưới ' V

T k) Cầu dàn liên tục đi dưới 
biên song song

biên dong

Hình 1.18. Cúc sơ đồ câu dàn thép
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Thường được sử  dụng khi vượt nhịp lớn hơn so vớ i cầu dầm. c ầ u  dàn thép tiết kiệm  

vật liệu hơn cầu dầm vì các thanh chịu lực dọc là chủ yếu, biểu đồ ứng suất phân bố đều  

trên toàn tiết diện nên tận dụng tối đa khả năng làm v iệc  cùa vật liệu. Đặc biệt trục các  

thanh dàn năm cách  xa trục trung hoà của hệ nên tăng khả năng chịu lực cùa cả  hệ thông  

lên gấp nhiều lần so với cầu dầm  có  cùng trọng lượng.

- C ũng như cầu dầm , cầu dàn chỉ truyền áp lực đứng lên m ố và trụ, nên kích thước 

của m ố trụ tương đối nhò.

- D ễ tiêu chuẩn hoá và định hình hoá cho toàn bộ kết cấu cũng như cho từng phùn tố 

kết cấu nên có  thể sản xuất hàng loạt trong nhà m áy rồi m ang ra lấp ráp tại côn g  trường 

vì vậy giảm  được chi phí.

- Thi côn g  khá thuận lợ i, do các phân tố kết cấu có  kích thước và trọng lượng không  

lớn nên chỉ cần thiết bị cẩu lắp nhỏ gọn song thời gian  kéo dài do phải lắp ráp nhiều chi 

tiết hon cầu dầm.

- M ặt cầu có  thể bố trí đi trên (xem  hình 1 .18 .c ,d ), đi dưới (xem  hình 1 .18 .a ,b ,e ,f...)  

hoặc đi giữa.

- C ũng như cầu dầm , có  thế làm  cầu dàn đon giản, liên tục, m út thừa, về đặc điểm  

cúa các sơ  đồ này tương tự như đã trình bày trong phần cầu dầm  nhưng có phạm  vi áp 

dụng lớn hơn. Phạm  vi áp dụng có  hiệu quá (xem  bảng 1.1)

- C hiều dài nhịp áp dụng khá phố biến 6 0 -1 5 0 m , có  thế đạt nhịp 550m .

- Điển hình là các cầu Forth (18% ) của Scottland l = 521 m, cầu Quebec (1917) cúa 
Canada / =  549m , cầu M inato-O hashi của Nhật /  =  51 Om.

1.2.3. Cầu vòm
/ Thanh treo

Vòm chủ Đường xe chạy dưới

T 7

r—  Đường xe chạy trên Thanh chống

//... Đường xe chạy giữa —  Thanh treo

Hình 1.19. Các sơ đồ câu 
vòm thép
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Trước k ia  thường dùng để vượt nhịp lớn , ngày nay áp dụng phổ biến vòm  ống thép 

nhồi bê tông.

Đ ặc đ iểm  của cầu vòm  là có lực đẩy ngang do đó m ố trụ thường có k ích  thước lớn.

Ở những nơi địa hinh, địa chất thích hợp thì cầu vòm  rất kinh tế, thường làm cầu bấc 

qua khe, qua suối có địa chất hai hên đều tốt.

C ầu vòm  khó định hình hoá và tiêu chuẩn hoá kích thước. Thường làm cầu vòm  1, 2 

hoặc 3 khớp. M ặt cầu có thể đi trên, đi dưới, đi giữa (xem  hình 1.19). Á p dụng hiệu quả 

với nhịp 2 0 0 -5 0 0 m .

Các cầu vòm  thép dài nhất về nhịp là cầu v ịn h  Svdney (1 9 3 1 ) của Australia  

/ = 503m . Cầu B ayonne (1931 ) của M ỹ / =  504m . c ầ u  F ayettev ille  (1 9 7 7 ) của W est 

v ir g in ia  M ỹ  l = 518m .

1.2.4. Cầu khung

Cầu khung thường là hệ siêu tĩnh nên hầu như không được sử dụng trong điều kiện  

địa chất xấu. K hi vượt nhịp lớn các chỉ tiêu  kinh tế và  kỹ thuật không có  gì ưu v iệt so  

vớ i các loại cầu khác nên loại cầu này ít được áp dụng. Tuy nhiên, cầu khung có  độ  

cứ ng lớn vớ i kết cấu thanh mảnh, kiểu dáng kiến trúc đẹp hơn so vớ i cầu dầm nên có  

thể áp dụng cho m ột số cầu vưựt qua đường giao thông hoặc cầu vượt qua các khe sâu  

có  địa hình d ốc, địa chất ổn định.

Đ ố i vớ i cầu ô tô có  áp dụng hệ liên họp  khung dầm  có  kết hợp điều chỉnh ứng suất 

đạt hiệu quả kinh tế tốt và có  thề vượt nhịp tới 200m  hoặc hơn. C hiều dài nhịp áp dụng  

hiệu  quà (xem  bảng 1 . 1 ).

I

I

12223  ̂ E Z 2
b) Cầu khung có trụ thẳng

Hình 1.20. Sơ  đồ cầu khung thép

1.2.5. Cầu treo và cầu dây văng

Thực chất đây cũng là m ột dạng liên hợp giữa dầm và dây, dầm  cứng ngoài các điểm  

tựa trên gố i còn được các dây treo đỡ nên dầm trở nên rất thanh m ảnh và có  trọng lượng  

rất bé. Cầu treo có các chỉ tiêu  kinh tế cao nhất, chi phí vật liệu  thấp nhất trong các 

loại cầu.

khung có trụ xiên
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Cầu treo có  dây cáp chủ hình parabon hay còn  gọi là cầu treo dây võn g  thường áp  

dụng khi vượt nhịp lớn và rất lớn tới hàng ngàn m ét. N hư ợc điểm  chính của loại cầu này  

là độ cứng bé, chi phí xây dựng m ổ neo thường rất lớn. Tuy nhiên ớ  những nơi có địa  

hình và địa chất thích hợp thì loại cầu này rất kinh tế.

Tháp cấu

c ầ u  treo dây võng: (xem hình 1.21)

Hình 1.21. Sơ đô câu treo dây võng (Parabon)

Ket cấu chịu lực chính của cầu treo là các dây chỉ chịu  kéo nên thường làm bằng thép 

có  cường độ rất cao (1 8 0 0 -2 0 0 0 M P a), vì vậy hiệu quả kinh tế rất lớn.

Cầu treo dây võn g  có thể vượt được nhịp 1900m  hoặc hơn, kinh tế vớ i nhịp 

35 0 -1 3 0 0 m .

M ột số cầu rất nổi tiếng trong nửa thế kỷ 20  về  trước: G olden  gate (12S 0m ) năm 

1937 ở  M ỹ, những thập kỹ gần đây: H um ber (1 9 8 1 ) ờ  A nh / = 1410 m , Great B elt East 

(1 9 9 7 ) Đ an M ạch / =  1624m , A kash i-K aikyo (1 9 9 8 ) N hật / =  1991m  .

Cầu dây văng: (xem  hình 1 .2 2 )

Cầu dây văng có  độ cứng lớn hơn cầu treo dâv võng, có  khả năng vượt nhịp rất lớn  

tới hàng ngàn m ét m à không cần m ố neo nên chi phí xây  dựng khá rẻ, trong nhiêu  

trường hợp còn kinh tế hơn cả cầu treo dây võng.

Trong kết cấu chịu lực chính của cầu dây văng bao gồm  các dây chỉ chịu kéo nên thường 

làm bằng thép có cường độ rất cao (1 800-2000M P a), vì vậy hiệu quả kinh tế rất lớn,

Các dây treo x iên  có tác dụng như gối tựa đàn hồi đỡ  các dầm cứ ng v ì vậy  cầu dây 

văng vượt được nhịp rất lớn. c ầ u  dây văng có  thể vượt được nhịp 900m  hoặc hơn, kinh 

tế vớ i nhịp 2 50 -600m .
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c ầ u  dây văng xuất hiện từ nửa sau thể kỷ 20  và ngàv nay được sử dụng rất phổ biến. 
D ưới đ â y  là m ột số cầu rất nổi tiếng:

Tatara (1999 ) ở  Nhật /  = 890  m.

N orm andie (1 9 9 5 ) ở Pháp / =  856  m.

Q in gữ iou  M irýiang (1 9 9 6 ) ở Trung Q uốc / =  605m .

ơ  n ư ớ c ta có câu Băc M ỹ Thuận đã đưa vào sừ dụng vào năm  2 0 0 0 , /  =  350m .

Cầu B ãi Cháy 4 3 5m m ột mặt phang dây

Cầu Cần Thơ 500m .

1.2.6. Cầu hệ liên hợp

Cầu bệ liên họp là sự kết hợp hai hay nhiều hệ đơn giản hợp lại vớ i nhau, c ầ u  loại 
này  th ư ờ ng là hệ siêu tĩnh nên thường được điều chỉnh hoặc tạo nội lực trước ngược dấu 
với nội lực do tải trọng ngoài gây ra vì vậy tận dụng triệt để khả năng làm  v iệc  của  
nhiều loạ i vật liệu  trong cùng m ột hệ. Trong cầu thép thường áp dụng hệ dầm  cứ ng vòm  
d ẻo , dầm  cứng có  biên phụ đỡ d ư ớ i...(x e m  hình 1.23).

Cầu hệ liên họp có thế áp dụng cho cầu xây m ới hoặc g ia  cố  để tăng khả năng chịu  
lực của cầu cũ. Loại cầu này có thể đạt tới nhịp 150 -200m  hoặc hơn.

N g à y  nay cầu hệ liên hợp dầm  +  vòm  ống thép nhồi bê tông + thanh căng được áp 
dụng k h á  phổ biến. Loại cầu này có  lợi thế là thi côn g  khá đơn giản và nhanh chóng  lại 
có  k iểu  dáng kiến trúc đẹp nên được áp dụng nhiều ở  các khu đô thị, khu du l ịc h . ..

C âu hệ liên hợp thường là hệ siêu  tĩnh nên dễ phát sinh nội lực phụ do thay đổi nhiệt 
độ, lún lệch của m o trụ ... vì vậy cần phân tích kỹ các yếu  tố ảnh hưởng thứ cấp đến hệ 
trong qu á  trình khai thác.

Vòm + Thanh căng

Hình 1.23. Sơ  đồ cầu hệ liên hợp  

1.3. IA A CHON PHƯƠNG ÁN KẾT CÂU

V iệ c  lựa chọn m ột hệ thống kết cấu thích họp  và v iệc  xác lập các đặc điểm  chủ yếu  

có tính quyết định đến sự  thành côn g  bất kỳ dự án cầu nào. V iệc  lựa chọn phương án
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thường được thực hiện ngay từ bước lập dự án khả thi hay ở giai đoạn thiết kế sơ  bộ khi 

m à m ột số  lượng lựa ch ọn  về hệ kết cấu được ngh iên  cứu và  tính toán. V ì vậy, thật là 

cần thiết để đưa ra đầy đủ các yêu  cầu ở  giai đoạn này để lựa chọn được hệ kết cấu thích  

hợp nhất.

1.3.1. Các tiêu chuẫn đánh giá

Các tiêu chuẩn đánh g iá  có  thể được chia thành hai loại riêng biệt, cụ thê là “tiêu  

chuẩn cứ n g” và “tiêu  chuẩn m ềm ”. T iêu  chuẩn cứng không thể được thỏa hiệp trong bất 

kỳ tình huống nào như độ an toàn, sử  dụng, chức năng, tĩnh không, ch iều  cao cho phép  

kết cấu, các ưu tiên đặc biệt, . . .  M ặt khác, tiêu  chuẩn m ềm  là tiêu  chuẩn m ở có  thể thỏa  

hiệp  như g iá  thành, m ỹ học, khả năng thi công, tuổi thọ, . . .  V ì tiêu  chuẩn cứng cần phải 

đạt tới nên v iệc  đánh g iá  so sánh nói chung được thực hiện chỉ dựa trên tiêu chuân m êm . 

M ột số tiêu chí thường hay sử  dụng để đánh giá các hệ thống kết cấu khác nhau là:

+ G iá thành.

+ M ỹ học.

+ T iến  độ và khả năng thi công.

+  Tác động m ôi trường.

+  D u y  tu, bảo d ư ỡ n g ...

ĩ .3.1.1. Giá thành

T ôn g giá thành xây dựng cùa m ột công  trình càu bao gồm  g iá  thành của kết câu nhịp, 

kết cấu hạ bộ và nền m óng. Các yếu  tố cơ  bản để xác định g iá  thành là ch iều  dài nhịp, 

số  lượng trụ cầu và  loại m óng. Đ ịa  hình nơi xây dựng, tĩnh không thông thuyền và điều  

kiện địa chất ảnh hưởng nhiều đến v ị trí đặt trụ và m ố; từ đó, xác định số lượng trụ, loại 

m ón g và ch iều  dài nhịp. N hữ ng yếu  tố khác ảnh hưởng đến g iá  thành là phương pháp  

chế tạo và xây lắp. Phương pháp chế tạo phụ thuộc chủ yếu  vào  phương tiện sẵn có  của 

nhà thầu. N ếu  có  thiết bị h iện đại, dụng cụ và m áy m óc th ích  hợp, và có  đủ kinh  

nghiệm , nhà thầu rất có  thể đưa ra giá thành hợp lý nằm  trong giá thành tính toán. Vì 

vậy, để tạo ra các sản phẩm  đạt yêu  cầu chất lượng và số lượng, cần thiết nhà thâu phải 

có c ơ  sở  hạ tầng về  con  người, m áy m óc và năng lực tài chính. N eu  không thì dự án rất 

có thể bị trì hoãn và  tăng giá thành. C ũng như vậy, phương pháp xây lắp có  thể ảnh 

hưởng đến thiết kế và  g iá  thành. V ì vậy , nhà thiết kế cần phải xem  xét các khía cạnh này  

trong quá trình thiết kế và  có  giá thành họp lý.

Phương pháp cổ điển để đánh giá tài chính của dự án cầu là dựa vào chi phí ban đầu 

của các hệ kết cấu khác nhau có  quan tâm đến chi phí do bảo dưỡng trong tương lai. 

T u y nhiên, v iệc  đánh g iá  cần phải dựa trên m ột nền tảng họp lý. Đ ó là xem  xét đến các 

ảnh hưởng lâu dài đối với các sự lựa chọn khác nhau. Phương pháp “Giá thành theo tuổi 
thọ” (L ife C ycle  C osting-L C C ) có thể đáp ứng vấn đề này. Triết lý của LCC là không  

chỉ chi phí ban đầu, m à còn  tất cả chi phí bảo dưỡng tương lai phải gánh chịu trong suốt
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tuổi thọ kết cầu nhịp, V ì vậy, trong m ôi trường xâm  thực, cầu thép có  sử dụng thép  

ch ố n g  rỉ có  thể ban đầu có  g iá  thành cao hơn m ột phương án khác dùng thép thường, 

như ng không phải yêu câu sơn trong quá trình sử  dụng, và vì vậy, nó có thê chứng tỏ 

kinh tế hơn khi tính theo LCC.

C ác chí phí trong tương lai được tính về g iá  trị h iện  tại (present value - PV ). G iá trị 

hiện  tại này có  thể được tính từ côn g  thức sau đây ờ  dạng đơn giản nhất:

P V = — —  (1 .1 )
( l  +  r )‘

trong đó: c  - chi phí tương lai tính theo đơn giá h iện tại; 

r - tỷ suất quy đ ổ i về h iện tại;

t - thời gian tính bằng năm khi chi phí tương lai phải trả.

G iá  trị h iện  tại của các chi phí bảo dưỡng cộn g  với ch i phí ban đầu sẽ được g iá  trị 

hiện  tại thực của m ột phương án cầu. Các phương án khác cũng được tính tương tự và 

từ đó, các phương án được so sánh về giá thành của chúng.

LCC liên  quan đến bốn  tham số như chi phí ban đầu, chi phí tương lai, tuổi thọ dự  

đoán của cô n g  trình, và  tỷ suất quy đổi. Trong khi các chi phí ban đầu được tính toán 

m ột cách chính xác thì có  m ột số lo ngại về  tính chính xác trong v iệc  dự báo các tham  

số khác. M ặc dù các khó khăn được biết này thay đổi theo các m ức độ khác nhau, 

nhưng có m ột đ iều  chắc chắn rằng phương pháp có  thế được sử  dụng như ỉà m ột công  

cụ định tính rất hữu ích. N gư ờ i thiết kế cần có  các dữ liệu  tin cậy như dữ liệu  về chi phí 

bảo dưỡng, và tuổi thọ của từng phương án cũng như tỷ suất quy đổi thích hợp.

1.3.1.2. Mỹ học
T h ông thường côn g  trình cầu, được xây dựng ở vùng  ngoại ô hoặc trong thành phố, 

]à kết cấu n ổ i bật có  thể nhìn thấy và thường chi phổi cành quan xung quanh. Vì vậy, nó  

đế lại dấu ấn của m ột v ù n g  đối vớ i nhiều người đi lại hàng ngày trên đường ô tô hoặc  

đư ờng sắt. V ì vậy , khi lựa chọn kết cấu, v iệc  xem  xét về m ỹ học có vai trò quan trọng. 

N g ư ờ i Pháp gọ i côn g  trình cầu là tác phẩm  nghệ thuật.

M ỹ học là vấn đề v ề  cảm  giác và khiếu thẫm  m ỹ và  liên  quan nhiều đến suy nghĩ chủ  

quan (phán đoán) hơn là khách quan (lý  luận). Mặt khác, người kỹ sư thường khai thác 

phương pháp lý luận ưu thế để thiết kế và thường có  khuvnh hướng trở nên không nhạy 

cảm  vớ i phương pháp phán đoán m à cần thiết cho v iệc  đánh g iá  m ột cách có ý nghĩa về  

các khía cạnh m ỹ học, T uy nhiên, điều này khôn g thể nói rằng tất cả kỹ sư  đều không  

nhạy cảm  vớ i m ỹ học. Đ ã  có  nhiều công  trình cầu thiết kế nổi bật bởi các kỹ sư xuất 

sắc, người đã “trang trí ch o  bề mặt trái đất” . M ột vài thông số đối vớ i m ỹ học trong kết 

cấu sẽ được trình bày dưới đây.

1,3.1.2.1. Hài hòa với môi trường

M ột côn g  trình cầu cần phải hài hòa vớ i m ôi trường của nó và nâng cao giá trị của nó 

hơn là làm tổn thương nó như m ột người xâm  phạm . Đ iều  đó có  thể đạt đến m ột cách
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tốt nhất đối vớ i m ột kết cấu cầu khi các đường nét cua kết cấu cầu hợp nhất với cánh  

quan xu n g  quanh hoặc phon g cảnh đô thị.

1.3.1.2.2. Tính cân xứng

Cầu được nhin từ nhiều góc độ khác nhau, từ khoáng cách khác nhau và tại các thời 

điểm  khác nhau như ngày hay đêm . Bời vậy. trong không gian ba ch iều , các tỷ lệ vàng  

và cân đối m ang đến cảm  giác cân bàng đóng vai trò quan trọng tạo ra sự  tao nhã cùa  

kết cấu. Các tỷ lệ vàng cũ n g  cần thiết cho các kích thước tương đối của các bộ phận 

khác nhau trong cầu. V ì vậy, trong cầu liên tục, chiều dài toàn bộ kết cấu nhịp phải có tỷ 

lệ vàng giữa chiều cao trụ cầu và khoảng cách giữa chúng. Cũng phải có  tỷ lệ vàng giữa 

chiều  cao dầm và ch iều  dài nhịp, giữa mũi tên võng và chiều dài nhịp cầu treo, và giữa 

chiều  cao và chiều dài nhịp của cầu vòm . D o đó, công trình cầu không chỉ thích hợp về  

chức năng, độ an toàn về  kết cấu và tính cạnh tranh về kinh tế mà cần phải hợp lý về tỷ lệ.

1.3.1.2.3. Tính gọn gàng

Sự rối rắm không thể dẫn đến cái đẹp. V ì vậy, tính gọn gàng cần phải áp dụng cho  

kết cấu cầu. T ính đối xứ n g  là m ột tiêu chí đã được minh chứng lâu đời và được áp dụng  

ch o  những nơi có  thể. V iệc  lựa chọn m ột hệ đồng nhat cho toàn bộ cầu là m ột v í dụ tôt 

v ề  tính gọn  gàng. Sự pha trộn các hệ thống khác nhau, như dạng vòm  trong cầu treo, có  

thể gây ra sự rối rắm. T ư ơ n g tự, có quá nhiều chiều trong cùng chiều  dài nhịp có thể gây  

ra sự lộn xộn. Hơn nữa, các bộ phận khác nhau trong kết cấu cần được liên kết bằng các 

hình thức phang và cần nên tránh v iệc  quá nhiều hộ phận chìa ra hoặc các m ép cạnh. 

T u y nhiên , v iệc  gọn  gàng quá m ức có  thể m ang đến sự buồn tẻ và không rõ ràng. Thỉnh  

thoảng sự  xâm  hại đến tính gọn gàng bàng cách đua ra các tiêu chí thiết kế khác trong 

m ột số trường hợp có  thể đạt đến tính m ỹ học công trình.

1.3.1.2.4. Màu sắc

V iệc  lựa chọn màu sắc cho cầu là rất quan trọng về mỹ học. M ột vài m àu sắc như  

m àu xám -xanh  lá cây, m àu đồng-xanh lá cây, màu xanh da trời làm cho kết cấu pha trộn 

vớ i m ôi trường. M ặt khác, m ột số màu làm nhấn mạnh cho chính kết cấu, chẳng hạn 

m àu đỏ cầu G olden  G ate ở  San Francisco. Trong mọi trường hợp, màu sắc phải lôi cuốn  

và  làm hấp dẫn người xem .

1.3.1.2.5. Hình dáng mạnh mẽ

V ớ i sự  tiến bộ trong kỹ thuật và tính toán kết cấu đã khuyến khích v iệc  đưa ra két 

cấu thanh m ảnh hơn trong thiết kế cầu. Tuy nhiên, một kết cấu quá thanh m ảnh tạo ra 

hình dáng yếu ớt đối vớ i người quan sát. K et cấu đúnu ra phải truyền đạt cảm  giác tin 

cậy cho người quan sát. Ở đây ta phải hiểu rằng một cây cầu được xây dựng chủ yếu  

ch o  ngư ời sử  dụng và người sử  dụng cảm thấy an toàn. Vì vậy, kết cấu không chỉ cần đủ 

cư ờ ng độ và ổn định m à còn đem  đến hình dáng mạnh mẽ. V à tiêu ch í này thông  

thường trở thành m ột yêu  cầu về  m ỹ học.
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13.1.3. Tiến độ và khả năng thi công
Tiên độ và khả năng thi côn g  là các yêu câu quan trọng cho v iệc  lựa chọn  bât kỳ hệ 

kết cấu nào. T hời gian thực hiện dự án cầu có  ảnh hưởng gián  tiếp đến tổng giá thành. 

D o vậy, m ột hệ kết cấu với các bộ phận được chế tạo trước, m à có  thể lắp ráp nhanh và  

không có bất kỳ vấn đề nào, sẽ  cho m ột thời hạn thi côn g  xác định hon là m ột hệ kết cấu  

với phương pháp thi công  chậm  và phức tạp.

13.1.4. Tác động môi trường

Tác đ ộn g  m ôi trường có m ột vai trò quan trọng trong v iệc  lựa chọn hệ kêt câu. Các 

nghiên cứu cần phải đươc thực h iện  để nhận ra các ảnh hường tiềm  tàng m à kết câu đem  

đến cho m ôi trường xung quanh. Các đánh giá m ôi trường có  thể ngăn ngưa v iệc  sử  

dụng m ột số  loại kết cấu và cho phép dùng các loại kết cấu khác. C hẳng hạn, tình trạng 

thủy văn ở  nơi xây  dựng cầu có  thể cho phép lựa chọn nhịp lớn hơn hoặc hỉnh dáng  

m óng và  trụ cầu làm  cản trở dòng nước ít nhất.

Bất kỳ nơi nào m à bê tông được sừ dụng tại công  trường cũ n g  có  bất lợi tác động đến  

m ôi trường. Trái lại, v iệc  lựa chọn  thép có  thể tác động đến m ôi trường ít hơn. H ơn nữa, 

cầu thép nhẹ hơn so với cầu bê tông. Sự khác nhau này sẽ  làm  giám  đi k ích  thước kết 

cấu nhịp và m óng cũng đồng nghĩa với v iệc  giảm  tác động của nó đến m ôi trường.

1.3.1.5. Duy tu bảo dưỡng
Một hệ kết cấu dễ duy tu bảo dưỡng được xem  tốt hơn so  với kết cấu m à duy tu bảo 

duchg khó hơn. Vì vậy, m ực độ khó dề về v iệc  duy tu bảo dư ỡng là m ột ch ỉ tiêu quan 

trọng trong v iệc  lựa chọn hệ kết cấu cầu.

1.3.2. Các phưoìig pháp đánh giá

Đánh g iá  các hệ kết cấu khác nhau bằng nhiều phương pháp. T uy nhiên , trong tài liệu  

này hai phương pháp sẽ trình bày là phương pháp hội tụ và  phương pháp ch o  điểm .

1.3.2.1. Phương pháp hội tụ

Theo phương pháp này, m ột hệ kết cấu được xem  là m ột dữ liệu, và  các hệ kết cấu  

khác được đánh g iá  theo dữ liệu  này. M ồi hệ được cho m ột g iá  trị tương đối theo từng  

tiêu ch í đánh giá:

•  '+' khi thỏa mãn hơn dữ liệu;

•  khi ít thỏa mãn hơn dữ  liệu;

•  'S' khi có  giá trị bằng dữ liệu.

Phương pháp này được m ô tả dưới dạng m ột ví dụ. V í dụ này có  sáu hệ kết cấu cần 

phả: đánh giá lựa chọn. Bảng 1.2 thể hiện giá thành dự toán cho từng hệ kết cấu. Trong  

khi g iá  thành x â y  dựng biếu thị vốn  đầu tư cho từng hệ thống  thì g iá  thành bảo dưỡng  

định k ỳ  trong tương lai vớ i m ột thời gian đã định được tính toán và thể h iện  bằng g iá  trị 

hiện tại PV  ch o  từng hệ riêng biệt. Trong bảng này, ta thấy rằng vốn đầu tư cho hệ kết
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cấu 3 là thấp nhất, tiếp  theo là hệ 1. T u y  nhiên, g iá  trị hiện tại PV  v ề  ch i phí bảo duỡĩig  

đối vớ i hệ 1 là thấp hơn nhiều đối vớ i hệ 3.

Bảng 1.2 Giá thành của các hệ kết cấu khác nhau (Đơn vị: tỷ VNĐ)

Chi tiết
Các hệ kết cấu

1 2 3 4 5 6

Giá thành xây dựng 130,5 134,1 128,7 142,2 143,1 143.6

Giá thành bảo dưỡng 9,0 17,1 17,1 16,2 17,1 18,0

B ây  g iờ , chuyển  chú ý sang bảng 1.3. ta thấy ràng hệ 3 được ch ọn  m ột cách tùy ý

như là dữ liệu  và  được đánh dấu ‘D ’ ch o  từng tiêu chí. Các g iá  trị tương đối hoặc

'S') được ghi nhận cho từng tiêu ch í đối với m ỗi hệ kết cấu.

Bảng 1.3. Đ ánh giá theo phương pháp hội tụ

Tiêu chí
Các hệ kết cấu

1 2 3 4 5 6

1. Giá thành:

a. Giá thành xây dựng - - D - - -

b. Giá thành bảo dưỡng + s D - - s

2. Mỹ học:

a. Tính hài hòa - + D + + -

b. Tính cân xứng + s D s s s
c. Tính gọn gàng - + D s s s
d. Màu sắc s s D s s s
e. Hình dáng mạnh mẽ s s D s s s

3. Tiến độ và khả năng thi công + - D - - -

4. Tác động môi trường + - D - + +

5. Duy tu bảo dưỡng + - D - - -

Tóm tắt:

T ổ n g ‘S” 2 4 0 4 5 4

T ổ n g ‘+ ’ 5 2 0 1 2 1

5Tổng 3 4 0 5 3

Theo phương pháp hội tụ, nếu m ột hệ kết cấu nào đó nổi bật hon hệ kết cấu đã chọn  

làm  dữ liệu  thì v iệc  đánh giá  sẽ  phải lặp lại khi xem  hệ kết cấu nồi bật hơn đó làm dừ  

liệu. N eu  m ột tiêu ch í nào đó chỉ có  ‘S ’ đối vớ i m ọi hệ kết cấu thì tiêu  ch í đó không cần  

phải đưa vào để đánh giá. Tương tự, m ột hệ m à không có  bất kỳ dấu '+' nào và có  ít nhất 

m ột dấu có thể bị loại bò khỏi v iệc  đánh giá. M ột cách ỉý tường, khi không có dấu '+' 
ở  các tiêu  chí thì đương nhiên rằng hệ kết cấu làm dữ liệu  là phương án được lựa chọn.
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T u y nhiên, trường hợp này thật khó m à đạt được. V ì vậy, trong trường họp xuất hiện  

m ột vài dấu hai nguyên  tắc có  thể được sử  dụng đế quyết định về  lựa chọn là hoặc  

c ố  gắng cải th iện các g iá  trị của tùng hệ kết cấu m à có dấu ở  các tiêu  chí. N ói m ột 

c á ch  khác, v iệc  th iết kế phải thay đổi để các dấu thành dấu hoặc các ưu điểm  và  

nhược điểm  phải được xem  xét đối với m ồi tiêu chí cho các hệ kết cấu khác nhau và  

m ột quyết định cu ối cùng phải đạt được.

Á p dụng v í dụ đã được m ô tả ở  bảng 1.3, hệ 1 rõ ràng nổi bật hơn dữ liệu  (hệ 3), và  

v ì vậy, m ột bảng đánh g iá  sẽ được lập khi lấy hệ 3 làm dữ liệu  và điều này được thê 

h iện  ở  bảng 1.4. Chú ý rằng các tiêu chí 2d và 2 e  đã bị xóa  trong bảng này vi các tiêu  

ch í này có  ‘S ’ ở  m ỗi hệ kết cấu trong bảng 1.3.

Khi xem  xét bàng 1.4, ta chú ý ràng hệ 1 vượt hơn hệ 3 hầu hết các tiêu  ch í, nhưng  

c ó  hai tiêu chí thấp hơn là g iá thành xây dựng ( la )  và m ỹ học (2a và 2c). D ựa vào bảng

1 .2 , ta sẽ chú ý ràng m ặc dù giá thành xây dựng của hệ 1 cao hơn không nhiều giá thành 

hệ 3 nhưng tổng giá thành của hệ 1 nhỏ hơn đáng kể so  vớ i tổng giá thành hệ 3. Chỉ 

khía cạnh này cũng đủ phá vỡ  sự  cân bàng để lựa chọn hệ kết cấu 1 .

Bảng 1.4. Đánh giá lần hai bằng phương pháp hội tụ

Tiêu chí
Các hệ kết cấu

1 2 3 4 5 6

1. Giá thành:

a. Giá thành xây dựng D - + - - -

b. Giá thành bảo dưỡng D - - - - -

2. Mỹ học:

a. Tính hài hòa D + + + + -

b. Tính cân xứng D - - - - -

c. Tính gọn gàng D + + + + +

3. Tiến độ và khả năng thi công D - - - - -

4. Tác động môi trường D - - - - -

5. Duy tu bảo dưỡng D - - - - -

Tóm tắt:

Tồng WS’ 0 0 0 0 0 0

Tồng v+ ’ 0 2 3 2 2 1

Tồng 0 6 5 6 6 7

1.2.2.2. Phương pháp cho điểm

T heo phương pháp này, thay vì dùng các ký hiệu và ‘S \  ta sẽ cho điểm  ứng

v ớ i từng tiêu  chí cho các phương án. M ột cách thông dụng là dùng thang điểm  từ 1 đến
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10  theo nguyên tắc là hệ kết cấu ít thỏa m ãn nhất cho 1 đ iểm , trong khi hệ thỏa m ãn  

nhiều nhất cho 10 điểm . Đ ể nhấn m ạnh các tiêu  ch í không tốt, đôi khi thang đ iêm  

(-2 , - 1 , 0 , + 1 , + 2 ) được xem  xét sử  dụng.

Tầm  quan trọng của m ỗi tiêu ch í có  thể được quan tâm  đến bằng cách  áp dụng “ trọng  

số ” cho từng tiêu chí. Đ iểm  cho từng hệ kết cấu sẽ bàng tổng các tích số giữa trọng số  

và điểm  đã cho ở  từng tiêu chí của hệ đó. Đ iểm  tổng cộn g  của các hệ khác nhau đư ợ c so  

sánh để chọn ra m ột hệ kết cấu phù họp nhất.

V í dụ đã trình bày ở  trên bây g iờ  được đánh g iá  theo phương pháp ch o  điểm  băng  

cách áp dụng thanh điểm  từ -2 đến + 2 . Trọng số  (thang 100) cũng được áp dụng ch o  

m ồi tiêu  chí. B ảng 1.5 thể hiện sự  đánh g iá  bằng phương pháp cho đ iểm . Ta thây ráng  

hệ kết cấu 1 là hệ được lựa chọn cuối cùng.

Bảng 1.5. Đánh giá bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm 
(-2, -1, 0, +1, +2) có trọng số

Tiêu chí
Trọng

sô
Các hệ kết cấu

1 2 3 4 5 6

1. Giá thành:

a. Giá thành xây dựng 30 +1 0 +2 -1 -1 -1

b. Giá thành bào dưỡng 30 +2 -1 -1 -1 -1 -1

2. Mỹ học:

a. Tính hài hòa 3 0 +2 + 1 +2 +2 0

b. Tính cân xứng 3 +2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

c. Tính gọn gàng 3 0 +2 + 1 + 1 + 1 + 1

3. Tiến độ và khả năng thi công 7 +2 0 + 1 -2 -2 -2

4. Tác động môi trưòng 12 +2 -1 0 -1 + 1 + 1

5. Duy tu bảo dưỡng 12 +2 0 + 1 -1 -1 -2

Tồng cộng 100 + 158 -27 +58 -86 -62 -60

T iếp theo ta xem  xét thêm  m ột phương pháp ch o  điểm  trực tiếp dựa trên m ức đ iểm  

tối đa cho phép của từng tiêu chí. M ức điểm  tối đa cho phép này được xác định tư ơn g tự 

như trọng số , nó phụ thuộc vào  m ức độ quan trọng của từng tiêu  chí được đánh giá  

trong dự án. Khi cho đ iểm , phương án thoả m ãn tiêu  chí cao nhất đạt đ iểm  tối đa, 

phương án ít thoả mãn nhất đạt đ iểm  0 , các phương án còn  lại đ iểm  được nội suy g iữ a  

hai phương án có  điểm  tối đa và điểm  0 .

Trở lại vớ i bảng 1.2 và áp dụng cách cho điểm  trực tiếp  ta thu được kết quả như bang

1.6 . Ta thấy rằng hệ kết cấu 1 là hệ cao điểm  nhất và  là hệ được lựa chọn  cu ối cùng.
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Báng 1.6. Đánh giá bàng phưong pháp cho điểm trự c  tiếp dựa trên m ức điếm tố i đa

Tiêu chí
Điêm 
tối đa

Các hệ kết cấu

1 2 3 4 5 6

1. Giá thành:

a. Giá thành xây dựng 30 26 19 30 3 1 0

b. Giá thành bảo dường 30 30 3 3 6 3 0

2. Mỹ học:

a. Tính hài hòa 3 0 3 2 3 3 0

b. Tính cân xứng 3 2 2 2 2 1

c. Tính gọn gàng 3 0 3 2 2 2 2

3. Tiến độ và khả năng thi công 7 7 2 5 0 0 0

4. Tác động môi trường 12 12 3 3 6 2 0

5. Duy tu bảo dưỡng 12 12 2 2 4 2 0

Tổng cộng 100 90 37 49 26 15 4

Lưu ý: K ết quả trình bày trôn các bảng 1.2 đến bảng 1.6 chỉ m ang tính tham  khảo, 

trọng số và đ iểm  tối đa của từng tiêu chí có thể thay đổi tuỳ thuộc vào m ục đích sử  dụng  

của từng dự  án và tầm quan trọng cua từng tiêu chí được đánh giá. V í dụ với dự án nằm  

trong khu đ ô  thị hoặc khu du lịch đòi hỏi m ỹ thuật cao thì các tiêu  chí đánh g iá  trong 

m ục này phải nâng “trọng số” hoặc “điếm  tối da" lén và giảm  “trọng số ” hoặc “điểm  tối 

da” ờ  các m ụ c khác xuống. Khi đó điểm chi tiết và điểm  tổng hợp của từng phương án 

sẽ thay đổi theo.
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C hưong II

VẬT LIỆU THÉP

Thép là m ột hợp kim  của sắt vớ i cacbon  và các thành phần hoá học khác. Trong dó 

m ôt số kim  loại quí h iếm  như đồng, niken, crôm , m olypden , v a n a d i... được đưa vào dê 

làm tăng chất lượng của thép tuỳ theo m ục đích sử  dụng khác nhau. T uy nhiên, một số  

thành phần hoá học không thể tránh được như lưu huỳnh, phốt pho và các á k im  có  hại 

còn  dư trong thép đã làm giảm  chất lượng của thép nên chúng cần được tinh lọc  và loại 

bỏ đến m ức thấp nhất có  thể. Các nhà sản xuất phải chứng nhận các thành phần hóa học 

và tính chất cơ  lý  của thép được sản xuất. N gư ờ i thiết kế thường xem  xét các tính chất 

này và lựa chọn loại thép thích họp để dùng trong côn g  trình cầu sao cho phù hợp.

2.1. CÁC LOẠI THÉP

2.1.1. Phân loại thép

Các tính chất c ơ  học của thép côn g  trinh đ iển  hình được m iêu tả bàng các đường  

con g  quan hệ giữa ứng suất và biến dạng như được thể hiện ở hình 2 .1 . M ỗi đường cong  

thể hiện m ột loại thép và ta thấy rằng chúng có  tính chất khác nhau chỉ trừ biến dạng  

nhỏ khu vự c gần gốc  tọa độ. D ựa vào thành phần hóa học và cách  g ia  côn g  nhiệt, ta có  

bốn loại thép khác nhau là thép cacbon cấp 250 , thép họp kim  thấp cư ờ ng độ cao câp 

3 45 , thép họp  kim  thấp tôi nhúng cấp 485  và  thép hợp kim  tôi nhúng cư ờ n g  độ cao câp 

6 9 0  (xem  hình 2 ,1).
120

- 800

- 600 '03' 
ò_

c
o

'<03D

-200

2 0 -
Hình 2.1. c ác đường cong ímg 

suát - biên dạng điên hình

0 I J f—  I — I r  0
0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24

Biến dạng
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B ản g 2.1 thể hiện m ột vài tính chất cơ  học của bốn loại thép nói trên. N goà i ra, theo  

quy phạm  A ISC , 16 loại thép được chấp nhận sử dụng và các tính chất của chúng được  

thể h iện  ở  bảng 2 .2 .

Bảng 2.1. Tính chất cơ học tối thiểu của thép

Thép
cacbon

Thép hợp kim thấp 
cường độ cao

Thép hợp 
kim thấp 
tôi nhúng

Thép hợp kim tôi 
nhúng cường độ cao

Theo AASHTO
M 270 

cấp 250
M 270 

cấp 345
M 270 cấp 

345W
M 270 cấp 

485W
M 270 cấp 690/690W

ASTM tương 
đương

A709M  
cấp 250

A709M  
cấp 345

A709M  
cấp 345W

A709M  
cấp 485W

A709M  cấp 
690/690W

Cường độ kéo 
min Fu (MPa)

400 450 485 620 760 690

Cường độ chảy 
min Fy (MPa)

250 345 345 485 690 620

Bảng 2.2. Tính chất thép theo AISC

Tên gọi theo ASTM
Ú ng suất chảy tối 

thiểu Fyksi (kN/cm2)
Cường độ kéo đút Fu 

ksi (kN/cm2)
Ghi chú

A36
32 (22) 

36 (25)

58-80 (40-55) Dày trên 200 mm 

Đen 200 mm

A53 cấp B 35 (24) 60 (41,5)

4 2 (2 9 ) 63 (43,5) Dày 40 đến 200 mm

A242 46 (31.5) 67 (46) Dày 20 đến 40 mm

50 (34.5) 70 (48) Đến 20 mm

A441 thôi không sử dụng từ năm 1989, được thay bởi A572

A500 cấp A 33 (22,8) 45 (31) Thép tròn

cấp B 4 2 (2 9 ) 58 (40) -

cấp c 46 (31,7) 62 (42,7) -

A500 cấp A 39 (26,9) 45 (31) Thép hình

cấp B 46 (31,7) 58 (40) -

cấp c 50 (35,5) 62 (42,7) -

A501 36 (25) 58 (40)

A514
9 0 (6 2 )  

100 (69)

100-130 (69-89,5) 

110-130 (76-89,5)

Dày 65 đến 150 mm 

Đen 65 mm

A529 42 (29) 60-85 (41,4-58,6) Dày đến 13 mm
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Bảng 2.2. (tiếp theo)

Tên gọi theo ASTM
ứ n g  suất chảy tối 

thiểu Fyksi (kN/cm 2)
Cường độ kéo đút Fu 

ksi (kN/cm 2)
Cihi chú

A 570 cấp 40 40 (27,5) 55 (38)

cấp 45 45 (31) 60 (41,5)

cấp 50 50 (34,5) 6 5 (4 5 )

A 572 cấp 42 42 (29) 60 (41,5) Dàv đến 150 inm

cấp 50 50 (34,5) 6 5 (4 5 ) Dày đến 100 inm

cấp 60 60 (41,5) 75 (52) Dày đến 32 mm

cấp 65 6 5 (4 5 ) 80 (55) Dày đến 32 mm

42 (29) 63 (43,5) Dày 125 đến 200 mm

A588 4 6 (3 1 ,5 ) 67 (46) Dày 100 đến 125 mm

50 (34,5) 70 (48,5) Dày đến 100 mm

A606
45 (31) 65 (45)

50 (34,5) 70 (48)

A607 cấp 45 45 (31) 60 (41,5)

câp 50 50 (34,5) 65 (45)

cấp 55 55 (38) 70 (48)

càp 60 60 (41,5) 75 (52)

cấp 65 6 5 (4 5 ) 80 (55)

cấp 70 70 (48) 8 5 (5 9 )

A 618 cấp I, II 50 (34,5) 70 (48,5) Dày đến 20 mm

cấp III 50 (34,5) 6 5 (4 5 )

A 709 cấp 36 36 (50) 58-80 (40-55) Dày đến 100 mm

cấp 50 50 (34,5) 65 (45) Dày đến 100 mm

cấp 50W 50 (34,5) 70 (48,5) Dày đến 100 mm

cấp 100 và 100W 90 (62) 100-130(69-89,5) Trên 65 đến 100 mm

cấp 100 và 1Q0W 100 (69) 100-130 (76-89,5) Dày đến 65 min

A852 70 (48,5) Dày đến 100 mm

T hép là m ột hợp kim  m à thành phần c ơ  bàn của nó là sắt. N goà i ra còn có  cacbon  là 

m ột thành phần khôn g thể th iếu  trong tất cả  các loại thép côn g  trình. N ó  làm  tăng cư ờng  

độ và  độ cứ n g  nhưng g iảm  tính dẻo , tính dai và tính hàn. V ì vậy, m ột số  thành phần hợp  

kim  khác được thêm  v ào  để cải thiện những ảnh hưởng xấu, tăng chất lư ợng thép nhàm  

đáp ứ ng nhu cầu  sử  dụng khác nhau trong các côn g  trình. N ó i chung, thép hợp k im  thấp  

có  tổn g  thành phần h ọp  kim  nhỏ hơn 1,5% , trong khi đó các thép hợp kim  có  tỉ lệ  thanh 

phần hợp kim  cao  hơn. M ột vài tác dụng của các thành phần hóa học trong thép:
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• B o  chỉ phụ thêm  vào  thép hợp kim  tôi nhúng để tăng độ cứng.

• T rong thép cường độ cao: M n, M o, V được thêm  vào để tăng cư ờ n g  độ.

• Cr, Cu và Ni có  trong thép chống ri và góp phần cải thiện sức chịu rỉ trong không khí.

• p làm tăng cư ờng độ, độ cứng và ch ốn g  rỉ nhưng có  hại cho độ d ẻo  dai nên hàm  

lư ợng bị hạn chế.

• s được xem  như có hại do đó số phần trăm lớn nhất phải giới hạn nghiêm  ngặt, trên hình 

2.3 cho thấy thép cacbon có  đồng (tối thiểu 0,2% ) chỉ bàng m ột nửa thép cacbon thường.

• Si là nhàn tổ khừ ô x y  trong thép lỏng nên tạo tính đ ồn g  nhất cao.

