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Chương 4

CỘT THÉP

Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên biết:

Tính toán các chi tiết liên kết cột với xà ngang, cột liên kết với móng và thiết

kế cột đặc chịu nén đúng tâm và công dụng , cấu tạo chung của cột dùng trong

xây dựng.

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG

4.1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

- Cột là kết cấu thẳng đứng đỡ các kết cấu khác như dầm, sàn và truyền tải

trọng xuống móng. Cột có 3 bộ phận chính:

o Đầu cột: đỡ kết cấu bên trên, phân phối tải trọng cho tiết

diện thân cột.

o Thân cột: chịu lực chính, có nhiệm vụ tiếp nhận tải

trọng và truyền xuống chân cột.

o Chân cột: liên kết cột vào móng, phân phối tải trọng từ

cột xuống móng.

- Khi cấu tạo cột phải đảm bảo 2 yêu cầu :

o Dễ liên kết giữa các bộ phận với nhau và dễ liên kết với

các kết cấu khác.

o Dễ chống gỉ sét (dễ sơn chống gỉ, ít đọng bụi, ẩm , . . .).

4.1.2. PHÂN LOẠI CỘT

- Theo phạm vi sử dụng: cột nhà công nghiệp, cột sàn công tác, cột nhà khung

nhiều tầng.

- Theo cấu tạo: cột đặc, cột rỗng, cột bậc, cột tiết diện không đổi, . . .

- Theo sơ đồ chịu lực: cột nén đúng tâm, cột nén lệch tâm, cột nén uốn, . .

4.1.3. SƠ ĐỒ TÍNH VÀ CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN

a. Sơ đồ tính

- Chân cột:

o Khớp cố định: thường dùng cho cột nén đúng tâm hoặc cột nén lệch
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tâm, nén uốn không có M ở chân cột. Khi đó đầu mút chân cột được

phay nhẵn chỉ có bản đế hay chân cột gồm sườn đế và s ườn ngăn

dùng 2 bu lông neo.

o Ngàm: cột nén lệch tâm , nén uốn và cả cột nén đúng tâm để tăng độ

ổn định cho cột. Khi đó chân cột gồm có dầm đế, sườn đế, với số

bulông liên kết không ít hơn 4.

- Đầu cột:

o Liên kết khớp: khi dầm kê lên đầu cột hoặc liên kết kê vào cạnh cột.

o Liên kết cứng không cho xoay: cột hệ khung với số nhịp nhỏ hơn hoặc

bằng 2.

o Liên kết ngàm cứng : nếu cột hệ khung với số nhịp lớn hơn 2 .

b. Chiều dài tính toán

l0 = .l

 l: chiều dài hình học của cột .

 : hệ số chiều dài tính toán, phụ thuộc đặc điểm của tải trọng nén,

sơ đồ liên kết đầu cột và chân cột. Lấy theo bảng D1- TCVN 338:

2005, trang 79.

- Cần xác định chiều dài tính toán theo 2 phương: lx, ly.

- Độ mảnh của cột theo 2 phương: x = lx / ix ; y = ly / iy ;

- Cố gắng để cột đồng ổn định theo 2 phương: x = y.

- Để cột làm việc bình thường : max  [ ] : độ mãnh cho giới hạn lấy theo

bảng 25- TCVN 338:2005, trang 35.
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4.2. CỘT ĐĂC CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM

4.2.1. CÁC DẠNG TIẾT DIỆN

Là cột có tiết diện liên tục, có dạng hở hoặc kín. Có 3 dạng tiết diện chính:

Hình 4.2 Các dạng tiết diện cột đặc

a. Tiết diện chữ I

Ưu điểm: dễ liên kết với các kết cấu khác; dễ đáp ứng các yêu cầu về kiến

trúc; hình thức đơn giản, dễ chế tạo; là dạng tiết diện thông dụng.

o Dạng 1: độ cứng theo 2 phương khác nhau nhiều (ix >> iy) nên chỉ dùng

hợp lý khi cột có lx >> ly .

o Dạng 2: là dạng thông dụng nhất. Gồm 3 bản thép được dùng liên kết

hàn. Dùng khi tải trọng lớn, độ ổn định gần bằng nhau theo 2 phương.

o Dạng 3: dùng khi kết cấu chịu tải trọng nặng hoặc chấn động.

b. Tiết diện chữ thập

- Ưu điểm: có cấu tạo đơn giản; có ix = iy nên độ ổn định theo 2 phương là

như nhau; sử dụng hợp lý khi lx = ly

- Nhược điểm: khó liên kết với các kết cấu khác, khó đáp ứng các yêu cầu

về kiến trúc  ít dùng.

