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Hải phòng, tháng 12/2011 
LỜI GIỚI THIỆU 

 

 Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về 
số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ 
thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học 
công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và ngành Hàn ở 
Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. 

Chương trình khung quốc gia nghề hàn đã được xây dựng trên cơ sở 
phân tích nghề, được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ 
thuật nghề theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. 

Mô đun 38: Tính toán kết cấu hàn là mô đun đào tạo nghề được biên 
soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực 
hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu công nghệ hàn trong và 
ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất.  

Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm 
khuyết,  rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình 
được hoàn thiện hơn. 
                         Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                          Tháng 12 năm 2011 
                Nhóm biên soạn 
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MÔ ĐUN TÍNH TOÁN KẾT CẤU HÀN 
Mã số mô đun: MĐ38 

 
I. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, VAI TRÒ MÔ ĐUN:  

Môđun Tính toán kết cấu hàn  là mô đun chuyên môn nghề, đây là mô đun 
cơ bản trong chương trình đào tạo, giúp người học được trang bị khả năng 
tính toán, chọn vật liệu hàn, sử dụng nhiều trong thực tế sản xuất. 
 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:  

- Nhận biết chính xác các loại vật liệu chế tạo kết cấu hàn. 
- Nêu được công dụng của từng loại vật liệu chế tạo kết cấu hàn. 
- Tính toán đúng vật liệu hàn, vật liệu chế tạo kết cấu hàn khi gia công các 

kết cấu hàn. 
- Tính toán nghiệm bền cho các mối hàn đơn giản như: Mối hàn giáp mối, 

mối hàn góc, mối hàn hỗn hợp phù hợp với tải trọng của kết cấu hàn. 
- Trình bày được các bước tính ứng suất và biến dạng khi hàn. 
- Vận dụng linh hoạt kiến thức tính toán kết cấu hàn vào thực tế sản xuất. 

 
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 
Tổng 

số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Kiểm 
tra* 

1 Vật liệu chế tạo kết cấu hàn 4 4   
2 Tính độ bền của mối hàn 16 14 1 1 
3 Tính ứng suất và biến dạng khi hàn 14 12 1 1 
4 Tính toán kết cấu dầm trụ 14 12 1 1 
5 Tính toán kết cấu dàn 8 6 1 1 
6 Kiểm tra kết thúc mô đun 4   4 

 Cộng 60 48 4 8 
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YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN/MÔN HỌC 
1. Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô đun: 
       - Kiến thức: Vấn đáp hoặc trắc nghiệm kiến thức đã học liên quan đến 
MĐ28; 
       - Kỹ năng: Được đánh giá qua kết quả thực hiện các bài tập thực hành 
đã học. 
 
2. Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô đun: 
        Giáo viên hướng dẫn quan sát trong quá trình hướng dẫn thường xuyên 
về công tác chuẩn bị, thao tác cơ bản, bố trí nơi làm việc...  Ghi sổ theo dõi 
để kết hợp đánh giá kết quả thực hiện môđun về kiến thức, kỹ năng, thái độ.  
 
3. Kiểm tra sau khi kết thúc mô đun: 
3.1 Về kiến thức: 
     Căn cứ vào mục tiêu môđun để đánh giá kết quả qua bài kiểm tra viết, 
kiểm tra vấn đáp, hoặc trắc nghiệm đạt các yêu cầu sau: 

- Các loại vật liệu chế tạo kết cấu hàn. 
- Cách tính vật liệu chế tạo kết cấu hàn. 
- Các công thức tính toán độ bền, ứng suất và biến dạng khi hàn. 

 
3.2. Về kỹ năng: 
       Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp qua quá trình thực hiện các bài 
tập đạt các yêu cầu sau: 

- Nhận biết đúng các loại vật liệu chế tạo các kết cấu hàn. 
- Tra bảng, tính toán vật liệu hàn chính xác. 
- Giải các bài toán nghiệm bền và tính ứng suất biến dạng khi hàn của các  
kết cấu hàn đơn giản 
- Kiểm tra đánh giá tính toán các kết cấu hàn. 
 - Sắp xếp thiết bị dụng cụ hợp lý, bố trí nơi làm việc khoa học. 
 

3.3 Về thái độ: 
Được đánh giá qua quan sát, qua sổ theo dõi đạt các yêu cầu sau: 

- Chấp hành quy định bảo hộ lao động; 
- Chấp hành nội quy thực tập; 
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- Tổ chức nơi làm việc hợp lý, khoa học; 
- Ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu; 
- Tinh thần hợp tác làm việc theo tổ, nhóm. 

 
 
 
 
 

Bài 1: Vật liệu chế tạo kết cấu hàn 
Mã bài: 28.1 

 
Giới thiệu: 

Việc lựa chọn, tính toán vật liệu chế tạo kết cấu hàn tối ưu sẽ nâng cao 
chất lượng và năng suất của quá trình chế tạo các sản phẩm hàn, qua đó góp 
phần vào sự phát triển chung của các ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển 
kinh tế của đất nước. 
Mục tiêu: 

- Biết lựa chọn được các loại thép định hình U, I, V..., thép tấm, và các 
loại vật liệu khác như nhôm, hợp kim nhôm, đồng hợp kim đồng, thép 
hợp kim thường dùng để chế tạo kết cấu hàn. 

- Giải thích được công dụng của từng loại vật liệu khi chế tạo kết cấu hàn. 
- Tính toán vật liệu gia công kết cấu hàn chính xác, đạt hiệu suất sử dụng 

vật liệu cao. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.  

Nội dung: 
1. Thép định hình 
1.1 Thép góc: 

Thép góc có hai loại: đều cạnh (hình 28.1.1a) theo TCVN 1656:1993 
và không đều cạnh (hình 28.1.1b) theo TCVN 1657:1993, với tỉ lệ hai cạnh 
khoảng 1:1,5 đến 1:2, trong đó có cả cấp chính xác khi chế tạo. Ký hiệu thép 
góc như sau: 

- Thép góc đều cạnh kích thước 40x40x4 mm (có thể ghi tắt L40x4 
khi đã thống nhất chung dùng TCVN là cấp chính xác). 
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- Thép góc không đều cạnh kích thước 63x40x4 mm, cấp chính xác B 
ghi là L63x40x4B TCVN 1657-1993, trong đó hai số trên là bề rộng hai 
cánh, số sau là bề dày cánh, tính bàng mm có thể ghi tắt L 63x40x4). 

Đặc điểm của tiết diện thép góc là cạnh có hai mép song song nhau, 
tiện cho việc cấu tạo liên kết. Chiều dài thanh thép góc được sản xuất từ 4 
đến 13 m. Thép góc được dùng làm: 

- Thanh chịu lực như thanh của dàn: dùng một thép góc hoặc ghép hai 
thép góc thành tiết diện chữ T, chữ thập (hình 28.1.1c); các thanh của hệ 
giằng... 

- Liên kết với các loại thép khác để tạo nên các cấu kiện tổ họp như 
ghép với các bản thép thành tiết diện cột rỗng, tiết diện dầm chữ I (hình 
28.1.1d) 
 

 
Hình 28.1.1 Thép góc và ứng dụng 

Thép góc đều cạnh gồm các loại tiết diện nhỏ nhất là L20x20x3 đến 
lớn nhất là L250x250x30. Thép góc không đều cạnh gồm các loại tiết diện từ 
nhỏ nhất là L25x16x3 đến lớn nhất là L250x160x20 



 7

Bảng 28.1.1 Quy cách thép góc 

Quy cách thép 
đều cạnh 

R r 
Đơn vị 
(Kg/m) 

Quy cách 
thép lệch 

cạnh 
R r 

Đơn vị 
(Kg/m) 

20x20x3 35.0 1.2 0.89 25x16x3 3.5 1.2 0.91 
20x20x4 35.0 1.2 1.15 32x20x3 3.5 1.2 1.17 
25x25x3 3.5 1.2 1.12 32x20x4 3.5 1.2 1.52 
25x25x4 3.5 1.2 1.46 40x25x2 4.0 1.3 1.48 
28x28x3 4.0 1.3 1.27 40x25x4 4.0 1.3 1.94 
32x32x2 4.5 1.5 1.46 40x25x5 4.0 1.5 2.38 
32x32x4 4.5 1.5 1.91 45x28x3 5.0 1.7 1.68 
36x36x3 4.5 1.5 1.65 45x28x4 5.0 1.7 2.20 
36x36x4 4.5 1.5 2.16 50x32x3 5.5 1.8 1.90 
40x40x3 5.0 1.7 1.85 50x32x4 5.5 1.8 2.49 
40x40x4 5.0 1.7 2.42 56x36x4 6.0 2.0 2.81 
40x40x5 5.0 1.7 2.98 56x36x5 6.0 2.0 3.46 
45x45x3 5.5 1.7 2.08 63x40x4 7.0 2.3 3.17 
45x45x4 5.5 1.7 2.73 63x40x5 7.0 2.3 3.91 
45x45x5 5.5 1.7 3.37 63x40x6 7.0 2.3 4.63 
50x50x3 5.5 1.8 2.32 63x40x8 7.0 2.3 6.03 
50x50x4 5.5 1.8 3.05 70x45x5 7.5 2.5 4.39 
50x50x5 5.5 1.8 3.77 75x50x5 8.0 2.7 4.79 
56x56x4 6.0 2.0 3.44 75x50x6 8.0 2.7 5.69 
56x56x5 6.0 2.0 4.25 75x50x8 8.0 2.7 7.43 
63x63x4 7.0 2.3 3.90 80x50x5 8.0 2.7 4.99 
63x63x5 7.0 2.3 4.81 80x50x6 8.0 2.7 5.92 
63x63x6 7.0 2.3 5.72 90x56x5.5 9.0 3.0 6.17 

70x70x4.5 8.0 2.7 4.87 90x56x6 9.0 3.0 6.70 
70x70x5 8.0 2.7 5.38 90x56x8 9.0 3.0 8.77 
70x70x6 8.0 2.7 6.39 100x63x6 10.0 3.3 7.53 
70x70x7 8.0 2.7 7.39 100x63x7 10.0 3.3 8.70 
70x70x8 8.0 2.7 8.37 100x63x8 10.0 3.3 9.87 
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75x75x5 9.0 3.0 5.80 100x63x10 10.0 3.3 12.14 
75x75x6 9.0 3.0 6.89 110x70x6.5 10.0 3.3 8.98 
75x75x7 9.0 3.0 7.96 110x70x8 10.0 3.3 10.93 
75x75x8 9.0 3.0 9.02 125x80x7 11.0 3.7 11.04 
75x75x9 9.0 3.0 10.07 125x80x8 11.0 3.7 12.53 

80x80x5.5 9.0 3.0 6.78 125x80x10 11.0 3.7 15.47 
80x80x6 9.0 3.0 7.36 125x80x12 11.0 3.7 18.34 
80x80x7 9.0 3.0 8.51 140x90x8 12.0 4.0 14.13 
80x80x8 9.0 3.0 9.65 140x90x10 12.0 4.0 17.46 
90x90x6 10.0 3.3 8.33 160x100x9 13.0 4.3 17.96 
90x90x7 10.0 3.3 9.64 160x100x10 13.0 4.3 19.85 
90x90x8 10.0 3.3 10.93 160x100x12 13.0 4.3 23.59 
90x90x9 10.0 3.3 12.20 160x100x14 13.0 4.3 27.26 

100x100x6.5 12.0 4.0 10.06 180x110x10 14.0 4.7 22.24 
100x100x7 12.0 4.0 10.79 180x110x12 14.0 4.7 26.44 
100x100x8 12.0 4.0 12.25 200x125x11 14.0 4.7 27.37 

100x100x10 12.0 4.0 15.10 200x125x12 14.0 4.7 29.74 
100x100x12 12.0 4.0 17.90 200x125x14 14.0 4.7 34.43 
100x100x14 12.0 4.0 20.63 200x125x16 14.0 4.7 39.07 
100x100x16 12.0 4.0 23.30 250x160x12 18.0 6.0 37.92 
110x110x7 12.0 4.0 11.89 250x160x16 18.0 6.0 49.91 
110x110x8 12.0 4.0 13.50 250x160x18 18.0 6.0 55.81 
125x125x8 14.0 4.6 15.46 250x160x20 18.0 6.0 61.65 
125x125x9 14.0 4.6 17.30     

125x125x10 14.0 4.6 19.10     
125x125x12 14.0 4.6 22.68     
125x125x14 14.0 4.6 26.20     
125x125x16 14.0 4.6 29.65     
140x140x9 14.0 4.6 19.41     

140x140x10 14.0 4.6 21.45     
140x140x12 14.0 4.6 25.50     
160x160x10 16.0 5.3 24.70     



 9

160x160x11 16.0 5.3 27.00     
160x160x12 16.0 5.3 29.35     
160x160x14 16.0 5.3 33.97     
160x160x16 16.0 5.3 38.52     
160x160x18 16.0 5.3 43.04     
160x160x20 16.0 5.3 47.44     
180x180x11 16.0 5.3 30.47     
180x180x12 16.0 5.3 33.12     
200x200x12 18.0 6.0 36.97     
200x200x13 18.0 6.0 39.92     
200x200x14 18.0 6.0 42.80     
200x200x16 18.0 6.0 48.65     
200x200x20 18.0 6.0 60.08     
200x200x25 18.0 6.0 74.02     
200x200x30 18.0 6.0 87.56     
220x220x14 21.0 7.0 47.40     
220x220x16 21.0 7.0 53.83     
250x250x16 24.0 8.0 61.55     
250x250x18 24.0 8.0 68.86     
250x250x20 24.0 8.0 76.11     
250x250x22 24.0 8.0 83.31     
250x250x25 24.0 8.0 93.97     
250x250x28 24.0 8.0 104.50     
250x250x30 24.0 8.0 111.44     

 
1.2 Thép chữ I: 

Theo TCVN 1655-75, gồm 23 loại tiết diện, chiều cao 100 – 600 mm 
(hình 28.1.2a) 

Ký hiệu: ví dụ I30, con số chie số hiệu của thép I, bằng chiều cao của 
nó tính ra cm 

Chiều dài được sản xuất từ 4 đến 13 m. Thép chữ I được dùng chủ yếu 
làm dầm chịu uốn; độ cứng theo phương x rất lớn so với phương y. Cũng có 
thể dùng thép I làm cột, khi đó nên tăng độ cứng đối với trục y bằng cách 



 10 

mở rộng thêm cánh, hoặc ghép hai thép I lại (hình 28.1.2b). Một bất lợi của 
thép chữ I là bản cánh hẹp và vát chéo nên khó liên kết. 

 
a) 

 
b) 

Hình 28.1.2 Thép chữ I và ứng dụng 
Các kích thước của thép hình chữ I 

Bảng 28.1.2 Quy cách thép chữ I 

Quy cách r1 r2 
Đơn vị 
(Kg/m) 

100x75x5x8 7.00 3.50 12.90 
125x75x5.5x9.5 9.00 4.50 16.10 
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150x125x8.5x14 13.00 6.50 36.20 
150x75x5.5x9.5 9.00 4.50 17.10 
180x100x6x10 10.00 5.00 23.60 
200x100x7x10 10.00 5.00 26.00 
200x150x9x16 15.00 7.50 50.40 
250x125x10x19 21.00 10.50 55.50 
250x125x7.5x12.5 12.00 6.00 38.30 
300x150x10x18.5 19.00 9.50 65.50 
300x150x11.5x22 23.00 11.50 76.80 
300x150x8x13 12.00 6.00 48.30 
350x150x12x24 25.00 12.50 87.20 
350x150x9x15 13.00 6.50 58.50 
400x150x10x18 17.00 8.50 72.00 
400x150x12.5x25 27.00 13.50 95.80 
450x175x11x20 19.00 9.50 91.70 
450x175x13x26 27.00 13.50 115.00 
600x190x13x25 25.00 12.50 133.00 
600x190x16x35 38.00 19.00 176.00 

1.3 Thép chữ [ 
Theo TCVN 1654-75, gồm có 22 loại tiết diện, từ số hiệu 5 đến 40. Số 

hiệu chỉ chiều cao tính bằng cm của tiết diện (hình 28.1.3a), hình 28.1.3b là 
loại có mặt trong của bản cánh phẳng. Ký hiệu: chữ [ kèm theo số hiệu, ví dụ 
[22. Thép chữ [ có một mặt bụng phẳng và các cánh vươn rộng nên tiện liên 
kết với các cấu kiện khác. Thép chữ [ được dùng làm dầm chịu uốn, đặc biệt 
hay dùng làm xà gồ mái chịu uốn xiên, cũng hay được ghép thành thanh tiết 
diện đối xứng, dùng làm cột, làm thành dàn cầu (hình 28.1.3c] 
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Hình 28.1.3 Thép chữ [ và ứng dụng. 