Hai tính chất của tất cả các cấp thép côn g  trình được g iả  thiết là khôn g đổi. Đ ó  là m ô  
đun đàn hồi Es =  2 0 0 G Pa và hệ số dãn nở  nhiệt a  =  1 l , 7 x l 0 ”6 m m / m n / c .

2.1.2. Thép cacbon dùng cho công trình

M ột trong những tính chất c ơ  bản của thép cacb on  cô n g  trình là dễ xác định cư ờ n g  

độ chảy Fy =  250  M Pa. T ính chất thép được thể hiện ở  hình 2 .2  và  ch o  thấy rằng thép có  

tính dẻo tốt và có  sự phân bố lại ứng suất cục b ộ  m à kh ôn g  nứt. T ính chất này làm  cho  

thép cacbon  được hay dùng làm  liên  kết. Thép cacbon ch ịu  hàn tốt và  thích họp  cho  

bản, thanh và các loại thép hình cho công  trình. T ỷ lệ rỉ trên hình 2 .3  ch o  thấy thép  

cacbon  có  đồng (tối thiểu 0 ,2 %) chỉ bàng m ột nửa thép cacb on  thường.

120
0,5%  E .U .L C ấp  690

‘CD3

ư ì 8 0

co
U )  60  -

100 -

Miềr

0 -

4 0 -

20 -

Biến dạng

Hình 2.2. Đường cong biến dạng và ítng suất điển hình
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2.5. Các đường cong ri cho vài loại thép trong mỏi trường công nghiệp

2.1.3. Thép họp kim thấp cường độ cao

Các loại thép hợp kim  thấp đã được kiểm  soát các thành phần hoá học để phát triên  

cường độ chảy và cư ờng độ kéo lớn hơn so vớ i thép cacbon  nhưng vớ i tỷ lệ các chất 

phụ g ia  nhỏ hơn thép hợp kim.

Thép hợp kim  thấp có  cường độ chảy trong đ iều  k iện  cán nóng Fy =  345M P a cao hơn  

trong điều kiện g ia  côn g  nhiệt. Thép này dễ dàng xác định đ iểm  chảy và có  độ dẻo  tôt 

như thể hiện ở hình 2 .2 . Thép hợp kim  thấp cư ờng độ cao chịu hàn và thích họp cho  

bản, thanh và  thép hình công  trình. Các hợp kim  này cũ n g  có  tính ch ốn g  ri tốt như được  

thể hiện trên hình 2 .3 . Chính vì những tính chất m ong m uốn như v ậy , thép cấp 345 được  

người thiết kế lựa chọn  hàng đầu dùng cho các cầu nhịp vừa và nhỏ.

2.1.4. Thép họp kim thắp gia công nhiệt

Thép hợp kim  thấp cường độ cao có thể gia côn g  nhiệt để đạt cường độ cao hơn 

Fy =  4 8 0  M Pa. G ia côn g  nhiệt nhằm  nâng cao điểm  chảy d ẻo  để thành thép có  cư ờng độ 

cao như được thể hiện trên hình 2 .2 , và ta thấy ràng có  sự chuyển  tiếp  nhanh hơn từ đàn 

hồi sang quá đàn hồi. C ường độ chảy cho các thép loại này thường được lấy ứng với 

0,5%  độ dãn dài dưới tác dụng của tải trọng quy định hoặc 0,2%  theo định nghĩa bù.

Thép họp kim  thấp g ia  công nhiệt chịu hàn nhưng chỉ th ích hợp cho tấm. Tính chống  

rỉ trong không khí g iố n g  thép hợp kim  thấp cường độ cao.

2.1.5. Thép hợp kim cường độ cao gia công nhiệt

V iệc  tôi nhúng của thép này tương tự như thép họp  kim  thấp nhưng khác nhau về  

thành phần hợp kim  để có  cư ờng độ cao hơn Fy = 6 9 0  M Pa và  độ dai lớn hcm ờ nhiệt độ 

thấp. C ường độ chảy được xác định bằng 0,5%  độ dãn dài dưới tác dụng của tài trọng
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hoặc 0,2%  theo định nghĩa bù (E .U .L ) như m ô tả ở hình 2 .2 . Trên hình 2.1 cho thấy 

thép gia cô n g  nhiệt đạt đinh cường độ kéo và giảm  rất nhanh với b iến dạng thấp hơn so  

với thép không gia công  nhiệt. Chính vì vậy. tính d ẻo  thấp hơn có  thể trở thành vấn đề 

cho m ột số  côn g  trình và để thận trọng cần làm thí ngh iệm  trước khi sử  dụng thép gia  

côn g  nhiệt.

Đ ường co n g  rỉ cho thép hợp kim cấp 690  được thể hiện ở  hình 2.3 và ta thấy loại 

thép này có  tính ch ốn g  rí tốt nhất trong bốn loại thép.

Thép h ọp  kim  cường độ cao, gia côn g  nhiệt ch ịu  hàn nhưng chỉ phù hợp cho thép  

tấm dùng trong côn g  trình cầu.

2.2. TÍNH CHẤT c ơ  LÝ CỦA THÉP

2.2.1. T ín h  chất của thép chịu kéo

Tính chất ch ịu  kéo của thép nói chung được xác định từ những thí nghiệm  kéo trên 

những m ẫu thép được gia công theo kích thước tiêu chuẩn. Sự làm v iệc  của thép ờ  

những thí ngh iệm  này gần giống với sự  làm v iệc  của các phần tử trong kết cấu thép 

clưới tác dụng của tải trọng tĩnh. Đối với các loại kết cấu thép, do đ iềm  chày và m ô đun 

đàn hồi được xác định khi chịu kéo và chịu nén gần như nhau nên các thí nghiệm  chịu  

nén thường bỏ qua. Tính chất cơ  học của thép khi chịu nén thường được lấy theo tính 

chát cơ  h ọc của thép khi chịu kéo.

Đ ư ờng con g  quan hệ giữa ứng suất và biến dạng khi thép chịu  kéo được thể hiện  

hình 2 .1 . Đ oạn  đầu của các đường cong này được phóng to như m ô tả ờ hình 2.2.

2.2.1.1. Các miền biến dạng

Khi m ẫu thép chịu tải trọng, quan sát thấy đoạn đầu là m iền  đàn hồi không có  biến  

dạng lâu dài. V ì vậy, nếu dỡ tải trọng thì mầu thép trờ lại kích thước ban đầu. Tỷ số  

giữa ứng suất và biến dạng trong m iền đàn hồi gọi là m ô đun đàn hồi (còn  gọi là m ô đun 

Y oung). G iá trị m ô đun này khoảng 2 x 1 o 5 M Pa đối với hầu hết các loại thép dùng trong  

kết cấu.

B iến dạng khi vượt qua m iền đàn hồi trong thí ngh iệm  kéo được gọi là m iền quá đàn 

hồi. Đ ối vớ i thép cán và thép hợp kim thấp cường độ cao thì m iền biến dạng này chia  

làm hai phần. Phần đầu gọi là m iền dẻo trong đó biến dạng tăng nhưng ứng suất không  

tăng. Phần tiếp theo là m iền biến dạng hóa cứng trong đó sự tăng biến dạng đi cùng với 

sự tăng đáng kể ứng suất. Tuy nhiên, đối với thép g ia  côn g  nhiệt nói chung không thể 

hiện rõ ràng m iền  dẻo hoặc biến dạng hóa cứng.

B iến  dạng khi hóa cứng bắt đầu và tỷ lệ giữa ứng suất tăng với b iến dạng trong m iền  

biến dạng hóa cứ ng (m ô đun hóa cứng Est) đã được xác định đối vớ i thép than và thép 

hợp kim  thấp. G iá trị trung bình của ES1 là 600  ksi (4 1 4 0  M Pa).
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N hư được m ô tả ở  hình 2 .2 , đối vớ i thép than và thép hợp kim  thâp, ta thây có  điêm  

cao hon và điểm  thấp hơn điểm  chảy. C ao hơn đ iểm  chảy là g iá  trị được ghi lại trong thí 

nghiệm  kéo và  vì thế nó được được gọi m ột cách  đ on  giản là đ iêm  chảy.

Đ ối với thép g ia  cô n g  nhiệt thì không xác định được điểm  chảy trong thí ngh iệm  kéo. 

D o đó, cần thiết phải xác định cư ờng độ chảy. N h ư  thể h iện  trên hình 2 .2 . cư ờ n g độ 

chảy thường được chỉ rõ m ột trong hai cách. T hứ  nhất, đối vớ i thép có  cư ờ n g  độ không  

lớn hơn 80 ksi (5 5 0  M Pa) thì cư ờng độ chảy được bằng ứng suất khi m ẫu thí ngh iệm  đạt 

đến 0,5%  độ dãn dài dưới tác dụng của tải trọng và có  thể xem  là đ iểm  chảy. Thứ hai, 

đối vớ i thép cư ờng độ cao hơn, cường độ chảy là ứng suất tại đó m à m ẫu đạt đên biên  

dạng 0 ,2 % lớn hơn sau khi hết m iền đàn hồi (tức là 0 ,2 % theo định ngh ĩa  bù).

ử n g  suất lớn nhất đạt đến trong thí ngh iệm  k éo  được gọi là cư ờ n g  độ ch ịu  kéo  của  

thép. Sau khi đạt đến ứng suất này, b iến  dạng tăng cùng vớ i sự  g iảm  ứng suất và cuôi 

cùng xảy ra đứt.

2.2.13. Tính dẻo

Đ ây là tính chất quan trọng của kết cấu thép. N ó  ch o  phép phân bố lại ứng suất trong 

các phần tử liên  tục và tại các điểm  có ứng suất cục bộ lớn.

T rong thí nghiệm  kéo, độ dẻo được đo đạc bàng phần trăm độ dãn dài trên ch iều  dài 

thanh thép hoặc phần trăm sự giảm  của d iện  tích  tiết d iện ngang. Phần trăm độ dãn dài 

được xác định bàng cách làm cho khớp m ẫu thép vớ i nhau sau khi đứt, xác  định chiều  

dài và chia giá trị tăng này cho ch iều  dài ban đầu, ngh ĩa  là:

£ =  ——̂ X  100 (2.1)
Lo

trong đó: £ - độ dãn dài (%);

L f - ch iều  dài mẫu thép tại thời đ iểm  đứt;

L 0 - ch iều  dài m ẫu thép ban đầu.

T ương tự như vậy, phần trăm giảm  diện tích đư ợ c xác định từ các đo đạc tiết diện  

ngang m ẫu trước và sau thí nghiệm . Cả hai cách  đo độ dẻo  là m ột chỉ số  về  khả năng 

của vật liệu  để làm biến dạng trong m iền  quá đàn hồi. Tuy nh iên , nói ch u n g  khôn g có 

tiêu chuẩn quy định về độ dẻo  nhỏ nhất đối vớ i các loại kết cấu khác nhau.

2.2.1.4. Tỷ số Poisson

Tỷ số giữa biến dạng ngang và dọc dưới tác dụng tải trọng gọi là tỷ số  P o isso n  u . Ty 

số  này g iốn g  nhau cho tất cả kết cấu thép, và đư ợ c lấy bằng 0 ,3  trong m iền  đàn hồi va 

0,5  trong'm iền dẻo  xảy  ra đứt.

2.2.1.2. Điểm chảy, cường độ chảy và cường độ chịu kẻo
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T ỷ số g iữ a  ím g suất cắt và  b iến  dạng cắt trong quá trình ỉàm  v iệc  đàn hồi ban đâu gọi 

]à m ô  đun cắt Ci. T h eo  lý  thuyết đàn hồi, đại lư ợng này có  quan hệ vớ i m ô đun đàn hồi 

K và  tỷ số  P o isso n  u  và  được xác định bởi:

E

2.2.2. Tính chất của thép chịu cắt

G = (2.2)
2 ( 1  +  u )

V ì vậy , g iá  trị nhò nhất của G đối vớ i các kết cấu thép khoảng 11X1 o3 ksi ( 7 5 x l0 3 

M Pa). Ú n g  suất chảy  chịu cắt bằng khoảng 0 ,5 8  ( I / V 3 ) lần ứng suất chảy ch ịu  kéo. 

C ư ờng độ ch ịu  cắt hoặc ứng suấĩ cắt khi bị phá hoại đo cắt thuần túy biến thiên từ 2/3  

đến 3 /4  cư ờ n g  độ ch ịu  kéo đối vớ i các loạ i thép khác nhau. B ởi vì sự  quan hệ thường  

khôn g thay đổi g iữ a tính chất ch ịu  cắt và  ch ịu  k éo  đối vớ i các kết cấu thép và cũng vì 

khó khăn làm  thí n gh iệm  cắt ch ính xác nên thí ngh iệm  cất ít khi được thực hiện.

2 .2 .3 . T h í n g h iệ m  đ ộ  c ứ n g

Trong thí n gh iệm  độ cứ n g  B rinelỉ, m ột quả cầu nhỏ vớ i k ích  c ỡ  cho trước tác dụng  

vào m ẫu thép phẳng bời m ột tải trọng tĩnh đă b iết. Đ ư ờng kính vết lõm  tạo ra trên mẫu  

có  thể được đo bởi k ính h iển  v i. K hi I p

đó, g iá trị độ cứ n g  B rinell có  thể Ỷ
được tính toán bàng tỷ số g iữ a  tải 

trọng tác dụng (đơn vị kg) vớ i d iện  
tích bề m ặt vệt lõm  (đơn vị m m 2).

Trong thực tế, g iá  trị độ cứ ng có  thể 

đọc trực tiếp  trong các bảng vớ i các  

số liệu  vết lõm  cho sẵn. H ình 2 .4  thể  

hiện  m ô hình tính toán độ cứ n g  theo  

B rinell và độ cứ ng  này được tính:

B H N  =

D

-.... ........... J
Di

\

-m--

Hình 2.4. Xác định độ címg Brimìl

__________F__________

ĩ d ( d - V ^ )
(2 .3 )

trong đó: F - lực tác dụng (kg);

D  - đư ờng kính quả cầu (m m );

D  - đư ờng kính vết lõm  (m m ).

Thí ngh iệm  độ cứ n g  R o ck w ell g iốn g  như nguyên  lý  thí ngh iệm  của Brinell. M ột mũi 

kim  cư ơ n g  tựa hình nón thỉnh thoảng đư ợ c dùng để tạo ra vết lõm  và  ch iều  sâu vết lõm  

được đo vớ i th iết bị đo đạc ch iều  sâu v i sai. s ố  đo này có thể được đọc trực tiếp  trên 

thiết bị, trở thành g iá  trị độ cứ n g  R ockvvell. N g o à i ra, còn  có  các thỉ ngh iệm  khác, v í dụ 

như thí ngh iệm  V ick ers. T heo thí ngh iệm  này, các bảng được lập sẵn cho biết quan hệ 

gần đúng g iữ a  các độ cứ ng khác nhau đã được xác định đối vớ i m ột loại thép nào đó.
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Đ ộ cứ ng được xem  xét liên quan đến cườna độ ch ịu  kéo  của thép. M ặc dù không có  

quy luật tuyệt đối để chuyển  độ cứ ng  sang cư ờ ng độ ch ịu  k éo , nhưng có sẵn các biêu đô  

về các chuyển  đổi gần đúng. B ởi vì tính đơn giản của nó nên thí nghiệm  độ cứng được  

dùng rộng rãi trong các phương pháp chế tạo để phỏng đoán cư ờ ng độ chịu kéo và kiêm  

tra tính đồng nhất của cường độ ch ịu  kéo trong các sản phâm  khác nhau.

2 .2 .4 . Ả n h  h ư ở n g  s ự  cứ n g  n g u ộ i đ ến  tín h  ch ấ t ch ịu  k éo

Trong chế tạo kết cấu, thép bản và  thép hình thường được hình thành với nhiệt độ  

trong phòng để tạo ra những hình dáng m ong m uốn. Q uá trình cứ ng nguội này gây nên  

biến  dạng quá đàn hồi kể từ khi thép ngăn cản sự  tạo hình của nó. Đ ể m inh họa các ảnh 

hưởng tổng quát của biến dạng trên đến cư ờng độ và  tính dẻo , ta xét đến sự làm v iệc  

của m ẫu thép than chịu kéo đến b iến  dạng d ẻo  và kéo  lại m ẫu thép tiếp  sau đó. Tuy  

nhiên, sự làm v iệc  chính xác của các phần tử kết cấu cứ ng  nguội còn nhiêu phức tạp.

N h ư  được m inh họa hình 2 .5 , nếu  mẫu thép không chịu  tải trọng sau khi bị kéo đên  

m iền  dẻo hoặc m iền  hóa cứng thì đường con g  ứng vớ i không có  tải sẽ đi theo đường  

son g  song với đường đàn hồi. V ì vậy , sau khi dỡ tải trọng vẫn còn  biến dạng dư. N eu  

m ẫu bị tải trọng tác dụng lại m ột cách  tức thời thì nó sẽ đi theo đường cong  ứng với 

không tải trọng.

Miền đàn hối Miền quá đàn hổl

Miền chảy dẻo Miền biến dạng hóa cứng

ị ị 
1

Tăhg giới hạn 1 
chỊảy khi hóa 

ỉ cứng 1

/ ;

/

/
/

/
/

/
/ Biến dạng

Biến dạnc

Độ dẻo sau biến

dạng hóa cứng 
Độ dẻo sau biến dạng dư

dư
Độ dẻo của thép ban đầu

Hĩnh 2.5. Biêu đồ úng suất-biến dạng minh họa ánh hưởng thép bị hỏa cứng

N eu  biến dạng dẻo  ít hơn biến dạng yêu cầu để bắt đầu hóa cứ ng thì ứng suất chảy  

của thép bị biến dạng dẻo gần như bằng ứng suất chảy của vật liệu nguyên gốc. Tuy  

nhiên, nếu biến dạng d ẻo  đủ để gây  ra biến dạng hóa cứ ng  thì ứng suất chảy của thép  

lớn hơn. Trong dẫn chứng khác, cư ờ ng độ chịu kéo vẫn như nhau nhưng tính dẻo mà 

xác định từ điếm  chất lại tải trọng thì nhỏ đi, sự  giảm  tính dẻo  gần bằng với ỉượng biến  

dạng trước quá đàn hồi (hình 2 .5).
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M ầu thép khi đà bị dân ra trong m iền hóa cứng khôn g ch ịu  tải trọng và đế g ià  đi 

trong vài ngày vớ i nhiệt độ trong phòng (hoặc thời gian ngắn hơn vớ i nhiệt độ cao vừa  

phải) thường thể hiện tính chất làm việc như ở  hình 2.6  trong quá trình chất lại tải trọng. 

H iện tượng này, được biết như sự hóa già. có  cường độ chảy và kéo cao hon trong khi 

tính dẻo  giảm  đi.

'<co3</)
CT>
c•5

Tăng giới hạn 
chảy khi hóa già

Tăng giới hạn 
chảy hóa cứng

Tăng cường độ 
kéo khi hóa gi<rT

cứng và hóa già 

Độ dẻo cùa thép ban đầu

B iến dạng

Hình 2.6. Biêu ció úĩig suủt - hiển dạng  biêu diên a nh  hường thép hóa già

2.2.5. ứ n g  suất dư

ử n g  suất vẫn tồn tại trong các phần từ kết cáu m à không chịu  bất kỳ ngoại lực nào  

được gọ i là ứng suất dư. ứ n g  suất dư phát sinh trong quá trình gia côn g  nhiệt, g ia  công  

cơ  học và  luyện thép như được thể hiện ở hình 2.7. N ó  ảnh hưởng đến cư ờng độ phần tử 

chịu  lực dọc trục và chịu  uốn.

T rong thép cán nóng, ứng suất dư sinh ra do tốc độ nguội lạnh không đêu. Ví dụ, đôi 

với dầm  cánh rộng, tâm cùa biên dầm nguội chậm hơn nhiều và xuất hiện ứng suất dư  

kéo để cân bằng với ứng suất dư nén xuất hiện những nơi khác trên tiết d iện (xem  hình  

2.6a). T rong kết cấu hàn, ứng suất dư kéo xuất hiện gần m ối hàn và ứng suất dư nén  

xuất h iện  ở  khác để tạo sự cân bàng (xem  hình 2.7b).

Đ ối vớ i các tấm có m ép cán, tại các m ép tấm là ứng suất dư nén (xem  hình 2 .7c). 

T uy nhiên , khi m ép cắt bàng lửa thì tại đó xuất hiện ứng suất kéo (xem  hình 2 .7d). Đ ối 

với phần tử có tiết diện chữ I hàn, điều kiện ứng suất tại các m ép bản biên trước khi hàn 

được phản ánh như là ứng suất dư sau cùng (xem  hình 2 .7e).

Sự phân bố ứng suất dư đề cập ở trên gần như không đổi dọc theo chiều dài của thanh. 

Tuy nhiên, ứng suất dư cũng có thể xảy ra ở một số vùng riêng lẻ trong phần từ bởi vì sự 

chảy dẻo cục bộ trong quá trình chế tạo, như sự nắn tháng khi nguội hoặc nóng.
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Hình 2 .7. 5(7 họa ứng suất dư trong các tiết diện cán và ghép trong xường 
a. Thép hình cán nóng; b. Tiết diện hộp hàn; c. Bàn cán mép; d. Bàn cắt mép bằng lừa;

e. Dầm chế lạo từ các bàn cắt bằng lừa

K hi tải trọng tác dụng lên  kết cấu, sự  có  mặt của ứng suất dư  thường gây ra sự  làm  

v iệc  quá đàn hồi sớ m , ngh ĩa  là sự  chảy x ảy  ra ở  m ột số vùng cụ c  bộ trước khi ứng suất 

danh đ ịnh đạt đến g iớ i hạn chảy. D o  thép có  tính dẻo nên ảnh hư ờ ng cư ờng độ của các  

thanh ch ịu  k éo  thư ờng kh ôn g  đáng kể, nhưng các ứng suất dư k éo  quá m ức khi tổ hợp  

v ớ i các  đ iều  k iện  tải trọng khác có  thể gây  ra đứt gãy. Trong các thanh chịu  nén, ứng  

suất dư làm  giảm  tải trọng gây  m ất ổn định của thanh. T uy nhiên , nói chung trong tiêu  

chuẩn th iết kế h iện  hành, v iệc  dùng các thanh chịu  nén để giải th ích  ành hưởng của ứng  

suất dư.

T rong các phần tử  ch ịu  uốn có  ứng suất dư, độ võ n g  quá đàn hồi không đáng kể có  

thể x ảy  ra khi tải trọng tác dụng đầu tiên. T uy nhiên, dưới tác dụng các tải trọng sau đó  

có  cù n g  độ lớn thì sự  làm  v iệc  là đàn hồi. H ơn nữa, trong các tiết d iện  chắc, sự  có  mặt 

của ứ ng  suất dư  kh ôn g  ảnh hư ởng đến m ô m en dẻo. B ở i vậy , trong thiết kế các phần tử  

uốn  ch ịu  tải trọng tĩnh, khôn g cần thiết xem  xét các ứng suất dư.

2.2.6. Ảnh hưởng ứng suất lặp/m ỏi

K hi thiết kế cầu  thép , ngư ờ i thiết kế phải nhận thức được ảnh hưởng củ a  ứ ng suất 

lặp. -Xe đi qua bất kỳ v ị trí nào trên cầu đều  lặp đi lặp lại theo thời gian. C ác úng suất 

lặp này do tải trọng sừ  dụng và  các ứng suất lớn nhất của thép c ơ  bản trong tiết d iện
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ngang được lấy nhỏ hơn cường độ vật liệu. T uy nhiên , nếu  có  h iện  tư ợn g tăng ứ ng suất 

do tính không liên  tục của kim  loại hoặc dạng hình h ọc  của thép  c ơ  bản thì ứng suất tại 

v ị trí g ián  đoạn có  thể tăng gấp 2-3  lần ứng suất tính toán do tải trọng sử  dụng. Thậm  

chí n gay  cả ứng suất khôn g thường xuyên  này, nếu nó đư ợ c lặp lại nh iều  lần sẽ  tích  luỹ  

hư h ỏn g , vết nứt sẽ  h ình thành và kết quả là phần từ  có  thể bị đứt gãy. H iện  tượng hư  

h ỏn g c ơ  học này, m à bao gồm  sự hình thành và  phát triển vết nứt dưới tác dụng của ứng  

suất lặp, m ỗi vết nứt bản thân nó cũng đủ gây  phá hoại, được g ọ i là m ỏi.

2.2.6.1. Xác định cường độ mỏi

C ư ờ ng độ m ỏi kh ôn g  phải là hằng số của vật liệu  như cư ờ n g  độ hay m ô đun đàn hồi. 

N ó  phụ thuộc vào hình  thái đặc biệt của m ối nối và  thực tế ch ỉ có  thể xác định bằng  

thực ngh iệm . B ởi v ì hầu hết ứng suất tập trung do tính kh ôn g  liên  tục của k ích  thước  

hình học và  kim  loại liên  kết vớ i m ối hàn, nên  hầu hết các  thí n gh iệm  v ề  cư ờ n g  độ m ỏi 

đều  thực hiện trên các loại m ối nối.

Q uá trình thí n gh iệm  liên  kết hàn là cho m ột loạt m ẫu g iố n g  nhau ch ịu  b iên  độ ứ ng  

suất s nhỏ hơn ứng suất chảy của thép cơ  bản và  lặp lại b iên  độ ứng suất đó vớ i N  chu  

kỳ cho đến  khi liên  kết bị hỏng. V ì biên độ ứng suất g iảm , số  chu  k ỳ  phá hoại tăng. K ết 
quà thí ngh iệm  này thường thể h iện  trên b iểu  đồ log s và  lo g  N  . Đ ư ờ n g  co n g  đ iển  hình

S - N  ch o  liên  kết hàn được thể hiện trên hình 2 .8 . T ại bất kỳ đ iểm  nào trên đường  

con g , g iá  trị ứng suất là cường độ m ỏi và số  chu kỳ là  tuổi thọ m ỏi ứ ng vớ i ứ ng suất đó. 

C hú ý  rằng khi b iên  độ ứng suất giảm  dến m ột g iá  trị nào đó thì số  chu kỳ ứ ng suất v ô  

cù n g  lớn  tác dụng vẫn không gây hư hỏng kết cấu và  g iớ i hạn ứ ng suất này g ọ i là g iớ i 

hạn m ỏi hay giớ i hạn ch ịu  đựng của liên kết.

2.2.Ó.2. Ảnh hưởng của cường độ vật liệu cơ bản

C ường độ ch ịu  m ỏi của các phần từ không hàn tăng theo  cư ờ n g  độ ch ịu  k éo  của vật 

liệu  c ơ  bản. C ường đ ộ  m ỏi này được thể h iện  trên hình 2 .9  vớ i cả  hai m ẫu tròn đặc và

'<03ịặ(/) V ế t nứt lan tru yề n  v ế t  nứ t

đến khi phá hoạ i kh ỏ n g  lan tru yề n
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mẫu có  khoan lỗ. Tuy nhiên, đối vớ i thép cư ờng độ cao dùng trong phần tử hàn thì 

không thấy sự  tăng rõ rệt về cư ờng độ m ỏi.

Cường độ chịu kéo (MPa)

H ình 2.9. So  sánh cường độ m ói vớ i cường độ tĩnh

Giải thích sự khác nhau về ứng xử  là trong vật liệu không hàn, vết nứt hình thành trước, 

sau đó m ới lan truyền và gây ra hư hỏng; trong khi đó đối với liên kết hàn, các vết nút đã tồn  

tại và chúng chỉ cần phát triển. Tỷ lệ lan truyền vết nứt không thay đổi nhiều theo cường độ  

chịu kéo. Do đó cường độ mỏi của m ối hàn phụ thuộc vào thép của m ối nối.

Ta cần phải h iểu rằng m ỏi là nguyên nhân phổ b iến  nhất gây hư hòng kết cấu thép, 
phần lớn là do không nhận thức đầy đủ ở  giai đoạn thiết kế và  bản vẽ  th iết kế tốt là kết 

cấu chịu  được cư ờ ng độ m ỏi cao. c ầ n  chú ý đầy đủ đến v iệc  lựa chọn  liên kết và cấu  

tạo. Nếu có kiến thức về mỏi sẽ loại trừ  nguy cơ phá hoại và khi không hiểu biết về vấn 
đề này có  thể gây  ra tai họa.

2.2.7. Hiện tượng phá hoại dòn

N gự ờ i thiết kế cần phải h iểu biết những điều kiện gây  nên phá hoại dòn trong kết câu  

thép. Cần tránh phá hoại dòn khi thép m ất tính dẻo. Phá hoại dòn có  thể xuất hiện khị 

ứng suất còn  tương đối thấp, m ột số trường hợp vết nứt xuất hiện và lan truyền nhanh  

chóng  dẫn tới hư hỏng đột ngột gây hậu quả ngh iêm  trọng.

Một trong các nguyên nhân gây ra phá hoại dòn là trạng thái ứng suất kéo b a  chiều có thể 
xuất hiện ở  rãnh của các phần tử hoặc ở  những chỗ không liên tục của liên kết hàn. Khi xuất 

hiện hư hỏng dẻo, lực cắt dọc theo mặt trượt phát triển. Hiện tượng trượt giữa các mặt vật 

liệu có thể nhìn thấy ở phần dưới tiết diện ngang trong thí nghiệm kéo mẫu chuấn. Sự 
chuyển động dọc theo mặt trượt tạo ra thềm chảy làm tăng biến dạng, điều này đặc trưng cho 
phá hoại dẻo. N hìn vào mặt cắt ngang sau phá hoại có thể phân biệt được sự xuất hiện tinh 

thể đứt gãy, v iệc  xuất hiện các thớ thép của mặt bị cắt và hiện tượng này đặc trưng cho trượt 

cắt. Tỷ số diện tích cắt trên diện tích ngang càng lớn thì tính dẻo càng cao.
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Trong thí nghiệm  mẫu kéo một chiều, không có ứng suất ngang cản trở sự phát triển 

của mặt trượt. Tuy nhiên, ứng suất tập trung tại rãnh hay ứng suất do quá trình lạnh của  

m ối hàn không liên  tục bị ngăn cản, có thể phát sinh tình trạng căng ba ch iều  mà ở  đó 

lực cắt khôn g phát triển. Khi tải trọng động phát sinh ứng suất phụ, hiện tượng đứt gãy  

dột ngột có  thể xuất h iện  thường ờ thớ chịu kéo do uôn.

Một nguyên nhân khác của phá hoại dòn là nhiệt độ m ôi trường thấp. Thép công trình 

thể hiện tính dẻo ở  nhiệt độ trên 0°c nhưng chuyển thành dòn khi nhiệt độ giảm. N hiều thí 

nghiệm  đo độ nhạy cảm  tương đối cùa thép chuyển sang dòn khi nhiệt độ giảm. Thí nghiệm  

này gồm  m ột mẫu dầm đơn giản có tạo rãnh V ớ giữa nhịp bị gãy sau m ột cú đập của quả 

búa lắc như thể hiện ở  hình 2.10. Năng lượng yêu cầu phá hoại mầu được xác định bằng 

hiệu số chiều cao quả búa trước và sau khi đập vào mẫu. N ăng lượng phá hỏng liên quan 

đến ti lệ phần trăm cùa tiết diện ngang bị phá hỏng bời lực cắt. N ăng lượng càng cao thì 

phần trăm phá hoại do cắt càng lớn. Biểu đồ tiêu biểu về kết quả thí nghiệm  này khi nhiệt 

độ thay đổi được thể hiện trên hình hình 2.11. Nhiệt độ chuyển dẻo này xác định bằng thí 

nghiệm m ầu rãnh V , là nhiệt độ tại một mức nàng lượng hay nhiệt độ nhất định mà tại đó 

cho ta tỷ lệ phần trăm tiết diện ngang bị cắt đút. Tiêu chuẩn A A SH T O  đã cho trị số năng 

lượng phá hoại nhò nhất là 20 Nm đề đo độ dẻo dai cùa thép cầu trong các nhiệt độ 

khác nhau.
w

Nhìn từ c

Hình 2.10. Tìú nghiệm động mâu rãnh V
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Nhiệt độ (°C)

Hình 2.11. Sự chuyến tính chất từ dẻo sang dòn cùa thép cacbon thấp

L iên  kết hàn cần được cấu tạo để tránh ứng suất kéo ba ch iều  và  khả năng phá hoại 

dòn. C ó m ột v í dụ là liên  kết hàn của sườn tăng cường vớ i vách  củ a  dầm ghép. Trước 

đây, sư ờn  tăng cư ờ n g  có  ch iều  cao bằng ch iều  cao vách và thường được hàn vào biên  

k éo  và  nén. N ếu  sư ờn  tăng cư ờ n g  được hàn vào b iên  ch ịu  k éo  như hình 2 .1 2 a  thì sự  cản 

trở của m ối hàn khi n gu ội theo  ba ch iều  tạo ứng suất kéo ba ch iều  trong vách. T hông  

thư ờng h iện  tư ợn g ứ ng suất g iố n g  như có  rãnh xuất h iện trong liên  kết hàn do sai sót về  

vật liệu , cắt, cắt hụt, và  vết đập. N eu  ứng suất kéo  chính do ứng suất dư của hàn, ứng 

suất tập trung trong rãnh và  ứ ng suất kéo uốn trong ba ch iều  đạt trị số  như nhau thì ứng  

suất cắt bị loại trừ và  phát sinh ra hiện tượng dòn. N ếu  điều k iện  này trong liên kết hàn 

cộ n g  vớ i g iảm  nhiệt độ thi năng lượng đòi hỏi phá hoại dòn g iảm  đáng kể và  có  thể xảy  

ra phá hoại dòn. Phá hoại vách  như vậy  xuất h iện ở  các liên  kết hàn của sườn tăng 

cư ờ n g  trung g ian  vào  b iên  ch ịu  kéo  m à ngày nay không cho phép nữa. Các tiêu chuân  

hiện  hành yêu  cầu các sư ờ n  tăng cư ờ ng phải cắt ngắn ở  b iên  ch ịu  k éo  như hình 2 . 1 2 b.

Hình 2.12. Mối hàn giữa sườn tăng cường với bán biên chịu kéo cùa dầm ghép 
a) Cấu tạo không đúng; b) cấu tạo đúng
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2.3. THÉP CẦU VÀ VẤN  ĐỂ CHỐNG RỈ

M ột trong các quyết định quan trọng của ngư ời thiết kế là ch ọn  cấp thép th ích  hợp và  

biện  pháp chống rỉ. V iệ c  này chẳng những là  yêu  cầu của kết cấu m à còn  là yếu  tố kinh  

tế vì nó quyết định tuổi thọ, chi phí bảo quản và sửa chữ a cầu.

T iêu  chuẩn A A S H T O  chấp nhận dùng thép M 2 7 0  vớ i các cấp quy định. N ó  tương  

đư ơng vớ i thép A S T M  A 7 0 9  có  cùng cấp, riêng A A S H T O  quy đ ịnh bắt bu ộc có  độ d ẻo  

dai. T ính chất vật liệu  của thép M 270  và các thép tương đ ư ơ ng A S T M  đã được liệ t kê ở  

bảng 2.1. Thép A S T M  theo yêu cầu của A A S H T O  dùng th ích  hợp ch o  cầu hàn.

T hép chất lư ợng cao  (H P S ) là các loại thép m ói làm  tăng độ tin  cậy  và  g iá  thành  

giảm . R iên g  cấp H PS 7 0 w  có cư ờng độ nhỏ nhất 4 8 0  M P a đang đư ợ c dùng trong thiết 

kế cầu. H PS ch ốn g  rỉ và  có  độ dẻo dai ch ốn g  xung  k ích  cao . H PS có  ch ỉ số  ch ổ n g  gi I 

kh ôn g nhỏ 6 ,5 , làm  tăng sức kháng rỉ so với các thép khác và  đư ợ c ký h iệu  bằng chữ  w .  

Cấp ch ốn g  rỉ được xác  định bằng chỉ số  ch ố n g  rỉ I, bằng  6 và  cao  hơn thép theo  tiêu  

chuẩn A S T M  F 101. N g o à i ra, tính chất ch ịu  phá hoại đ ộn g  m ẫu ch ữ  V  của các  loại thép  

này thường lớn hơn 1,38 kN /m  ở  1 0 °c .

2.3.1. Rỉ của thép và ảnh hưởng của nó đến công trình cầu

S ự  tích đọng củ a  m uối và nước là n gu yên  nhân hàng đầu gây  rỉ thép trên cầu ô tô. 

N gu ồn  gốc của m uối và  nước là do sự rò rỉ trên mặt cầu  x u ố n g  hoặc do sự  tích  tụ của  

hơi nước. R i tác đ ộn g  lên  thép có  các dạng sau đây:

• Rỉ chung: là sự  hao m òn bề mặt vật liệu , dần dần làm  m ỏn g  vật liệu. D ạn g  rỉ này  

chủ yếu  làm h ỏn g  công  trình, và  là dạng phổ b iến  nhất.

• Rỉ rỗ: là h iện  tượng rỉ cục bộ và chỉ ch iếm  diện  tích  rất nhỏ. C ác vết lõm  có  thể do  

cán thép k h ôn g  chuẩn có  thể bị nguy h iểm  bởi rỉ rỗ ăn sâu và  thép m à khôn g phát 

hiện được. Rỉ rỗ là nguồn  gốc  của ứng suất tập trung.

• Rỉ điện: là dạng rỉ xuất h iện  khi có  hai loại thép khác nhau, tức là thép có  thành  

phần hoá học khác nhau gây hiện tượng đ iện  hoá. Rỉ đ iện  thường gặp ờ  các m ối 

liên  kết bu lôn g  hoặc hàn v ì thép cơ  bản thư ờng khác vớ i thép hàn.

• Rỉ rãnh: là dạng rỉ xuất h iện trên diện tích  rất nhỏ như dưới lớp sơn, g iữ a các mặt 

phay hoặc tại các  v ị trí lỗ.

• Ri ứng suất: là loại rỉ của thép chịu kéo nàm  trong m ôi trường rỉ. Sự  có  m ặt các  

vết nứt trên m ặt thép xuất h iện dần dần dưới tác dụng củ a  tải trọng lặp và  sự  hình  

thành rỉ ở  đầu vết nứt làm  tăng nhanh sự lan truyền nứt.

N goà i ra cũng cần biết đối vớ i thép ít cac bon trong m ôi trường bình thường, h iện  

tượng rỉ ứng suất k h ôn g  quan trọng nhưng ri m ỏi cần đư ợ c quan tâm . Đ ó  là h iện  tượng  

kêt họp  giữa rỉ rỗ, rỉ rãnh và rỉ ứng suất. H iện  tượng này có  thể đư ợ c xem  là nguyên  

nhân của sụp đột n gột cầu V irgin ia  ngày 1 5 /1 2 /1 9 6 7  (đư ợc x ây  dự ng năm  1928) làm
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chết 4 4  ngư ờ i và  2 ngư ời mất tích , được thể hiện ở  hình 2 .1 3 . À nh hưởng của rì m ỏi là 

giảm  tuổi thọ m ỏi của cầu.

Hình 2.13. Cầu Silver (1928) bị sụp đổ năm 1967 do ri

Rỉ làm  giảm  ch iều  dày bàn thép có  thể ảnh hưởng tới khá năng m ất ôn định của  

thanh. Bản b iên  dầm  thép rỉ làm giảm  khả năng chịu  uốn của dầm . N eu  vách  rỉ làm  khả 

năng chịu  cắt bị ảnh hưởng. Trong dầm  liên hợp liên tục, biên dưới của vùng chịu  m ô 

m en âm bị rỉ có  khả năng làm  bản biên ch ịu  nén mất ổn định.

T ốc độ ri trong các m ôi trường khác nhau đã được nghiên cứu trong nhiều tài liệu. Tốc 

độ ri có  thể tăng đáng kể trong m ôi trường biển vì lượng ăn m òn hàng năm  có thể lên tới 

0 ,005 -0 ,03  m m /năm  và  có  những phần công trình lên đến 0 ,06 -0 ,12  m m /năm . Đ ôi khi ri có  

thể ảnh hưởng bất lợi đến cầu thép đến m ức thay bàng cầu m ới rẻ hơn việc sửa chữa nó.

T h eo  m ột số  nhà n gh iên  cứu, tính chưa hoàn hào của thép không rỉ trong cầu ô tô là 

do v iệc  áp dụng loại vật liệu  này chưa đúng chỗ hay chưa đúng điều k iện  do còn  thiếu  

hiểu  biết về  các hạn chế của thép không gi hoặc có  cấu tạo không thích hợp. v ề  vấn đề 

chư a hoàn hảo của thép khôn g ri, H iệp hội đư ờng bộ M ỹ (F H W A ) năm  1998 ra bản 

hướng dẫn v ề  sử  dụng thép không sơn trong cầu ô tô. B àn hướng dẫn khuyên tiếp  tục 

dùng thép k h ôn g  rỉ trong m ột số m ôi trường có đ ộc  hại đặc biệt sau:

• V ù n g  b ờ  biển: kh ôn g  khí chứa đầy m uối, yếu  tố gây rỉ thép là độ tập trung khí clor  

trong kh ôn g  khí có  m uối, hướng chắn g ió , khoảng cách  công  trình đến bờ biên và 

địa hình. N h ư  vậy  dùng thép không rỉ khi m ật độ trung bình clor vượt quá 0,01 

m g /10 0 c m 2/n gày .

• V ù ng có  n h iều  m ưa và  thường xu yên , có  độ ẩm  cao hoặc sương m ù dai dẳng: khí 
hậu này có  độ ẩm  ướt tập trung và kéo dài trên mặt thép làm tăng tốc độ rỉ.

• V ù n g  c ô n g  nghiệp: trong các vùng  côn g  ngh iệp  nặng, có  các nhà m áy hoá chất có 
thể chứa nhiều  chất đ ộc hại tích tụ trên mặt thép. Khi sulfua trioxyde S O 3 vượt quá

2 ,1  m g /10 0 cm 2/n g à y  thì không được dùng thép không rỉ.
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V iệc  tiếp xú c liên  tục và kéo dài với nước sẽ không lợi ch o  thép khôn g sơn. K hông  

dùng thép khôn g sơn trong trường hợp thép nằm trong nước, vù i trong đất hoặc trong  

các cầu có  nước nhiễm  mặn. K hông được dùng thép A 588  ch o  các  câu  năm  trong m ôi 

trường rỉ hoặc các cầu dễ đọng m uối, bụi bẩn như cầu dàn, cầu có  chân x iên  hoặc cầu  có  

mặt cầu bằng thép hờ. N ếu dùng thép A 588 cần áp dụng tiêu chuẩn th iết kế đặc biệt và  

có  cấu tạo hợp lý  để tránh đọng nước, rác bẩn và bảo vệ kết cấu k h ôn g  bị đoi m àu.

Cần đặc biệt chú ý khi chọn thép cho bu lông. Bu lông làm bằng thềp khôn g rỉ A 3 2 5

và  A 4 9 0  loại III được coi là thích hợp cho cầu thép không rỉ. B u  lô n g  thép cacbon  tráng 

kẽm  và catm ium  không thích hợp với cầu thép không rỉ.

2 .3 .2 . T h é p  k h ô n g  rỉ

M ột biện pháp đạt h iệu quả kinh tế cao là dùng thép không rỉ khi đ iều  k iện  cho phép. 

Đ ây là loại thép nâng cao tính chống rỉ trong môi trường khi sử  dụng đúng và trong hầu  

hết các trường hợp không cần sơn. Mặc dù giá thành thép này cao  hơn các loại thép  

khác cùng cấp nhưng giá thành sản phấm kể cả sơn phủ và  g iá  thành lâu dài như bảo  

quản, sửa chữa nhỏ hơn thép công trình có sơn.

Cấp thép ch ốn g  rỉ chỉ có giá trị với cường độ chảy từ 3 50  M Pa trở lên. Trước khi 

chọn thép ch ốn g  rỉ, đầu tiên người thiết kế cần xác định độ rỉ của  m ôi trường. Đ iều  này  

giúp quyết định dùng thép không sơn 50W , 70W , H P S70W  hoặc 100W  có  phù hợp  

không. Thép chống rỉ có hầu hết ở các cấp nên có thé dùng cho hầu hết các trường hợp 
và đã được chứ ng m inh có chất lượng cao ngav cà trong m ôi trường có  m uối. M ôi 

trường ăn m òn gồm  vùng bờ biển, vùng có m ưa nhiều, độ ẩm cao  hoặc sư ơ n g m ù và  các  

khu côn g  ngh iệp  thường xuyên có khói thổi vào công trình.

Đ ôi vớ i thép không sơn trong cầu và các công trình khác trên đư ờ ng ô tô cần quan  

tâm đến các đ iều  cấu tạo dưới đây:

• D ùng ít m ối nối nhất khi có thể.

• N êu  có khe co  dãn, không được để nước từ trên mặt cầu thẩm  thấu xu ốn g  kết cấu  

nhịp. C ó thể dùng m áng lưới mặt cầu để dẫn nước ra ngoài.

