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++ CCấấu tu tạạo to từừ ccáác khung phc khung phẳẳng bng bằằng thng théép theo hai phương p theo hai phương 
ngang vngang vàà ddọọc nhc nhàà..

++ CCáác khung phc khung phẳẳng gng gồồm dm dầầm thm théép vp vàà ccộột tht théép liên kp liên kếết ct cứứng vng vớới i 
nhau. nhau. 

++ KKếết ct cấấu khung chu khung ch ịịu đưu đượợc cc cảả ttảải tri trọọng đng đứứng lng lẫẫn tn tảải tri trọọng ng 
ngang.ngang.

++ SSốố loloạại thanh trong khung i thanh trong khung íít, ct, cấấu tu tạạo đơn gio đơn giảản, thn, thờời gian thi i gian thi 
công nhanh.công nhanh.

++ VVíí ddụụ: T: Trung tâm thương mrung tâm thương mạại Trưi Trườờng Phng Phúúc Cung, xây dc Cung, xây dựựng ng 
năm năm 1987 t1987 tạại Bi Bắắc Kinh, vc Kinh, vớới 2 ti 2 tầầng hng hầầm, 26 tm, 26 tầầng nng nổổi, cao 94m, i, cao 94m, 
ttầầng cao 3,3m, thing cao 3,3m, thiếết kt kếế vvớới đi độộng đng đấất ct cấấp 8, sp 8, sửử ddụụng hng hệệ kkếết t 
ccấấu khung thu khung théép, p, lưlướới ci cộột 8 x 9,8m. t 8 x 9,8m. 
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1. Tr1. Trạạng thng tháái chi chịịu lu lựực.c.

++ KKếết ct cấấu khung lu khung làà hhệệ kkếết ct cấấu xuu xuấất hit hiệện sn sớớm nhm nhấất trong kt trong kếết ct cấấu u 
nhnhàà cao tcao tầầng hing hiệện đn đạại. i. 

++ CCảải tii tiếến hơn so vn hơn so vớới ki kếết ct cấấu thanh liên ku thanh liên kếết kht khớớp.p.



II.II. Đ ĐẶẶC ĐIC ĐIỂỂM KM KẾẾT CT CẤẤUU

2.2. Đ Đặặc đic điểểm bim biếến dn dạạng.ng.

++ BiBiếến dn dạạng cng củủa thanh cha thanh chủủ yyếếu lu làà bibiếến dn dạạng ung uốốn, bin, biếến dn dạạng cng cắắt t 
rrấất nht nhỏỏ. . 

++ Phân loPhân loạại theo hi theo hệệ kkếết ct cấấu thanh, hu thanh, hệệ khung thkhung théép thup thuộộc hc hệệ
thanh chthanh chịịu uu uốốn. n. 
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++ BiBiếến dn dạạng ngang ng ngang ΔΔ ggồồm 2 thm 2 thàành phnh phầần:n:

-- BiBiếến dn dạạng ng ΔΔbb do udo uốốn tn tổổng thng thểể..

-- BiBiếến dn dạạng ng ΔΔss do cdo cộột vt vàà ddầầm cm cáác tc tầầng bng bịị uuốốn. Kn. Kếết ct cấấu khung u khung 
ththểể hihiệện bin biếến dn dạạng cng cắắt.t.

++ BiBiếến dn dạạng ung uốốn tn tổổng thng thểể ΔΔbb chichiếếm khom khoảảng 15%; bing 15%; biếến dn dạạng cng cắắt t 
ttổổng thng thểể ΔΔss chichiếếm khom khoảảng 85%.ng 85%.
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++ Phân loPhân loạại theo bii theo biếến dn dạạng ngang tng ngang tổổng thng thểể, h, hệệ kkếết ct cấấu khung u khung 
thuthuộộc vc vàào ho hệệ kkếết ct cấấu chu chịịu lu lựực ngang kic ngang kiểểu biu biếến dn dạạng cng cắắt.t.

++ LLựực cc cắắt tt tầầng Vng Vii vvàà ggóóc xoay tương đc xoay tương đốối ci củủa ma mộột tt tầầng ng θθii = = δδii / h/ hii  
tăng dtăng dầần tn từừ trên xutrên xuốống dưng dướới, li, lớớn nhn nhấất t ởở ttầầng đng đếế..

