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CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 

1.1 Giới thiệu về kết cấu cột liên hợp 

Kết cấu liên hợp thép - bêtông là kết cấu mà thép chịu lực có 

dạng tấm, thép hình, thép ống và kết cấu bê tông.  

Ưu điểm của kết cấu cột liên hợp thép- bêtông  

Khả năng chống ăn mòn của thép được tăng cường. 

Khả năng chịu lửa tốt.  

Tăng khả năng chịu lực của cấu kiện. 

Tăng không gian sử dụng và tính thẩm mỹ.  

Thi công nhanh như kết cấu thép .  

Kết cấu liên hợp thép – bêtông có thể đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Nhược điểm của kết cấu cột liên hợp thép- bêtông  

Việc tính toán liên kết giữa thép và bêtông phức tạp hơn. Chi 

phí gia công và chế tạo các liên kết sẽ tăng. 

Khi chịu tải trọng động đất, kết cấu liên hợp nói chung sẽ biến 

dạng lớn hơn kết cấu bê tông cốt thép thông thường. 

1.2 Lý do chọn đề tài và những đóng góp của đề tài 

Để làm giảm bớt khó khăn do phải tính toán lặp lại nhiều lần 

trong quá trình thiết kế cột liên hợp thép bê tông và có những hướng 

lựa chọn phù hợp đối với công nghệ chế tạo, điều kiện thi công ở Việt 

Nam. Luận văn này sẽ tập trung nghiên cứu lý thuyết Eurocode 4 và 

các tài liệu tham khảo để làm cơ sở tính toán và thiết lập chương trình 

phần mềm vẽ các biểu đồ tương tác M-N, các biểu đồ về khả năng chịu 

uốn và chịu nén μ-v, ứng với hình dạng tiết diện cột LHTBT hình chữ 

nhật.  
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1.3 Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu chính của đề tài là : Thiết lập chương trình phần mềm 

tính toán thiết kế cột liên hợp chịu nén lệch tâm phẳng và cột LHTBT 

chịu nén lệch tâm xiên.  

Phân tích sự ảnh hưởng của các thông số đến khả năng chịu lực 

của cột LHTBT để rút ra các kết luận có giá trị, phục vụ cho công tác 

thiết kế trong các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau của các công trình. 

1.4 Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết dựa trên EC4 và các tài liệu 

tham khảo để phân tích ứng xử, thiết lập công thức tính toán và vẽ biểu 

đồ tương tác, từ đó xác định khả năng chịu lực ứng với tiết diện hình 

chữ nhật của cột LHTBT chịu nén lệch tâm phẳng, cột LHTBT chịu 

nén lệch tâm xiên.  

Phân tích sự ảnh hưởng của đặc trưng hình học, vật liệu đến khả 

năng chịu lực của cột LHTBT hình chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng 

và lệch tâm xiên. Thông qua nhiều ví dụ tính toán cụ thể, cùng với các 

đồ thị bảng biểu thể hiện kết quả tính toán. 

1.5 Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn này phân tích, tình toán khả năng chịu lực của các tiết 

diện cột liên hợp chịu nén lệch tâm phẳng và chịu nén lệch tâm xiên. 

Các dạng kết cấu được xét đến là thép ống hình chữ nhật nhồi bê tông 

hoặc kết cấu thép ống hình chữ nhật phía trong là bê tông cốt thép.  

1.6 Cấu trúc luận văn 

Đề tài nghiên cứu gồm 5 chương.  
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  3.9 Chương trình ứng dụng  

CHƯƠNG 4:  CÁC VÍ DỤ MINH HỌA, TỔNG HỢP 

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ  

  4.1 Các ví dụ minh họa 

  4.2 Phân tích sự ảnh hưởng của đặc trưng hình học, vật liệu 

đến khả năng chịu lực của cột liên hợp thép bê tông  

CHƯƠNG 5:  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ   

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 

Từ năm 1894 đến nay trên thế giới đã có rất nhiều công trình 

nhà cao tầng sử dụng kết cấu liên hợp thép bê tông.  