• Phải sơn phủ kết cấu thép 1,5 lần chiều cao dầm tính từ các mối mối,

• G iảm  tối th iểu  lỗ thoát nước trên mặt cầu.

• Tránh cấu tạo làm đọng nước và rác bẩn.

• N êu  dùng tiết diện hộp phải đảm bảo kín nước hoàn toàn khi có  thể hoặc tạo các lỗ  

thích họp  tạo rãnh thoát nước và không khí.

• Bảo v ệ  m ũ trụ và tường mố khỏi bị nước làm hoen ố.

• Phủ kín các m ặt cầu tiếp xúc với nước, chống nước thấm  và  ẩm.

C ông tác bảo dưỡng thường xuyên bao gồm  các công v iệc  sau đây:

• Có kế hoạch thăm dò khảo sát thường xuyên để phát hiện xử  lý  h iện  tượng rỉ sớm  nhất.
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• K iểm  tra hệ thống rãnh thoát nước, dẫn nước ra khỏi kết cấu, vệ  sinh  các ống  thoát 

nước, trét kín các m ối nối mặt cầu, làm v ệ  sinh thường xuyên  hệ thoát nước. Khi can  

sơn lại thép thì sơn trong phạm v i 1,5 lần ch iều  cao  dầm  tính từ m ối m ối.

• Thường xuyên  thu dọn tất cả  rác đọng, bụi bẩn và các vật khác có  thể làm đọng ẩm .

• T hường xuyên  thu dọn tất cả các loại thực vật và rêu phong có  thể cản trở v iệc  bỏc  

hơi tự nhiên của mặt thép ướt.

• K iểm  tra nắp đậy của các lồ che nước.

N ội dung các côn g  v iệc  trên áp dụng cho tất cả  kết cấu bằng thép có  sơn hay không  

sơn để đảm  bảo chất lượn£ vật liệu. N ếu  làm  đúng các yêu cầu trên, kết cấu không san  

đã tồn tại trên 30 năm trong m ôi trường m à vẫn phục vụ hoàn hảo; đ iều  này chứng tỏ 

tính un v iệt loại thép không rỉ.

2.3.3. Chiều dày tối thiểu

Vì thép phải chịu  nắng m ưa nên cần có  yêu cầu về  bề dày tối th iểu  về thép để đảm  

bảo tuổi thọ trong điều kiện bị rỉ. Khi thép ở  trong m ôi trường ăn m òn đặc biệt, cần có  

bề dày lớn hơn để làm lớp hao m òn hoặc phủ m ột lớp chống  rỉ đặc biệt. Trong cầu ô tô, 

các bộ phần bàng thép phải có  bề dày tối thiểu là 8 m m , trừ tay vịn  và vách  của m ột vài 

loại thép cán. Các sườn kín trong mặt cầu trực hướng không nhỏ hơn 6 m m .

2.3.4. Các loại sơn cầu thép

Khi không dùng thép chống  rỉ thì chỉ có  hệ thống sơn chất lượng cao  m ới đảm báo  

chống  rỉ được cho các kết cấu bằng thép thường.

N gư ờ i thiết kế cần nhận thức được rằng các chỉ dẫn về  chọn sơn thay đổi thường  

xuyên do cần phải xét đến các tác động m ôi trường và đảm  bảo chỉ có  côn g  nghệ sơn  

m ới nhất m ới đưa vào sử dụng. H iện tại trên thị trường V iệt N am  có  rất nhiều loại son  

chất lượng cao của N hật, M ỹ, Đ ức, ú c , . . .  trong đó có cả  sơn do các cô n g  ty trong nước  

liên  doanh với nước ngoài sản xuất cũng có  chất lư ợng khá tốt.

Chất lượng, công nghệ và giá thành son  cầu thép luôn là vấn đề cần phải cân nhắc kỹ 

trước khi quyết định. Thông thường son  với chất lượng và công nghệ cao  có giá thành vật 

liệu và thiết bị đắt hơn, nhưng độ bền và tuổi thọ cao hơn, chi phí nhân công  và ca m áy ít 

hơn. Trong khi sơn với chất lượng và công nghệ thấp có giá thành vật liệu và thiết bị rẻ hơn, 

nhưng độ bền và tuổi thọ thấp hơn, chi phí nhân công và ca m áy cao hơn.
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Chương III

C ơ SỞ THIẾT KÊ CẨU THÉP

Các trạng thái g iớ i hạn dùng trong v iệc  th iết kế kết cấu cầu nói chung và cầu thép nói 

riêng đều thực h iện  theo  nguyên tắc là hiệu ứng do tải trọng gây ra trong kết cấu không  

được vượt quá sứ c kháng của kết cấu. N gu yên  tắc này được thê hiện theo côn g  thức 

dưới đây:

3.1. NGUYÊN TẮC T H IÊ T  KẾ

trong đó: Q ị-  các h iệu  ứng do tải trọng gây ra trong kết cấu; Qj có  thề là m ôm en, lực 

cắt, lực dọc, độ võn g , góc xoay , ứng su ấ t...

H ệ số điều ch inh tải trọng là hệ số xét đến tính d ẻo  của vật liệu , tính dư thừa và tính 
quan trọng của cầu. Đ ố i vớ i tải trọng ứng với g iá  trị Ỵ| lớn nhất, hệ số tải trọng được

xác định bời:

Hệ số dẻo r|D . H ệ số  này xét đến sự phân bố lại nội lực trong kết cấu khi m ột phần

tử nào đó chịu tải trọng quá m ức. Đ iều  này chỉ có  ý nghĩa  khi vật liệu là dẻo. H ệ số dẻo  
được lấy như sau:

• T|ứ = 1,0  đối vớ i m ọi trạng thái giới hạn trừ trạng thái g iớ i hạn cường độ.

• Ờ trạng thái g iớ i hạn cư ờng độ, r|D >  1,05 đổi với các bộ phận và liên kết không  

dẻo, Ĩ |D =  1,0  đối vớ i các thiết kế và cấu tạo thông thường theo đúng tiêu chuẩn, và  

rịD >  0 ,9 5  đôi vớ i các bộ phận và liên kết có  tính dẻo hoặc có  tăng cường tính dẻo.

Hệ số dư thừa r |R . M ột kết cấu siêu  tĩnh được xem  là dư thừa vì nó có  nhiều liên kết

hơn so với số  liên kết cần thiết để cân bằng tĩnh học. Tính dư thừa sẽ  làm tăng m iền  an 

toàn của kết cấu. H ệ số  này được lấy như sau:

(3 .1)

Yj - hệ sô  tải trọng;

R n - sứ c kháng danh định của kết cấu;

(ị) - hệ số  sứ c kháng;

ĩ) i - hệ số  đ iều  chỉnh tải trọng.

n ,  = t1d -t1r -t1i ^ ° ’ 9 5  

và đối vớ i tải trọng ứ ng vớ i giá trị y nhỏ nhất sẽ là:

(3 .2a)

T!, = -------— < 1,0 (3 .2b)
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• r |R =  1,0  đối vớ i m ọi trạng thái g iớ i hạn trừ trạng thái g iớ i hạn cư ờng độ.

• Ở trạng thái g iớ i hạn cư ờng độ, r|R > 1,05 đối vớ i các bộ phận không dư tlhìra, 

r|R =  1,0 đối với m ức dư thừa thông thường, và r|R > 0 ,9 5  đối với các bộ phậin có  

m ức dư thừa khác thường.

Hệ số quan trọng  r | ị . C ông trình cầu được xem  là quan trọng nếu nó nằm trên đ ư ờ n g  

ngắn nhất*giữa khu dân cư, bệnh v iện  trường học; nằm trên đ ư ờ ng dẫn đến cảnh sát, 

trạm phòng cháy; nằm  trên đường thoát xe  về nhà, cơ  quan hoặc khu côn g  nghiệp; năm  

trên đường m à tránh được các đường vòn g  vèo , tiết k iệm  thời g ian , xăng dầu trên đ ư ờ n g  

về  nhà. H oặc, sau khi động đất cầu vẫn hoạt động bình thường. H ệ số  quan trọng đ ư ợ c  

lấy như sau:

• TỊị =  1,0  đối với m ọi trạng thái giới hạn trừ trạng thái giới hạn cường độ và đặc biệt .

• Ở trạng thái g iớ i hạn cư ờng độ và đặc biệt, TỊị >  1,05 đối với cầu quan trạng,

r|ị =  1,0 đối vớ i các cầu bình thường, và r|j > 0 ,9 5  đối vớ i cầu ít quan trọng.

3.2. H Ệ  SỐ T Ả I  T R Ọ N G  V À  T R Ạ N G  T H Á I G IÓ I H Ạ N

3.2.1. Ký hiệu các loại tải trọng

D D  - Lực m a sát âm (lực kéo xuống).

DC - Tài trọng bàn thân các bộ phận kết cấu và liên kết.

D W  - Tải trọng bản thân các lớp m ặt cầu và thiết bị.

EH - Áp lực ngang của đất.

ES - Tải trọng đất chất thêm .

E V  - Á p lực thẳng đứng do tỉnh tải đất đắp.

B R  - Lực hãm xe.

CE - Lưc ly  tâm.

CR - Từ biến.

CT - Lực va  của xe cộ. 

c v  - Lực va của tàu bè.

EQ - Lực động  đất.

FR - Lực m a sát.

IM - Lực xung kích cùa xe.

LL - H oạt tải xe.

LS - Á p lực đất do hoạt tải sau m ố (hoạt tải chất thêm ).

PL -T ả i  trọng người đì.

SE - Lún.

SH  - Co ngót.
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TG  - Gradient nhiệt.

T U  - N h iệt độ phân bố đều.

W A - Tải trọng nước và  áp lực dòng chảy.

W L - Lực g ió  trên xe. 

w s  - Lực gió trên kết cấu.

3.2.2. Hệ số tải trọng và tổ họp tải trọng

B ảng 3.1 thể hiện các hệ số tải trọng và tổ hợp tải trọng và  bảng 3 .2  thể hiện hệ số tải

trụng dùng cho các tải trọng thường xuyên.

Bảng 3.1. Hệ số tải trọng và tổ họp tải trọng

TỔ hợp 
tải trọng

DC

DD

DW

EH
EV

ES

LL

IM

CE

BR

PL

LS

EL

WA w s

...»

WL FR

TU

CR

SH

TG SE

Cùng một lúc chi 
có một t r o n g  các 

tải trọng

Trạng 
thái giới 
hạn

EQ CT c v

Cường 
độ 1 Yp 1,75 1,00 - 1.00

0,5/

1,2
Ytg

Y se - - -

Cường 
độ II Yp - 1,00 1,40 - 1,00

0,5/

1,2
Ttg Yse - - -

Cường 
độ I I I Yp 1,35 1,00 0,40 1,00 1,00

0,5/

1,2

y TG
Yse - - -

Đặc biệt Yp 0,50 1,00 - 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00

Sử dụng 
I

1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00
1,0/

1,2

Yt g
Y se - - -

Sử dụng 
II 1,00 1,30 1,00 - - 1,00

1,0/

1,2
- - - - -

Sừ dụng 
III

1,00 0,80 1,00 1,00
1,0/

1,2

Yt g
Yse - -

Sử dụng 
IV 1,00 1,00 0,7 0 1,00

1,0/

1,2
- 1,00 - - -

Mòi chí 
có LL, 
IM, CE

- 0,75 - ■
..
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Bảng 3.2. Hệ số tải trọng cho tải trọng thường xuyên, Y p

Hệ số tải trọng
Loại tải trọng

Lớn nhẩt Nhỏ nhất

DC: Câu kiện và các thiêt bị phụ 1,25 0,90

DD: Kéo xuông (xét ma sát âm) 1,80 0,45

DW: Lóp phủ mặt câu và các tiện ích 1,50 0,65

EH: Ap lực ngang của đât

+ Chù động 1,50 0.90

+ Nghi 1,35 0,90

EL: Các ứng suât lăp ráp bị hãm 1,00 1,00

EV: Ap lực đât thăng đứng 

+ Ổn định tồng thề 1,35 N/A

+ Kết cấu tường chắn 1,35 1,00

+ Ket cấu vùi cứng 1,30 0,90
+ Khung cứng 1,35 0,90

+ Kêt câu vùi mêm khác với công hộp thép 1,95 0,90

+ Công hộp thép mêm 1,50 0,90

ES: Tải trọng đât chât thêm 1,50 0,75

Khi tổ họp tải trọng cần chú ý m ột số đ iều  sau đây:

• Khi tính với các xe đặc biệt do chủ đầu tư quy định hoặc xe có giấy phép thông qua cầu 
thì hệ số tải trọng của hoạt tải trong tổ hợp cường độ I có thể giảm  xuống còn  1 ,35.

• Các cầu có  tỷ lệ tĩnh tải trên hoạt tải rất cao (cầu nhịp lớn) cần k iểm  tra tố hợp 

không có  hoạt tải nhưng với hệ số tải trọng bằng 1,50 ch o  tất cả cấu k iện  chịu tai 

trọng thường xuyên.

• Đ ối với cầu vượt sôn g  ở  các trạng thái g iớ i hạn cư ờng độ và trạng thái sử  dụng phai 

xét đến hậu quả của những thay đổi về  m óng do lũ th iết kế xó i cầu.

• Đ ố i với các cầu vượt sông, khi k iểm  tra các hiệu ứng tải trọng EQ , C T và c v  ở  

trạng thái g iớ i hạn đặc biệt thì tải trọng nước W A  và ch iều  sâu x ó i có  thể dựa trên lũ 

trung bình hàng năm . Tuy nhiên, kết cấu phải được k iểm  tra về  những hậu quá do  

các thay đổi do lũ, phải k iểm  tra xói ở  trạng thái g iớ i hạn đặc biệt với tải trọng nước 

tương ứng W A  nhưng không có các tải trọng EQ, CT hoặc c v .

• Đ e kiểm  tra bề rộng vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép dự  ứng lực ớ  trạng thái 

giớ i hạn sử dụng, có  thể giảm  hệ số tải trọng của hoạt tải xu ốn g  0 ,80 .

• Đ e  kiểm  tra kết cấu thép ở  trạng thái sử dụng, hệ sổ tải trọng cùa hoạt tải phái tăng  

lên 1,30.

• Các hệ số tải trọng yTG và YSE cần được xác định trên cơ  sở  m ột đồ án cụ  thể riêng. 

N eu  không có  thông tin riêng, có  thể lấy YTG =  0 ờ  các trạng thái g iớ i hạn cường độ
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Ytg =  0 ,5  ở trạng thái giới hạn sử dụng khi xét hoạt tải.

• C ùng m ột lúc chỉ dùng m ột trong các tải trọng EQ, C T và  c v .

• Đ ố i với cầu thi công phân đoạn, cần phải xét tổ hợp dưới đây ở trạng thái g iớ i hạn 

sử  dụng:

DC + DW  + EH + EV + ES + W A  + C R + S H  + T G  + EL (3 .3 )

• Đ ố i vớ i tài trọng thi công , hệ số tải trọng dùng ch o  tĩnh tải không nhỏ hơn 1,25. 

H ệ so tai trọng dùng cho các thiết bị và tác động xung kích không nhỏ hơn 1,5. 

H ệ số  tải trọng gió trong thi công  không nhỏ hơn 1,25 và các hệ số tải trọng 

khác lấy 1 ,0 .

• Khi nâng hạ kết cấu nhịp, hệ số tải trọng của lực kích được lấy sao cho lực kích  

thiết kế không nhỏ hơn 1,30 lần phàn lực gối liền  kề vớ i đ iểm  kích do tải trọng 

thường xuyên gây ra.

.  Đ ố i với kết cấu căng sau, hệ số  tải trọng của lực k ích  căng cáp được lấy sao cho

lực kích thiết kế bằng 1,2 0  lần lực kích lớn nhất.

3.2.3. Các trạng thái giói hạn

Trạng thái giới hạn về cường độ

Trạng thái giới hạn cường độ nhăm đảm báo sức khảng dù dê thỏa mãn công  thức

(3 .1 ) ch o  các tổ hợp tải trọng m à m ột công  trình cầu có  thể ch ịu  được vớ i tuổi thọ thiết 
kế, N ó  bao gồm  giá trị sức kháng về uốn, cắt, xoắn và  lực dọc trục. H ệ số  sức kháng <Ị>

k h ôn g lớn hơn 1,0  và có giá trị khác nhau tùy thuộc vào  vật liệu  và các trạng thái g iới 

hạn cư ờ n g  độ khác nhau.

Trạng thái giới hạn cường độ ỉ: tổ hợp các tải trọng cơ  bản để tính với tải trọng khai 

thác khi trên cầu có xe và không có gió.

Trạng thái giới hạn cường độ //:  tổ hợp tải trọng đế tính vớ i lực g ió  có  vận tốc lớn 

hơn hoặc bằng 25 m /s và trên cầu không có  xe.

Trạng thái giói hạn cường độ IIP, tổ hợp tải trọng đế tính VỚ! trường hợp xe  chạy  

bình thư ờng khi trên cầu có g ió  với vận tốc nhỏ hơn 25 m /s.

Trạng thái giới hạn về mỏi và đúi gãy

Trạng thái giới hạn này được kiểm  tra nhàm hạn chế sự  phát triển vết nứt do tải trọng 
trùng phục  và tránh hiện tượng nứt gãy do ánh hưởng tập trung ứng suất trong các bộ 

phận kết cấu thép và liên kết.

H ệ số  tải trọng đối với hoạt tải ô tô, tải trọng xung kích và  lực ly tâm được lấy 0 ,75 . 

V iệc  dùn g  hệ số nhỏ hơn 1,0 là hợp lý  bởi vỉ theo thống kê cho thấy rằng xe tải có  trọng 

lượng nhỏ gây ra chu kỳ lặp ím g suất nhiều hơn xe  tải có  trọng lượng bằng xe  tải thiết

và đặc biệt; yTG = 1,0 ở trạng thái giới hạn sử dụng khi không xét hoạt tải; và
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kế. X e  tải thiết kế được tính ở  trạng thái g iớ i hạn m ỏi khác với xe tải thiết kế ở các trạng 

thái giới hạn khác. N ó được định nghĩa là xe tải đơn với khoảng cách giữa các trục xe là 

cố  định.

Ở trạng thái g iớ i hạn này, hệ số sức kháng (ị) được lấy bằng 1 ,0 .

Trạng thái giới hạn sử  dụng
Trạng thái g iớ i hạn sừ  dụng nhàm  kiểm  tra ứng suất, độ võ n g  và  bề rộng vết nứt của  

các bộ phận cầu xảy  ra dưới đ iều  kiện sử dụng bình thường. Đ ối vớ i trạng thái này, hệ  

số  sức kháng (Ị) =  1,0 và gần như tất cả  các hệ số tải trọng Ỵị đều bằng 1,0.

Trạng thải giới hạn sử dụng  /: Tồ hợp tải trọng liên  quan đến khai thác bình thường  

của cầu vớ i vận tốc g ió  25 m /s, và tất cả tải trọng được lấy bằng g iá  trị danh định. N ó  

dùng để kiểm  tra độ võn g , vết nứt trong kết cấu bê tông  thường, ứng suất nén bê tông  

trong kết cấu bê tôn g  ứng suất trước, và ứng suất kéo  bê tông liên  quan đên v iệc  tính 

toán theo phương ngang của dầm  bê tông thi cô n g  phân đoạn. Tổ hợp này cũng dùng dể 

khảo sát ổn định mái dốc.

Trạng thái giới hạn sử  dụng II: T ổ họp tải trọng chỉ liên  quan đến  kết cấu thép và  

dùng để k iểm  tra sự  chảy dẻo  và sự trượt của liên  kết do tác dụng của hoạt tải xe.

Trạng thái giới hạn sử dụng III: Tổ hợp tải trọng dùng tính toán theo phương dọc  

liên quan đến kéo trong kết cấu nhịp bê tông ứng suất trước để kiểm  tra vết nứt và ứng 

suất kéo chính trong vách dầm  bê tông thi côn g  phân đoạn.

Trạng thái giới hạn sử dụng IV: Tổ hợp tải trọng chỉ liên  quan đến kéo trong kết cấu  

nhịp bê tông ứng suất trước để kiểm  tra bề rộng vết nứt.

Trạng thái giới hạn đặc biệt

Trạng thái g iớ i hạn đặc biệt đảm bảo sự tồn tại kết cấu cầu khi ch ịu  tải trọng động  

đất, lũ lụt hoặc khi bị va chạm  cùa tàu thuyền, xe  cộ . K hả năng xảy ra đ ồn g  thời là rất 

thấp, v ì vậy  chúng có  thể được áp dụng riêng biệt. K hoảng thời g ian  quay lại các hiện  

tượng này có thể có  ý nghĩa  đặc biệt nhiều hơn là tuổi thọ thiết kế. Đ ố i vớ i trạng thái 
này, hệ số sức kháng (ị) được lấy bàng 1 ,0 .

3.2.3.1. Trạng thái giới hạn sử dụng
Trạng thái g iớ i hạn sử dụng liên quan đến phẩm  chất của cầu ch ịu  tải trọng ở  trạng  

thái khai thác. Trong kết cấu thép, trạng thái g iớ i hạn sử  dụng là g iớ i hạn độ võ n g  và  

biến dạng quá đàn hồi do tải trọng sử dụng. C ôn g trình cần có  độ cứng thích hợp để 

đảm  bảo độ võ n g  nhỏ hơn độ võn g  g iớ i hạn và giảm  dao động đến m ức độ chấp nhận  

được. B ằng cách  kiểm  tra chảy  cục bộ có  thể tránh các  b iến  dạng quá đàn hồi thường  
xu yên  và  đảm bảo độ tin cậy của côn g  trình. Trong trạng thái này, ta lấy các hệ số (ị),

TỊị, và Yj trong côn g  thức (3 .1 )  lấy bằng đơn vị.

G iới hạn độ võng. Đ ối vớ i g iớ i hạn độ võ n g  thì không có quy định. N ếu  chủ đầu tư 

yêu  cầu, có  thể lấy ( l /8 0 0 ) L  cho tải trọng ô -tô , với L là ch iều  dài nhịp. Khi tính độ
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võng phải xét sự  phân bố tải trọng lên dầm chủ, độ cứng của dầm  chủ kể cả sự tham gia  

của bản m ặt cầu và  độ cứng của các bộ phận như lan can, g ờ  chắn xe bằng bê tông. 

T hông thường cầu có  độ cứng thực lớn hơn độ cứng tính toán nên v iệc  tính độ võn g  chỉ 

xét độ võ n g  thực sự. Khi những vấn đề trên không biết chắc chắn thì không khuyến  

khích g iớ i hạn độ võng.

Giới hạn biến dạng quá đàn hồi. Đ ối với biến dạng quá đàn hồi thì phải có  giớ i hạn, 

Trong trạng thái g iớ i hạn sử dụng thì không được phép đạt cư ờ ng độ chảy cục bộ. H iện  

tượng chảy cục bộ xác định theo công thức (3 .1 ) đối vớ i trạng thái g iớ i hạn cường độ 

khi hiệu ứng lực lớn nhất được xác định theo phân tích đàn hồi. T uy nhiên , nếu sự phân  

bố lại m ô m en do bien dạng dẻo theo phần tích đàn hồi thì khái n iệm  về khớp đàn hồi 

được đưa vào và  ứ ng suất phải được kiểm tra. Trường hợp này ứng suất nén ở  biên trên 

và kéo ở  biên dưới không được vượt quá:

Đ ối vớ i cả hai b iên thép của tiết diện liên  hợp;

f( =  0 , 9 5 R hFyj- (3 .4 )

Đ ổi vớ i cả hai b iên thép của tiết diện không liên  họp quá:

fr = 0 ,8 0 R hFyr (3 .5 )

trong đó: R h - hệ số  triết giảm  ứng suất của bản biên đối vớ i dầm  lai;

ff - ứng suất đàn hồi của bàn biên do tải trọng sử  dụng (M Pa);

F ị- - cường độ chảy bàn biên (MPa),

Các c ô n g  thức (3 .4 ) hoặc (3 .5) thỏa m ãn, sẽ ngăn ngừa được sự  phát triển của biến  

dạng thường xu yên  do ứng suất chảy cục bộ của bản cánh dưới tác dụng bất thường của  

quá tải sử  dụng.

3.2.3.2. Trạng thái giới hạn mỏi và dúi gãy

Thiêt kế theo trạng thái giới hạn m ỏi bao gồm  giới hạn ứng suất do hoạt tải của xe tải 

thiết kế m ỏi chỉ đạt đến m ột trị số thích họp ứng với m ột số lần tác dụng lặp xảy ra 

trong quá trình phục vụ  của cầu. Thiết kế theo trạng thái g iớ i hạn đứt gãy  bao gồm  v iệc  

chọn thép có  độ dẻo  dai thích hợp được đo bằng thí ngh iệm  m ẫu rãnh V  ở  m ột nhiệt độ  

nhất định (đã đư ợ c trình bày ở Chương 2).

Khi hoạt tải sin h  ra ứng suất trùng lặp kéo thuần túy tại m ột m ối nối thì có  thể xảy  ra 

m ỏi do tải trọng gây ra. Khi một khung ngang hoặc liên kết ngang nối với vách dầm chủ  

thông qua bản nối chịu uốn mà ngăn cản sự  dịch chuyển  thì h iện tượng m ỏi do xoắn có  

íhê xảy ra. T rong nhiều trường hợp. mỏi xoắn rất quan trọng nhưng dưới đây chỉ bàn về  

tải trọng gây  m ỏi.

Tuổi thọ m ỏi được xác định bằng biên độ ứng suất kéo trong liên  kết bằng cách dùng  

biên độ ứng suất như tiêu  chuẩn chủ đạo, các trị số ứng suất kéo thực lớn nhẩt và nhỏ  

nhất không nhất thiết cần phải biết. Và do đó, ứng suất dư sẽ khôn g có  ý nghĩa.
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B iên  độ của ứng suất chịu  k éo  được xác định bàng cách  đặt xe tải m ỏi trên các nhịp  

khác nhau của cầu. N eu  cầu là dầm  đơn giản thì có  ứng suất cực đại, còn ứng suât cực  

tiểu bàng 0. Khi tính toán các ứng suất này dùng nguyên  tắc đàn hồi tuyên tính.

Trong m ột số vùng dọc theo ch iều  dài dầm  chính, ứng suất nén do tải trọng thường  

xuyên  khôn g hệ số (v í dụ, tĩnh tải) lớn hơn ứng suất k éo  do hoạt tải m ỏi gây ra vớ i hệ số  

tải trọng lấy ở bảng 3 .1 . Tuy nhiên , trước khi có  thể bỏ qua hiện tượng m ỏi tại các vùng  

này, ứng suất nén phải ít nhất bàng hai lần ứng suất kẻo  vì xe tải nặng nhất qua câu xàp 

xỉ bàng hai lần hoạt tải do m ỏi dùng để tính toán ứng suất kéo.

3.2.3.2.L Tiêu chuẩn thiết kế mỏi

N ếu  côn g  thức (3 .1 ) được v iế t lại dưới dạng tải trọng m ỏi và sức kháng m ỏi thì m ồi 

m ối nối phải thỏa mãn:

Sức kháng mỏi. D ựa vào hình 2.7  ở  C hương 2 thể hiện  đường con g  quan hệ S -  N , 

sức kháng m ỏi được chia làm  hai loại tính chất: m ột loại cho  tuổi thọ vô  cù n g  và m ột 

cho tuổi thọ hữu hạn. N ếu  biên độ ứng suất kéo nhỏ hơn g iớ i hạn m ỏi hoặc ngư ỡ ng ứng  

suât thì chu kỳ tải trọng phụ thêm  sẽ không lan truyền vêt nứt m ỏi và m ối nối có  tuổi 

thọ cao. N eu  biên độ ứng suất kéo lớn hơn giới hạn m ỏi thì vết nứt m ỏi lan truyền và  

m ối nối có  tuổi thọ hữu hạn. Quan đ iểm  chung này v ề  sức kháng m ỏi trong điều kiện  

đặc biệt được thể h iện  như sau:

trong đó: (A F ) - sức kháng m ỏi danh định (M Pa);

(A F )th - ngưỡng ứng suất m ỏi có  biên độ không đổi được tra bàng 3 .3 , (M Pa);

A  - hệ số cấu tạo được lấv ở bảng 3 .3 , (M P a3).

N - số chu kỳ biên độ ứng suất. Đ ây là số  lượng xe dự k iến  qua cầu cùa làn xe  nặng

nhất trong tuổi thọ thiết kế. V ớ i tuổi thọ 100 năm , nó có  thể biểu diễn bởi:

với n là số chu kỳ ứng suất trên m ột x e  tải lấy ở  bảng 3 .4 , và A D TTSL là số  lượng xe 

tải trung bình hàng ngày trong m ột làn được xác định bởi cô n g  thức (3 .12 ).

< H A F ) n

trong đó: (A F ) - sức kháng m ỏi danh định (M Pa);

(A f)  - biên độ ứng suất do xe  tải m ỏi gây ra (M Pa); 

y - hệ số tải trọng.

Vi ở  trạng thái m ỏi <ị) — 1 và r| = 1 nên côn g  thức (3 .6 ) trở thành:

(A F )n > y ( A f )

(3 .6 )

(3.7)

(3.8)

N  = 365  X  100 X n X A D T T SL (3.9)
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Báng 3.3. Hệ số cấu tạo A  và N gưõng m ỏi (A F)th

Chi tiết cấu tạo
A

10" X MPa3
( A F ) t h

MPa

A 82,0 165

B 39,3 110

B ’ 20,0 82,7

c 14,4 69,0

C ’ 14,4 82,7

D 7,21 48,3

E 3,61 r 31,0

E’ 1,28 17,9

Bu lông A I 64 (A325M ) kéo dọc trục 5,61 214

Bu lông A253 (A490M ) kẻo dọc trục 10,3 262

B ản g 3.4. C h u  kỳ của m ột xe tă i n

Loại phần từ
Chiều dài nhị 3

> 12000 mm < 12000 mm

- Phần tử dọc:
+ Dầm đon giản 1,0 2,0
+ Dâm liên tục:

++ Gần trụ giữa 1,5 2,0
++ Chô khác 1,0 2,0

+ Dầm hẫng 5,0

+ Dàn 1,0

Khoảng cácli

> 6000 mm < 6000 mm

- Phần tử ngang: 1,0 2,0

Ta thấy rằng trị số n > 1 trong bảng 3 .4  chứng tỏ chu kỳ phụ xuất hiện do dao động  

sau khi x e  ra khỏi cầu.

Đ ư ờng cong  S - N  của tất cá các chi tiết được trình bày ở  côn g  thức (3 .8 ). C húng  

được vẽ trên hình 3.1 bàng cách lấv giá trị của A và (A F ) Ở b ả n g 3 .3 .

Trong đoạn tuôi thọ hữu hạn cua đường cong s  -  N  , ảnh hưởng của sự  thay đôi biên  

độ úng suất đến số chu kỳ phá hóng có thể được thấy bằng cách  giải phương trình (3 .8 )  

đối với N , nghĩa là:

N = — ~ r  (3.10)
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Hình 3.1. B iên độ ím g suất với số  chu kỳ

V ì vậy, nếu biên độ ứng suất giảm  đi m ột nửa thì số chu kỳ phá hoại tăng lên 8 lần. 

T ương tự nếu biên độ ứng suất tăng gấp đôi thì tuổi thọ của chi tiết chia cho 8 .

Trong đoạn tuổi thọ vô  hạn của đư ờng con g  S - N  được cho bởi côn g  thức (3 .8 ), ta 

dùng hệ số  bàng m ột nửa nhân với ngư ỡ ng ứng suất (A F )th . Đ ó  là tình huốn g có thể

xảy ra trong vòn g  100  năm , xuất h iện m ột xe tải nặng có  trọng lư ợng gấp đôi xe  tải m ỏi 

dùng để tính biên độ ứng suất. N ói đúng ra, ảnh hưởng này cần được áp dụng cho vế  

phải (tải trọng) của côn g  thức (3 .6 ) thay cho v ế  trái (sức kháng). N eu  dùng ngư ỡng ứng  

suất để kiểm  tra sức kháng thì côn g  thức (3 .6 ) có  thể viết:

i ( A F ) TH > y .(A F ) ->  (A F )th > 2 y .(A F ) (3 .11 )

Rõ ràng ảnh hưởng của xe tải nặng được xét đến trong đoạn tuổi thọ vô  hạn cùa sức 

kháng m ỏi.

3.2.3.2.2. Các loại cấu tạo

Các bộ phận và các cấu tạo chi tiết có  thể chịu được hiệu ứng m ỏi được tập hợp vào  

8 loại tùy theo sức kháng của chúng. M ỗi loại được ký hiệu bằng chừ in hoa. Loại câu  

tạo A  là loại tốt nhất, E ’ là loại xấu nhất. Loại A  và B dùng cho các bộ phận phang và 

các liên  kết hàn chất lượng tốt trong các phần tử lắp ráp không m ối nối, thường trục của  

đường hàn theo phương của ứng suất. Loại c  có  thể áp dụng cho các m ối hàn của các  

liên kết có  bán kính chuyển  lớn hơn 150 ram và thích hợp vớ i m ối hàn tốt. Loại D và  E 

dùng cho các loại liên kết hàn góc  và m ối hàn rãnh không có bán kính chuyển  thích hợp  

hoặc ch iều  dày tấm bản không phù hợp. Y êu cầu cho m ỗi loại cấu tạo khác nhau được  

tổng kết trong bảng 3.5 và 3 .6  và hình vẽ 3 .2 .
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Bảng 3.5. Cấu tạo chi tiết cho tải trọng gây mỏi

Điều kiện chung Trạng thái
Loại 

chi tiết
Thí dụ 

minh họa

Kim loại cơ bản: 1 , 2

- Với các bề mặt cán và làm sạch. Các
mép cắt bằng lửa với ANSI/AASHTO  
/AW S D I,5 độ nhẵn 0,0025 mm hoặc

A

Cấu kiện thường thấp hơn.

- Thép có xử lý chống ăn mòn không 
sơn, tất cả các cấp được thiết kế và cấu 
tạo theo đủng với FHWA (1990).

- Ờ mặt cắt thực của các đầu thanh cỏ 
móc treo và các bàn chốt.

B

E

Kim loại cơ bản và kim loại hàn trong
các bộ phận, mà không có các gắn kết 3, 4, 5, 7
phụ, được liên kết bằng:

- Các đường hàn rãnh liên tục ngấu hoàn 
toàn với các thanh đệm lót lấy đi.

B

- Các đường hàn liên tục song song với
B

phương của ứng suất.

- Các đường hàn rãnh liên tục ngấu hoàn 
toàn với các thanh đệm lót để lại.

B ’

Kết cấu tồ hợp
- Các đưòng hàn liên tục ngấu không hoàn 

toàn song song với phương của ứng suất.
B’

Kim loại cơ bản ở các đầu bản phủ 
trên một phần chiều dài:
- Với các liên kết ở đầu bằng bu lông 
trượt giới hạn.

B 21

- Hẹp hơn bản cánh có hoặc không có
7

mối hàn ờ đầu; hoặc rộng hơn bản cánh
có mối hàn đầu:
+ Be dày bản cánh < 20 mm. E
+ Bề dày bản cánh > 20 mm. E’
+ Rộng hơn bản cánh mà không có mối 

hàn đầu.
E’

Liên kết hàn rãnh Kim loại cơ bản và kim loại hàn ở mối
vói mối hàn có độ hàn rãnh ngấu hoàn toàn:
lành lặn được kiểm 
soát b ằ n g  thí 
nghiệm không phá

- Các bản trong tiết diện ngang tương tự 
với các mối hàn được làm phẳng đến bàn 
thép nền.

B 8, 10
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Bảng 3.5 (tỉếp theo)

Điều kiện chung Trạng thái
Loại Thí dụ

chi tiết minh họa

hoại NDT và tất cả - Với bán kính 600 mm chuyển tiếp về bề
được gia công mép rộng với các mối hàn được làm phang B 13
trong phương của đến bản nền.
ứng suất - Có chuyên tiếp vẽ bề rộng hoặc bề dày 

với các mối hàn phang đến bản nền đề 
tạo các độ dốc không quá 1 ,0-2 ,5:

+ Kim loại cơ bản cấp 690/690 w.

+ Kim loại cơ bàn các cấp khác 

+ Cỏ hoặc không có chuyển tiếp với

ET

B

1 1 , 12

các độ dốc không lớn hơn 1,0-2 ,5, khi cốt c 8, 10 , 1 1 , 12
thép hàn không được lấy đi.

Kim loại cơ bản các chi tiết được liên
kết bằng mối hàn rãnh ngấu hoặc
không ngấu hoàn toàn:

- Khi chiều dài chi tiết theo phương ứng
suất tác dụng:

+ Nhỏ hơn 50 mm c 6, 15

+ Nằm giữa 50mm và 12 lần bề dày
của chi tiết, nhưng không nhỏ hơn D 15
lOOmm.

+ Lớn hơn 12 lần bề dày chi tiết hoặc

Các bản phụ liên
100 mm:

kết mối hàn rãnh ++ Be dày chi tiết < 25 mm. E 15

dọc theo tải trọng ++ Bề dày chi tiết > 25 mm

- Với bán kính chuyển tiếp và đầu 
đường hàn nhẵn đến nền, không xét đến 
chiều dài của chi tiết:

+ Bán kính chuyển tiếp > 600 mm.

E ’

B

15

16

+ 600 mm > bán kính chuyển tiếp
c

> 150 mm.
+ 150 mm > bán kính chuyển tiếp

D
> 50 mm.

+ Bán kính chuyển tiếp < 50 mm. E

+ Với bán kính chuyển tiếp và đầu F 16
đường hàn không nhẵn đến bản nền.

Lv

Các bản phụ liên Kim loại cơ  bản cảc chi tiết được liên

kết mối hàn rãnh, kết bằng mối hàn rãnh ngấu hoàn toàn 16

đặt tải theo chiêu vói bán kính chuyển tiếp:
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Bảng 3.5 (tiếp theo)

Điều kiện chung Trạng thái
Loại 

chi tiết
Thí dụ 

minh họa

ngang có tính lành - Với bề dày bản bằng nhau và côt hàn
lặn mối hàn được lấy đi:
kiểm soát bằng thí
nghiệm không phá + Bán kính chuyến tiếp > 600 mm. B

hoại với NDT và + 600 mm > bán kính chuyên tiếp
tất cả được gia > 150 mm.

ItS

còng mép ngang
trong phương của + 150 mm > bán kính chuyền tiếp

D
ứng suất > 50 mrn.

+ Bán kính chuyển tiếp < 50 mm. E

- Với bề dày bản bàng nhau và cốt hàn
không lấy đi:

+ Bán kính chuyển tiếp > 150 mm. c

+ 150 mm > bán kính chuyển tiếp n
> 50mm.

Ư

+ Bán kính chuyên tiẻp < 50 mm. E

- Với bề dàv bản không băng nhau và
cốt hàn được lây đi:

+ Bán kính chuyển tiếp > 50 mm. D

+ Bán kính chuyền tiếp < 50 mm. E

- Bất kỳ bán kính chuyển tiếp nào với
bề dày bân không bằng nhau và cốt hàn E
không lấy đi.

Kim loại CO’ bản:

- Tại các chi tiết ngoại trừ liên két gò' Nhỏ h ơ n  c
Liên kết hàn góc tăng cường ngang với bản cánh hoặc gờ hoặc công 1 A
với đường hàn trực tăng cường ngang với vách. thức

1 H-

giao với phương 6.6.1.2.5-3
ứng suất

- Tại chân của các mối hàn của gờ tăng
cường ngang với bản cánh hoặc gờ tăng C ’ 6
cường ngang với vách.

Liên kết hàn góc Ung suât cắt trẽn chiều cao mối hàn E 9
với đường hàn trực
giao hoặc song
song với phương
ứ n g  suấ t
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Bảng 3.5 (tiếp theo)

Điều kiện chung Trạng thái
Loại Thí dụ

chi tiết minh họa

K im  loại cơ  bản các chi tiết được liên
kết bằng mối hàn góc:

- Khi chiều dài chi tiết theo phương ứng
suất:

+ Nhò hơn 50 mm hoặc các neo c 15, 17, 18, 20
chống cẳt loại đinh neo

+ Từ 50 mm đến 12 lần bề dày chi D 15, 17• tiết nhưng < 100 mm.

Các chi tiết phụ + Lớn hơn hoặc 12 lần bề dày chi 7 ,9 , 15, 17
gắn kết bằng đường tiết hoặc 100 mm:

hàn góc, đặt tài ++ Bề dày chi tiết <  25 mm E
theo chiều dọc ++ Be dày chi tiết > 25 mm E’

- Bán kính chuyển tiếp với các mối hàn
đầu nhẵn đến bản nền không kể đến 16
chiều dài chi tiết:

+ Bán kính > 5 0  mm D

+ Bán kính <  50 mm E

- Bán kính chuyển tiếp với các mối hàn
đầu không nhăn dến nên không xét đèn E 16
chiều dài chi tiết.

K im  loại cơ  bản các chi tiết được liên
Các chi tiết phụ kết bằng mối hàn góc:
gắn kết bằng đường
hàn góc, đặt tải - Bán kính chuyển tiếp với mối hàn đầu

16
theo chiều ngang nhẵn đến nền:

với các phường hàn + Bán kính > 50 mm D
song song với + Bán kính < 50 mm E
phương ứng suất

- Bán kính chuyển tiếp với mối hàn đâu 
không nhẵn đến nền.

chính E

Kim  loại cơ bản: 21

- Ở mặt cất nguyên của các liên kết ma
sát bằng bu lông cường độ cao, trừ các

Các liên kết được mối nối đặt tải trọng trục trong đó sự uốn B

gắn chặt bằng cơ ngoài mặt phẳng gây ra trong vật liệu

khí liên kết.

- Ờ mặt cắt thực của các liên kết không
B

ma sát cùa bu lông cường độ cao.

- Ở mặt cắt thực của các liên kết đinh tán. D
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Vật liệu  trong kết cấu và liên  kết chịu ứng suất kéo gây ra trong trạng thái giới hạn  

cường độ I phải thỏa m ãn yêu cầu lực xung kích. N h ư  đã nói về  đứt gãy  do dòn, các v ê u  

cầu xung kích liên  quan đến năng lượng tối thiểu bị tiêu  hao theo thí nghiệm  m ẫu rãnh

V  tại m ột nhiệt độ nhất định. N h iệt độ sử dụng nhỏ nhất ờ  nơi có  cầu sẽ  quyết định v ù n g  

nhiệt độ theo yêu  cầu của thí nghiệm  rãnh V được trình bày ở  báng 3.7.

3.2.3.2.3. Yêu cầu về độ dẻo dai

Bảng 3.7. Vùng nhiệt độ theo yêu cầu của th í nghiệm rãnh

Nhiệt độ sừ dụng nhỏ nhất Vùng nhiệt độ

-18°c và hơn 1

-19°c đến -34°c 2

-34°c đến -51°c 3

M ột phần tử nứt tới hạn được hiểu như phần tử ch ịu  kéo m à sự  đứt gãy sẽ sập đô cầu . 

Vật liệu  cho phần tử đứt gãy tới hạn phải thể hiện độ dẻo  dai lớn hơn và có khả năng  

hơn để hấp thụ năng lượng nhiều hon m à không đứt gãy  so vớ i phần tử không dứt g ã y  

tới hạn. Các yêu  cầu độ dẻo dai đứt gãy của thí ngh iệm  rãnh V ch o  các liên kết hàn g h i  

trong bảng 3 .8  cho các tấm có  ch iều  dày khác nhau và các vùng nhiệt độ khác nhau

Bảng 3.8. Các yêu cầu về độ dẻo dai đ ứ t gãy của mẫu rãnh V  cho phần tử  hàn

Vật liệu Tới hạn đút gãy Tới hạn không đứt gãy

Cấp
Chiều dày 

(ram)
Vùng 2 

(N.m @ °C)

Vùng 3 

(N.m @  °C)
Vùng 2 

(N.m @ °C)
Vùng 3 

(N.m @ °C )

250
t < 38 34@ 4,4 34@ -12,2 20@ 4,4 20@ -12 ,2

38 < t < 100 34@ 4,4 34@ -23,3 20@ 4,4 20@ -12 ,2

345/345W

t < 38 34@ 4,4 34@ -12,2 20@ 4,4 0 © 1 lo

38 < t < 50 34@ 4,4 34@ -23,3 20@ 4,4 20@ -12 ,2>

50 < t < 100 34@ 4,4 34@ -23,3 27@ 4,4 27@-12,2!

485W

t < 38 41 @ -6,7 34@ -23,3 27@ -6,7 27@-23,3>

38 < t < 65 41 @ -6,7 34@ -34,4 27@ -6,7 27@-23,3i

65 < t <  100 47@ -6,7 34@ -34,4 34@ -6,7 34@-23,3'

690/690W
t < 65 47@ -17,8 34@ -34,4 34@ -17,8 34@ -34,4

65 < t <  100 61@ -17,8 N /A 47@ -l 7,8 47@ -34,4

Trị sổ  của phần tử đứt gãy tới hạn cho năng lư ợng bị hấp thụ lớn hơn khoảng 5 0 ’/o so  

với trị số của phần tử không đút gãy ở  cù n g  m ột nhiệt độ.