 
1.4 Các loại thép hình khác: 

Ngoài ba loại chính vừa nêu, trong thực tế còn dùng nhiều loại tiết 
diện khác, thích hợp cho từng công dụng riêng, ví dụ: 

 
Hình 28.1.4 Các loại tiết diện thép định hình khác. 

a) thép chữ I cánh rộng; thép ống; c) thép chữ T; d) thép ray. 
- Thép I cánh rộng, có tỉ lệ bề rộng cánh trên bề cao b:h = 1:1,65 

÷1:2,5, chiều cao tiết diện h có thể tới 1000 mm (hình 28.1.4a). cánh có mép 
song song nên thuận tiện liên kết; cấu kiện dùng làm dầm hay làm cột đều 
tốt. Giá thành cao vì phải cán trên những máy cán lớn. 

- Thép ống (hình 28.1.4b): Có hai loại: không có đường hàn dọc và có 
đường hàn dọc. 
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Thép ống có tiết diện đối xứng, vật liệu nằm xa trục trung hòa nên độ 
cứng tăng, chịu lực khỏe, ngoài ra chống gỉ tốt. Thép ống dùng làm các dàn, 
dùng làm kết cấu cột tháp cao, có thể tiết kiệm vật liệu 25 – 30%. 

Ngoài ra, còn có các loại khác: thép chữ T, thép ray, thép vuông, thép 
tròn ...(hình 28.1.4c,d) 
 Kích thước của thép hình chữ U: 

 
Bảng 28.1.3 Quy cách thép [ 

Quy cách  (hxbxzxt) R r Đơn vị (Kg/m) 

50x32x4.4x7 6.0 3.5 4.84 

65x36x4.4x7.2 6.0 3.5 5.90 

80x40x4.5x7.4 6.5 3.5 7.05 

100x46x4.5x7.6 7.0 4.0 8.59 

120x52x4.8x7.8 7.5 4.5 10.40 

140x58x4.9x8.1 8.0 4.5 12.30 

140x62x4.9x8.7 8.0 4.5 13.30 

160x64x5x8.4 8.5 5.0 14.20 
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160x68x5x9 8.5 5.0 15.30 

180x70x5.1x8.7 9.0 5.0 16.30 

180x74x5.1x9.3 9.0 5.0 17.40 

200x76x5.2x5.2 9.0 5.5 18.40 

200x80x5.2x9.7 9.5 5.5 19.80 

220x82x5.4x9.5 10.0 6.0 21.00 

220x87x5.4x10.2 10.0 6.0 22.60 

240x90x5.6x10 10.5 6.0 24.00 

240x95x5.6x10.7 10.5 6.0 25.80 

270x95x6x10.5 11.0 6.5 27.70 

300x100x6.5x11 12.0 7.0 31.80 

330x105x7x11.7 13.0 7.5 36.30 

360x110x7.5x12.6 14.0 8.5 41.90 

400x115x8x13.5 15.0 9.0 48.30 
 

2. Thép tấm 
2.1 Các loại thép tấm 
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Thép tấm được dùng rộng rãi vì tính chất vạn năng, có thể tạo ra các 
loại tiết diện có hình dạng và kích thước bất kì. Đặc biệt trong kết cấu bản 
thì hầu như toàn bộ là dùng thép tấm. Có các loại sau: 

- Thép tấm phổ thông, có chiều dày 4÷60 mm rộng 160÷1050 mm, 
chiều dài 6÷12 m. Thép tấm phổ thông có bốn cạnh phẳng nên sử dụng rất 
thuận tiện. 

- Thép tấm dày, có chiều dày 4÷160 mm, chiều rộng từ 600 đến 3000 
mm (cấp 100mm), dài 4÷8 m. Thép tấm dày có bề rộng lớn nên hay dùng 
cho kết cấu bản. 

- Thép tấm mỏng, có bề dày 0,2 ÷ 4 mm, rộng 600 ÷ 1400 mm, dài 1,2 
÷ 4 m. Dùng để tạo các thanh thành mỏng bằng cách dập, cán nguội, dùng 
lợp mái... 
 
2.2. Tính hàn của thép: 
        a. Khái niệm: 
        Tính hàn là khả năng hàn được các vật liệu cơ bản trong điều kiện chế 
tạo đó quy định trước nhằm tạo ra kết cấu thích hợp với thiết kế cụ thể và có 
tính năng tích hợp với mục đích sử dụng. Tính hàn được đo bằng 3 khả 
năng: 

+ Nhận được mối hàn lành lặn không bị nứt. 
+ Đạt được cơ tính thích hợp. 
+ Tạo ra mối hàn có khả năng duy trì tính chất trong quá trình vận 
hành. 

       b. Phân loại tính hàn: 
Căn cứ vào tính hàn của các loại vật liệu của kết cấu hàn hiện nay có thể 

chia thành bốn nhóm sau: 
         - Vật liệu có tính hàn tốt: Bao gồm các loại vật liệu cho phép hàn được 
bằng nhiều phương pháp hàn khác nhau, chế độ hàn có thể điều chỉnh được 
trong một phạm vi rộng, không cần sử dụng các biện pháp công nghệ phức 
tạp (như nung nóng sơ bộ, nung nóng kèm theo, nhiệt luyện sau khi hàn.) 
mà vẫn đảm bảo nhận được liên kết hàn có chất lượng cao, có thể hàn chúng 
trong mọi điều kiện. Thép cácbon thấp và phần lớn thép hợp kim thấp đều 
thuộc nhóm này. 
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         - Vật liệu có tính hàn thoả mãn (hay còn gọi là vật liệu có tính hàn 
trung bình): so với nhóm trên, nhóm này chỉ thích hợp với một số phương 
pháp hàn nhất định, các thông số của chế độ hàn chỉ có thể dao động trong 
một phạm vi hẹp, yêu cầu về vật liệu hàn chặt chẽ hơn. Một số biện pháp 
công nghệ như nung nóng sơ bộ, giảm tốc độ nguội và xử lý nhiệt sau khi 
hàn. 

Nhóm này có một số thép hợp kim thấp, thép hợp kim trung bình. 
         - Vật liệu có tính hàn hạn chế: Gồm những loại vật liệu cho phép nhận 
được các liên kết hàn với chất lượng mong muốn trong các điều kiện khắt 
khe về công nghệ và vật liệu hàn. Thường phải sử dụng các biện pháp xử lý 
nhiệt hoặc hàn trong những môi trường bảo vệ đặc biệt (khí trơ, chân không) 
chế độ hàn nằm trong một phạm vi rất hẹp. Tuy vậy, liên kết hàn vẫn có 
khuynh hướng bị nứt và dễ xuất hiện các khuyết tật khác làm giảm chất 
lượng sử dụng của kết cấu hàn. Nhóm này có các loại thép cácbon cao, thép 
hợp kim cao, thép đặc biệt (như thép chịu nhiệt, thép chịu mài mòn, thép 
chống rỉ). 
         - Vật liệu có tính hàn xấu: Thường phải hàn bằng các công nghệ đặc 
biệt, phức tạp và tốn kém. Tổ chức kim loại mối hàn kém, dễ bị nứt nóng và 
nứt nguội. Cơ tính và khả năng làm việc của liên kết hàn thường thấp hơn so 
với vật liệu cơ bản. Ví dụ phần lớn các loại gang và một số hợp kim đặc biệt. 
       Trước đây, người ta nghĩ rằng có một số vật liệu không có tính hàn, tức 
là không thể hàn được. Tuy nhiên với sự phát triển của khoa học công nghệ 
hàn, ngày nay chúng ta có thể khẳng định rằng tất cả vật liệu đều có tính hàn 
dù chất lượng đạt được rất khác nhau. Sự xuất hiện các loại vật liệu mới, 
những loại liên kết hàn mới đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên cập nhật 
kiến thức, nghiên cứu và hoàn thiện các công nghệ thích hợp để tạo ra các 
kết cấu hàn có chất lượng cần thiết. 
     c. Đánh giá tính hàn của thép: 
    Sau đây ngoài các phương pháp làm thí nghiệm trực tiếp, người ta còn có 
thể đánh giá bằng cách gián tiếp thông qua thành phần hóa học và kích thước 
của vật liệu như sau: 
      - Hàm lượng cácbon tương đương: (CE) 
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    Hàm lượng cácbon tương đương đặc trưng cho tính chất của vật liệu và 
biểu hiện tính hàn của nó. Đối với thép cácbon và hợp kim nói chung thì CE 
được xác định theo các công thức sau: 

(%)
1556

CuNiVMoCrMn
CCE

+
+

++
++=  

(%)
4

15

540246

MoCrNiSiMn
CCE +++++=  

Trong đó: C, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu... là thành phần hóa học của các nguyên 
tố đó có trong thép tính theo %.Thông qua giá trị CE có thể đánh giá tính 
hàn của thép thuộc loại nào. 
      Theo kinh nghiệm sản xuất người ta cũng có thể đánh giá gần đúng tính 
hàn của thép theo thành phần hoá học bằng cách so sánh tổng lượng các 
nguyên tố hợp kim (H.K(%) với hàm lượng của cácbon có trong thép C (%) 
như bảng sau: 

Bảng 28.1.4 Bảng tính hàn của thép 

SH.K(%) 
(Mn, SI, Cr, 

NI ... ) 

Tính hàn của thép theo % C 
Tốt Thoả mãn Hạn chế Xấu 

< 1,0 

1,0 ¸ 3,0 
>3,0 

< 0,25 
< 0,20 
< 0,18 

0,25 ¸ 0,35 

0,20 ¸ 0,30 

0,18 ¸ 0,28 

0,35 ¸ 0,45 

0,30 ¸ 0,40 

0,28 ¸ 0,38 

> 0,45 
> 0,4 

> 0,38 

         - Thông số đánh giá nứt nóng: Hcs 
  Đối với thép cácbon trung bình và hợp kim trung bình thì thông số đánh giá 
nứt nóng đựơc xác  định bằng công thức: 

                                     
310.

3
10025

VMoCrMn

NiSi
SPC

Hcs
+++

úû
ù

êë
é +++

=  

        Trong đó: C, Mn, Cr, Mo, V, Ni .... là thành phần hóa học của các  
nguyên tố đó có trong thép kể cả các  nguyên tố có hại như P, S 
        Khi Hcs ≥ 4 thì thép có thiên hướng nứt nóng khi hàn. Với thép độ bền 
cao và chiều dày lớn cần Hcs < 1,6 ÷ 2 sẽ ít thiên hướng nứt nóng. 
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        Dễ dàng nhận thấy lưu huỳnh được coi là nguyên nhân chính gây ra nứt 
nóng. Cácbon và phốt pho cùng với lưu huỳnh sẽ làm tăng mạnh khả năng 
nứt nóng. Mangan, crôm, môlipđen và vanađi có tác dụng cản trở lại sự nứt 
nóng. 
       - Thông số đánh giá nứt nguội: Pl 
        Thông số đánh giá nứt nguội là thông số biểu thị sự ảnh hưởng của các  
nguyên tố hợp kim tới sự hình thành nứt nguội. 

(%)
10.4060 4

S
KH

PP D
CMl ´++=  

          Trong đó: PCM là thông số biểu thị sự biến dòn của vùng ảnh hưởng 
nhiệt. Đối với thép hợp kim thấp:      

15
5

10602030
VMo

B
VNiCuCrMnSi

CPCM

+
++++

++
++=  

             K là hệ số cường độ cứng vững. 
HD là hàm lượng Hyđrô có trong kim loại mối hàn (ml/100g) 
Khi Pl  ≥ 0,286 thì thép có thiên hướng tạo nứt nguội 
Để hạn chế hiện tượng nứt nguội cần phải giảm hàm lượng cácbon và 

hàm lượng Hyđrô trong kim loại mối hàn (ví dụ dùng thuốc hàn, que hàn 
không ẩm có chứa ít H2) 
- Xác  định nhiệt độ nung nóng sơ bộ Tp: 

Đối với thép cácbon trung bình và cao, cũng như các loại thép hợp 
kim thường phải nung nóng sơ bộ trước khi hàn. Nhiệt độ nung nóng sơ bộ 
Tp xác định theo công thức sau: 

( )CCTp E
025,0350 -=  

     Trong đó: CE là hàm lượng các bon tương đương của thép 
 
2.3. Thép cacbon dùng trong kết cấu hàn: 

Đối với kết cấu hàn, ngoài những yêu cầu về mặt tính năng sử dụng 
như độ bền ở các chế độ chịu tải trọng tĩnh và tải trọng động, ở các nhiệt độ 
và môi trường khác nhau, cần có những đòi hỏi nhất định về mặt công nghệ 
hàn. Do tính đa dạng của điều kiện vận hành và vật liệu khi chọn các tiêu chí 
tính toán chế độ hàn, cần xem xét các tiêu chuẩn hoá lý của kim loại cơ bản, 
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khả năng xuất hiện các khuyết tật nguy hiểm tại các vùng khác nhau của liên 
kết hàn hoặc các thay đổi bất lợi về mặt cấu trúc và tính chất của chúng. 

Thép kết cấu là loại được dùng làm các kết cấu, chi tiết chịu tải (lực) 
do đó ngoài yêu cầu về độ bền đảm bảo cũng cần phải đủ độ bền, độ dai yêu 
cầu tức là cơ tính tổng hợp. Bao gồm thép xây dựng và thép chế tạo máy 

Thép dụng cụ là loại chuyên dùng làm cụng cụ nên có yêu cầu chủ 
yếu về độ cứng và chống mài mòn. 
      a. Mác thép : 
- Thép cacbon kết cấu chất lượng thông thường – mác thép và yêu cầu kỹ 
thuật 
      Thép được coi là thép cacbon khi không có quy định nào về nồng độ 
tối thiểu của các nguyên tố Cr, Co, Nb, Mo, Ni, Ti, W, Zn hoặc bất kỳ 
nguyên tố nào khác cần đưa thêm vào để có được hiệu ứng hợp kim hóa cần 
thiết; khi nồng độ tối thiểu quy định cho đồng Cu không vượt quá 0,4% hoặc 
khi nồng độ tối đa quy định cho bất kỳ nguyên tố hợp kim nào trong các 
nguyên tố sau đây không vượt quá 1,65%Mn; 0,6% Si; 0,6%Cu. 
    * Theo công dụng thép được chia thành 3 nhóm  

Nhóm A: đảm bảo tính chất cơ học 
Nhóm B: đảm bảo thành phần hóa học. 
Nhóm C: đảm bảo thành phần hoá học và tính chất cơ học. 