Các tiêu chuẩn về kết cấu liên hợp thép –bêtông, các nước trên 

thế giới đã ban hành gồm có :  

Tiêu chuẩn quốc gia của Đức DIN 1078 .  

Bộ tiêu chuẩn của Châu Âu gọi là European Codes (Eurocodes 

hay EC) trong đó có tiêu chuẩn Eurocode 4: Tiêu chuẩn về kết cấu liên 

hợp thép – bêtông.  

Việt Nam đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu, và đã có các công 

trình sử dụng kết cấu liên hợp như tòa nhà 109 Trường Chinh, Hà Nội, 

tòa nhà Diamond Plaza Thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Hud Tower 

số 37 Lê Văn Lương, Hà Nội.  

Việt Nam vẫn chưa ban hành tiêu chuẩn để tính toán thiết kế 

cấu kiện kết cấu liên hợp thép bê tông. Các tài liệu, các nghiên cứu 

được xuất bản trong nước chủ yếu dựa trên cơ sở tiêu chuẩn EC4 [9] 

và mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và giới thiệu các quy trình, công 

thức tính toán thiết kế. Các thông số liên quan đến khả năng chịu lực 
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của cột liên hợp như thông số về kích thước hình học đặc trưng, các 

thông số về vật liệu vẫn chưa được nghiên cứu, phân tích một cách cụ 

thể để có những đánh giá về sự phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt 

Nam. 

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1 Các loại tiết diện cột liên hợp  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.1 Cột liên hợp tiết diện thép hở [9] 

 

 
Hình 3.2 Cột liên hợp tiết diện thép kín [9] 
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3.2 Vật liệu sử dụng cho cột liên hợp  

 Bê tông   

- Theo quy định của Eurocode 4 về kết cấu liên hợp thì dùng 

mác bêtông từ C20/25 đến C50/60.  

Cốt thép 

- Theo Eurocode 4 đưa ra 3 mác cốt thép dùng trong kết cấu liên 

hợp: S220, S400, S500. 

Thép kết cấu 

- Theo Eurocode 4 đưa ra cách tính toán các kết cấu liên hợp 

được sản xuất từ thép kết cấu mác : S235, S275, S355. 

Theo tiêu chuẩn EC2 và EC3, các hệ số an toàn đối với bê tông, 

vỏ thép, cốt thép được lựa chọn như sau: 

Đối với bê tông: γc = 1,5 

      Đối với vỏ thép : γa = 1,1 

Đối với cốt thép: s = 1,15 

3.3 Phương pháp tính toán 

Trong luận văn này, học viên sử dụng phương pháp tính đơn 

giản để phân tích, tính toán cột liên hợp, các giả thiết tính toán được 

quy ước như sau: 

Tiết diện cột đối xứng 2 trục suốt chiều dài của nó.  

Tương tác giữa thép kết cấu và bêtông được coi là hoàn toàn và 

chúng cùng làm việc như một hệ thống nhất cho đến khi cột liên hợp 

bị phá hoại. 

Mặt cắt ngang của cột liên hợp luôn phẳng khi cột bị biến dạng. 

Các điều kiện về ổn định cục bộ của các bản thép đối với thép 

kết cấu được coi là thoả mãn khi tuân thủ các yêu cầu về cấu tạo. Luận 
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văn không xét sự ảnh hưởng của độ mảnh liên quan đến điều kiện ổn 

định cục bộ, chỉ xét đến điều kiện bền. 

Diện tích cốt thép chỉ được kể đến trong quá trình tính toán nếu 

As ≥ 0,3% diện tích bêtông và không nên dùng quá 6 % diện tích 

bêtông : 0,3% ≤ As ≤ 6 %. 