3.2.3.3. Trạng thái giới lìạn về cường độ
Trạng thái g iớ i hạn cường độ được khống chế bằng cư ờng độ tĩnh của vật liệu h oặc  

ổn định của m ột tiết d iện ngang đã cho. C ó 5 tồ họp tải trọng về  cường độ như đã trìinh
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b ày  ở  trên m à sự  khác nhau giữa chúng là sự phối hợp chủ yếu  với hệ số  tải trọng áp 

dụng cho hoạt tải. X ác định hiệu ứng tải trọng lớn nhất gây ra do tổ hợp tải trọng sau đó  

so  sánh vớ i sứ c kháng hoặc cường độ của phân tử.

Khi tính sức kháng do hiệu ứng của tải trọng có  hệ sô như kéo , nén, uôn hoặc căt thì 
sự  khác nhau được b iểu  thị bởi hệ số sức kháng (Ị). Hệ số (ị) được nhân vớ i sức kháng  

danh định tính toán R n và kiểm  tra công thức (3 .1 ) có thỏa m ân hay không.

T rong các phần tử kết cấu thép, có trường hợp thất thường về  vật liệu , kích thước tiết 

d iện , sai số ch ế  tạo, tay nghề công nhân và phương pháp tính. T ình huống hư hỏng nằm  
trong hệ số  (ị). K ết quả hệ số cường độ áp dụng cho cột g iảm  hơn so  vớ i dầm và các liên

kết nói chung. Tất cả  các điều này được thể hiện trong trạng thái g iớ i hạn cường độ, hệ 

sô  sứ c kháng được lấy ở bàng 3.9.

Bảng 3.9. Hệ số sức kháng cho trạng thái g iứ i hạn cường độ

MÔ tà trạng thái Hệ số sức kháng

Uốn ộf = 1 ,0

Cắt

oII

Nén dọc trục, chi với thép i = 0 , 9

Nén dọc trục, liên họp ệ c = 0 ,9

Kéo, đút gãy trong tiết diện thực 4>u = 0 ,8

K éo, chảy trong tiết diện nguyên ệy =  0 ,9 5

Ép mặt lẻn các chốt, các lỗ doa, lỗ khoan hoặc lỗ bu lông và mặt cán 4>b = 1.0

Ep mặt bu lỏng lên vật liệu K b =  0 ,8

N eo chịu cắt ộ s c = 0 ,8 5

Bu lông A325M  và A490M N chịu kéo <t>, = 0 ,8

Bu lông A 307 chịu kéo <Ị>( = 0 ,8

Bu lông A 307 chịu cắt <Ị>S = 0 ,6 5

Bu lỏng A325M  và A490M N chịu cắt c/1 II p 00

Cắt khối 4>bs=0,8

Kim loại hàn trong mối hàn ngấu hoàn toàn:

- Căt trên diện tích có hiệu i . = 0 , 8 5

- Kéo hoặc nén vuông góc với diện tích có hiệu (Ị) = (ị) thép cơ bán

- Kéo hoặc nén song song vói trục môi hàn (Ị) — (Ị) thép cơ ban I
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Bảng 3.9 (tiếp theo)

MÔ tà trạng thái
",

Hệ sô sức kháng

Kim loại hàn trong mối hàn ngấu từng phần:

- Cắt song song với trục mối hàn <ị)e2 = 0 ,8 5

- Kéo hoặc nén song song với trục mối hàn (ị) —  (Ị) thép cơ bán

- Kéo nén vuông góc với diện tích có hiệu (Ị) — (Ị) thép cơ ban

- Kéo vuông góc với diện tích có hiệu ộ e i  = 0 ,8 0

Kim loại hàn trong mối hàn góc:

- Kéo hoặc nén song song với trục mối hàn (Ị) — (Ị) thép cơ bán

- Cắt trong chỗ thu hẹp mối hàn o tó II
1 

o
1 

00

1

3.2.3.4. Trạng thái giới hạn đặc biệt
Trạng thái g iớ i hạn đặc biệt xuất h iện duy nhất vớ i chu kỳ lớn hom tuổi thọ thiết kế  

cầu. Đ ộn g  đất, băng trôi, va chạm  xe cộ  và tàu bè được xem  như đặc biệt và chỉ được áp  

dụng riêng. Tuy nhiên, các trạng thái đặc biệt này có  thể tổ hợp vớ i lũ lớn (chu kỳ trên 

100 năm nhưng nhỏ hơn 500  năm ), hoặc tổ hợp với ảnh hư ở ng của xói khi lũ lớn. V í dụ, 

có thể có  xó i do lũ làm giảm  sức ch ốn g  đỡ của m óng khi th iết kế động đất, ...

Tất cả hệ số  sức kháng (Ị) =  1,0 ch o  trạng thái đặc biệt ch ỉ trừ bu lông. Đ ôi vớ i bu 

lông, hệ sổ (Ị) cho  trạng thái đặc biệt sẽ lấy theo trạng thái hư hỏng chịu  cắt ở bảng 3.9.

3.3. TẢ I TRỌNG

3.3.1. Tả i trọng thẳng đứng

3.3.1.1. Tải trọng thường xuyên
Tải trọng thường xuyên  bao gồm  tĩnh tài của các thành phần kết cấu và  các liên  kết 

D C , tĩnh tải lớp phủ m ặt cầu và hệ thống  tiện ích D W , tĩnh tải đất đắp EV , áp lực ngang  

của đất EH, tải trọng của đất chất thêm  ES, và  lực m a sát âm  D D .

Khi không đủ số liệu  chính xác, ta có  thể lấy tỷ trọng được thể h iện  ờ  bảng 3 .1 0  để 

tính tĩnh tải. Các hệ số tải trọng của các  tĩnh tải đã được thể h iện  ở bảng 3.2.

Bảng 3.10. Tỷ trọng

Vật liệu Tỷ trọng (g/cm 3)

Hợp kim nhôm 2,80

Lớp phù bê tông asphalt 2,25

Thép đúc 7,20

Cát chặt, phù sa hoặc đất sét 1,925
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Bảng 3.10 (tiếp theo)

Vật liệu Tỷ trọng (g/cm 3)

Bê tông (kể cả cổt thép):
+ Nhẹ 1,775
+ Cát nhẹ 1,925
+ Thường fc <  34  MPa 2,4

+ Thường 34  < fc < 103 MPa 2 ,2 5  +  0 ,0 0 4 5 fc

Cát rời, phù sa hoặc sỏi 1~6
Đất sét mềm I l L L . j ’6 . - . 1 1
Sỏi, cuội, đá dăm hoặc đá ba lát 2,25 ;
Thép “ 7.85 ~ _“j
Đá xây 2,725 1
N ư ớ c :

+ Ngọt 1,0
+ Mặn 1,025

Gỗ:
+ Cứng 0,96
+ Nhẹ 0,80

3.3.1.2. Tải trọng tức thòi
Tái trọng tức thời là tải trọng khai thác tác dụng bất kỳ theo không gian và thời gian, 

khác nhau v ê  độ lớn và tính chât, . . .  Tải trọng thiết kể không g iốn g  loại xe nào ờ  thực tế 

nhưng nó đủ đảm  báo có  hiệu ứng phủ toàn bộ các loại xe thông thường. M ỗi nước có  

quan niệm  riêng v ề  tải trọng xe  th iết kế.

3.3.1.2. ỉ. Làn thiết kế

S ố  lư ợng làn trên cầu là tiêu  chuẩn thiết kế quan trọng, Khi thiết kế làn trên cầu, ta 

dùng hai loại làn là làn g iao  thông và làn thiết kế. Làn giao  thông là số lượng làn do  

người thiết kế đưa ra để giao  thông đi trên cầu. B e rộng làn liên  quan đến làn giao  thông  

và thường lấy chuẩn 3 5 0 0  m m . Làn thiết kế là làn được dành cho hoạt tải. B ề rộng làn 

thiết kế có  thể bằng hoặc không bằng làn giao  thông. Ở đây, ta dùng làn thiết kế là 3 000  

ram và x e  tải phải đặt trong làn đ ể gây  hiệu ứng lớn nhất.

Số  làn th iết kế được xác định bằng cách lấy số nguyên  của tỷ số W /3 5 0 0  (m m ), 

trong đó w  là b ề  rộng phần xe  chạy (m m ), nghĩa  là khoảng cách giữa các rào chắn  

và/hoặc lan can. T rong trường họp  làn giao  thông nhỏ hơn 3 5 0 0  m m , số lượng và bề 

rộng ỉàn thiết kế lấy  bàng số lư ợng và  bề rộng làn giao  thông.

3.3.1.2.2. Hoạt tải ô tô thiết kế

H oạt tải ô  tô th iết kế được đặt tên là H L93 gồm  m ột tổ hợp cùa x e  tải thiết kế hoặc xe  

hai trục th iết kế vớ i tải trọng làn thiết kế. Đ iều  này có  nghĩa là tổ hợp xe tải thiết kế kết 

hợp vớ i tải trọng làn hoặc xe  hai trục thiết kế kết họp vớ i tải trọng làn như được thể hiện  

ớ  hình 3,3.
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35 kN 145 kN 145 kN

4300 mm 4 3 0 0 ^9 0 0 0  mm

600 mm (nói chung) 
300 mm (bản m út thừa )' Õ M £

1800 m m

145 kN  145 kN  35  kN
4 .3-r9 ,0  m 4 ,3  m

ị  ị  i  M ị  ....................... .9 ,o k N /m

110 kN  110 kN

1,2 rr

i  r : i _ 1 i  i  , i  9 ,3  kN /m

145 kN  145 kN  3 5  kN  145  kN  145  kN  35  kN

4 ,3  m 4 ,3  m m in  = 1 5  In 4 ,3  m 4 ,3  m

X i  1 1 i  ị  ị  ^ K N / m

m ỉ s  ^

(d)

(300)

1 1 9 ,3  kN /m

Hĩnh 3.3. Nguyên tắc xếp hoạt tài trên cầu

Đ ối vớ i cầu nằm  trên tuyến đường cấp IV  hoặc thấp hơn, Chủ đầu tư có  thể xác định  

tải trọng trục của xe  tải thiết kế và xe hai trục th iết kế nhân vớ i hệ số  0 ,5  h o ặ c  0 ,65 .
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a) Xe tải thiết kế

X e tải th iết kế, được thể hiện ờ  hình 3.4, có trục trước 35 kN , trục chủ động 145 kN  

cách trục trước m ột khoảng không đổi 4300 m m , và trục sau cù n g  145 kN . Cự ly  giữa  

hai trục sau cùng thay đổi từ 4300  mm đến 9000  m m  để gây  ra h iệu  ứng lớn nhất 

(xem  hình 3 .3a).

X e tài th iết kế chỉ được xếp một chiếc ờ m ỗi làn xe trên cầu. Đ ố i vớ i m ôm en âm (kéo  

thớ trên) giừa các điểm  uốn chịu tải trọng phân bố đều trên tất cả  các nhịp, và phản lực 

tại các gối giữa, 90%  hiệu ứng của hai xe tải thiết kế đặt cách  nhau tối th iểu  15 m  giữa  

trục trước xe này và trục sau của xe kia được kết họp vớ i 90%  hiệu  ứng của tải trọng ỉàn 

thiết kế. K hoảng cách giữa các trục 145 kN  của m ồi xe  tải phải ỉấy 4 3 0 0  m m  (xem  

hình 3 .3c).

b) Xe hai trục thiết kế (xe tandem)

X e hai trục thiết kế là xe đặc biệt chỉ gồm  hai trục, m ồi trục 110 kN  cách nhau 1200  

m m; và cự  ly phương ngang giữa hai bánh xe là 1800 m m . X e  hai trục cũng chỉ xếp m ột 

ch iếc trên m ỗi làn xe  (xem  hình 3.3b).

c) Tải trọng làn

Tải trọng làn thiết kế là tải trọng 9,3 N /m m  phân bổ đều ch iều  dọc cầu, còn theo  

phương ngang được g iả  thiết phân bố đều trên làn thiết kế có  ch iều  rộng 3000  mm  

(xem  hình 3 .3d ). N hư vậy, áp lực phân hố đều của tái trọng trên m ột đơn vị diện tích là

3,1 kPa. Tải trọng làn không xét đến hệ số xung kích.

3.3.1.2.3. Tải trọng mỏi

C ường độ m ỏi có  quan hệ với biên độ ứng suất do hoạt tải và  số chu kỳ ứng suất của  

tải trọng. V ì đa số các xe tải không vượt quá trọng lượng g iớ i hạn cho phép nên không  

nhất thiết phải dùng hết hoạt tải đó. Như vậy, tải trọng nhỏ hơn được áp dụng để xác  

định biên độ ứng suất. X e  tải thiểt kế mỏi trên m ột làn là x e  tải đơn với khoảng cách  hai 

trục sau 9 0 0 0  m m  vớ i hệ số tải trọng 0,75 và hệ số xung kích phải được đề cập vào.

Số lư ợng chu kỳ ứng suất dựa vào các cuộc khảo sát đếm  xe. s ố  lượng xe  tải trung 

bình hằng n gày  trong m ột làn có thể được xác định bởi:

ADTTsl = p X ADTT (3.12)

trong đó: p - m ột phần số xe tải trong làn đơn được lấy ờ bảng 3 .11;

A D T T  _ số lượng xe tải trung bình hằng ngày trên cầu.

Số lư ợng xe tải trung bình hằng ngày A D TT thường sẵn có  cho m ỗi cầu nhưng

trong m ột số  trường họp chỉ có sẵn số lượng xe trung bình hằng ngày A D T . Khi đó, 

cần phải xác định được phần trăm xe tải có trong tổng số xe  và  được xác định từ khảo  

sát. N eu  không có  số liệu , phần trăm xe tải được tra ở báng 3 .12 .
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Bảng 3.11. Phần xe tải trong làn đơn, p

Số làn xe tải p

1 1,0

2 0,85

> 3 0,80

Bảng 3.12. T ỷ lệ xe tả i trong luồng

Cấp đường Tỷ lệ xe tài trong luồng

Đường nông thôn liên quốc gia 0,2

Đường thành phố liên quốc gia 0,15

Đường nông thôn 0,15

Đường thành phô 0,1

890 N

Ví dụ 3.1. T ính chu kỳ b iên  độ ứng suất N  để thiết kế m ỏi ch o  m ột cầu đơn giản  hai

làn xe, nhịp 24000 mm thuộc đường nông thôn m ột hướng. B iết số lượng giao thông
m ột làn m ột ngày A D T  =  2 0 0 0 0 .

S ố  lượng xe  tải trung bình hàng ngày trong vùng giao thông nông thôn vói hai làn xe là: 

A D T T  = 0 ,2  X 2  X 2 0 0 0 0  = 8 0 0 0  (xe/n gày)

S ổ  lư ợn g  xe  tải trung bình của hai làn xe tải đon  hằng ngày là:

ADTTs l = 0 ,85 X 8000 = 6800 (xe/ngày)

Số  chu kỳ ứ ng suất m ỗi lần x e  tải qua được xác định là:

N = 365 X 100 X 1 ,0 x 6 8 0 0  = 248 X 106 (chu kỳ)

3,3.1.2.4. Tải trọng người

Đ ổ i vớ i tất cả  đư ờ ng bộ hành rộng hơn 6 00  m m , tải 

trọng ngư ờ i được lấy bàng 3 kPa và phải tính đồng  

thời vớ i hoạt tải thiết kế. Đ ố i với cầu chỉ dành cho  

người đi bộ hoặc đi x e  đạp, tải trọng người cần phải 

lấy bằng 4 kPa. C hú ý rằng k h ôn g  tính hệ số xung kích  

ch o  tải trọng ngư ời.

T ay  vịn  đối vớ i đư ờng bộ hành và/hoặc xe đạp phải 

được th iết kế vớ i m ột tải trọng 0 ,73  N /m  theo cả  

phương ngang và phương đứng cho mồi tay vịn. Ngoài 
ra, như được thể h iện  ở  hỉnh 3 .4 , tay v ịn  phải được 

th iết k ế  để ch ịu  m ột lực tập trung 890 N  tại đỉnh tay

■m

vịn theo bât kỳ phương nào. H ình 3.4. Tài trọng lên tay vịn
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3.3.1.2.5. Hệ sổ làn xe

C ác x e  tải đều đi trên các làn bố trí trên cầu nhưng k h ôn g  chắc chắn rằng tất cả  các  

làn đều  đ ồn g  thời có  x e  tải. V ì vậy, cần thiết phải đ iều  ch ỉnh  tải trọng th iết kế, n gh ĩa  là  

đưa ra hệ số điều ch ỉnh làn xe  hay còn  gọ i là hệ số  làn xe  đư ợ c tra ở  bảng 3 .13 .

Bảng 3.13. Hệ số làn xe, m

SỐ làn xe tài m

L 1 1,2

2 1,0

3 0,85

> 3 0,65

K hi trên cầu có  nh iều  làn xe  thì phải nhân vớ i hệ số  làn xe . H ệ số  làn x e  k h ôn g  áp 

dụng ch o  trạng thái g iớ i hạn m ỏi.

3.3.1.2.6. Tải trọng xung kích

D o mặt cầu kh ôn g  bàng phẳng nên khi xe  chạy trên cầu gây  ra lự c xu n g  k ích, về 
tông quát, lực xung k ích  được xác định bởi

D,
IM =

dyn

D
(3 .1 3 )

sta

trong đó: D sta - độ v õ n g  lớn nhất do tải trọng tĩnh;

D dyn - độ v õ n g  tăng thêm  do h iệu  ứng dao đ ộng .

T iêu  chuẩn thiết kế hiện hành đưa ra m ột hướng đi rất đơn giản  và  lực xu n g  k ích  

được xác định ở  bảng 3 .14 .

Bảng 3.14. Lực xung kích, IM

Kết cấu IM  (%)

Mối nối bản mặt cầu ờ tất cả các trạng thái
75

giới hạn

Tất cả các kết cấu khác:
+ Trạng thái giới hạn mỏi và đứt gãy 15

+ Các trạng thái giới hạn khác 25

Đ ố i vớ i các xe  tải thiết kế hay xe  hai trục thiết kế, khi tính lực xu n g  k ích  h iệu  ứng  
gây ra được nhân thêm  hệ số (1 + I M /1 0 0 ) , nghĩa  là:

U L + I M = Ư L 1 +
IM

100
(3 .1 4 )

trong đó: U L - h iệu  ứ ng do hoạt tải;

U L+IM - h iệu  ứng do hoạt tải có  kể thêm  lực xu n g  k ích.
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Lực xung kích không tính đến đối vớ i tải trọng làn, tải trọng ngư ời, các tường chăn  

không chịu  lực thẳng đứng từ kết cấu nhịp, và các bộ phận m ó n g  được chôn  hoàn toàn  

dưới mặt đất.

3.3.2. T ả i trọng ngang

3.3.2.1. Lực ly tâm
H ình 3 .5  thể h iện  cách  xác định lực ly  tâm tác dụng lên  xe khi vào  đường cong . Lực  

ly  tâm Fr tác dụng theo phương ngang câu hướng vào tâm  đư ờng co n g  và cách  mặt câu

1800 m m , và được tính bởi:

Hình 3.5. Sơ đồ lính lực ly tâm

F. = c w (3.1 5a)

với

c  = f
V

Rg
(3.1 5h)

trong đó: V -  vận tốc thiết kế của đường (m /s);

R - bán kính con g  của làn xe  (m); 

g - g ia tốc trọng trường được lấy bằng 9,81 m /s2;

w  - trọng lượng xe;

f  - hệ số  lấy bằng 4/3 đối vớ i các tổ hợp tài trọng trừ m ỏ i, và  lấy bằng 1,0 đối 

vớ i m ỏi.

Hệ số làn xe cũng được tính vào lực ly  tâm  này.

3.3.2.2. Lực hãm xe

Lực hãm  xe  truyền xuống bản và tác dụng qua gối truyền x u ố n g  kết cấu phần d ư ớ i. 

Tất cả các lái xe có  thể đều phải hãm xe trên cầu khi cần thiết. C hính vì vậy, trong tlhiết 

kế cần xét đến lực hãm  ở  tất cả các làn xe nhưng cũ n g  phải xét đến  hệ số làn xe.
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C ác lực tác dụng lên xe khi hãm được thể hiện ờ hình 3 .6 . Lực hãm Fg được xác 

định bởi:

Hình 3.6. Sư đồ tính ìực hãm xe

Fb = b W (3. ló a )

với

b =  -  
2

ỵ í
gs

(3 .16b )

trong đó: V  - vận tốc ban đầu trước khi hãm (m /s); 

s - ch iều  dài hãm xe (m); 

g - g ia  tốc trọng trường được lấy bằng 9,81 m /s2;

w  - trọng lượng xe.

T h eo  A A S H T O , để xác định lực hãm xe tải chạy vớ i vận tốc 90  km /h (=  25 m /s) và  

ch iều  dài hãm  xe là 122 m. Khi đó, g iá  trị b được tính bằng  

(1 /2 )  2 5 2/ ( 9 , 8 1 x 122) ss 25% . Chính vì vậy, lực hãm xe được lấy bằng 25%  trọng lực

xe tải ở  tất cả các làn xe trên cùrm một hướng. Lực hãm  nằm  ngang theo phương dọc  

cầu và  cách  m ặt cầu 1800 mm.

3.3.2.3. Lực va tàu thuyền

Tất cả  các cầu vượt sông có thông đường thủy đều phải được xét đến sự va  tàu 

thuyền vớ i m ục đích thiết kế kết cấu cầu chịu được lực va tàu thuyền, hoặc thiết kế kết cấu 

bảo vệ. Lực va tàu phụ thuộc vào cấp sông, tàu thiết kế và vận tốc thiết kế. Bảng 3.15 thể 

hiện trọng tải của tàu theo cấp sông và bảng 3.16 thể hiện vận tốc va thiết kế, trong đó v s

là vận tốc bình quân hàng năm của dòng chảy liền kề kết cấu cần tính lực va.
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Bảng 3.15. Tàu thiết kế

Cấp sông
Trọng tải cùa tàu DWT (tấn)

Tàu tự hành Sàn lan kéo

I 2000 500

II 1000 500

III 300 400

rv 200 400

V 100 100

VI 40 100

B ả n g  3 .1 6 . V ậ n  tố c  th iế t kế

Tàu thiết kế Vận tốc va V  (m/s)

Tàu tự hành > ỉ 000 3,3 + v s

Tàu tự hành < 1000 2,5 + v s

Sàn lan kéo 1,6 + v s

(3 .1 7 )

Lực va tàu đâm  thẳng vào  trụ cẩu được tính bởi:

Ps = 1 ,2x105 x V V d W T  

trong đó: Ps - lực va  tàu (N );

D W T  - trọng tải tấn của tàu;

V  - vận tốc va th iết kế (m /s).

T rong trường hợp cầu nh iều  nhịp, những v ị trí xa lu ồn g  thông thuyền  hoặc m ực nước  

nông thì có  thể th iết kế tàu nhỏ hơn nhưng phải được chấp nhận của Chủ đầu tư. Khi 

m ực nước cao nhất bình quân không sâu quá 6 0 0  m m  thì không cần xét h iệu  ứng này.

3.3.2.4. Tải trọng gió
♦

V ận tốc của g ió  thay đổi theo độ cao trên m ặt đất và  độ nhám  của địa hình, và do đó 

áp lực lên  kết cấu là m ột hàm  của các  tham  số  này. V ận tốc tăng theo độ cao  nhưng  

giảm  dần tỷ lệ. N ếu  địa hình nhẵn thì vận tốc tăng nhanh theo đ ộ  cao . M ột b iểu  đồ vận  

tốc đặc trưng được m ô tả ở  hình 3 .7 , trong đó m ột vài tham  số  chủ  yếu  được thể hiện. 
Tham số V là vân tốc gradien hoăc vân tốc không phụ thuộc vào ảnh hưởng của bề mặt, © —

5 là độ cao iớp biên, thường được định nghĩa là chiều cao m à vận tốc bàng 99%  V , và  

V 10 là vận tốc tham chiếu tại độ cao 10 m. Đ ây là độ cao m à tại đó các dữ liệu về  tốc độ gió  

được ghi lại. B iểu đồ vận tốc g ió được m ô hình bàng m ột hàm năng lượng có dạng:

VDZ= C V 10
\«

10000
(3.18)
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trong đó: c và  a  là các hằng số được xác định bằng thực nghiệm . M ô hình này được  

dùng trong nhiều  tiêu  chuẩn về nhà cửa. T uy nhiên, các nhà khoa học ch ỉ ra rằng số  mũ  

của nó khôn g phải là hằng số với độ nhám đã biết m à nó thay đổi theo độ cao. Các nhà 

khí tượng học và  các kỳ sư về gió đã m ô hình gió trong lóp b iên  theo hàm  logarit. Hàm  

này được tìm  ra trong lớp biên theo lý thuyết dòng và cho kết quả rất gần vớ i thực 

nghiệm . D ạng tổn g  quát về biểu đồ vận tốc là:

Hình 3.7. Biếu đồ vận tốc giỏ

/  _ \zV(z) = - V 0 ln
K v z oy

(3 .19 )

trong đó: z - độ cao  trên mặt đất;

K - hàng số Karman ( -  0 ,4 ) ;  

Z 0 - đ ộ  nhám  của mặt đất.

(3 .20 )

T0 - ứ ng suất cắt (cường độ gió) tại mặt đất; 

p - m ật độ không khí.

Tham  số  V0 được hiểu là vận tốc ma sát cắt bởi vì nó liên  quan đến lực cắt (m a sát) 

và Z 0 liên  quan đến ch iều  cao độ nhám địa hình, Các thông số này thật khó để d iễn  tả

băng toán học, và vì vậy phải sử  dụng các giá trị thực nghiệm , c ầ n  chú ý  ràng với độ 
nhám  đã biết, hai hằng số thực nghiệm  Z 0 và V0 là cần thiết trong côn g  thức (3 .19 ). V ì

vậy. hai g iá  trị đo đạc về  vận tốc tại các độ cao khác nhau có  thể được dùng để tính toán  

các hằng số  này.

Cần b iết rằng các hằng số này không độc lập và chúng có  liên quan bằng côn g  thức 

thể h iện  dưới đây. ứ n g  suất cắt do g ió  tại mặt đất là:
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To -  D0pVfo
trong đó: D 0 - hệ số  cản bề mặt;

V10- tốc độ g ió  tại độ cao 10 m trên m ặt đắt hoặc mặt nước (km /h). 

V ớ i z  =  lO m , côn g  thức (3 .1 9 ) được dùng để tìm V0 :

V  = K _____X ịo-----
0 ln(lOOOO/Z0 )

Cân bằng ứng suất cắt bề mặt ở  các công  thức (3 .2 0 ) và (3 .2 1 ), ta được:

(3 .2 1 )

(3 .2 2 )

D,

hoặc

v 0 =  V ^ v ,0

Thay côn g  thức (3 .2 2 ) vào (3 .23a ) sẽ được:

D,
ln(lOOOO/Z0)

(3 .2 3 a )

(3 .2 3 b )

(3 .2 4 )

C uối cùng, thay côn g  thức (3 .2 2 )  vào  (3 .2 3 b ), ta được côn g  thức m ô tả rằng đối với 
tốc độ g ió  tham ch iếu  V 10 bất kỳ, Z 0 và V0 có  quan hệ với nhau:

v 0 =
K

V,10ln(lOOOO/Z0 )

C ôn g thức áp dụng cho biểu đồ g ió  được dùng trong tiêu chuẩn A A S H T O  là:

V,
Vd z - 2 , 5 V 0 10

V,
ln f  ' L '

VZ 0 )

(3 .2 5 )

(3 .2 6 )

trong đó: VDZ - tốc độ g ió  thiết kế tại cao độ z  (km /h) [g iố n g  như v ( z )  ở  côn g  

thức (3 .1 9 )];

Vg - tốc độ g ió  cơ  bản 160 km /h để đạt đến cường độ thiết kế;

V0 - “tốc độ ma sát cắt”, là m ột đặc trưng về gió được chỉ rõ ở  bàng 3.17 (km/h); 

Z 0 - “ch iều  dài m a sát”, là m ột đặc trưng về g ió  được lấy d  bảng 3 .17  (m m ); 

H ằng số 2 ,5  là nghịch  đảo của hằng số K arm an 0 ,4 . Tỷ số V 10/ V B được sử dụng với 

tỷ lệ tuyến tính đối vớ i tốc độ g ió  tham  ch iếu  trừ 160 km /h.

Bảng 3.17. Các giá t r ị  V0 và Z 0 đối vó i các điều kiện bề m ặt khác nhau

Điều kiện Vùng thoáng Ngoại ô Thành phố

Vq (km/h) 13,2 17,6 19,3

z 0 (mm) 70 1000 2500
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C ôn g thức (3 .2 5 )  có  thể được dùng để m ô tả quan hệ g iữ a V0 và Z 0 . V í dụ, khi 

dùng cho đ iều  k iện  ở  vùng thoáng:

160
Vo = 0 ,4 = 12 ,9  (km /h)

In(1 0 0 0 0 /7 0 )

tương đối trùng vớ i bảng 3 .17 .

Á p  lực g ió  lên  kết cấu hoặc các bộ phận được tính toán theo áp lực g ió  cơ  bản với
V B = 160 km /h

PD = PB
í  V VL

V V VB y
= pt

V,D
v 1 6 0 y

V

B 2 5 6 0 0
(3 .27 )

trong đó áp lực g ió  c ơ  bản được cho ở bảng 3 .Ỉ8 . Bảng 3 .18  bao gồm  ảnh hưởng của  

g ió  m ạnh và sự phân bố áp lực lên bề mặt (các hệ số áp lực).

B ả n g  3 .1 8 . Á p  lự c CO’ bản PB tư ơ n g  ứ n g  v ó i VB = 1 6 0  km /h

Bộ phận kết cấu phần trên Tải trọng xuôi gió (MPa) Tài trọng khuất gió (MPa)

Dàn, cột, vòm 0,0024 0.0012

Dầm 0 , 0 0 2 4 N / A

Bề mặt phẳng rộng 0,0019
_

N/A

C ôn g thức (3 .2 7 )  sử  dụng bình phương tỷ số tốc độ thiết kế và tốc độ cơ  bản bởi v ì

' 1 1
áp lực tỷ lệ vớ i bình phương tôc độ (p  = Cd —pV  ). H ơn nữa, tải trọng g ió  nhỏ nhât

không nhỏ hon 4 ,4  N /m m  trong mặt phẳng thanh biên v ề  phía xu ô i g ió  và  2 ,2  N /m m  

trong m ặt phẳng thanh b iên  về phía khuất g ió tác dụng lên  kết cấu dàn và vòm , và  

không nhỏ hơn 4 ,4  N /m m  tác dụng lên kết cấu dầm. Tải trọng g ió  này tương ứng vớ i áp 

lực g ió  lên  kết cấu ( W S )  như  đã cho ở bảng 3.19. Tải trọng g ió  này phải được xem  xét 

từ tất cả các hướng và  g iá  trị bất lợi được dùng để thiết kế.

Tốc độ g ió  thiết k ế cũng có  thể được xác định bởi:

V =  VB X  s (3 .28 )

trong đó: V B - tốc độ g ió  giật cơ  bản trong 3 g iây với chu kỳ xuất hiện 100 năm được tra 

ở bảng 3 .19;

s - hệ số  đ iều  ch ỉnh đối với nơi xây dựng cầu và độ cao m ặt cầu và được tra 

bảng 3 .20 .
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Bảng 3.19. Vận tốc gió cơ bản Vg

Vùng tính toán theo 
TCVN 2737-1995

Vận tốc V B (m/s)

I 38

II ^  ~  45 ~ '  ”

III 53

IV -  _ ......_59 _  ■ ;

B ả n g  3 .20 . H ệ số đ iều  ch ỉn h  s

Độ cao mặt cầu trên 
mặt đất hay trên 

mặt nước (m)

Khu vực thông 
thoáng hay mặt nước 

thoáng

Khu vực rừng cây có nhà 
cửa với cây cối, nhà cao 

tối đa khoảng 10 m

Khu vực có nhà 
cửa với đa số nhà 

cao trên 10 m

10 1,09 1,00 .0 ,81

20 1,14 1,06 0,89

30 1,17 1,10 0,94

40 1,20 1,13 0,98

50
1 1,21 1,16 1,01

Đ ể tính g ió  trong quá trình lắp ráp có thể nhân các giá trị của V  vớ i hệ số  0 ,85 .

33.2.4.1. Tủi Irựng gió tác dụng ìễri công trình

a) Tải trọng gió ngang
Tải trọng g ió  ngang PD phải được lấy theo ch iều  tác dụng nằm ngang và đặt tại trọng  

tâm của các phần d iện  tích  thích họp và được xác định bởi

PD = 0 ,0 0 0 6 V 2A tC d > 1,8A, (3.29)

trong đó: V  - tốc độ g ió  được xác định theo công  thức (3 .28) (m /s);

A t - d iện  tích của kết cấu hay cấu kiện phải tính tài trọng g ió  ngan g  (m 2);

C d - hệ số cản được xác định theo hình 3.5 phụ thuộc vào  tỷ số  b /d  ;

b - ch iều  rộng toàn cầu giữa hai mặt lan can (m m ); 

d - ch iều  cao kết cấu phần trên bao gồm  cả lan can đặc nếu có  (m m ).

D iện  tích kết cấu chắn g ió  phải là diện tích đặc chiếu lên mặt vu ôn g  g ó c  vớ i hướng  

gió  trong trạng thái không có  hoạt tải tác dụng với các điều kiện sau đây:

• Đ ố i vớ i kết cấu phần trên có  lan can đặc, diện tích bao gồm  diện  tích lan can đặc 

đầu g ió , không xét ảnh hường của lan can cuối gió.

• Đ ối vớ i kết cấu phần trên có lan can hở, tải trọng toàn phần sẽ bằng tổng  tải trọng 

tác dụng lên kết cấu phần trên, khi đó phải xét lan can đầu g ió  và cu ối g ió  r iêng rẽ 

từng loại.
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• Đ ố i vớ i kết cấu nhịp  dàn. lực gió sẽ được tính toán cho từng bộ phận riêng rẽ cả  

đầu và  cu ố i g ió  không xét che chắn.

• Đ ố i v ớ i các trụ c ầ u  không xét ảnh hưởng che chắn.

H ệ số  cản C d phải tính theo các phương pháp sau:

• Đ ố i vớ i kết cấu phần trên có  mặt chính đặc, m ép dốc đứng, không có  góc  vút thoát 
g ió  đáng kể thì C d lấy theo hình 3.8,

• Đối với kết cấu phần trên dàn, lan can và kết cấu phần dưới, lực gió  tính cho từng 
bộ phận riêng vớ i các giá trị C d theo T C V N  273 7 -1 9 9 5 , hoặc theo các số liệu  khác

được chủ đầu tư duyệt.

• Đ ổ i vớ i kết cấu khác, phải xác định C d theo thí nghiệm  trong ống  thổi gió.

*o
o
c-(ộo

‘<o</>
<0)-
X

2,8

2,4

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

/ \
/ \

/ \
! \

/ \

Hệ số cản c  d 
Hệ số  tối th iểu đố i vớ i m ặt 

cẩu trên dấm  I, vớ i trên  4 

dầm, hoặc dầm  hộp

0 0 ,4  0 ,8  1,2 1,6 2 ,0  2 6 10 14 18 22  26 30

Tỷ số b/d 

H ình 3.8. Hệ số càn C d

b) Tải trọng gió dọc

Đ ối vớ i m o trụ, kết cấu nhịp dàn hoặc kết cấu khác có bề mặt chắn g ió  lớn son g  song  

với tim  cầu thì phải xét lực g ió  dọc. V iệc tính toán tương tự như lực g ió  ngang. Đ ố i vớ i 

kêt cấu phần trên có  m ặt trước đặc, lực g ió  lấy bằng 0,25 lần lực g ió  ngang.

Tải trọng g ió  dọc và  ngang phải tính như các trường hợp tải trọng riêng rẽ. Khi cần  
thiết, cần k iểm  toán lực g ió  theo góc tác dụng thực của nó.

c) Tái trọng giỏ íhẳng đứng

Tải trọng g ió  thẳng đứng Pv tác dụng vào trọng tâm tiết d iện được xác định theo  

côn g  thức:

pv = 0 ,0 0 0 4 5 V 2A v (kN ) (3 .30 )

trong đó: V  - tốc độ g ió  được xác định theo công thức (3 .28 ) (m /s);

A v - d iện tích  phẳng của mặt cầu hay cấu kiện dùng để tính tải trọng g ió  

thẳng đứng (m 2);
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Tải trọng này được tính trong các trạng thái g iớ i hạn khôn g có  g ió  tác dụng lên hoạt 

tải và chỉ khi hướng g ió  vuông  g ó c  vớ i tim  cầu. Lực g ió  này tác dụng cùng với lực  

g ió  ngang.

C ôn g thức (3 .3 0 ) dùng cho góc tác dụng của g ió  nhỏ hon  5°, nếu lớn hơn lực bốc  

phải xác định theo thí nghiệm .

3.3.2.4.2. Tải trọng gió tác dụng lên xe cộ

K hi xét tổ hợp tải trọng cư ờng độ III, phải tính tải trọng tác dụng vào  cả  kết cấu và  

x e  cộ . Tải trọng ngang của g ió  lên x e  cộ  là  tải trọng phân bố 1,5 kN /m  tác dụng theo  

hướng nằm  ngang và đặt ờ  cao độ 1800 m m  so vớ i m ặt đường. Tải trọng g ió  dọc lên x e  

cộ  là tải trọng phân bố 0 ,75  k N /m  tác dụng nàm  ngang, dọc theo kết cấu và đặt ở cao độ  

1800  m m  so vớ i m ặt đường.

Phải đặt lực g ió  ngang và dọc lên xe  cộ  cho từng trường hợp riêng rẽ, nếu cần phải 

kiểm  toán hợp lực theo góc  tác dụng thực của g ió .

3.4. Sự PHẢN BỐ TẢ I TRỌNG

Đ ể thiết kế m ột hệ thống phức tạp như cầu thép, v iệc  cần thiết là phân thành những  

hệ thống phụ nhỏ hơn để dễ tính toán và quản lý; m ỗi hệ thống có  thể gồm  nhiều bộ  

phận; bao gồm  kết cấu phần trên, kết cấu phần dưới và  nền m óng; trong đó kết cấu phần 

trên có  thể bao gồm  bộ phận chịu lực chính như dầm , giàn , vòm , tr e o ... và  các bộ phận 

phụ khác như hệ dầm  m ặt cầu, bản m ặt cầu , hệ liên  kết, hệ thống lan c a n ...  V iệc  xác  

định nội lực và biển dạng trong các bộ phận là cần thiết để xác định kích thước yêu cầu  

và các đặc tính của vật liệu.

H ệ thống cầu thép là kết cấu làm v iệ c  theo sơ  đồ khôn g gian; và hom nữa, đó là kết 

cấu siêu  tĩnh bậc cao. V ì vậy, v iệc  tính toán các h iệu  ứng do tải trọng gây ra sẽ vô  cùng  

khó khăn và phức tạp. V ớ i m ục đích v iệc  tính toán trở nên dễ dàng hơn, kết cấu cầu  

thép vớ i sơ  đồ không gian có  thể chuyển  thành sơ  đồ phẳng. Khi đó, ta cần nắm bắt 

được sự  phân bố tải trọng lên các bộ phận kết cấu, và cũ n g  cần biết rằng sự  phân bố tải 

trọng này phụ thuộc vào độ cứng tương đối g iữ a các bộ phận khác nhau. Trong tài liệu  

này, sự  phân bố tải trọng lên các dầm  trong kết cấu nhịp sẽ được trình bày với m ột số  

phương pháp tính toán khác nhau và sự  phân bố tải trọng được xác định bởi hệ số phân 

bố tải trọng.

3 .4 .1 . P h ư o n g  p h á p  đòn  b ẩy

Phương pháp đòn bẩy xem  các dầm  chủ làm  v iệc  độc lập vớ i nhau; nghĩa  là khi đặt 

tải trên 1 dầm bất kỳ thì dầm đó chịu  toàn bộ tải trọng, các dầm  còn lại không chịu tải 

trọng truyền sang. Á p dụng cho trường hợp hệ liên  kết ngan g  g ồm  bản m ặt cầu và dâm  

ngang kê tự do trên dầm dọc, hoặc hệ liên  kết ngang rất yếu , hoặc tính hệ số phân bô  

ngang tại v ị trí gần trụ và m ố cầu, nơi có  chuyển  vị của  dầm  rất nhỏ, hoặc trường hợp 

chỉ có  2 dầm chủ, dàn c h ủ ...
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H ình 3 .9  thể hiện tính toán hệ số phân phối ngang theo phương pháp đòn bẩy. Các tải 

trọng được bố trí theo phương ngang cầu sao cho gây ra h iệu  ứ ng lớn nhất. Hệ số  phân  

phối ngang được tính

g =  (ô t ô ) (3 .31a)
2  ,

g = ]Tco (người) (3 .3  lb )

với Ỵị là tung độ của đường ảnh hưởng áp lực ứng vớ i tải trọng tập trung; và y  Cừ là 

d iện  tích  đường ảnh hưởng ứng với đoàn người.

3 .4 .2 . P h ư ơ n g  p h á p  nén lệch tâm

Phương pháp nén lệch tâm được áp dụng khi xem  liên  kết ngang có  độ cứ ng là vô  

cùng, và dầm  ngạng chỉ có chuyển vị mà không có biến dạng. V iệ c  xác định hệ số phân  

phối ngang có  thể dùng đường ảnh hường, hoặc tính trực tiếp. H ình 3 .10  thể hiện cách  

tính dùng đường ảnh hưởng, khi đó v iệc  xác định hệ số phân bố ngang cũng theo côn g  

thức (3 .3 1 ). Đ ư ờ n g  ảnh hưởng áp lực của dầm thứ ị thông thường được xác định từ hai 

tung độ tại hai dầm ngoài cùng như sau:
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(3.32)

và trong trường hợp các dầm có  m ô m en  quán tính khác nhau:

(3 .3 3 )

trong đó: ■ải - khoảng cách giữa hai dầm  thứ ị đối xứ ng qua tim  cầu (m );

a, - khoảng cách  giữa hai dầm  ngoài cùng đối xứ ng qua tim  cầu (m);

lị - m ô m en quán tính của dầm  chù thứ i (m m 4); 

n - số  lượng dầm chủ.

Phương pháp nén lệch tâm có thể được tính trực tiếp hệ số phân bố ngang cho ô tô và  

người mà không cần xác định đường ảnh hưởng. Khi đó, hệ số phân bố ngang được tính bởi:

trong đó: - khoảng cách giữa hai dầm  thứ i đối xứng qua tim  cầu (m );

e - độ lệch tâm của họp lực tải trọng đối với tim  cầu (m); 

n - số  lư ợng dầm chủ; 

n L - số  làn xe.

gị - hệ số phân phối ngang tính cho dầm  thứ i .

Phương pháp nén lệch  tâm có  thể áp dụng khi thiết kế sơ  bộ, cầu  có  nhiều dầm  

ngang, hoặc khi tỷ lệ giữa chiều dài nhịp và bề rộng cầu không nhỏ hơn 2.

3.4.3. Phương pháp dầm liên tục trên gối tựa đàn hồi

Phương pháp này được áp dụng khi xem  kết cấu theo phương ngang như là dầm  liên  

tục kê trên các gối tựa đàn hồi tại vị trí của các dầm  chủ. Việc xác định hệ số phân bố 
ngang dựa vào đường ảnh hưởng áp lực lên dầm  chủ cần xét.

Cho lực p  = 1 di động theo phương ngang cầu và  áp dụng nguyên  lý  cộ n g  tác dụng:

• Phản lực lên gối thứ n do p  =  1 đặt tại g ố i r gây  ra là:

/

g i  = n L-

1 e.aj
(3 .3 4 )

V

A 0r + A |r .a + A 2r.a2 +... + A (m_^r .am 1 (3 .3 5 )
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ĩ

đ .a .h  Rn

Hình 3.11. Phương pháo dầm trên gối tựa đàn hồi 

Phản lực lên  g ố i thứ n do M  = 1 đặt tại gối 0  (dầm b iên) gây  ra là:

oM  _  
nò ” ■ỊBq + B |.a  +  B o.cr + .. .  +  B^m_ jỵ a m 

Phản lực lên  g ố i thứ n do p = 1 đật tại đầu thừa gây ra là:

Rnk = ^ 0  +  dkR nMo 
m-1

(3 .36 )

(3 .37 )

(3 .38 )trong đó: D  - C 0 + C 1.a  + C->.a + ...  +  C^m_jỵCx

d k - chiều dài phần mút thừa;

d - khoảng cách giữa các dầm chủ;

m - số  nhịp của dầm ngang, khung ngang;

a  - hệ số  m ềm  phụ thuộc quan hệ độ cứng của dầm  chủ và dầm  ngang, khung  
ngang (kể cả  bàn mặt cầu), được xác định bởi:

d3
a  =  — —--- -------- (3 .39 )

6EI ’ Ap

I '-  m ô m en quán tính của dầm ngang, khung ngang (kể cả  bản mặt cầu) trên 

đơn vị ch iều  dài nhịp; nghĩa là:

I
(3 .40 )

hoặc I' lấy bằng m ô m en quán tính của 1 m rộng bản mặt cầu khi kết cấu nhịp không có  

dầm  ngang, khung ngang;

I - m ô m en quán tính của dầm ngang, khung ngang (kể cả  bản mặt cầu); 

a - khoảng cách giữa các dầm neang, khung ngang.

