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TÓM TẮT  

Luận văn này sẽ tập trung nghiên cứu về khả năng chịu tải trọng hình tam giác của 

dầm bê tông cốt thép một nhịp hai đầu ngàm trong điều kiện cháy, sử dụng tiêu chuẩn 

EN 1992-1-2 để tính toán.  

Người viết sử dụng phần mềm COMSOL để mô phỏng quá trình truyền nhiệt theo 

thời gian trong mặt cắt dầm bê tông cốt thép trong hai trường hợp: có và không có 

lớp chống cháy. Chia mặt cắt dầm thành những lớp có nhiệt độ khác nhau, để xác 

định được tính chất cơ lý của vật liệu theo tiêu chuẩn EN 1992. Mô phỏng cấu kiện 

dầm bằng phần mềm OpenSees để thực hiện phân tích khả năng chịu lực của các mặt 

cắt cũng như toàn bộ dầm bê tông cốt thép. Từ những kết quả thu được, ta có thể thấy 

được sự khác biệt về khả năng chịu lực theo thời gian cháy trong trường hợp thép 

chịu lực nằm trên và nằm dưới. Đồng thời vẽ được biểu đồ tải trọng cực hạn của dầm 

bê tông cốt thép theo thời gian trong trường hợp có lớp chống cháy và không có lớp 

chống cháy. Từ đó thấy được sự quan trọng của lớp chống cháy đối với dầm bê tông 

cốt thép trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra. 
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DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT 

 

Ký tự viết tắt 

BTCT Bê tông cốt thép 

EN 1992 Tiêu chuẩn châu Âu EN 1992-1-2  

Ký hiệu 

c hệ số truyền nhiệt đối lưu 

iso hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu 

γG  là hệ số vượt tải cho tĩnh tải 

γQ,1 là hệ số vượt tải cho hoạt tải 

 biến dạng của vật liệu 

c biến dạng của bê tông 

c1 biến dạng của bê tông tại đỉnh của đường cong ứng suất – biến dạng 

cu1 biến dạng của bê tông khi đạt cường độ tới hạn 

s biến dạng của cốt thép 

ud  biến dạng tới hạn của cốt thép 

ηfi  hệ số giảm tải trọng trong trường hợp cháy 

 độ cong đơn vị 

µf hệ số bức xạ nhiệt 

fi là hệ số giảm hệ quả tác động thiết kế trong điều kiện nhiệt độ cao 

 hệ số Poisson 

c ứng suất trong bê tông 

2 hệ số phụ thuộc vào loại công trình, lấy theo tiêu chuẩn EN 1990 

fi  hệ số tổ hợp cho các giá trị tải trọng thường xuyên hoặc gần như thường 

xuyên 

Cp nhiệt dung của vật liệu 

D khối lượng riêng 
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E module Young 

Ecm module đàn hồi cát tuyến của bê tông 

Ed giá trị thiết kế của tác động ở nhiệt độ thường 

Ed;fi là giá trị thiết kế của tác động trong điều kiện nhiệt độ cao 

Es module đàn hồi của cốt thép 

Gk  là giá trị tiêu chuẩn của tĩnh tải 

L chiều dài cấu kiện 

M moment trong cấu kiện 

Qk,1 là giá trị tiêu chuẩn của hoạt tải 

Rd;t;fi là khả năng chịu lực thiết kế trong điều kiện nhiệt độ cao 

Tg Nhiệt độ theo thời gian 

a khoảng cách từ mép ngoài bê tông đến trọng tâm cốt thép 

abv chiều dày lớp bê tông bảo vệ 

av chiều dày lớp vữa chống cháy 

b chiều rộng dầm bê tông cốt thép 

fc cường độ chịu nén của bê tông  

fck  độ bền chịu nén của mẫu trụ bê tông đặc trưng vào ngày thứ 28 

fcm  giá trị trung bình của cường độ chịu nén của mẫu trụ bê tông 

fcu cường độ tới hạn của bê tông 

fy giới hạn chảy của cốt thép 

h chiều cao dầm bê tông cốt thép 

kc hệ số suy giảm cường độ của bê tông 

kEs hệ số suy giảm module đàn hồi của cốt thép 

kiso hệ số truyền nhiệt bên trong vật liệu 

ks hệ số suy giảm cường độ của cốt thép 

t thời gian 
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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu 

Bê tông cốt thép (BTCT) là một loại vật liệu composite kết hợp giữa một khối bê 

tông và các thanh thép gia cường bên trong. Nguyên nhân của sự kết hợp giữa bê tông 

và cốt thép xuất phát từ đặc điểm của bê tông, đó là có cường độ chịu kéo thấp hơn 

nhiều so với cường độ chịu nén. Đặc điểm này được khắc phục bằng cách thêm vào 

vùng chịu kéo bên trong bê tông những thanh chịu lực làm từ thép (cốt thép) vì thép 

có cường độ chịu kéo cao hơn nhiều so với bê tông. Kết cấu xây dựng bằng cách sử 

dụng bê tông kết hợp với cốt thép được gọi là kết cấu bê tông cốt thép. Ngoài ra, 

người ta có thể thay thế cốt thép bằng những loại vật liệu khác như polyme, sợi thủy 

tinh, hay các vật liệu composite khác, cho ra đời những loại bê tông có những tính 

chất ưu việt hơn. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan mà các loại bê tông polyme, 

sợi thủy tinh, hay các vật liệu composite vẫn chưa được phổ biến. 

Hiện nay, BTCT là loại vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng 

dân dụng và xây dựng công trình giao thông, đóng vai trò là kết cấu chịu lực chính 

cho hầu hết các công trình.  

So với các loại kết cấu khác như kết cấu thép, gỗ thì kết cấu BTCT có ưu điểm rất 

lớn về khả năng chịu cháy. Đó là vì đặc tính chịu nhiệt bê tông, giúp nó đóng vai trò 

làm lớp vật liệu bảo vệ, làm chậm quá trình truyền nhiệt đến phần cốt thép. 

Việc xác định khả năng chịu lực của kết cấu composite trong điều kiện cháy là 

tương đối phức tạp do phải kể đến sự thay đổi các tính chất cơ lý của vật liệu khi nhiệt 

độ tăng và cả sự biến dạng do nhiệt. Tiêu chuẩn Việt Nam có đưa ra các chỉ dẫn kỹ 

thuật cho kết cấu khi chịu lửa. Tuy nhiên, phần lớn nội dung tiêu chuẩn không có chỉ 

dẫn tính toán cụ thể mà chỉ đưa ra các quy tắc mang tính mô tả dưới dạng bảng biểu, 

quy định cấp chịu lửa của kết cấu phụ thuộc vào bề dày lớp bê tông bảo vệ và kích 

thước nhỏ nhất của tiết diện chịu lực dựa vào các kết quả thí nghiệm. 

 Một số tiêu chuẩn nước ngoài có chỉ dẫn về tính toán kết cấu chịu nhiệt, trong đó 

tiêu chuẩn của châu Âu trình bày khá chi tiết. Đó là tiêu chuẩn EN 1992-1-2 dùng 
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cho thiết kế kết cấu bê tông cốt thép trong điều kiện cháy, được phát hành cùng với 

tiêu chuẩn thiết kế kết cấu trong điều kiện nhiệt độ thường EN 1992-1-1.  

Do tài liệu về kết cấu trong điều kiện cháy bằng tiếng Việt còn chưa được công bố 

nhiều, nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp tính toán khả năng chịu cháy của cấu 

kiện kết cấu BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu.  

Luận văn này sẽ mô phỏng quá trình truyền nhiệt trong cấu kiện dầm BTCT theo 

thời gian trong hai trường hợp: có và không có lớp chống cháy. Từ đó chia mặt cắt 

dầm thành những lớp có nhiệt độ khác nhau, nhằm xác định được tính chất cơ lý của 

vật liệu dựa theo tiêu chuẩn EN 1992. Sau đó sử dụng phần mềm OpenSees để thực 

hiện phân tích khả năng chịu lực của các mặt cắt cũng như toàn bộ dầm bê tông cốt 

thép ở các mốc thời gian khác nhau. Từ những kết quả thu được, ta có thể lập được 

biểu đồ sự thay đổi cường độ của tiết diện và khả năng chịu tải của dầm theo thời 

gian, cũng như thấy được sự khác biệt giữa việc có và không có lớp vữa chống cháy. 

Qua đó chứng tỏ được tầm quan trọng của lớp vữa chống cháy trong trường hợp hỏa 

hoạn xảy ra. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tên đề tài của luận văn là “Ứng xử của tiết diện dầm bê tông cốt thép chịu lửa”. 

Mục tiêu chính của đề tài này là sử dụng phương pháp phân tích số nhằm đưa ra được 

những thông tin mang tính tham khảo về sự suy giảm tải trọng giới hạn, sự biến thiên 

của độ cong tại tải trọng giới hạn khi dầm BTCT chịu lửa. Các giả thiết tính toán 

được lấy theo tiêu chuẩn châu Âu (EN 1992). Cụ thể như sau: 

- Xác định các đặc trưng cơ lý của bê tông và cốt thép ở các mức nhiệt khác nhau 

theo tiêu chuẩn EN 1992. 

- Xây dựng mô hình mô phỏng để tính toán khả năng chịu tải của dầm BTCT 

trong phần mềm OpenSees. 

- Vẽ đồ thị biểu diễm sự suy giảm khả năng chịu tải của dầm BTCT. Đưa ra đánh 

giá về khả năng chịu uốn, độ cong giới hạn…của dầm bê tông cốt thép theo thời 

gian cháy.  

- Khảo sát vai trò của lớp vữa chống cháy, từ đó rút ra nhận xét và kết luận. 
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1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là tiết diện dầm BTCT và cấu kiện dầm 

BTCT một nhịp hai đầu ngàm.  

Phạm vi nghiên cứu là khả năng chịu tải giới hạn của cấu kiện dầm BTCT theo 

thời gian cháy. Tải trọng tác dụng lên dầm được giả thiết là phân bố theo quy luật 

hình tam giác. Các số liệu tính toán được lấy theo tiêu chuẩn EN 1992. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là mô phỏng số theo mô 

hình phi tuyến vật liệu. Các bước thực hiện cụ thể như sau: 

- Thu thập tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về các cấu kiện BTCT chịu 

lửa, những nghiên cứu về mô hình số trên các phần mềm mô phỏng như SAFIR, 

Matlab,… 

- Mô phỏng số cấu kiện dầm BTCT phi tuyến trong các phần mềm OpenSees và 

COMSOL. Thực hiện các phân tích trên các mô hình này. 

- Tiến hành phân tích, so sánh, đánh giá kết quả nhận được, từ đó rút ra nhận xét 

và kết luận. 

1.5. Nội dung nghiên cứu 

Từ mục tiêu và phương pháp nghiên cứu như trên, có thể xây dựng nội dung ̣nghiên 

cứu của luận văn với cấu trúc như sau: 

Chương 1: Giới thiệu  

- Giới thiệu về cấu kiện bê tông cốt thép, ưu và nhược điểm của chúng. 

- Đối tượng, mục tiêu, phương pháp, phạm vi nghiên cứu. 

- Nêu lên sơ bộ nội dung nghiên cứu. 

Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về cấu 

kiện chịu lửa trong xây dựng. 

Chương 3: Cơ sở lý thuyết 

Trình bày cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán kết cấu BTCT chịu lửa. 

- Phương pháp tính toán kết cấu BTCT chịu lửa theo tiêu chuẩn EN 1992. 
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- Quy trình tính toán kết cấu BTCT chịu lửa theo tiêu chuẩn EN 1992. 

- Tổng quan về OpenSees. 

Chương 4: Nội dung nghiên cứu 

Bài toán mô phòng ứng xử của cấu kiện chịu lửa bằng OpenSees 

- Mô phỏng quá trình truyền nhiệt trong tiết diện dầm BTCT bằng phần mềm 

COMSOL. 

- Xây dựng mô hình số của tiết diện và dầm BTCT bằng Opensses. 

- Phân tích cấu kiện dầm BTCT bằng Opensses và đưa ra kết quả mô phỏng. 

- Nhận xét kế quả. 

Chương 5: Kết luận và kiến nghị. 

Tổng kết những so sánh trong chương 4, rút ra được những tính chất của cấu kiện 

BTCT chịu lửa, đồng thời định hướng khả năng phát triển tiếp của đề tài này. 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 

2.1. Nghiên cứu trên thế giới 

Năm 1999, nhóm nghiên cứu gồm Dotreppe J. C. , Franssen J. M. & Vanderzeypen 

Y. đã xuất bản bài báo “Calculation Method for Design of Reinforced Concrete 

Columns under Fire Conditions” trên tạp chí ACI Structural Journal, nhằm trình bày 

phương pháp tính toán cột bê tông cốt thép chịu lửa một cách đơn giản, dựa trên 

những lý thuyết tính toán cột thép nhưng đã được điều chỉnh cho phù hợp với vật liệu 

bê tông và kiểm tra bằng cách mô phỏng 83 thí nghiệm trên phần mềm có tên SAFIR. 

Đây là phần mềm được phát triển bởi các tác giả tại đại học Liège, có thể mô phỏng 

được ứng xử của kết cấu thép, bê tông và vật liệu composite trong điều kiện cháy. 

Đồng thời có thể phân tích trong phạm vi lớn, áp dụng các định luật cho vật liệu phi 

tuyến, phân tích nhiệt học và cơ học không đồng nhất bằng phương pháp phần tử hữu 

hạn (FEM). Tác giả đã đưa ra những công thức riêng biệt xác định lực tới hạn và khả 

năng kháng cháy của cột cho từng trường hợp như: cột mảnh chịu tải đúng tâm - lệch 

tâm, cột đặc chịu tải lệch tâm, cột ngắn… Đồng thời tác giả còn đưa ra những chỉ dẫn 

tính toán cụ thể, các ví dụ minh họa cho từng công thức và giới hạn trường hợp có 

thể sử dụng công thức. 

Vào năm 2009, bài viết “Response of restrained concrete beams under design fire 

exposure” do Dwaikat M. B. & Kodur V. K. R. thực hiện được đăng trên trang 

Journal of structural engineering. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện các thí nghiệm 

kiểm tra khả năng chịu lửa của 6 dầm bê tông cốt thép đánh số từ B1 – B6. Tất cả 

dầm đều có chiều dài là 3,96m và tiết diện ngang 406×254 mm2, sử dụng thép dọc 

Ø19 chịu kéo và Ø13 chịu nén. Trong đó B1 và B2 làm từ bê tông cường độ bình 

thường (NSC), B3 – B6 làm từ dầm bê tông cường độ cao. Các thí nghiệm bao gồm 

các kiểm tra cường độ bê tông, những điều kiện ảnh hưởng, quá trình cấu kiện bị 

cháy, tỷ lệ tải trọng. Dữ liệu từ các thí nghiệm được sử dụng để minh họa so sánh 

hiệu suất của dầm bê tông cường độ cao (HSC) và bê tông cường độ bình thường 

(NSC) trong điều kiện cháy. Ngoài ra, dữ liệu từ các thí nghiệm còn được sử dụng để 
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đối chiếu với mô hình phản ứng cháy của dầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn. 

Kết quả từ các thí nghiệm và mô hình số, có thể rút ra các kết luận như: dầm HSC có 

khả năng chống cháy thấp hơn so với dầm NSC. Đồng thời HSC dễ bị nứt vỡ hơn, lý 

do là vì tính thấm của bê tông thấp. Ngoài ra, mức tải trọng, cách tiếp xúc với lửa và 

các điều kiện liên kết cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chống cháy chung của 

dầm BTCT. Do đó, sự phá hoại và khả năng chống cháy của dầm BTCT tiếp xúc với 

lửa phải được xác định dựa trên điều kiện cháy, tải trọng và diễn biến thực tế. 

Năm 2011, một nghiên cứu có tên “Heat Transfer Analysis of Reinforced Concrete 

Beams Reinforced with GFRP Bars”, được tác giả Hawileh R. A. công bố. Nghiên 

cứu này tập trung vào việc sử dụng mô hình 3D FE phi tuyến để xác định khả năng 

truyền nhiệt trong cấu kiện bê tông cốt thép được gia cường bằng thanh GFRP dựa 

trên công trình nghiên cứu của Abbasi và Hogg (2006). Chương trình mô phỏng là 

ANSYS 2007, được sử dụng để mô hình dầm BTCT có tiết diện 350×400mm dài 

4,25m. Trong thí nghiệm mô phỏng, nhiệt độ trung bình trong các thanh GFRP được 

lấy sau mỗi 0,5 giây. Mối tương quan giữa các kết quả được dự đoán và đo lường 

trong toàn bộ quá trình tiếp xúc với lửa nhiệt là rất tốt. Kết quả dự đoán nhiệt độ trung 

bình sau 25 phút tiếp xúc với lửa là khá chính xác. Có một sự sai lệch nhỏ có thể liên 

quan đến việc thiếu các đặc tính vật liệu chịu nhiệt của các thanh GFRP. Dầm BTCT 

được thử nghiệm bị phá hoại sau khoảng 128 phút tiếp xúc với lửa, khi nhiệt độ trung 

bình trong các thanh GFRP đạt 462°C. Tương tự, dự đoán thời gian dầm bị phá hoại 

là 130 phút. Sự khác biệt thời gian phá hoại theo tỷ lệ phần trăm giữa mô hình FE và 

thời gian thực nghiệm là 1,5%. Sự lan truyền nhiệt độ bắt đầu từ các cạnh, sau đó 

truyền trong dầm. Lớp bê tông bảo vệ có thể trì hoãn sự tăng nhiệt độ trong GFRP 

lên tới 130 phút. Từ đó cho thấy dầm bê tông được gia cố bằng thanh GFRP có thể 

đạt được độ bền chịu lửa khoảng 130 phút, cao hơn nhiều so với thời gian tối thiểu 

90 phút được khuyến nghị trong tiêu chuẩn Anh. Hơn nữa, khi làm thí nghiệm có thể 

thiếu dữ liệu về sự gia tăng nhiệt độ trong các thanh GFRP riêng lẻ trong quá trình 

tiếp xúc với lửa. Tuy nhiên, khi dùng mô hình FE thì có thể dự đoán sự gia tăng nhiệt 
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độ tại bất kỳ vị trí và thời gian cụ thể nào. Vì vậy, mô phỏng FE có thể được sử dụng 

thay thế cho các thí nghiệm tốn kém. 

Năm 2014, Nair R. G. & Gomez S. M. đã xuất bản một bài nghiên cứu có tên 

“Numerical Analysis on Fire Resistance of Prestressed Concrete Tbeam”, đăng trên 

IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, nghiên cứu về khả năng chống 

lửa của dầm chữ T ứng suất trước bằng phương pháp mô hình số, nhằm đánh giá khả 

năng làm việc của các cấu kiện bê tông dự ứng lực đúc sẵn trong các kết cấu khung 

bê tông. Kết cấu dầm T được mô hình bằng phần mềm ANSYS, một phần mềm có 

khả năng dự đoán phản ứng cháy của kết cấu. Trong phần mềm này, khả năng chống 

cháy của hệ thống kết cấu được phân tích thông qua phân tích cấu trúc nhiệt hai lần. 