++ KhKhảả năng ch năng chốống lng lựực ngang yc ngang yếếu, phu, phùù hhợợp vp vớới công tri công trìình cao nh cao 
dưdướới 30 ti 30 tầầng.ng.
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3.3. BiBiếến dn dạạng cng củủa liên ka liên kếết.t.

++ BBảản bn bụụng nng núút khung mt khung mỏỏng, phng, pháát sinh bit sinh biếến dn dạạng cng cắắt kht kháá llớớn, n, 
llààm tăng chuym tăng chuyểển vn vịị ngang cngang củủa ca cảả khung.khung.

++ Sai sSai sốố ttíính tonh toáán khi không xn khi không xéét đt đếến bin biếến dn dạạng cng củủa na núút ct cóó ththểể  
đđếến 15%.n 15%.
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4. 4. HiHiệệu u ứứng Png P--ΔΔ..

++ BiBiếến dn dạạng ngang lng ngang lớớn, ln, lààm phm pháát sinhhit sinhhiệệu u ứứng Png P--ΔΔ..

++ ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa hia hiệệu u ứứng Png P--ΔΔ, ch, chủủ yyếếu phu phụụ thuthuộộc:c:

-- TTổổng sng sốố ttầầng nhng nhàà;;

-- TTỷỷ llệệ gigiữữa la lựực nc néén vn vàà khkhảả năng ch năng chịịu nu néén cn củủa ca cộột t 

-- ĐĐộộ mmảảnh cnh củủa ca cáác thanh.c thanh.

++ Khi hiKhi hiệệu u ứứng Png P--ΔΔ nghiêm trnghiêm trọọng, cng, cóó ththểể đe do đe doạạ ổổn đn địịnh tnh tổổng ng 
ththểể ccủủa ka kếết ct cấấu khung.u khung.

++ HiHiệệu u ứứng Png P--ΔΔ ssẽẽ llààm khm khảả năng ch năng chịịu lu lựực cc củủa ka kếết ct cấấu khung u khung 
ththéép nhp nhàà cao tcao tầầng ging giảảm 1m 10%0% đ đếến 40%.n 40%.
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““Tiêu chuTiêu chuẩẩn kn kếết ct cấấu thu théépp”” vvàà ““Tiêu chuTiêu chuẩẩn khn khááng chng chấấnn”” ccủủa a 
Trung QuTrung Quốốc quy đc quy địịnh: Khi mô men phnh: Khi mô men phụụ thêm cthêm củủa ta tảải tri trọọng ng 
đđứứng cng củủa ka kếết ct cấấu chu chịịu tu tảải tri trọọng ngang lng ngang lớớn hơn n hơn 10% m10% mô men ô men 
ban đban đầầu thu thìì phphảải ti tíính đnh đếến n ảảnh hưnh hưởởng cng củủa hia hiệệu u ứứng thng thứứ ccấấp p 
ccủủa ta tảải tri trọọng đng đứứng. Mô men phng. Mô men phụụ thêm cthêm củủa ta tảải tri trọọng đng đứứng ng 
ddùùng đng đểể chchỉỉ ttíích gich giữữa toa toààn bn bộộ ttảải tri trọọng đng đứứng phng phíía trên ma trên mộột t 
ttầầng bng bấất kt kỳỳ vvàà chuychuyểển vn vịị tương đ tương đốối ci củủa ta tầầng dưng dướới ti táác dc dụụng ng 
ccủủa ta tảải tri trọọng đng độộng đng đấất; t; Mô men ban đMô men ban đầầu du dùùng đng đểể chchỉỉ ttíích gich giữữa a 
llựực cc cắắt tt tầầng vng vàà chichiềều cao tu cao tầầng dưng dướới ti táác đc độộng cng củủa đa độộng đng đấất.t.
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5.5. TTậập trung bip trung biếến dn dạạng dng dẻẻo to tạại ti tầầng đng đếế..