Ap - độ võn g  cùa dầm chủ (hoặc của gối đàn hồi) do tải trọng p =  1 (t/m ) phân 

bố đều trên chiều dài dầm chủ mà không kể đến sự  phân bố của dầm  

ngang, khung ngang;

A j , B j , Cị - các hệ số phụ thuộc vào số lượng nhịp và thứ tự gố i m à tải trọng  

tác dụng lên nỏ.
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Đ ể thuận tiện  cho v iệc  tính toán, các g iá  trị R^r và  dR^o đã được lập sẵn trong báng 

3 .2 la  và 3.21 b, phụ thuộc vào hệ số a  xác định theo côn g  thức (3 .3 9 )  và  sổ  lượng nhịp.

Lưu ỷ: T ung độ ảnh hưởng phản lực lên gối tựa đàn hồi ỉĩ khi p = 1 đặt ở đầu mút 

thừa được tính theo công  thức (3 .4 1 ) vớ i R^o là phản lực tại gố i n do p =  1 đặt tại gối 0

tra trong bảng 3 .2 la ; dRỊ^ là hệ số phản lực tại gố i n do p =  1 đặt ở  đầu mút thừa tra

trong bảng 3 .2 lb:

R.Pk = R n o  +  ^ ( d R Ỉ l )  <3 -4 1 )

H ình 3.11 thể h iện  đường ảnh hưởng phản lực lên  dầm  bất kỳ n do tải trọng p  =  1 di 

động theo phương ngang cầu gây ra theo phương pháp dầm  trên gố i tựa đàn hồi. T ừ  đó, 

hệ số phân bố ngang do các tải trọng gây ra được xác định theo côn g  thức (3 .31 ).

Phương pháp dầm  trên gối tựa đàn hồi sẽ cho kết quả chính xác hơn so vớ i hai 

phương pháp đòn bẩy và nén lệch  tâm v ì độ cứ ng  tương đối giữa dầm  ngang và  dâm  

chủ đã được xét đến. Phương pháp này được áp dụng khi cầu khôn g có  hoặc có  rât ít 

dầm  ngang và khi tỷ lệ giữa ch iều  dài nhịp và  bề rộng cầu nhỏ hơn 2. N g o à i ra, khi hệ 
số m ềm  a <  0 ,0 0 5  kết cấu dầm  ngang, khung ngang được xem  có  độ cứng lớn  nên 

phương pháp nén lệch  tâm có  thể áp dụng và khi a  > 1,5 ta có  thể áp dụn g  phương pháp 

đòn bẩy để xác định sự phân bố áp lực lên dầm  dọc.

Cần chú ý rằng, hệ số phân bố ngang xác định theo phương pháp đòn bấy, nén lệch  

tâm, và dầm trên gối tựa đàn hồi đều chưa xét đến ảnh hưởng của số  làn xe . D o vậy . khi 

tính toán hiệu ứng tải trọng cần phải nhân vớ i hệ số  làn xe m được ch o  ở  bảng 3 .13 .

Bảng 3.21a. Tung độ đường ảnh hưởng phản lực lên gối tựa  đàn hồi /I 

kh i p  = 1 đặt trên gối tựa r : R^r

Số

lượng

nh ịp

K ý  hiệu 

phản 

lực

K ý  

hiêu 

tung độ

T ung  độ đườ n g  ảnh h ư ở n g  ứng  v ớ i các t r ị  số a

0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,5 1,0 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R o o
0,831 0,835 0,836 0,837 0,838 0,839 0,844 0,875 0,900 0,916

R o R 01 0,332 0,331 0,329 0,327 0,325 0,323 0,312 0 ,250 0 ,200 0,167

R oP2 -0 ,166 -0,165 -0,164 -0,163 -0 ,162 -0,161 •0 ,156 -0 ,125 -0 ,100 -0,083

1

R ĩo 0,332 0,331 0,329 0,327 0,325 0,323 0,312 0 ,250 0,200 0,167

RĨ , 0,336 0,338 0,342 0,347 0,351 0,355 0,375 0,500 0,600 0,667

Rj2 0,332 0,331 0,329 0,327 0,325 0,323 0,312 0 ,250 0,200 0,167
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Bảng 3.21 a. (tiếp theo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R ao 0,702 0,706 0,711 0,717 0,723 0,728 0,750 0,845 0,890 0,912

R 0
R 01 0,397 0,394 0,388 0,382 0,376 0,370 0,346 0,242 0,187 0,156

R 0P2 0,097 0,094 0,089 0,084 0,079 0,074 0,054 -0,019 -0,044 -0,051

3
R o3 -0,197 -0,194 -0,189 -0,183 -0,178 -0,173 -0,151 -0,068 -0,033 -0,018

R ĩo 0,397 0,394 0,388 0,382 0,376 0,370 0,346 0,242 0,187 0,156

R f
R ĩ l 0,304 0,307 0,314 0,321 0,328 0,334 0,363 0,497 0,582 0,636

R f 2 0,202 0,205 0,209 0,214 0,218 0,221 0,237 0,280 0,275 0,258

R Ĩ3 0,097 0,094 0,089 0,084 0,079 0,074 0,054 -0,019 -0,044 -0,051

R o o
0,590 0,618 0,636 0,649 0,661 0,674 0,720 0,845 0,890 0,911

R 01 0,395 0,390 0,382 0,374 0,366 0,359 0,333 0,237 0,187 0,157

R o
R 02 0,191 0,182 0,106 0,151 0,138 0,127 0,083 -0,021 -0,043 -0 ,049

R o3 -0,0001 -0.0002 -0,0003 -0.0004 -0.0004 -0,0005 0,0004 0,003 0,006 0,008

R oP4 -0,192 -0,184 -0,169 -0,156 -0,145 -0,135 -0,096 -0,013 0,001 0,001

R fo 0,395 0,390 0,382 0,374 0,366 0,359 0,333 0,237 0,187 0,157

R fl 0,304 0,307 0,314 0,320 0,327 0,333 0,358 0,482 0,571 0,630

4
R f R f 2 0,204 0,208 0,215 0,221 0,226 0,231 0,248 0,274 0,261 0,244

R Ĩ3 0,101 0,101 0,102 0,102 0,102 0,102 0,099 0,054 0,016 -0,006

R f 4 -0,0001 -0.0002 -0,0003 -0,0004 -0.0004 -0,0005 -0 ,0004 0,003 0,006 0,008

RỈO 0,191 0,182 0,166 0,151 0,138 0,127 0,083 -0,021 -0,043 -0,049

R 21 0,204 0,208 0,215 0,221 0,226 0,231 0,248 0,274 0,261 0,244

R 2p R 22 0,211 0,221 0,240 0,257 0,272 0,285 0,339 0,494 0,566 0,610

R 23 0,204 0,208 0,215 0,221 0,226 0,231 0,248 0,274 0,261 0,244

R 24 0,191 0,182 0,166 0,151 0,138 0,127 0,083 -0,021 -0,043 -0 ,049
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Bảng 3.21 a, (tiếp theo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R oo
0,544 0,562 0,592 0,616 0,636 0,653 0,712 0,843 0,886 0,907

R 01 0,377 0,373 0,365 0,359 0,354 0,349 0,326 0,241 0,193 0,167

R 0
R oP2 0,221 0,206 0,180 0,160 0,142 0,128 0,079 0,020 -0,043 -0,051

R oP3 0,080 0,067 0,046 0,029 0,016 0,006 -0,026 -0,048 -0,034 -0,025

R oP4 -0,049 -0,050 -0,051 -0,052 -0,052 -0,052 -0,049 -0,020 -0,006 -0,0005

R oP5 -0,173 -0,157 -0,132 -0,112 -0,095 -0,082 -0,042 0,005 0,004 0,002

R ĩo 0,377 0,373 0,365 0,359 0,354 0,349 0,326 0,241 0,193 0,167

R ĩ l 0,298 0,302 0,308 0,314 0,320 0,325 0,350 0,477 0,559 0,607

5 R f

R f 2 0,213 0,216 0,220 0,225 0,228 0,232 0,243 0,269 0,297 0,259

R Ĩ3 0,124 0,124 0,124 0,123 0,122 0,121 0,112 0,052 0,014 -0,007

< 4 0,037 0,036 0,034 0,032 0,029 0,027 0,018 -0,018 -0,026 -0,025

R f 5 0,049 -0,050 -0,051 -0,052 -0,052 -0,052 -0,049 -0 ,020 -0,006 -0,000

1*20 0,221 0,206 0,180 0,160 0,142 0,128 0,079 -0,020 -0,043 -0,055

R 2P1 0,213 0,216 0,220 0,225 0,228 0,232 0,243 0,269 0,267 0,259

R ĩ

r 2p2 0,197 0,211 0,235 0,254 0,271 0,285 0,336 0,477 0,542 0,579

1*23 0,165 0,176 0,194 0,208 0,220 0,229 0,255 0,269 0,255 0,245

< 0,124 0,121 0,121 0,123 0,122 0,121 0,112 0,052 0,014 0,007

» 2 5 0,080 0,067 0,046 0,029 0,016 0,006 -0,026 -0,048 -0,034 -0,025

< 0 0,500 0,529 0,573 0,605 0,629 0,649 0,712 0,838 0,876 0,892

R 01 0,357 0,356 0,353 0,350 0,346 0,343 0,325 0,246 0,209 0,191

* 0 2 0,227 0,207 0,177 0,155 0,138 0,124 0,077 -0,018 -0,043 -0,052

6 R o R oP3 0,114 0,091 0,058 0,035 0,019 0,006 -0,027 -0 ,049 -0 ,040 -0,033

R oP4 0,018 0,004 -0,014 -0,025 -0,033 -0,039 -0,047 -0,018 -0,006 -0,0002

R oP5 -0,067 -0,064 -0,058 -0,053 -0,049 -0,045 -0,032 -0,002 0,002 0,0025

R oP6 -0,148 -0,124 -0,089 -0,067 -0,050 -0,038 -0,009 0,004 0,001 0,0002
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Bảng 3.21 a. (tiếp theo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R ĩo 0,357 0,356 0,353 0,350 0,346 0,343 0,325 0,246 0,209 0,191

R ĩl 0,289 0,293 0,300 0,306 0,313 0,319 0,346 0,464 0,525 0,557

R f 2 0,215 0,216 0,219 0,221 0,224 0,227 0,238 0,273 0,279 0,280

R Ĩ 4 0,140 0,137 0,132 0,126 0,125 0,122 0,109 0,056 0,026 0,010

R 14 0,067 0,064 0,058 0,055 0,048 0,043 0,026 -0,020 -0,031 -0,034

R Ĩ5 -0,002 -0,002 -0,003 -0,005 -0,007 -0,008 -0,013 -0,017 -0,010 -0,004

-0,067 -0,064 -0,058 -0,053 -0,049 -0,045 -0,032 -0,002 0,002 0,0025

R ỈO 0,227 0,207 0,177 0,155 0,138 0,124 0,077 -0,018 -0,043 -0,052

R 21 0,215 0,216 0,129 0,221 0,224 0,227 0,238 0,273 0,279 0,280

R ?2 0,196 0,211 0,234 0,253 0,268 0,283 0,329 0,465 0,515 0,541

R ? R 23 0,162 0,175 0,196 0,211 0,221 0,229 0,251 0,267 0,261 0,259

R 24 0,116 0,122 0,130 0,134 0,135 0,135 0,125 0,054 0,023 0,009

R 25 0,067 0,064 0,058 0,055 0,048 0,043 0,026 -0,020 -0,031 -0,034

1*26 0,018 0,004 -0,014 -0,025 -0,033 -0,039 -0,047 -0,018 -0,006 -0,0002

R ?o 0,114 0,091 0,058 0,035 0,019 0,066 -0,027 -0,049 -0,040 -0,033

R 31 0,140 0,137 0,132 0,126 0,125 0,122 0,109 0,056 0,026 0,010

R 32 0,162 0,175 0,196 0,211 0,221 0,229 0,251 0,267 0,261 0,259

Rsp R 3P3 0,171 0,193 0,226 0,251 0,270 0,285 0,334 0,452 0,505 0,533

R 34 0,161 0,175 0,197 0,211 0,222 0,229 0,251 0,267 0,261 0,259

R 35 0,140 0,137 0,132 0,126 0,125 0,122 0,109 0,056 0,026 0,010

R * 0,114 0,091 0,058 0,035 0,019 0,006 -0,027 -0,049 -0,040 -0,033
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Bảng 3.21b. Hệ số tung độ đường ảnh hưởng phản lực lên gối tựa đàn hồi n
kh i p = 1 đặt ở đầu m út thừa: d R ^

SỐ

lượng

nh ịp

K ý  hiệu 

các 

hệ số

T ung  độ đườ n g  ảnh hư ở n g  ứng v ớ i các tr ị số a

0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,5 1,0 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

d R ™
0,503 0,505 0,510 0,515 0,519 0,524 0547 0,688 0,800 0,875

dR ,Mo -0,005 -0,010 -0,020 -0 ,029 -0 ,039 -0,048 -0 ,094 -0,375 -0 ,600 -0 ,750

d R 2M0 -0,498 -0,495 0,490 '0 ,4 8 5 -0,481 -0,476 -0,453 -0 ,312 -0,200 -0,125

3

d R 0Mo
0,308 0,346 0,331 0,345 0,359 0,372 0,430 0,680 0,814 0,886

d R ™ 0,091 0,082 0,065 0,049 0,032 0,017 -0,052 -0 ,377 -0,583 -0 ,715

d R ,M0 -0 ,106 -0,111 -0,122 -0,132 -0,141 -0,150 -0,188 -0 ,290 -0,275 -0 ,232

-0,293 -0,287 -0,274 -0,262 -0 ,250 -0,239 -0,191 -0 ,014 -0,044 -0 ,060

4

0,216 0,231 0,260 0,285 0,308 0,329 0,414 0,684 0,813 0,885

0,087 0,079 0,060 0,042 0,025 0,009 -0,059 -0 ,363 -0,573 -0 ,708

d R 2M0 -0,014 -0,028 -0,053 -0,074 -0,093 -0 ,110 -0,174 -0,285 -0,261 -0,220

dR ^o -0,104 -0,108 -0,114 -0,118 -0 ,122 -0 ,126 -0,133 -0 ,078 -0 ,016 -0 ,019

d R 4M0 -0,188 -0,175 -0,154 -0,135 -0 ,110 -0,103 -0,049 -0,042 -0,035 -0,035

5

đ K 0,170 0,194 0,235 0,269 0,299 0,324 0,415 0,679 0,800 0,861

0,076 0,067 0,050 0,034 0,019 0,005 -0 ,056 -0,354 -0,541 -0,652

d R 2M0 0,007 '0,012 -0,044 -0,064 -0,091 -0,110 -0,173 -0,282 -0,279 -0,258

d R 3Mo -0,044 -0,058 -0,079 -0,095 -0,107 -0,115 -0,136 -0,075 -0,011 -0,027

-0,086 -0,086 -0,085 -0,084 -0,083 -0,082 -0,075 -0,042 -0,033 -0,033

d R 5Mo -0,123 -0,106 -0,078 -0,056 -0 ,039 -0,026 0,011 0,022 0,006 -0,0004

6

d R 0Mo
0,146 0,178 0,229 0,267 0,297 0,324 0,416 0,665 0,761 0,806

0,065 0,059 0,046 0,033 0,019 0,007 -0,053 -0,324 -0,463 -0,536

dR 2M0 0,010 -0,011 -0,045 -0,070 -0,092 -0,109 -0,169 -0,291 -0,310 -0,314

d R 3Mo -0,026 -0,046 -0,075 -0,094 -0,107 -0,116 -0,108 -0,081 -0 ,029 -0,0002

dR4M0 -0,050 -0,059 -0,071 -0,077 -0,080 -0,080 -0,068 0,011 0,036 0,044

-0,066 -0,061 -0,053 -0,046 -0,040 -0,035 -0,016 0,016 0,008 -0,001

à < 0 -0,080 -0,059 -0,030 -0,012 0,001 0,009 0,024 0,004 -0,002 -0,002
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Vỉ dụ 3.2. H ình 3 .1 2a thể hiện mặt cắt ngang cầu dầm  thép liên  hợp vớ i bản bê tông. 

C hiều  dài nhịp là 24 m , khoảng cách dầm 1,9 m , bề dày bản bê tông 2 0 0  m m .

38

a)

10500

0 1 2 1 2 '  V 0'
I 880 Ị 1900 I 1900 I 1900 Ị 1900 I 1900 I 880

1800

b)

©
19 5

1800

đ.a .h  Rq

-0.191

c) đ.a.h Ro

Hình 3.12. Ví dụ 3.1
a) Phương pháp đòn bây; b) Phương pháp nén lệch tâm; 

c) Phương pháp dâm trên gôi tựa đàn hôi

P hương pháp đòn bẩy. Đường ảnh hường hưởng phản lực dầm  0 (dầm  biên) được  

thê h iện  ở  hình 3 .12b. Trong trường họp này, ta xếp  được m ột làn xe. Khi đó, hệ số  

phân bố ngang do ô tô cho dầm biên được tính bời:

m g = l , 2 x - ( 0 , 95 +  0 )  =  0 ,5 7

Phương pháp nén lệch tâm. Dường ảnh hưởng hưởng phản lực dầm biên (xem  hình 

3 .12c) được xác định từ hai tung độ tại các dầm  biên theo côn g  thức (3 .32):
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y , = -  +1  + aiai -  ì  + ________= 0 524
n 2 X a ?  6 2 (9 ,52 + 5,72 + l,9 2) ’

2 ._ aỊaỊ _ _Ị________Ỹ2Ẽ-__________ = -0 1 9 1
n 2 ^ a f  6 2 (9, 52 + 5 ,72 + 1,92)

yi -

Ta xếp được hai làn xe lên đường ảnh hưởng này (xem hình 3.12c) và từ đó, hệ sô 
phân bố ngang do ô tô lên dầm biên được tính:

mg = 1,0x1(0,516 + 0 ,381+ 0 ,291+0,156) = 0,67

Hoặc, ta có thể tính hệ số phân bố ngang này bằng cách tính trực tiếp theo công thức 

(3.34), nghĩa là:

mgj = nL.
1 e.a,

n  X a .

= 1 .0x2x
2 ,25x9 ,51

-----b •
6 9,5^ + 5 ,7 Z +1,9'

=  0 , 6 7

với e = 2,25m  là độ lệch tâm của hợp lực ô tô đối với trục của mặt cắt ngang cầu.

P h ư ơ n g  p h á p  d ầ m  trê n  g ố i  tự a  đ à n  h ồ i.  Đầu tiên, ta cần phải đi xác định hệ số a  
theo công thức (3.39). Trong công thức này, chuyển vị tại giữa nhịp Ap do tải trong

phân bố đều được xác định bởi:

Ap =
5  p / ‘ (3.42)

384' EI

với I là mô men quán tính của dầm chủ (đối với dầm thép liên họp với bản bê tông, I 
được tính cho dầm liên hợp ngắn hạn). Kết hợp các công thức (3.39) và (3.42), ta được:

d3 384EI 12,8d3I 12,8x 1,93 x 25,5x 10~3
a  = —— •— —7-  = —1—~A— = ----------—— —7------7—  = 0,04

6EI' 5pl pI7 lx  167x 10 X  24

trong đó I = 25,5 X10-3 (m4) là mô men quán tính của tiết diện dầm đã quy đổi về thép, 

và I' = 167x 10 6 (m4) là mô men quán tính của dầm ngang (kể cả bản mặt cầu đã quy 
đổi) trên một đơn vị chiều dài.

Với a  = 0,04 và sổ nhịp của dầm ngang là 5, tra bảng 3.21a và 3.21 b được các tung 

độ đường ảnh hưởng áp lực lên dầm biên như sau: (Các dầm khác tương tự).

Rqo = 0 ,6 3 6 , RỈ! = 0 ,3 5 4 , R P02 = 0 ,142 , r £ 3 = 0 ,0 1 6 , r £ 4 = -0 ,0 5 2 , < 5  = -0 ,0 9 5 ;  

và dR^ = 0,299, dR^o = -0 ,039

Áp dụng công thức (3.41), ta tính các tung độ áp lực lên dầm biên tại hai vị trí mút 
thừa với dk /d  = 880/1900 = 0,463:

Rok =0,636 + 0 ,463x0,299 = 0 ,774, và R^k. = -0 ,0 9 5  + 0 ,4 6 3 x (-0 ,0 3 9 ) = -0,113
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Với các tung độ đã được xác định, hình 3.12d thể hiện đường ảnh hường áp Ịực của 
dầm biên. Từ đó, hệ số phân bố ngang lên dầm biên được tính theo phương pháp dầm 
trên gối tựa đàn hồi là:

3.4.4. Phưong pháp AASHTO

Có nhiều phương pháp để phân tích cho các hệ thống cầu và các ảnh hưởng của độ 
cứng tương đối giữa các bộ phận khác nhau, kích thước hình học, cũng như loại tải 
trọng. Các kết quả tù sự phân tích này được dùng để lập các công thức tính toán hệ sô 
phân bố ngang mà ở đó xem các tham sổ về hệ thống cầu như là các biến.

Để tính toán hệ số phân bổ ngang, cần thống nhất các ký hiệu dưới đây:

A - diện tích dầm chủ hay dầm dọc phụ (ram2); 

b - bề rộng dầm (mm); 

c - tham số độ cứng;

d - chiều cao dầm hay dầm dọc phụ (mm);
d - khoảng cách từ tim của dầm ngoài đến mép trong đá vỉa hoặc lan can (mm);

D - chiều rộng phân bố trên một làn (mm); 

e - hệ số điều chỉnh; 
g - hệ số phần bố;

Ip - mô men quán tính cực (mm4);

J - mô men quán tính chống xoắn St. Venant (mm4);

K - hằng số cho các loại kết cấu khác nhau;
Kg- tham số độ cứng dọc, được xác định bởi:

E d - mô đun đàn hồi vật liệu bản mặt cầu (MPa);

I - mô men quán tính của dầm (mm4);
eg - khoảng cách từ trọng tâm của dầm cơ bản và bản mặt cầu (mm);

L - nhịp của dầm (ram);

N b - số dầm chủ, dầm dọc phụ;

N c - số ngăn trong dầm hộp bê tông;

(3.43)

(3.44)

trong đó: Eg - mô đun đàn hồi của vật liệu dầm (MPa);
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s  - khoảng cách giữa các dầm hoặc vách ngăn (mm); 
t - chiều dày lưới thép hoặc tấm thép lượn sóng (mm );

o

t0 - chiều dày lóp phủ (mm);

ts - chiều dày bản bê tông (mm);

w  - bề rộng từ mép đến mép của cầu (mm);

w c - một nửa khoảng cách giữa các vách ngăn (sườn dâm dọc) cộng với phân 
hẫng (mm);

0 - góc chéo (độ); 
ị i  - hệ số Poisson.

Hệ số phân bố ngang có thể được sử dụng cho các cầu thông thường. Theo AASHTO, 
phương pháp tính toán được giói hạn đối với các hệ thông cầu như sau:

• Bề rộng mặt cầu là không thay đổi.

• Số lượng dầm không nhỏ hơn 4.

• Các dầm song song và có độ cứng xấp xỉ nhau.
• Phần đường xe chạy của cánh hẫng de không vượt quá 910 mm.

• Độ cong trên mặt bằng là nhò.

• Mặt cắt ngang cầu phù họp với một trong những mặt cắt thể hiện ở bảng 3.21.

Bảng 3.21. Mặt cắt ngang cầu thông dụng

N l - số làn xe thiết kế;

Cấu kiện đỡ Loại mặt cầu Mặt cắt điển hình

Dằm thép Mặt cầu 
bê tông đúc 
tại chồ, đúc 
sẵn, lưới thép

a) h A

Các hộp kín bằng bê 
tông đúc sẵn hoặc 
bằng thép

Mặt cầu 
bê tông đúc 
tại chỗ

b) h  1 /1

□ 0 1

Các hộp hở bằng bê 
tông đúc sẵn hoặc 
thép

Mặt cầu 
bê tông đúc 
tại chỗ, đúc 
sẵn

c) [\ 1 11
ư  \ ]  x r

Hộp bê tông đúc sẵn 
có nhiều ngăn

Mặt cầu 
bê tông đúc 
tại chồ

d) ĩ
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Bảng 3.21 (tiếp theo)

Cấu kiện đỡ Loại mặt cầu Mặt cắt điển hình

Dầm bê tông đúc tại
chỗ hình chữ T

Mặt cầu bê 

tỏng đúc tại 

chỗ

e)

C á c  loại hộp bê tông 

lỗ rỗng, đặc hoặc có 

nhiều ngăn được 

đúc sẵn và có khóa 

chống cẳt

Mặt cầu bẽ 

tông đúc tại 

chỗ
f) ĩ

) o l o í o

Hộp bê tông dạng 

ngăn rỗng, đặc hoặc 

có nhiều ngăn đúc 

sẵn và có khóa 

chống cắt

Mặt cầu bê 

tông đúc tại 

chỗ

9)

Có dự úng lực 

kéo sau ngang cầu

M ặt cầu dạng máng 

bê tông đúc sẵn có 

các khóa chống cắt

Mặt cầu bê 

tông đúc tại
chỗ

h) F

M ặt cắt 2 chữ T  bẻ 

tông đúc sẵn có 

khóa chống cắt, cỏ 

hoặc không cỏ cáp 

dự ứng lực căng sau 

theo chiều ngang

Mặt cầu bê 

tông đúc tại 

chỗ

í \

Có dư ứng iực 
kéo sau ngang cầu

Mặt Cắt chữ T  bê 

tông đúc sẵn có 

khóa chống cắt, có 

hoặc không có cáp 

dự ứng lực căng sau 

theo chiều ngang

Mặt cầu bê

tông đúc tại i) í \ ______._______ ._________ .______ í
chô 1 1  i í ■ l i  1 1

Có dư ứng lực 
kéo sau ngang cầu

M ặt cắt chữ I hoặc 

gần chữ T

Mặt cầu bẻ

tông đức tại 

chỗ, đúc sẵn

k) /1
T  T T  ữ  T T
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3 .4 .3 .1 . H ệ  s ố  p h â n  b ố  n g a n g  đ ố i v ớ i  m ô  m e n  t r o n g  c á c  d ầ m  g iữ a

Bảng 3.22. Hệ số phân bố ngang cho mô men ở các dầm giữa

Mặt cắt thích hợp 
trong bàng 3.19

Hệ số phân bổ ngang mg Phạm vi áp dụng

Bản bê tông kiều mạng 
dầm hoặc kê trên dầm 
thép hoặc bê tông, dầm bê 
tông chữ T, mật cắt chữ T 
hoặc T kép căng ngang: a,
e, k, và cũng có thể cho i, 
j nếu được liên kết làm 
việc một khối

1. Một làn xe chất tải: 

mg^ = 0,06  + í s ì
0,4

í s ì
0.3

í Kgì
1,4300 J W ỉ )

\0 .I

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:

s

1100 < s  < 4900 

110 < ts < 300  

6000 < L < 73000 
N b > 4

mg™ =0,075 +
r c \ 0-6 f  e \ 0-2 (  K N°’'

2900

Tính theo nguyên tắc đòn bẩy với số làn bất kỳ N b = 3

Dầm hộp bê tỏng nhiều 
ngăn: d

_  SI
m g M  =

✓  w  \ 0  ^5 /  \0 ,4 5' s V 300 •
1. Một làn X£ chất tải:

1,75 +
1100

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải
0,3

v N c /

„  MI
m g M

v N c ;  V 430

(  Ị \ 0 '25

2100 <s <4000 
18000 < L < 73000  

N c > 3 , khi 

N c > 8 lấy 

N c = 8

1. Một làn xe chất tải:

910
r  Sd A°’25 

vL2 y
Bản mặt cầu trên các dầm 
hộp bê tông mờ rộng: b, c

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:

Sd

1800 < s  < 3500
6000 < L < 43000

4 5 0 < d <  1700 
N b > 3

_  MI _ 
m g M  = 1900 vL2 /

Dùng nguyên tắc đòn bẩy s > 3500

Dầm bê tông được dùng 
trong mặt cầu nhiều dầm:
f, g (nếu được liên kết đù 
để làm việc một khối)

í b ì
0,50

r n
0,25

U .8 L ;

1. Một làn xe chất tải:

m ẼM  =  K

trong đó K = 2 ,5 (N b) >1,5

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:

mgM = K

900 < b < 1500
6000 < L < 37000

5 < N b < 2 0

í b ì
0,60

f b ì
0,20 rn 0,06

1 7600 J IlJ IjJ



Bảng 3.22. Hệ số phân bố ngang cho mô men ở các dầm giữa

Mặt cắt thích hợp trong 
bảng 3.19

Hệ số phân bố ngang m g Phạm v i áp dụng

Dầm  bê tông được dùng 
trong mặt cầu nhiều dầm: 
h. g, i. j  (nếu chỉ được liên 
kêt đủ để ngăn chặn sự 
dịch chuyển thẳng đứng 
lưcrng đối tại mặt tiếp xúc)

1. Số làn chịu tài bất kỳ:

s
m g " = Ế

trong đó:

D  =  300 1 1 , 5 - N c +  1 ,4 N l ( 1 - 0 , 2 C ) 2

( w ì
c  =  K

V L  )

K - J  J

M ặt cầu dạng lưới thép 
đặt trên dầm tlìép: a

1. Một làn xe chất tải:

mgw =  nếu t < 1 0 0  
6M 2300 g

mgw =  ——  nếu t >  100 
6M 3050 g

2. Hai hoặc nhiễu làn xe chầt tải:

mgw' =  — nếu t <  100 
M 2400 g

m g ^  =  nếu t >  100 
M 3050 g

s  <  1800 

s <  3200

Mặt cầu dạng lưới thép 
đặt trên dầm thép: b, c

1. Số làn chất tải bất kỳ:

m g M = 0 ,0 5  + 0,85-!-^
N b N l

N
0 , 5 <  L < 1 , 5  

N b

Mặt cầu thép iượn sóng

1. Một làn xe chất tải;

S I _  s  
mgM 2800

2. H a i hoặc nhiều làn xe chất tải:

__ MI _  s

gM _  2700

s < 1700
tg > 5 0

Chú ý rằng khi thiết kế sơ bộ, các số hạng Kg/Lt^ và l/J  có thể lấy bằng 1. Mặt

khác, các công thức tính hệ số phân bố ngang ở bảng 3.22 đã bao gồm hệ số làn xe, 
nhưng đổi với nguyên tắc đòn bẩy cần đưa vào hệ số làn xe m .
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w w r '
3 .4 .3 .2 . H ệ  sô  p h â n  b ô  n g a n g  đ ô i v ớ i  m ô  m e n  t r o n g  cá c  d â m  b iê n

Bảng 3.23. Hệ số phân bố ngang cho mô men ở các dầm biên

Mặt cắt thích hợp trong 
bảng 3.21

Hệ số phân bố ngang m g Phạm v i áp dụng

Bản bê tông kiểu mạng 
dầm hoặc kê trên dầm thép 
hoặc bê tông, dầm bê tông 
chữ T , mặt cắt chữ T  hoặc 
T  kép căng ngang: a, e, k, 
và cũng có thê cho i, j  nếu 
đươc liên kết làm viêc môt 
khối

1. Một làn xe chât tài:

Dùng quy tắc đòn bẩy

2. H ai hoặc nhiều iàn xe chất tải:
_  ME
m ỗM “ e x m ễM

e =  0 ,7 7  +  de 
28 0 0

-3 0 0  < d e < 1 7 0 0

T ín h  theo nguyên tăc đòn bây với sô làn 
bất kỳ

N b = 3

Dầm  hộp bê tông nhiều 
ngăn:d

1. M ột làn xe chât tải:

SE w e 

m g M = 4 3 < Ì) .
2. H a i hoặc nhiều làn xe chất tài:

M E =  w e
™ 4 30 0

w e < s

B ả n  m ặ t cầu  trê n  các d ầ m  

hộp bê tông mở rộng: b, c

1. M ộ t  làn xe  c h ấ t tả i:

Dùng quy tắc đòn bẩy

2. H ai hoặc nhiều làn xe chất tải: 

m g £ f = e x m g ™

e =  0 ,9 7  +  de 
8700

18 0 0  <  s  <  3 50 0  
0 <  d e < 1 4 0 0

D ù n g  n g u y ê n  tắc đ ò n  b ẩ y s  >  3500

Dầm hộp bê tông được 
d ù n g  tro n g  m ặ t cầ u  n h iề u  

dầm: f, g

1. M ộ t  làn xe  c h ấ t tả i:

D ù n g  q u y  tắ c  đ ò n  b ẩ y

2. H a i hoặc nhiều làn xe chất tải: 

m g ^ E = e x m g ^

e =  1,0 4  +  - — —
7600

-3 0 0  < de < 600

D ầ m  bê tô n g  đ ư ợ c  d ù n g  

trong m ặ t cầ u  n h iề u  d ầ m , 

t r ừ  dầm h ộ p : h , h o ặ c  i, j  

(n ế u  c h i đ ư ợ c  liê n  k ế t đ ủ  

đề ngăn chặn sự dịch 
chuyển thẳng đứng tương 
đ ố i tạ i m ặ t t iế p  xúc)

1. Số làn chất tải bất kỳ: 

Dùng quy tắc đòn bẩy

N/A
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Bảng 3.23 (tiếp  theo)

Mặt cắt thích hợp trong 
bảng 3.21

Hệ số phân bố ngang mg Phạm vi áp dụng

Mặt cầu dạng lưới thép đặt 
trên dầm thép: a

1. Số làn chất tải bất kỳ: 

Dùng quy tắc đòn bẩy

N/A

Mặt cầu dạng lưới thép đặt 
trên dầm thép: b, c

1. Số làn chất tài bất kỳ:

mỗM =0,05 + 0,85- L + ’
0,5 < N l <1,5

Nb

Mặt cầu bê tông trên dầm 
thép nhiều hộp: b, c

1. Một làn xe chât tải:

SE _ s
M “ 2800

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:

_  ME s
mg“ = 2700

s < 1700
tg > 50

*G h i chú : khoảng cách d là dương nếu dầm nằm phía trong của mặt trong đá vỉa hoặc lan 

can, và là âm cho các trường hợp khác.
w r r 9 '

3.4.3.3. H ệ sô phẫn bô ngang đôi với lực căt trong các dâm giữa

Bảng 3.24. Hệ số phân bố ngang cho lực căt (V các dâm giữa

Mặt cắt thích hợp 
trong bảng 3.21

Hệ số phân bố ngang mg Phạm v i  áp dụng

Bản bê tông kiểu 
mạng dầm hoặc kẻ 
trên dầm thép hoặc 
bê tông, dầm bê 
tông chữ T , mặt cắt 
chữ T  hoặc T  kép 
căng ngang: a, e, k, 
và cũng có thể cho i, 
j  nếu được liên két 
làm việc một khối

1. Một làn xe chất tải:

m g 'v  = 0 ,3 6  +  —^— 
v 7600

2. H ai hoặc nhiều làn xe chất tải:

Q í  Q \ 20
MI n n ^m g y  = 0 ,2  +

3600 V 1 0 7 0 0 )

1100 < s  <4900 
1 1 0  <  t s < 3 0 0  

6000 <  L <  73000 

3 X 1 0 9 <  K  <  3  X 1 0 12

N b > 4

T ín h  th e o  n g u yê n  tấc  đ ò n  b â y  v ớ i số làn  

b ấ t k ỳ

N b = 3

D ầ m  h ộ p  bê tô n g  

n h iề u  n g ă n : d

1. M ộ t  là

/
SI

m g v  =

2. H a i ho

M ỉ 
m ể v  =

n xe  chấ

s ^

2 9 0 0  

ặc n h iề i

í  s  
1 2 2 0 0 x

Lt tà i

0,60

làn

.0,90

'  d  Ỵ J0

, l J

xe  ch ấ t tà i:

í  d ) ° 'w

v L j

1800 <  s <  4000
6000 <  L <  73000
890 <  d <  2800 
N c > 3

95



B ảng 3 .24 (tiếp  theo)

Mặt cắt thích hợp 
trong bảng 3.21

Hệ số phân bố ngang mg Phạm vi áp dụng

1. Một làn xe chất tải:

m ê v

Bản mặt cầu trên 
các dầm hộp bê tông

3050

0,60 f d \0.\0

v L y

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:
.0,10c

MI í s ì
0,80

f d ìmễv = [ 2250;

Dùng nguyên tắc đòn bẩy

1800 < s <  3 5 0 0
6000 < L < 43000

450 < d < 1700 
N b > 3

s > 3500

1. Một làn xe chất tải:
✓ , \0,15 / T \0,05

m g ẵ = 0 ,7 0
\  w  \ J J

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:

Dầm bê tông được 
dùng trong mặt cầu 
nhiều dầm: f, g

MI _
m 8 v  = í  b ì

0,40
í b>

0,10 r n
V, 4000 )

900 < b < 1500 

6000 < L < 37000 

5 < N b < 2 0

l,0x 1010 < J < 2,5x 1011 

l,7x 1010 < I < 2,5x ÌO1

Dầm bê tông, trừ 
dầm hộp, được dùng 
trong mặt cầu nhiều 
dầm: h và i, j (nếu 
chỉ được liên kết đủ 
để ngăn chặn sự 
dịch chuyển thẳng 
đứng tương đối tại 
mặt tiếp xúc)

1. Số làn chất tải bất kỳ: 

Dùng quy tắc đòn bẩy

N/A

Mặt cầu dạng lưới 
thép đặt trên dầm 
thép: a

1. Số làn chất tải bất kỳ:

Dùng quy tắc đòn bẩy

N/A

Mặt cầu dạng lưới 
thép đặt trên dầm 
thép nhiều hộp: b, c

1. Số làn chất tải bất kỳ: 

mgv = 0,05 + 0 ,8 5 ^ -  +
N l 0,425
N, N.

N
0,5 < <1,5

N b
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3.4.3.4. H ệ số phân bố ngang đối với lực cắt trong các dầm biên

Bảng 3.25. Hệ sổ phân bố ngang cho lực cắt ỏ' các dầm biên

Mặt cắt thích hợp trong 
bảng 3.21 Hệ số phân bố ngang mg Phạm vi áp dụng

Bàn bẻ tông kiểu mạng 
dầm hoặc kê trên dầm 
thép hoặc bẻ tông, dầm 
bê tỏng chữ T, mặt căt 
chữ T hoặc T kép căng 
ngang: a, e, k, và cũng 
có the cho i, j nếu được 
liên kết làm viêc môt 
khối

1. Một làn xe chất tải:

Dùng quy tắc đòn bẩy

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:
ME M! mgv = e X mgy

e -  0,6 + de 
3000

-3 0 0  < d e <1700

Tính theo nguyên tăc đòn bây với sô làn 
bất kỳ

N b = 3

Dầm hộp bê tông nhiều 
ngăn: d

1. Một làn xe chât tải:

Dùng quy tắc đòn bẩy

2. Hai hay nhiều làn xe chất tải:
ME Mỉmgv = ex mgv

e = 0,64 + ——
3800

-600  < d e <1500

B ả n  m ặ t cầu  trê n  các 
d ầ m  h ộ p  bê tô n g  m ờ  

rộng: b, c

1. Một làn xe chất tải:

D ù n g  q u y  tẳc đòn  b ẩ y

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tài: 
_  ME , MImgy = ex mgv

e = 0,8 + de 
3050

0 < d e < 1 4 0 0

D ù n g  n g u y ê n  tắ c  đ ò n  b â y s > 3500

Dầm h ộ p  bê tông đ ư ơ c  

dùng trong mặt cầu 
nhiễu dầm: f, g

1. M ộ t làn  xe  ch ấ t tả i:

Dùng quy tắc đòn bẩy

2. Hai hoặc nhiều làn xe chất tải:
ME MImgv = exm gy

e = 1,02 + de 
15000

-3 0 0  < de < 600

Dâm bê tông được dùng 
trong mặt cầu nhiều 
d ầ m , t r ừ  dầm  h ộp : h, 

hoặc i, j (nếu chỉ được 
liê n  k ê t đủ  đê ngăn chặn 

sự dịch chuyển thẳng 
đ ứ n g  tư ơ n g  đ ô i tạ i m ặ t 

tiếp xúc)

1. SỐ làn chất tải bất kỳ: 

Dùng quy tắc đòn bẩy

N/A
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B ản g 3 .25  (tiếp  theo)

Mặt cắt thích hợp 
trong bảng 3.21

Hệ số phân bố ngang mg Phạm vi áp dụng

Mặt cầu dạng lưới 
thép đặt trên dầm 
thép:.a

1. Số làn chất tải bất kỳ: 

Dùng quy tắc đòn bây

N/A

Mặt cầu dạng lưới 
thép đặt trên dầm 
thép: b, c

1. Số làn chất tải bất kỳ:

mgM -0 ,0 5  + 0 ,8 5 ^ L + ’4
N

0,5 < L <1,5  
N b

Mặt cầu bê tông trên 
dầm thép nhiều hộp: 
b, c

1. SỐ làn chất tải bất kỳ:
N D

mgv =0,05 + 0,85 L + ’ 
N b N l

N
0,5 < L <1,5  

N b

3 .4 .3 .5 . H ệ  số  p h â n  b ố  n g a n g  c h o  tả i  t r ọ n g  n g ư ờ i

Trong tiêu chuẩn 22TCN 272-05 và AASHTO LRFD 2005 không đề cập đến việc 
xác định hệ số phân bố của người lên các dầm chủ. Dưới tác dụng của tải trọng phân bô 
của người, các dầm biên sẽ chịu nặng hơn so với các dầm trong. Do vậy, hệ số phân bố 
ngang của tải trọng người lên các dầm biên có thể được xác định bằng công thức 
(3 .3lb) theo phương pháp đòn bẩy. Đối với các dầm trong, hệ số phân bố ngang này có 
thể được tính bởi:

Y t
gpL = ^ -  (3.45)

n

trong đó: - tổng bề rộng đường người đi (m);

n - số lượng dầm chủ.

V í d ụ  3 .3 . Một kết cấu cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông có mặt cắt ngang 
tương tự như ví dụ 3.1 và tiết diện ngang dầm chủ được thể hiện ở hình 3.13. Chiều dài 
nhịp là 24 m, khoảng cách dầm 1,9 m, bề.dày bản bê tông 200 mm. Mô đun đàn hồi của 
bản bê tông là Ec = 24,8 GPa và của dầm thép Es = 200 GPa.

X á c  đ ịn h  th a m  s ố  đ ộ  c ứ n g . Tham số độ cứng được xác định theo công thức (3.43)

Kg = n ( l  + Ae=)

trong đó: n - tỷ số m ô đun đàn hồi, được tính n =  Es/ E c =  2 0 0 /2 4 ,8  as 8 ;

A - diện tích dầm thép, được tính A = 34300 mm2;

I - mô men quán tính dầm thép, được tính I = 6,55x 109 mm4;

eg - khoảng cách giữa các trọng tâm bản và dầm thép, được tính eg = 739,2 mm.

Thay vào, ta được Kg = n |l  +Aẽg j = 8^6,55 X 10q +34300x739,22) = 2,02 X 1011 (mm4)

98



Hình 3.13. Mặt cắt ngang cầu và dâm chủ

X á c  đ ịn h  h ệ  số  p h â n  bố  m ô  m en c h o  d ầ m  g iữ a .  Mặt cắt ngang cầu ở hình 3.13 có  

dạng mặt cắt ngang loại a trong bảng 3.21. Do vậy, dựa vào bảng 3.22, các điều kiện áp 
dụng để tính hệ số phân bố cần được kiểm tra:

1100 < s = 1900< 4 9 0 0 ( m m ) , 1 1 0 < t s = 2 0 0  < 3 00  (m m ),  6000 < L  = 24000  < 73000  mm,  

và N b > 4 ,

Hệ số phân bố ngang đối với một làn xe chất tái được tính:

m gvi = 0 ,0 6  +
s Ỷ'4 (  s {  K , Ỵ1'

Lt4300
= 0,06 +

1900
4300

0,4 /
1900

24000

\0 .3
2 ,0 2 x1 0  

24000 x2003

0.1

= 0,40

Hệ sổ phân bố ngang đối với hai hoặc nhiều làn xe chất tải được tính:

m g^1 =0,075 +
0.1

= 0 ,075  +
1900

2900
1900

24000
2, 0 2 x 1 0 "

24000 x2003

n O.i

= 0,54

X á c  đ ịn h  h ệ  s ổ  p h â n  bố  m ô m e n  ch o  d ầ m  b iên

Hệ số phân bố ngang đối với một làn xe 
chất tải được tính theo phưcmg pháp đòn bẩy. 
Hinh 3.14 thể hiện cách tính hệ số phân bổ 
cho dầm biên thông qua việc xác định áp ỉực 
lên dầm biên do hoạt tải được đặt tại vị trí sao 
cho bất lợi nhất. Khi đó, áp lực này được tính:

Rse= |(0 ,9 4  + 0) = 0,47.