Đối tượng nghiên cứu trong nghiên cứu này là dầm T kép, được thử nghiệm theo 

phương pháp tiếp xúc với lửa E119 của ASTM để phân tích nhiệt. Các dầm được 

phân tích với các độ dày sàn bên trên lần lượt là 51mm, 76mm, 102mm, 121mm và 

152mm. Độ dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng được lấy từ Eurocode. Bê tông có cường độ 

nén 40MPa và thép dự ứng lực kéo nguội loại thấp đường kính Ø13mm và có cường 

độ 1860 Mpa. Mỗi thớ được gán thuộc tính vật liệu phụ thuộc nhiệt độ phi tuyến 

không đổi dọc theo chiều dài của phần tử dầm (tỷ lệ Poisson, cường độ nén, mô đun 

Young và cường độ chảy theo Eurocode 2). Mô hình sau đó được chia lưới và liên 

kết tông - cốt thép bằng khớp nối. Kết cấu được cung cấp ứng suất ban đầu đến 1172 

MPa và tổn thất ứng suất tối thiểu 207 Mpa. Kết cấu được mô hình chịu lửa theo tiêu 

chuẩn ASTM E119 trong vòng 30, 60, 90, 120 và 180 phút. Đồ thị thu được từ việc 

phân tích được biểu diễn dưới dạng hàm thời gian theo nhiệt độ nút ở các bước thời 

gian khác nhau và độ dày tấm khác nhau. Trong mọi trường hợp, nhiệt độ ở phía 

không được tiếp xúc với lửa của dầm ban đầu tăng chậm theo kiểu tuyến tính, sau đó 

tăng nhanh hơn và theo xu hướng tương tự như đường cong - cháy của ASTM E119. 

Nhiệt độ trong tất cả các thớ tăng dần dần. Như vậy, rõ ràng là nhiệt độ từng thớ đóng 

một vai trò quan trọng trong sự phá hoại của dầm bê tông dự ứng lực trong điều kiện 

cháy. Kết quả nhiệt độ dầm và thớ theo xu hướng tương tự như các tình huống cháy 

thực tế. Các giá trị khả năng kháng cháy được dự đoán cho các độ dày của tấm khác 
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nhau gần đúng với thí nghiệm với sai số nằm trong phạm vi 15%. Kết luận được rút 

ra là khả năng chống cháy phụ thuộc vào lớp bê tông bảo vệ và độ dày của tấm topping 

trong sàn, độ cứng của liên kết trong dầm cũng ảnh hưởng tới khả năng chống cháy. 

Bài báo “A plastic-damage model for concrete in fire: Applications in structural 

fire engineering” được đăng trên Fire Safety Journal, vào năm 2015 của nhóm 

Gernay T. &  Franssen J. M. Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển một mô hình 

kếu cấu đa trục mới cho bê tông trong tình huống hỏa hoạn. Một số ví dụ về mô phỏng 

số bằng phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến tính được sử dụng để tìm hiểu các 

khả năng chống cháy của mô hình kết cấu khung bê tông, sử dụng phần mềm mô 

phỏng SAFIR. Bài viết tập trung nghiên cứu về mô hình phá hoại dẻo ở nhiệt độ 

thường và nhiệt độ cao. Sử dụng Eurocode 2 để khái quát hóa cho các trạng thái ứng 

suất đa trục bằng cách sử dụng giả định đẳng hướng để tính toán biến dạng nhiệt tự 

do. Bê tông khi chịu nhiệt độ cao sẽ bị suy giảm về cường độ và độ cứng. Hiệu ứng 

này được tính đến thông qua các thông số vật liệu. Quy luật biến đổi của các tham số 

nhiệt độ được lấy từ các quy ước như trong Eurocode 2 (khi có sẵn) hoặc từ dữ liệu 

thí nghiệm đã được công bố. Mô hình kết cấu đa trục mới cho bê tông ở nhiệt độ cao 

được phát triển dựa trên công thức phá hoại dẻo. Trong bài báo này, mô hình bê tông 

đã được sử dụng trong các mô hình số được thực hiện với phần mềm dành riêng cho 

việc phân tích các cấu trúc tòa nhà trong điều kiện hỏa hoạn. Mục tiêu là để chứng 

minh khả năng của mô hình cụ thể trong khung dựa trên hiệu suất và cho thấy rằng 

nó có thể được sử dụng cho các ứng dụng thực tế trong thiết kế kết cấu kháng cháy. 

Các mô phỏng của nghiên cứu đã làm nổi bật độ tin cậy và độ chính xác của mô hình 

bê tông. Đặc biệt, mô hình đã thành công trong việc ghi nhận được mô hình vết nứt 

trong một mẫu bê tông đơn giản chịu lực cắt và lực kéo kết hợp, và sự phát triển của 

lực kéo trong các tấm bê tông cốt thép chịu uốn. 

Ngoài ra, còn có những nghiên cứu nhằm mục đích tìm cách đơn giản hóa và tăng 

độ chính xác cho các phương pháp đã có như: 

- “Effect of Transient Creep Strain Model on the Behavior of Concrete Columns 

Subjected to Heating and Cooling” của Gernay T. vào năm 2012. Bài báo này 
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nhằm thực hiện lại các mô phỏng cháy của cột bê tông cốt thép bằng cách sử 

dụng công thức mới của mô hình EN 1992. Trong một số mô phỏng, tải trọng 

dọc trục do các cột chịu được ở cuối đám cháy có thể chênh lệch tới 25% so với 

tải trọng ban đầu, tùy thuộc mô hình biến dạng từ biến được sử dụng. Qua đó 

cho thấy được mô hình biến dạng tức thời có ý nghĩa quan trọng đối với ứng xử 

của toàn bộ kết cấu. 

- “Fire performance of Steel Reinforced Concrete (SRC) Structures” do Han L. 

H., Tan Q. H. & Song T. Y. công bố năm 2013, tập trung nghiên cứu về khả 

năng chống cháy và hiệu suất chịu lực sau khi cháy của các cấu trúc SRC điển 

hình, bao gồm cột SRC, cột SRC liên kết dầm SRC, khung composite SRC với 

dầm RC và SRC. Kết quả cho thấy các cấu trúc SRC làm việc theo xu hướng dễ 

uốn trong và sau khi cháy, và có hiệu suất chống cháy tốt nhờ vào khả năng làm 

việc kết hợp giữa thép bên trong và bê tông bảo vệ ngoài. 

- “Fire behaviour of hollow structural section steel columns filled with high 

strength concrete” của Schaumann P., Kodur V., Bahr O. vào năm 2009. Nghiên 

cứu về khả năng chống cháy của các cấu kiện thép rỗng nhồi bê tông cường độ 

cao bằng phương pháp phân tích số theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu. 

2.2. Nghiên cứu trong nước 

Năm 2010, TS. Trương Quang Vinh đã làm một đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

cơ sở, thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, có tên “Nghiên cứu phương 

pháp tính toán về khả năng chịu lực của kết cấu thép - kết cấu bê tông cốt thép trong 

điều kiện cháy theo tiêu chuẩn châu Âu và Canađa”. Nghiên cứu tập trung vào phương 

pháp tính toán khả năng chịu lực của kết cấu thép - bê tông cốt thép trong điều kiện 

cháy theo các chỉ dẫn trong tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Canada. 

Năm 2013, TS. Chu Thị Bình, TS. Trương Quang Vinh cũng hợp tác nghiên cứu 

đề tài “Tính toán khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép trong điều kiện chịu 

lửa”, được công bố trong Báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện 

KHCN Xây dựng. 
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Tiếp đó, vào năm 2014, TS. Chu Thị Bình, TS. Trương Quang Vinh cùng Nguyễn 

Tiến Chương tiếp tục công bố bài nghiên cứu “Ảnh hưởng của điều kiện biên đến 

ứng xử của dầm bê tông cốt thép trong điều kiện cháy”, được đăng trong Báo cáo Hội 

nghị khoa học quốc gia, Hội nghị khoa học thường niên, Trường Đại học Thủy Lợi.  

Năm 2016, tại Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, TS. Chu Thị Bình đã thực hiện 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thiết kế kết cấu công trình theo điều kiện 

an toàn cháy”. Qua đó trình bày các bước thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, thép, và 

liên hợp thép - bê tông đảm bảo điều kiện an toàn cháy theo quy chuẩn và tiêu chuẩn 

Việt Nam. Đồng thời chỉ ra những hạn chế và bất cập của tiêu chuẩn Việt Nam.  

Năm 2017, TS. Trương Quang Vinh đã thực hiện luận văn tiến sỹ tại Đại học Kiến 

trúc Hà Nội với đề tài “Phân tích kết cấu liên hợp thép - bê tông trong điều kiện cháy 

có xét đến quá trình tăng nhiệt và giảm nhiệt”. Tác giả đã tập trung nghiên cứu về 

ảnh hưởng của điều kiện cháy đối với kết cấu liên hợp bê tông – thép bằng phần mềm 

SAFIR, có xét tới nhiều yếu tố như sự phát triển nhiệt độ trong buồng cháy, sự truyền 

nhiệt trong kết cấu, tính chất cơ lý của vật liệu ở nhiệt độ cao,… Từ đó rút ra được 

được các kết luận:  

- Kết quả tính toán bằng SAFIR, dùng loại vật liệu CONC-ETC, do lập trình cho 

kết quả mô phỏng gần với kết quả thí nghiệm hơn so với kết quả tính dùng mô 

hình đang có sẵn trong tiêu chuẩn EN 1992. 

- Biến dạng do nhiệt làm thay đổi đáng kể ứng suất biến dạng của kết cấu so với 

chúng ở điều kiện nhiệt độ thường, làm nội lực trong kết cấu luôn thay đổi trong 

điều kiện cháy, điều kiện liên kết và tỉ số tải trọng sử dụng ảnh hưởng đáng kể 

đến sự làm việc của kết cấu trong điều kiện cháy. 

- Hiện tượng phá hoại trễ làm cho nội lực trong kết cấu có thể tăng và khả năng 

chịu lực của kết cấu tiếp tục giảm trong giai đoạn giảm nhiệt. 

- Thời gian tăng nhiệt của đám cháy và tỉ số tải trọng sử dụng ảnh hưởng đáng kể 

đến khoảng thời gian kể từ khi đám cháy bắt đầu giảm nhiệt đến khi kết cấu bị 

phá hoại (DelayT), cường độ vật liệu và độ lệch tâm của lực dọc ảnh hưởng 
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không đáng kể đến DelayT nếu giữ nguyên tỉ số tải trọng sử dụng, thời gian phá 

hoại trễ của kết cấu có thể rất lớn. 

Cũng trong năm 2017, TS. Hoàng Anh Giang thuộc viện KHCN Xây dựng đã có 

một đề tài nghiên cứu “Dầm bê tông cốt thép chịu tác động của lửa - Lựa chọn phần 

tử cho mô hình nhiệt học trong ANSYS”. Tác giả đã tiến hành thí nghiệm và vẽ các 

biểu đồ phân bố nhiệt độ trên tiết diện dầm bê tông cốt thép được xác định qua thử 

nghiệm đốt và qua phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn với hai cách áp dụng 

tác động của nhiệt khác nhau lên mô hình dầm giống hệt như nguyên mẫu. Mẫu được 

thử nghiệm đốt là một khung bê tông cốt thép toàn khối với cấu kiện dầm có chiều 

dài là 2,9 m và kích thước tiết diện (b×h) là 200 mm × 350 mm, còn cấu kiện cột có 

tiết diện (b×h) 200 × 250 mm2 và chiều dài là 2,9m. Cường độ chịu nén mẫu lập 

phương tiêu chuẩn của bê tông ở 28 ngày tuổi là 35 MPa. Các thông số được ghi nhận 

trong quá trình thử nghiệm bao gồm: nhiệt độ môi trường lò thử nghiệm, nhiệt độ tại 

vùng không gian lò gần với một số tiết diện đặc trưng, phân bố nhiệt độ trên các tiết 

diện dầm và cột, các biểu hiện làm việc tổng thể khác của kết cấu khung (sự xuất hiện 

và phát triển của các vết nứt, diễn biến độ võng của dầm, chuyển dịch của nút đầu 

cột,…). Mô hình được phân tích theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm 

ANSYS. Tác động của nhiệt được lấy theo đường nhiệt độ - thời gian thực tế. Ghi 

nhận được trong quá trình thử nghiệm bởi đầu đo nhiệt dạng tấm. Tác động của nhiệt 

vào mô hình được thực hiện theo hai cách: truyền qua bề mặt hiệu ứng nhiệt và truyền 

trực tiếp vào nút. Quá trình phân tích về nhiệt độ được thực hiện theo cách có thay 

đổi các tính chất vật liệu theo nhiệt độ. Trong đó, các tính chất vật lý (khối lượng 

riêng, hệ số dẫn nhiệt, nhiệt dung riêng) của bê tông và của thép thay đổi theo mức 

nhiệt độ. Các kết quả phân tích được trích xuất và trình bày dưới dạng biểu đồ phân 

bố nhiệt trên toàn tiết diện và trị số nhiệt độ của các thớ khác nhau theo chiều cao và 

tại giữa bề rộng của tiết diện, chính là vị trí tương ứng có đặt các cụm đầu đo nhiệt 

độ trong cấu kiện dầm của mẫu được thử nghiệm. Một số nhận xét được rút ra như 

sau: cả hai mô hình phân tích đều cho ra kết quả phù hợp với xu hướng thực tế về 

thay đổi nhiệt độ của từng điểm đo cũng như thay đổi nhiệt độ theo chiều cao tiết diện 
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tại những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, chênh lệch kết quả giữa hai mô hình là 

khá lớn, có khi lên đến hơn 300oC. So sánh với các số liệu thử nghiệm thực tế, cho 

thấy các kết quả phân tích bằng mô hình áp dụng nhiệt độ trực tiếp vào nút sai khác 

ít hơn so với các kết quả phân tích bằng mô hình sử dụng phần tử bề mặt SURF152. 

Với cùng một tác động theo đường nhiệt độ - thời gian thực tế, mô hình áp dụng cách 

tác động nhiệt qua phần tử hiệu ứng bề mặt SURF152 cho ra kết quả thấp hơn so với 

mô hình áp dụng nhiệt độ trực tiếp vào các nút. Tại cùng một điểm khảo sát hoặc trên 

cùng một tiết diện, sự khác nhau này càng lớn khi mức nhiệt độ tác động càng tăng. 

Từ đó có thể kết luận rằng các kết quả nghiên cứu so sánh trình bày trong bài viết 

chứng tỏ rằng có thể áp dụng APDL 18.1 trong bài toán phân tích dầm bê tông cốt 

thép chịu tác động của lửa theo mô hình 3D có xét đến sự làm việc đồng thời của cả 

bê tông và cốt thép. Khả năng này cho phép áp dụng APDL 18.1 để phân tích các bài 

toán đòi hỏi phải xem xét sự làm việc chịu lực và chịu lửa trong không gian 3 chiều 

của các cấu kiện kết cấu. 

TS. Hoàng Anh Giang trước đó cũng có bài nghiên cứu với tiêu đề “Xác định giới 

hạn khả năng chịu lửa của cấu kiện chịu lực cơ bản bằng bê tông cốt thép” được Nhà 

xuất bản Xây dựng đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng (số 1/2000). 

Tháng 5 năm 2019, nhóm nghiên cứu Nguyễn Tuấn Trung, Dương Văn Hai, Phạm 

Mai Phương thuộc Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây 

dựng công bố nghiên cứu “Đánh giá khả năng chịu lửa của sàn bê tông cốt thép bằng 

các phương pháp đơn giản theo tiêu chuẩn EN 1992-1-2” trên Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Xây dựng. Bài báo này trình bày các nguyên tắc thiết kế chung và các phương 

pháp tính toán đơn giản cho cấu kiện sàn bê tông cốt thép, được quy định trong tiêu 

chuẩn châu Âu EN 1992 về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép trong điều kiện cháy. 

Quy trình tính toán được trình bày cụ thể và minh họa thông qua ví dụ tính toán theo 

ba phương pháp bao gồm: Tra bảng, đường đẳng nhiệt và phương pháp phân lớp. Kết 

luận rút ra là: Khi chiều dày lớp bê tông bảo vệ tăng lên thì khả năng chịu lửa cũng 

tăng lên theo dạng phi tuyến. Tuy nhiên, đến một giá trị nào đó của lớp bê tông bảo 

vệ thì khả năng kháng cháy lại giảm dần do chiều cao làm việc giảm. dẫn đến việc 
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chọn lớp bê tông bảo vệ cho sàn là khá quan trọng để cân đối giữa khả năng chịu lực 

ở nhiệt độ thường và khả năng kháng cháy. Một kết luận nữa được rút ra là với cùng 

một lớp bê tông bảo vệ, khi tăng hàm lượng cốt thép dọc thì mô men kháng cháy của 

sàn tăng nhanh. Mức độ tăng mô men kháng cháy sẽ tùy thuộc vào chiều dày của lớp 

bê tông bảo vệ. Khi thời gian cháy tăng lên thì khả năng kháng cháy của sàn cũng 

giảm đi. Nếu vẽ giá trị mô men ngoại lực và khả năng chịu lực trên cùng một biểu đồ 

thì dễ dàng xác định được khả năng chịu lực khi cháy của sàn bê tông cốt thép. 

Cũng trong năm 2019, vào tháng 9, Nguyễn Trường Thắng và Nguyễn Tuấn Trung 

thuộc Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng tiếp tục 

công bố một nghiên cứu mới: “Khảo sát sự suy giảm khả năng kháng uốn khi cháy 

của dầm bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn châu Âu”. Bài báo này giới thiệu các nguyên 

tắc chung và sử dụng một số phương pháp tính toán được quy định trong tiêu chuẩn 

châu Âu EN 1992 về thiết kế kháng cháy cho kết cấu bê tông cốt thép và được áp 

dụng để xác định hệ số suy giảm khả năng kháng uốn (KNKU) của dầm BTCT khi 

chịu tác động của đường gia nhiệt tiêu chuẩn ISO 834. Bài viết sử dụng các ví dụ 

thực hành để thể hiện các tính chất cơ lý của vật liệu bê tông và cốt thép ở nhiệt độ 

cao bằng phương pháp tra bảng và phương pháp đường đẳng nhiệt 500◦C (thuộc các 

phương pháp đơn giản hóa). Kết quả khảo sát đã thể hiện một cách tường minh rằng 

hệ số suy giảm KNKU của dầm BTCT ở nhiệt độ cao tỷ lệ thuận với kích thước tiết 

diện và khoảng cách từ mặt ngoài tới trọng tâm cốt thép dọc (khoảng cách trục), 

nhưng không bị ảnh hưởng đáng kể bởi cường độ chịu nén của bê tông. 