Tỉ lệ hàm lượng thép nằm trong khoảng 0,2 ≤   ≤  0,9  
  = aA  ydf  / pl.RdN  

hay tỷ số w trong khoảng 0,25 – 9. 
w = aA ydf / cA cdf   

3.4 Khả năng chịu nén dọc trục của cột liên hợp 

Khi bêtông bọc hoàn toàn cốt thép và thép kết cấu (gọi tắt là 

bêtông bọc hoàn toàn), khả năng chịu nén dọc trục được tính theo công 

thức : 

pl.RdN  = y
a

a

f
A


 + 0.85. ck

c
c

f
A


 + sk

s
s

f
A


   

Trường hợp cấu kiện rỗng nhồi bê tông, khả năng chịu nén 

dọc trục được tính theo công thức: 

pl.RdN  = y
a

a

f
A


 + ck

c
c

f
A


 + sk

s
s

f
A


 

aA  , cA  , sA là diện tích tiết diện ngang của thép kết cấu, của 

bê tông và của cốt thép;  

yf  , ckf  , skf  là giới hạn đàn hồi của thép kết cấu, cường độ chịu 

nén đặc trưng của bêtông và giới hạn đàn hồi của cốt thép; 

a  , c  , s  là hệ số an toàn của thép kết cấu, bê tông và cốt 

thép. 
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Đối với cột ống thép nhồi bê tông, thành phần fck của nó được 

nhân với hệ số α = 1 cho do có xét đến hiệu ứng chống nở hông của 

vỏ thép đối với bê tông bên trong. Trong khi đó, α = 0,85 đối với 

trường hợp bêtông bọc hoàn toàn. 

3.5 Khả năng chịu lực của tiết diện hình chữ nhật chịu nén 

lệch tâm phẳng 

Khả năng chịu lực của cột dưới tác dụng của momen và lực dọc 

được xác định theo đường cong tương tác M-N như hình 3.3 
 

 

Hình 3.3 Đường cong tương tác mômen uốn và lực dọc M-N [9] 

- Điểm A: Khả năng chịu nén 

AN  = pl.RdN  ,  AM  = 0 
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Hình 3.4 Phân bố ứng suất ứng với điểm A trên đường cong tương tác 

- Điểm B: Khả năng chịu uốn 

BN  = 0 , BM  = pl.RdM   

 

 

 

 

 

( ) 

Hình 3.5 Phân bố ứng suất ứng với điểm B trên đường cong tương tác 

- Điểm C: Cùng có khả năng chịu uốn nhưng có lực nén 

CN  = pm.RdN , CM  = pl.RdM  
 

 

 

 

 

 

Hình 3.6 Phân bố ứng suất ứng với điểm C trên đường cong 

tương tác 

- Điểm D: Mômen uốn đạt giới hạn lớn nhất 

DN  = pm.Rd

1
N

2
 , DM  = M max,Rd   .1 ) 
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Hình 3.7 Phân bố ứng suất ứng với điểm D trên đường cong tương tác 

 Khả năng chịu nén uốn một phương của tiết diện được thể hiện 

như hình 3.8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8 Đường cong tương tác của tiết diện 

sdN    : Khả năng chịu nén dọc trục tính toán của cột có kể đến 

ảnh hưởng của độ mảnh. 

N pl.Rd   : Khả năng chịu nén dọc trục tối đa của cột (chỉ xét theo 

điều kiện bền) ; 

RdM    : Khả năng chịu moment uốn tính toán của cột; 

pl.RdM  : Khả năng chịu moment tối đa của cột khi lực nén dọc 
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trục bằng 0; 

 Các giá trị dv  , d  trên biểu đồ tương tác của tiết diện có giá 

trị: 

 dv   = sdN /N pl,Rd   

d  = sdM /M pl,Rd   

dv  là đại lượng không thứ nguyên thể hiện khả năng chịu tác 

động của lực nén dọc trục  

d  là đại lượng không thứ nguyên thể hiện khả năng chịu tác 

động của mômen uốn 

Cột liên hợp đủ khả năng chịu lực thỏa mãn điều kiện :  

  

sdM  ≤ RdM = 0,9. d . pl.RdM   
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3.6 Khả năng chịu lực của tiết diện chịu nén lệch tâm xiên 