Hệ số phân bố ngang cho dầm biên với 
một làn chất tải là:

mg^E = m X Rse = 1,2x0,47 = 0,56

Hệ số phân bố ngang đối với hai hay nhiều 

làn xe được tính:

1800

880 1900

Đ.a.h R k;biên

Hình 3.14. Phương pháp đòn bấy

99



mgỊ^E = e X mg^Ị1, với e = 0,77 + — > 1,0 và de là khoảng cách từ mép trong lan
2800

can đến dầm biên, nghĩa là -3 0 0  < de = 500 < 1700 mm. Thay vào, ta được

e = 0,77 + - ^ ()- = 0,95 -> e  = l ,0 , và mg£ỊE = 1,0x0,54 = 0,54 
2800

Như vậy, hệ số phân bố ngang để tính mô men cho dầm biên và dầm giữa lần lượt là 
0,56 và 0,54.

X á c  đ ịn h  h ệ  s ố  p h â n  b ố  lự c  c ắ t  c h o  d ầ m  g iữ a .  Dựa vào bảng 3.24, các điều kiện áp 
dụng cần được kiểm tra:
1100 < s  = 1900 < 4900 mm, 110 < ts = 200 < 300 mm, 6000 < L = 24000 < 73000 mm,

3 X 109 < K g = 4.95 X 1 0 '1 < 3 X 1012 m m 4, và N b > 4 ,

Hệ số phân bố ngang đối với một làn xe chất tải được tính:

mgv = 0,36 + ——— = 0,36 +1^22. = 0,61 
v 7600 7600

Hệ số phân bố ngang đối với hai hoặc nhiều làn xe chất tải được tính:

MI _ s r s f-°  _  1900 ( 1900 Ỹ ’°
mgv — 0, 2 h---------------------- — 0, 2 h----------- ----------- —0,70

v 3600 V10700 J 3600 Ự 0 7 0 0 )

X á c  đ ịn h  h ệ  số  p h â n  b ố  lự c  c ắ t  c h o  d ầ m  b iê n

Hệ số phân bố đối với một làn chất tải xác định theo phương pháp đòn bẩy. Trường 
họp này tương tự như tính hệ số phân bố mô men cho dầm biên, nghĩa là:

mgyE = 1 ,2 x 0 ,4 7  = 0,56  

Hệ số phân bố đối với nhiều làn xe chất tải được tính:

m gy E = e X m g y 1, với e = 0 .6  + - Ì -  , và - 3 0 0  < d e = 500 < 1700 (mm). Thay vào,
3000

tađươc e = 0,6 + - ^ -  = 0 ,77 , và m g^E = 0 ,7 7 x 0 ,7  = 0,54 
3000

Như vậy, hệ số phân bố ngang để tính lực cắt cho dầm biên và dầm giữa lần lượt là 
0,54 và 0,70.

3.5. HIỆU ÚNG DO NHIỆT ĐỘ

3.5.1. Khái niệm

Hầu hết các cầu chịu sự biến đổi nhiệt độ hàng ngày và theo mùa làm cho vật liệu co 
lại khi nhiệt độ giảm và dãn ra khi nhiệt độ tăng. Quan sát thấy ràng sự dao động của 
nhiệt độ có thể được chia thành hai dạng là thay đổi đều và không đều. Nhiệt độ thay 
đổi đều là nhiệt độ thay đổi trong toàn bộ cầu cùng một giá trị. Dạng này làm cho cầu
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dài ra hoặc ngán lại, hoặc nếu gối bị ngăn cản thì gây ra các phản lực tại gối và lực lên 
kết cấu (xem hình 3.15a). Nhiệt độ thay đổi không đều được tạo ra khi phần trên cầu thu 
nhiệt nhiều hơn do ánh sáng chiếu trực tiếp hơn phần dưới và phân bố theo chiều cao 
kết cấu. Dạng này làm dầm bị cong lên (xem hình 3.15b).

aATL

n
r- “  -p— —---7-----•-----:--- ■ . im  : : 7 ~ ^  rTĩ " ' " " r ’T-
I « —1..:*■ u 1 . * ' • ' • . • • • ..............  -
I
I

d ế ?  t im  ^

i L 1ụ.--------------------------------------------------------------------------------------- H

a)

Á

Hình 3.15
a) N hiệt độ gâ y ra  sự  dãn dài; b) Nhiệt độ gâ y ra  độ cong

Nhiệt độ phân bố đều được liệt kẻ trong báng 3.26. Đối với các địa điểm phía bắc vĩ 
độ 16°B và ở cao độ cao hơn mực nước biển trên 700 m thì nhiệt độ thấp nhất trong 
báng 3 .26 trừ đi 5 ° c . B iên độ trong bảng 3.26 áp dụng cho hệ dầm mặt cầu cao đến 2 m 

đối với lóp mặt dày 100 mm với sàn cầu bê tông và 40 ram đối với sàn cầu thép. Khi hệ 
dầm mặt cầu cao hơn hoặc chiều dàv lớp mặt cầu khác thì cần sửa biên độ nhiệt cho 
phù họp.

Bảng 3.26. Biên độ nhiệt độ cầu

V ù n g  k h í hậu K e t cấ u  bê tông
M ặ t cầu bê tô n g  trê n  

dầm  hoặc  h ộ p  th é p

M ặ t  cầu  th é p  trê n  

d ầ m  h o ặ c  h ộ p  th é p

B ắ c  v ĩ  đ ộ  16 °B  

(Đ è o  H ả i V â n )
+5°c đ ế n  + 4 7 ° c + l°c đến  +55°c -3°c đến +63°c

N a m  v ĩ  đ ộ  16 °B  

(Đ è o  H ả i V â n )
+ 10°c đến  +47°c +6°c đến  +55°c +2°c đến  + 6 3 ° c

Các tác động cùa gradient nhiệt khác nhau trong kết cấu phần trên của cầu cần phải 
được lấy từ cả hai điều kiện chênh lệch nhiệt độ dương (mặt trên nóng hơn) và chênh 
lệch nhiệt độ âm (mặt trên lạnh hơn). Gradient nhiệt theo chiều thẳng đứng trong kết 
cấu nhịp bê tông hoặc thép và bản bê tông liên hợp có thể lấy ờ hình 3.16 và bảng 3.27. 
Kích thước A trong hình 3.16 được lấy:
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• A = 300 mm cho kết cấu bê tông cốt thép có chiều cao không nhỏ hơn 400 mm. 
Đối với kết cấu bê tông cốt thép có chiều cao thấp hơn 400 mm thi lấy nho hơn 
chiều cao thực tế 100 mm.

• A = 300 mm đối với kết cấu thép, và khoảng cách t được lấy bằng chiều dày bản 
bê tông.

E T1

'<<D
lc
o

t3
H ìn h  3.16. G radient nhiệt độ thiết kế

Bảng 3.27. Gradient nhiệt độ

Thông số Gradient nhiệt độ dương Građient nhiệt độ âm

T, +23° -7°

t 2 +6° -1°

t 3 +3° 0°

3.5.2. Hiệu ứng do nhiệt độ thay đổi đều

Biến dạng do nhiệt độ thay đổi được tính:

e = a(AT) (3.45)

với a  là hệ số dãn nở nhiệt và AT là chênh lệch nhiệt độ. Biến dạng này có thể dùng đê
xác định độ dãn dài theo công thức quen thuộc:

AL = e.L = a(AT)L  (3.46)

với L là chiều dài kết cấu. ứ ng suất trong hệ bị ngăn cản được xác định bởi:

ơ = a(AT)E  (3.47)

3.5.3. Hiệu ứng do gradient nhiệt

Sự làm việc của kết cấu với gradient nhiệt phức tạp hơn nhiều so với phân bố đéu và 
nó có thể được chia làm hai hiệu ứng: gradient gây ra biến dạng dọc trục và gradien g:ây 
ra độ cong.



(3.48)

3 .5 .3 .1 . G ra d ie n t  n h iệ t  g â y  r a  b iể n  d ạ n g  d ọ c  t r ụ c

Biến dạng dọc trục £ do gradient nhiệt gây ra b ở i

e = f  [T(y)dA
trong đó: a  - hệ số dãn nở nhiệt;

T (y ) - gradient nhiệt độ như hình 3.16; 

y - khoảng cách tính từ trục trung hòa; 

dA - vi phân diện tích tiết diện.

Cône thức (3.48) được lấy tích phân trên toàn tiết diện. Nếu hệ số dãn nở nhiệt như 
nhau đối với tất cả c.ác vật liệu trong tiết diện ngang thì có thể dùng phương pháp 
chuyển đổi thành tiết diện chuẩn để tính toán các tính chất của tiết diện, Với mục đích 
thực hành, giả thiết thép và bê tông có cùng hệ số dãn nở nhiệt.

Bằng việc rời rạc tiết diện thành các phần tử, ta xem xét một phần tử như hình 3.17. 
Mặc dù phần tử này là hình chữ nhật, nhưng dạng phần tử là tùy ý. Trục trung hòa đàn 
hồi của phần tử ở khoảng cách ỹ ị , và y là khoảng cách của vi phân diện tích phần từ

dA đối với trục trung hòa của tiết diện. Diện tích phần tử và m ôm en quán tính của phần 
tử là A | , I | . Chú ý y t = y - ỹ j . Nhiệt độ tại vị trí y là:

T i + ^ k y - y , )T (y ) = T,l + ^ y (3.49)
i i 

trong đó: Tai- nhiệt độ tại trọng tâm phần tử;

AT, - chênh lệch nhiệt độ giữa dưới và trên của phần tử;

dị - chiều cao của phần tử.

, ____________________ bị____________________

___________________________________________' d A  -  b ị.dy

dy X 7ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
T rụ c  trung  hòa của phần  tử

P hần tử  th ứ i

A ị-  d iện tích  tiế t d iện của  phần  tử  i 

T rụ c  tru n g  hòa của m ặt cắt

!>»

H ìn h  3.17. Tiết diện ngang vớ i ph ần  từ r ờ i rạ c  

Thay công thức (3.49) vào (3.48), ta được:

A J T a i + ^ ừ - ỹ i ) dA (3.50)
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với dấu ^  lấy đổi với tất cả các phần tử trong tiết diện. Từ công thức (3.50) ta được:

_  a  Ve =  — L  
A .

r Á T  r A T  y r
T,,JdAi + ^ - Ị y d A , - ^ - j d A 1

Uị CJ|

Ta thấy ỊdAị = Aị và ỊydA, = ỹjAj nên công thức (3.50) trở thành:

(3.51)

TaiA i + “ -y iA i - ^ LyiA (3.52)

Chú ý rằng tổng số hạng thứ hai và thứ ba bàng không nên công thức (3.52) được 
viết lại:

£ = — ETjAj 
A ai 1

(3.53)

Công thức (3.53) là một dạng rời rạc của công thức (3.48). Chú ý rằng chỉ có những diện 
tích phần tử trong tiết diện có phân bố gradient nhiệt độ mới đưa vào trong công thức.

3 .5 .3 .2 . G ra d ie n t  n h iệ t  g â y  r a  đ ộ  c o n g

Gradient nhiệt độ gây ra độ cong là biến dạng thứ hai phải được xem xét. Độ cong Vị/ 

do gradient nhiệt được tính:

V = Y  /T (y )yd A

với I là mô men quán tính của tiết diện dầm đối với trục trung hòa.

Thay công thức (3.49) vào (3.54), ta được:

AT;

(3.54)

l ị / = — L
I

T ai íyidAi+̂ L J(y2 - y.y)dA (3.55)

với ^  là tổng của các phần từ trong tiết diện. Thực hiện phép tích phân, công thức 

(3.55) trở thành:

AT; AT; _0
Ta, ỹ i A , - f ^ I , - ^ ỹ  Ai 

d, dị

Ta luôn có:

với I, là mô men quán tính của phần tử. 

Từ công thức (3.56) và (3.55), ta được:

(3.56)

(3.57)

_ “ vIƯ =  — 2,
I

AT- - 
Taiy,A, + '^j~I (3.58)

Đây là dạng rời rạc của công thức (3.54).
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Biến dạng dọc trục và độ cong có thể được dùng làm công thức về uốn và độ cứng 
của phần tử khung. Từ lâu ta biết công thức £ = P/AE và \ụ =  M/IE trong việc tính

toán chuyển vị. Theo phương pháp độ cứng, nội lực tại đầu ngàm đối với phần từ khung
dạng lăng trụ được tính bởi:

N = EAe (3.59)

M = EIvị/ (3.60)

trong đó: N - lực dọc trục (không đổi theo chiều dài);

M - mô men uốn (không đổi);

E - mô đun đàn hồi.

Các nội lực này dùng để xác định tải trọng tại nút tương đương và chúng phải được 
kể thêm vào nội lực trong hệ bị ngăn cản. Các ứng suất do nhiệt độ trong hệ bị ngăn 
cản, không có nội lực ngàm ở hai đầu theo công thức (3.59) và (3.60), phải được sử 
dụng bởi vì gradient nhiệt độ không là hàng số trên tiết diện.

V í d ụ  3 .5 . Tiết diện liên hợp đã được chuyển đổi được thể hiện ở hình 3.18a. Sự thay 
đổi nhiệt độ trên tiết diện ngang được m ô tả ở  hình 3 .18b và sự thay đổi nhiệt ở hình 

3.18c được dùng để tính toán. Tỷ số mô đun giữa thép và bê tông lấy bằng 8. Bảng 3.28 
thể hiện các tiết diện và đặc trưng vật liệu. Các phần tiết diện không có gradient nhiệt 
độ thì không được tính vào.

1830
1830/8=228,75

1 -S T ST

a) b)

\
c)

H ìn h  3.18. Tiết diện ngang và biếu đồ chênh lệch  nhiệt độ

Áp dụng công thức (3.53) và (3.59), ta xác định biến dạng dọc trục và lực dọc trục ở
đầu ngàm (hệ bị ngăn cản):

-6

s = — Z T : A: = 1 -7 x Ị0  [ 10,5 X 22875 + 1 X 228751 = 38,4 X 10 
A ai 1 80050 1 J

N = EAs =  200000X  80050X  38,4 X 1 (T6 X  10~3 =  615 (kN)

-6
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Bảng 3.28. Các đặc trưng tiết diện

Đặc trưng Tiết diện 1 Tiết diện 2 Tiết diện tổng

A ị  (mm2) 228,75x100 = 22875 228,75x100 = 22875 80050

ỹj (mm) 167,8 + 150 + 50 = 367,8 167,8 + 50 + 50 = 267,8 932,2

ĩ ị  (mm4) — x228,75xl003 = !9 ,0 6 x l0 6 
12

— x228,75xl003 = 19,06xl06 
12

2 5 ,5 3  x i o 9

dj (mm) 100 100 1350

a 11,7x 1CT6 11,7 X 10’6 11,7x10-6

E (MPa) 20000Q 200000 200000

T .(°C)aiv 7
— (23 + 6 ) - 4  = 1Ọ, 5 (*) i ( 6  + 4 ) - 4  = l o N/A

ATị (°c ) 2 3 - 6  = 17

04II1VO N/A

^  Trừ đi 4° là xét tới sự chênh lệch nhiệt độ giữa bê tông và thép

Áp dụng công thức (3.58) và (3.60), ta xác định độ cong và mô men uốn ở đầu ngàm
(hệ bị ngăn cản):

_ a  V11J =  — L  
I

AT -
TaiỹiAi + ^ ĩ i

7 x 1 0 -6

23,53x10

210,5 X 367,8 X 22875 + —  X 19,06 X 1 o6 + 1X 367,8 X 22875 + —  X 19,06 X 10' 
100 100

49 X10 9 (mm )

M = Elvị/ = 200000 X 23,53 X109 x 4 9 x  I0~9 X i c r 6 = 235 (kNm)

Áp dụng công thức (3.47), ứng suất do nhiệt độ trong hệ bị ngăn cản được tại mép
trên tiết diện là

ơ  = a  ( AT) E = 11,7 X10"6 X (23 -  4) X 200000 = 44,46 (MPa)

Tương tự, ứng suất tại điềm giữa và mép dưới bản bê tông là 4,68 MPa và 0 MPa,

Ta tính ứng suất do mô men và lực dọc gây ra trong hệ không bị ngăn cản. Sau đó ta 
cộng với ứng suât trong hệ bị ngăn cản thành biêu đô phân bô ứng suât như được thê 
hiện ở hình 3,19.

Chú ý rằng các phản lực gối ngoài bằng 0, nhưng ứng suất bên trong khác không. 
Nội lực thực tế trong mỗi tiết diện bằng 0, nghĩa là không có cả lực dọc và mô men uốn. 
Các tải trọng tại nút tương đương bao gồm mô men và lực dọc đã tính ở  trên dùng đê 
xác định chuyển vị. Với chiều dài nhịp là 24000 mm, các chuyển vị đầu dầm được 
tính bởi:
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44,46 
- 4,68

7,68

7,68 - 9,

a) b) c)

H ìn h  3.19: B iếu  đồ ím g suất trong tiết diệu ngang, đơn v ị M Pa
a) H ệ  b ị ngăn càn; b) H ệ không bị ngăn cán (mỏ men uôrì) 

c) H ệ không ngăn càn (lực dọc); d) Tông cộng

Chuyển vị dọc trục:

, N.L 615x l03x 24000 „ /__\
A/ = —  = —— —— —  = 0 ,9 2  (ram)

EF 200000x80050

Chuyển vị xoay: 

ộ
M.L

+  _ _  =  +
2 3 5 x l( fx  24000

2EI 2 X 200000 X 23,53x10'
= ±0,0006 (rad)

d)
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Chương IV

LIÊN KẾT TRONG CẦU THÉP

Ngày nay liên kết hàn được sử dụng khá phổ biến nhờ công nghệ hàn đang được phát 
triển và hoàn thiện, đặc biệt là tính đơn giản, thẩm mỹ, tiết kiệm vật liệu, giảm nhiều 
thao tác trong sản xuất, phù hợp với thiết bị và công nghệ sản xuất hiện đại. Thông 
thường kết họp liên kết hàn trong nhà máy và liên kết bu lông ngoài hiện trường là biện 
pháp tốt nhất trong cầu thép.

Liên kết hàn có độ cứng lớn hơn, biến dạng ít hơn, tiết kiệm vật liệu hơn liên kết 
bằng bu lông và đinh tán. Đặc biệt liên kết hàn không bị giảm yếu tiết diện tại vị trí liên 
kết nên có thể khai thác tối đa khả năng làm việc của kết cấu thép. Tuy nhiên nhược 
điểm chính của mối hàn là khi nguội sẽ bị co ngót, gây ứng suất dư trong mối hàn, đặc 
biệt trong các mối hàn lớn hiệu ứng tích lũy biến dạng nhiệt rất cao, gây cong vênh các 
chi tiết kết cấu sau khi hàn...

Chất lượng mối hàn phụ thuộc nhiều vào công nghệ hàn. Nếu hàn đúng thiết kế với 
công nghệ hiện đại, chất lượng mổi hàn sẽ tổt hơn thép cơ bản, ngược lại chẩt lưựng 
mối hàn sẽ kém. Mối hàn tốt là mối hàn ngấu, không dòn, không làm cong vênh các chi 
tiết kết cấu.

Khi thiết kế mối hàn, người thiết kế nên chỉ rõ số lượng và kích thước của mối hàn. 
Thông thường kích thước lớn nhất là 8 mm cho một lần hàn đơn, với mối hàn lớn cần 
hàn nhiều lớp.

4.1.1. Các phương pháp hàn cơ bản

4 .1 .1 .1 . H à n  h ồ  q u a n g  b ằ n g  ta y  S M A  w

Theo phương pháp này, được thể hiện ở 
hình 4.1, que hàn có lớp thuốc bọc được 
gắn vào kìm hàn để tạo mạch điện liền, 
giữa que hàn và kim loại cần hàn có hồ 
quang và phát nhiệt. Kim loại que hàn 
được chuyển dần sang kim loại cơ bản để 
thành kim loại đắp và que hàn cháy mòn 
dần. Thuốc bọc cháy trong hồ quang tạo ra 
một vầng khí bảo vệ, vầng khí này đẩy 
không khí đi và bảo vệ kim loại lỏng không

4.1. LIÊN KẾT HÀN

Hình 4.1. Hàn hồ quang tay SMA w
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tiếp xúc với ôxy và nitơ. Thuốc bọc cũng tạo nên một lớp xỉ nổi trên bề mặt mối hàn 
giúp cho mối hàn không tiếp xúc với không khí trong quá trình nguội.

4 .1 .1.2. H à n  hồ q u a n g  c h ìm  SA w
Theo phương pháp này, như được thể hiện ở hình 4.2, dây hàn trần được cấp đều đặn 

tự động qua một đầu hàn để duy trì hồ quang không đổi. Bảo vệ mối hàn bằng một lớp 
thuốc phủ dạng hạt nóng chảy được, thuốc được rải trên chỗ hàn với một lượng đủ để hồ 
quang cháy chìm trong thuốc, thuốc nóng chảy tạo nên một lớp xỉ bên trên mối hàn. 
Phương pháp này có tốc độ rất nhanh và tạo ra mối hàn có chất lượng cao.

Hình 4.2. Hàn hồ quang chìm SA w  

4 .1 .1 .3 . H à n  h ồ  q u a n g  tro n g  k h í  bảo  vệ G M A  w

Phương pháp này không dùng thuốc hàn. Hồ quang và khu vực hàn được bảo vệ khỏi 
khí trời bằng một hỗn hợp khí trơ (argon, cacbonic, ...) nặng hơn không khí. Dây hàn là 
một cuộn liên tục được cấp qua mỏ hàn có hình khẩu súng (xem hình 4.3). Ưu điểm của 
phương pháp này là tốc độ hàn nhanh, bảo vệ mối hàn khỏi các chất có hại của không 
khí làm cho mối hàn bền hơn, dẻo hon và chịu ăn mòn tốt hơn.

Hình 4.3. Hàn trong khi bao vệ GMAW
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Theo phương pháp này, dây hàn rỗng chứa thuốc bên trong được cấp xuống tự động. 
Thuốc trong lõi cháy tạo nên lóp xỉ mỏng bảo vệ kim loại hàn nóng chảy. Hàn lõi thuôc 
là phương pháp có tiện lợi cho việc hàn trên công trường gặp thời tiết xâu.

4.1.2. Vật liệu hàn

Vật liệu thép của que hàn hoặc dây hàn phải có đặc trưng cơ học ngang bàng với kim 
loại cơ bản, khi đó ta gọi là vật liệu hàn phù hợp. Các mối hàn được thiết kế với cường 
độ bằng cường độ thép cơ bản.

Đối với phương pháp hàn hồ quang bằng tay SMAW, mỗi que hàn được ký hiệu 
bằng một mã số EXXXXX, trong đó:

• E chỉ que hàn (electrode).

• Mỗi chữ X là một con số, hai hoặc ba số đầu thể hiện độ bền kéo có đơn vị ksi (1 

ksi = 0,69 kN/cm2). Chữ số tiếp chỉ rõ vị trí que hàn có thể hàn được, số 1 nghĩa 
là mọi vị trí, số 2 chỉ mối hàn nằm và ngang, số 3 chỉ có hàn nàm. Chữ số cuối 
cùng chỉ loại thuốc bọc, loại dòng điện, ...

• Để hàn các kim loại cơ bản thông dụng như A36, A570, A572, A709, A588 nên 
dùng que hàn E60XX và E70XX. Đối với thép cấp 65 hoặc cao hơn nên dùng 
loại que hàn E80XX, E100XX và E110XX. bản.

Đối với hàn hồ quang chìm SAW, người ta xếp từng cặp thuốc hàn và dây hàn di đùi 
với nhau. Chúng được ký hiệu bởi chữ F, theo sau là con số chỉ cường độ bền kéo và 
cường độ chịu va đập của mối hàn, cuối cùng là nhóm EXXX để phân cấp que hàn. Đối 
với kim loại cơ bản thông dụng như A36, A570, A572, A709, A588 nên dùng cặp dây 
thuốc F6X-EXXX và F7X-EXXX. Đối với thép cấp 65 hoặc cao hơn (A572 cấp 65, 
A514 cấp 90 và 100, A709 cấp 100) nên dùng cặp dây thuốc F8X-EXXX, F10X- 
EXXX, F11X-EXXX.

Trong các liên kết hàn trong cầu, các que hàn được cho ở bảng 4.1 để tạo ra mối hàn 
ngấu hoàn toàn.

4.1.1.4. Dây hàn lõi thuốc FCA w

Bảng 4.1. Yêu cầu thép và que hàn thích họp trong xây dựng cầu

Thép cơ bản Tia hồ quang được 
che chắn SMAW

Tia hồ quang chìm 
SAW

Tia hồ quang trong 
khí trơ FCAW

A36/M270M cấp 
250

AWS A.5.1 hoặc A.5.5 
E7016, E7018, E7028 
E7016-X hoặc E7018-X

AWS A.5.17, 
F6A0-EXXX, 
F7A0-EXXX

AWS A.5.20,
E6XT-1.5,
E7XT-1.5

A572 cấp 50 / 
M270M cấp 345 
loại 1, 2, 3

AWS A.5.1, E7016, E7018, 
E7028,
E7016-X hoặc E7018-X

AWS A.5.17, 
F7A0-EXXX

AWS A.5.20, 
E7XT-1.5
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Bảng 4.1 (tiếp theo)

Thép cơ bản
Tia  hồ quang đưọ'c 

che chắn SM AW

T ia  hồ quang chìm 

S A W

T ia  hồ quang trong 
khí trơ F C A W

A588 / M 270M  cấp 
345W

A W S  A .5.1 hoặc A.5.5 

E7016, E7018, E7028 

E 7 0 16 -X  hoặc E 7 0 18 -X  

E70 28 -X , E7018-W . 
E 7 0 15 ,16 ,18 -C 1L , 
C 2 L 8 0 1 6 .1 6 -C 1 .C 2  

E 8 0 l6 ,18 -C 3 . E8 0 i8 -W

A W S  A .5 .17 , hoặc 
A .5.23

F 7 A 0 -E X X X ,
F 8 A 0 -E X X X

A W S  A .5.20  hoặc 
A .5.29

E7XT-1.5X, w

A 852 / M 270 cấp 
485W

A W S  A.5.5, E9018-M
A W S  A .5 .23 , 

F 9 A 0 -E X X X

A W S  A .5.29  

E 9 X T 1 -X .  E 9 X T 5 -X

A 5 1 4 /M 2 7 0  cấp 
690 và 690W  dày 
trẽn 63.5mm

A W S  A.5.5, E 10 18 -M

4.1.3. Các loại mối hàn

Các loại mối hàn chủ yếu trong kết cấu thép là hàn góc, hàn rãnh và hàn đinh tán. 
Mối hàn thông dụne nhất là mối hàn góc. Đối với tải trọng nhỏ thi mối hàn này là kinh 
tế nhất vì không cần phải gia công mặt trước khi hàn. Khi chịu tải trọng lớn hơn, mối 
hàn rãnh có hiệu quả hon vì Iiiối hàn có thẻ ngấu hoàn toàn vào thép cơ bản. Hàn đinh 
tán chỉ dùng khi không thể hàn góc hay hàn rãnh.

Trong một liên kết, ta có thể dùng hơn một loại mối hàn. Neu như vậy, khả năng chịu 
lực cho phép của liên kết bằng tổng năng lực có hiệu cùa mỗi loại hàn sử dụng.

4 .1 .3 .1 . H à n  đ ín h

Mổi hàn đính có thể dùng để gán kết hay định vị. Chúng có tác dụng chịu lực khi 
hoàn thành công việc. Trong một số Irường hợp chúng phải tháo bỏ sau khi xong công 
việc hoặc lắp ráp.

4 .1 .3 .2 . H à n  rã n h

M ối hàn rãnh còn gọi là mối hàn đối đầu. số  lượng thường chiếm  khoảng 15% lượng 
hàn trong kết cấu. Mối hàn rãnh được hàn trong rãnh giữa các cạnh của hai bộ phận 
được nối. Nó thường dùntỉ để nối hai tấm phăng nàm trong một mặt phẳng nhưng cũng 
có thê dùng cho mối nổi chữ T hay mối nổi góc như được thể hiện ở hình 4.4.

-E 3-

r^r-

Hình 4.4. Các loại liên kết dừng mối hàn rãnh
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Phần lớn các loại mối hàn rãnh chuẩn thường được gọi tên theo hình dạng mép gia 
công để hàn như vuông góc, V đơn, V kép, cắt vát một phía, cắt vát hai phía, u đơn, u 
kép, J đơn, J kép như được thể hiện ở hình 4.5. Gia công mép có thể được cắt bằng lửa, 
khí acetylen hoặc bào. Chiều dày tấm nhỏ hơn 16 mm phải dùng mối hàn rãnh có dạng 
vuông góc.

1 +
V u ô n g  g ó c

1 // 1

3- 0 0  í

V á t đơn

V  đơn

V á t kép

1 1 1
V  kép

1 1 U i 1
u đơn

m ặt đ á y

í 3-
u kép

í 3-
J kép

K ích  th ư ớ c  m ối hàn
M ối hàn

-E T 3-
M ặt đáy  — 1

N gấu  từ n g  phần 

H ìn h  4.5. C á c  lo ạ i hàn rãnh

Mối hàn rãnh được dùng để truyền toàn bộ tải trọng từ cấu kiện được nối thì nó phải 
có cùng chiều dày với các cấu kiện và được gọi là mối hàn thấu suốt; còn nếu mối hàn 
không phủ hết bề dày cấu kiện thì được gọi là hàn thấu không suốt. Mối hàn rãnh phải 
ngấu trên toàn bộ chiều dày bản nổi, cấm mối hàn đối đầu không ngấu toàn tiết diện.

4 .1 .3 .3 . H à n  g ó c

Mối hàn góc tiết kiệm và dễ chế tạo nên được sử dụng rộng rãi và chiếm khoảng 
80% kết cấu hàn. Hàn góc có dạng tam giác như được thể hiện ở hình 4.6.

kích cỡ hàn 

T iế t d iện ngang  lý th u yế t T iế t d iện  thực

Hình 4.6. Mối hàn góc
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Kích thước của mối hàn được tính bằng chiều dài của cạnh tam giác. Cường độ môi 
hàn được tính theo chiều dày là đoạn hẹp nhất tính từ góc tam giác đến bề mặt mối hàn. 
Nếu hai cạnh tam giác không bằng nhau thì kích thước danh định mối hàn được tính 
theo cạnh nhỏ hơn. Nếu mối hàn cong lõm làm cho chiều dày giảm đi và khi đó cường 
độ cũng giảm tương ứng.

Mối hàn góc dùng để nối hai tấm phẳng đặt lên nhau. Mối nối có thể chồng hoặc có 
dạng chữ T hay góc như được mô tả ở  hình 4.7.

] £

b) c)
H ìn h  4 .7. M ố i hàn góc

a) M ô i hàn chỏng; b) M ỏ i nô i chừ  77 c) M ô i n ô i góc

Mối hàn góc cũng có thể dùng với mối hãn rãnh đề tăng cường mối nối góc. Ngoài
ra, mối hàn có những dạng như được thê hiện ờ hình 8.8.

Bản nối chồng

Liên kết c h ử T Công son

Liên kết xẻ rảnh

Bản nối đầu dầm

Bản đế chân cột Liên kết ống Công son đầu dầm

Các tiết diện ghép 

H ìn h  4.8. Các lo ạ i m ồi hùn góc
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Mối hàn này dùng để truyền lực cắt trong các liên kết ghép chông và đê chông lại 
mất ổn định của bản ghép chồng. Trong xây dựng, nó cũng dùng đê liên kêt các thanh 
ghép. Mối hàn đinh tán không dùng cho thép A514. Mối hàn đinh được thực hiện qua 
các lồ tròn hoặc rãnh của một tấm bản như được mô tả ở hình 4.9. Các khe hở có thê 
được lấp một phần hoặc toàn phần, phụ thuộc vào chiều dày của nó. Khả năng chịu tải 
trọng của mối hàn đinh toàn phần bằng diện tích các diện tích lỗ với ứng suất cho phép.

4.1.3.4. Hàn đinh

* — ■  ■  ■

í

í

•  •  •
1

>
i

4.1.3.5. Nguyên tẳc lựa chọn m ối hàn

Khi chọn mối hàn không những cần chọn loại mối hàn mà còn chọn sao cho khôi 
lượng thép hàn nhỏ nhất để tiết kiệm vật liệu và thời gian. Trong khi cường độ mối hàn 
góc thay đổi theo kích thước thì khối lượng thép hàn thay đổi theo bình phương kích 
thước. Nói chung, một mối hàn góc nhỏ hơn nhưng dài hơn có giá thành thấp hơn mối 
hàn to hom nhưng lại ngắn đi khi có cùng khả năng chịu lực. Mối hàn rãnh dạng V kép 
và vát kép chỉ chiếm một nửa khối lượng thép hàn của V đơn và vát đơn.

Mối hàn nhỏ chỉ cần một lớp, mối hàn ỉớn hơn cần nhiều lớp. Đe hướng dẫn chọn 
mối hàn có thể tham khảo bảng 4.2 về số lóp cho các loại mối hàn thường dùng.

Bảng 4.2. Số lóp cho mối hàn

STT Kích thước mối 
hàn (mm)

Hàn
góc

Mối hàn rãnh đơn 
(không kể mối hàn đối diện)

Mối hàn rãnh V đơn 
(không kể mối hàn đối diện)

Rãnh 30° Rãnh 45° Mờ 30° Mở 60° Mờ 90°

1 5 1

2 6.5 1 1 1 2 3 3

3 8 1

4 9.5 3 2 2 3 4 6

5 11 4
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Bảng 4.2. (tiếp theo)

STT Kích thước mối 
hàn (mm)

Hàn
góc

Mối hàn rãnh đơn 
(không kể mối hàn đổi diện)

Mối hàn rãnh V đon 
(không kể mối hàn đối diện)

Rãnh 30° Rãnh 45° Mờ 30° Mở 60° Mở 90°

6 13 4 2 2 4 5 7

7 16 6 3 3 4 7 8

8 19 8 4 5 4 7 9

9 22 5 8 5 10 10

10 25 11 13 22
11 28 7 11 9 15 27
12 32 8 11 12 16 32
13 38 9 15 13 21 37
14 40 9 18 13 25 40
15 45 11 21

4 .1 .4 . Ký hiệu m ối hàn

Các ký hiệu được dùng trong các bản vẽ thiết kế mối hàn và cần cung cấp những 
thông tin thích hợp liên quan đến chúng. Các ký hiệu mối hàn nên truyền đạt ý định của 
người thiết kế một cách rõ ràng, và chúng được thể hiện ở bảng 4.3. Hình 4.10 và 4.11 
là các ví dụ về các thông tin thể hiện ở các loại mối hàn.

Bảng 4.3. Ký hiệu đường hàn

STT Ký hiệu và ý nghĩa

1

Các đường cơ bản của ký hiệu mối hàn là đường nằm ngang và mũi tên (đường chuẩn).

2

y ---------------<^J3hi chú

Các chi tiết mờ rộng có thể được vẽ để thể hiện các ký hiệu hoặc thêm vào các ghi chú. 
Các ghi chú có thê được xem như một phần của ký hiệu hoặc tách riêng biệt. Khi xem 
là một phần cùa ký hiêu thì ghi chú đươc đăt ờ đuôi đường chuẩn đối diên mũi tên.

3

^  IX 1 V  u V
Bù chân Góc Vuông C h ữ V  C hữU  Vát

Đây là các ký hiệu mối hàn. Loại và chiều dài của mối hàn phải được thể hiện ở trên 
hoặc ở dưới đường chuẩn. Neu ở dưới đường chuẩn thì ký hiệu cho biết mối hàn ở phía 
mối liên kết mà mũi tên chì vào. Neu ờ trên đường chuẩn thì đường hàn ở phía bên kia 
của mối liên kết.
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Bảng 4.3 (tiếp theo)

S T T K ý  hiệu và ý nghĩa

4

8 [ / / 1 5 0 \ v

>

M ối hàn g ó c  đ ư ợ c  k ý  h iệ u  b ằ n g  ta m  g iá c  VI 

vị trí mối hàn. Đường thẳng đứng cùa tam 
này cho biết m ối hàn có chiều cao 8 mm và

iông ờ trên hoặc ở dưới đường chuân đẻ chi 
giác thường đặt ở bẽn trái. V í  dụ, ký hiệu 

dài 150 mm được hàn vào v ị trí mũi tên.

5

8 N i  50

/

K ý  hiệu này thể hiện mối hàn góc dày 8 mn

------------------------ -----------íss
\VsVs

. ____  ì
1, dài 150 mm ờ cả hai cạnh.

6

% \ / 50-250

K ý  hiệu này thể hiện đường hàn gián đoạn ở mặt mũi tên. V í  dụ, hình này thẻ hiện 
đường hàn góc dày 8 mm, dài 50 mm, và khoảng cách các đường hàn này là 250 mm 
tính từ tim đến tim.

7

8 [ \ 5 0 - 2 5 0  

8 [ / 5 0 - 2 5 0  \

K ý  hiệu này thể hiện đường hàn so le ở mặt mũi tên và mặt kia.

8

100 ở \  8 T \  50-250 
hai đ ầ u /'" ' 8 '50-250 \

Thông thường các đường hàn gián đoạn bắt đầu và kết thúc với đường hàn có chiều dài 
ít nhất gấp 2 lần chiều dài đường hàn gián đoạn. Thông tin này được ghi chú ò’ đuôi 
đường chuẩn.

9

A
10 X  200 I

8 Ị / 150 \

K h i mối hàn được thực hiện ở-công trường nhiều hơn ờ nhà máy thì ký hiệu một lá cờ 
tam giác tại điểm giao nhau đường chuẩn và mũi tên. Đ iều này là quan trọng đề đàm 
bảo mối hàn được tạo ra như yêu cầu. Thông thường, phần ghi chú ờ đuôi là thích hợp 
cho việc chi rõ mối hàn tại công trường.
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Bảng 4.3 (tiếp theo)

STT Ký hiệu và ý nghĩa

10

1 7 '

Đường hàn liên tục xung quanh toàn bộ liên kết được thể hiện một đường tròn nhò 

quanh điểm giao đường ngang và mũi tên. loại mối hàn được thê hiện ở phía dưới 

đường chuẩn bất cấp hình dáng và phạm v i liên kết.

K ý  hiệu bẻn thể hiện đường hàn rãnh vuông góc (được tạo ra trong các tấm mòng) mà 

không có mờ mặt đáy. Chiều dài đường hàn rãnh không thể hiện trong ký hiệu đường 

hàn vi chúng hầu hết trải hết chiều dài liên kết.

12

13

14

15

Đường cong ngắn ở dưới ký hiệu đường hàn rãnh vuông thể hiện bề mặt mối hàn. 

Đường thẳng ngắn ờ tại v ị trí đó thể hiện mặt đường hàn phang. K h i yêu cầu có mài 

dũa thì phải thể hiện trong ký hiệu chữ G.

443
K ích  thước hở chân mối hàn rãnh được viết trong ký hiệu. V í  dụ ký hiệu bên thể hiện 

mở rộng mặt trên 3 mm cho mối hàn rãnh vuông góc.

z
43.

K ý  hiệu này thể hiện khoảng hờ chân và bề mặt không bằng phẳng của mối hàn vát 

đơn. Trong các mối hàn không đối xứng này và các loại không đối xứng khác, đường 

mũi tên không những chỉ rõ vào liên kết m à còn chi rõ mặt để tạo thành mối hàn rãnh.

N
3

45°

Góc trong mối hàn rãnh vát đơn được thể hiện cùng với k ích  thước hờ chân.
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Bảng 4.3 (tiếp theo)

] = í
a) b) c)

T\
t V t tVt tVt

±VL

t V t

d) e) 9)

h)  i) j )  

H ìn h  4.10. C á c  v í dụ về kỷ hiệu cá c  m ối hàn
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— <^Đường hàn rãnh

6 t / 1 2 ẩ\IE70 Đường hàn góc

ggỊ— Ị— <^Đường hàn đình 

hàn góc

H ìn h  5 .11 . Ví dụ ký’ hiệu các loại mối hàn trong một mối nối

4.1.5. Giói hạn kích thước mối hàn góc

Đ ối với m ối hàn góc, các cấu kiện dày sẽ cho tốc độ nguội nhanh và ngăn cản biển  

dạng nhiều hơn đối với các cấu kiện bề dày nhỏ hơn. Đe tránh vết nứt do ứng suất bên 

trong cấu kiện thì các mối hàn góc có kích thước nhỏ nhất tùy thuộc bề dày của cấu 

kiện, xem  bảng 4.4.

Bảng 4.4. Kích thưóc nhỏ nhất mối hàn góc và giói hạn chiều dày tấm

Kích thước mối hàn góc (mm) Chiều dày lớn 
nhất của bàn 

(mm)

Chiều dày nhò nhất cùa bản cho mối 
hàn góc ở mỗi bên bản (mm)

Cho nhà cửa Cho cầu Thép 250 MPa Thép 345 MPa

3 - 6,5 - -

4,8 - 12,7 9,6 7
6,5 6,5 19 13 9,4
8 8 Trên 19 16,3 11,7

Kích thước mối hàn góc không được lớn hơn chiều dày bản mỏng nhất, nhưng AISC 
và AWS D1.5 yêu cầu cần hơ nóng bản thép trước khi hàn để đảm bảo mối hàn tốt. 
Kích thước bản nối có chiều dày lớn hơn trong liên kết và kích thước mối hàn nhỏ nhất 
chịu động đất là 4,8 mm. Trong cầu mối hàn góc phải liên tục, kích thước chỉ được thay 
đối khi có yêu cầu về cường độ hoặc khi thay đổi chiều dày bản nối.

Cũng có giới hạn kích thước lớn nhất đối với đường hàn góc dọc theo mép cấu kiện. 
Lý do là các mép của thép cán bị tròn đầu và vì thế bề dày đường hàn nhỏ hơn bề dày 
danh định cùa bản nối. Một lý do khác là nếu kích thước đường hàn và bề dày tấm thép 

gần như nhau thỉ góc của tấm thép có thể chảy vào đường hàn làm giảm chiều dài chân 
đường hàn và bề dày đường hàn. Vì thế tiêu chuẩn yêu cầu là khi bề dày dưới 6,5 mm 
thì bề dày mối hàn lấy bằng bề dày kim loại; khi bề dày mép cấu kiện từ 6,5 mm trở lên 
thì bề dày tối đa của mối hàn nhỏ hơn bề dày kim loại ỉà 2 mm (xem hình 4.12).
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Kim  loạ i cơ  bản d à y  < 6 .5  m m Kim  loại cơ  bản d à y  > 6 .5  m m

H ìn h  4.12. Be dày tố i đa  cùa m ố i hàn góc dọc theo mép

4.1.6. Giới hạn kích thước cho mối hàn đỉnh

Khi bề dày bản thép từ 16 mm trở xuống thì chiều dày mối hàn đinh bàng chiều dày 
thép cơ bản. Khi lớn hom 16 mm thì chiều dày mối hàn ít nhất bằng 1/2 bề dày thép cơ 
bản nhưng không nhỏ hơn 16 mm.

Đường kính lỗ của mối hàn đinh tán ít nhất bằng chiều sâu lỗ cộng thêm 8 mm 
nhưng đường kính không vượt quá giá trị lớn nhất giữa đường kính nhỏ nhất đó quá 3 
mm và 2,25 lần chiều dày mối hàn. Ví dụ, đường kính lỗ hàn của tấm thép dày 19 ram 
có giá trị nhỏ nhất là 19 + 8 = 27 (mm). Vì bề dày tấm thép lớn hơn 16 mm nên chiều 
dày mối hàn nhỏ nhất là 16 mm lớn hơn 19/2 = 9,5 (mm). Đường kính lỗ 27 mm không

lớn hơn 2.25 X 16 = 36 (mm).

Khoảng cách từ tim đến tim lỗ hàn đinh không nhỏ hơn 4 lần đường kính lỗ.