2.3. Nhận xét 

Ở Việt Nam, mặc dù hỏa hoạn xảy ra với tần suất khá cao, gây thiệt hại rất nghiêm 

trọng nhưng các nghiên cứu về khả năng chịu lửa của các cấu kiện lại khá ít, chỉ có 

một số công bố liên quan đến công trình trong điều kiện cháy và số ít luận văn thạc 

sỹ, tiến sỹ nghiên cứu về cấu kiện chịu lửa kể từ năm 2000. Vì vậy, việc đẩy mạnh 

các nghiên cứu trong lĩnh vực này là công việc cần thiết. Thông qua đề tài này, học 

viên có mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, có đóng góp cho lĩnh vực phòng chống hỏa 

hoạn trong xây dựng.  
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CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Nguyên tắc thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép chịu lửa theo EN 1992 

3.1.1. Các phương pháp tính toán 

Trong tiêu chuẩn EN 1992, có ba phương pháp tính toán kết cấu chịu lửa được 

trình bày gồm phương pháp tra bảng, phương pháp đơn giản và phương pháp nâng 

cao. Khái niệm và phạm vi áp dụng của từng phương pháp được trình bày chi tiết 

trong Bảng 3.1.  

Bảng 3.1 – Các phương pháp thiết kế kết cấu chịu lửa 

 
Phương pháp  

tra bảng 

Các phương pháp 

tính đơn giản 

Phương pháp  

nâng cao 

Phân tích riêng lẻ 

các cấu kiện  

Nêu số liệu áp 

dụng cho đường 

gia nhiệt tiêu 

chuẩn 

Nêu số liệu phân 

bố nhiệt độ cho 

đường gia nhiệt 

tiêu chuẩn 

Đưa ra  

các nguyên tắc 

Phân tích một 

phần kết cấu 
Không đề cập 

Nêu số liệu phân 

bố nhiệt độ cho 

đường gia nhiệt 

tiêu chuẩn 

Đưa ra  

các nguyên tắc 

Phân tích tổng thể 

toàn bộ hệ kết cấu 
Không đề cập Không đề cập 

Đưa ra  

các nguyên tắc 

Các phương pháp trên được chia thành hai nhóm chính, đó là thiết kế theo các 

nguyên tắc định trước (phương pháp tra bảng và phương pháp tính toán đơn giản), và 

thiết kế theo tính năng kết cấu (phương pháp nâng cao).  

Phương pháp thiết kế theo nguyên tắc định trước là xác định khả năng chịu lực của 

cấu kiện dựa trên các ứng xử nhiệt và ứng xử cơ học của vật liệu và kết cấu khi chịu 

tác động của một đường gia nhiệt cho trước, thường là đường gia nhiệt tiêu chuẩn. 

Còn trong phương pháp thiết kế theo tính năng kết cấu, khả năng chịu lực của kết cấu 

được xác định theo các mô hình tính toán khi chịu tác động của một đường gia nhiệt 

bất kỳ. 
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3.1.2. Đường gia nhiệt tiêu chuẩn 

Đường gia nhiệt tiêu chuẩn, hay còn gọi là đường cong ISO-834, là đường biểu 

diễn sự tăng tiến nhiệt độ theo thời gian. Đường gia nhiệt tiêu chuẩn được sử dụng 

rất phổ biến để tính toán khả năng chịu lửa của kết cấu. 

Công thức đường gia nhiệt tiêu chuẩn là: 

 20 345.log(8 1)gT t= + +  (3.1) 

Với t là thời gian (được tính bằng phút) 

3.1.3. Tổ hợp hệ quả của các tác động khi chịu lửa 

Hệ quả của các tác động khi chịu lửa có thể được xác định bằng phương pháp tổ 

hợp trực tiếp hoặc phương pháp tổ hợp gián tiếp.  

Trong phương pháp trực tiếp, tổ hợp tải trọng được xác định bao gồm tĩnh tải tiêu 

chuẩn và hoạt tải tiêu chuẩn nhân với hệ số 2 (hệ số phụ thuộc vào loại công trình 

lấy theo tiêu chuẩn EN 1990). Từ tổ hợp tải trọng này, hệ quả các tác động sẽ được 

xác định dựa theo các phương pháp thông thường của cơ học kết cấu. 

Theo phương pháp gián tiếp, hệ quả của các tác động khi chịu lửa có thể được xác 

định từ hệ quả phân tích kết cấu ở nhiệt độ thường như công thức (3.2). 

 
, , , .d fi t d fi fi dE E E= =  (3.2) 

Trong đó: 

Ed là giá trị thiết kế tương ứng của tác động ở nhiệt độ thường, với quy tắc tổ 

hợp cơ bản của các tác động. 

Ed;fi là giá trị thiết kế tương ứng của tác động trong trường hợp cháy. 

ηfi  là hệ số giảm tải trọng trong trường hợp cháy, xác định bởi công thức (3.3). 

 
,1

,1 ,1

.

. .

k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q




 

+
=

+
 (3.3) 

Với: 

Qk,1 là giá trị tiêu chuẩn của hoạt tải.  

Gk  là giá trị tiêu chuẩn của tĩnh tải.  

γG  là hệ số vượt tải cho tĩnh tải.  

γQ,1 là hệ số vượt tải cho hoạt tải.  
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fi  là hệ số tổ hợp cho các giá trị tải trọng thường xuyên hoặc tải trọng gần 

như thường xuyên được lấy bằng 1;1 hoặc 2;1 theo tiêu chuẩn EN 1990. 

3.1.4. Các tiêu chí về khả năng chịu lửa và nguyên tắc kiểm tra theo tiêu chí chịu 

lực 

Khi cấu kiện bị tác động bởi đường gia nhiệt tiêu chuẩn, cấu kiện cần thoả mãn ba 

tiêu chí sau: 

- Tiêu chí về tính toàn vẹn (tiêu chí E): cấu kiện phải đảm bảo không bị vỡ rời;  

- Tiêu chí về khả năng chống cháy (tiêu chí I): cấu kiện phải đảm bảo khả năng 

chống cháy, nghĩa là sự gia tăng nhiệt độ trung bình ở mặt cấu kiện không bị 

cháy không vượt quá 140oK, đồng thời sự gia tăng nhiệt độ lớn nhất ở mặt này 

không vượt quá 180oK;  

- Tiêu chí về khả năng chịu lực (tiêu chí R): cấu kiện phải đảm bảo khả năng chịu 

lực trong quá trình bị cháy. Các tiêu chí kết hợp có thể được ký hiệu là REI30, 

REI60... 

Một số thời gian chịu lửa thường được sử dụng cho kết cấu BTCT là REI60, REI90, 

REI120, REI150, REI180 và REI240. 

Đối với kết cấu chịu lực thì tiêu chí R là quan trọng nhất. Trong một khoảng thời 

gian xác định, dưới tác động của đường gia nhiệt tiêu chuẩn ISO 834, khả năng chịu 

lửa theo tiêu chí R cần được kiểm tra theo điều kiện sau: 

 
; ; ;. .d fi fi d d t fi fi dE E R k R=  =  (3.4) 

Trong đó  

Ed;fi  là giá trị thiết kế của tác động trong điều kiện nhiệt độ cao theo EN 1992, 

có kể đến ảnh hưởng của biến dạng nhiệt;  

Rd;t;fi là khả năng chịu lực thiết kế tương ứng trong điều kiện nhiệt độ cao. 

3.1.5. Sự suy giảm tính năng chịu lực của vật liệu ở nhiệt độ cao 

Để thiết kế kết cấu BTCT chịu lửa, các thông số quan trọng nhất là quan hệ ứng 

suất - biến dạng, độ suy giảm cường độ của bê tông và cốt thép. Các thông số này 

được quy định trong EN 1992 và được biểu diễn trên Hình 3.1 và Hình 3.2. 
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(a) Quan hệ ứng suất - biến dạng của bê tông (b) Suy giảm cường độ của bê tông 

Hình  3.1 – Đặc trưng cơ lý của bê tông ở nhiệt độ cao 

(Nguồn: Nguyễn Tuấn Trung và cộng sự, 2019) 

Khi nhiệt độ tăng cao, cả cường độ và mô đun đàn hồi của bê tông và cốt thép đều 

suy giảm, nhưng biến dạng tương ứng với ứng suất lớn nhất, cũng như biến dạng cực 

hạn của bê tông lại tăng dần cùng với nhiệt độ, nghĩa là bê tông trở nên mềm hơn. 

Giá trị của các hệ số suy giảm cường độ theo nhiệt độ cho bê tông cốt liệu gốc silic 

và gốc đá vôi cũng như cho cốt thép cán nóng và kéo nguội được thể hiện trên Hình 

3.1(b) và 3.2(b) 

    

(a) Quan hệ ứng suất - biến dạng của cốt thép (b) Suy giảm cường độ của cốt thép 

Hình  3.2 – Đặc trưng cơ lý của cốt thép ở nhiệt độ cao 

(Nguồn: Nguyễn Tuấn Trung và cộng sự, 2019) 

3.1.6. Sự phân bố nhiệt độ trong dầm BTCT 

Khi cấu kiện dầm BTCT được gia nhiệt từ bên ngoài theo đường cong tiêu chuẩn 

ISO 834, sự truyền nhiệt giữa môi trường ngoài với cấu kiện BTCT diễn ra thông qua 
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các hiện tượng đối lưu (định luật Newton) và bức xạ nhiệt (định luật Stephan-

Boltzman).  

Tiêu chuẩn EN 1992 sử dụng hệ số bức xạ nhiệt µf = 1,0 và hệ số truyền nhiệt đối 

lưu c = 25 W/m2K.  

Giả thiết bỏ qua sự ảnh hưởng của cốt thép và nhiệt độ tại vị trí cốt thép được lấy 

bằng nhiệt độ của bê tông xung quanh nó. Như vậy, tại một thời điểm nhất định kể từ 

khi bắt đầu bị gia nhiệt, nhiệt độ tại các điểm bên trong tiết diện dầm là khác nhau và 

tăng dần từ bên trong ra phía ngoài, các điểm có nhiệt độ bằng nhau tạo nên nhiều họ 

đường đẳng nhiệt khép kín trong tiết diện. 

Phụ lục A của Tiêu chuẩn EN 1992 cung cấp thông tin về sự phân bố nhiệt độ trên 

một số dầm BTCT tiết diện chữ nhật tại một số thời điểm nhất định của đám cháy là 

30, 60, 90, 120, 180 và 240 phút (ký hiệu là R30, R60, R90, R120, R180 và R240).  

Hình 3.3 minh họa các đường đẳng nhiệt do EN 1992 cung cấp trên 1/4 tiết diện 

của dầm có b × h = 300 × 600 mm tại các thời điểm R60, R90 và R120 

      

 R30 R60 R90 

Hình  3.3 – Phân bố nhiệt độ trên 1/4 tiết diện dầm  

(Hình A.7 và A.8 tiêu chuẩn EN 1992) 

3.1.7. Phương pháp tra bảng tính toán dầm BTCT ở nhiệt độ cao 

Phương pháp tra bảng cho tính toán dầm đơn giản và dầm liên tục được quy định 

tương ứng trong các Bảng 5.5 và 5.6 của EN 1992, trong đó cung cấp giá trị tối thiểu 

của bề rộng dầm (bmin), cùng với giá trị tối thiểu của khoảng cách tính từ mặt dưới và 



19 

 

 

hai mặt bên của dầm tới trọng tâm của các thanh cốt thép dọc chịu lực gần nhất (gọi 

tắt là khoảng cách trục a), để đảm bảo khả năng kháng cháy từ R30 tới R240.  

Bảng 3.2 – Kích thước tối thiểu của dầm BTCT một nhịp 

Khả 

năng 

kháng 

cháy 

Kích thước tối thiểu (mm) 

Tổ hợp có thể của khoảng cách trung 

bình từ mặt ngoài tới trọng tâm cốt 

thép a và bề rộng dầm bmin 

Bề rộng dầm bw 

Lớp 

WA 

Lớp 

WB 

Lớp 

WC 

R30 
bmin  80 120 160 200 

80 80 80 
a 25 20 15* 15* 

R60 
bmin 120 160 200 300 

100 80 100 
a 40 35 30 25 

R90 
bmin 150 200 300 400 

110 100 100 
a 55 45 40 35 

R120 
bmin 200 240 300 500 

130 120 120 
a 65 60 55 50 

R180 
bmin 240 300 400 600 

150 150 140 
a 80 70 65 60 

R240 
bmin 280 350 500 700 

170 170 160 
a 90 80 75 70 

(Bảng 5.5 tiêu chuẩn EN 1992) 

Bảng 3.3 – Kích thước tối thiểu của dầm BTCT nhiều nhịp liên tục 

Khả 

năng 

kháng 

cháy 

Kích thước tối thiểu (mm) 

Tổ hợp có thể của khoảng cách trung 

bình từ mặt ngoài tới trọng tâm cốt 

thép a và bề rộng dầm bmin 

Bề rộng dầm bw 

Lớp 

WA 

Lớp 

WB 

Lớp 

WC 

R30 
bmin  80 160   

80 80 80 
a 15* 12*   

R60 
bmin 120 200   

100 80 100 
a 25 12*   

R90 
bmin 150 250   

110 100 100 
a 35 25   

R120 
bmin 200 300 450 500 

130 120 120 
a 45 35 35 30 

R180 
bmin 240 400 550 600 

150 150 140 
a 60 50 50 40 

R240 
bmin 280 500 650 700 

170 170 160 a 75 60 60 50 

(Bảng 5.6 tiêu chuẩn EN 1992) 
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Bảng 3.2 cũng có thể được sử dụng cho dầm liên tục có sự phân phối lại moment 

lớn hơn 15%, nhưng với điều kiện dầm phải có khả năng năng xoay tại gối tựa trong 

điều kiện nhiệt độ cao. 

Số liệu trong các bảng trên chỉ có hiệu lực nếu:  

- Các yêu cầu cấu tạo được thỏa mãn. 

- Sự phân phối lại moment uốn thiết kế tại nhiệt độ thường trong dầm liên tục 

không vượt quá 15%, nếu không dầm phải được coi là dầm đơn giản. 

3.1.8. Phương pháp đường đẳng nhiệt 500◦C tính toán dầm BTCT ở nhiệt độ cao 

Có thể thấy rằng phương pháp tra bảng là định tính và không định lượng chính xác 

được hệ số suy giảm khả năng kháng uốn của dầm tại một thời điểm cụ thể. Tuy 

nhiên, ta có thể khắc phục điều này bằng phương pháp đường đẳng nhiệt 500oC. 

Phương pháp đường đẳng nhiệt 500oC được áp dụng cho cấu kiện BTCT chịu tác 

động của đường gia nhiệt tiêu chuẩn ISO-834. Với các tác động nhiệt khác theo thời 

gian, cần tiến hành các phép phân tích cụ thể liên quan tới cường độ bê tông thay đổi 

theo nhiệt độ và thời gian.  

Phương pháp này xem xét một hệ số suy giảm chung cho các kích thước của tiết 

diện đối với một khu vực bị hư hại do nhiệt ở gần bề mặt bê tông. Độ dày của lớp bê 

tông bị hư hại được lấy bằng độ sâu trung bình của đường đẳng nhiệt 500oC trong 

vùng nén của tiết diện cấu kiện. Những phần bê tông có nhiệt độ trên 500oC bị coi là 

đã bị hư hại và không có khả năng chịu tải, trong khi những phần bê tông còn lại ở 

phía bên trong của tiết diện có nhiệt độ thấp hơn vẫn có được những giá trị nhất định 

về cường độ và module đàn hồi. 

Trong phương pháp đường đẳng nhiệt 500oC, bê tông vùng nén trong phạm vi bên 

trong đường 500oC được giả thiết là có cường độ không đổi ở 20oC, chỉ có chiều cao 

vùng nén là bị thay đổi để cân bằng với lực kéo trong cốt thép ở nhiệt độ cao. Hình 

3.4 cho thấy khi chịu tác động nhiệt từ hai mặt bên và mặt đáy tiết diện, do có vùng 

nén nằm phía trên (ở khu vực nguội hơn của tiết diện), dầm chịu mô men dương sẽ 

làm việc gần với giả thiết trên hơn so với dầm chịu mô men âm (vùng nén nằm phía 

dưới). 
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 (a) Vùng kéo bị gia nhiệt (b) Vùng nén bị gia nhiệt 

Hình  3.4 – Tiết diện ngang suy giảm của dầm BTCT 

(Nguồn: Nguyễn Trường Thắng và Nguyễn Tuấn Trung, 2019) 

3.2. Tổng quan về OpenSees 

OpenSees (Open System for Earthquake Engineering Simulation) là một phần 

mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Francis McKenna, thuộc Đại học Berkeley 

(California – Hoa Kỳ) vào năm 1997. Phần mềm này được viết ra nhằm cung cấp ứng 

dụng chuyên về mô phỏng số về kết cấu – kỹ thuật trong lĩnh vực chống động đất.  

Trước khi phần mềm này ra đời, hầu hết các nghiên cứu về mô phỏng trong ngành 

kỹ thuật chống động đất đều rất khó có thể truyền lại cho những nghiên cứu tiếp theo 

vì các mã chương trình chỉ được sử dụng trong phạm vi nội bộ của một nhóm nghiên 

cứu. Những người thuộc các nhóm nghiên cứu khác muốn sử dụng các kết quả nghiên 

cứu số đã có để phục vụ cho nghiên cứu của mình thì cần phải tự mình lập trình lại 

các nghiên cứu đã có. Việc này khiến những người nghiên cứu mới tiêu tốn rất nhiều 

thời gian và gặp khó trong việc tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu của mình.  

Nhận thấy được sự cần thiết phải có một giải pháp cho vấn đề này, McKenna đã 

phát triển một phần mềm mã nguồn mở mà tất cả những người làm nghiên cứu về mô 

phỏng và thiết kế chống động đất đều có thể sử dụng và đóng góp kết quả nghiên cứu 

của mình vào đó. Đây chính là lý do phần mềm OpenSees ra đời.  



22 

 

 

Cho đến nay, phần mềm này đã phát triển rất mạnh với thư viện vật liệu rất phong 

phú. OpenSees có thể thực hiện được gần như tất cả các loại phân tích tĩnh, động, 

tuyến tính, phi tuyến đáp ứng được mọi nhu cầu phân tích của các nhà nghiên cứu. 

Trong luận văn này, ta sẽ sử dụng khả năng phân tích phi tuyến bằng phương pháp 

chia thớ theo mô hình vật liệu dẻo lý tưởng của Opessees để khảo sát khả năng chịu 

uốn của một dầm bê tông cốt thép chịu tải trọng có dạng hình tam giác, sử dụng lý 

thuyết mô hình vật liệu đàn hồi – dẻo lý tưởng và phân tích ứng xủa của tiết diện bằng 

phương pháp chia thớ. 