    * Thép được sản xuất theo các mác sau 
Nhóm A: CT31, 33, 38,42,51, 61 
Nhóm B: BCT31, 33, 34,38,42, 51, 61 
Nhóm C: CCT34, 38, 42, 52 

       Thép của tất cả các nhóm với mác số 33, 34, 38, 42 được rút theo công 
nghệ sôi, lặng và nửa lặng còn thép với mác số 51 và 61 theo công nghệ nửa 
lặng và lặng 
       Chữ CT là ký hiệu thép C thông thường 
       Chữ số đứng đằng sau chỉ giới hạn bền tối thiểu khi kéo tính bằng 
KgLực/mm2. 
       Thép nhóm A không cần ghi. 
       Chữ in thường đằng sau chữ số chỉ độ bền khi kéo biểu thị mức độ khử 
O: s: thép sôi, n: thép nửa lặng, không ghi: thép lặng. 
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            VD: CT38s, BCT38n, CCT38 
     Để biểu thị loại thép, đứng sau cùng mác thép có thêm chữ số 
     Không cần ghi chỉ loại đối với thép loại 1. 
     Ở thép lặng có thêm gạch ngang đằng sau độ bền keó để phân biệt với số 
chỉ loại thép. 
            VD: BCT38-2, CCT42-3, CCT38-6 
     Đối với thép nửa lặng có nâng cao hàm lượng Mn ở sau biểu thị mức độ 
khử O có thêm chữ Mn 
            VD: CT38nMn, BCT38nMn2, CCT52nMn3 
    b. Thép cácbon kết cấu chất lượng tốt: 

Dựa theo thành phần hoá học, thép được chia làm 2 nhóm 
- Nhóm 1: với hàm lượng Mn thường, gồm các mác sau C5s, C8s, 

C8,.. 
- Nhóm 2: với hàm lượng Mn nâng cao gồm các mác sau C15Mn, 

C20Mn,C25Mn, C30Mn,.. 
      Chữ C ở đầu biểu thị thép cacbon chất lượng tốt, các số tiếp theo chỉ 
hàm lượng trung bình của cácbon tính theo phần vạn. Chữ Mn biểu thị thép 
có hàm lượng mangan nâng cao. 
      Thành phần hoá học của thép khi ra lò phải phù hợp với các chỉ tiêu 
ghi trong bảng 28.1.5: 
 
Bảng 28.1.5 Thành phần hóa học của thép. 

Mác thép 

Hàm lượng của các nguyên tố % 

Cacbon Silic Mangan 
Photpho 

Lưu 
huỳnh 

Crôm Niken 

Không lớn hơn 
Nhóm 1 

C5s ≤0,06 ≤0,03 ≤0,4 0.035 0.040 0.1 0.  0.25 
C8s 0.05-

0.11 
≤0,03 0.25-

0.5 
0.04 0.04 0.1 0.25 

C8 0.05-
0.12 

0,.17-
0.37 

0.35-
0.65 

0.035 0.04 0.1 0.25 
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Bảng 28.1.6: Quy định tính chất cơ học của thép qua thử nghiệm kéo và độ 
dai va đập trên các mẫu 

Mác thép 

Giới hạn 

chảy sch 

Độ bền 

kéo sb 

Độ dẵn dài 
tương đối 

ds 

Độ thắt 
tương đối 

y 
Độ dai 
va đập, 

kG.m/cm2 kG/mm2 % 
Không nhỏ hơn 

Nhóm 1 
C8s 18 30 35 60 - 
C8 20 33 35 60 - 
....... ...... ...... ...... ...... ...... 
C85 100 115 6 30 - 

Nhóm 2 
C15Mn 25 42 26 55 - 
C20Mn 28 46 24 50 - 
C25Mn 30 50 22 50 9 
...... ...... ...... ...... ...... ...... 
C70Mn 46 80 8 30 - 

Hình dạng và kích thước của sản phẩm phải phù hợp với các yêu cầu  
của tiêu chuẩn thép cán hình. 
    c. Thép cacbon dụng cụ CD 
         Được quy định trong TCVN 1822-76 

…..
....... 

…
......... 

…
......... 

..
....... 

…
......... 

…
......... 

…
........ 

…
........ 

C85 0.82 - 
0.9 

0.17-
0.37 

0.5-0.8 0.04 0.04 0.25 0.25 

Nhóm 2 
C15Mn 0.12- 

0.19 
0.17- 
0.37 

0.7-
1.00 

0.04 0.04 0.25 0.25 

        
C70Mn 0.67- 

0.75 
0.17- 
0.37 

0.9-1.2 0.04 0.04 0.25 0.25 
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    Mác thép: CD với số tiếp theo chỉ lượng cacbon trung bình tính theo 
phần vạn 
    VD: CD80 và CD80A là hai mác cũng có khoảng 0,8%C song với 
chất lượng tốt và cao 
     Sản phẩm các loại thép trên được cung cấp dưới dạng thép thanh, 
băng định hình,… với cỡ, thông số kích thước được quy định trong TCVN 
như 1654-1975 thép chữ C, 1655-1975 thộp chữ I. 
  d. Ưu nhược điểm của thép cacbon 
      * Ưu điểm: 

- Rẻ, dễ kiếm không phải dùng các nguyên tố đắt tiền. 
-  Có cơ tính tổng hợp nhất định phù hợp với các điều kiện thông 

dụng. 
- Có tính công nghệ tốt: dễ đúc, cấn, rèn… 

     * Nhược điểm: 
- Độ thấm tôi thấp nên hiệu quả hoá bền bằng nhiệt luyện tôi + ram 

không cao, do đó ảnh hưởng xấu đến độ bền, đặc biệt đối với tiết diện lớn 
- Tính chịu nhiệt độ cao kém: khi nung nóng độ bền cao của trạng thái 

tôi giảm đi nhanh chóng do mactenxit bị phân hóa ở trên 200oC, ở trên 
570oC, bị ôxy hoá mạnh. 

- Không có các tính chất vật lý hóa học đặc biệt như: cứng nóng, 
chống ăn mòn. 
 
 
 
3. Các loại vật liệu thường dùng để chế tạo kết cấu hàn: 
3.1. Nhôm và hợp kim nhôm dùng trong kết cấu hàn 

Về phương diện sản xuất và ứng dụng, nhôm và hợp kim nhôm chiếm 
vị trí thứ 2 sau thép. Sở dĩ như vậy vì vật liệu này có các tính chất phù hợp 
với nhiều công dụng khác nhau, trong một số trường hợp đem lại hiệu quả 
kinh tế lớn, không thể thay thế được. 
 
3.1.1. Nhôm nguyên chất và phân loại hợp kim nhôm 

a. Đặc tính của Al nguyên chất 
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Khối lượng riêng nhỏ (2,7g/cm3) gần bằng 1/3 thép. Chính vì ưu điểm 
này mà người ta ưu tiên sử dụng khi phải giảm nhẹ tối khối lượng của hệ 
thống hay kết cấu. 

Tính chống ăn mòn nhất định trong khí quyển nhờ luôn có lớp màng 
oxit (Al2O3) xít chặt bám chắc vào bề mặt. Để tăng tính chống ăn mòn trong 
khí quyển người ta làm cho  lớp bảo bệ này dày lên bằng cách anod hoá. 
Nhờ đó nhôm và hợp kim nhôm có thể dùng trong xây dựng, trang trí nội 
thất mà không cần bảo vệ. 

Dẫn điện cao: tuy bằng 62% của đồng nhưng do khối lượng riêng chỉ 
bằng 1/3 

Tính dẻo rất cao, dễ biến dạng dẻo nhất là khi kéo sợi, dây và cán 
mỏng thành tấm, lá băng, màng ép, ép chảy thành các thanh dài với các biên 
dạng . 

Nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp (660oC) một mặt làm dễ dàng cho 
nấu chảy khi đúc, nhưng cũng làm nhôm và hợp kim không sử dụng được   ở 
nhiệt độ cao hơn 300÷400oC 

Độ bền, độ cứng thấp, ở trạng thái ủ sb=60Mpa, s0,2=20Mpa, HB25. 
Tuy nhiên có kiểu mạng A1 nó có hiệu ứng hoá bền  biến dạng lớn, nên đối 
với nhôm và hợp kim nhôm, biến dạng nguội với lượng ép khác nhau là biện 
pháp hoá bền thường dùng. 

Để ký hiệu mức độ biến cứng đơn thuần (tăng bền nhờ biến dạng 
nguội) thường dùng các ký hiệu H1x, trong đó x là số chỉ mức tăng độ cứng 
(x/8) 

1-mức tăng ít nhất (1/8) 
2-mức tăng thêm 1/4 
4-mức tăng thêm 1/2 

8-mức tăng thêm 4/4 hay 100%, ứng với mức độ biến dạng e=75% 

9-mức tăng thêm tối đa (cứng nhất) ứng với mức độ biến dạng e>75% 
Như thế cơ tính của nhôm và hợp kim ở dạng bán thành phẩm phụ 

thuộc rất nhiều vào trạng thái biến dạng này. 
Trong sản xuất cơ khí thường dùng các hợp kim nhôm qua nhiệt luyện 

và biến dạng dẻo có độ bền không thua kém gì thép cacbon. 
b. Hợp kim nhôm và phân loại 
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Hình 28.1.5. Giản đồ pha Al-nguyên tố hợp kim. 

Để có độ bền cao, người ta phải hợp kim  hoá nhôm và tiến hành nhiệt 
luyện. Vì thế hợp kim nhôm có vị trí khá quan trọng trong chế tạo cơ khí và 
xây dựng. 

Khi đưa nguyên tố hợp kim vào nhôm (ở trạng thái lỏng) thường tạo 
nên giản đồ pha Al-nguyên tố hợp kim. Trong đó thoạt tiên (khi lượng ít) 

nguyên tố hợp kim sẽ hoà tan vào Al tạo nên dung dịch rắn thay thế a nền 
Al, khi vượt quá giới hạn hào tan (đường CF) sẽ tạo thêm pha thứ 2 (thường 
là hợp chất hoá học của 2 nguyên tố) sau đó khi vượt qua giới hạn hoà tan 
cao nhất (điểm C hay C’) tạo ra cùng tinh của dung dịch rắn và pha thứ 2 kể 
trên. Do vậy dựa vào giản đồ pha như vậy bất cứ hệ hợp kim nhôm nào cũng 
có thể được   phân thành 2 nhóm lớn là biến dạng và đúc 

- Hợp kim Al biến dạng là hợp kim với ít hợp kim (bên trái điểm 
C,C’) tuỳ thuộc nhiệt độ có tổ chức hoàn toàn là dung dịch rắn nền nhôm 
nên có tính dẻo tốt, dễ dàng biến dạng nguội hay nóng. Trong loại này còn 
chia ra 2 phân nhóm là không và có hoá bền được bằng nhiệt. 

+ Phân nhóm không hóa bền được bằng nhiệt luyện là loại chứa ít hợp 
kim hơn (bên trái F), ở mọi nhiệt độ chỉ có tổ chức là dung dịch rắn, không 
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có chuyển biến pha nên không thể hoá bền được bằng nhiệt luyện, chỉ có thể 
hoá bền bằng biến dạng nguội mà thôi. 

Phân nhóm này chứa các nguyên tố hợp kim như Si, Mn, Mg. Các 
nguyên tố này làm tăng độ bền thông qua sự hình thành các dung dịch đặc 
hoặc các pha phân tán. Trong các nguyên tố kể trên Mg là nguyên tố có hiệu 
quả cao nhất, do đó hợp kim Al-Mg có độ bền cao cả trong trạng thải ủ. Mọi 
hợp kim nhôm thuộc nhóm không thể nhiệt luyện được đều biến cứng (kèm 
theo suy giảm tính dẻo) khi bị biến dạng ở trạng thái nguội. Hợp kim thuộc 
các hệ Al-Mg, Al-Mn đều dễ hàn. Sau khi ủ, chúng có thể trở lại cơ tính ban 
đầu. Hợp kim nhôm loại này nếu được hàn sau khi đã biến cứng nguội, có 
thể có độ bền vùng ảnh hưởng nhiệt thấp như của kim loại cơ bản sau khi ủ. 
Nhôm, hợp kim Al-Mg và hợp kim Al-Mn đều dễ hàn trong môi trường khí 
bảo vệ bằng cả điện cực nóng chảy lẫn điện cực không nóng chảy (riên với 
hợp kim đúc Al-Si thì còn cần phải sử dụng các quy trình đặc biệt). 

+ Phân nhóm hoá bền được bằng nhiệt luyện là loại chứa nhiều hợp 
kim hơn( từ điểm F đến C hay C’), ở nhiệt độ thường có tổ chức hai pha 
(dung dịch rắn +pha thứ 2) nhưng ở nhiệt độ cao pha thứ 2 hoà tan hết vào 
dung dịch rắn, tức có chuyển pha, nên ngoài biến dạng nguội có thể hóa bền 
thêm bằng nhiệt luyện. Như vậy chỉ hệ hợp kim với độ hoà tan trong nhôm 
biến đổi mạnh theo nhiệt độ mới có thể có đặc tính này. 
 Hợp kim nhôm có thể nhiệt luyện có chứa các nguyên tố hợp kim 
Cu,Mg,Zn và Si dưới dạng đơn hoặc dưới dạng kết hợp. Trong trạng thái ủ, 
độ bền của chúng phụ thuộc vào thành phần hoá học tương tự như với các 
hợp kim không thể nhiệt luyện được. 
 Hợp kim Al-Mg-Si là hợp kim dễ hàn. Nhiều hợp kim thuộc nhóm Al-
Zn có tính hàn kém nhưng khi có thêm Mg, tính hàn của chúng có thể được 
cải thiện. Hợp kim Al-Cu đòi hỏi có quy trình hàn đặc biệt và liên kết hàn có 
tính dẻo. 
 - Hợp kim Nhôm đúc là hợp kim với nhiều hợp kim hơn (bên phải 
điểm C, C’) có nhiệt độ chảy thấp hơn, trong tổ chức có cùng tinh nên tính 
đúc cao. Do có nhiều pha thứ 2 (thường là hợp chất hoá học) hợp kim giòn 
hơn, không thể biến dạng dẻo được. Khả năng hoá bền bằng nhiệt luyện của 
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nhóm này nếu có cũng không cao vì không có biến đổi mạnh của tổ chức khi 
nung. 
 Ký hiệu hợp kim Al, người ta thường dùng hệ thống đánh số theo AA 
(Aluminum Association) của Mỹ bằng xxxx cho loại biến dạng, và xxx.x 
cho loại đúc 
 - Loại biến dạng 
 1xxx- nhôm sạch (≥99,0%) 7xxx- Al-Zn-Mg, Al-Zn-Mg-Cu 
 2xxx- Al-Cu, Al-Cu-Mg  8xxx- Al-các nguyên tố khác 
 3xxx- Al-Mn 
 4xxx- Al-Si 
 5xxx- Al-Mg 
 6xxx- Al-Mg-Si 
  
  - Loại đúc 
 1xx.x- nhôm thỏi sạch thương phẩm  

2xx.x- Al-Cu,    
 3xx.x- Al-Si-Mg,Al-Si-Cu 
 4xx.x- Al-Si 
 5xx.x- Al-Mg 
 6xx.x- không có 
 7xx.x- Al-Zn 