Đường cong khả năng chịu lực N-M của tiết diện cột thể hiện 

trong hình 3.9 , 3.10 và 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9 Biểu đồ tương tác của tiết diện (theo phương trục y) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10 Biểu đồ tương tác của tiết diện (theo phương trục z) 
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Hình 3.11 Biểu đồ tương tác của tiết diện chịu momen uốn 

(theo 2 phương trục y và z) 

Điều kiện đủ khả năng chịu lực của cột 
M y.Sd    0,9 y  pl.y.RdM    

M z.Sd    0,9 z  pl.z.RdM   

y.Sd

y pl.y.Rd

M

0,9 M
+ z.Sd

z pl.z.Rd

M

0,9 M
   1  

 

3.7 Triển khai các công thức cụ thể để làm cơ sở vẽ biểu đồ 

tương tác cho tiết diện chịu nén lệch tâm phẳng 

Các công thức được sử dụng : 

Tỷ lệ lượng thép : 

w = a yd

c cd

A .f

A .f
   Aa = 

c cd

yd

A .f .w

f
 h =

' '
sb .h A


  

(Với Δ = h’/b’)   
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hn = 
cd sn sd cd

cd yd

0,5.h '.b '.f 2.A (f f )

b '.f 2.t.2.f

  


   

a) Triển khai các công thức cụ thể để vẽ biểu đồ tương tác 

M-N 

- Điểm A: AN  = pl.RdN ,  AM  = 0 

pl.RdN = b’.h’.fcd+ (b.h - b’.h’).fyd + 2.Asc.fsd   

Hình 3.16 Phân bố ứng suất tiết diện ứng với Mu = 0 

 

- Điểm B: BN  = 0 , BM  = pl.RdM  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.17 Phân bố ứng suất tiết diện ứng với Nu = 0 

Mpl,rd = Fcc.yc + Fac.ya + Fat2.ya + Fst.ys + Fsc.ys  

 
- Điểm C: CN  = pm.RdN , CM  = pl.RdM  
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pm.RdN = (b’. h’-As).fcd  .10-3
  

 

 Hình 3.18 Phân bố ứng suất tiết diện ứng với CN  = pm.RdN , 

MC = pl.RdM  

- Điểm D: DN  = pm.Rd

1
N

2
, DM  = M max,Rd  

Hình 3.19 Phân bố ứng suất tiết diện ứng với Mu = Mmax.rd 

Mmax.rd = Fcc.yc+Fac.ya+Fat.ya +  ys.Asfsd. 10-3
  

b) Triển khai các công thức cụ thể để vẽ biểu đồ μ - v về khả 

năng chịu lực của tiết diện  

- Điểm A:  μA  = 0 , vA =1    

- Điểm B:  μB  = 1 , vB =0    

- Điểm C:  μc = pl.RdM / pl.RdM =1, vC = pm.RdN / Npl.Rd 
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- Điểm D: μD = M max,Rd / pl.RdM , vD = pm.Rd

1
N

2
/Npl.Rd 

3.8 Triển khai các công thức cụ thể để làm cơ sở vẽ biểu đồ 

tương tác cho tiết diện chịu nén lệch tâm xiên 

Để vẽ biểu đồ tương tác cho tiết diện chịu nén lệch tâm xiên, ta 

lần lượt tính toán và vẽ biểu đồ tương tác theo 2 phương y (My-N) và 

phương z (Mz-N). Quy trình và công thức tương tự như trường hợp 

lệch tâm phẳng. 