21 3 4

65 7 8
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- Dạng 4: dùng khi tải trọng không lớn.

c. Tiết diện dạng ống

- Ưu điểm: vật liệu ở xa trục trung hòa, có bán kính quán tính lớn hơn tiết

diện hở cùng diện tích nên chịu lực tốt hơn và tiết kiệm vật liệu hơn; cùng

1 diện tích tiết diện, tiết diện hình ống lợi nhất nên được dùng tương đ ối

nhiều; hình thức gọn, đẹp.

- Nhược điểm: khó liên kết với các kết cấu khác; không sơn được mặt bên

trong nên mặt này dễ bị gỉ.

Khắc phục: đường hàn nối các tiết diện phải hoàn toàn kín; khi chế tạo:

phải cạo kĩ mặt trong, sơn và hàn kín bịt đầu để không khí không lọt

vào, tránh hiện tượng oxy hóa; không để các kẽ hở xuyên từ ngoài vào

trong.

- Dạng 5: từ thép ống, lợi hơn cả vì độ ổn định theo mọi phương như nhau.

- Dạng 8: tạo thành từ 2 thép U, khi tải trọng lớn có thể tăng cường thêm

bằng thép bản.

- Dạng 7: tạo thành từ 2 thép góc.

- Dạng 6 : từ thép bản dập, có trọng lượng nhẹ, dùng với tải trọng nhỏ.

4.2.2. TÍNH TOÁN

a. Tính toán về bền

Tiết diện cột được kiểm tra bền theo công thức:  = N/An  f.c

b. Tính toán về ổn định tổng thể

Các cột đặc chịu nén đúng tâm thường mất khả năng chịu lực do mất ổn

định tổng thể. Được kiểm tra theo công thức:

N / (min .A)  f.c

Và phải đảm bảo về điều kiện độ mảnh: max  [ ].

Hệ số uốn dọc min tra bảng D8-TCVN  338:2005, trang 91 (phụ thuộc vào

 và cường độ tính toán f của thép).

c. Tính toán về ổn định cục bộ

Các cột đặc được ghép từ các thép bản hoặc bằng các thép hình dập nguội,

khi cột làm việc, trong các bản thép này có ứng suất pháp nén. Nếu tại một vị

trí nào đó trên các bản thép này có ứng suất pháp nén lớn hơn khả năng chịu
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ứng suất pháp nén (ứng suất pháp nén giới hạn) của nó thì nó bị biến dạng ra

ngoài mặt phẳng của bản, như vậy gọi là cột bị mất ổn định cục bộ.

- Điều kiện ổn định cục bộ của bản bụng:

hw/tw  [hw/tw];

Với [hw/tw]: độ mảnh giới hạn của bản bụng, lấy theo bảng 33, TCVN

338:2005, trang 42, lấy theo  =  ⁄ : độ mảnh qui ước.

Nếu hw/tw > [hw/tw]: ta phải đặt sườn dọc gia cường bản bụng. Kích

thước sườn dọc: bsd  10tw; tsd  0,75tw; và bsd/tsd  [bo/t]: độ mảnh giới hạn

của phần bản cánh nhô ra của cột, tra theo bảng 35, TCVN 338:2005, trang

44.

Nếu hw/tw  2,3 ⁄ : cần đặt sườn cứng ngang, cách nhau khoảng a =

(2,5  3)hw. Với kích thước sườn ngang:

 ≥ 2 ⁄
 bs  hw/30 + 40: khi bố trí cặp sườn ngang đối xứng.

 bs  hw/24 + 50: khi bố trí sườn ngang một bên.

- Điều kiện ổn định cục bộ của bản cánh

b0 / tf  [b0 / t]

d. Khả năng chịu nén đúng tâm của cột đặc

- Khả năng theo điều kiện bền

[N]b =An. f.c

- Khả năng theo điều kiện ổn định tổng thể

[N] = m i n . A . f.c
- Khả năng chịu nén đúng tâm của cột

[N] = min{[N]b; [N]}

4.2.3. XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN CỘT ĐẶC CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM

Giả thiết rằng đã có nội lực dọc N và các chiều dài tính toán lx, ly của cột, ta

tiến hành việc tính toán thiết kế thân cột như sau:

a. Chọn tiết diện thân cột

- Chọn dạng tiết diện

Tùy theo điều kiện cụ thể, chiều dài và nội lực dọc N của cột mà chọn dạng
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tiết diện như thế nào cho phù hợp. Các bước chọn tiết điện cột tiếp theo sau

đây được trình bày cho tiết diện cột dạng chữ H tổ hợp từ 3 bản thép, các dạng

khác cũng được tiến hà nh tương tự.