3.2.1. Mô hình vật liệu đàn hồi – dẻo lý tưởng 

Mô hình vật liệu đàn hồi – dẻo lý tưởng là mô hình mà khi tác dụng lên vật liệu 

đàn hồi – dẻo lý tưởng một ứng suất đủ bé thì vật liệu sẽ làm việc đàn hồi. Sự làm 

việc đàn hồi này được duy trì một khi biến dạng bé hơn một giá trị xác định, gọi là 

biến dạng chảy. Trong giới hạn đàn hồi thì quan hệ ứng suất – biến dạng tuân theo 

định luật Hooke. Khi biến dạng đạt đến một giá trị (gọi là biến dạng chảy dẻo) thì 

biến dạng trở thành biến dạng không hồi phục, và ứng suất sẽ không tăng thêm. Sau 

khi vật liệu chảy dẻo, nếu ta giảm biến dạng thì vật liệu sẽ trở về trạng thái làm việc 

đàn hồi với module đàn hồi bằng với module đàn hồi ban đầu. Tuy nhiên, khi ứng 

suất giảm về 0 thì vẫn còn một lượng biến dạng không hồi phục, gọi là biến dạng dư. 

3.2.2. Vật liệu bê tông 

OpenSees sử dụng mô hình vật liệu bê tông Kent – Park – Scott, một loại trong số 

khá nhiều mô hình vật liệu bê tông hiện có trên thế giới. Đây là mô hình được đề xuất 

bởi Kent & Park vào năm 1971 sau đó được phát triển bởi Scott & cộng sự vào năm 

1982 và đang được sử dụng khá rộng rãi trong nghiên cứu và ứng dụng. Mô hình này 

đủ phức tạp để mô tả các đặc điểm ứng xử cơ bản của bê tông nhưng lại khá đơn giản 

về mặt toán học, có thể xác định trạng thái của vật liệu một cách nhanh chóng. 

3.2.3. Phân tích ứng của của tiết diện bằng phương pháp chia thớ 

Việc sử dụng phương pháp giải tích để phân tích ứng xử của tiết diện thường được 

dùng cho những tiết diện có hình dạng đơn giản, ứng xử của vật liệu và lịch sử độ 

cong đơn giản. Vì vậy, áp dụng phương pháp giải tích vào thực tế là rất khó khăn, và 
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cũng khá thiếu chính xác. Để giải quyết bài toán thực tế, đồng thời tận dụng sức mạnh 

tính toán của những chiếc máy tính hiện đại, người ta thường phận tích tiết diện theo 

phương pháp chia thớ. 

Trong phương pháp chia thớ, người ta phân chia tiết diện thành các miền rời rạc. 

Hình dạng, diện tích mỗi miền có thể khác nhau, thậm chí vật liệu của mỗi miền cũng 

có thể khác nhau. Khi đó, tiết diện được xem là sự kết nối của các miền thành một 

thể thống nhất. Mỗi miền như vậy được xem là một thớ (fiber) dọc trục của phần tử 

trong một đoạn có chiều dài đơn vị rất nhỏ. Tiết diện bao gồm các thớ như vậy gọi là 

tiết diện dạng thớ (fiber section). 

Phương pháp chia thớ này có thể xem là phương pháp phần tử hữu hạn nhưng áp 

dụng cho tiết diện. Vì vậy, phương pháp chia thớ cũng có tính chất, ưu điểm tương 

tự như phương pháp phần tử hữu hạn như: 

- Các miền được chia càng nhỏ thì kết quả càng chính xác. 

- Có thể áp dụng cho mọi hình dạng tiết diện khác nhau. 

- Vật liệu trong mỗi miền là riêng biệt, vì vậy phương pháp này rất phù hợp cho 

phân tích tiết diện composite. 
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CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH SỐ 

4.1. Số liệu đầu vào 

4.1.1. Môi trường 

Quá trình cháy là quá trình hoá lý phức tạp, trong đó xảy ra các phản ứng hoá học 

toả nhiệt và phát sáng. Nhiệt lượng tỏa ra trong một đám cháy là rất lớn. Trong luận 

văn này, ta giả định nhiệt độ môi trường quanh cấu kiện được ở mức 1300oC   

1573,15oK. Mốc nhiệt độ này được chọn để có được sự phân bố nhiệt độ trong tiết 

diện giống với mô hình tham khảo trong Phụ lục A của Tiêu chuẩn EN 1992. 

Sự gia tăng nhiệt độ trong cấu kiện theo thời gian được lấy theo đường gia nhiệt 

tiêu chuẩn ISO 834. 

4.1.2. Chi tiết cấu kiện 

Sử dụng dầm bê tông cốt thép một nhịp hai đầu ngàm có cấu tạo như sau: 

Tiết diện: b × h = 300×600 (mm2) 

Chiều dày lớp bảo vệ: abv = 55 mm 

Chiều dày lớp vữa chống cháy: av = 20 mm 

Chiều dài của dầm: L = 7 m 

4.1.3. Vật liệu 

• Thép 

Vật liệu thép mác C45 có các thông số sau: 

Cường độ chảy dẻo: fy  = 3,6 × 105 kPa 

Module đàn hồi: Es  = 2,1 × 108
 kPa 

• Bê tông 

Vật liệu bê tông B25, tương đương C20/25, có các thông số sau: 

Cường độ chịu nén trung bình: fcm  = 2,8 × 104 kPa 

Biến dạng khi đạt trạng thái chảy dẻo: c1  = 2,0 × 10-3
 m 

Cường độ chịu nén tới hạn: fcu  = 0,61 × fpc kPa 

Biến dạng khi cường độ chịu nén đạt cực hạn: cu1 = 3,5 × 10-3
 m 
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4.2. Phân tích quá trình truyền nhiệt trong dầm bằng phần mềm COMSOL 

COMSOL (tên đầy đủ là COMSOL Multiphysics) là công cụ mô phỏng 3D đa 

năng, dựa trên các phương pháp số tiên tiến, để mô hình hóa và mô phỏng các vấn đề 

dựa trên vật lý. Phần mềm này cho phép mô phỏng cho các ứng dụng điện, nhiệt học, 

cơ học, hóa học và dòng chất lỏng. Trong luận văn này, ta sử dụng COMSOL để mô 

hình đầy đủ sự truyền nhiệt và xác định sự phân bố nhiệt độ trong mặt cắt dầm BTCT 

trong khoảng thời gian 180p. Kết quả phân tích nhiệt độ bên trong cấu kiện được ghi 

nhận sau mỗi 30 phút, tại các mốc thời gian 30p, 60p, 90p, 120p, 150p, 180p. 

4.2.1. Mô hình dầm chịu lửa 

a. Mô hình tiết diện 

Các thông số của vật liệu bê tông: 

Khối lượng riêng:  D  = 2300  kg/m3 

Hệ số truyền nhiệt: kiso  = 1,8  W/(m.K) 

Nhiệt dung: Cp  = 880  J/(kg.K) 

Hệ số giãn nở nhiệt: iso  = 10-6  1/K 

Young’s modulus: E  = 2,5×1010 Pa 

Hệ số Poisson :   = 0,2 

 

Hình  4.1 – Thông số vật liệu của tiết diện bê tông 
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Sử dụng loại vữa chống cháy có tên: Fire proofing mortar MERMICRETE 550. 

Cung cấp bởi Công ty cổ phần vật liệu xây dựng tính năng cao.  

(Nguồn: http://himat.vn/18/5/vua-va-be-tong-chong-chay.html) 

Các thông số của lớp vữa chống cháy: 

Chiều dày:  20 mm 

Khối lượng riêng:  D  = 550  kg/m3 

Hệ số truyền nhiệt: kiso  = 0,15  W/(m.K) 

Nhiệt dung: Cp  = 850  J/(kg.K) 

Hệ số giãn nở nhiệt: iso  = 4,5×10-6  (1/K) 

 

Hình  4.2 – Thông số vật liệu của lớp vữa chống cháy 

b. Mô hình nguồn nhiệt 

Khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa thông thường có xu hướng cháy từ dưới lên trên. Vì 

vậy, nguồn nhiệt được giả định xung quanh mặt đáy và 2 mặt bên của dầm. Cấu kiện 

hấp thụ nhiệt tại 3 mặt này. Mặt trên dầm xem như không hấp thu hay tỏa nhiệt. 

Hệ số truyền nhiệt đối lưu được lấy theo tiêu chuẩn EN 1991-1-2 với c = 25 

W/m2K.  
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Hình  4.3 – Thông số truyền nhiệt trong cấu kiện 

4.2.2. Kết quả phân tích nhiệt độ 

a. Trường hợp không có lớp vữa chống cháy 

    

 t = 30p t = 60p 

Hình  4.4 – Đường đẳng nhiệt trong mặt cắt dầm tại t = 30p và t = 60p 
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 t = 90p  t = 120p 

Hình  4.5 – Đường đẳng nhiệt trong mặt cắt dầm tại t = 90p và t = 120p 

    

 t = 150p t = 180p 

Hình  4.6 – Đường đẳng nhiệt trong mặt cắt dầm tại t = 150p và t = 180p 
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Nhìn vào Hình 4.7, ta có thể thấy được 

sự tương đồng giữa kết quả mô phỏng 

truyền nhiệt bằng COMSOL và đường 

đẳng nhiệt tham khảo trong tiêu chuẩn 

EN 1992. Do vậy, ta có thể thấy mô 

phỏng bằng COMSOL cho kết quả khá 

chính xác, có thể được sử dụng để tính 

toán trong luận văn. 

 

 

Hình  4.7 – Sự tương đồng giữa đường đẳng nhiệt do phân tích bằng COMSOL 

và đường đẳng nhiệt trong EN 1992 

b. Trường hợp có lớp vữa chống cháy 

    

 t = 30p t = 60p 

Hình  4.8 – Đường đẳng nhiệt trong mặt cắt dầm tại t = 30p và t = 60p 



30 

 

 

    

 t = 90p  t = 120p 

Hình  4.9 – Đường đẳng nhiệt trong mặt cắt dầm tại t = 90p và t = 120p 

    

 t = 150p t = 180p 

Hình  4.10 – Đường đẳng nhiệt trong mặt cắt dầm tại t = 150p và t = 180p 
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4.3. Các đặc trưng cơ lý của vật liệu ở nhiệt độ cao 

4.3.1. Vật liệu bê tông 

a. Sự suy giảm cường độ bê tông 

Khi nhiệt độ càng tăng thì cường độ của bê tông càng giảm. Trong tiêu chuẩn EN 

1992, tỷ lệ giữa cường độ bê tông ở nhiệt độ T so với cường độ bê tông ở nhiệt độ 

bình thường được gọi là hệ số kc. Hệ số suy giảm cường độ của bê tông kc được lấy 

theo Hình 4.1 trong tiêu chuẩn EN 1992, đường cong số 1 (bê tông cốt liệu silicat) 

 

 

 

Hình  4.11 – Hệ số suy giảm cường 

độ bê tông kc 

(Hình 4.1 tiêu chuẩn EN 1992) 

 

 

 

 

b. Cường độ của bê tông 

Bê tông B25 (tương đương C20/25), có cường độ ở nhiệt độ thường:  

fc = fcm = 2,8 × 104 Pa. 

Cường độ của bê tông ở nhiệt độ cao được xác định bằng công thức: 

 
( )c t c cf f k=   (4.1) 

Với kc là hệ số suy giảm cường độ bê tông, được tra trong tiêu chuẩn EN 1992 - 

Hình 4.1 hoặc Bảng 3.1 – cột 2. 

c. Biến dạng chảy dẻo của bê tông 

Dựa vào Bảng 3.1 trong tiêu chuẩn EN 1992, các thông số về biến dạng của bê 

tông ở các mốc nhiệt độ, ta có được Bảng 4.1. 
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Bảng 4.1 – Các hệ số suy giảm ứng suất – biến dạng của bê tông theo nhiệt độ 

Nhiệt độ 

bê tông 

(oC) 

Cốt liệu silicat Cốt liệu canxi 

kc 1c  1cu  kc 1c  1cu  

20 1,00 0,0025 0,0200 1,00 0,0025 0,0200 

100 1,00 0,0040 0,0225 1,00 0,0040 0,0225 

200 0,95 0,0055 0,0250 0,97 0,0055 0,0250 

300 0,85 0,0070 0,0275 0,91 0,0070 0,0275 

400 0,75 0,0100 0,0300 0,85 0,0100 0,0300 

500 0,60 0,0150 0,0325 0,74 0,0150 0,0325 

600 0,45 0,0250 0,0350 0,60 0,0250 0,0350 

700 0,30 0,0250 0,0375 0,43 0,0250 0,0375 

800 0,15 0,0250 0,0400 0,27 0,0250 0,0400 

900 0,08 0,0250 0,0425 0,15 0,0250 0,0425 

1000 0,04 0,0250 0,0450 0,06 0,0250 0,0450 

1100 0,01 0,0250 0,0475 0,02 0,0250 0,0475 

1200 0,00 - - 0 -  

d. Cường độ cực hạn của bê tông 

Cường độ cực hạn của bê tông ở nhiệt độ thường được xác định bằng công thức 

 
( )

2.

1 2 .

c

cm

k

f k

  



−
=

+ −
 (4.2) 

Trong đó:
1

o

c





=  

c1 là biến dạng của bê tông tại đỉnh của 

đường cong ứng suất – biến dạng. 

11,05 /cm c cmk E f=   

Hình  4.12 – Đường cong ứng suất – biến dạng 

(Hình 3.2 tiêu chuẩn EN 1992-1-1) 
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Trong trường hợp này, lấy o = cu1 để xác định cường độ cực hạn. 

Với bê tông B25 (tương đương C20/25) thì  = 1,75 và k = 2,25. Thay vào công 

thức ta được  

 0,6087cu c cmf f= =   (4.3) 

Mặc dù phần mềm OpenSees sử dụng mô hình bê tông Kent – Park – Scott, không 

giống hoàn toàn với mô hình bê tông trong EN 1992, nhưng các giá trị ứng suất và 

biến dạng được sử dụng là những giá trị đúng cho cả hai mô hình. 

 

Cường độ cực hạn ở các mức nhiệt độ có thể được lấy gần đúng bằng công thức: 

 
( )cu t cu cf f k=   (4.4) 

Với kc là hệ số suy giảm cường độ bê tông, được tra trong tiêu chuẩn EN 1992, 

Hình 4.1 hoặc Bảng 3.1 – cột 2. 

e. Biến dạng cực hạn của bê tông 

Theo tiêu chuẩn EN 1992, cường độ trong bê tông từ lúc đạt giá trị lớn nhất đến 

lúc bê tông bị phá hủy có thể xem là một đường bậc nhất. Ta có thể suy ra biến dạng 

cực hạn cu của bê tông từ giá trị cường độ cực hạn fcu bằng phương pháp nội suy. 

 

Hình  4.13 – Biểu đồ ứng suất - biến dạng của bê tông ở nhiệt độ cao  
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f. Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của bê tông ở nhiệt độ cao 

Ta có Bảng 4.2 – Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của bê tông ở nhiệt độ cao. 

Bảng 4.2 – Các chỉ tiêu cơ lý của bê tông ở nhiệt độ cao 

Nhiệt độ 

(oC) 

kc fc (kPa) c1 (%) cu (%) fcu (kPa) 

≤ 100 1,000 28000 0,0020 0,0035 17005 

100 1,000 28000 0,0040 0,0112 17005 

150 0,975 27300 0,0048 0,0122 16580 

200 0,950 26600 0,0055 0,0131 16155 

250 0,900 25200 0,0063 0,0141 15305 

300 0,850 23800 0,0070 0,0150 14454 

350 0,800 22400 0,0085 0,0164 13604 

400 0,750 21000 0,0100 0,0178 12754 

450 0,675 18900 0,0125 0,0198 11479 

500 0,600 16800 0,0150 0,0218 10203 

550 0,525 14700 0,0200 0,0254 8928 

600 0,450 12600 0,0250 0,0289 7652 

650 0,375 10500 0,0250 0,0294 6377 

700 0,300 8400 0,0250 0,0299 5102 

750 0,225 6300 0,0250 0,0304 3826 

800 0,150 4200 0,0250 0,0309 2551 

850 0,1125 3150 0,0250 0,0314 1913 

900 0,075 2100 0,0250 0,0318 1275 

950 0,0625 1750 0,0250 0,0323 1063 

1000 0,050 1400 0,0250 0,0328 850 

1050 0,03125 875 0,0250 0,0333 531 
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4.3.2. Vật liệu thép 

a. Cường độ của cốt thép 

Giống như vật liệu bê tông, khi nhiệt độ càng tăng thì cường độ của cốt thép càng 

giảm. Tỷ lệ giữa cường độ cốt thép ở nhiệt độ T so với cường độ cốt thép ở nhiệt độ 

bình thường được gọi là hệ số ks. 

Hệ số suy giảm cường độ của cốt thép được lấy theo Hình 4.2b trang 33 tiêu chuẩn 

EN 1992, đường cong số 2 (thép loại X - cán nóng, chịu kéo và nén với điều kiện 

biến dạng  s < 2%) 

 

Hình  4.14 – Hệ số suy giảm cường độ cốt thép ks 

(Hình 4.2b tiêu chuẩn EN 1992) 

b. Module đàn hồi của thép 

Module đàn hồi của thép theo nhiệt độ được lấy theo mục 3.2.3 trong tiêu chuẩn 

EN 1992.  

Trong trường hợp này, hệ số suy giảm module đàn hồi kEs được lấy từ bảng 3.2b 

trang 24 - tiêu chuẩn EN 1992, áp dụng cho thép loại X. 
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c. Các chỉ tiêu cơ lý của cốt thép ở nhiệt độ cao 

Ta có Bảng 4.3 – Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của cốt thép ở nhiệt độ cao. 

Bảng 4.3 – Các chỉ tiêu cơ lý của cốt thép ở nhiệt độ cao 

Nhiệt độ (oC) ks fy (kPa) kEs Es (kPa) 

≤ 100 1,0000 290000 1,000 210000000 

150 0,9625 279125 0,975 204750000 

200 0,9250 268250 0,950 199500000 

250 0,8875 257375 0,925 194250000 

300 0,8500 246500 0,900 189000000 

350 0,8250 239250 0,825 173250000 

400 0,8000 232000 0,750 157500000 

450 0,7000 203000 0,675 141750000 

500 0,6000 174000 0,600 126000000 

550 0,4625 134125 0,455 95550000 

600 0,3250 94250 0,310 65100000 

650 0,2375 68875 0,220 46200000 

700 0,1500 43500 0,130 27300000 

750 0,1125 32625 0,110 23100000 

800 0,0750 21750 0,090 18900000 

850 0,0625 18125 0,080 16800000 

900 0,0500 14500 0,070 14700000 

950 0,0450 13050 0,055 11550000 

1000 0,0400 11600 0,040 8400000 

1050 0,0325 9425 0,030 6300000 
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4.4. Khả năng chịu moment của tiết diện 

Ở mục này, ta sẽ tiến hành phân tích khả năng chịu moment cực hạn của tiết diện, 

làm tiền đề cho việc phân tích khả năng chịu lực của cấu kiện dầm sẽ được trình bày 

ở mục sau.  