Chiều dài rãnh khoét trong mối hàn đinh không quá 10 lần chiều dày bản nối, chiều 
rộng khoét ít nhất bằng chiều sâu lỗ cộng thêm 8 mm nhưng không quá đường kính tối 
thiểu đó 3 mm hoặc 2,25 lần chiều dày mối hàn. Ví dụ, bề rộng rãnh của bản thép dày 
19 mm có giá trị nhỏ nhất 19 + 8 = 27 (mm). Vì bề dày tấm thép lớn hơn 16 mm nên 
chiều dày mối hàn nhỏ nhất là 16 mm lớn hơn 19/2 = 9,5 (mm). Chiều rộng mối hàn 

rãnh 27 mm không lớn hơn 2,25 X16 -  36 (mm). Neu chiều sâu nhỏ nhất được dùng thì 
chiều dài rãnh có thể lên đến 10 X 19 = 190 (mm).

Khoảng cách của mối hàn khoét rãnh không nhỏ hơn 4 lần chiều rộng theo phương 
vuông góc với chiều dài rãnh. Theo phương dọc, khoảng cách từ tim đến tim ít nhất 
bằng 2 lần chiều dài rãnh khoét.

4.1.7. Chất lượng mối hàn

Yêu cầu cơ bản đối với tất cả mối hàn là thép hàn và thép cơ bản phải chảy hoàn toàn 
cũng như các lóp hàn liên tục. Hơn nữa, mối hàn không bị khuyết tật như lõm, tổn 
thương, chồng, rỗng, hoặc nứt được thể hiện ở hình 4.13.

Neu bị lõm quá mức hoặc không đủ kích thước xảy ra trong chiều dài có hiệu của 
mối hàn thì nên làm sạch và đắp cho đủ tiết diện ngang mối hàn. Các mối hàn bị tổn 
thương (tức là cắt bớt thép cơ bản ở chần m ối hàn) thì nói chung nên sửa chữa bàng việc
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n Chiều cao Chiều cao C hiều cao
o \  / ^  = 0 .707D

\
0.707D -  0 .707D

JZ Q ' v  Q Ị \ \  Lồi o
JZ
o .' 4 5 * ^ 4 õ \ ' \k - . J

D D
M ặt cắ t tổn thương

D

Các mặt cắt được chấp nhận

Chiều cao 

= 0 .707D

C hiều dày  khồng đủ Lổi quá

Tổn thương

Tổn thương

Tổn thương

C hổng chéo Th iếu  kích thước

Các mặt cắt khuyết tật 

H ìn h  4.1 ĩ . M ặt cắt m ối hùn góc

khôi phục lại bề mặt ban đầu. Các mối hàn bị chồng (bề mặt mối hàn bị lượn tròn, ở 
chân thiếu sự chảy) có thề gây ra ứng suất tập trung; mối hàn lồi quá mức sẽ giảm đi 
nếu mài dũa vật liệu dư. Nếu mối hàn rỗng, xi vầy quá mức, hoặc không chảy hoàn toàn 
xảy ra thì phải dỡ bỏ và hàn lại. Nếu mối hàn nứt thỉ trong phạm vi nứt nên khắc mòn 
bằng acid, phương pháp từ tính, hoặc các phương tiện khác. Không chỉ vết nứt mà ngay 
cả thép ở ngoài các điểm cuối của mối hàn phải dở bở và thay thế bằng kim loại hàn. 
Dùng que hàn nhỏ trong mục đích này làm giảm nguy cơ khuyết tật hơn nữa do co ngót. 
Que hàn có đường kính không lớn hơn 4 mm thích hợp cho việc đắp kim loại hàn đế bù 
vào chỗ kích thước thiếu hụt.

Chất lượng mối hàn phụ thuộc vào việc thực hiện mối hàn. Yêu cầu quá mức sẽ 
không kinh tế. Kích thước, chiều dài và độ ngấu đều rất quan trọng đổi với khả năng 
chịu lực của mối hàn. Mối hàn bị tổn thương không được phép dùng trong liên kết chịu 
lực chính như dàn, hệ liên kết, nhưng một số lượng nhỏ có thể dùng trong liên kết ít 
quan trọng. Loại que hàn cũng quan trọng đối với khả năng chịu lực của mối hàn nhưng 
không quá quan trọng đối với mối hàn có nhiều tạp chất. Hình dáng mối hàn nghèo nàn 
sẽ gây sự khó chịu nếu nó là mối hàn xấu, hoặc nếu nó sẽ được bố trí nơi có yêu cầu về 
mỹ học; nhưng đối với nhiều loại kết cấu như xưởng, kho và lò đốt thì hình dáng đẹp 
không quan trọng lắm.

Có nhiều phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn như kiểm tra bằng mắt thường, 
ỉấy mẫu mối hàn về thí nghiệm, và thí nghiệm không phá hủy, chẳng hạn như siêu âm, 
chụp X quang, nhuộm, phương pháp từ tính. Người thiết kế cần chỉ định các mối hàn 
cần kiểm tra và biện pháp kiểm tra.
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4 .1 .8 .1 . D iê n  t íc h  c ó  h iê u  c ủ a  m ố i h à n• •

Cường độ của mối hàn được tính theo diện tích hữu hiệu của nó. Diện tích có hiệu 
của mối hàn rãnh hoặc hàn góc bàng chiều dài có hiệu nhân với chiều dày có hiệu te .

Chiều dày có hiệu là khoảng cách nhỏ nhất từ đáy đến mặt mối hàn.

4 .1 .8 .1 .1 . Đ o i  v ớ i  m ố i h à n  rã n h

Khi mối hàn thấu suốt, bề dày có hiệu chính là bề dày của cấu kiện mỏng hơn, nghĩa 
là te = Tị < T, (xem hình 4.14a). Với mối hàn không thấu suốt, bề dày có hiệu bàng

hoặc nhỏ hơn bề sâu vát mép (xem hình 4.14b, c, d). Cụ thể, khi rãnh vách lệch hoặc 
chữ V với góc mở ở chân mối hàn nhỏ hơn 60° nhưng không nhỏ hơn 45° thi bề dày có 
hiệu bằng bề sâu rãnh trừ đi 3,2 mm; khi mở lớn hơn hoặc bàng 60° thì lấy toàn bộ bề 
sâu vát mép.

te=T

4.1.8. Quy cách mối hàn

í 5) t 2

Ti< T 2
a)

ì  t
ì

b)

tế= D - 3,2 m m

45o < a  < 60°
a

te- D
a > 60°

a

c)

H ìn h  4.14. Chiều dày có hiệu cùa mối hàn rãnh 

4 .1 .8 .1 .2 . Đ o i  v ớ i  m ố i h à n  g ó c

Be dàỳ có hiệu te chính là khoảng cách ngắn nhất từ chân đến mặt cùa mối hàn (xem 

hình 4.15a). Khi mối hàn có các cạnh bằng nhau và bàng a thì te =0,707a . Khi không

đối xứng hoặc không bằng nhau thì te = a b /y ja2 + b2 .

Khi hàn góc bằng phương pháp hồ quang chìm sẽ có chất lượng cao hơn nên te được 

lấy như sau: nếu mối hàn góc cạnh nhỏ hơn hay bàng 9,5 mm thì lấy bàng a ; nếu cạnh 

lớn hơn 9,5 mm thì lấy bàng kích thước của bề dày theo lý thuyết cộng thêm 3 mm.
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H ìn h  4.15. C hiều dày có h iệu  cùa m ố i hàn góc

4.1.8.2. Kích thước của mối hàn góc

Chiều dày đường hàn góc phải có sức kháng lớn hơn hiệu ứng do tải trọng gây ra. 
Chiều dày lớn nhất của mối hàn góc dọc theo cạnh của liên kết được lấy như sau: nếu 
chiều dày bản nối nhỏ hơn 6 mm lấy bằng kích thước bản nối; nếu dày trên 6 mm thì lấy 
nhỏ hơn chiều dày bản nối 2 mm. Chiều dày nhỏ nhất của mối hàn góc lấy theo bảng
4.5. Chiều cao mối hàn không lớn hơn chiều dày nhỏ nhất của bản nối. Các đường hàn 
góc nhỏ hơn có thể do kỹ sư quyết định dựa trên khả năng chịu lực và nung nóng vật 
liệu khi hàn.

Bảng 4.5

Chiều dày thép cơ bản của bản nối mỏng hơn T 
(mm)

Chiều dày nhô nhất của đường hàn góc 
(mm)

T < 20 6

T > 20 8

Chiều dài có hiệu nhỏ nhất của đường hàn góc phải lớn hơn 4 lần kích thước của I1Ó 
và phải lớn hơn 40 mm,

4.1.9. Sức kháng tính toán của mối hàn

4 .Ĩ.9 .L  M ối hàn rãnh ngấu hoàn toàn

4 .1 .9 .1 .1 . K ẻ o  và  nén

Sức kháng của mối hàn rãnh ngấu hoàn toàn chịu kéo hoặc nén vuông góc diện tích có 
hiệu hoặc song song với đường hàn được lấy bàng sức kháng tính toán của thép cơ bản.

4 .1 .9 .1 .2 . C ắ t

Sức kháng cắt phải lấy bằng trị số nhỏ hơn cùa sức kháng tính toán có cường độ lấy 
theo công thức (4.1) hoặc lấy 60% sức kháng tính toán của thép cơ bản chịu kéo:

Rr = 0,6x (ị)el X  Fexx (4.1)

trong đó: Fexx - cường độ phân loại của thép hàn (MPa);



0,6Fexx- cường độ phân loại của thép hàn khi tính cắt được lấy gần đúng bàng 

2/3 hay 0.6 của ứng suất chảy pháp tuyến (MPa); 
ệ el - hệ số sức kháng của thép hàn lấy bàng 0,85.

4 .1 .9 .2 . M ố i  h à n  n g ấ u  k h ô n g  h o à n  to à n

4 .1 .9 .2 .1  K é o  và  nén

Sức kháng của mối hàn rãnh không ngấu hoàn toàn chịu kéo hoặc nén song song với 
đường hàn hoặc nén vuông góc với diện tích có hiệu được lấy bằng sức kháng tính toán 
của thép cơ bản.

Sức kháng tính toán của mối hàn rãnh không ngấu hoàn toàn chịu kéo vuông góc với 
diện tích có hiệu phải lấy giá trị nhỏ hon giữa cường độ theo công thức (4.2) hoặc sức 
kháng tính toán của thép cơ bản:

R r = 0,6x<ị)el X Fexx (4.2)

trong đó: Fexx - cường độ phân loại của thép hàn (MPa);

(Ị)el - hệ số sức kháng của thép hàn lấy bàng 0,80.

4.1.9.2.2. Cắt

Sức kháng cắt của liên kết hàn rãnh ngấu không hoàn toàn chịu cắt song song với 
trục đường hàn phải lấy bằng trị số nhỏ hom cùa sức kháng tính toán của vật liệu liên kết 

hoặc sức kháng tính toán của thép hàn có cường độ:

R r — 0 ,6 x  ộe2 X Fexx (4.3)

với <Ị)e-, là hệ số sức kháng của thép hàn lấy bằng 0,80.

4 .1 .9 .3  M ố i  h à n  g ó c

4 .1 .9 .3 .1  K é o  và nén

Sức kháng của mối hàn góc chịu kéo hoặc chịu nén song song với đường hàn lấy như 
sức kháng tính toán của thép cơ bản.

4.1 9 .3 .2  C ắ t

Sức kháng tính toán của mối hàn góc trên diện tích có hiệu phải lấy nhỏ hơn giữa sức
kháng tính toán của vật liệu cơ bản hoặc sức kháng tính toán của thép hàn có cường độ:

Rr =0,6x<j)e2xFe ~ (4.4a)

với ệe, là hệ số sức kháng của thép hàn lấy bằng 0,80.

Trong trường hợp tổng quát, lực tác dụng lên đường hàn góc theo phương bất kỳ, sức 
kháng tính toán của sẽ là:

R r = 0, 6 x<Ị)e2 x F exx ( l ,0 +  0, 50s i n ‘'5 e )  (4 .4b)

vói 0 là góc giữa phương tác dụng của lực và trục của đường hàn. Tuy nhiên, để đơn giản 
và thiên về an toàn, công thức (4.4a) có thể được dùng cho bất kỳ phương tác dụng của lực.
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4 .1 .9 .4  S ứ c  k h á n g  c ắ t và kéo

Liên kết cần được xem xét tất cà các mặt có thê bị phá hoại trong thanh và trong môi 
nối. Các bản trong mối nối bao gồm các bản song song và vuông góc với các lực đặt
lên. Các mặt phẳng song song với lực tác dụng phải được xem xét chịu ứng suất cắt, các
mặt vuông góc với lực tác dụng xem xét chịu ứng suất kéo.

Sức kháng tính toán của tổ hợp các mặt phẳng song song và thẳng góc phải được xác 
định bời:

.K h i A tn > 0,58A vn

Rr = <K,«(°,58F(A l í + FuA,„) (4.5)

• Khi A,„ < 0 ,5 8 A vn

Ri = K ! (0,58FjA ,1,+ F uA,8 ) (4.6)

trong đó: A - diên tích nguyên dọc theo mặt phẳng chịu ứng suất cắt (mm2);
£

A - diện tích thực dọc theo mặt phẳng chịu ứng suất cắt (mm2);

A t - diện tích nguyên dọc theo mặt phẳng chịu ứng suất kéo (mm2);

A, - diện tích thực dọc theo mặt phẳng chịu ứng suất kéo (ram2);

F - cường độ chảy nhò nhất quy định của vật liệu liên kết (MPa);

F - cường độ kéo nhỏ nhất quy định của vật liệu liên kết (MPa) ;

ệ bs - hệ số sức kháng đối với cắt khối .

V i d ụ  4 .1 . Hãy chọn bề dày bản thép A50 (cấp 345) và que hàn cho phù hợp mối hãn 
rãnh chữ V trong hình 4.16.

p  =  3 0 0  kN

Ta chọn mối hàn ngấu hoàn toàn. Dùng que hàn E70XX bằng phương pháp hàn hồ 
quang bằng tay. Sức kháng đường hàn lấy bằng sức kháng thép cơ bản. Như vậy, ta dễ 
dàng thấy sức kháng tính toán là:

Rr = <Ị>tFy = 0,95 X 345 = 327,8 (MPa)

Diện tích hữu hiệu của mối hàn được tính:
Ae = /x  t  = 150t (mm ) với t (mm) là bề dày của bản thép và của mối hàn;

p  = 3 0 0  kN

-

- E
— E

oLO
- T—
—

H ìn h  4.16. Ví dụ 4.1
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Điều kiện kiểm tra mối hàn theo trạng thái giới hạn cường độ:

T <  A -R r -»  300 < ( l5 0 t)x  327.8 xlO~3 -> t  > 300x10 =6,1 (mn
e r \  ỉ  150x327,8

Ta chọn t = 8 mm. Chi tiết mối hàn rãnh chữ V được thể hiện ờ hình 4.17.

= 6,1 (mm)

H ìn h  4.17. Kết quà v í dụ 4.1

V ỉ d ụ  4 .2 . Xác định bề dày của mối hàn góc của liên kết chồng, dùng phương pháp 
hồ quang chìm SAW, thép A36 (cấp 250) được thể hiện ở hình 4.18a. Dùng que hàn 
E70XX.

Theo bảng 4.5, khi chiều dày thép cơ bản của bản nối 16 mm nhỏ hơn 20 mm nên bề 
dày mối hàn góc tối thiểu là 6 mm. Hơn nữa, theo 4.1.8.2, khi bề dày bản thép 16 mm 
lớn hon 6 mm nên bề dày tối đa của mối hàn là 1 6 - 2  = 14mm. Ta có thể chọn bề dày 
mối hàn 12 mm.

Khi hàn bằng hồ quang chìm và mối hàn góc có cạnh 12 mm nên chiều dày thực của 
mối hàn góc được lấy thêm 3 mm, tức là te = 0 ,7 0 7 x  12 + 3 = 1 l,5m m  (theo 4.1.8.1.2).

Sức kháng cắt tính toán nhỏ nhất của thép cơ bản là sức kháng cắt chảy trên tiết diện 
nguyên tính trên một đon vị chiều dài (bởi vì sức kháng cắt đứt lớn hơn)

Do đó, giá trị 2400 N/mm sẽ khống chế. Mối hàn góc được bố trí hai bên và song 
song với lực tác dụng với chiều dài có hiệu là /e . Điều kiện kiểm tra là:

a) b)
H ìn h  4.18. Ví dụ  4.2

Pr = ộ v (0,6Fyt) = 1 ,0 x 0 ,6 x 2 5 0 x 1 6  = 2400 (N/mm)

Sức kháng của mối hàn góc là:
Rr =0,6x<ị)e2xFexxx te = 0 ,6 x 0 ,8 x 4 8 0 x 1 1 ,5  = 2644 (N/mm)

126



. _ 4 0 0 x l0 3
L  =  — r—rì—  ~ 168 (mm)

2400

Tổng chiều dài đường hàn là 168 mm, mỗi bên 84 mm lớn hơn 
4t = 4 X 12 = 48 (mm).

Cấu tạo đường hàn được thể hiện ở hình 4.18b.

V í d ụ  4 .3 . Một tấm thép 14 X 200 (mm) A36 (cấp 250) là phần tử chịu kéo và được 
liên kết với bản nút dày 10 mm như được thể hiện ở hình 4.19. Chiều dài liên kết không 
quá 200 mm. Hãy thiết kế đường hàn để phát triển đầy đủ sức kháng kéo của tấm
p -  (565 kN.

Sức kháng cắt tính toán của thép cơ bản là giá trị nhỏ nhất của sức kháng cắt chảy 
trên tiết diện nguyên tính trên một đon vị chiều dài:

pr =<ị>v (0,6Fyt) = 1 ,0 x 0 ,6 x 2 5 0 x 1 6  = 2400 (N/mm)

và sức kháng cắt đứt trên tiết diện thực có hiệu:

Pr = <|)v (0,6Fut) = 0 ,8 x 0 ,6 x 4 0 0 x 1 6  = 3012 (N/mm) (Giả thiết tấm thép được hàn ở 

tất cả các cạnh, u = 1,0, A = A ).
o

Chiều dày thép nhô nhất thép cơ bản là 10 mm nên kích thước đường hàn tối thiểu là
6 mm và tối đa là 1 0 - 2  = 8mm. Ta có thể chọn 8 mm và bề dày tính toán là 
0,707x8  = 5,66 (mm).

Sức kháng của mối hàn góc là:

Rr = 0 ,6 x ệ e2 xFexx X te = 0 ,6 x 0 ,8 x 4 8 0 x 5 ,6 6  = 1303 (N/mm)

Do đó, giá trị 1303 N/mm sẽ khống chế. Mối hàn góc được bố trí hai bên song song 
và vuông góc với lực tác dụng. Đầu tiên, giả thiết các đường hàn dọc và ngang này có 
cùng sức kháng, và do đó tổng chiều dài đường hàn yêu cầu sẽ là:
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L = ----- —-----= 502,6 (mm) lớn hơn chiều dài hai đường dọc 400 mm. Do vậy,
req 1303

các đường hàn cần phải bố trí cả đường hàn dọc và ngang. Ta thử chọn chiều dài đường 
hàn ngang là 200 mm, và hai đường hàn dọc 170 mm mỗi bên. Khi đó, cần kiểm tra sức 
kháng cắt khối của bản nút theo công thức (4.5) hoặc (4.6).

A vg = A nv = 2 x 1 0 x 1 7 0  = 3400 (ram2)

A ln = 200 X 10 = 2000 (mm2)

Vi A tn = 2000> 0 ,58A vn = 0 ,58x3400  = 1912, nên áp dụng công thức (4.5)

Rr = ộbs (0,58FyA vg + FuA ln) = 0 ,8 (0 ,58X 250X 3400 + 4 0 0 X 2000)X10'3 = 1034 (kN) 

lớn hơn p = 665 kN. cấu tạo liên kết được thể hiện ở hình 4.20.

H ĩn h  4.20

4.2. LIÊN KẾT BU LÔNG

Ngày nay, công tác lắp ráp cầu thép ngoài công trường chủ yếu sử đụng các loại liên 
kết bằng bu lông thường và bu lông cường độ cao thay thế cho liên kết đinh tán và hàn.

4.2.1. Bu lông thường

Bu lông thường được dùng chủ yếu trong các kết cấu nhẹ, kết cấu thứ yếu chịu tải 
trọng không lớn và tĩnh; đặc biệt không dùng cho liên kết chịu mỏi. Bu lông thường 
được làm bằng thép ít cacbon, ví dụ ASTM A307 có cường độ chịu kéo không nhò hơn 
60 ksi (413 MPa). Bu lông thường có nhiều loại đầu và đai ốc như đầu dạng hình 
vuông, lục giác hoặc đầu chìm, như được thể hiện ở hình 4.21.

Nhược điểm của bu lông A307 là đai ốc có thể bị lỏng. Điều này có thể khắc phục 
được bởi vòng đệm hãm. Trong tương lai có thể dùng đai ốc hãm hoặc đường ren bị ép 

chặt nhưng loại này đắt hơn nhiều so với vòng đệm hãm.
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Thân đinh Đai ốc

ự\3Q7A

Loạ i đẩu và đai ốc có h ình vuông

Loạ i đấu và đai ốc có hình lục lăng

Đ ường kính /2

78

C hiều dài

Loại đầu ch ìm

H ìn h  4 .21. C ấ u  tạo bu lỏng thép ít cacbon A307. Đầu bu lỏng do nhà sàn xuất quy định

4.2.2. Bu lông cưòìig độ cao

Bu lông cường độ cao thường làm hằng thép cacbon vừa, nhiệt luyện như A325 và 
thép hợp kim thấp A490. Mỗi loại được chỉ định bởi các nhà sản xuất đối với đầu và đai 
ôc như được thê hiện ở hình 4.22. Giá bu lông A490 đăt hơn từ 15-20% so với Ỉ ) U  lông 
A325. Nói chung, bu lông cường độ cao đẳí hơn ít nhất 10% bu lông thường.

< ! >  A325

H ìn h  4.22. Bu lông cường cao với đầu và đai ốc

Bu lông cường độ cao dùng cho liên kết chịu lực chính. Bảng 4.6 đưa ra nhiều kích 
cỡ bu lông cường độ cao. Tuy nhiên, trong bảng nàv liên kết chuẩn nhất áp dụng chủ 
yếu cho bu lông đường kính 19 và 22 mm. Thiết bị trong phân xưởng và lẳp ráp nói 
chung hay dùng loại này và công nhân cũng đă quen chúng.
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Bảng 4.6. Chiều dài ren cho bu lông cường độ cao

Đường kính bu lông 
(mm)

Chiều dài ren danh định 
(mm)

Độ lệch ren 
(mm)

Chiều dài tổng cộng ren 
(mm

13 25,4 4,8 30,2

16 31,8 5,6 37,2

19 35,0 6,4 41.4

22 38,1 7,1 45,2

26 44,5 7,9 52.3

28 50,8 8,6 59.4

32 50,8 9,7 60,5

35 57,2 11,2 68,3

38 57,2 11,2 68,3

Ngoài ra cũng dùng thép A449 tôi và ram cho bu lông lớn hơn 38 ram cho thanh có 
ren văng và bu lông neo. Các thép này có cường độ kéo thay đổi theo đường kính như 
được thể hiện trong bảng 4.7.

Bảng 4.7. Cường độ chảy và cường độ chịu kéo của bu lông

Tên thép theo ASTM
Đường kính bu lông in 

(mm)

Cường độ kéo 
tối thiêu 

ksi (kN/cm2)

Cường độ chay 
tối thiêu

ksi (kN/cm2)
Thép cacbon thấp A307 1/4 đến 4 (6,4- 100.4) 60 (41) -

Thép cường độ cao A325
1/2 đến 1 (12,7-25,4) 120(82) 92(64)

l 1'8 đến 11/2 (18,6-38,1) 105 (72) 81 (56)
Thép tôi và ram A449 13/4 đến 1 (6,4-76,2) 90 (64) 58(40)
Thép họp kim A490 1/2 đến 11/2 (12,7-38,1) 150 (104) 130(90)

Bu lông cường độ cao có cường độ chịu kéo nhỏ nhất 820 MPa cho các đường kính 
d = 16-27 mm và 724 MPa cho d = 30-36 mm.

Trong xây dựng cầu, cả liên kết bu lông cường độ cao và hàn có thể dùng cho các 
mối nối ngoài hiện trường nhưng chủ yếu là bu lông cường độ cao; còn liên kết hàn chi 
dùng trong các liên kết thứ yếu, không chịu hoạt tải và để liên kết các tấm mặt cầu hoặc 
các bộ phận không chịu lực chính. Bu lông cường độ cao có thể dùng cho các liên kết 
chịu ma sát hoặc ép mặt:

Liên kết chịu ma sát: các bản nối được giữ chặt lại với nhau bời sự xiết chặt các bu 
lông, lực ép cùa bu lông cần đủ lớn để tạo ra ma sát khiến các bản thép không trượt 
được. Nó chịu được hoạt tải thường gây ứng suất đổi dấu hoặc tránh biến dạng trượt 
mối nối.
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Liên kết chịu ép mặt: các bàn nối bị ngăn cản dịch chuyển nhờ thân bu lông. Loại 
liên kết này chịu được tải trọng lớn hơn nhưng gây biến dạng lớn khí chịu ứng suất đổi 
dấu nên chỉ dùng nếu điều kiện cho phép. Trong cầu, mối nổi bu lông chịu ép mặt 
không được dùng cho các liên kết chịu ứng suất đổi dấu và chỉ được dùng hạn chế các 
bộ phận chịu ứng suất một dấu và cho các bộ phận thứ yếu.

Liên kết chịu ma sát là đắt nhất vì nó yêu cầu mặt tiếp xúc của bản nối phải được làm 
sạch khỏi sơn, dầu mỡ và chất bẩn. Vì vậy, loại này chỉ yêu cầu dùng ở những nơi yêu 
câu bản nút không được phép trượt hoặc nơi chịu ứng suât đối dâu,

Các kích thước lỗ bu lông không được vượt quá các trị số trong bảng 4.8 và lỗ bu 
lông được phân thành các loại sau:

• Lỗ quá cỡ: có thể dùng trong mọi lớp liên kết của bu lông cường độ cao chịu ma 
sát. Không được dùng lỗ quá cỡ trong liên kết chịu ép mặt.

• Lỗ ô van ngắn: có thế dùng trong mọi lớp cúa liên kết ma sát hoặc ép mặt. Trong 
liên kết ma sát, cạnh ô van dài được dùng không cần chú ý đến phương tác dụng 
của tải trọng, nhưng trong liên kết chịu ép mặt thì cạnh dài ô van cần phải vuông 
góc với phương tác dụng tài trọng.

• Lỗ ô van dài: chỉ được dùng trong một lớp của liên kết ma sát và ép mặt. Trong liên 
kết ma sát, lỗ ô van dài không cần chú ý đến phương tác dụng của tải trọng nhưng 
trong liên kết chịu ép mặt thi cạnh dài ô van cần vuông góc với phương tác dụng 
của tải trọng.

Bảng 4.8

Đường kính 
bu lông d 

(mm)

Lỗ chuẩn 
đường kính 

(mm)

Lỗ quá cỡ 

đường kính 
(mm)

Lỗ ô van ngắn 

rộng X dài 
(mm)

Lỗ ô van dài

rộng X dài 
(mm)

16 18 20 18 x 22 18x40

20 22 24 22x 26 22x50

22 24 28 24x30 24x55

24 26 30 26x33 26x60

27 30 35 30x37 30x67

30 33 38 33x40 33x75

36 39 44 39x46 39x90

4.2.3. Các quy định đối vói liên kết bu lông

4 .2 .3 .1 . Đ ư ờ n g  k ín h  b u  lô n g

Trong xây dựng và câu đường sắt, đường kính nhỏ nhất của bu lông là 14 mm. Trong 
câu ô tô, đối với phần tử chịu ứng suất tính toán thì đường kính bu lông nhỏ nhất là 20 
inm; nhưng nói chung đường kính nhò nhất là 16 mm.

131



Các thép hình không cho phép dùng bu lông 16 mm nhưng có thể dùng cho các kết 
cấu chịu lực phụ như lan can, tay vịn.

Đường kính bu lông trên các thép góc chịu ứng suất tính toán không được lớn hơn 
1/4 chiều rộng cánh thép góc. Các thép góc mà kích thước không yêu cầu xác định theo 
tính toán thì có thể dùng các loại đường kính 27 mm cho cánh thép góc 90 mm, tương 
tự 24 mm cho 75 mm, và 20 mm cho 64 mm. Trong cầu ô tô có thể dùng thêm đường 
kính 16 mm cho cánh thép góc 50 mm.

4 .2 3 .2 .  Đ ư ờ n g  k ỉn h  lỗ

Tiêu chuẩn yêu cầu đường kính lỗ lớn hom đường kính danh định bu lông là 2 mm. 
Lỗ bu lông có thể được đột hoặc khoan. Đột dập thường có tính kinh tế cao. Đê tránh 
ảnh hưởng quá lớn đến vật liệu xung quanh lỗ, các tiêu chuẩn giới hạn bề dày lớn nhât 
của vật liệu khi bị đột dập hoàn toàn và được tóm tắt ở bảng 4.9.

Bảng 4.9. Bề dày vật liệu lớn nhất cho lỗ bị đột dập

AISC AASHTO AREMA

Thép A36 d + 3 mm 20 mm 24 mm

Thép cường độ cao d + 3 mm 16 mm 20 mm

Thép tôi nhúng 13 mm 13 mm

Trong ngành xây dựng, đối với vật liệu dày hon thì lồ có thể khoan hoặc đột rồi 
khoan mở rộng. Đối với lỗ có khoan mở rộng thì đường kính lỗ trước đó nên lấy nhỏ 
hơn đường kính danh định bu lông ít nhất 2 mm.

Trong cầu ô tô, khi vật liệu không nằm trong giới hạn bảng 4.9 thì lỗ nên được khoan 
mở rộng hoặc khoan hoàn toàn. Tất cả các liên kết hiện trường và các mối nối hiện 
trường của các phần tử chính của dàn, vòm, dầm liên tục, kết cấu cong, tháp, dầm bản 
và khung đặc mà có giới hạn về bề dày thì lỗ nên được đột dập đường kính nhỏ hơn sau 
đó khoan mở rộng khi lắp ráp hoặc khoan hoàn toàn thông qua bản thép mẫu. Đường 
kính lỗ trước khi khoan mờ rộng nhỏ hơn đường kính danh định bu lông là 5 mm.

4 .2 3 .3 .  S ố  lư ợ n g  b u  lô n g  tố i  th iể u

Trong xây dựng, các liên kết chịu ứng suất tính toán phải được thiết kế ít nhất một
lực 27 kN. Trong cầu ô tô, các liên kết không kể lan can, tay vịn ít nhất có hai bu lông. 
Sườn nối chịu cắt ít nhất có hai hàng bu lông ở mỗi bên mối nối. Trong cầu xe lửa, các 
liên kết có ít nhất ba bu lông trên một mặt nối liên kết.

4 .2 .3 .4 . K h o ả n g  c á c h  b u  lô n g  \

Ta cần phân biệt bước dọc và ngang của bu lông, như được thể hiện ở hình 4.23:

• Bước dọc là khoảng cách giữa tim đến tim bu lông dọc theo chiều ứng suất chính. 
Neu có hai hàng bu lông thì bước dọc có thể là khoảng cách giữa hai bu lông liên 
tiếp trong một hàng hoặc là khoảng cách giữa bu lông của hàng này đến bu lông 
gần nhất của hàng kia tính theo đường song song các hàng bu lông.

132



Bước dọc

ĩ rroco 
c; Ị 
o 'O ì?
Ể  ÌL

Bước dọc

H ìn h  4.23. Bước dọc và ngang cùa bu lông

• Bước ngang là khoảng cách giữa hai hàng bu lông liền nhau hoặc là khoảng cách từ 
lưng thép góc hoặc thép hình khác đến hàng bu lông đầu tiên trên một mặt nối liên kết.

4 .2 .3 .4 .I . K hoáng cách tố i thiếu

Khoảng cách nhỏ nhất từ tim đến tim bu lông không được nhỏ hơn ba lần đường kính 
bu lông (đối với lỗ chuẩn). Đối với tiêu chuẩn AISC cho phép gấp 2 m  lần đường kính 
bu lông. Khi dùng bu lông có lồ quá cỡ hoặc lỗ ô van thì khoảng cách tĩnh tối thiểu giữa 
hai mép lỗ kề nhau theo hướng truyền lực hoặc vuông góc với hướng lực không được 
nhỏ hơn hai lần đường kính bu lông.

4.2 .3 .4 .2  K hoảng cách to i đa

Để đảm bào ép xít mối nối và chống âm cần phủi quy định khoảng cách tối đa. Tiêu 
chuẩn AASHTO yêu cầu khoảng cách hằng bu lông dơn ngoài cùng kề với cạnh tự do 
của bản nối hay thép hình, xem hình 4.24a, phải thỏa mãn:

s  < (100 + 4t)  < 175 (mm) (4.7)

với t là chiều dày nhỏ hơn của bản nối hay thép hình (mm).

£

Hình 4.24. Khoảng cách tối đa cùa bu lông
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Nếu có một hàng thứ hai bố trí đều so le với hàng gần mép tự do có khoảng cácii nhỏ 
hơn g <38 + 4t (mm) thì cự ly so le s  giữa hai hàng bu lông đó phải thỏa mãn. xem

hình 4.24b:

s  < 100 + 4 t -  —g < 175 (mm) (4.8)
4

với g là khoảng cách ngang giữa hai bu lông (mm). Khoảng cách so le s theo công thức 

(4.8) không được nhỏ hơn 1/2 khoảng cách yêu cầu cho một hàng đơn xác định ở công 
thức (4.7).

Theo tiêu chuẩn AISC, liên kết bu lông dùng trong thép không sơn yêu cầu giei hạn 
bước bu lông là 14 lần bề dày bản thép nhỏ nhất nhưng không quá 175 mm.

4 .2 .3 .5 . B ư ớ c  d ọ c  lớ n  n h ấ t  c ủ a  b u  lô n g  t r o n g  th a n h  g h é p

Các bu lông ghép dùng để liên kết các bộ phận của thanh mà mặt cắt ngang của nó có 
hai hay nhiều bản hoặc thép hình ghép lại với nhau.

Đối với thanh chịu nén, bước dọc bu lông ghép không quá 12t, khoảng cách ngang 
giữa các hàng bu lông kề nhau không vượt quá 2 4 t , và bước dọc so le giữa hai hàng, so 
le phải thỏa mãn:

s < 15t g < 12t (4.9)
8

Đổi với thanh chịu kéo, bước dọc của các bu lông không vượt quá 2 lần quy địan cho 
thanh chịu nén, khoảng cách ngang cho thanh chịu kéo không vượt quá 2 4 t , và bước 
dọc lớn nhất của bu lông trong các thanh ghép vẫn phải tuân theo khoảng cách 'ối đa 
được trình bày ở phần 4.2.3.4.2.

4 .2 3 .6 .  B ư ớ c  d ọ c  lớ n  n h ấ t  c ủ a  b u  lô n g  ở  đ ầ u  th a n h  c h ịu  n é n

Bước dọc bu lông liên kết các bộ phận thanh chịu nén (bu lông đầu thanh) thông 
vượt quá 4 lần đường kính bu lông trên chiều dài bàng 1,5 lần chiều rộng lớn nhảt của 
thanh. Ngoài đoạn trên, bước bu lông có thể tăng dần trên chiều dài bàng 1,5 lần ;h.iểu 
rộng lớn nhất của thanh cho đến khi đạt được bước lớn nhất theo công thức (4.9).

4 .2 .3 .7 . K h o ả n g  cá c h  b u  lô n g  đến  m ép

Khoảng cách nhỏ nhất từ lỗ bu lông đến bất kỳ các mép thanh được quy định ;rong 
bảng 4.10 và 4.11. Khoảng cách đầu mút lớn nhất sẽ là khoảng cách mép lớn mhất 
không lớn hơn 8 lần chiều dày cùa bản nối mỏng nhất hay 125 mm.

Bảng 4.10. Khoảng cách tối thiểu từ mép đến bu lông dùng trong nhà cửa

Đường kính bu lông d 
(mm)

Mép cắt 
(mm)

Mép cán của tấm thép hoặc thép hình h(ặc 
cất mép bằng hơi 

(mm)
16 28 22
20 34 26
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Bảng 4.10 (tiếp theo)

Dường kính bu lông d 

(mm)

Mép cắt 

(mm)

Mép cán của tấm thép hoặc thép hình hoặc 
cắt mép bằng hơi 

(mm)

22 38 28

24 42 30

27 48 34

30 52 38

36 64 46

Bảng 4.11. Khoảng cách tối thiểu từ mép đến bu lông dùng trong cầu

Đường kính 
bu lông

in (mm)

Mép cắt hoặc cắt 
bằng lửa

Trong biên dâm hoặc 
thép máng

ờ  các mép cán hoặc 
mép bào

Ô tô Đường sẳt Ỏ tô Đường sắt Ồ tô Đường sắt

1/2  (14) 7/8 (22) 5/8 (16) 3/4 (20)

5/8 (16) l 1'8 (28) 1 1,8 (28) 7/8 (22) 13 /16 (2 0 ) 1 (26) 15 /16 (2 4 )

3/4 (20) 1 14 (34) l 5 10 (34) 1(2 6 ) 1 5 /16 (2 4 ) l l/8 (28) r 8 (28)

7/8 (24) r 2 (38) 1 1/2 (38) l 1'8 (28) 1 I S (28) ỉ m  (34) 1 1/4 (34)

>  1 (26) l 3'4 (42) l u d 1 1 4 (34) l l 4 d l !í2 (38) l ’ - d

4.2.4. Tấm đệm

Tâm đệm được bố trí vào khe hớ giữa bản nút hav bản nối với thanh chịu lực để bịt 
kín khe hở giữa chúng (xem hình 4.25 và 4.26).

Trong liên kết hàn khi tấm đệm dày không nhỏ hơn 6 mm phải kéo dài quá mép bản 
nôi và hàn liền với thanh cần nối. Mối hàn có khả năng truyền lực đến bản nút qua mặt 
tiêp xúc của tấm đệm như một lực lệch tâm. Mối hàn nổi bản nút với tấm đệm phải 
truyền lực vào bàn nút và cần đủ chiều dài để chịu lực. Nếu tấm mỏng hơn 6 mm thì 
không cần phải kéo qua bản nút.

Trong liên kêt bu lông thường, mối nôi chịu ép mặt, bu lông chịu lực gián tiếp qua 
tâm đệm. Khi tấm đệm dày hơn 6 mm thỉ phải được kéo dài quá mép bản nút. Đoạn kéo 
dài này được liên kết bằng bu lông với số lượng đu để truyền lực của thanh qua tấm 
đệm (xem hình 25). AASHTO yêu cầu các tấm đệm dày hơn 6 mm, trừ liên kết ma sát, 
qua đó bu lông chịu lực phải kéo dài qua bản nút. Đoạn kéo dài đủ để bố trí bu lông chịu 
ứng suất trong tấm đệm, ứng suất này được tính bằng tổng tải trọng trong thanh chia cho 
diện tích tiết diện ngang liên họp giữa thanh và tấm đệm. số  lượng tấm đệm dày hơn 6 
mm không quá hai tấm. Nếu tấm đệm mỏng hơn 6 min thì không phải kéo qua bản nút 
(xem hình 4.26).
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Hình 4.25. Mối nối bu lông thường có tấm chèn, đệm dày >6mm

Trong liên kết bu lông cường độ cao truyền lực qua ma sát thì không cân kéo dài tâm 
đệm qua bàn nút và không phải bố trí thêm bu lông (xem hình 4.26).

Phân tố  ch ịu  lực
Tấm chèn, đệm 
chiều dày < 6mm

T ư r i ư n

B àn nối

T

H ìn h  4.26. M ối n ổ i bu lông thường có tấm đệm dày  <  6mm hoặc bu lông  cường độ cao

4.2.5. Sự làm việc và các dạng phá hoại của liên kết bu lông

4 .2 .5 .1 . S ự  là m  v iệ c  c ủ a  l iê n  k ế t b u  lô n g

Sự làm việc của liên kết bu lông chịu kéo được m ô  tả ở hình 4.27. Khi mới đặt tải, 
lực truyền tải trọng từ phần tử này sang phần từ kia nhờ sự ma sát giữa các mặt tiếp xúc. 
Đen một giá trị nào đó sẽ xảy ra sự trượt (A, B hoặc C) tùy thuộc độ lớn lực xiết và sự 
ma sát trên mặt tiếp xúc. Sau khi trượt tải trọng được truyền từ phần tử này sang phần tử 
kia bằng sự tỳ ép của bu lông lên thành lỗ và bàng sự cắt bu lông tại mặt trượt. Từ sự 
làm việc đó, người ta phân ra hai loại liên kết:

Trượt

H ìttli 4.27. S ự  làm việc cù a  liên  kết bu lông

• Liên kết tỳ ép là tải trọng được truyền bằng sự cắt và ép bu lông sau khi trượt.

• Liên kết không trượt còn gọi là liên kết ma sát, tức là khi bu lông cường độ cao 
được xiết đến một lực nhất định đủ lớn để tạo ra lực ép lớn và ma sát giữa các bề 
mặt tiếp xúc, lực truyền vào nhỏ hơn lực có thể gây ra sự trượt nên sẽ không có 
trượt. Như vậy, liên kết chỉ truyền bằng lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc. Loại



này dùng cho các mối nối có ứng suất thay đổi. va chạm, rung động và không 
được phép trượt.

Phương pháp vặn tùy theo loại liên kết. Trong liên kết tỳ ép, bu lông được xiết đến 
mức khít chặt. Đó ỉà độ chặt khi mọi bản thép trong liên kết được sát chặt vào nhau. 
Muốn vậy, một công nhân bình thường có thể dùng hết sức để quay một cờ lê chuẩn. 
Trong liên kết không trượt, ta phải xiết đến lực căng quy định. AISC yêu cầu lực xiết 
trước phải bằng 70% lực kéo tối thiểu được cho trong bảng 4,12.

Bảng 4.12

Đường kính Thép A 325 Thép A490

in mm kN kN

1/2 13 53 67

5/8 16 85 107

3/4 19 125 156

7/8 22 173 218

1 26 227 285

1 28 249 356

Ị  1/4 32 3 16 454

óc

o
o 35 378 538

1 1/2 (42) 38 458 658

4 .2 .5 .2 . C á c  d ạ n g  p h á  h o ạ i của  liê n  k ế t b u  lô n g

Cả hai liên kết tỳ ép (dùng cho bu lông thường và bu lông cường độ cao) và liên kết 
không trượt (chi dùng cho bu lông cường độ cao) đều được chọn kích thước trên cơ sở 
chịu căt tại tiết diện nguyên của bu lông, nghĩa là độ bền của liên kết khi truyền qua mặt 
căt giữa các cấu kiện thép là như nhau. Tuy nhiên, trong liên kết tỳ ép tải trọng cho phép 
so với tải trọng làm việc tạo ra một khoảng an toàn chống phá hoại; còn trong liên kết 
không trượt thì tạo ra một khoảng an toàn không trượt. Các kiểu phá hoại có thể xảy ra 
trong liên kêt bu lông truyền lực vuông góc với thân bu lông như sau:

• Hình 4.28a, b mô tả sự phá hủy do cắt. Khi đó bu lông bị cắt dọc theo mặt phẳng 
trượt; nó có thê cắt một hoặc hai mặt.

• Hình 4.28c mô tả sự phá hủy do ép, Bản thép bị phá hủv thành lỗ gây ra sự ép giữa 
thành lỗ và thân bu lông.

• Hình 4.28d, e mô tả sự phá hủy về rách. Sự phá hủy trong bản thép giữa lồ và mép 
bản thép do sự cắt theo phương của lực và vuông góc với lực. Sự phá hủy sẽ không 
xảy ra nếu như bu lông được cách mép biên cùa bản thép một khoảng khá xa.
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c) d) e)

H ìn h  4.28. C á c  dạng phá  hoại cùa liên  kết bu lỏng

4.2.6. Sức kháng tính toán của bu lông

4 .2 .6 .1 . S ứ c  k h á n g  c ấ t

Sức kháng cắt danh định của bu lông cường độ cao hoặc bu lông A 307 ở trạng thái 
giới hạn cường độ trong các mối nối mà chiều dài giữa các bu lông xa nhất song song 
với phương tác dụng lực nhỏ hơn 1270 mm được lấy như sau:

• Khi đường ren nằm ngoài mặt cắt:
Rn = 0,48A b X Fub X Ns (4.10)

•  Khi đường ren nằm trong mặt cắt:
Rn = 0 ,38A bxFubx N s (4.11)

trong đó:A b - diện tích bu lông theo đường kính danh định (mm2). Trong công thức

(4.11), diện tích được lấy là diện tích tại chân ren và lấy bằng 0,75 diện tích
nguyên nên hệ số 0 ,3 8 ^ 0 ,7 5 x 0 ,4 8 ;

N s - số mặt phẳng chịu cắt của bu lông;

Fub - cường độ chịu kéo nhỏ nhất của bu lông (MPa) được lấy ở bảng 4.7.