Sau đó tính toán và vẽ biểu đồ tương tác đối của tiết diện với 

từng phương (μy-v), (μz –v)  

Để vẽ biểu đồ tương tác của cột theo 2 phương trục y và z của 

tiết diện cột liên hợp, ta cần phải xác định tọa độ các điểm sau:  

- Điểm 1 (0,9µz, 0) 

- Điểm 2 (0,9µz, 0,1µy) 

- Điểm 3(0, 0,9µy) 

- Điểm 4(0,1µz, 0,9µy) 

3.9 Chương trình ứng dụng 

Quá trình tính toán vẽ biểu đồ tương tác cho tiết diện được thực 

hiện bằng phần mềm Microsoft Excel kết hợp với công cụ hỗ trợ VBA. 
a) Quy trình thiết lập chương trình tính toán cột chịu nén 

lệch tâm phẳng: 

Bước 1: Khai báo các thông số vật liệu mác bê tông, mác thép 

kết cấu, mác cốt thép,   số lượng thanh thép, đường kính thanh, kích 

thước tiết diện bê tông b’xh’ và nội lực thiết kế Msd, Nsd 
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Bước 2: Chọn w với 0,25 ≤ w ≤ 9, w  = a yd

c cd

A .f

A .f
  

Bước 3: Lập bảng tính toán độ dày t thép cột ứng với từng w đã 

chọn ở bước 2.  

Bước 4: Tính toán và vẽ biểu đồ M-N ứng với 4 điểm trên đường 

cong tương tác . 

Bước 5: Tính toán và vẽ biểu đồ tương tác tiết diện μ, v, ứng 

với 4 điểm trên đường cong tương tác. 

Bước 6: Thiết lập các điều kiện lọc những giá trị đủ khả năng 

chịu lực Msd, Nsd và thỏa mãn điều kiện kiểm tra sdM  ≤ RdM = 0,9. d

. pl.RdM . Từ đó tìm được giá trị độ dày t tương ứng. 

Bước 7: Hiển thị giá trị w, t và vẽ biểu đồ đối với các giá trị đã 

tính toán với w,t chính xác đã chọn sau điều kiện kiểm tra . 

Bước 8: Kết thúc chương trình. 
b) Các bước thực hiện lập chương trình tính toán cột chịu 

nén lệch tâm xiên : 

Bước 1: Khai báo các thông số vật liệu mác bê tông, mác thép 

kết cấu, mác cốt thép, số lượng thanh thép, đường kính thanh, kích 

thước tiết diện bê tông b’xh’ và nội lực thiết kế Nsd, Msd.y, Msd.z. 

Bước 2: Chọn w với 0,25 ≤ w ≤9. 

Bước 3: Lập bảng tính toán độ dày t thép cột ứng với từng w đã 

chọn ở bước 2. 

Bước 4: Tính toán và vẽ biểu đồ (My-N), (Mz-N) ứng với từng 

4 điểm trên đường cong tương tác  

Bước 5: Tính toán và vẽ biểu đồ tương tác của tiết diện đối với 

từng phương (μy-v), (μz –v) . 
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Bước 6: Thiết lập biểu đồ tương tác mô men- mô men (M-M) 

của tiết diện cột LHTBT ta cần phải xác định tọa độ các điểm sau:  

Bước 7: Thiết lập các điều kiện lọc những giá trị đủ khả năng 

chịu lực và thỏa mãn điều kiện kiểm tra. Từ đó tìm được giá trị độ dày 

t chính xác tương ứng. 

Bước 8: Hiển thị giá trị w, t và vẽ biểu đồ với w,t chính xác đã 

chọn sau điều kiện kiểm tra. 

Bước 9: Kết thúc chương trình. 

CHƯƠNG 4: CÁC VÍ DỤ MINH HỌA, 
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT 

QUẢ 

4.1 Các ví dụ minh họa. 

Ví dụ 1: Thiết kế tiết diện cột LHTBT chịu nén lệch tâm phẳng, 

số liệu đề bài trong luận văn của Ermiyas Ketema [14] để tính toán và 

kiểm chứng kết quả mà chương trình chương trình tính đã thực hiện.  

Ví dụ 2 : Lập chương trình tính tiết diện cột LHTBT chịu nén 

lệch tâm xiên trường hợp kết cấu gồm có vỏ thép và lõi bê tông. 

Ví dụ 3 : Lập chương trình tính tiết diện cột LHTBT chịu nén 

lệch tâm xiên trường hợp kết cấu gồm có vỏ thép và lõi bê tông cốt 

thép. 