Phần mềm OpenSees có khả năng phân tích, mô phỏng tiết diện theo dạng các thớ 

(fiber). Đây là ưu điểm rất lớn trong việc mô hình tiết diện có sự phân bố nhiệt độ, 

cho phép mô phỏng nhiều loại vật liệu hoặc cùng một vật liệu nhưng có tính chất cơ 

lý khác nhau theo nhiệt độ. 

Tiết diện được phân tích bằng cách chia thành các (fiber) theo các đường đẳng 

nhiệt có nhiệt độ xấp xỉ 100oC, 200oC, 300oC,…,1100oC. 

Khi khai báo các fiber của tiết diện bê tông, các góc tròn của các đường đẳng nhiệt 

có thể được quy về góc vuông và tiết diện được coi xấp xỉ như một hình chữ nhật.  

 

 

Hình  4.15 – Tiết diện bê tông được chia thớ theo nhiệt độ 

Tuy nhiên, nhiệt độ tại các thanh cốt thép vẫn lấy theo các đường cong đẳng nhiệt 

ban đầu (không quy về góc vuông như phần bê tông) để đảm bảo chính xác cường độ 

của cốt thép. 
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Xét hai tiết diện như Hình 4.15: 

 

 (a) Tiết diện 1 (b) Tiết diện 2 

Hình  4.16 – Tiết diện dầm bê tông cốt thép 

Phần mềm OpenSees xác định moment cực hạn của tiết diện bằng cách cho độ 

cong của dầm tăng dần, bắt đầu từ 0. Ứng với từng độ cong, phần mềm sẽ ghi lại giá 

trị moment của tiết diện, đồng thời, cũng ghi lại biến dạng của bê tông và cốt thép. 

Moment chịu tải cực hạn của dầm được định nghĩa theo tiêu chuẩn EN 1992-1-1, 

bằng giá trị lớn nhất của các giá trị sau: 

- Moment lớn nhất trong suốt quá trình tăng độ cong. 

- Giá trị moment khi bê tông đạt biến dạng tới hạn cu (Bảng 3.1 EN 1992-1-1). 

- Giá trị moment khi cốt thép đạt đến biến dạng tới hạn ud (ud lấy bằng 2%). 
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4.4.1. Kết quả phân tích 

4.4.1.1. Trường hợp không có lớp vữa chống cháy 

a. Mối liên hệ giữa Momen và độ cong 

 

Hình  4.17 – Biểu đồ moment – độ cong của tiết diện 1 (không có lớp vữa chống 

cháy) 

 

Hình  4.18 – Biểu đồ moment – độ cong của tiết diện 2 (không có lớp vữa chống 

cháy) 
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b. Sức chịu tải cực hạn của tiết diện 

Sau khi thực hiện phân tích tiết diện, ta xác định được moment cực hạn của tiết 

diện dầm BTCT và độ cong tương ứng. Các giá trị này được thể hiện trong các Bảng 

4.4 và Bảng 4.5: 

Bảng 4.4 – Moment cực hạn theo thời gian của tiết diện 1 (không có lớp vữa 

chống cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0430 227,8 

30 0,0355 218,0 

60 0,0265 200,8 

90 0,0165 173,1 

120 0,0120 148,8 

150 0,0100 117,5 

180 0,0095 81,4 

 

Bảng 4.5 – Moment cực hạn theo thời gian của tiết diện 2 (không có lớp vữa 

chống cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0430 227,8 

30 0,0435 213,7 

60 0,0440 185,9 

90 0,0435 116,3 

120 0,0430 70,1 

150 0,0430 40,5 

180 0,0425 20,7 
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Từ những số liệu đã được phân tích, ta có biểu đồ Hình 4.19 và Hình 4.20. 

 

Hình  4.19 – Moment cực hạn theo thời gian của hai tiết diện (không có lớp vữa 

chống cháy) 

 

Hình  4.20 – Sự suy giảm cường độ theo thời gian của hai tiết diện (không có 

lớp vữa chống cháy) 
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4.4.1.2. Trường hợp có lớp vữa chống cháy  

a. Mối liên hệ giữa Momen và độ cong 

 

Hình  4.21 – Biểu đồ moment – độ cong của tiết diện 1 (có lớp vữa chống cháy) 

 

Hình  4.22 – Biểu đồ moment – độ cong của tiết diện 2 (có lớp vữa chống cháy) 

227,8226,8 224,5

219,2216,8203,9

197,3

0

50

100

150

200

250

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

M
o
m

en
t 

(k
N

m
)

Độ cong (rad/m)

R0 R30 R60 R90 R120 R150 R180

227,8 228,3 223,3

214,4201,4

189,5183,6

0

50

100

150

200

250

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

M
o
m

en
t 

(k
N

m
)

Độ cong (rad/m)

R0 R30 R60 R90 R120 R150 R180



43 

 

 

b. Sức chịu tải cực hạn của tiết diện 

Ta có Bảng 4.6 và Bảng 4.7 thể hiện sức chịu tải cực hạn của dầm BTCT trong 

trường hợp có lớp vữa chống cháy 

Bảng 4.6 – Moment cực hạn theo thời gian của tiết diện 1 (có lớp vữa chống 

cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0430 227,8 

30 0,0435 226,8 

60 0,0440 224,5 

90 0,0405 219,2 

120 0,0360 216,8 

150 0,0345 203,9 

180 0,0310 197,3 

 

Bảng 4.7 – Moment cực hạn theo thời gian của tiết diện 2 (có lớp vữa chống 

cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0430 227,8 

30 0,0435 228,3 

60 0,0435 223,3 

90 0,0435 214,4 

120 0,0435 201,4 

150 0,0440 189,5 

180 0,0440 183,6 
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Từ những số liệu đã được phân tích, ta có hai biểu đồ Hình 4.23 và Hình 4.24: 

 

Hình  4.23 – Moment cực hạn theo thời gian của hai tiết diện (có lớp vữa chống 

cháy) 

 

Hình  4.24 – Sự suy giảm cường độ theo thời gian của hai tiết diện (có lớp vữa 

chống cháy)  
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4.4.2. Nhận xét 

Từ các kết quả phân tích trên đây, ta có thể rút ra một số nhận xét sau: 

- Khả năng lực của tiết diện phụ thuộc rất nhiều vào thời gian chịu nhiệt và vị trí 

của cốt thép chịu lực. 

- Cấu kiện chịu nhiệt càng lâu, cường độ của các vật liệu thành phần càng suy 

giảm nhiều, dẫn đến cường độ của toàn bộ tiết diện cũng suy giảm tương ứng. 

- Cường độ của hai tiết diện có vị trí cốt thép khác nhau cũng có sự khác biệt. 

Tiết diện có cốt thép chịu lực bên trên có cường độ giảm đều theo thời gian, 

đường suy giảm cường độ là một đường thẳng. Trong khi đó, tiết diện có cốt 

thép chịu lực bên dưới suy giảm cường độ rất nhanh theo thời gian cháy, gần 

giống một đường parabol, cường độ tiết diện suy giảm nhanh trong khoảng thời 

gian đầu và giảm chậm dần kể từ phút thứ 120. 

Nguyên nhân của sự khác biệt này là do trạng thái làm việc của cấu kiện. Trong 

cấu kiện dầm, bê tông sẽ chịu ứng suất kéo và cốt thép chịu ứng suất nén. Khi 

thiết kế dầm, ta chủ yếu thiết kế theo trạng thái dẻo, diện tích cốt thép trong dầm 

rất nhỏ so với diện tích bê tông, nên khi xảy ra phá hoại thì cốt thép sẽ bị phá 

hoại trước. Chính vì thế, sự suy giảm cường độ của cốt thép có ảnh hưởng rất 

lớn tới khả năng chịu lực của tiết diện. Trong trường hợp cốt thép nằm phía 

dưới, nhiệt độ trong cốt thép sẽ tăng nhanh hơn so với khi cốt thép nằm trên rất 

nhiều, dẫn tới khả năng chịu lực khi cốt thép chịu lực nằm trên sẽ giảm nhanh 

hơn so với trường hợp cốt thép chịu lực nằm dưới. 

- Độ dẻo theo thời gian của cấu kiện cũng giống nhau trong 2 trường hợp. Nhìn 

vào Hình 4.18 và Hình 4.22, khi cốt thép chịu lực nằm ở dưới, độ cong chảy 

dẻo của cấu kiện gần như không thay đổi theo thời gian. Trong khi đó, trong 

Hình 4.17 và Hình 4.21, khi cốt thép chịu lực nằm bên trên, độ cong chảy dẻo 

của cấu kiện giảm nhanh theo thời gian cháy. Nguyên nhân là do lúc này, phần 

bê tông đã đạt đến cường độ và bị phá hoại, dẫn đến tiết diện bị phá hoại dòn. 

Đặc biệt, trong Hình 4.17, ta thấy tiết diện ở 180 phút đã đạt đến moment giới 

hạn trong khi cốt thép vẫn chưa đạt trạng thái chảy dẻo. 
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- Khi có lớp vữa chống cháy, nhiệt độ trong dầm gia tăng khá chậm, nhờ đó khả 

năng chịu lực của mặt cắt cũng suy giảm chậm. Trong 60 phút đầu, khả năng 

chịu lực của tiết diện gần như không thay đổi. Sau 180 phút, tiết diện vẫn còn 

đến trên 80% khả năng chịu lực, tăng 2,4 lần với tiết diện có thép chịu lực nằm 

bên trên và tăng 9 lần với tiết diện có thép chịu lực nằm phía dưới. 

4.5. Khả năng chịu tải của cấu kiện dầm một nhịp – hai đầu ngàm 

Đối tượng được nghiên cứu ở phần này là dầm bê tông cốt thép D1 chịu lửa, nằm 

trong mặt phẳng hai chiều, có hai đầu ngàm. 

4.5.1. Dầm một nhịp – hai đầu ngàm 

Xét một hệ dầm sàn có kích thước 7m × 7m như Hình 4.25: 

 

Hình  4.25 – Vị trí dầm D1 

Dầm D1 là dầm bê tông cốt thép hai đầu ngàm và có các thông số như sau: 

Chiều dài cuầ dầm:  7m 

Tiết diện: 0,3m × 0,6m 
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4.5.2. Thiết kế dầm D1 

4.5.2.1. Tải trọng tác dụng lên dầm 

Tải trọng tác dụng lên dầm trong trường hợp này có dạng tải tam giác đều, với giá 

trị tải lớn nhất tại chính giữa nhịp là qmax. 

 

Hình  4.26 – Tải trọng tác dụng lên dầm D1 

Giá trị tải trọng tác dụng lên dầm được trình bày trong Bảng 4.8 

Bảng 4.8 – Tải trọng tác dụng lên sàn 

STT Các lớp sàn 
g 

kN/m3 

Chiều 

dày 

mm 

TTTC 

kN/m2 
Hệ số 

TTTT 

kN/m2 

1 Lớp gạch lát nền 20 15 0,30 1,1 0,33 

2 Lớp vữa lát nền 18 25 0,54 1,2 0,54 

3 Bản sàn BTCT 25 120 3,0 1,1 3,3 

4 Lớp vữa trát trần 18 20 0,36 1,2 0,43 

5 Tường xây     4,50 1,2 5,4 

 Tổng tĩnh tải 8,7   10,0 

Hoạt tải 3,0 1,2 3,6 

Như vậy, tải tính toán qmax có giá trị: 

Tĩnh tải: gmax = 10 × 7 = 70 kN/m 

Hoạt tải: pmax = 3,6 × 7 = 25,2 kN/m 

Tổng tải qmax = gmax + pmax = 95,2 kN/m 
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4.5.2.2. Nội lực và cấu tạo dầm 

Sử dụng các phương pháp tính toán nội lực dầm đơn giản 2 đầu ngàm, ta có được 

giá trị moment tại gối và nhịp của dầm D1. 

Mgối = 245,25 kNm ; Mnhịp = 146,55 kNm 

a. Tính toán thép tại gối 

Sử dụng thép Ø22 tại gối, với abv = 55 mm. 

 
22

55 66
2

a mm= + =  

 0 600 66 534h h a mm= − = − =  

Cốt thép được tính theo các công thức cho cấu kiện chịu uốn đặt cốt thép đơn. 

6

2 2

0

245,25 10
0,198

. . 14,5 300 534
m

b

M

R b h



= = =

 
 

1 1 2. 1 1 2 0,198 0,222m = − − = − −  =  

( )2

0

14,5
. . . 0,222 300 534 14,13

360 100

b
s

s

R
A b h cm

R
= =    =


 

Chọn 4Ø22 có As = 15,21 cm2 

b. Tính toán thép tại nhịp 

Sử dụng thép Ø16 tại nhịp, với abv = 55 mm. 

 
16

55 63
2

a mm= + =  

 0 600 63 537h h a mm= − = − =  

Cốt thép được tính theo các công thức cho cấu kiện chịu uốn đặt cốt thép đơn: 

6

2 2

0

146,55 10
0,117

. . 14,5 300 537
m

b

M

R b h



= = =

 
 

1 1 2. 1 1 2 0,117 0,125m = − − = − −  =  

( )2

0

14,5
. . . 0,125 300 537 7,97

360 100

b
s

s

R
A b h cm

R
= =    =


 

Chọn 4Ø16 có As = 8,04 cm2 
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4.5.3. Mô hình số của dầm D1 

Để mô phỏng được đủ các tiết diện và khả năng làm việc của dầm D1, ta chia dầm 

ra thành các phần ứng với các tiết diện như Hình 4.27 và Hình 4.28: 

 

Hình  4.27 – Chi tiết dầm D1 

 

 Tiết diện 1, 2, 6, 7 Tiết diện 3, 5 Tiết diện 4 

Hình  4.28 – Các mặt cắt của dầm D1 
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4.5.4. Khả năng chịu lực cực hạn của dầm không có lớp vữa chống cháy 

4.5.4.1. Khả năng chịu lực của tiết diện 

Bảng 4.9 – Moment cực hạn theo thời gian của mặt cắt tại gối của dầm D1 

(Không có lớp vữa chống cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0445 270,9 

30 0,0290 260,2 

60 0,0200 234,6 

90 0,0135 200,0 

120 0,0105 170,4 

150 0,0095 120,2 

180 0,0090 81,0 

 

Bảng 4.10 – Moment cực hạn theo thời gian của mặt cắt tại nhịp của dầm D1 

(Không có lớp vữa chống cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0420 151,3 

30 0,0425 140,7 

60 0,0430 122,0 

90 0,0425 76,3 

120 0,0425 46,3 

150 0,0425 26,9 

180 0,0420 14,0 

 

Từ số liệu của Bảng 4.9 và Bảng 4.10, ta vẽ được biểu đồ Hình 4.29 và Hình 4.30 
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Hình  4.29 – Moment cực hạn theo thời gian của các tiết diện dầm D1 (Không 

có lớp vữa chống cháy) 

 

Hình  4.30 – Sự suy giảm cường độ theo thời gian của các tiết diện dầm D1 

(Không có lớp vữa chống cháy) 
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4.5.4.2. Khả năng chịu tải cực hạn của dầm 

 

Hình  4.31 – Tải trọng cực hạn qmax của dầm D1 theo thời gian (không có lớp 

vữa chống cháy) 

 

Hình  4.32 – Sự suy giảm tải trọng cực hạn của dầm BTCT theo thời gian 

(không có lớp vữa chống cháy) 
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4.5.4.3. Khả năng chịu tải cực hạn so với tải thiết kế  

 

Hình  4.33 – Tải trọng thiết kế và tải trọng cực hạn của dầm D1 (không có lớp 

vữa chống cháy) 

4.5.5. Khả năng chịu lực cực hạn của dầm có lớp vữa chống cháy 

4.5.5.1. Khả năng chịu lực của tiết diện 

Bảng 4.11 – Moment cực hạn theo thời gian của mặt cắt tại gối của dầm D1 (có 

lớp vữa chống cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0445 270,9 

30 0,0440 272,0 

60 0,0375 268,7 

90 0,0325 262,2 

120 0,0285 258,8 

150 0,0265 242,8 

180 0,0225 233,3 
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Bảng 4.12 – Moment cực hạn theo thời gian của mặt cắt tại nhịp của dầm D1 

(có lớp vữa chống cháy) 

Thời gian cháy (phút) Độ cong  (rad/m) M (kNm) 

0 0,0420 151,3 

30 0,0420 150,9 

60 0,0425 147,4 

90 0,0425 141,2 

120 0,0425 132,4 

150 0,0430 124,0 

180 0,0430 120,2 

Từ những số liệu Bảng 4.11 và Bảng 4.12, ta có biểu đồ Hình 4.34 và Hình 4.35 

 

Hình  4.34 – Moment cực hạn theo thời gian của tiết diện (có lớp vữa chống 

cháy) 
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Hình  4.35 – Sự suy giảm cường độ theo thời gian của tiết diện (có lớp vữa 

chống cháy) 

4.5.5.2. Khả năng chịu tải cực hạn của dầm 

 

Hình  4.36 – Tải trọng cực hạn qmax của dầm D1 theo thời gian (có lớp vữa 

chống cháy) 
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Hình  4.37 – Sự suy giảm tải trọng cực hạn của dầm BTCT theo thời gian (có 

lớp vữa chống cháy) 

4.5.5.3. Khả năng chịu tải cực hạn so với tải thiết kế 

 

Hình  4.38 – Tải trọng thiết kế và tải trọng cực hạn của dầm D1 (có lớp vữa 

chống cháy) 
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4.5.6. Kiểm tra khả năng chịu lửa của dầm theo tiêu chuẩn EN 1992 và đối chiếu 

với yêu cầu của QCVN 06:2020 

a. Kiểm tra khả năng chịu lửa của dầm theo tiêu chuẩn EN 1992 

Khả năng chịu lửa theo tiêu chí R cần được kiểm tra theo điều kiện sau: 

 
; ; ;. .d fi fi d d t fi fi dE E R k R=  =  (4.5) 

Trong đó  

Ed;fi  là giá trị thiết kế của tác động trong điều kiện nhiệt độ cao theo EN 

1992, có kể đến ảnh hưởng của biến dạng nhiệt. 

 Ed là giá trị thiết kế tương ứng của tác động ở nhiệt độ thường, với quy tắc 

tổ hợp cơ bản của các tác động. Trong trường hợp này, Ed chính là giá 

trị moment dùng để thiết kế. 

fi là hệ số giảm hệ quả tác động thiết kế trong điều kiện nhiệt độ cao, với 

giá trị được đề nghị trong EN 1992 – Mục 5.2 là fi = 0,7 

Rd;t;fi là khả năng chịu lực thiết kế tương ứng trong điều kiện nhiệt độ cao. Ở 

đây chính là giá trị moment cực hạn của tiết diện theo thời gian cháy. 