Sức kháng danh định của bu lông trong các mối nối dài hơn 1270 mm phải lấy 0,8 
lần giá trị công thức (4.10) và (4.11).

Đối với các bu lông A307, lực cắt dựa vào công thức (4.11). Khi chiều dày tập bản 
nối của một bu lông A307 lớn hơn 5 lần đường kính thì sức kháng danh định sẽ giảm đi
1 % cho mỗi 1,5 mm chiều dày vượt quá 5 lần đường kính đó.

4 .2 .6 .2 . S ử c  k h á n g  ép m ặ t

Trong liên kết chịu ép mặt, các bu lông ngoài chịu cắt còn chịu ép mặt khi các bản 
nối tỳ vào bu lông. Sự phá hủy này liên quan đến sự biến dạng xung quanh lỗ bu lông. 
Quy luật biến đổi ứng suất ép này rất phức tạp và khó xác định. Tuy nhiên, nhằm mục
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đích đơn giản hóa để thiết kế, sự phân bố 
ứng suất được giả thiết là đều trên diện tích 
chữ nhật đi qua đường kính thân bu lông. 
Cường độ chịu ép là lực đặt vào cạnh lỗ để 
xé rách bản thép. Mặt phá hủy dọc theo 
đường chấm chấm như thể hiện trên hình 
4.29 nhưng được thay bằng đường liền nét 
và cũng thiên về an toàn.

Diện tích ép mặt có hiệu của bu lông 
bằng đường kính nhân với chiêu dày bản 
nối. Chiều dày có hiệu của nối có lỗ bu lông 
đầu chìm lấy bằng chiều dày bản nối trừ đi

Hĩnh 4.29. S ơ  đồ tính toán ch ịu  ép cùa  
bu lông

Lc

1/2 chiều cao của lồ khoét miệng loe.

Đối với các lỗ chuẩn, lồ quá cỡ, lỗ ô van ngắn chịu tác dụng lực theo mọi phương và 
lỗ ô van dài song song với lực tác dụng thì sức kháng danh định của các lỗ bu lông bên 
trong và ở đầu thanh trong trạng thái giới hạn về cường độ lấy như sau:

• Khi khoảng cách tĩnh giữa các bu lông không nhỏ hơn 2d và khoảng cách tĩnh từ lỗ 
đến đầu thanh không nhở hơn 2d:

• Khi khoảng cách tĩnh giữa các bu lông nhỏ hơn 2d và khoảng cách tĩnh từ lỗ đến 
đầu thanh nhỏ hơn 2d:

Đôi với các lồ ô van dài vuông góc với lực tác dụng thì sức kháng danh định được 
lấy như sau:

• Khi khoảng cách tĩnh giữa các bu lông không nhỏ hơn 2d và khoảng cách tĩnh từ lỗ 
đến đầu thanh không nhỏ hơn 2d:

• Khi khoảng cách tĩnh giữa các bu lông nhỏ hơn 2d và khoảng cách tĩnh từ lỗ đến 
đầu thanh nhỏ hơn 2d:

Rn = 2 ,4d X t X Fu (4.12)

(4.13)

Rn = 2, Od X t X Fu (4.14)

Rn = L c x tx F u (4.15)

trong đó: d - đường kính danh định của bu lông (ram);
t - chiều dày nhỏ nhất của bản nối (mm);

Lc - khoảng cách tĩnh giữa các lỗ hoặc giữa lỗ đến đầu thanh theo phương tác
dụng lực (mm);

Fu - cường độ chịu kéo của vật liệu liên kết và được tra bảng 2.1.
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4 .2 .6 .3 . S ứ c  k h á n g  t r ư ợ t

Sức kháng trượt danh định của bu lông trong liên kết ma sát được tính:

Rn = K „ x K s x N s *P1 (4.16)

trong đó: Ns - số mặt ma sát cho mỗi bu lông;

p, - lực căng tối thiểu yêu cầu trong bu lông, được quy định trong bảng 4.13;

Kh - hệ số kích thước lỗ, được quy định trong bảng 4.14;

Ks - hệ số điều kiện bề mặt quy định trong bảng 4.15.

Bảng 4.13. Lực căng tối thiểu yêu cầu của bu lông Pt

Đường kính bu lông d 
(mm) *

Lực kéo yêu cầu (kN)

MI64 (A325M) M325 (A490M)

16 91 114

20 142 179

22 176 221

24 205 257

27 267 3 3 4

30 326 408

36 4 7 5 595

Bảng 4.14. Các trị số Kh

Loại lỗ Kh

Cho các lỗ tiêu chuẩn 1,0

Cho các lỗ quá cỡ và ô van ngắn 0,85

Cho các lỗ ô van dài vuông góc với phương của lực 0,70

Cho các lỗ ô van dài song song với phương cùa lực 0,60

Bảng 4.15. Các trị số Ks

Loại bề mặt Ks Diễn giải

Cho bề mặt loại A 0,33
Loại A: làm sạch các lóp cấu bẩn, không son và các bề mặt 
làm sạch bằng thối với lóp phủ loại À.

Cho bề mật loại B 0,50 Loại B: các bề mặt không son làm sạch bằng thổi với lóp 
phủ loại B.

Cho bề mặt loại c 0,33
Loại C: bề mặt mạ kẽm nóng làm nhám bằng bàn chài săt 
sau khi mạ.
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Đối với liên kết bu lông không được phép trượt, sức kháng của một bu lông là giá trị 
nhò nhất của sức kháng cắt, sức kháng ép mặt và sức kháng trượt, và thông thường sức 
kháng trượt của bu lông sẽ khống chế.

V í d ụ  4 .4 . Tính toán sức kháng bu lông cường độ cao của liên kết được thể hiện ở 
hình 4.30. Bu lông loại M3.25 có đường kính 22 mm. Liên kết không được phép trượt. 
Cấp thép là 250.

Sức kháng của một bu lông là giá trị nho nhất cua sức kháng cãt, sức khảng ép mặt 
và sức kháng trượt.

Sức kháng cắt danh định được xác định theo công thức (4.10), trong đó cường độ 
chịu kéo của bu lông A325 lấy ờ bảng 4.7 Fub = 820 MPa, đường ren nằm trong mặt

phăng cắt và tính cho một mặt cắt:

R n =  0 ,3 8 A b X Fub X N s =  0 , 3 8 x - X 2 2 :  X 8 2 0 x  1 X 1CT3 =  1 1 8 , 4  (kN )

và sức kháng có hệ số của bu lông chịu cắt được tính bởi:
Rr = ệsRn = 0,80x118,4 = 94,7 (kN)

Sức kháng ép mặt danh định được xác định theo công thức (4.12), trong đó cường độ 
chịu kéo của thép Fu = 400 MPa và t = 10 mm là bề dày nhỏ nhất của thép liên kết:

R n =  2 , 4 đ x  t X Fu =  2 , 4 x 2 2 x  1 0 x 4 0 0 x  i c r 3 =  2 1 1 , 2  (kN )

và sức kháng có hệ số cùa bu lông chịu ép mặt được tính với (|)bb = 0,80 là:

R, = ộbhRn =0,8x211,2 = 169 (kN)

Sức kháng trượt danh định của bu lông cường độ cao (ma sát một mặt) được xác định 
bàng công thức (4.16), trong đó p. =221 kN (tra bảng 4.13), Kh =1,0 đối với lỗ bu

lông tiêu chuẩn (tra bảng 4.14), và Ks =0,33 đối với bề mặt loại A (tra bảng 4.15):
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Rn = K h x K s x N s xP, = 1 ,0x0 ,33x1 ,0x221  x lO '3 = 7 2 ,9  (kN)

Do đó, sức kháng có hệ số của bu lông sẽ là

R r = cị>sR n = 0 ,8 0 x 7 2 ,9  =  58 ,3  (kN)

Vì vậy, sức kháng bu lông tính toán là 58,3 kN.

4 .2 .6 .4 . S ứ c  k h á n g  kéo

Các bu lông cường độ cao chịu lực dọc trục phải được căng đến lực quy định trong 
bảng 4.13. Lực kéo đặt lên phải được lấy theo ngoại lực tính toán cộng với bất kỳ lực 
kéo nào do tác dụng nhổ lên gây ra bởi sự biến dạng của các phần tử liên kết. Sức kháng 
kéo danh định của bu lông, độc lập với sự xiết chặt ban đầu, được lấy như sau:

Tn = 0 ,7 6 A hxF,ub (4.17)

trong đó: A b- diện tích bu lông theo đường kính danh định (mm2);

Fub - cường độ chịu kéo nhỏ nhất được tra bảng 4.7 (MPa).

4 .2 .6 .5 . L ự c  ké o  d o  tá c  d ụ n g  n h ổ  lê n

Lực kéo do tác dụng nhổ lên phải lấy như sau (xem hình 4.31):

Qu =
3b

(4.18)
8a 328000

trong đó: Qu - lực nhổ lên một bu lông do tải trọng gây ra lấy bằng không khi là âm (N); 

Pu - lực kéo trực tiếp trên một bu lông do tải trọng tính toán (N);

a , b - khoảng cách từ tim bu lông đến mép tấm và chân đường hàn của bộ 
phận liên kết (mm); 

t - chiều dày mỏng nhất của bộ phận liên kết (mm).

Ị Qu Qu Ị

------------- 5í

=3^
a b

1t
Pu

ỷ

H ìn h  4.31. Sơ đồ tác dụng  nhỏ cùa  bu lông

Một cách khác, ta có thể xác định lực tác dụng lên một bu lông bao gồm cả lực nhô 
cũng như xác định bề dày tối thiểu của bộ phận liên kết.
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Be dày tối thiểu của bộ phận liên kết t được xác định bởi:

t =
4Pub' 

P b P Fy ( 1 + Ôa)
(4.19)

với

a  =
fT ,/P „-l](aV b-)

8 { l-[T ,/P „ -l](a V b ')}
(4.20a)

hoặc

và

a  = — 
5

6 =  1

4>bP*2F»

d'

‘ă  —  'à  ■+■

b' = b -

(4.20b)

(4.21)

(4.22)

(4.23)

trong đó: Tr - sức kháng kéo có hệ số của một bu !ông (N);
p - bước bu lông theo phương dọc liên kết (mm);

d - đường kính danh định của bu lông (mm);
d ’- đường kính danh định của bu lông cộng thêm 3,2 (mm);
Fy, Fu = cường độ chảy và cường độ chịu kéo cùa thép liên kết (MPa).

Đê phù hợp kêt quả thí nghiệm, giá trị a không lớn hơn l,25b . Hơn nữa, nêu giá trị
a  < 0 thì lấy a  = 1,0.

Lực tác dụng lên một bu lông kể cả lực nhổ được tính bằng công thức sau đây:

ỗa b'
Bc = p u 1 +

1+ ỗa a'

và lực nhổ dễ dàng được xác định từ công thức (4.24)

Q = B - p  = §a ■ — p^  u c u , c  1 u1+ ôa a

(4.24)

(4.25)

V í d ụ  4 .5 . Một thanh treo được liên kết với dầm như được thế hiện ở hình 4.32 chịu 
một lực kéo p = 540 kN. Dùng bu lông đường kính 22 mm, loại A325. Thép cấp 345. 

Xác định các đại lượng:

3 2 0 -1 4 0
a = = 90 (mm),
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1 4 0 -1 6
b = — — = 62 (mm)

2
Vì l,25b = 1,25x62 = 77,5 (mm) nhỏ hơn 90 mm nên lấy 

a = 77,5 mm.

a ' = a + — = 77,5 + —  = 88,5 (mm),
2 2

b = b -  — = 6 2 - —  = 51 (mm)
2 2

d '= d  + 3,2 = 22 + 3,2 = 25,2 (ram)

6 = l _ £  = 1_ ạ z , 0 , 7 5  
p 100

A h = ~ x 2 2 2 =379,9  (mm2)

32C mm

I
bia -Itf= 20

K . tw= 16 

p = 540 kN 

H ìn h  4.32. V í dụ 4.5

Sức kháng kéo có hệ số của bu lông được xác định theo công thức (4.17): 

Tr = (Ị),Tn = 0 ,80X0,76 X  379 ,9X 820X1 0“3 = 189,4 (kN)

Số bu lông được tính:
p _  540

189,4
= 2 ,9 .

r -----7

Ta chọn liên kết gồm 4 bu lông và bước của nó theo phương dọc liên kết p = 100

min. Lực tác dụng lên một bu lông do tải trọng ngoài:
540

= 90 (kN)

Xác định a  theo công thức (4.28a)
( 1 8 9 , 4 / 9 0  - 1 ) ( 8 8 ,5 /5 1 )

0,75 [ l  -  (1 8 9 ,4 /9 0 -1 ) (88,5/51)]

Bề dày tối thiểu của liên kết được tính bởi công thức (4.17):

= -2 ,3 4  ; vì a  < 0 nên lấy a  = 1,0

4  X 90  X 1 o 3 X 51
= 17,4 (mm) nhỏ hơn 20 mm,

] j  1,0 X  100x345(1 + 0,75 X 1,0)

Với t = 20 mm, giả trị a  được tính lại theo công thức (4.20b):

4 X 90  X 1 o 3 X 51
a  =

0,75
= 0,027, dùng a  = 1,0

l,0x  lOOx 202 x450

Lực tác dụng lên một bu lông kể cả lực nhổ được xác định theo công thức (4.24):

0,75x1,0
B = p.

và lực nhô là:

ô a b'~
= 901 +

1 + ỗ a a '
1 +

(1 + 0,75x1,0)^88,5
= 112,2 (kN) nhỏ hơn 189,4 kN,
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Qu = B C- P U = 1 1 2 .2 -9 0  = 22,2 (kN) 

Nếu được xác định theo công thức (4.18) thì lực nhổ sẽ là:

Qu =
3b t
8a 328000

p.. =
3x62 203

X 9 0  =  21,1 (kN )
8 X 90 328000

Ta thấy lực nhổ theo hai cách tính đều cho kết quả gần như nhau.

4 .2 .6 .6 . B u  lô n g  c h ịu  c ắ t  và ké o  k ế t h ợ p

Sức kháng kéo danh định của bu lông chịu cắt kết họp với chịu kéo dọc trục được 
tính như sau:

.K h i Pu/R n < 0 ,33:

T„ = 0,76A. X Fub (4.26)

Khi Pu/R n > 0,33:

Tn = 0,76A h X Fuh

\2

<t>SRn
(4.27)

trong đó: A b- diện tích bu lông theo đường kính danh định (mm2);

Fub- cường độ chịu kéo nhỏ nhất quy định tra bàng 4.7 (MPa);

Pu - lực cắt tác động trên một hu lông do tải trọng tính toán (N);

Rn - sức kháng cắt danh định cua bu lông lấy theo công thức (4.10) hoặc (4.11).

Sức kháng danh định của bu lông chịu cất và kéo dọc trục trong các liên kết ma sát
do tổ hợp tải trọng sử dụng sẽ khôrrg vượt quá sức kháng trượt danh định tại công thức
(4.14) nhân với ( l - T u/P t) ,  với Tu là lực kéo do tải trọng tính toán theo tổ hợp tải 

trọng sử dụng và Pt là lực kéo nhỏ nhất yêu cầu của bu lông theo bảng 4.13.

4 .2 .6 .7 . S ứ c  k h á n g  m ỏ i

Các bu lông cường độ cao chịu kéo dọc trục bị mỏi theo biên độ ứng suất Af trong 
bu lông do hoạt tải mỏi có xung kích mỏi cộng với lực nhổ do tải trọng có chu kỳ mỏi 
phải thỏa mãn bởi công thức:

y(A f)<(A F) (4.28)

trong đó: y - hệ số tải trọng đối với tổ hợp tải trọng mỏi;

(Af) - biên độ ứng suất do sự đi qua của xe tài mỏi (MPa);

( àF) - sức kháng mỏi danh định (MPa).

Chú ý ràng các bu lông thép cac bon thấp ASTM A307 không được sử dụng trong 
các liên kết chịu mỏi.
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4.3.1. Trình tự thiết kế

Quá trình thiết kế mối nối có thể được thực hiện theo các trình tự sau đây:

1. Xác định tải trọng tác dụng bao gồm cường độ, điểm đặt và phương tác dụng.

2. Bố trí sơ bộ các liên kết theo đúng tỷ lệ. Mối nối càng nhỏ càng tốt để đỡ tốn vật 
liệu và ít ngăn cản di chuyển dụng cụ, thiết bị và không gian tiếp cận.

3. Quyết định chỗ nào dùng bu lông, hàn và chọn loại và kích thước bu lông.

4. Quyết định đường dẫn tải qua mối nối. Dùng suy luận kinh nghiệm và các tài liệu 
tham khảo để xác định đường dẫn tải tốt nhất.

5. Tạo liên kết có đủ cường độ, độ cứng, độ dẻo dai thỏa mãn các trạng thái giới hạn.

6. Hoàn chỉnh về bố trí cấu tạo, kiểm tra lại các yêu cầu về khoảng cách theo tiêu 
chuẩn và cuối cùng kiểm tra để đảm bảo mối nối có thể được chế tạo và lắp ráp 
một cách thuận lợi.

4.3.2. Liên kết tối thiểu

Trong cầu ô tô, các liên kết trừ các thanh giằng và tay vịn, mỗi mối nối cần có ít nhất 
hai bu lông hoặc mối hàn tương đương. Thép góc nhỏ nhất dùng cho các thanh giằng là 
75x65. Trong cầu đường sắt, số lượng bu lông nhỏ nhất cho một mặt nối là 3.

4.3.3. Mối nối chịu kéo

Trong cầu ô tô, mối nối được thiết kế theo trị số trung bình của ứng suất tính toán và 
cường độ thanh nhưng mối nối phải có khả năng chịu ít nhất 75% cường độ thanh. 
Trong cầu đường sắt, mối nối của các thanh chịu kéo phải có cường độ ít nhất bàng 
cường độ thanh. Mối nối của thanh giằng phụ thuộc phải có ít nhất trị số trung bình của 
ứng suất tính toán và cường độ thanh tính theo tiết diện thực.

Trong mối hàn rãnh chịu kéo, giữa các phần có chiều rộng hoặc chiều dày khác nhau nên 
phài thay đổi dần dần giữa các cạnh hoặc các mặt. Độ dốc này không quá 1:2,5 
(tương đương 5/12 hoặc 22°). Chiều dày chuyển tiếp có thể thực hiện theo mối hàn dốc 
hoặc khuyên tròn về phía dày hơn hoặc kết họp hai phương pháp (xem hình 4.33a, b, và c).

Mối nối chịu kéo có thể dùng hàn rãnh ngấu hoàn toàn mà không cần bản nối. Cường 
độ tính toán trong các mối hàn như vậy lấy bằng thép cơ bản. Tuy nhiên, đối với mòi, 
biên độ ứng suất cho phép Fsr của thép cơ bản kề với mổi hàn góc liên tục của bàn biên

với vách dầm có thể chỉ dùng cho mối hàn rãnh nếu:

• Phần nối có chiều dày bằng nhau.

• Phần nối có chiều rộng bằng hoặc không bằng nhau, phần chuyển tiếp phải được
chuyển (xem hình 4.33a, b, và c); hoặc đối với thép A514 và A517 vuốt đều với 
độ dốc không quá 1:2.5.

4.3. THIẾT KÊ MỐI NỐI

1 4 6



B án kinh 610 mm

Đầu bán kính cong 

^  ^  175 mm

u
min

50
100

150 . /

Đ ầu mối nối hàn rãnh 

a) C h i tiế t chuyển  đổi bề rộng

2.5 75mm
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c) C h u yể n  đổ i th e o  bán kínhb) Chuyển đổi vuốt thẳng

H ĩn h  4.33. Chuyến tiếp tiết diện hàn và m ôi hàn rãnh ch ịu  kéo

• Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp vô tuyến hoặc siêu âm.

• Mối hàn kết thúc với thép cơ bản phải nhẵn và bằng phẳng.

Các mối hàn rãnh không phù hợp với các điều kiện trên phải lấy biên độ ứng suất 
triết giảm cho thép cơ bản kề với mối hàn rãnh.

Đối với kết cấu chịu uốn liên kết bằng bu lông, khi bản biên gồm nhiều thành phần 
cần tránh nối tất cả các bộ phận trên cùng một tiết diện, trừ trường hợp bản biên chỉ có 
một thành phần thì được nối trên một tiết diện. Không tính môi trong bu lông nhưng cần 
xét đến khi tính bản nối.

Đối với mối nổi bu lông, thanh chịu kéo phải truyền tải trọng qua bản nối. Lực tác động 
lên mỗi tập bản nối chịu kéo coi như phân bố đều lên tất cả các bu lông trên một nửa tập 
bản nối. Lực truyền lên mỗi bu lông được tổng hợp bởi lực truyền từ các tập bản nối sao 
cho bất lợi nhất, lực truyền lớn nhất phải nhỏ hơn sức kháng tính toán của bu lông.

4.3.4. Mối nối chịu nén

Các yêu cầu về cường độ cho mối nối chịu kéo cũng áp dụng cho mối nối chịu nén. 
Các bộ phận chịu nén có thể được nối bằng mối hàn rãnh ngấu hoàn toàn. Cũng như đối 
với mối nối chịu kéo, không nên dùng bản nối cho các mối hàn đó. Mối hàn rãnh chịu 
nén không cần kiểm tra mỏi nếu luôn luôn chịu nén. Mối hàn rãnh chịu nén cần tạo độ 
chuyển tiếp giữa hai mặt có chiều dày và rộng khác nhau. Góc nghiêng tương đổi của 
mặt không quá l : 2.5. Đối với mối nổi bu lông, thanh chịu nén phải truyền tải trọng qua 
bản nối. Lực tác động lên mỗi tập bản nối chịu nén coi như phân bố đều lên tất cả các
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bu lông trên một nửa tập bản nối. Lực truyền lên mỗi bu lông được tổng hợp bởi lực 
truyền từ các tập bản nối sao cho bất lợi nhất, lực truyền lớn nhất phải nhỏ hơn sức 
kháng tính toán của bu lông.

4.3.5. Mối nối chịu cắt

Trong cầu ô tô, mối nối chịu cắt được thiết kế theo trị số trung bình của ứng suất tính 
toán tại điểm nối và cường độ thanh tại đó nhưng mối nối phải có khả năng chịu ít nhât 
75% cường độ thanh. Trong cầu đường sắt, mối nối chịu cắt trong các bộ phận chính 
phải có cùng cường độ tại bộ phận đó. Mối nối trong các bộ phận thứ yếu sẽ được lây 
trung bình của cường độ thanh và ứng suất tính toán trong mối nối.

Mối nối chịu cắt có thể dùng mối hàn rãnh ngấu hoàn toàn và không nên dùng bản 
nối cho trường họp này, Nguyên tắc thiết kế mối hàn rãnh cũng như mối nối chịu nén. 
Mối nối chịu cắt có thể dùng cho mối nối vách dầm. Khi đó cần bố trí bản nối đối xứng 
về hai phía đối diện của vách. Đổi với cầu, nó kéo dài trên suốt chiều cao dầm hai bên 
vách. Mối nổi bu lông phải có ít nhất hai hàng bu lông ờ mỗi phía của mối nối.

Xét theo phương diện chịu lực thì nên bố trí mối nối bản biên và vách dầm tại các 
mặt cắt khác nhau sẽ tốt hom nhưng điều đó không phải lúc nào cũng thực hiện được. 
Trong thực tế dầm thường được phân ra từng đoạn để đáp ứng yêu cầu vận chuyển, cẩu 
lắp, cấu tạo độ vồng,... Các mối nối thực hiện tại công trường thường phải bố trí mối nối 
bản biên và vách dầm tại cùng một mặt cắt để việc lắp ráp được thuận lợi.

Trong thực tế mối nối chi chịu lực cắt rất ít gặp, khi mối nối phải chịu lực cắt thường 
kèm theo phải chịu thêm mô men. Ví dụ moi nối vách dầm (xem hình 4.34) tại trọng 
tâm của mối nối ngoài lực cắt V, vách còn chịu thêm mô men M s. Trong tính toán ta 
chuyển các lực này về trọng tâm o  cùa một nửa mối nối, khi đó các lực tác dụng tương 
đương lên một nửa mối nổi bao gồm lực cắt V và mômen M = Ms + v .e  .

Trường họp mối nối chỉ chịu lực cắt V 
tại trọng tâm của mối nối, khi chuyển lực 
này về trọng tâm o  của một nửa mối nối, 
ta có các lực tác dụng tương đương lên 
một nửa mối nối bao gồm lực cắt V và 
mômen M = v .e

Trong đó e là khoảng cách từ trọng tâm 
của mối nối đến trọng tâm của các bu lông 
trên một nửa mối nối (xem hình 4.34).

Theo phương pháp đàn hồi cổ điển giả 
thiết khi chịu mô men uốn, mỗi bu lông 
trong nhóm có khuynh hướng quay quanh

Hình 4.34. Mối nối vách dầm (sườn dầm)
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điểm o , nghĩa là phàn lực Pb của mỗi bu lông tác dụng vuông góc với vectơ bán kính từ

o  đến mỗi bu lông, và có độ lớn phụ thuộc vào khoảng cách r tính từ o . Mô men tác 
dụng phải cân bằng với tổng mô men do các lực Pb của tất cả các bu lông trong nhóm,

ta được:
P, x J

M = p _  M  x w (4.29)

trong đó: M - mô men tác dụng (N.m);
Pb - lực do mô men gây ra ờ bu lông xa nhất trong nhóm đối với điểm o  (N);

rmax ■ khoảng cách từ điểm o  đến bu lông xa nhất (mm);

J - tông bình phương khoảng cách của các bu lông trong nhóm đến điểm o .
n

J = ^  r2 với r, là khoảng cách từ bu lông thứ i  đến điểm o . Ta có thể tính J theo hệ tọa
i=i

độ xOy:
n n n

J = Tị2 = X" + y ̂  với Xị và y t là tọa độ của bu lông thứ i trong hệ tọa độ xOy.
i=i i=i i=i

Lực cắt được xem là phân bố đều lên tất cả các bu lông, nghĩa là mỗi bu lông chịu 
một vectơ lực:

V

Pv „ n

Từ công thức (4.29) và (4.30), bu lông ở xa nhất sẽ chịu một hợp lực là:

(4.30)

R  =

i
_____y  max

y R ^ + y L

+ Pv +  Pb

max + ymax /

< R (4.31)

trong đó: Rr - sức kháng tính toán của bu lôngRr = ọ .R n; 

cp - hệ số sức kháng của bu lông;

Rn - sức kháng danh định của bu lông (xem mục 4.26).

4.3.6. Mối nối kết cẩu hẫng

4 .3 .6 .1 . M ố i  n ổ i  b u  lô n g  c h ịu  cắ t và m ô  m en

Khi thiết kế kết cấu hẫng chịu lực, mối nối chịu cả lực cắt và mô men. Người ta có 
thể dùng liên kết bu lông hoặc hàn. Mối nối này có thể chịu cắt hoặc cắt kéo kết hợp. 
Hình 4.35 là một ví dụ về việc thiết kế mối nối cánh hẫng. Mỗi bu ỉông chịu một lực do 
cắt và do mô men. Lực tác dụng do mô men vuông aóc với vectơ bán kính từ trọng tâm 
o  của nhóm đến mồi bu lông. Lực tác dụng do mô men được xác định theo công thức
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(4.29) và do lực cắt ở công thức (4.30). Tổng hợp hai vectơ lực này đối với bu lông xa 
nhất phải nhỏ hơn sức kháng tính toán.

Vi dụ 4.6. Cho liên kết hẫng ở hình 4.35. Phần hẫng dùng thép A36 (cấp 250) được 
liên kết bàng bu lông đường kính 22 mm và thép A325. Phần hẫng chịu một lực 200 kN 
cách tâm cột 380 mm.

Các bu lông sẽ chịu lực cắt V = 200 kN và mômen M = 200x380  = 76000N.mm. 
Ta hãy xác định:

J = È  ri2 = ẳ  x? + ẳ  y? = 12 (70)2 + 4 (382 + 114 2 + 1902 ) = 260960 (mm4). Lực do 
i=l i=l i=l 

mômen tác dụng lên bu lông xa nhất được tính bởi:

pb =
M x r max 76000 xV 702 + 1902

J 260960

và lực do lực cắt sẽ phân đều cho các bu lông:

V 200

= 59 (kN)

pv =  —  =n 12
= 16,7 (kN)

Hợp lực lên bu lông xa nhất: 

R =
V

+
rnax / \

pv + Ph —
m̂ax /

59x 190
203

+ 16,7 + 59x
70

203
66,5(kN)

4.3.6.2. M ối hàn chịu cắt và m ô men

Một mối nối tấm đứng hẫng tương tự như hình 4.35 nhưng dùng liên kết hàn góc 
chịu cắt (xem hình 4.36). Thiết kế mối hàn này có thể theo phương pháp cổ điển tương 
tự như đối với các bu lông.
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Hình 4,36. Môi nôi háĩỉg hãng hàn chịu cát thuân túy

oo
, L x

Lực p sẽ gây ra lực cắt Ps trên một đơn vị chiều dài mối hàn bằng tải trọng p chia

cho toàn bộ chiều dài mối hàn A, B và c .  Gọi o  là trọng tâm  của các mối hàn A, B  và 
c .  Khi đó, mô m en do tải trọng p có khuynh hướng làm các mối hàn quay quanh điểm 
o .  D o đó, lực p  tại một điểm bất kỳ B cùa mối hàn sẽ vuông  g ó c  với vectơ  bán kính r

từ o  đến R. Độ lớn p phụ thuộc vào khoảng cách r tính từ o . Mô men kháng trên

một đơn vị chiều dài tỷ lệ với bình phương khoảng cách tính từ o .  Mô men tác dụng 
phải cân bằng tổng mô men kháng của các mối hàn trong liên kết. Từ đó, ta xác định 
được lực tác dụng do mô men này lên điểm có vị trí xa nhất của mối, nghĩa là:

Pm - lực tác dụng do mô men gây ra tại điểm hàn xa nhất (N/mm);

J - tổng bình phương khoảng cách của chiều dài mối hàn tính từ trọng tâm o  
của các mối hàn và còn gọi là mô men quán tính cực cho một đon vị bề 
rộng mổi hàn và được tính J = J x + Jy (mm3);

rmax '  khoảng cách từ trọng tâm o  đến điểm hàn xa nhất A (m m ).

Từ đó ta có thể xác định tổng hợp ứng suất lớn nhất R do lực cắt Ps và Pm . Tổng 

họp ứng suất nàv phài nhỏ hơn sức kháng của mối hàn.

Ví dụ 4.7. Thiết kế mối hàn cho mối nổi ở hình 4.36.

Ta dễ dàng thấy trọng tâm của mối hàn nằm trên đường nằm ngang cách đều mối hàn 
A và B một đoạn 200 mm. Trọng tàm của các mối hàn A. B và c  nằm trên đường thẳng 
đứng cách mối hàn c  một đoạn được xác định:

(4.32)
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2 x l9 0 x  (190/2)
X =  —  ---------- — — — — -  =  46,3 ( m m )

2x190 + 400

J v = 2x 190 x 2002 + — x4003 = 20,5x 106 (mm4/mm)
12

Xác định các m ôm en quán tính:

J y = 2
12

X190 + 190x
V

190 Y
46,3 + 400 X 46,32 = 2,06 X 1 o6 (mm4/m m )

J = J + J = 20,5x 106 + 2 ,06x 106 = 22,56x 106 (mm4/mm)X y

ứ n g  suất tại điểm xa nhất đổi với trọng tâm o  do mômen gây ra:

r, M X r  2 0 0 x l 0 3  x 380 x 244 /X1, ,
p„ =  max = ------ — ----------- —  -  =  8 2 2  (N /m m )

J 22,56x10 '

ứ n g  suất p  tại mọi điếm mối hàn do lực cẳt gây ra:

200 X 10 
s “  2x190  + 400

= 256 (N/rnm)

Úng suất R do mômen và lực cắt gây ra tại điểm xa nhất tính từ trọng tâm o  là: 

R =
K 200 1 /

822 X —— +
l  244 ) V

256 + 822 X
140
244

= 992 (N/mm)

4.3.6.3. Mổỉ nối bu lông chịu cất và kẻo
Tấm hẫng có thể liên kết bằng bu lông chịu cắt và kéo như được thể hiện hình 4.37.

Mỗi bu lông chịu lực cắt như nhau và được tính:

p
pv = (4.33)

n

trong đó: p - tải trọng tác dụng lên tẩm hẫng (N); 

n - tổng số bu lông.

100
n

Ẹ
E
ọLO
lị

LO

§co

+ +

LO + +
c\l
C\J + +

+ +

LO + +
c\l
C\| + +

+ +

Hình 4.37. Mối nối hẫng bằng bu lông chịu cắt và kéo
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Mô men uốn do lực p gây ra làm cho các bu lông phía trên chịu kéo và phía dưới 
chịu nén. Trục trung hòa thường nằm cao hơn đáy liên kết khoảng 1/6 chiều dài mối nối 
nhưng vị trí chính xác thì phải tính gần đúng dần. Tuy nhiên, có thể dùng phương pháp 
phân bố dẻo thích họp cả phương pháp thiết kế theo ASD và LRFD. Theo cách phân bố 
này, mỗi bu lông ở trên trục trung hòa giả thiết chịu kéo dọc trục T và mỗi bu lông ở 
dưới trục trung hòa chịu nén - T . Như vậy trục trung hòa nằm tại tâm của nhóm bu 
lông, khi đó các bu lông nằm tại trục trung hòa sẽ không có lực dọc.

Trong liên kết ép mặt. ứng suất cắt cho phép hoặc cường độ tính toán được xác định 
từ các công thức cắt và kéo kết hợp công thức (4.26) và (4.27). Trong liên kết trượt, do 
lực căt tạo ra bời sự ma sát giữa các mặt nhám nên các bu lông chịu kéo nằm trên trục 
trung hòa sẽ giảm ma sát, còn các bu lông phía dưới chịu nén làm tăng sự ma sát; do 
vậy trong trường hợp nàv không cần đen các công thức (4.26) và (4.27) nhưng cả ứng 
suất cắt và kéo phải nhò hơn ứng suất cho phép.

Ngoài ra, lực kéo trong bu lông và sự uốn của bản hẫng cũng phải được kiểm tra.

Vi dụ 4.8. Cho liên kết được mô tả như hình 4.37. Thép bản hẫng A36 (cấp 250) liên 
kết bằng bu lông đường kính 22 mm A325.

Ta xem liên kết là liên kết trượt với điều kiện bề mặt loại A. Bu lông đường kính 22 mm, 
lồ 25,2 mm. Khi đó, theo công thức (4.16), cường độ chịu cắt trong trường họp này là:

Như vậy liên kết này đảm bảo về điều kiện trượt.

Ke tiếp, ta xem liên kết này là liên kết cắt với bu lông đường kính 22 mm A325N. 
Khi đó, cường độ thiết kế chịu cắt là:

R„ = K h x K s x N s xP, = 1 ,0x0 ,33x1x176  = 58 (kN) 

và theo công thức (4.17), cường độ thiết kế chịu kéo là:

( 7t 1T  = 0 ,7 6 A b X F , = 0 ,76 X -  X 22' X 82 0  = 23 7  (kN) 

Lực căt tác dụng lên mỗi bu lông được tính bới

v =  14 =3?  (kN) < R " = 58  (kN)’ 

và lực kéo tác dụng lên bu lông:

(520 X 350) X 230
T  -  v '  -  120 (kN) < Tn = 237  (kN),

Tn = 0 , 7 6 A b XFub =0,76x1 — X222 x325 = 94 (kN) > v  = 37 (kN), 

và cường độ chịu cắt của bu lông, công thức (4.10), là:
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Ở đây có sự xuất hiện của lực cắt nên cường độ chịu kéo xác định theo công thức (4.20): 

Tn = 0,76A b xFub
<t)SRn

= 0.76x / n — X 22 
4

x820,
37

0.80x150
= 226 > 120kN

Như vậy liên kết thỏa mãn điều kiện chịu cắt.

4.3.6.4. M ối hàn chịu cắt và kéo

Cánh hẫng cũng có thể liên kết bàng mối hàn 
chịu tổ hợp cắt và kéo như được mô tả ờ hình 4.38. 

Mối hàn sẽ chịu lực cắt là: 

p
p. = (4.34)

p=520 ikN

Bản thép 
13 mn

Hĩnh 4.38. Mối nối hẫng bằn7 
hàn chịu cắt và kéo

trong đó: p - tải trọng tác dụng lên bảng hẫng (N);

L -  tổng chiều dài đường hàn (mm).

Mô men uốn do lực p gây ra làm cho phần trên 
chịu kéo và phần dưới chịu nén. Cả hai phương 
pháp cổ điển và quá đàn hồi đều giả thiết mối hàn 

chịu tất cả tải trọng. Trục trung hòa được lấy ờ 
trọng tâm đường hàn. Giá trị do tải trọng gây ra tại 
các điểm bất kỳ của đường hàn là tỷ lệ với khoảng 
cách đến trục trung hòa. Đối với phương pháp đàn hồi, lực kéo lớn nhất trong mối h;àn 

được tính:

p = —  ( 0  5)
s

trong đó: M - mô men tác dụng lên các đường hàn (N.mm);

s  - mô men chống uốn của các đường hàn đối với trục trung hòa.

Ví dụ 4.9. Bản hẫng thép A36 (cấp 250) liên kết bằng cách hàn hai cạnh chịi nải 
trọng 520 kN. Đường hàn dùng que hàn loại E70XX như được thể hiện ở hình 4.34.

Lực cắt tác dụng lên hai đường hàn được tính:

p = 520x io 3 =4Ị3 (N/mm) 
v L 2 x 6 3 0

Mômen chống uốn của đường hàn đối với trục trung hòa:

s  = 2 X = 132300 (m m 3/mm)



Lực kéo lớn nhất tác dụng lên đường hàn do mô men gây ra:

n M x c  5 2 0  x l 0 3 x 3 5 0  X ( 6 3 0 /2 )  
p = —— — = ----------------: ------ = 1376 (N/mm)

J 2 X (.1/12) X 6 3 0

Lực tác dụng lên đường hàn do cắt và kéo là:

R = ^/(413)2 + (1376)2 = 1437 (N/mm)

Sức kháng cắt của đường hàn:

R r = 0 ,6x  (ị)e2 X Fexx = 0 ,6 X0 ,8 X 480 -  232 (MPa)

Chiều dày đường hàn được xác định bởi:

R 1437D  =  ——  = 8,8 (m m )
0,707R r 0 ,707x232

Chọn đường hàn dày 10 mm.

4.3.7. Tính toán các bộ phận liên kết

Mục đích để kiểm tra các bộ phận trong mối nối như các bản nút chịu kéo, c ắ t , ...

4.3.7.1. Tính toán các bộ phận liên kết chịu kéo

Sức kháng chịu kéo tính toán Pr phải lấy trị số nhỏ hơn cường độ chảy và đứt gãy 

được xác định như sau:

• Theo cường độ đứt gãy:

Pr = ‘ỈVPnu = ^u-Pu-An-U (4.36)

• Theo cường độ chảy:

“  ‘tyPny = ^y-íy-Ag (4 37)

trong đó: Pnu - sửc kháng kéo danh định khi đứt gãy tiết diện thực (N);

P]iy- sức kháng kéo danh định khi chảy ở trong tiết diện nguyên (N);

Fy - cường độ chảy (MPa);

Fu - cường độ chịu kéo (MPa);

A - diên tích tiết diên nguyên của bô phân (mm2);

A n - diện tích tiết diện thực của bộ phận (mm2);

u  - hệ số triết giảm do cắt trễ được lấy tại điều 6.8.2.1 và 6.8.2.2; 

ộ u - hệ số sức kháng chảy được lấy theo điều 6.5.4.2;

<Ị>ỵ - hệ số sức kháng đứt gãy lấy theo điều 6.5.4.2.
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4.3.7.2. Tính toán các bộ phận liên kết chịu cắt

Đối với các bộ phận liên kết chịu cắt, sức kháng tính toán R r được lấy như sau:

Rr = * ,R ,  (4.38)

R n = 0 ,5 8 A gFy (4.39)

trong đó: R n - sức kháng cắt danh định (N);

A - diện tích tiết diện nguyên của liên kết (mm2);

Fy - cường độ chảy (MPa);

(ị>v - hệ số sức kháng cắt lấy theo điều 6.5.4.2.

4.3.7. Cắt khối

Đối với một số loại liên kết, phần vật liệu ở đầu phần tử có thể bị xé rách. Ví dụ. liên 

kết của phần tử thép góc đơn chịu kéo ở hình 4.39 đã cho thấy hiện tượng này và được 

gọi là cắt khối. Ở trường hợp này, phần tô đậm có xu hướng bị phá hỏng bằng lực căt 

dọc theo tiết diện ab và bàng lực kéo trên tiết diện ngang bc.

Hĩnh 4.39. cắ t khối

Đối với liên kết bu lông, cắt khối cũng có thể xảy ra trong bản nút. Hình 4.40 mô tả 

một phần tử tấm chịu kéo liên kết với bản nút. Trong liên kết này, cắt khối xảy ra ở cà 

bản nút và phần từ chịu kéo. Đối với bản nút, sự phá hoại do kéo dọc theo tiết diện 

ngang df, và sự phá hoại do cắt xảy ra trên hai tiết diện dọc de và fg. Sự phá hoại căt 

khối trong phần tử tấm chịu kéo sẽ bao gồm kéo trên tiết diện ik và cắt trên cả hai tiêt 

diện hi và jk.
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Hình 4.40. cắ t khối trong phần từ tẩm chịu kéo liên kết với bán nút

Mô hình sử dụng để tính toán giá thiết rằng sự pha hỏng xay ra do dứt gãy trên vùng 
chịu cắt và đứt gãy trên vùna chịu kéo. Cả hai mặt phá hỏng này tạo ra sức kháng tổng 
cộng, ứ n g  suất đứt gãy do cát được lấy bằng 58% ứng suất kéo cực hạn; do đó, sức 
kháng danh định do cắt là 0,58FuA nv và sức kháng danh định do kéo là FuA nt. Vì vậy,

sức kháng danh định tổng cộng sẽ là:

R „= 0 ,58F „A nv+ F 0A„, (4.40)

trong đó: A nv - diện tích thực dọc theo các mặt chịu cắt;

A m - diện tích thực dọc theo các mặt chịu kéo.

Tiêu chuẩn AISC sử dùng công thức (4.40) cho thép góc và bản nút, nhưng đối với 
một số liên kết với dầm, số hạng thứ hai triết giảm do ứng suất kéo phân bố không đều. 
Đối với các trường hợp này:

R n =0,58FuA nv+0,5FuA n, (4.41)

Tiêu chuẩn AISC yêu cầu giới hạn của 0,58FuA nv là 0,58FyA gv với 0,58Fỵ là ứng 

suất cắt chảy và A là diên tích nguyên doc theo các măt chiu cắt. Như vây, môt côngc*

thức có thể dùng cho tất cả các trường hợp trên sẽ là:

R n =0,58FuAnv + U bsFuA nt <0,58FyA gv + U bsFuA nt (4.42)

trong đó: U bs = 1,0 khi ứng suất kéo là phân bố đều và U bs = 0 ,5  khi ứng suất kéo phân 

bô không đều. Cuối cùng, sức kháng cắt khối có hệ số được tính bởi:

Rr =<!>bsRn ' ' (4.43)

với <Ị)bs là hệ số sức kháng cắt khối.

Vỉ dụ 4.10. Xác định sức kháng cắt khối của phần tử chịu kéo được thế hiện ở hình 
4.41. Đường kính bu lông 22 mm (đường kính lỗ 25,2 mm), và dùng cấp thép 250.

Diện tích cắt nguyên được tính:

A gv = 10 X (40 + 2 X 75) =  1900 (mm2)

và diện tích cắt thực là:
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A nv = 1 0 x (4 0  + 2 x 7 5 -2 ,5 x 2 5 ,2 )  = 1270 (ram2)

L 90x90x10, cấp 250

40 2@75
1 *

Hình 4.41. Ví dụ 4.10

Diện tích kéo được xác định:

A nt = 10 X (90 -  50 -  0,5 X 25,2) = 274 ịmm2)

Vì cắt khối xảy ra trong thép góc nên U bs = 1,0, và công thức (4.44) trở thành:

R n = 0,58FuA nv + U bsFuA nt = (0 ,5 8 x 4 0 0 x l2 7 0  + l,0 x 4 0 0 x 2 7 4 )x  10"3 = 404  (kN) 

và giới hạn trên là

0,58FyA gv+ U bsFuA nt = (0,58 X 250X 1900+ 1,0X 4 0 0 X 2 7 4 )X 10“3 = 385 (kN)

Do đó, sức kháng cắt khối danh định là 385 kN; và sức kháng cắt khối có hệ số được tính:
R r =  ộ bsR n =  0 ,8 X 385 =  308 (kN)
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