- Xác định diện tích cần thiết của tiết diện cột

Theo công thức: =
. .

Trong đó hệ số uốn dọc  được giả thiết trước hoặc được xác định

theo độ mảnh giả thiết (gt):

gt ≤ [], cột dài 5  6 m có thể lấy:

gt = 100  200 khi N nhỏ, N ≤ 1500 kN.

gt = 70  100 khi N = 1500  3000 kN.

gt = 50  70 khi N = 3000  4000 kN.

gt = 40  50 khi N rất lớn, N  400 kN.

- Xác định kích thước tiết diện bản cánh và bản bụng (b, h, tf và tw)

Từ gt tính được bề rộng b và bề cao h yêu cầu của tiết diện=
 . ; ℎ =

 .
Trong đó: x, y - các hệ số để xác định gần đúng các bán kính quán

tính của tiết diện (ix = x.h, iy = y.b) phụ thuộc vào

hình dạng tiết diện, lấy theo bảng 4 sau.
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Theo yêu cầu cấu tạo có: h  b, thường lấy h= (11,15)b, tf =840 mm

và tw = 6  16 mm.

Từ các yêu cầu nêu trên kết hợp với Ayc chọn ra kích thước cụ thể của

các bản cánh và bản bụng cột .

b. Kiểm tra tiết diện cột

- Kiểm tra về bền:  = N / An  f.c.

- Kiểm tra về ổn định tổng thể: N / (min .A)  f.c

- Kiểm tra về ển định cục bộ các bản cánh: hw / tw  [hw / tw]

- Kiểm tra về ển định cục bộ các bản bụng: b0 / tf  [b0 / t]

- Kiểm tra yêu cầu về độ mảnh: max  []

- Thông thường, cột đặc chịu nén đúng tâm tiết diện chữ H có h  b, khi

l y  l x (hoặc khi l y  0,7lx đối với cột là một thép hình I phổ thông) chỉ cần

tính toán kiểm tra ổn định tổng thể theo trục y -y (trục vuông góc với cạnh

b- bề rộng cánh) của tiết diện cột, vì theo phương này có y = max.

c. Xác định tiết diện cột theo độ mảnh

Với cột có lực dọc N quá nhỏ, hay cột có chiều dài lớn mà lực N nhỏ, tiết

diện được chọn theo độ mảnh giới hạn [] (nếu chọn tiết diện theo lực dọc N

như trên, thì khi kiểm tra cột về độ mảnh như trên (max  []) sẽ không thỏa

mãn). Việc xác định tiết diện của cột trong trường hợp này được tiến hành như

sau:

- Xác định diện tích tiết diện yêu cầu Ayc và các kích thước byc, hyc vẫn

như trên, nhưng cho gt = [].

- Từ A y c byc, h y c và các điều kiện ổn định cục bộ, các yêu cầu về cấu tạo

chọn ra kích thước b, h và bề dày tối thiểu cho các bản cánh, bản bụng

của cột.

- Kích thước tiết diện chọn được phải có A  Ayc, ix  ix,yc, và i y  i y , y c

trong đó , = [] , , = []
d. Liên kết cánh và bụng c ột

Liên kết cánh và bụng cột chịu nén đúng tâm được lấy theo cấu tạo, với cột

hàn, đường hàn dài suốt chiều dài cột và hf = 6  8 mm.
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===========================================================

 Bài tập áp dụng: cột đặc chịu nén đúng tâm

Bài tập 1:

Chọn tiết diện cột đặc chịu nén đúng tâm (I định hình ). Biết cột có có chiều

dài l = 5 m. Cột có liên kết theo phương x hai đầu khớp; theo phương y, một đầu

ngàm, một đầu khớp. Tải trọng tác dụng N = 3500 kN. Vật liệu là thép CCT38 có

f = 2300 daN/cm2 ; []= 120, c =1 .

Bài tập 2:

Chọn tiết diện cột đặc chịu nén đúng tâm (I tổ hợp ). Biết cột có có chiều dài

l = 6,5 m. Cột có liên kết theo phương x hai đầu khớp; theo phương y, một đầu

ngàm, một đầu khớp. Tải trọng tác dụng N = 4500 kN. Vật liệu là thép CCT38 có

f = 2300 daN/cm2; []= 120, c =1.

Bài tập 3:

Xác định khả năng chịu lực của cột chịu nén đúng tâm có các số liêu sau. Cột

có tiết diên chữ I tổ hợp, bản cánh (480x18)mm, bản bụng (450x12) mm. Cột có

chiều dài l = 6,5 m, hai đầu liên kết khớp. Cường độ th ép f = 2300 daN/cm2, []=

120.