8xx.x- Al-Sn 
Ba số tiếp theo được tra theo bảng trong các tiêu chuẩn cụ thể. 
Để ký hiệu trạng thái gia công và hóa bền, thường dùng thêm các ký 

hiệu sau: 
F: trạng thái phôi thô 
O: ủ và kết tinh lại 
H: hoá bền bằng biến dạng nguội trong đó 
 H1x (x từ 1 đến 9): thuần tuý biến dạng nguội với mức độ khác 

nhau 
 H2x(x từ 2-9) bién dạng nguội rồi ủ hồi phục 
 H3x(x từ 3-9) biến dạng nguội rồi ổn định hoá 
T: hoá bền bằng tôi + hoá già trong đó 
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 T1: biến dạng nóng, tôi, hoá già tự nhiên 
 T3: tôi, biến dạng nguội, hoá già tự nhiên 
 T4: tôi, hoá già tự nhiên (hai đoạn đầu và cuối giống T3) 
 T5: biến dạng nóng, tôi, hoá già nhân tạo (hai đoạn đầu giống 

T1) 
 T6: tôi, hoá già nhân tạo (đoạn đầu giống T4) 
 T7: tôi, quá hoá già (đoạn đầu giống T6) 
 T8: tôi, biến dạng nguội,hóa già nhân tạo (hai đoạn đầu giống 

T3) 
 T9: tôi hoá già nhân tạo, biến dạng nguội (hai đoạn đầu giống 

T6) 
 VD: Hợp kim 2014T6 là hợp kim nhôm với đồng dưới dạng 

dung dịch đặc đã được nhiệt luyện và hoá già nhân tạo. 
Bảng 28.1.7. Một số hợp kim nhôm và thành phần hoá học tiêu biểu 

Ký 
hiệu 

Tính chất Thành phần (%) 

1060 Không thể nhiệt luyện ≥99,6Al 
1100 Không thể nhiệt luyện 0,12Cu; ≥99Al 
2219 Có thể nhiệt luyện 6,3Cu;0,3Mn;0,18Zr;0,1V;Al còn lại 

… … … 
7075 Có thể nhiệt luyện. Độ bền 

cao 
1.6Cu; 2,5Mg;0,3Cr;5,6Zn;Al còn lại 

TCVN 1659-75 có quy định cách ký hiệu hợp kim nhôm được bắt đầu 
bằng Al và tiếp theo lần lượt từng ký hiệu hoà học của nguyên tố hợp kim 
cùng chỉ số % của nó, nếu là hợp kim  đúc sau cùng có chữ Đ. 

AlCu4Mg: hợp kim  nhôm chứa 4%Cu, 1%Mg 
Với nhôm sạch bằng Al và số chỉ phần trăm của nó như Al99, Al99,5 

 
3.1.2. Tính  hàn  của  nhôm và hợp kim nhôm. 

Khi hàn dễ xuất hiện oxit Al2O3 (nhiệt độ nóng chảy 2050o so với 
660oC của nhôm, có khối lượng riêng lớn hơn nhôm). Do đó, có thể xảy ra 
hiện tượng như cạnh mối hàn khó nóng chảy, lẫn xỉ trong khi hàn. Vì vậy 
trước khi hàn phải khử màng ôxit nhôm bằng các phương pháp cơ học hoặc 
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hoá học. Các biện pháp cơ học như giũa, cạo, chải bằng bàn chải có sợi thép 
không gỉ. Các biện pháp hoá học gồm sử dụng dung dịch axit hoặc kiềm. 
Trong khi hàn có thể sử dụng hiệu ứng catôt bắn phá màng oxit, hoặc thông 
qua thuốc hàn để hoà tan oxit nhôm, tạo thành các chất dễ bay hơi. Thuốc 
50%KCl+15%NaCl+35%Na3AlF2 sẽ tạo phản ứng 
Al2O3+6KClà2AlCl3+3K2O. Sau khi hàn, phải khử thuốc hàn dư để tránh 
hiện tượng ăn mòn kim loại mối hàn. 

Tại nhiệt độ cao, do độ bền giảm nhanh, tấm nhôm đang hàn có thể bị 
sụt. Độ chảy loãng cao làm nhôm dễ chảy ra khỏi chân mối hàn. Nhôm 
không đổi màu khi hàn, do đó khó khống chế kích thước vũng hàn (phải 
dùng các tấm đệm graphit hoặc thép) 

Hệ số dãn nở nhiệt cao, môdun đàn hồi thấp, nhôm dễ bị biến dạng 
khi hàn (phải kẹp chặt bằng đồ gá có tính dẫn nhiệt kém). 

Phải làm sạch mép hàn, dây hàn, không chỉ vì cần khử oxit nhôm, mà 
dầu mỡ cũng còn là nguyên nhân gây rỗ khí (hydro làm giảm độ bền và tính 
dẻo vì hydro có hệ số khuyếch tán thấp trong nhôm). Rỗ chủ yếu tại kim loại 
mối hàn, đường chảy. Nung nóng sơ bộ và nung đồng thời khi hàn sẽ làm 
giảm rỗ. Cần khử ứng các chất chứa hydro trên bề mặt vật hàn: dầu, mỡ, 
sơn, hơi ẩm. Có thể khử bằng hơi nước hoặc dung môi thích hợp và nên tiến 
hành trước khi lắp ghép hàn. 

Nhôm dẫn nhiệt tốt, phải dùng nguồn nhiệt có công suất cao hoặc 
nguồn nhiệt xung khi hàn. 

Kim loại mối hàn  dễ nứt do cấu trúc hạt hình cột thô và cùng tinh có 
nhiệt nóng chảy thấp ở tinh giới cũng như co ngót (7%) khi kết tinh. 

Khi hợp kim có thể nhiệt luyện được đã trải qua ủ đồng nhất hoá tổ 
chức và hoá già tự nhiên hoặc  nhân tạo được đem ra hàn hồ quang, tại vùng 
ảnh hưởng nhiệt sẽ sảy ra sự suy giảm độ bền và tính dẻo. Vùng ảnh hưởng 
nhiệt có 3 khu vực riêng biệt: vùng ủ, vùng ủ không hoàn toàn và vùng hoá 
già quá mức. Nếu liên kết hàn này được đem ủ đồng nhất hoá tổ chức và hoá 
già, độ bền ban đầu sẽ được phục hồi nhưng tính dẻo thì không phục hồi 
được. Nếu chỉ đem hóa già thì cả độ bền lẫn tính dẻo đều thấp. Do đó, để có 
được cơ tính tối ưu, các hợp kim này cần phải được hàn ở trạng thái ủ, sau 
đó mới được đem di nhiệt luyện (ủ đồng nhất hoá tổ chức và hoá già) 
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Khi hàn nhôm và hợp kim nhôm, cần tránh nung nóng sơ bộ nếu có 
thể được, vì nó làm tăng chiều rộng vùng ảnh hưởng nhiệt và làm giảm cơ 
tính liên kết hàn. Thường các chi tiết dầy mới đòi hỏi nung nóng sơ bộ. 
Thậm chí khi đó, thời gian nung nóng sơ bộ cần được hạn chế tối đa. Nhiệt 
độ nung nóng sơ bộ không được vượt quá 120oC và nhiệt độ giữa các đường 
hàn tối đa là 150oC. 
 
3.2. Đồng và hợp kim đồng dùng trong kết cấu hàn 
3.2.1. Đặc điểm và phân loại hợp kim đồng 
3.2.1.1. Đặc tính của đồng đỏ. 

- Tính dẫn nhiệt và dẫn điện cao. Về tính dẫn điện Cu chỉ đứng sau 
Ag. 

- Chống ăn mòn khá tốt trong các môi trường thường gặp như khí 
quyển, nước, nước biển hay kiềm, axit hữu cơ. 

- Tính dẻo rất cao do có mạng A1 nên rất dễ biến dạng nóng và nguội, 
dễ chế tạo thành các bán thành phẩm dài, tiện cho sử dụng. 

- Ở trạng thái ủ tuy có độ bền không cao nhưng sau khi biến dạng dẻo 
độ bền tăng rất mạnh. Với đồng và hợp kim, biến dạng nguội là biện pháp 
hoá bền rất quan trọng. 

- Tính hàn của đồng khá tốt song khi hàm lượng tạp chất đặc biệt là 
ôxy tăng lên, ưu điểm này giảm đi rõ rệt. 

Tuy nhiên đồng có nhược điểm sau: khối lượng riêng lớn, tính gia 
công cắt kém do phoi quá dẻo, không gãy, để cải thiện thường cho thêm Pb 
vào, tính đúc kém, tuy nhiệt độ nóng chảy là 1083oC song độ chảy loãng 
nhỏ. 
 
3.2.1.2. Phân loại 

a. Đồng nguyên chất 
Các loại đồng nguyên chất để dẫn điện phải có ít nhất 99,9%Cu được 

sản xuất theo 3 phương pháp khác nhau. 
- Đồng điện phân: chứa khoảng 0,04%O2. Trong đồng, ôxy hầu như 

không hoà tan chỉ tạo ra Cu2O nên không giảm tính dẫn điện. Tuy nhiên loại 
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này nhạy cảm với hydro khi nhiệt độ >400oC (H2 khử Cu2O tạo nên bọt 
nước, gây nứt ở biên hạt). Do vậy loại này chỉ dùng để gia công 

- Đồng sạch ôxy là loại nấu chảy các catod đồng trong khí quyển hoàn 
nguyên, có ít nhất 99,95% Cu, lượng ôxy nhỏ hơn 0,003% nên không nhạy 
cảm với hydro. 

- Đồng được khử ôxy là loại được khử ôxy triệt để bằng phôtpho, toàn 
bộ ôxy ở dưới dạng P2O5. Nếu lượng P tự do trong đồng <0,005% thì hầu 
như không làm giảm tính dẫn (nhưng với 0,04%P tính dẫn chỉ bằng 85% của 
loại đồng sạch ôxy) do sạch ôxy nên có thể biến dạng nóng. 

b. Latông (đồng thau) 
Latông là hợp kim của đồng mà nguyên tố hợp kim chính là Zn 
Giản đồ pha Cu-Zn là loại rất phức tạp, tạo nên rất nhiều pha, song 

trong thực tế chỉ dùng loại có ít hơn 45%Zn ên chỉ gặp hai pha a và β. 

Pha a là dung dịch rắn thay thế của Zn trong Cu với mạng lưới A1, nó 
có thể chứa tối đa 39%Zn ở 454oC. Đó là pha cơ bản của latông và là pha 
duy nhất của latong chứa ít Zn, do đó nó quyết định quan trọng các tính chất 
cơ bản của latong. 

 
Hình 28.1.6.Giản đồ pha Cu-Zn 

 Khi Zn hoà tan vào Cu không những nâng cao độ bền mà cả độ dẻo 
của dung dịch rắn, đồng thời có hiệu ứng hoá bền biến dạng cao. Do vậy nói 
chung cơ tính của latông một pha cao hơn và rẻ hơn Cu. Độ dẻo cao nhất 
ứng với khoảng 30%Zn. Ngoài ra khi pha thêm Zn, màu đỏ của đồng nhạt 
dần và chuyển dần thành vàng. 
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 Pha β là pha điện tử ứng với công thức CuZn có thành phần dao động 

trong khoảng 46-50%Zn. Khác với a, β cứng và dòn hơn, đặc biệt ở nhiệt độ 
thấp (<457oC) khi nó bị trật tự hoá thành pha β’. Do vậy không thể dùng 
latông quá 45%Zn với tổ chức hoàn toàn là β’. Trong thực tế thường dùng 

≤40%Zn với hai loại pha a và hai pha a +β. 
 c. Brông (đồng thanh) 
 Brông là hợp kim của Cu với các nguyên tố không phải là Zn như Sn, 
Al, Be … và được gọi là brông thiếc, brông nhôm…Riêng hợp kim Cu-Ni 
không gọi là brông. 
 Brông thiếc: 

Cu-Sn:Với hàm lượng Sn nhỏ hơn 13,5% sau khi kết tinh chỉ có 1 pha 

a là dung dịch rắn thay thế của Sn trong Cu kiểu mạng A1 dẻo và tương đối 
bền do cơ chế hoá bền dung dịch rắn. Vì khoảng kết tinh lớn, quá trình thiên 
tích xảy ra khá mạnh nên ngay với hàm lượng Sn khá nhỏ (<8%) trong điều 
kiện đúc thông thường đã xuất hiện pha β.Khi làm nguội tiếp, pha này 
chuyển thành γ rồi sau đó thành pha δ. 

Ở nhiệt độ thường các hợp kim chứa ít hơn 8%Sn sau khi ủ có tổ chức 
một pha đồng nhất, khá dẻo chịu biến dạng tốt. Khi lượng Sn vượt quá 8%, 

nhất là khi lớn hơn 10%, hợp kim có tổ chức hai pha a +δ. Hàm lượng Sn 
dùng trong các brông công nghiệp không vượt quá 16%. 

Brông nhôm 
Các hợp kim chứa ít hơn 9,4%Al có tổ chức chỉ là dung dịch rắn thay 

thế của Al trong Cu có mạng A1 khả dẻo và bền. Do bề mặt có lớp Al2O3 
nên hợp kim Cu-Al chịu đựng tốt trong khí quyển công nghiệp hay nước 
biển. 

Brông Al 1 pha (với 5-9%Al) được sử dụng rộng rãi như chi tiết bơm, 
hệ thống trao đổi nhiệt… 

Brông 2 pha (>9,4%Al) với sự xuất hiện của pha β (hợp chất điện tử 
mạng A2 là Cu3Al) chỉ ổn định ở trên 565oC và chịu biến dạng tốt. Ở 565oC 

có chuyển biến cùng tích β à [a +γ2 ]. Nếu làm nguội nhanh β àβ’ (mạng 
sáu phương) cũng có tên là mactenxit, nhưng không cứng, song khi ram ở 
500oC, γ2 tiết ra ở dạng nhỏ mịn, làm tăng mạnh độ bền, lại ít gây ra dòn nên 
các brông nhôm chứa 10-13%Al  được tôi ram cao và có cơ tính cao. 
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d. Hợp kim Cu-Ni và Cu-Zn-Ni 
Hai nguyên tố Cu và Ni hoà tan vô hạn vao nhau nên luôn có vùng tổ 

chức 1 pha và kiểu mạng A1. Ni hoà tan vô hạn vào Cu làm tăng mạnh độ 
bền, độ cứng, tính chống mài mòn trong nước biển. Hợp kim Cu-Ni với 10-
30%Ni được dùng làm bộ ngưng tụ của tàu biển, ống dẫn nước biển, trong 
công nghiệp hoá học. 

Hợp kim Cu với 17-27%Zn và 8-18%Ni được dùng làm biến trở với 
tổ chức là dung dịch rắn nên có điện trở suất rất cao và có màu bạc như của 
Ni. 
 
3.2.2. Tính hàn của Cu và hợp kim Cu. 

Do kim loại cơ bản có tính dẫn nhiệt cao, việc nung nóng cục bộ bị 
hạn chế, đòi hỏi phải sử dụng nguồn nhiệt hàn có công suất lớn, có mức độ 
tập trung cao hoặc sử dụng nguồn nhiệt hàn xung có công suất hạn chế. 
Đồng có xu hướng tăng kích thước hạt ở nhiệt độ cao. Do đó khi hàn nhiều 
lớp, nên thực hiện rèn mỗi lớp sau khi hàn trong khoảng nhiệt độ 550-800oC 
để làm mịn hạt. 