++ TTầầng cng cóó đ độộ ccứứng ging giảảm đm độột ngt ngộột st sẽẽ xuxuấất hit hiệện hin hiệệu u ứứng tng tậập p 
trung bitrung biếến dn dạạng dng dẻẻo lo lààm chuym chuyểển vn vịị tương đ tương đốối ci củủa ta tầầng tăngng tăng..

++ ĐĐộộ ccứứng tng tầầng ngng ngầầm vm vàà mmóóng rng rấất lt lớớn, n, nên đnên độộ ccứứng tng tầầng đng đếế so so 
vvớới chi chúúng trng trởở nên rnên rấất bt béé –– CCóó đ độột bit biếến vn vềề đ độộ ccứứng.ng.

++ GiGiảải phi phááp lp làà gia cư gia cườờng hong hoặặc thic thiếết kt kếế ttầầng đng đếế hohoặặc hai tc hai tầầng ng 
dưdướới ci cùùng thng thàành tnh tầầng trung gian bê tông cng trung gian bê tông cốốt ht hìình.nh.
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1.1. ThiThiếết kt kếế ccấấu kiu kiệện.n.

++ SSửử ddụụng liên kng liên kếết ct cứứng theo cng theo cảả hai  phương ngang v hai  phương ngang vàà ddọọc.c.

++ Công trCông trìình yêu cnh yêu cầầu khu khááng chng chấấn, cn, cộột dt dùùng chung cng chung củủa khung a khung 
ngang vngang vàà khung dkhung dọọc, phc, phảải xi xéét đt đếến tn táác dc dụụng đng đồồng thng thờời ci củủa a 
ththàành phnh phầần đn độộng đng đấất theo hai phương vuông gt theo hai phương vuông góóc vc vớới nhau, i nhau, 
thithiếết kt kếế titiếết dit diệện theo cn theo cấấu kiu kiệện chn chịịu uu uốốn hai phươngn hai phương..

++ Nguyên tNguyên tắắc thic thiếết kt kếế khkhááng chng chấấn n ““CCộột khot khoẻẻ, d, dầầm ym yếếuu””..

++ DDùùng kng kếết ct cấấu bê tông cu bê tông cốốt ht hìình cho tnh cho tầầng đng đếế hohoặặc hai tc hai tầầng dưng dướới i 
ccùùng.ng.
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++ ĐĐặặc đic điểểm cm củủa ca cộột gt góóc:c:

--  DưDướới ti táác dc dụụng cng củủa ta tảải tri trọọng đng đứứng, cng, cộột gt góóc chc chịịu mô men hai u mô men hai 
phươngphương..

-- DưDướới ti táác dc dụụng cng củủa ta tảải tri trọọng ngang, cng ngang, cộột gt góóc chc chịịu lu lựực kc kééo hoo hoặặc c 
nnéén dn dọọc trc trụục lc lớớn.n.

-- TTáác dc dụụng đng đồồng thng thờời ci củủa ta táác đc độộng đng độộng đng đấất hai phươngt hai phương, s, sẽẽ ttạạo o 
nên lnên lựực cc cắắt hai phươngt hai phương, m, mô men hai phương vô men hai phương vàà llựực trc trụục bc bổổ
sung.sung.

-- ChuyChuyểển vn vịị ngang cngang củủa ca cộột gt góóc khi kc khi kếết ct cấấu bu bịị xoxoắắn ln làà llớớn nhn nhấất t 
so vso vớới ci cộột kht kháác.c.
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2.2. TiTiếết dit diệện thanh.n thanh.

++ CCộột thưt thườờng sng sửử ddụụng thng théép hp hìình H cnh H cáánh rnh rộộng cng cáán nn nóóng hong hoặặc tc tổổ
hhợợp hp hààn, n, 

++ TrTrụục quc quáán tn tíính lnh lớớn sn sẽẽ tương  tương ứứng vng vớới phương ci phương cóó mô men lmô men lớớn n 
hohoặặc chic chiềều du dàài ti tíính tonh toáán ln lớớn.n.

++ CCộột chung git chung giữữa khung ngang va khung ngang vàà khung dkhung dọọc,c, đ đặặc bic biệệt lt làà ccộột t 
ggóóc, nên sc, nên sửử ddụụng ting tiếết dit diệện hn hộộp cp cáán nn nóóng hong hoặặc tc tổổ hhợợp hp hààn. n. 