Như vậy, ta có bảng phân phân loại khả năng chống cháy của dầm như Bảng 4.13 

Bảng 4.13 – Phân phân loại khả năng chống cháy của dầm D1 

  
Mặt 

cắt 

Ed 

(kNm) 

Ed;fi 

(kNm) 

Rd;t;fi 

(kNm) 

Khả năng 

chống cháy 

của mặt cắt 

Khả năng 

chống cháy 

của dầm 

 Không có vữa 

chống cháy 

Gối 245,25 171,68 200 R90 
R60 

Nhịp 146,55 102,59 122 R60 

 Có lớp vữa 

chống cháy 

Gối 245,25 171,68 233,3 R180 
R180 

Nhịp 146,55 102,59 120,2 R180 

Khả năng kháng cháy của dầm D1 với bề rộng 300mm và lớp bê tông bảo vệ dày 

55mm chỉ là R60, trong khi đó nếu sử dụng phương pháp tra bảng theo EN 1992 thì 

dầm D1 có khả năng kháng cháy R120. 
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b. Đối chiếu khả năng chịu lửa của dầm D1 với yêu cầu của QCVN 06:2020 

Giới hạn chịu lửa của cấu kiện được quy định trong Phụ lục F - Giới hạn chịu lửa 

danh định của một số cấu kiện kết cấu. Trong đó, giới hạn chịu lửa của dầm bê tông 

cốt thép được đề cập trong mục F.2 – Bảng F.4 

Bảng 4.14 - Giới hạn chịu lửa của dầm bê tông cốt thép 

Đặc điểm 

Kích thước nhỏ nhất của phần bê tông 

(mm) để đảm bảo giới hạn chịu lửa 

R240  R180  R120  R90  R60  R30 

Bê tông cốt liệu gốc silic       

a) Chiều dày trung bình của lớp bê 

tông bảo vệ cốt thép chịu lực chính 
65 55 45 35 25 15 

b) Chiều rộng tiết diện dầm 280 240 180 140 110 8 

Bê tông cốt liệu gốc silic có trát 

ximăng hoặc thạch cao dày 15 mm 

trên lưới thép mảnh 

      

a) Chiều dày trung bình của lớp bê 

tông bảo vệ cốt thép chịu lực chính 
50  40 30 20 15 15 

b) Chiều rộng tiết diện dầm 250 210 170 110 85 70 

Bê tông cốt liệu gốc silic có trát 

Vermiculite/thạch cao dày 15mm 
      

a) Chiều dày trung bình của lớp bê 

tông bảo vệ cốt thép chịu lực chính 
25 15 15 15 15 15 

b) Chiều rộng tiết diện dầm 170 145 125 85 60 60 

Bê tông cốt liệu nhẹ       

a) Chiều dày trung bình của lớp bê 

tông bảo vệ cốt thép chịu lực chính 
50 45 35 30 20 15 

b) Chiều rộng tiết diện dầm 250 200 160 130 100 80 

(Trích bảng F.4 – Phụ lục F – QCVN 06:2020) 
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Có thể thấy, dầm D1 đang xét là dầm BTCT có bê tông cốt liệu silic, có chiều rộng 

lớn hơn 280mm, và chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực 

chính là 55mm. Như vậy, theo QCVN 06:2020 thì dầm D1 có khả năng kháng cháy 

đến R180. Tuy nhiên, trong quá trình tính toán, ta có thể thấy dầm D1 đang xét chỉ 

đạt R60, không thể đáp ứng được yêu cầu R180 như trong QCVN 06:2020 đề ra.  

4.5.7. Nhận xét 

Dựa vào những biểu đồ từ Hình 4.29 đến Hình 4.38, ta có thể rút ra một số nhận 

xét sau: 

- So sánh biểu đồ Hình 4.20 với Hình 4.30, cũng như Hình 4.24 với Hình 4.35, ta 

có thể thấy tuy hàm lượng cốt thép khác nhau nhưng hình dạng các biểu đồ là 

khá giống nhau. Chứng tỏ cường độ của tiết diện suy giảm không phụ thuộc vào 

hàm lượng cốt thép mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và vị trí cốt thép chịu lực. 

- Tại thời điểm 0p, tải trọng cực hạn mà dầm BTCT chịu được cao hơn so với tải 

trọng thiết kế khoảng 10%.  Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do việc chọn 

dư cốt thép (15,21 cm2 so với 14,13 cm2), và còn một lý do quan trọng hơn, đó 

là khi khảo sát sức chịu tải cực hạn của dầm, ta có xét đến sự làm việc phi tuyến 

của vật liệu.  

- Khi không sử dụng lớp vữa chống cháy, trong khoảng 30p đầu kể từ khi cháy, 

sức chịu tải cực hạn của dầm giảm rất ít, chỉ 2%. Nguyên nhân là do lớp bê tông 

bảo vệ khá dày, nhiệt lượng từ ngọn lửa phải mất một khoảng thời gian lớn để 

có thể ảnh hưởng đến cốt thép. Vì vậy cường độ cốt thép trong 30p đầu suy 

giảm rất ít, nên khả năng chịu tải của dầm D1 gần như không bị ảnh hưởng.  

- Từ phút 30 trở đi, khả năng chịu tải của dầm giảm mạnh và khá đều, trung bình 

13,5% mỗi 30 phút.  

- Khi có lớp vữa chống cháy, sự suy giảm khả năng chịu lực của dầm là rất ít, chỉ 

13% sau 180p so với 70% nếu không có lớp chống cháy. Thậm chí, trong 60p 

đầu, khả năng chịu tải của cấu kiện chỉ giảm 1%.  

- Nếu không có lớp vữa chống cháy, dầm D1 chỉ có thể chịu được mức tải theo 

thiết kế trong khoảng 50 phút. Trong khi đó, nếu có lớp chống cháy, dầm D1 
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vẫn đáp ứng được mức tải thiết kế đề ra sau 120p. Từ đó, ta có thể thấy được sự 

hiệu quả rất lớn của lớp chống cháy trong việc làm chậm sự phá hoại của lửa, 

giúp bảo vệ cấu kiện bê tông cốt thép trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra. 

- Nhìn vào Hình 4.34, ta thấy moment cực hạn của tiết diện tại gối trong trường 

hợp có lớp vữa chống cháy tại thời điểm t = 30p cao hơn một chút so với moment 

cực hạn khi dầm chưa bị cháy. Đây là thời điểm mà nhiệt lượng từ ngọn lửa 

xuyên qua lớp chống cháy, truyền đến mép ngoài của lớp bê tông bảo vệ (xem 

Hình 4.7). Một phần nhỏ diện tích ở mép ngoài bê tông bị suy giảm cường độ 

nhưng cốt thép vẫn làm việc bình thường. Điều này dẫn đến việc thay đổi lại vị 

trí trục trung hòa và làm tăng cường độ của tiết diện, mặc dù giá trị tăng này là 

rất nhỏ, không đáng kể. Chính vì moment cực hạn của tiết diện tại gối tăng nên 

tải trọng cực hạn qmax của dầm D1 tại thời điểm t = 30p cũng nhỉnh hơn một 

chút so với tải trọng lúc ban đầu. 

- So sánh khả năng kháng cháy của dầm D1 đang xét với Bảng 5.5 tiêu chuẩn EN 

1992 và bảng F.4 trong QCVN 06:2020, ta có thể dễ dàng nhận thấy, khả năng 

kháng cháy của dầm D1 thấp hơn rất nhiều so với khả năng kháng cháy được 

quy định trong EN 1992 và QCVN 06:2020. Nguyên nhân của hiện tượng này 

là do EN 1992 và QCVN 06:2020 đều sử dụng các phương pháp đơn giản để 

xác định khả năng chịu lửa của cấu kiện. Trong khi đó, dầm D1 trong luận văn 

này được phân tích bằng phương pháp chia thớ có xét đến sự thay đổi cường độ 

của từng lớp bê tông theo nhiệt độ. Số thớ được chia ra càng nhiều thì càng cho 

kết quả chính xác. Vì vậy dẫn đến sự khác biệt về kết quả giữa luận văn là những 

quy định trong tiêu chuẩn. 

- Có thể thấy, khi dầm D1 được bảo vệ bởi lớp chống cháy, khả năng kháng lửa 

của dầm tăng lên rất đáng kể, đáp ứng được yêu cầu của QCVN 06:2020 và 

vượt xa so với yêu cầu của EN 1992. Từ đó ta có thể thấy được ảnh hưởng của 

lớp chống cháy đến khả năng làm việc của cấu kiện trong trường hợp hỏa hoạn 

xảy ra.  
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CHƯƠNG 5.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Luận văn này nhằm mục đích khảo sát khả năng chịu tải của dầm bê tông cốt thép 

khi chịu lửa, tính toán bằng phương pháp phân tích số theo tiêu chuẩn EN 1992. 

Nghiên cứu tập trung về dầm BTCT hai đầu ngàm dài 7m, có tiết diện 300 × 600 mm2 

trong trường hợp có và không có lớp vữa chống cháy. Sự phân bố nhiệt độ theo thời 

gian cháy của dầm được tính toán bằng phần mềm COMSOL. Luận văn sử dụng tiêu 

chuẩn EN 1992 để tính toán các tính chất cơ lý của vật liệu và sử dụng mô hình vật 

liệu bê tông Kent – Park – Scott. Cấu kiện dầm được mô phỏng trong phần mềm 

OpenSees theo mô hình vật liệu đàn hồi – dẻo lý tưởng và được phân tích bằng 

phương pháp chia thớ để tận dụng sức mạnh tính toán của máy tính, cũng như như 

đạt được kết quả chính xác nhất. Sau khi phân tích, ta có được các biểu đồ - moment 

độ cong và tính được giá trị qmax của tải trọng cực hạn hình tam giác tác dụng lên 

dầm. Một số kết luận được rút ra như sau: 

- Do dầm được thiết kế theo trạng thái dẻo, vị trí cốt thép chịu lực có ảnh hưởng 

rất lớn đến khả năng chịu lực của cả tiết diện. Khi chịu lửa ở mặt đáy và hai bên, 

tiết diện có cốt thép chịu lực nằm phía dưới sẽ suy giảm cường độ nhanh hơn 

khá nhiều so với tiết diện có cốt thép chịu lực nằm trên. Tiết diện có cốt thép 

chịu lực nằm trên có đường suy giảm cường độ là một đường thẳng, cường độ 

giảm đều theo thời gian. Trong khi đó, tiết diện có cốt thép chịu lực bên dưới 

có cường độ suy giảm nhanh trong khoảng thời gian đầu và giảm chậm dần từ 

phút thứ 120, đường suy giảm gần giống một đường parabol.  

- Theo thời gian cháy, độ cong giới hạn của tiết diện có cốt thép chịu lực nằm 

trên giảm dần, tiết diện này trở nên dòn, bê tông dễ bị phá hoại hơn. Trong khi 

đó, tiết diện có cốt thép chịu lực nằm phía dưới vẫn giữ được độ dẻo ban đầu, 

và hầu như không thay đổi trong suốt quá trình cháy. 

- Khi ta thay đổi hàm lượng cốt thép của tiết diện, thép bên trên từ Ø20 lên Ø22, 

thép phía dười từ Ø20 xuống Ø16, thì khả năng chịu lực của tiết diện thay đổi, 

nhưng biểu đồ suy giảm cường độ theo tỷ lệ phần trăm lại gần giống nhau. Từ 
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đó có thể thấy được rằng cường độ của tiết diện suy giảm không phụ thuộc vào 

hàm lượng cốt thép mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và vị trí cốt thép chịu lực. 

- Khi không dùng lớp vữa cách nhiệt, lớp bê tông bảo vệ dày 55mm có thể giúp 

dầm BTCT có tiết diện 300×600 chịu được ngọn lửa trong 30p, trước khi giảm 

mạnh khả năng chịu lực. Trong khi đó, sử dụng lớp vữa chống cháy chỉ dày 

20mm nhưng có thể kéo dài thời gian chịu lực của dầm lên đến trên 120p, tức 

là gấp hơn 4 lần so với không sử dụng lớp vữa chống cháy. 

- Khi không có lớp vữa chống cháy, nếu sử dụng phương pháp tra bảng theo EN 

1992 thì dầm D1 với bề rộng 300mm và lớp bê tông bảo vệ dày 55mm có khả 

năng kháng cháy R120. Trong khi đó, khi phân tích bằng phương pháp chia thớ 

thì dầm D1 chỉ có khả năng kháng cháy đến R60. Đây là do phương pháp chia 

thớ có xét đến sự thay đổi cường độ của từng lớp bê tông, từ đó cho kết quả 

chính xác hơn so với các phương pháp tính tay truyền thống. 

- Nếu so sánh khả năng chịu lửa của dầm D1 có chiều dày lớp bảo vệ abv = 55mm 

và bề rộng dầm 300mm với yêu cầu về dầm BTCT trong Bảng F.4 - QCVN 

06:2020/BXD, có thể thấy dầm D1 không thể đáp ứng được yêu cầu R180 như 

quy định. Chỉ khi sử dụng lớp vữa chống cháy dày 20mm, dầm D1 mới có thể 

thể đáp ứng được yêu cầu R180. Từ đó, ta có thể thấy được vai trò rất quan 

trọng của lớp chống cháy trong việc thiết kế cấu kiện BTCT chịu lửa. Đối với 

công trình có yêu cầu chống cháy, nên sử dụng các lớp cách nhiệt để đảm bảo 

khả năng chịu lực cho cấu kiện. 
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5.2. Kiến nghị 

Trong lĩnh vực nghiên cứu về cấu kiện chịu nhiệt, luận văn này đã có được một số 

ý kiến đóng góp về ứng xử của dầm bê tông cốt thép trong trường hợp có hỏa hoạn 

xảy ra. Tuy nhiên luận văn vẫn còn một số hạn chế nhất định, như mới chỉ khảo sát 

trường hợp tải trọng hình tam giác, chỉ khảo sát dầm một nhịp hai đầu ngàm, mới chỉ 

khảo sát một trường hợp có sử dụng lớp chống cháy. 

Một số hướng đi có thể phát triển bài toán kết cấu BTCT chịu lửa như: 

- Khảo sát dầm đơn giản hai đầu khớp, khảo sát dầm nhiều nhịp. 

- Khảo sát khả năng cách nhiệt của một số vật liệu thường được sử dụng trong 

xây dựng thực tế như thạch cao, vữa trát trần,…  

- Khảo sát ảnh hưởng của chiều dày lớp bê tông bảo vệ hoặc chiều dày lớp vữa 

cách nhiệt đến thời gian chịu lực của dầm. 

- Khảo sát ửng xử của sàn bê tông cốt thép khi chịu lửa. 
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PHỤ LỤC 

Phần lập trình tính toán 

A. Lập trình tính khả năng chịu lực của tiết diện 

A.1. File số liệu đầu vào (R30.tcl – Cốt thép chịu lực nằm phía trên) 

set OutputDir Temp; 

set MaxStrainConc 0.0035; 

set MaxStrainReinf 0.02; 

 

# Dimension 

set h 0.6; # Chieu cao dam (m) 

set b 0.3; # Chieu rong dam (m) 

set a 0.055;  # Chieu day bao ve (m) 

 

# Lower reinforcement bars 

set a1 0.020; # Duong kinh cot thep (m) 

# Upper reinforcement bars 

set a2 0.020; # Duong kinh cot thep (m) 

 

# Build Model 

wipe; 

model BasicBuilder -ndm 2 -ndf 3; # 2 chieu 3 bac tu do 

# Define node (zero-length) 

node 1 0. 0.; 

node 2 0. 0.; 

# Apply kinematic boundary 

fix 1 1 1 1; # Ngam 

fix 2 0 1 0; # Goi di dong 

 

# Define concrete material 



 

 

set matTagConc1 1; # Dinh nghia be tong t < 100 oC 

set fpc1 -2.8e4;              # Ung suat chay 

set fpcu1 -1.7e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc01 -0.002;           # Bien dang chay 

set epsU1 -0.0112;            # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc1 $fpc1 $epsc01 

$fpcu1 $epsU1;  

 

set matTagConc2 2;# Dinh nghia be tong 100oC < t < 200 oC 

set kc2 0.975; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc2 [expr $fpc1*$kc2];  # Ung suat chay 

set fpcu2 -1.66e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc02 -0.0048;   # Bien dang chay 

set epsU2 -0.0122;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc2 $fpc2 $epsc02 

$fpcu2 $epsU2; 

 

set matTagConc3 3;# Dinh nghia be tong 200oC < t < 300 oC 

set kc3 0.9; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc3 [expr $fpc1*$kc3];  # Ung suat chay 

set fpcu3 -1.53e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc03 -0.0063;   # Bien dang chay 

set epsU3 -0.0141;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc3 $fpc3 $epsc03 

$fpcu3 $epsU3; 

 

set matTagConc4 4;# Dinh nghia be tong 300oC < t < 400 oC 

set kc4 0.8; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc4 [expr $fpc1*$kc4]; # Ung suat chay 

set fpcu4 -1.36e4;   # Ung suat pha huy 



 

 

set epsc04 -0.0085;   # Bien dang chay 

set epsU4 -0.0164;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc4 $fpc4 $epsc04 

$fpcu4 $epsU4; 

 

set matTagConc5 5;# Dinh nghia be tong 400oC < t < 500 oC 

set kc5 0.675; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc5 [expr $fpc1*$kc5];  # Ung suat chay 

set fpcu5 -1.15e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc05 -0.0125;    # Bien dang chay 

set epsU5 -0.0198;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc5 $fpc5 $epsc05 

$fpcu5 $epsU5; 

 

set matTagConc6 6;# Dinh nghia be tong 500oC < t < 600 oC 

set kc6 0.525; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc6 [expr $fpc1*$kc6];  # Ung suat chay 

set fpcu6 -0.9e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc06 -0.02;    # Bien dang chay 

set epsU6 -0.0254;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc6 $fpc6 $epsc06 

$fpcu6 $epsU6; 

 

set matTagConc7 7;# Dinh nghia be tong 600oC < t < 700 oC 

set kc7 0.375; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc7 [expr $fpc1*$kc7];  # Ung suat chay 

set fpcu7 -0.64e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc07 -0.025;    # Bien dang chay 

set epsU7 -0.0294;    # Bien dang keo dut 



 

 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc7 $fpc7 $epsc07 

$fpcu7 $epsU7; 

 

set matTagConc8 8;# Dinh nghia be tong 700oC < t < 800 oC 

set kc8 0.225; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc8 [expr $fpc1*$kc8];  # Ung suat chay 

set fpcu8 -0.38e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc08 -0.025;    # Bien dang chay 

set epsU8 -0.0304;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc8 $fpc8 $epsc08 

$fpcu8 $epsU8; 