Đồng dễ bị ôxy hoá ở nhiệt độ cao, dẫn đến hiện tượng lẫn xỉ (oxit 
đồng có nhiệt độ nóng chảy cao hơn đồng) khi hàn. Có thể giảm nhiệt độ 
nóng chảy của oxit đồng bằng cách dùng thuốc hàn trên cơ sở 95%Na2B4O7 
và 5%Mg, nhằm tạo phản ứng với CuO thành các phức chất có nhiệt độ 
nóng chảy thấp đi vào xỉ hàn 

  CuO+Na2B4O7=2NaBO2.CuO.B2O3 
Cùng tinh Cu-Cu2O có nhiệt độ nóng chảy ở 1064oC và phân bố theo 

tinh giới, làm giảm tính dẻo và có thể gây nứt nóng khi hàn. Để giảm lượng 
oxit trong kim loại mối hàn, cần khống chế hàm lượng oxi tối đa ở mức 
0,01%. Có thể đạt được điều này thông qua khử oxi trong kim loại mối hàn 
bằng các nguyên tố như P, Mn, Si theo các phản ứng 

2P+5Cu2O=10Cu+P2O5. 
P2O5+3Cu2O=P2O5(Cu2O)3 phức chất này di vào xỉ hàn. 
Si+3Cu2O=4Cu+SiO2 
Mn+Cu2O=2Cu+MnO 
SiO2+ MnO = MnSiO2 phức chất này đi vào xỉ hàn. 
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Một số tạp chất có trong đồng và hợp kim đồng có thể kết hợp với oxi 
để tạo thành các cùng tinh có nhiệt độ nóng chảy thấp (ví dụ cùng tinh của 
các loại oxit BiO, Bi2O3, Bi2O4, Bi2O5 có nhiệt độ nóng chảy 270oC). Vì vậy 
hàm lượng các nguyên tố này phải được hạn chế (dưới 0,002%Bi, dưới 
0,005%Pb) hoặc chúng phải được liên kết với 1 số nguyên tố đưa vào mối 
hàn như Ce, Zr để liên kết thành các chất có nhiệt độ nóng chảy cao (biến 
tính). Khi hàn đồng thanh thuộc hệ Cu-Al có thể hình thành oxit nhôm có 
nhiệt độ nóng chảy cao gây lẫn xỉ. Khi đó cần sử dụng thuốc hàn trên cơ sở 
muối của F,Cl và của các kim loại kiềm. 

Khi hàn đồng thau, kẽm dễ bị bay hơi do có nhiệt độ bay hơi thấp hơn 
nhiệt độ nóng chảy của Cu. Điều này gây ra hiện tượng rỗ mối hàn. Ngoài ra 
hơi oxit kẽm được hình thành khi hàn là 1 chất độc hại đối với sức khoẻ thợ 
hàn. Có thể khắc phục hiện tượng này bằng cách nung nóng sơ bộ đến 200-
300oC và tăng tốc độ hàn để giảm thể tích kim loại nóng chảy. 

Hệ số dãn nở nhiệt cao của Cu (gấp 1,5 lần thép ) có thể gây nên ứng 
suất và biến dạng (biến dạng nhiệt và biến dạng dư) cao khi hàn. Sự kết hợp 
ứng suất nhiệt cao với cơ tính thấp tại khoảng nhiệt độ 400÷ 600oC có thể 
gây nên nứt khi hàn. Để giảm biến dạng, cần hàn trong đìêu kiện gá kẹp, sử 
dụng hàn đính. Khi chiều dày liên kết lớn, có thể tăng giá trị khe đáy. 

Trong trạng thái lỏng đồng hoà tan 1 lượng lớn hydro. Do tính dẫn 
nhiệt tốt của đồng, quá trình kết tinh của vũng hàn thường xảy ra với tốc độ 
lớn, có thể làm cho hydro trong Cu giảm khi nhiệt độ giảm, các nguyên tử 
hydro thường có xu hướng liên kết với oxit đồng để tạo thành hơi nước theo 
phản ứng 

Cu2O + 2H = 2Cu + H2O 
Và dẫn đến sự hình thành rỗ khí và nứt tế vi. Cần giảm lượng hydro 

đưa vào mối hàn (dùng vật liệu hàn không chứa hydro, tức là không chứa 
hơi ẩm) hoặc dùng Co để hoàn nguyên Cu từ oxit đồng 

Cu2O + CO= 2Cu+CO2 
Tuy nhiên có thể gây rỗ khí. Nito hầu như trung hoà đối với đồng nên 

có thể dùng như khí bảo vệ cho hàn đồng. 
Độ chảy loãng của đồng và đặc biệt đồng thau rất cao, do đó khó hàn 

ở các tư thế khác hàn sấp. 
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3.3. Thép hợp kim dùng trong kết cấu hàn: 
       a. Thành phần hoá học: 
       Khác với thép cacbon, thép hợp kim là loại thép mà người ta đưa thêm 
vào các nguyên tố có lợi với lượng đủ lớn để làm thay đổi tổ chức và cải 
thiện tính chất cơ lý hóa. Các nguyên tố có lợi được đưa vào với lượng đủ 
lớn gọi là các nguyên tố hợp kim. Chúng bao gồm các nguyên tố với hàm 
lượng lớn hơn các giới hạn cho từng nguyên tố như sau 

Mn≥0,8÷ 1% 
Ni ≥ 0,5÷  0,8% 
Ti ≥  0,1% 
Si:0,5÷ 0,8 
W: 0,1÷ 0,5 
Cu ≥ 0,3 
Cr ≥ 0,5÷ 0,8 
Mo  0,05 ÷  0,2 
B ≥ 0,002% 

Nhỏ hơn thì được gọi là tạp chất 
Thép hợp kim chất lượng tốt có chứa ít và rất ít các tạp chất có hại. 
      b. Đặc tính thép hợp kim: 
        *. Cơ tính: 
       Do một số yếu tố mà chủ yếu là tính thấm tôi cao hơn nên thép hợp 
kim có độ bền cao hơn hẳn so với thép cacbon. Điều này thể hiện đặc biệt ở 
thép sau khi tôi + ram 
       - Ở trạng thái không tôi+ram (ví dụ ở trạng thái ủ) độ bền của thép 
hợp kim không cao hơn thép cacbon bao nhiêu. Cho nên đã dùng thép hợp 
kim thì phải qua nhiệt luyện tôi + ram. Nếu dùng thép hợp kim ở trạng thái 
cung cấp hay ủ là sự lãng phí lớn về độ bền. 
 - Do tính thấm tôi tốt, dùng môi trường tôi chậm (dầu nên khi tôi ít bị 
biến dạng và nứt hơn so với thép cacbon luôn phải tôi nước. Do vậy các chi 
tiết có hình dạng phức tạp phải qua tôi (do đòi hỏi về độ bền) đều phải làm 
bằng thép hợp kim. 
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          - Khi tăng mức độ hợp kim hoá làm tăng  được độ thấm tôi làm tăng 
độ cứng, độ bền song thường làm giảm độ dẻo, độ dai nên lượng hợp kim 
cần thiết chỉ cần đảm bảo tôi thấu tiết diện đã cho là đủ, không nên dùng 
thừa. Do vậy có nguyên tắc là chọn mác thép hợp kim cao hay thấp là phụ 
thuộc tiết diện và kích thước. 
           - Tuy có độ bền cao hơn  nhưng thường có độ dẻo, độ dai thấp hơn. 
Do vậy phải chú ý đến mối quan hệ này để có xử lý thích hợp (bằng ram) 
          Tuy có ưu điểm về độ bền nhưng nói chung thép hợp kim có tính công 
nghệ kém hơn so với thép cacbon (trừ tính thấm tôi). 
 
    * Tính chịu nhiệt: 
           Các nguyên tố hợp kim cản trở sự khuyếch tán của cacbon do đó làm 
mactexnit khó phân hoá và cacbit khó kết tụ ở nhiệt độ cao hơn 200oC, do 
vậy tại các nhiệt độ này thép hợp kim bền hơn. Một số thép hợp kim với lớp 
vảy oxyt tạo thành ở nhiẹt độ cao khá xít chặt, có tính bảo vệ tốt. 
      * Tính chất vật lý, hoá học đặc biệt: 
           Bằng cách đưa vào thép các nguyên tố khác nhau với lượng lớn quy 
định có thể tạo ra cho thép các tính chất đặc biệt: như không gỉ, chống ăn 
mòn trong axit, muối, có từ tính hoặc không có từ tính, giãn nở nhiệt đặc biệt 
       
      c. Phân loại thép hợp kim: 
      * Theo tổ chức cân bằng: 
     Theo tổ chức cân bằng với lượng cacbon tăng dần có thể lần lượt được 
các thép với tổ chức sau: 

- Thép trước cùng tích: peclit + ferit tự do 
- Thép cùng tích peclit 
- Thép sau cùng tích peclit + cacbit tự do 
- Thép lêđêburit (cacbit) có lêđêburit 

     Riêng với thép hợp kim cao chủ yếu bằng 1 trong 2 nguyên tố Cr, Mn 
hay Cr-Ni sẽ có: 

- Thép ferit loại có Cr rất cao (>17%) và thường rất ít cacbon 
- Thép austenit có Mn rất cao (>13%) và thường có C cao loại có Cr 
(>18%) và Ni (>8%) 
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        * Theo tổ chức thường hoá: 
- Thép họ peclit: loại hợp kim thấp 
- Thép họ mactenxit: loại hợp kim trung bình ( >4-6 )% và cao 
- Thép họ austenit: loại có chứa Ni >8% hoặc Mn >13% cao 

         * Theo tổng lượng nguyên tố hợp kim: 
     Theo tổng lượng các nguyên tố hợp kim có trong thép từ thấp đến cao 

- Thép hợp kim thấp: loại có tổng lượng <2,5% (thường là thép peclit) 
- Thép hợp kim trung bình: loại có tổng lượng từ 2,5 - 10%( thường là 
thép họ từ peclit đến mactenxit ) 
- Thép hợp kim  cao: loại có tổng >10% (thường là họ mactenxit và 

austenit  
          * Theo công dụng: 

- Thép hợp kim kết cấu 
- Thép hợp kim dụng cụ 
- Thép hợp kim đặc biệt 

        Trong đó hai nhóm đầu cũng có trong loại thép cacbon, còn nhóm thứ 
3 không có. Đây là nhóm với tính chất vật lý - hoá học đặc biệt, thường chứa 
tổng lượng hợp kim cao và rất cao > 20%. 
         Cách phân loại trên thường có quan hệ với nhau và hco biết một số 
đặc trưng của thép. Thép austenit, ferit bao giờ cũng có loại thép đặc biệt, 
hợp kim cao hoặc rất cao, đắt và khó gia công. Thép mactenxit là loại thép 
rất dễ tôi song rất khó gia công cắt phôi ở trạng thái cung cấp. Thép 
ledeburit boa giờ cũng thuộc nhóm hợp kim cao- cacbon cao,, rất cứng để 
làm dụng cụ. Thép Cr - Ni bao giờ cũng là thép kết cấu quý vì có độ thấm tôi 
cao và độ dai tốt. 
       

 d. Tiêu chuẩn thép hợp kim: 
      TCVN 1759-75 quy định nguyên tắc ký hiệu thép hợp kim theo trật tự 
sau: 
      - Số chỉ hàm lượng cacbon trung bình theo phần vạn, nếu ≥1% thì có 
thể không cần biểu thị. 
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      - Các nguyên tố hợp kim theo ký hiệu hoá học và ngay sau đó là hàm 
lượng theo phần trăm trung bình (thường được quy tròn thành số nguyên) 
xếp theo trật tự từ cao đến thấp.      
       Khi lượng chứa của nguyên tố khoảng 1% thì không cần biểu thị 
bằng số: 
           VD: 40Cr: thép có 0,36÷ 0,44%C, 0,8÷ 1%Cr 
                   90CrSi thép có 0,85-0,95%C, 1,2÷ 1,6%Si, 0,95÷ 1,25%Cr 
     Tuy nhiên TCVN chưa phủ hết các thép hợp kim thường dùng. 
 

Bảng 28.1.8: Các ứng dụng của thép 

 Vật liệu  
AISI hay 

SAE  
 Ứng dụng  

Carbon 
 Thấp  

Trung bình  
Cao  

1 1  
Trục, đường ray, bánh xe, 
mùa xuân, các công cụ, 

máy cắt  

 Nickel  2 2  
Đúc, tấm lò hơi, kết cấu 

thép  

Nickel Chromium  3 3  
Thép không gỉ, dụng cụ 
nhà bếp, bánh răng, trục.  

 Molypden  4 4  
Máy móc, phụ tùng ô tô, 
bu lông và bi lăn, lò xo  

 Chromium  5 5  , bi, trục, bánh răng  

Chrome-Vanadi  6 6  
Tools, spring and gears 
Công cụ, mùa xuân và 

bánh răng  

Chromium & Molypden  8 8  Máy công cụ  

niken, crom và 
Molypden  

9 9  Các bộ phận khuôn mẫu 
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4. An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng: 

- An toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị tại phân xưởng. 

 - Khi phát hiện sự cố phải ngắt điện kịp thời và báo cho người có trách 
nhiệm sử lý. 

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

 

Câu hỏi ôn tập bài 28.1 

 
Câu 1: Trình bày các loại thép định hình. 
Câu 2: Trình bày tính hàn của thép, cách xác định tính hàn của thép. 
Câu 3: Nêu các vật liệu thường dùng để chế tạo kết cấu hàn như nhôm, hợp 
kim nhôm; đồng, hợp kim đồng ; thép hợp kim và tính hàn của từng loại vật 
liệu. 
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BÀI 2: TÍNH ĐỘ BỀN CỦA MỐI HÀN 
Mã bài: 28.2    

Giới thiệu: 
Tính độ bền của mối hàn có vai trò rất quan trọng để đảm bảo chất 

lượng chất lượng mối hàn, kết cấu hàn đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn, 
nâng cao tuổi thọ của các công trình. Mặt khác, tính độ bền mối hàn chính 
xác sẽ lựa chọn vật liệu hợp lý, giảm giá thành sản phẩm hàn, tăng sức cạnh 
tranh của sản phẩm làm ra.      
Mục tiêu: 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về môn học “sức bền vật liệu” để tính 
toán ứng suất và biến dạng hàn, độ bền, độ mỏi của các kết cấu hàn. 
- Tính toán vật liệu gia công kết cấu hàn chính xác, đạt hiệu suất sử dụng 

vật liệu cao. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

Nội dung:   
1. Tính toán mối hàn giáp mối: 
   Đánh giá độ bền của kết cấu của một kết cấu nói chung thường dựa 
vào việc tính toán và so sánh các giá trị ứng suất: 
   - Một bên là ứng suất xuất hiện trong các phần tử tại một phần nào đó 
của kết cấu dưới tác dụng của hệ tải trọng. 
   - Một bên là giá trị giới hạn hay ứng suất cho phép đảm bảo cho kết 
cấu sử dụng được an toàn. 
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  Thực hiện sự so sánh các giá trị ứng suất nói trên chính là kiểm tra 
điều kiện bền. Việc tính toán liên kết hàn là các phương pháp gần đúng để 
đánh giá độ bền của kết cấu một cách chính xác hơn đòi hỏi phải có điều 
kiện kỹ thuật hiện đại với trình độ, phương tiện thí nghiệm và tính toán đủ 
mạnh. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp điều đó rất phức tạp và có khi 
không thể thực hiện được. 
    Trong thực tế nhất là những kết cấu được thiết kế lần đầu, những kết 
cấu quan trọng người ta phải tiến hành xác định khả năng làm việc của 
chúng trên kết cấu thực, tức là chế tạo ra những kết cấu như nhiệm vụ đặt ra 
rồi tiến hành cấp tải như thực, đo đạc, thu thập kết quả, kiểm tra, đánh giá và 
chế tạo theo nguyên mẫu. 
    Về cơ bản từ trước đến nay trong tính toán kết cấu hàn chung ta vẫn 
sử dụng hai phương pháp sau: 

+ Phương pháp tính toán theo ứng suất cho phép. 
+ Phương pháp tính toán theo trạng thái tới hạn. 