++ ĐĐốối vi vớới ki kếết ct cấấu khung chu khung chốống đng độộng đng đấất, vt, vìì phphảải chi chịịu tu táác đc độộng ng 
ggầần như bn như bằằng nhau cng nhau củủa đa độộng đng đấất theo ct theo cảả hai phương hai phương, nên s, nên sửử
ddụụng ting tiếết dit diệện hn hộộp vuông. p vuông. 
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++ NNếếu phu phảải di dùùng thng théép cp cộột tht théép tip tiếết dit diệện H, thn H, thìì mmộột nt nửửa sa sốố ccộột t 
đđặặt theo phương ngangt theo phương ngang, m, mộột nt nửửa theo phương da theo phương dọọc.c.
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++ DDầầm khung chm khung chọọn tin tiếết dit diệện thn théép hp hìình H cnh H cáánh hnh hẹẹp cp cáán nn nóóng ng 
hohoặặc chc chữữ I tI tổổ hhợợp hp hààn.n.

++ Không nên sKhông nên sửử ddụụng ting tiếết dit diệện chn chữữ I cI cáán nn nóóng.ng.

++ DDầầm khm khẩẩu đu độộ llớớn, dn, dầầm chm chịịu mô men xou mô men xoắắn, vn, vàà ddầầm khung cm khung cóó
yêu cyêu cầầu đu độộ ccứứng khng khááng ung uốốn rn rấất lt lớớn, nên sn, nên sửử ddụụng ting tiếết dit diệện n 
hhộộp.p.
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3.3. Liên kLiên kếết dt dầầm m -- ccộột.t.

++ Thông thưThông thườờng sng sửử ddụụng ng ““nnúút ct cóó ccộột xuyên sut xuyên suốốtt””..

++ ChChỉỉ khi dkhi dầầm sm sửử ddụụng ting tiếết dit diệện hn hộộp, cp, cộột st sửử ddụụng ting tiếết dit diệện hn hộộp, p, 
mmớới di dùùng ng ““nnúút ct cóó ddầầm xuyên sum xuyên suốốtt””..

++ Liên kLiên kếết dt dầầm vm vàà ccộột st sửử ddụụng liên kng liên kếết ht hỗỗn hn hợợp gip giữữa bu lông va bu lông vàà
hhààn.n.

++ Tăng chiTăng chiềều du dàày by bảản bn bụụng cng củủa na núút khung khi ct khung khi cầần thin thiếết.t.

++ ĐĐểể đ đềề phòng hiphòng hiệện tưn tượợng liên kng liên kếết ht hààn tn tạại đi đầầu du dầầm thưm thườờng bng bịị
nnứứt, ct, cầần gin giảảm bm bớớt bt bềề rrộộng bng bảản cn cáánh tnh tạại tii tiếết dit diệện gn gầần đn đầầu du dầầm, m, 
ttứức thc thựực hic hiệện nguyên tn nguyên tắắc thic thiếết kt kếế khkhááng chng chấấn n ““NNúút khot khoẻẻ, c, cấấu u 
kikiệện yn yếếuu””..
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4. 4. TTíính tonh toáán hin hiệệu u ứứng Png P--ΔΔ..

++ GGóóc nghiêng đc nghiêng đààn hn hồồi ci củủa khung dưa khung dướới ti táác dc dụụng cng củủa ta tảải tri trọọng ng 
đđộộng đng đấất lt lớớn hơn n hơn 1/600 th1/600 thìì nên xnên xéét đt đếến n ảảnh hưnh hưởởng cng củủa hia hiệệu u 
ứứng Png P--ΔΔ..

++ SSửử ddụụng chuyng chuyểển vn vịị ngang đ ngang đààn dn dẻẻo tho thựực tc tếế đ đểể ttíính tonh toáán.n.

++ ChuyChuyểển vn vịị ngang đ ngang đààn dn dẻẻo co cóó ththểể sơ b sơ bộộ llấấy by bằằng 3 lng 3 lầần chuyn chuyểển n 
vvịị ngang đ ngang đààn hn hồồi.i.