 

set matTagConc9 9;# Dinh nghia be tong 800oC < t < 900 oC 

set kc9 0.1125; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc9 [expr $fpc1*$kc9];  # Ung suat chay 

set fpcu9 -0.2e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc09 -0.025;    # Bien dang chay 

set epsU9 -0.0314;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc9 $fpc9 $epsc09 

$fpcu9 $epsU9; 

 

set matTagConc10 10;#Dinh nghia be tong 900oC < t < 1000oC 

set kc10 0.0625; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc10 [expr $fpc1*$kc10]; # Ung suat chay 

set fpcu10 -0.1e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc010 -0.025;   # Bien dang chay 

set epsU10 -0.0323;   # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc10 $fpc10 $epsc010 

$fpcu10 $epsU10; 

 



 

 

set matTagConc11 11; # Dinh nghia be tong t > 1000 oC 

set kc11 0.0375; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc11 [expr $fpc1*$kc11]; # Ung suat chay 

set fpcu11 -0.053e4;   # Ung suat pha huy 

set epsc011 -0.025;   # Bien dang chay 

set epsU11 -0.0333;   # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc11 $fpc11 $epsc011 

$fpcu11 $epsU11; 

 

# Define reinforcement material 

set matTagReinf1 12;  # Dinh nghia thep t < 100oC 

set Fy1 3.6e5;   # Cuong do chay 

set Es1 2.1e8;   # Modul dan hoi 

set bs1 0.00; 

uniaxialMaterial Steel01 $matTagReinf1 $Fy1 $Es1 $bs1;  

 

set matTagReinf2 13;  # Dinh nghia thep t = 100oC 

set ks2 1; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set Fy2 [expr $Fy1*$ks2]; # Cuong do chay 

set Es2 [expr $Es1*$ks2]; # Modul dan hoi 

set bs2 0.0; 

uniaxialMaterial Steel01 $matTagReinf2 $Fy2 $Es2 $bs2; 

 

set matTagReinf3 14;  # Dinh nghia thep t = 200oC 

set ks3 0.925;# He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set Fy3 [expr $Fy1*$ks3]; # Cuong do chay 

set Es3 [expr $Es1*$0.95]; # Modul dan hoi 

set bs3 0.0; 

uniaxialMaterial Steel01 $matTagReinf3 $Fy3 $Es3 $bs3;  

 



 

 

# Define fiber section 

set secTag 1; 

section Fiber $secTag { 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 



 

 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   



 

 

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 

 

# Define zero-length section element 

set eleTag 1; 

element zeroLengthSection $eleTag 1 2 $secTag; 

# Define recorder 

source SectionAnalysis.tcl; 

source GetUltimateMoment.tcl; 

puts "Ultimate moment: $Mult"; 

puts "Ultimate curvature: $Kappa"; 

 

A.2. File phân tích SectionAnalysis.tcl 

# Section analysis of RC section 

# Units: m,kN 

 

pattern Plain 1 Linear { 

load 2 0. 0. 1.;} 

# Define output 

file mkdir $OutputDir; 

recorder Node -file $OutputDir/Disp.out -time -node 2 -

dof 3 disp; 

recorder Element -file $OutputDir/BienDangThep.out -time 

-ele 1 section fiber [expr $h/2.-$a-$a2/2.] 0. 

stressStrain; 

recorder Element -file $OutputDir/BienDangBT.out -time -

ele 1 section fiber [expr -$h/2.] 0. stressStrain; 

 

# Creating analysis object 

numberer RCM; 

system BandGeneral; 



 

 

constraints Transformation; 

test NormDispIncr 1e-8 50; 

algorithm NewtonLineSearch; 

set uMax -0.2; 

set du -0.0005; 

set nSteps [expr int($uMax/$du)]; 

integrator DisplacementControl 2 3 $du; 

analysis Static; 

set ok 0; 

set temp 1; 

while {$temp <= $nSteps && $ok == 0} { 

 incr temp 1; 

 set ok [analyze 1] 

 if {$ok != 0} { 

  puts "Trying Newton .." 

  algorithm Newton 

  set ok [analyze 1] 

  algorithm NewtonLineSearch} 

 if {$ok != 0} { 

  puts "Trying KrylovNewton .." 

  test NormDispIncr 1.0e-10 100 0 

  algorithm KrylovNewton 

  set ok [analyze 1] 

  test NormDispIncr 1.0e-10 100 0 

  algorithm NewtonLineSearch} 

 if {$ok != 0} { 

  puts "Trying Broyden .." 

  algorithm Broyden 100 

  set ok [analyze 1] 

  algorithm NewtonLineSearch} 



 

 

 if {$ok != 0} { 

  algorithm NewtonLineSearch  -type Secant -tol 

0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100 

  set du1 [expr $du/10.0] 

  set ok 0; 

  set SubStepNum 1; 

  integrator DisplacementControl 2 3 $du1; 

  while {$ok == 0 && $SubStepNum <= 10} { 

   set ok [analyze 1] 

   if {$ok != 0} { 

    algorithm KrylovNewton maxDim 10 

    set ok [analyze 1] 

    algorithm NewtonLineSearch  -type 

Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100}  

   if {$ok != 0} { 

    test NormDispIncr 1.e-5 50; 

    algorithm ModifiedNewton; 

    set ok [analyze 1] 

    test NormDispIncr 1e-5 20 

    algorithm NewtonLineSearch  -type 

Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100} 

   if {$ok != 0} { 

    algorithm NewtonLineSearch  -type 

Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100 

    set du2 [expr $du1/10.0] 

    set ok 0; 

    set SubSubStepNum 1; 

    integrator DisplacementControl 2 3 

$du2; 



 

 

    while {$ok == 0 && $SubSubStepNum <= 

10} { 

     set ok [analyze 1] 

     if {$ok != 0} { 

      algorithm KrylovNewton -

maxDim 10 

      set ok [analyze 1] 

      algorithm NewtonLineSearch  -

type Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 

100 

     } 

     if {$ok != 0} { 

      test NormDispIncr 1.e-5 50; 

      algorithm ModifiedNewton; 

      set ok [analyze 1] 

      test NormDispIncr 1e-5 20 

      algorithm NewtonLineSearch  -

type Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 

100} 

     if {$ok != 0} { 

      puts Failed;} 

     set SubSubStepNum [expr 

$SubSubStepNum+1]; } 

    integrator DisplacementControl 2 3 

$du1;} 

   set SubStepNum [expr $SubStepNum+1];} 

  algorithm Newton; 

  integrator DisplacementControl 2 3 $du;}};  

# end while loop  

wipe; 



 

 

A.3. File xuất giá trị nội lực GetUltimateMoment.tcl 

# Processing 

set DauBTFileID  [open $OutputDir/BienDangBT.out r]; 

set DauThepFileID  [open $OutputDir/BienDangThep.out r]; 

set DispFileID   [open $OutputDir/Disp.out r]; 

gets $DauBTFileID   Dau_BT; 

gets $DauThepFileID  Dau_CT; 

gets $DispFileID   DispMoment; 

while {$Dau_BT != ""} { 

 if {abs([lindex $Dau_BT 2]) >= $MaxStrainConc || 

abs([lindex $Dau_CT 2]) >= $MaxStrainReinf} { 

  set Failure_Dau 1.; 

  set Mult  [lindex $Dau_BT 0]; 

  set Kappa  [lindex $DispMoment 1]; 

  break;} 

 set Mult [lindex $Dau_BT 0]; 

 gets $DauBTFileID   Dau_BT; 

 gets $DauThepFileID  Dau_CT; 

 gets $DispFileID   DispMoment;} 

close $DauBTFileID; 

close $DauThepFileID; 

close $DispFileID; 

 

 

B. Lập trình tính khả năng chịu lực của dầm 

B.1. File mô hình dầm Main.tcl 

namespace import ::tcl::mathfunc::*; 

set OutDir Temp; 

wipe; 

 



 

 

# Dimension 

set p   [expr 25.2];  # Hoat tai 

set g  [expr 70.0];  # Tinh tai 

set b   0.3;    # Chieu rong dam 

set h  0.6;    # Chieu cao dam 

set a   0.055; # Chieu day lop be tong bao ve 

set L  7.0;    # Chieu dai 1 nhip 

 

set L1  [expr $L/10]; 

set L2  [expr $L/5-$L/10]; 

set L3  [expr $L/3-$L/5]; 

set L4  [expr $L/3]; 

set nele1  10; 

set nele2  2; 

set nele3  4; 

set nele4 8; 

set nele [expr 2*$nele1+2*$nele2+2*$nele3+$nele4] 

 

# Lower reinforcement bars diameter 

set a1 0.016; # Duong kinh cot thep (m) 

 

# Upper reinforcement bars 

set a2 0.022; # Duong kinh cot thep (m) 

 

# Define concrete material C20/25 

set matTagConc1 1; # Dinh nghia be tong t < 100 oC 

set fpc1 2.8e4; # Ung suat chay 

set Ecm1 [expr 1.e6*22.*($fpc1/1000./10.)**0.3];# Modun 

cat tuyen 

 



 

 

# Define reinforcement material 

set matTagReinf1 2; # Dinh nghia thep t < 100oC 

set Es1 2.1e8;  # Modul dan hoi 

 

# Build Model 

model BasicBuilder -ndm 2 -ndf 3;  

 

# Define node  

node 1 0 0; 

set xi_ "0."; 

# NODE L1 

for {set iChay 2} {$iChay <= [expr $nele1+1]} {incr iChay} 

{ 

 set xi [expr ($iChay-1)*$L1/$nele1] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

# NODE L2 

for {set iChay [expr $nele1+2]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2+1]} {incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+($iChay-$nele1-1)*$L2/$nele2] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

# NODE L3 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+2]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2+$nele3+1]} {incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+($iChay-$nele1-$nele2-

1)*$L3/$nele3]; 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

# NODE L4 



 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3+2]} {$iChay <= 

[expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4+1]} {incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+$L3+($iChay-$nele1-$nele2-

$nele3-1)*$L4/$nele4] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

# NODE L3 

for {set iChay [expr  $nele1+$nele2+$nele3+$nele4+2]} 

{$iChay <= [expr $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4+1]} {incr 

iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+$L3+$L4+($iChay-$nele1-$nele2-

$nele3-$nele4-1)*$L3/$nele3] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

# NODE L2 

for {set iChay [expr  $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4+2]} 

{$iChay <= [expr $nele1+2*$nele2+2*$nele3+$nele4+1]} 

{incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+2*$L3+$L4+($iChay-$nele1-

$nele2-$nele3*2-$nele4-1)*$L2/$nele2] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

# NODE L1 

for {set iChay [expr $nele1+2*$nele2+2*$nele3+$nele4+2]} 

{$iChay <= [expr $nele1*2+2*$nele2+2*$nele3+$nele4+1]} 

{incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+$L3+$L4+$L3+$L2+($iChay-$nele1-

$nele2*2-$nele3*2-$nele4-1)*$L1/$nele1] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 



 

 

 

# Apply kinematic boundary 

fix 1 1 1 1; 

fix [expr $nele+1] 0 1 1; 

 

# Define material  

uniaxialMaterial Elastic $matTagReinf1 $Es1; 

uniaxialMaterial Elastic $matTagConc1 $Ecm1; 

 

# Define fiber section 

section Fiber 1 {; 

 

patch rect $matTagConc1 600 1 -0.300 -0.150 0.300 0.150;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep duoi 1 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;   

# Toa do thanh thep duoi 4  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;   

# Toa do thanh thep tren 1  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 



 

 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;}   

# Toa do thanh thep tren 4  

 

section Fiber 2 {; 

 

patch rect $matTagConc1 600 1 -0.300 -0.150 0.300 0.150;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep duoi 1 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr -($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep duoi 2  

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;   

# Toa do thanh thep duoi 3 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;   

# Toa do thanh thep duoi 4  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;   

# Toa do thanh thep tren 1  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;}   

# Toa do thanh thep tren 4  

 

section Fiber 3 {; 

 



 

 

patch rect $matTagConc1 600 1 -0.300 -0.150 0.300 0.150;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep duoi 1 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf1;   

# Toa do thanh thep duoi 4  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;   

# Toa do thanh thep tren 1  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2  

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;}   

# Toa do thanh thep tren 4  

 

# Define transfermation geometry 

geomTransf Linear 1 ; 

 

# Define element type 

for {set iChay 1} {$iChay <= $nele1 } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7         1        1  -integration Lobatto;}; 

 



 

 

for {set iChay [expr $nele1+1]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2] } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          1        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+1]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2+$nele3] } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          2        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3+1]} {$iChay <= 

[expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4] } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          3        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4+1]} 

{$iChay <= [expr $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4] } {incr 

iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          2        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4+1]} 

{$iChay <= [expr $nele1+$nele2*2+$nele3*2+$nele4] } {incr 

iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          1        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2*2+$nele3*2+$nele4+1]} 

{$iChay <= [expr $nele1*2+$nele2*2+$nele3*2+$nele4] } 

{incr iChay} { 



 

 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          1        1  -integration Lobatto;}; 

 

# Define load in node 

set qCtrl [expr $p+$g]; 

pattern Plain 1 Linear  { 

 for {set iChay 2} {$iChay <= $nele} {incr iChay} { 

  set xleft  [expr ([lindex $xi_ [expr $iChay-

2]] + [lindex $xi_ [expr $iChay-1]])/2]; 

  set xright  [expr ([lindex $xi_ $iChay] + 

[lindex $xi_ [expr $iChay-1]])/2]; 

  set xmid  [expr ($xleft + $xright)/2]; 

  set xmid  [expr $L/2 - abs($L/2-$xmid)]; 

  set qmid  [expr $qCtrl/($L/2)*$xmid]; 

  set Q   [expr $qmid*($xright-$xleft)]; 

  load $iChay 0. -$Q 0.;}}; 

file mkdir $OutDir; 

recorder Element -file $OutDir/Dau_NoiLuc.out -time -ele 

1 force; 

recorder Element -file $OutDir/Giua_NoiLuc.out -time -ele 

[expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] force; 

recorder Element -file $OutDir/Cuoi_NoiLuc.out -time -ele 

$nele force; 

 

# Analysis 

constraints Transformation;  

numberer Plain;      

system UmfPack;     

test NormDispIncr 1e-5 20; 

algorithm NewtonLineSearch; 



 

 

integrator LoadControl 1.; 

analysis Static; 

analyze 1; 

wipe; 

 

source Processing.tcl; 

puts "===================="; 

puts "Bending moment at end I: $MI kNm"; 

puts "Bending moment at mid span: $MM kNm"; 

puts "Bending moment at end J: $MJ kNm"; 

 

B.2. File xử lý dữ liệu Processing.tcl 

# Processing 

set DauNoiLucFileID  [open $OutDir/Dau_NoiLuc.out r]; 

set GiuaNoiLucFileID  [open $OutDir/Giua_NoiLuc.out r]; 

set CuoiNoiLucFileID  [open $OutDir/Cuoi_NoiLuc.out r]; 

gets $DauNoiLucFileID  Dau_NoiLuc; 

gets $GiuaNoiLucFileID  Giua_NoiLuc; 

gets $CuoiNoiLucFileID  Cuoi_NoiLuc; 

 

set MI [abs [lindex $Dau_NoiLuc 3]]; 

set MM [abs [lindex $Giua_NoiLuc 3]]; 

set MJ [abs [lindex $Cuoi_NoiLuc 6]]; 

 

C. Lập trình tính tải trọng cực hạn của dầm 

C.1. File mô hình dầm D1 (R30.tcl với 4Ø22 tại gối và 4Ø16 tại nhịp) 

wipe; 

# Dimension 

set L1  [expr $L/10.]; 

set L2  [expr $L/5.-$L/10.]; 



 

 

set L3  [expr $L/3.-$L/5.]; 

set L4  [expr $L/3.]; 

set nele1  10; 

set nele2  2; 

set nele3  4; 

set nele4 8; 

set nele [expr 2*$nele1+2*$nele2+2*$nele3+$nele4] 

set uMax  $L/20.; 

set du 0.0005; 

 

# Build Model 

model BasicBuilder -ndm 2 -ndf 3;  

 

# Define node  

node 1 0 0; 

set xi_ "0."; 

 

# NODE L1 

for {set iChay 2} {$iChay <= [expr $nele1+1]} {incr iChay} 

{ 

 set xi [expr ($iChay-1)*$L1/$nele1] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi"; 

}; 

# NODE L2 

for {set iChay [expr $nele1+2]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2+1]} {incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+($iChay-$nele1-1)*$L2/$nele2] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi"; 



 

 

}; 

# NODE L3 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+2]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2+$nele3+1]} {incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+($iChay-$nele1-$nele2-

1)*$L3/$nele3]; 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi"; 

}; 

# NODE L4 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3+2]} {$iChay <= 

[expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4+1]} {incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+$L3+($iChay-$nele1-$nele2-

$nele3-1)*$L4/$nele4] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi"; 

}; 

# NODE L3 

for {set iChay [expr  $nele1+$nele2+$nele3+$nele4+2]} 

{$iChay <= [expr $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4+1]} {incr 

iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+$L3+$L4+($iChay-$nele1-$nele2-

$nele3-$nele4-1)*$L3/$nele3] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi"; 

}; 

# NODE L2 

for {set iChay [expr  $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4+2]} 

{$iChay <= [expr $nele1+2*$nele2+2*$nele3+$nele4+1]} 

{incr iChay} { 



 

 

 set xi [expr $L1+$L2+2*$L3+$L4+($iChay-$nele1-

$nele2-$nele3*2-$nele4-1)*$L2/$nele2] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

# NODE L1 

for {set iChay [expr $nele1+2*$nele2+2*$nele3+$nele4+2]} 

{$iChay <= [expr $nele1*2+2*$nele2+2*$nele3+$nele4+1]} 

{incr iChay} { 

 set xi [expr $L1+$L2+$L3+$L4+$L3+$L2+($iChay-$nele1-

$nele2*2-$nele3*2-$nele4-1)*$L1/$nele1] 

 node $iChay $xi 0.; 

 set xi_ "$xi_ $xi";}; 

 

# Apply kinematic boundary 

fix 1 1 1 1;    # Ngam 

fix [expr $nele+1] 0 1 1; 

 

# Define concrete material 

set matTagConc1 1; # Dinh nghia be tong t < 100 oC 

set fpc1 -2.8e4;              # Ung suat chay 

set fpcu1 -1.7e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc01 -0.002;           # Bien dang chay 

set epsU1 -0.0112;            # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc1 $fpc1 $epsc01 

$fpcu1 $epsU1;  

 

set matTagConc2 2;# Dinh nghia be tong 100oC < t < 200 oC 

set kc2 0.975; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc2 [expr $fpc1*$kc2];  # Ung suat chay 

set fpcu2 -1.66e4;    # Ung suat pha huy 



 

 

set epsc02 -0.0048;   # Bien dang chay 

set epsU2 -0.0122;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc2 $fpc2 $epsc02 

$fpcu2 $epsU2; 