1.1 Phương pháp tính toán kết cấu hàn: 
1.1.1. Tính toán kết cấu theo ứng suất cho phép: 

 Khi tính toán theo ứng suất cho phép, điều kiện bền được biểu diễn 
như sau: 
σ < [σ] 
   Trong đó: σ - Ứng suất tại tiết diện nguy hiểm nhất của phần tử kết cấu 
                   [σ] - Ứng suất cho phép của vật liệu. 
      Đối với các vật liệu thường dùng( vật liệu có tính dẻo thoả mãn ) [σ] 
được xác định theo giới hạn chảy σch và hệ số an toàn ( n0 ). 
[σ] = σch/n0 

     Giá trị này tương ứng với ứng suất cho phép khi kéo [σ]k = [σ] và 
được gọi là ứng suất cho phép cơ sở tức là dùng nó làm cơ sở để xác định 
các loại ứng suất cho phép khác, cụ thể là:  

Đối với các phần tử chịu nén: 
- Không có hiện tượng uốn dọc: [σ]n = [σ]  
- Khi có hiện tượng uốn dọc: [σ]n = φ.[σ]  

                                                       Trong đó φ - hệ số uốn dọc ( φ ≤ 1 ) 
Đối với các phần tử chịu uốn: [σ]u = [σ]  
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Đối với các phần tử chịu cắt: [τ] = ( 0,5 – 0,6 )[σ]  
  Hệ số an toàn n0 là thông số kinh tế, kỹ thuật quan trọng vì: 
       Nếu n0 càng cao thì mức độ an toàn càng lớn nhưng [σ] sẽ càng bé, 
kích thước kết cấu tăng và do vậy giá thành vật liệu, công chế tạo và giá 
thành chung của sản phẩm tăng. Ngược lại nếu n0 càng bé thì mức độ an 
toàn càng giảm và giá thành sản phẩm càng thấp chính vì vậy giá trị của [σ]  
không thuần tuý chỉ là một chỉ số bền của vật liệu trong những trường hợp 
khác nhau nó còn phản ánh chất lượng của quá trình tính toán công nghệ chế 
tạo ra nó. 
1.1.2. Tính toán kết cấu theo phương pháp trạng thái tới hạn: 
  a. Khái niệm về trạng thái tới hạn: 
     Trạng thái tới hạn của kết cấu được hiểu là trạng thái khi mà kết cấu 
bắt đầu không đáp ứng được yêu cầu sử dụng nữa, tức là không còn khả 
năng chống lại tác dụng của tải trọng  hoặc đã xuất hiện những hỏng hóc cục 
bộ hoặc đã có những biến dạng vượt quá mức cho phép. 
Theo đó có thể phân biệt 3 trạng thái tới hạn như: 
   Trạng thái tới hạn thứ nhất: Được xác định bằng khả năng chịu lực 
của phần tử kết cấu: độ bền tĩnh, độ bền mỏi, độ ổn định.... 
   Trạng thái tới hạn thứ hai: Được đặc trưng bằng sự phát triển các loại 
biến dạng lớn: độ võng cực đại của dầm khi uốn,... 
   Trạng thái tới hàn thứ ba: Được đặc trưng bằng những hỏng hóc cục 
bộ không cho phép: độ mở hay kích thước các vết nứt,... 
b. Điều kiện bền: 

Khi tính toán kết cấu theo trạng thái tới hạn điều kiện bền được biểu 
diễn như sau: 

Rm
F
N

.£  

Trong đó:   N - tải trọng tính toán (tải trọng N có trị số bằng tải trọng 
định mức nhân với hệ số quá tải n : N = n.Nđ ) 
hệ số quá tải n: Đối với từng loại tải trọng tác dụng lên kết cấu, người ta 
quy định một hệ số quá tải tương ứng: 

+ Tự trọng: - Nhà công nghiệp, bồn bình chứa khí: n = 1,1 
                   - Cầu thép:                                             n = 1,25 
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+ Áp lực thuỷ tĩnh:                                                   n = 1,1 
+ Tải trọng gió:                                                         n = 1,2 
   F - đặc trưng hình học của tiết diện ( diện tích,. Mômem chống 
uốn,...) 
   m - Hệ số điều kiện làm việc:  

+ Đối với phần lớn kết cấu:                 m = 1 
+ Đối với kết cấu loại trụ cột:              m = 0,9 
+ Đối với các loại bể chứa, bồn, bình: m = 0,8 

    R - độ bền tính toán của vật liệu. 
Bảng 28.2.1 Ứng suất cho phép và độ bền tính toán của một số loại vật liệu: 

Trạng thái 
chịu lực 

Ký hiệu 
Mác vật liệu ( MPA ) 

CT38 15CrSiNi AlMn6 
Kéo , nén, 

uốn 
[σ] 160 225 140 

Cắt [τ] 96 135 84 

Trạng thái 
chịu lực 

Ký hiệu 
Mác vật liệu ( MPA ) 

C3823 C44/29 C46/33 C52/40 C60/45 
Kéo , nén, 

uốn 
R 210 260 290 340 380 

Cắt Rc 130 150 170 200 230 
1.1.3. Mối hàn và tính toán độ bền của chúng: 
       Khi thiết kế các mối hàn trong kết cấu kim loại ta có hai phương pháp 
xác định ứng suất cho phép: 
   - Phương pháp thứ nhất: Ứng suất cho phép trong mối hàn lấy bằng 
trị số cho sẵn dựa theo độ bền tính toán của mối hàn. 
   - Phương pháp thứ hai: Ứng suất cho phép của mối hàn xác định theo 
một tỷ lệ với ứng suất cho phép của kim loại cơ bản. Theo đó các liên kết 
hàn được chia làm 2 nhóm: 

+ Nhóm thứ nhất: gồm các liên kết hàn thực hiện bằng các phương 
pháp hàn tự động và bán tự động dưới lớp thuốc hay trong mối trường khí 
bảo vệ cũng như hàn hồ quang tay bằng que hàn chất lượng cao. 

+ Nhóm thứ hai: gồm các liên kết hàn hồ quang tay bằng que hàn chất 
lượng thường. 
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Căn cứ vào liên kết thuộc nhóm nào trong kỹ thuật người ta quy định 
ứng suất cho phép của nó theo một tỉ lệ nhất định so với ứng suất cho phép 
của vật liệu cơ bản. 

Nhóm liên kết 
Ứng suất cho phép của liên kết hàn khi: 
Kéo Nén Cắt 

Nhóm 1 [σ’] = [σ] [σ] 0,65.[σ] 
Nhóm 2 0,9.[σ] [σ] 0,60.[σ] 

 
1.1.4. Mối hàn giáp mối: 
1.1.4.1. Mối hàn giáp mối thẳng góc với phương lực 

Tính toán đảm bảo độ bền đều giữa mối hàn và chi tiết ghép, xem mối 
hàn là một phần chi tiết ghép ( không tính đến độ dầy tăng lên của mối hàn). 
Hỏng hóc xẩy ra trên vùng gần bể hàn. 

* Chịu tác dụng lực kéo (nén) 
- Tính theo ứng suất kéo 

[ ]''
kk l

F
s

d
s £=   

- Tính theo ứng suất nén: 

[ ]''
nn l

F s
d

s £=  

Trong đó: 
'
ks  và 

'
ns là ứng suất tính toán mối hàn khi kéo hoặc 

nén. 
F: là tải trọng kéo hoặc nén các chi tiết ghép 
δ: là chiều dầy bé nhất của chi tiết ghép 
l: là chiều dài mối hàn  

* Chịu tác dụng của mômen uốn M: 
 Tính toán độ bền theo công thức: 

[ ]'
2

' 6
kl

M s
d

s £=  

* Chịu tác dụng của mômen uốn M và lực kéo F: 
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độ bền mối hàn được xác định như sau: 

[ ]'
2

' 6
W kl

M
l

FM
A
F s

dd
s £+=+=  

 
Đặc điểm: Các chi tiết nằm cùng một mặt phẳng nên điều kiện truyền 

lực tốt hệ số tập trung ứng suất bé, cấu tạo đơn giản và ít chi phí vật liệu: 

 
Hình 28.2.1 Đường hàn giáp mối thẳng góc với phương chịu lực 
Ứng lực cho phép ( lực kéo lớn nhất mà liên kết hàn có thể chịu được 

) tác dụng lên liên kết hàn giáp mối sẽ là:  
- Khi kéo: Fmax = [σ’]k .L.h 
- Khi nén: Fmax = [σ’]n .L.h 
- Khi uốn: M = [σ’]n .W 

       Trong đó: 
   * L – là chiều dài tính toán của mối hàn. 
     + Lấy bằng chiều dài của liên kết hàn khi phần đầu và cuối mối hàn 
được điền đầy hoàn toàn. 
     + L = b – 2.δ ( b là chiều dài liên kết hàn ) khi bỏ qua phần đầu và 
cuối của mối hàn. 
   * h – là chiều dày tính toán. 
     + h = δ nếu mối hàn ngấu hoàn toàn 
       + h = δ1 ( δ1 là độ ngấu của mối hàn ) nếu mối hàn không ngấu hoàn 
toàn 

* W – là Mômen chống uốn của tiết diện ngang. 
1.1.4.2. Mối hàn giáp mối xiên góc với phương lực: 
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Hình 28.2.2 Mối hàn giáp mối xiên góc với phương lực 

Đường hàn giáp mối xiên chịu lực trục N được kiểm tra bền theo các 
ứng suất pháp và ứng suất tiếp bằng các công thức sau: 

 

 

Trong đó:     σw, τw – ứng suất pháp và tiếp trong đường hàn; 

α – góc nghiêng của đường hàn so với phương của lực trục N; 

lw – chiều dài tính toán của đường hàn xiên, w 2
sin

b
l t

a
æ ö= -ç ÷
è ø

 

Khi tgα = 2:1, đường hàn xiên có độ bền bàng độ bền của thép cơ bản, 
không cần kiểm kiểm tra độ bền của đường hàn nữa. 

Liên kết hàn giáp mối chịu tác dụng của mômen uốn M (hình 28.2.3a) 
được kiểm tra bên theo công thức:  
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Trong đó: Ww – mômen kháng của tiết diện đường hàn, 
2
w

w

.
W

6
t l

=  

 
Hình 28.2.3 Liên kết giáp mối chịu uốn và lực cắt 

Khi liên kết hàn đối đầu chịu tác dụng đồng thời của mômen uốn M 
và lực cắt V (hình 28.2.3b) độ bền của nó được kiểm tra theo ứng suất tương 
đương σtđ: 

 
Trong đó: 

 
Hệ số 1,15 kể đến sự phát triển của biến dạng deot trong đường hàn. 
Ví dụ 2.1: Kiểm tra độ bền của đường hàn đối đầu hai ban thép có tiết 

diện 280x14 mm chịu mômen uốn M = 25 kNm, lực cắt V = 240 kN (hình 
28.2.1) hệ số điều kiện làm việc γc = 1. Thép có cường độ tính toán f = 2100 
daN/cm2 , que hàn N42, hàn tay, phương pháp kiểm tra thông thường: 
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Hình 28.2.4. Hình của ví dụ 2.1 

Đường hàn chịu tác dụng đồng thời của mômen và lực cắt nên kiểm 
tra điều kiện bền áp dụng theo công thức: 

 
 

2 2
3w

w

w 2
w

2
w

w

2 2 2 2
d

. 1,4(28 2.1,4)
W 148,18

6 6
250000

1687,13 /
W 148,18

24000
680,27 /

1,4(28 2.1,4)

(1687,13) 3(680,27) 2057,8 / 1,15x1800 2070 /t

t l
cm

M
daN cm

V
daN cm

A

daN cm daN cm

s

t

s

-
= = =

= = =

= = =
-

= + = < =
Vậy liên kết đủ bền. 

 
2. Tính toán mối hàn góc: 

- Liên kết hàn không thấu (không chuẩn bị mép): F = 2.[τ’].β.K.L 
- Liên kết hàn ngấu hoàn toàn (có chuẩn bị mép vát chữ V hoặc X): F 

= [σ’] .δ.L 
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Mối hàn chữ T được chia ra: mối hàn không vát cạnh và mối hàn vát 
cạnh chữ Y, vát cạnh chữ K 

 
 

Hình 28.2.5 : Mối hàn chữ Y hoặc K: 
2.1. Mối hàn chữ Y hoăc chữ K: 

Đối với mối hàn chữ Y hoặc chữ K ta tính tương tự như mối hàn giáp 
mối, xem các chi tiết ghép như một chi tiết nguyên và tính quy ước theo ứng 
suất kéo cho phép mối hàn: 
-  Lực F vuông góc với mặt phẳng ghép: 

 
Hình 28.2.6 

Ứng suất kéo được tính theo công thức: 

[ ]''
kl

F s
d

s £=  

Trong đó:    δ là chiều dầy chi tiết ghép 
                   L làchiều dài mối hàn 
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 - Mômen uốn M: 

[ ]'
2

'
kl

F s
d

s £=  

 

Hình 28.2.7 
- Tác dụng Mômen uốn M và lực kéo F: 

[ ]'
2

' 6
W kl

M
l

FM
A
F s

dd
s £+=+=  

 
Hình 28.2.8 

- Lực F song song với mặt phẳng ghép: 
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Dời F về trọng tâm mối hàn và thay thế bởi mômen uốn M vào lực cắt 
F thì độ bền mối hàn được tính theo thuyết bền 3 

[ ]'4
6

4'
22

2
2'2' s

dd
tss £÷

ø
ö

ç
è
æ+÷

ø
ö

ç
è
æ=+=

l
F

l
M

FM  

 
Hình 28.2.9 

- Mômen M và mômen xoắn T với trục rỗng và sử dụng mối hàn chữ 
K thì độ bền mối hàn được tính theo thuyết bền 3 

[ ]'4' 2'2' stss £+= TM  

Trong đó: 

W
M

='s : là ứng suất uốn 

oW
T

='t : là ứng suất xoắn của mối hàn 

2.2. Mối hàn không vát cạnh 
Đối với mối hàn không vát cạnh ta tính quy ước theo ứng suất cắt 

tương tự như mối hàn chồng 
- Lực F vuông góc với mặt phẳng ghép 
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Hình 28.2.10 

Ứng suất cắt quy ước xác định theo công thức 

[ ]''

7,0.2
t

d
t £=

l
F

 

Trong đó:    δ là chiều dầy chi tiết ghép 
                   L làchiều dài mối hàn 

- Mômen uốn M tính quy ước theo ứng suất cắt 

[ ]'
7,0.2

3

12
7,0

2.2

2
22

'
23

'

t
s

t £=

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
===

kl
M

kl

L
M

I
MrM
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Hình 28.2.11 
- Mômen uốn M và lực F vuông góc bề mặt ghép; 

Ứng suất cắt tương đương được tính theo công thức 

[ ]'
2

' '
'

tt
s

t £+= F
M

 

[ ]'
7,0.27,0.2

3
'

2
tt £+=

kl
F

kl
M

 

 
 