4.2 Phân tích sự ảnh hưởng của đặc trưng hình học, vật liệu 

đến khả năng chịu lực của cột liên hợp thép bê tông . 

Tiến hành thay đổi các thông số bao gồm: Chiều dày vỏ thép, 

giới hạn cháy của thép, cường độ chịu nén của bê tông, tiết diện khi 

không có cốt thép và khi không có cốt thép để tiến hành nghiên cứu, 
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phân tích sự ảnh hưởng của từng thông số đến khả năng chịu lực của 

cột LHTBT. 

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Kết luận: 

Luận văn đã thực hiện phân tích và tính toán khả năng chịu lực 

của cột liên hợp thép bê tông thông qua việc triển khai công thức tính 

toán và vẽ biểu đồ tương tác bằng một chương trình ứng dụng Excel 

kết hợp với VBA theo tiêu chuẩn EC4. Chương trình tính đã được thiết 

lập để thiết kế được cột liên hợp chịu nén lệch tâm. Sau khi đã nhập 

số liệu ban đầu, các bước tính toán, kiểm tra về khả năng chịu lực của 

cột liên hợp được thực hiện một cách hoàn toàn tự động mà không cần 

bất kỳ thao tác lặp lại.  

Biểu đồ tương tác của cột liên hợp chịu nén uốn một phương 

được thiết lập dựa trên 4 điểm trên đường cong tương tác. Đối với 

trường hợp cột liên hợp chịu nén lệch tâm xiên chịu uốn theo 2 

phương, biểu đồ tương tác được thiết lập để tra khả năng chịu lực của 

tiết diện theo từng phương và điều kiện kiểm tra về mômen chịu uốn 

theo cả 2 phương. 

Qua phân tích và đánh giá khi thay đổi các thông số đặc trưng 

liên quan đến kích thước hình học, tính chất của vật liệu thép, bê tông, 

cốt thép. Các kết quả phân tích cho thấy được khả năng hỗ trợ bổ sung 

về ưu nhược điểm cho nhau của các thành phần kết cấu đã tạo nên kết 

cấu liên hợp rất phù hợp với kết cấu của nhà cao tầng là nơi đòi hỏi 

khả năng chịu lực cao, tiết kiệm diện tích.  

Cường độ, chiều dày thép kết cấu có ảnh hưởng lớn đến khả 

năng chịu lực của cột liên hợp. Tuy nhiên, trên thực tế các KS cần xem 
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xét đến điều kiện công nghệ sản xuất ở Việt Nam khi áp dụng tăng 

cường độ của thép kết cấu. Việc tăng chiều dày thép kết cấu các KS 

thiết kế cần xem xét đến điều kiện thi công thực tế trên công trình.  

Cường độ, số lượng thanh, đường kính cốt thép cũng có ảnh 

hưởng lớn đến khả năng chịu lực. Việc lựa chọn bổ sung cốt thép để 

tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu liên hợp là một lựa chọn phù 

hợp đối với điều kiện ở Việt Nam. 

Bêtông chỉ đóng vai trò giữ sự ổn định cho kết cấu cột liên hợp. 

Kiến nghị:  

Từ phân tích sự ảnh hưởng của các thông số liên quan đến đặc 

trưng hình học, vật liệu với tiết diện cột liên hợp hình chữ nhật vỏ thép, 

phía trong là bê tông cốt thép các và các kết luận, khi thiết kế cột liên 

hợp cần lựa chọn thông số cho phù hợp với yêu cầu của từng công 

trình, mục tiêu và khả năng đáp ứng vật liệu theo công nghệ ở Việt 

Nam. 

Về chương trình tính toán có thể phát triển thành phần mềm với 

tiết diện đa dạng hơn để đáp ứng cho những công trình đòi hỏi cao về 

thẩm mỹ, kiến trúc phức tạp.  

Hướng phát triển tiếp theo của đề tài sẽ nghiên cứu nhiều tiết 

diện hình học  khác nhau.
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