 

set matTagConc3 3;# Dinh nghia be tong 200oC < t < 300 oC 

set kc3 0.9; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc3 [expr $fpc1*$kc3];  # Ung suat chay 

set fpcu3 -1.53e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc03 -0.0063;   # Bien dang chay 

set epsU3 -0.0141;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc3 $fpc3 $epsc03 

$fpcu3 $epsU3; 

 

set matTagConc4 4;# Dinh nghia be tong 300oC < t < 400 oC 

set kc4 0.8; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc4 [expr $fpc1*$kc4]; # Ung suat chay 

set fpcu4 -1.36e4;   # Ung suat pha huy 

set epsc04 -0.0085;   # Bien dang chay 

set epsU4 -0.0164;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc4 $fpc4 $epsc04 

$fpcu4 $epsU4; 

 

set matTagConc5 5;# Dinh nghia be tong 400oC < t < 500 oC 

set kc5 0.675; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc5 [expr $fpc1*$kc5];  # Ung suat chay 

set fpcu5 -1.15e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc05 -0.0125;    # Bien dang chay 

set epsU5 -0.0198;    # Bien dang keo dut 



 

 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc5 $fpc5 $epsc05 

$fpcu5 $epsU5; 

 

set matTagConc6 6;# Dinh nghia be tong 500oC < t < 600 oC 

set kc6 0.525; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc6 [expr $fpc1*$kc6];  # Ung suat chay 

set fpcu6 -0.9e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc06 -0.02;    # Bien dang chay 

set epsU6 -0.0254;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc6 $fpc6 $epsc06 

$fpcu6 $epsU6; 

 

set matTagConc7 7;# Dinh nghia be tong 600oC < t < 700 oC 

set kc7 0.375; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc7 [expr $fpc1*$kc7];  # Ung suat chay 

set fpcu7 -0.64e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc07 -0.025;    # Bien dang chay 

set epsU7 -0.0294;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc7 $fpc7 $epsc07 

$fpcu7 $epsU7; 

 

set matTagConc8 8;# Dinh nghia be tong 700oC < t < 800 oC 

set kc8 0.225; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc8 [expr $fpc1*$kc8];  # Ung suat chay 

set fpcu8 -0.38e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc08 -0.025;    # Bien dang chay 

set epsU8 -0.0304;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc8 $fpc8 $epsc08 

$fpcu8 $epsU8; 

 



 

 

set matTagConc9 9;# Dinh nghia be tong 800oC < t < 900 oC 

set kc9 0.1125; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc9 [expr $fpc1*$kc9];  # Ung suat chay 

set fpcu9 -0.2e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc09 -0.025;    # Bien dang chay 

set epsU9 -0.0314;    # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc9 $fpc9 $epsc09 

$fpcu9 $epsU9; 

 

set matTagConc10 10;#Dinh nghia be tong 900oC < t < 1000oC 

set kc10 0.0625; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc10 [expr $fpc1*$kc10]; # Ung suat chay 

set fpcu10 -0.1e4;    # Ung suat pha huy 

set epsc010 -0.025;   # Bien dang chay 

set epsU10 -0.0323;   # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc10 $fpc10 $epsc010 

$fpcu10 $epsU10; 

 

set matTagConc11 11; # Dinh nghia be tong t > 1000 oC 

set kc11 0.0375; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set fpc11 [expr $fpc1*$kc11]; # Ung suat chay 

set fpcu11 -0.053e4;   # Ung suat pha huy 

set epsc011 -0.025;   # Bien dang chay 

set epsU11 -0.0333;   # Bien dang keo dut 

uniaxialMaterial Concrete01 $matTagConc11 $fpc11 $epsc011 

$fpcu11 $epsU11; 

 

# Define reinforcement material 

set matTagReinf1 12;  # Dinh nghia thep t < 100oC 

set Fy1 3.6e5;   # Cuong do chay 



 

 

set Es1 2.1e8;   # Modul dan hoi 

set bs1 0.00; 

uniaxialMaterial Steel01 $matTagReinf1 $Fy1 $Es1 $bs1;  

 

set matTagReinf2 13;  # Dinh nghia thep t = 100oC 

set ks2 1;   # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set Fy2 [expr $Fy1*$ks2]; # Cuong do chay 

set Es2 [expr $Es1*$ks2]; # Modul dan hoi 

set bs2 0.0; 

uniaxialMaterial Steel01 $matTagReinf2 $Fy2 $Es2 $bs2; 

 

set matTagReinf3 14;  # Dinh nghia thep t = 200oC 

set ks3 0.925;  # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set Fy3 [expr $Fy1*$ks3]; # Cuong do chay 

set Es3 [expr $Es1*0.95]; # Modul dan hoi 

set bs3 0.0; 

uniaxialMaterial Steel01 $matTagReinf3 $Fy3 $Es3 $bs3;  

 

set matTagReinf4 15;  # Dinh nghia thep t = 150oC 

set ks4 0.9625; # He so suy giam cuong do theo nhiet do 

set Fy4 [expr $Fy1*$ks4]; # Cuong do chay 

set Es4 [expr $Es1*0.975]; # Modul dan hoi 

set bs4 0.0; 

uniaxialMaterial Steel01 $matTagReinf4 $Fy4 $Es4 $bs4; 

 

# Define fiber section 

section Fiber 1 {; 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 



 

 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 



 

 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 

 

section Fiber 2 {; 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 



 

 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 



 

 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 

 

section Fiber 3 {; 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 



 

 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 



 

 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr -($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf4;  

# Toa do thanh thep duoi 2 (150oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf4;   

# Toa do thanh thep duoi 3 (150oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 



 

 

 

section Fiber 4 {; 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 



 

 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr -($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf4;  

# Toa do thanh thep duoi 2 (150oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf4;   

# Toa do thanh thep duoi 3 (150oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 

 



 

 

section Fiber 5 {; 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

 



 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr -($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf4;  

# Toa do thanh thep duoi 2 (150oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b-2.*$a-$a1)/6.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf4;   

# Toa do thanh thep duoi 3 (150oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  



 

 

# Toa do thanh thep tren 3 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 

 

section Fiber 6 {; 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 



 

 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 (100oC) 



 

 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 

 

section Fiber 7 {; 

 

patch rect $matTagConc6 5   1 -0.300 -0.150 -0.295 0.150; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 -0.150 0.300 -0.146; 

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

patch rect $matTagConc6 595 1 -0.295 0.146 0.300 0.150;   

# Tiet dien be tong 600oC > t > 500oC 

 

patch rect $matTagConc5 11  1 -0.295 -0.146 -0.284 0.146; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 -0.146 0.300 -0.135; 

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

patch rect $matTagConc5 584 1 -0.284 0.135 0.300 0.146;   

# Tiet dien be tong 500oC > t > 400oC 

 

patch rect $matTagConc4 13  1 -0.284 -0.135 -0.271 0.135; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 -0.135 0.300 -0.122; 

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

patch rect $matTagConc4 571 1 -0.271 0.122 0.300 0.135;   

# Tiet dien be tong 400oC > t > 300oC 

 

patch rect $matTagConc3 16  1 -0.271 -0.122 -0.255 0.122; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 



 

 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 -0.122 0.300 -0.107; 

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

patch rect $matTagConc3 555 1 -0.255 0.107 0.300 0.122;   

# Tiet dien be tong 300oC > t > 200oC 

 

patch rect $matTagConc2 25  1 -0.255 -0.107 -0.230 0.107; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 -0.107 0.300 -0.082; 

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

patch rect $matTagConc2 530 1 -0.230 0.082 0.300 0.107;   

# Tiet dien be tong 200oC > t > 100oC 

 

patch rect $matTagConc1 530 1 -0.230 -0.082 0.300 0.082;  

# Tiet dien be tong 100oC > t > 0oC 

 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;  

# Toa do thanh thep duoi 1 (200oC) 

fiber [expr (-$h/2.)+$a+$a1/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a1/2.] 

[expr 3.14*$a1*$a1/4.] $matTagReinf3;   

# Toa do thanh thep duoi 4 (200oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr (-$b/2.)+$a+$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;   

# Toa do thanh thep tren 1 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr -($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 2 (100oC) 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b-2.*$a-$a2)/6.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf1;  

# Toa do thanh thep tren 3 (100oC) 



 

 

fiber [expr ($h/2.)-$a-$a2/2.] [expr ($b/2.)-$a-$a2/2.] 

[expr 3.14*$a2*$a2/4.] $matTagReinf2;}   

# Toa do thanh thep tren 4 (100oC) 

 

# Define transfermation geometry 

geomTransf Linear 1 ; 

 

# Define element type 

for {set iChay 1} {$iChay <= $nele1 } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7         1        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+1]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2] } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          1        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+1]} {$iChay <= [expr 

$nele1+$nele2+$nele3] } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          2        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3+1]} {$iChay <= 

[expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4] } {incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          3        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4+1]} 

{$iChay <= [expr $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4] } {incr 

iChay} { 



 

 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          2        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2+$nele3*2+$nele4+1]} 

{$iChay <= [expr $nele1+$nele2*2+$nele3*2+$nele4] } {incr 

iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          1        1  -integration Lobatto;}; 

 

for {set iChay [expr $nele1+$nele2*2+$nele3*2+$nele4+1]} 

{$iChay <= [expr $nele1*2+$nele2*2+$nele3*2+$nele4] } 

{incr iChay} { 

element dispBeamColumn $iChay  $iChay   [expr $iChay+1]        

7          1        1  -integration Lobatto;}; 

 

# Define pattern load in node 

set qCtrl 1.; 

pattern Plain 1 Linear  { 

 for {set iChay 2} {$iChay <= $nele} {incr iChay} { 

  set xleft  [expr ([lindex $xi_ [expr $iChay-

2]] + [lindex $xi_ [expr $iChay-1]])/2]; 

  set xright  [expr ([lindex $xi_ $iChay] + 

[lindex $xi_ [expr $iChay-1]])/2]; 

  set xmid  [expr ($xleft + $xright)/2]; 

  set xmid  [expr $L/2 - abs($L/2-$xmid)]; 

  set qmid  [expr $qCtrl/($L/2)*$xmid]; 

#   puts "$xmid $qmid"; 

  set Q   [expr $qmid*($xright-$xleft)]; 

  load $iChay 0. -$Q 0.;} 

}; 



 

 

file mkdir $OutDir; 

recorder Element -file $OutDir/Dau_BienDangCT.out -time -

ele 1 section 1 fiber [expr $h/2.-$aI] 0. stressStrain; 

recorder Element -file $OutDir/Dau_BienDangBT.out -time -

ele 1 section 1 fiber [expr -$h/2.] 0. stressStrain; 

recorder Element -file $OutDir/Giua_BienDangCT.out -time 

-ele [expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] section 1 

fiber [expr -$h/2.+$aM] 0. stressStrain; 

recorder Element -file $OutDir/Giua_BienDangBT.out -time 

-ele [expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] section 1 

fiber [expr $h/2.] 0. stressStrain; 

recorder Element -file $OutDir/Cuoi_BienDangCT.out -time 

-ele $nele section 7 fiber [expr $h/2.-$aJ] 0. 

stressStrain; 

recorder Element -file $OutDir/Cuoi_BienDangBT.out -time 

-ele $nele section 7 fiber [expr -$h/2.] 0. stressStrain; 

 

recorder Element -file $OutDir/Dau_NoiLuc.out -time -ele 

1 force; 

recorder Element -file $OutDir/Giua_NoiLuc.out -time -ele 

[expr $nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] force; 

recorder Element -file $OutDir/Cuoi_NoiLuc.out -time -ele 

$nele force; 

# Analysis 

constraints Transformation;  

numberer Plain;      

system UmfPack;     

test NormDispIncr 1e-3 20; 

algorithm NewtonLineSearch; 

set nSteps [expr int($uMax/$du)]; 



 

 

integrator DisplacementControl [expr 

$nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] 2 -$du; 

analysis Static; 

set ok 0; 

set temp 1; 

while {$temp <= $nSteps && $ok == 0} { 

 incr temp 1; 

 set ok [analyze 1] 

 if {$ok != 0} { 

  puts "Trying Newton .." 

  algorithm Newton 

  set ok [analyze 1] 

  algorithm NewtonLineSearch 

 } 

 if {$ok != 0} { 

  puts "Trying KrylovNewton .." 

  test NormDispIncr 1.0e-10 100 0 

  algorithm KrylovNewton 

  set ok [analyze 1] 

  test NormDispIncr 1.0e-10 100 0 

  algorithm NewtonLineSearch 

 } 

 if {$ok != 0} { 

  puts "Trying Broyden .." 

  algorithm Broyden 100 

  set ok [analyze 1] 

  algorithm NewtonLineSearch} 

 if {$ok != 0} { 

  algorithm NewtonLineSearch  -type Secant -tol 

0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100 



 

 

  set du1 [expr $du/10.0] 

  set ok 0; 

  set SubStepNum 1; 

  integrator DisplacementControl [expr 

$nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] 2 -$du1; 

  while {$ok == 0 && $SubStepNum <= 10} { 

   set ok [analyze 1] 

   if {$ok != 0} { 

    algorithm KrylovNewton maxDim 10 

    set ok [analyze 1] 

    algorithm NewtonLineSearch  -type 

Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100}  

   if {$ok != 0} { 

    test NormDispIncr 1.e-3 50; 

    algorithm ModifiedNewton; 

    set ok [analyze 1] 

    test NormDispIncr 1e-3 20 

    algorithm NewtonLineSearch  -type 

Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100} 

   if {$ok != 0} { 

    algorithm NewtonLineSearch  -type 

Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 100 

    set du2 [expr $du1/10.0] 

    set ok 0; 

    set SubSubStepNum 1; 

    integrator DisplacementControl [expr 

$nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] 2 -$du2; 

    while {$ok == 0 && $SubSubStepNum <= 

10} { 

     set ok [analyze 1] 



 

 

     if {$ok != 0} { 

      algorithm KrylovNewton -

maxDim 10 

      set ok [analyze 1] 

      algorithm NewtonLineSearch  -

type Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 

100} 

     if {$ok != 0} { 

      test NormDispIncr 1.e-3 50; 

      algorithm ModifiedNewton; 

      set ok [analyze 1] 

      test NormDispIncr 1e-3 20 

      algorithm NewtonLineSearch  -

type Secant -tol 0.7 -maxIter 20 -minEta 0.001 -maxEta 

100} 

     if {$ok != 0} { 

      puts "Failed";} 

     set SubSubStepNum [expr 

$SubSubStepNum+1]; } 

    integrator DisplacementControl [expr 

$nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] 2 -$du1; } 

   set SubStepNum [expr $SubStepNum+1];} 

  algorithm Newton; 

  integrator DisplacementControl [expr 

$nele1+$nele2+$nele3+$nele4/2+1] 2 -$du;} 

}; # end while loop  

wipe; 

 

C.2. File phân tích Processing.tcl 

# Processing 



 

 

set DauBTFileID  [open $OutDir/Dau_BienDangBT.out r]; 

set DauThepFileID  [open $OutDir/Dau_BienDangCT.out r]; 

set GiuaBTFileID  [open $OutDir/Giua_BienDangBT.out r]; 

set GiuaThepFileID  [open $OutDir/Giua_BienDangCT.out 

r]; 

set CuoiBTFileID  [open $OutDir/Cuoi_BienDangBT.out r]; 

set CuoiThepFileID  [open $OutDir/Cuoi_BienDangCT.out 

r]; 

set DauNoiLucFileID  [open $OutDir/Dau_NoiLuc.out r]; 

set GiuaNoiLucFileID  [open $OutDir/Giua_NoiLuc.out r]; 

gets $DauBTFileID   Dau_BT; 

gets $DauThepFileID  Dau_CT; 

gets $GiuaBTFileID   Giua_BT; 

gets $GiuaThepFileID  Giua_CT; 

gets $CuoiBTFileID   Cuoi_BT; 

gets $CuoiThepFileID  Cuoi_CT; 

gets $DauNoiLucFileID  Dau_NoiLuc; 

gets $GiuaNoiLucFileID  Giua_NoiLuc; 

set Failure_Dau 0.; 

set Failure_Giua 0.; 

set Failure_Cuoi 0.; 

while {$Dau_BT != ""} { 

 if {abs([lindex $Dau_BT 2]) >= $MaxStrainConc || 

abs([lindex $Dau_CT 2]) >= $MaxStrainReinf} { 

  set Failure_Dau 1.;} 

 if {abs([lindex $Giua_BT 2]) >= $MaxStrainConc || 

abs([lindex $Giua_CT 2]) >= $MaxStrainReinf} { 

  set Failure_Giua 1.;} 

 if {abs([lindex $Cuoi_BT 2]) >= $MaxStrainConc || 

abs([lindex $Cuoi_CT 2]) >= $MaxStrainReinf} { 



 

 

  set Failure_Cuoi 1.;} 

 if {[expr $Failure_Dau*$Failure_Giua*$Failure_Cuoi] 

> 0} { 

  set Maxq [lindex $Dau_BT 0]; 

  set MomentDau [lindex $Dau_NoiLuc 3]; 

  set MomentGiua [lindex $Giua_NoiLuc 3]; 

  break;} 

 set Maxq [lindex $Dau_BT 0]; 

 set MomentDau [lindex $Dau_NoiLuc 3]; 

 set MomentGiua [lindex $Giua_NoiLuc 3]; 

 gets $DauBTFileID   Dau_BT; 

 gets $DauThepFileID  Dau_CT; 

 gets $GiuaBTFileID   Giua_BT; 

 gets $GiuaThepFileID  Giua_CT; 

 gets $CuoiBTFileID   Cuoi_BT; 

 gets $CuoiThepFileID  Cuoi_CT; 

 gets $DauNoiLucFileID  Dau_NoiLuc; 

 gets $GiuaNoiLucFileID  Giua_NoiLuc;} 

close $DauBTFileID; 

close $DauThepFileID; 

close $GiuaBTFileID; 

close $GiuaThepFileID; 

close $CuoiBTFileID; 

close $CuoiThepFileID; 

close $DauNoiLucFileID; 

close $GiuaNoiLucFileID; 

 

C.3. File dữ liệu đầu vào Main.tcl 

# Units: m,kN 

namespace import ::tcl::mathfunc::*; 



 

 

set OutDir Temp; 

 

set MaxStrainReinf 0.02; 

set MaxStrainConc  0.0035; 

 

set  L 7.; 

set  b 0.3; 

set  h 0.6; 

 

set  a 0.055; # Chieu day lop be tong bao ve 

set  a1 0.016; # Duong kinh cot thep duoi (m) 

set  a2 0.022; # Duong kinh cot thep tren (m) 

 

set  aI [expr $a + $a2/2.]; 

set  aM [expr $a + $a1/2.]; 

set  aJ [expr $a + $a2/2.]; 

 

source R30.tcl; 

source Processing.tcl; 

puts "=============="; 

puts "Ultimate load: $Maxq (kN/m)" 

 
i  