 
Hình 28.2.12 

- Lực F song song với bề mặt ghép và không qua trọng tâm mối hàn: 
Khảo sát mối ghép hàn góc chữ Tgồm 2 mối hàn góc W1 và W2 chịu 

tác dụng lực F. Lực F nằm trong mặt phẳng oxy, khi rời về trọng tâm mối 
hàn được thay thế bởi lực cắt F tác dụng trong mặt phẳng mối hàn và mô 
men uốn M=Fa 
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Hình 28.2.13 

Lực F đi qua mặt phẳng hàn gây nên ứng suất cắt 

A
F

F ='t  

Mômen M là nguyên nhân gây nên ứng suất uốn trong mối hàn 

I

M y
M ='s  

Trong đó: 
I: là mômen quán tính mối hàn 
Y: là khoảng cách từ một điểm trên mối hàn đến trục x 
Ứng suất uốn có hướng pháp tuyến với cùng chiều cao tính toán mối 

hàn. Ứng suất cắt tương đương được tính theo công thức: 

2'

2'

2
' F

M t
s

t +÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

 

Theo hình trên thì tiết diện A =2.0,7kl=1,4kl 
Mômen quán tính I =2Ixx=2.0,7kl(h2/2), khoảng cách y = h/2 
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Từ điều kiện [ ]'tt £ , suy ra: 

[ ]'
7,0.27,0.2

22

2
t£÷

ø

ö
ç
è

æ
+÷÷

ø

ö
çç
è

æ
kl

F
klh

Fa
 

Suy ra chiều cao mối hàn k là: 

[ ] 1
'4,1

2

2
+÷

ø
ö

ç
è
æ³

h
a

l
F

k
t  

- Tác dụng mômen uốn M và xoắn T trong trường hợp tổng quát lực F 
nằm ngoài mặt phẳng xOy, khi rời lực F về trọng tâm mối hàn được thay thế 
bởi lực cắt F tác dụng trong mặt phẳng mối hàn, mômen uốn M = Fl2 và 
mômen xoắn T = Fl1 

 
Hình 28.2.14 

 
- Ứng suất uốn xác định theo công thức: 

23
'

7,0
4

2
7,0

2
dk

M

d
k

d
M

I
My

x
M p

p
s =

÷
ø
ö

ç
è
æ

==  
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- Ứng suất xoắn cắt xác định theo công thức: 

23
'

7,0
2

2
7,0.2

2
dk

T

d
k

d
T

I
Tr

T p
p

t =

÷
ø
ö

ç
è
æ

==
 

Nếu bỏ qua thành phần ứng suất cắt '
Ft (do có giá trị nhỏ), ta có công 

thức xác định ứng suất tương đương như sau: 

[ ]'
7,0

2
2

' 22
2

2'

2'

t
p

t
s

t £+=+÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= TM

dkT
M

 

Từ đấy suy ra chiều cao mối hàn: 

[ ]33

22

.7,0
.2

tpd
TM

k
+

³  

Ví dụ 2.2: Tính liên kết côngxon là bản thép và cột chũ I, bằng các 
đường hàn góc. Bản thép có tiết diện 500x12 mm, chịu lực V=700 kN đặt 
lệch tâm so với đường hàn đoạn e = 150 mm. Thép có cường độ tính toán f = 
2100 daN/cm2; cường độ tức thời tiêu chuẩn fu = 3450 daN/cm2. Dùng que 
hàn N42, phương pháp hàn tay. Hệ số làm việc của kết cấu γc = 1. 

 
Chọn hf = 12 mm; lw = 50-1 = 49 cm. Với que hàn N42 ta có: fwf = 

1800 daN/cm2; 
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fws = 1500 daN/cm2; βf = 0,7; βs = 1 
Ta lại có: 

(βfw)min = βf. fwf = 1260 daN/cm2, tức là tiết diện tính toán là tiết diện 1 
đi qua đường hàn. 
Mômen lệch tâm: M = V.e = 7000x15 = 1050000 daN.cm 

Áp dụng công thức: 

1 2
w w

2
1 2

6
W 2

6x1050000
1561,8 /

2x0,7x1, 2x49

M
f f f

M

M M
h l

daN cm

t
b

t

= =

= =
 

Áp dụng công thức xác định ứng suất do lực cắt gây ra: 

1
w w

2
1

2

70000
850,3 /

2x0,7x1,2x49

V
f f f

M

V V
A h l

daN cm

t
b

t

= =

= =
 

Độ bền của đường hàn được kiểm tra: 

2 2 2 2
d 1 1

2 2
d w

1561,8 850,3

1778 / 1800 /

t M V

t fdaN cm f daN cm

t t t

t

= + = +

= < =  

Vậy liên kết đủ bền. 
 
3. Tính toán mối hàn tổng hợp: 
3.1. Mối hàn chồng: 

Khi chịu lực tác dụng thì trong liên kết chồng ( gồm các mối hàn góc ) 
sẽ chịu cả ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên mặt cắt của mối hàn. 
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Hình 28.2.15 Liên kết ghép chồng 

 - Mối hàn ngang của liên kết hàn chồng: 
    Theo điều kiện bền ứng suất tiếp suất hiện trên liên kết hàn chồng 
không lớn hơn ứng suất cho phép khi cắt liên kết hàn góc. Như vậy công 
thức để xác định ứng lực cho phép đối với liên kết hàn chồng có 1 mối hàn 
ngang sẽ là: 

F = [τ’].β.K.L 
Và cho liên kết có hai mối hàn ngang sẽ là:  

F = 2. [τ’].β.K.L 
Trong đó: 

β là hệ số:   
- Hàn hồ quang tay, hàn tự động và bán tự động nhiều lớp: β = 

0,7 
- Hàn bán tự động 2 -> 3 lớp : β = 0,8 
- Hàn tự động 2 -> 3 lớp và hàn bán tự động một lớp : β = 0,9 
- Hàn tự động một lớp : β = 1,0 ÷ 1,1 

K là cạnh mối hàn 
L là chiều dài của mối hàn. 

 
 - Mối hàn dọc của liên kết hàn chồng: 
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     Tính toán độ bền các mối hàn tiến hành theo mặt cắt nguy hiểm nhất ( 
trùng với đường phân giác của góc vuông ). Khả năng chịu lực của liên kết 
dưa trên giả thuyết cho rằng ứng suất dọc theo mối hàn phân bố đều. Công 
thức tính có dạng: 

F = 2. [τ’].β.K.L 
     Nếu xét đến ảnh hưởng của sự tập trung ứng suất chiều dài tính toán 
của mối hàn dọc nên thiết kế L ≤ 50K. 
 
- Mối hàn cạnh không đối xứng: 

Trong trường hợp mối hàn cạnh không đối xứng (hình 20b), mỗi mối 
hàn được tính theo tải trọng tác dụng riêng. Khi tác đụng tải trọng F trên 
thép góc (thép chữ V), mỗi mối hàn hình 20b chịu tác dụng tải trọng F1 và 

F2 xác định theo công thức: 
î
í
ì

=
=+

2211

21

eFeF

FFF
 

Từ đây suy ra: 
21

2
1 ee

Fe
F

+
=  

Và  
21

1
1 ee

Fe
F

+
=   

Khi cùng tiết diện mặt cắt ngang mối hàn giữa F1, F2 và l1, l2 có sự 

liên hệ sau: 
1

2

2

1

2

1

e
e

F
F

l
l

==  

Sau khi xác định tải trọng F1 và F2 ta tiến hành tính toán chiều dài 
mối hàn l1 và l2  
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Hình 28.2.16 Mối hàn cạnh không đối xứng 

3.2. Mối hàn hỗn hợp: 
Khảo sát mối hàn hỗn hợp được sử dụng phổ biến như trên hình 

28.2.17. Khi tác dụng lên mối hàn hỗn hợp tải trọng F (hình 28.2.17b) ta có 
công thức kiểm nghiệm độ bền cắt: 

 
Hình 28.2.17 Mối hàn hỗn hợp 

( )[ ] [ ]'
27.0

'
21

tt £
+

=
llk

F
 

Và công thức thiết kế: 
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[ ] ú
û

ù
ê
ë

é
-= 12 '7.0

5.0 l
k
F

l
t  

 
Nếu mối ghép hàn chồng chịu tác dụng bởi mô men M trong mặt 

phẳng hàn (hình 28.2.18) thì tính toán mối hàn theo công thức: 

[ ]'' max t
r

t £=
PI

M
 

 
Hình 28.2.18 

- Mối hàn hỗn hợp: 
Khi tác dụng lên mối hàn hỗn hợp momen uốn M (hình 28.2.17a) ta 

tính toán kiểm nghiệm theo độ bền cắt 

[ ]'max'
max t

r
t £=

PI

M
 

Trong đó:  
'
maxt - Ứng suất cắt tính toán lớn nhất tại điểm hàn có vị trí xa nhất từ 

trọng tâm mối hàn 

maxr - Khoảng cách từ trọng tâm mối hàn đến vị trí mối hàn xa nhất. 
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Ip – Momen quán tính độc cực tiết diện mặt cắt nguy hiểm của mối 
hàn đối với trọng tâm mối hàn 

Đối với mối hàn đang khảo sát (hình 28.2.17a) vị trí trọng tâm xác 
định bằng khoảng cách c: 

21

2
2

2ll

l
c

+
=  

Theo hình 28.2.17a: 
2

2

2

1
max )(

2
cl

l
-+÷

ø
ö

ç
è
æ=r  

Momen quán tính độc cực Ip xác định bằng tổng momen quán tính đối 
với các trục Ix và Iy: 

Ip=Ix+Iy= Ix1+Iy1+ Ix2+Iy2 
Trong đó momen quán tính với chỉ số 1 đối với mối hàn chính diện và 

chỉ số 2 đối với mối hàn cạnh. Để tính toán mối hàn ta xác định Ip theo công 
thức: 

}
ïî

ï
í
ì
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û

ù
ê
ë

é
+

+-
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- Chịu tác dụng mô men M và lực kéo F: 

Khi tác dụng đồng thời lên mối ghép hàn chồng mô men uốn M và tải 
trọng F vuông góc mối hàn (hình 28.2.19) thì ứng suất cắt xác định theo 
công thức: 

[ ]'
7.0
6

7.0
'

2
tt £+=

kl
M

kl
F
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Hình 28.2.19 

- Chịu tác dụng lực F không qua trọng tâm mối hàn: 
Trong mối ghép hàn chồng trên hình 28.2.20 ta dời lực về trọng tâm 

mối hàn, khi đó mối hàn chịu tác dụng momen uốn M = Fa và tải trọng F 
song song với mối hàn, ứng suất được xác định theo công thức: 

[ ]'
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2

2

2

tt £÷
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Hình 28.2.20 

Đối với mối hàn trên hình 28.2.21a ta dời lực F về trọng tâm G mối 
hàn, khi đó mối hàn chịu tác dụng momen uốn M =Fa và tải trọng F vuông 
góc với mối hàn (hình 28.2.21b,c,d) 
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Ứng suất cắt do lực F gây nên (hình 28.2.21e) 

Công thức kl
F

F 7,0.2
' =t  

Ứng suất do momen M gây nên ( hình 28.2.21f) xác định theo công thức: 
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Trong đó: r – khoảng cách từ trọng tâm đến vị trí xa nhất của mối hàn 
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       I – mômen quán tính độc cực của tất cả mối hàn đối với trọng 
tâm: 
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Theo hình 28.2.21g ta sử dụng công thức cosin để xác định ứng suất cắt 't  

[ ]'cos2' ''2'2' tattttt £++= MFMF  

Với 22
cos

hl

h

+
=a  
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Hình 28.2.21 

 
Ví dụ 2.3: Cho liên kết hàn như hình vẽ:  

 
 

Xác định chiều dài các mối hàn của thanh giằng với bản nối để kết cấu 
có tuổi thọ tối ưu? Sử dụng phương pháp hàn hồ quang tay với que hàn vỏ 
thuốc. 
 Biết vật liệu là thép các bon có: sT = 24kN/cm2  

* Khả năng chịu lực của thanh giằng bằng thép góc 70 x 70 x 7 là: 
N = [sk ]  . F (kN) 

Ứng suất kéo cho phép của vật liệu là: 

[ ] T
k K

ss =  

Trong đó K là hệ số an toàn về độ bền, K = 1,5. 

=>
22, 4

[ ] 16 /
1,5

T
k kN cm

K
ss = = =  

Tiết diện mặt cắt của thanh thép góc 70 x 70 x 7 là: 
  F = (7cm + 6,3cm) . 0,7 = 9,31 cm2     
Khả năng chịu tải của thanh giằng: 
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    N = 16 . 9,31 = 148,96 kN   
* Tính toán chiều dài các mối hàn 

+ Thanh giằng liên kết với bản nối bằng 3 mối hàn  L1 ; L2 ; L3 
 - Mối hàn ngang L1 được hàn hết chiều dài cạnh của thép góc, L1 = 
7cm, vì thanh thép góc có chiều dày là 7mm nên ta chọn cạnh mối hàn K1 = 
0,7cm. 
 - Mối hàn L2 là mối hàn giữa bản nối và sống của thép góc, ta chọn 
cạnh của mối hàn K2 = 1cm. 
 - Mối hàn L3 là mối hàn giữa bản nối và cạnh của thanh thép góc, ta 
chọn cạnh của mối hàn K3 = 0,7cm. 
+ Ta xác định khả năng chịu tải của mối hàn ngang L1. 
  Nn =  N1 = [ t’ ] . F1 (kN)  
Ta có: [ t’ ] = 0,6 . [ sk

 ] = 0,6 . 16 = 9,6 (kN/cm2). 
- F1 là tiết diện mối hàn (cm2) 

F1 = 0,7 K1 . L1 = 0,7 . 0,7 . 7 = 3,43 cm2. 
Vậy N1 =  9,6 . 3,43 = 32,9 (kN) 
Mối hàn dọc chịu ứng lực: 
  Nd = N - N1 = 148,9 - 32,9 = 116 (kN) 
 Do độ lệch của trọng tâm thép góc so với cánh thép nên: 
 N2 = 2/3 Nd và N3 = 1/3 Nd 

2
2 '

2

11,5
[ ].0,7.

N
L cm

Kt
= =  

3
3 '

3

8, 2
[ ].0,7.

N
L cm

Kt
= =  

 
Kết luận: Với L1 = 7 cm; L2 = 11,5 cm; L3 = 8,2 cm kết cấu có tổi thọ tối ưu 

 
 

Bài tập áp dụng  
Bài 1: Cho mối hàn giáp mối như hình vẽ. Biết rằng lực kéo N=260KN, 

[ ]s
h
=28KN/cm2, vật liệu có S = 8mm. Hãy xác định chiều rộng  của tấm 

ghép để kết cấu đảm bảo điều kiện bền 
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Bài 2: Cho mối hàn giáp mối như hình vẽ. Biết rằng lực kéo N=260 KN, 
[ ]hs =28 KN/cm2, Vật liệu có S = 8 mm, a = 600. Hãy xác định chiều rộng 

của tấm ghép để kết cấu đảm bảo điều kiện bền.                                                                  

 
Bài 3: Cho liên kết hàn như hình vẽ:  

 
 

Xác định chiều dài các mối hàn của thanh giằng với bản nối để kết cấu 
có tuổi thọ tối ưu? Sử dụng phương pháp hàn hồ quang tay với que hàn vỏ 
thuốc. 
 Biết vật liệu là thép các bon có: sT = 20kN/cm2  
Đánh giá kết quả học tập 

TT Tiêu chí đánh giá Cách thức và Điểm Kết quả 
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phương pháp 
đánh giá 

tối đa thực hiện 
của người 

học 

I 

 

Kiến thức 

 

  

 

 

1 Tính toán mối hàn giáp mối  

Làm bài tự luận, 
đối chiếu với 
nội dung bài 
học 

 

4  

1.1 Trình bày phương pháp tính toán 
kết cấu theo ứng suất cho phép 
chính xác 

1  

1.2 Nêu cách tính toán kết cấu theo 
trạng thái tới hạn đúng 

1  

1.3 Trình bày cách tính toán độ bền 
của các loại mối hàn chính xác 

1  

1.4 
Nêu cách tính toán mối hàn giáp 
mối đúng 1  

2 Tính toán mối hàn góc  
Làm bài tự luận, 
đối chiếu với 
nội dung bài 
học 

 

3  

2.1 Trình bày đầy đủ cách tính toán 
mối hàn vát cạnh chữ Y hoăc chữ 
K  

1,5 
 

2.2 Trình bày đúng cách tính toán mối 
hàn không vát cạnh 

1,5  

3 Tính toán mối hàn tổng hợp 
Làm bài tự luận, 
đối chiếu với 
nội dung bài 
học 

 

3  

3.2 Trình bày cách tính toán mối hàn 
chồng chính xác 

1,5  

3.3 Nêu đầy đủ cách tính toán mối hàn 
hỗn hợp 

1,5  

                              Cộng 10 đ  

II Kỹ năng    
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1 Tính toán mối hàn giáp mối 
chính xác 

Quan sát quá trình 
thực hiện, đối chiếu 
với kết quả tính 
toán 

4 

 

2 Tính toán mối hàn góc chính 
xác 

Quan sát quá trình 
thực hiện, đối chiếu 
với kết quả tính 
toán 

3 

 

3 Tính toán mối hàn tổng hợp 
chính xác 

Quan sát quá trình 
thực hiện, đối chiếu 
với kết quả tính 
toán 

3 

 

                              Cộng 10 đ  

III Thái độ    

1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với 
nội quy của trường. 

2 
 

2 Không vi phạm nội quy lớp học Theo dõi, kiểm tra 
đối chiếu với nội 
quy của trường. 

2 
 

3 Tính cẩn thận, chính xác trong 
học tập 

Quan sát việc thực 
hiện bài tập 1  

4 Ý thức hợp tác làm việc theo 
nhóm 

Quan sát quá trình 
thực hiện bài tập 
theo tổ, nhóm 

1 
 

5 Đảm bảo thời gian thực hiện bài 
tập  

 

Theo dõi thời gian 
thực hiện bài tập, 
đối chiếu với thời 
gian quy định. 

2  

6 Đầy đủ bảo hộ lao động( quần 
áo bảo hộ, giày, thẻ học sinh,…) 

Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với 
quy định về an toàn 
và vệ sinh công 
nghiệp 

2  

                               Cộng 10 đ  
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KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả thực 

hiện Hệ số 
Kết qủa 

học tập 

Kiến thức   0,04  

Kỹ năng  0,05  

Thái độ  0,01  

                                                                                         Cộng  
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BÀI 3: TÍNH ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG KHI HÀN 
Mã  bài: 28.3 

 
Giới thiệu: 

Việc tính được ứng suất và biến dạng khi hàn sẽ giúp chúng ta giảm 
thiểu được các sai hỏng do biến dạng khi hàn, có được các phương án hạn 
chế các biến dạng qua  đó không mất nhiều thời gian khắc phục các sai hỏng 
sau khi đã thực hiện xong quá trình hàn.                                        
 
Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học để tính toán nhằm giảm ứng suất, biến 

dạng hàn cho một số kết cấu hàn sử dụng thép định hình; 
- Xây dựng được các đồ thị, các biểu đồ về ứng suất và biến dạng của một 

số kết cấu hàn. 
- Tính toán vật liệu gia công kết cấu hàn chính xác, đạt hiệu suất sử dụng 

vật liệu cao. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

 
Nội dung: 
1. Tính ứng suất và biến dạng khi hàn đắp: 
1.1 Khái niệm: 

Lấy một dải băng có tiết diện góc vuông và hàn đắp một đường hàn 
lên cạnh nó (hình 28.3.1a) sau khi hàn đắp và để nguội dải băng nhận được 
biến dạng dư, nó bị cong và cong lõm về phía nơi diễn ra hàn đắp ở các mặt 
cắt ngang của phần hàn đắp dải băng xuất hiện ứng suất dư được chỉ ra ở 
hình 28.3.1b. đường hàn và các phần dãi băng gần với nó chịu nung nóng 
cao sẽ có ứng suất dư kéo bằng giới hạn chảy. Phần giữa dãi băng bị nén và 
gần cạnh sẽ có ứng suất dư kéo.  
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Hình 28.3.1 

Để hiểu đựơc tại sao chúng ta quan sát sơ đồ được đơn giản hoá sau 
đây. Chúng ta cho rằng là đường hàn và vùng dải băng gần nó được đốt 
nóng đồng thời theo toàn bộ chiều dài phần còn lại của dãi băng khi đó vẫn 
còn nguội. Khi đó đường hàn đắp và vùng bị nung nóng của dãi băng có thể 
coi như một thanh dầm. Khi nung nóng thanh dầm này có xu hướng nở ra và 
ép về phần nguội của dãi băng gây nên trong nó kéo cùng với uốn .tự thanh 
dầm bị nén vì phần còn lại của dãi băng cản trở sự giản nở nhiệt của chúng. 
Kết quả là bên phía nung nóng bị cong lồi và cạnh dưới cong lõm xuống.  

Trong các điều kiện này thanh dầm được chúng ta phân chia bị nén ép 
dẻo sau khi nguội nó bị ngót lại một giá trị nén dẻo sự co ngót này lại bị 
ngăn cản bởi kim loại xung quanh trong lúc này thanh dầm sẽ bị nứt.  

Như vậy nếu so sánh biến dạng tức thời và ứng suất của tấm thép 
nung nóng và biến dạng và ứng suất dư sau khi làm nguội chúng ta thấy rằng 
độ võng hướng về phía đối diện sự phân bố ứng suất sẽ ngược lại theo dấu .  

Trong thực tế thường nói rằng biến dạng xuất hiện là do các mối hàn 
bị kéo, nhưng thực chất lại không phải như vậy.  

Như trên đã biết, phần lớn công việc hàn chỉ tiến hành đốt nóng cục 
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bộ các chi tiết hàn dến một nhiệt độ xác định tùy thuộc kim loại vật hàn và 
phương pháp hàn. Với các phương pháp hàn chảy thì nhiệt độ đốt nóng 
chỗ định hàn Th phải lớn nhiệt độ chảy Tc. Khi hàn áp lực thì nhiệt độ hàn 
phải lớn hơn nhiệt độ tối thiểu T1 nào đó để có thể hàn và thỏa mãn được 

các yêu cầu kỹ thuật. Th và T1 phụ thuộc vật liệu hàn. 

Muốn sử dụng một cách có lợi nhất nguồn nhiệt hàn thì phải triệt 
để tập trung nhiệt để vật hàn chỉ bị đốt nóng khối lượng tối thiểu cần thiết. 
Khi hàn đốt nóng bằng ngọn lửa, thực tế năng lượng ngọn lửa không thể 
sử dụng toàn bộ được. Hiệu suất của ngọn lửa được tính như sau: 

tc

c

Q
Q

=h  

Trong đó: 
Qc: Là năng lượng sử dụng hữu ích 
Qtc: Là toàn bộ năng lượng ngọn lửa sản ra. 

Hiệu suất càng lớn càng tốt. Các phương pháp hàn có khả năng giữ 
nhiệt trong quá trình hàn khác nhau thì hiệu suất cũng khác nhau: 

Hàn bằng ñiện cực không nóng chảy, h = 0,45÷0,6; Hàn ñiện cực 

nóng chảy có thuốc bọc; h= 0,65 ÷0,75; Hàn tự động dưới lớp thuốc,h = 
0,75÷0,9 

 
1.2. Ảnh hưởng của nguồn nhiệt hàn đến kim loại vật hàn 

Khi hàn, nhiệt sinh ra từ nguồn nhiệt hàn sẽ nung nóng chảy một 
khối lượng nhỏ kim loại tại vị trí hàn và truyền ra các vùng lân cận. Trong 
một thời gian rất ngắn, nhiệt độ kim loại ở chỗ hàn biến đổi từ nhiệt độ 
bình thường (nhiệt độ của môi trường) đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 
chảy (khoảng 2000÷30000C) đối với hàn khí và khoảng 4.0000C đối với 
hàn hồ quang tay), sau đó lại nguội dần vì không ñược nung tiếp (nguồn 
nhiệt di chuyển qua chỗ khác và do sự tản nhiệt). Nhưng vì nhiệt độ tối đa 
của các vùng vật thể khác nhau nên tốc độ nguội sau khi hàn ở mỗi 
vùng cũng không giống nhau, những vùng càng ở gần trục hàn thì nhiệt 
ñộ càng cao nên khi nguội tốc độ nguội càng lớn còn những vùng ở xa 
trục hàn thì tốc độ nguội sẽ giảm dần. 
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Như vậy ở vùng hàn sẽ có những phản ứng hóa lý của quá trình luyện kim 
còn kim loại ở các vùng lân cận và kim loại ở mối hàn ñã ñông ñặc thì xảy 
ra quá trình thay đổi về tổ chức và thay đổi cả về thể tích, làm cho cơ lý 
tính của kim loại vật hàn cũng bị thay đổi. Cơ tính của kim loại thay đổi 
chủ yếu phụ thuộc vào trạng thái nhiệt độ của nó. 

 
Hình 28.3.2. Cơ tính của thép phụ thuộc vào nhiệt 

độ. 
Hiện nay người ta chưa nghiên cứu đầy đủ cơ tính của kim loại ở 

nhiệt độ cao, mới chỉ nghiên cứu tương đối tỷ mỷ về cơ tính của kim loại 
trong vùng đàn hồi. Hình 28.3.2 biểu hiện sự thay đổi cơ tính của thép 
phụ thuộc vào nhiệt độ khi nung nóng đến 500÷6000 C. Môđun đàn hồi E 
khi đốt nóng sẽ giảm từ từ, còn hệ số giãn nở nhiệt sẽ tăng lên: Trong 
vùng đàn hồi của thép tích số: 
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. E = 12 . 10-6. 2.1 . 107 =  250 N/cm2 0C coi như  không  đổi. 
Giới hạn bền σb thay đổi không đáng kể khi nhiệt độ tăng đến 1000C, 

sau đó tiếp tục nung nóng đến 200 ÷ 3000C thì giới hạn bền của thép thường 
giảm từ từ; khi nhiệt độ vượt quá 5000C độ bền của thép sẽ giảm một cách 
mãnh liệt. Tính dẻo của thép biểu thị bằng độ giãn dài tương đối δ%. Trong 
khoảng từ 150 ÷ 3000C thì tính dẻo của thép giảm một ít, còn khi nhiệt độ 
vượt quá 3000C, thì tính dẻo sẽ tăng. Khi tăng nhiệt độ đến 5000C thì giới 
hạn chảy σch sẽ giảm mạnh cho đến bằng không khi nhiệt độ trên 6000C. 
 
 
1.3.  Sự  tạo thành ứng suất và biến dạng: 
1.3.1. Khái niệm: 

Trong quá trình hàn chi tiết nung nóng không đều, những phần ở 
gần mối hàn có nhiệt độ cao, ở xa mối hàn có nhiệt độ thấp do đó sự giãn 
nở nhiệt trong các vùng khác nhau (về mặt vị trí không gian) không đồng 
đều, tạo các trạng thái ứng suất khác nhau, dẫn đến tạo ra ứng suất dư (ứng 
suất nhiệt). 

- Vùng kim loại tổ chức mối hàn và một phần vùng ảnh hưởng nhiệt 
có sự chuyển biến về pha, tạo ra các tổ chức khác tổ chức ban đầu dẫn đến 
tạo ra ứng suất dư với phạm vi ảnh hưởng nhỏ. 

- Ở nhiệt độ cao các chỉ tiêu cơ tính của vật liệu giảm rõ rệt, mô đun 
đàn hồi pháp tuyến E giảm, mô đun trượt G giảm do đó hình thành vùng 
xung yếu tại mối hàn (đặc biệt là hợp kim đồng và hợp kim nhôm). 

Do đó trong qúa trình hàn bao giờ cũng phát sinh ứng suất, dấu của 
ứng suất này thay đổi phụ thuộc vào trạng thái khi nung. Khi ứng suất dư 
lớn hơn ứng suất chảy thì tạo ra biến dạng. Khi ứng suất dư lớn hơn ứng 
suất bền thì tạo ra vết nứt. 

Vì vậy trong quá trình hàn việc tính toán và khống chế ứng suất dư là 
vô cùng quan trọng .Nó quyết định chất lượng của sản phẩm sau khi hàn. 
Để thực hiện đièu đó chúng ta cần nghiên cứu về quá trình hình thành và 
quy luật phân bố của nó, thông qua ñó có các biện pháp giảm tác hại của 
ứng suất dư. 

 
1.3.2. Mô tả qúa trình hình thành ứng suất co dọc khi hàn đường. 
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Hình 28.3.3 Mô tả qúa trình hình thành ứng suất co dọc khi hàn đường.  

Coi mỗi dải có nhiệt độ trung bình bằng Ti (i = 1, n).độ giãn dài của từng 

dải nếu các dải biến dạng tự do khi nung: LTili ..a=D  
Trong đó: 

a : hệ số dẫn nhiệt của vật liệu 
    L : chiều dài của tấm hàn hoặc của vật hàn 
Các dải này trong thực tế không biến dạng tự do, do tấm liên kết cứng 

tạo DlS, tạo các vùng ứng suất có dấu khác nhau, do đó ứng suất kéo ở vùng 
ứng suất trung tâm tạo ứng suất co dọc của mối hàn, có xu hướng làm cong 
chi tiết theo chiều dài mối hàn. 

1.3.3. Ứng suất xuất hiện trên mắt cắt mối hàn. 
- Xảy ra lớn nhất khi hàn thép hình có dạng sau 
 

 
 
 
 - Sau khi hàn xuất hiện xoắn. 
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Hình 28.3.4 Ứng suất xuất hiện trên mặt cắt mối hàn 

 
1.3.4. Ứng suất xuất hiện khi vật hàn có chiều dày khác nhau. 

Thể hiện rõ nhất khi hàn giáp mối, tạo biến dạng góc khi hàn giáp 
mối. 

 
 

Hình 28.3.5. Ứng suất xuất hiện khi vật hàn có chiều dày khác nhau 
Ứng suất và biến dạng làm giảm cơ tính mối hàn, làm sai khác kích 

thước và vị trí không gian của liên kết hàn. Vì vậy cần phải loại trừ ứng 
suất và biến dạng trong qúa trình hàn. 
 
1.3.5.Phân tích ứng suất khi hàn. 

Khi hàn ta tiến hành nung nóng cục bộ và trong một thời gian ngắn 
đạt đến nhiệt độ rất cao. Do nguồn nhiệt luôn di động lên phía trước nên 
những khối kim loại mới được nung nóng còn những phần kim loại đằng sau 
dần dần đồng đều về nhiệt độ. Sự phân bố nhiệt độ theo phương thẳng góc 
với hướng hàn rất khác nhau, do đó sự thay đổi thể tích ở các vùng lân cận 
mối hàn cũng khác nhau, đưa đến sự tạo thành nội lực và ứng suất trong vật 
hàn. 
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Hình 28.3.6. Hình dạng và ứng suất khi ñốt nóng từ giữa tấm 

                  a, Sự phân bố nhiệt ñộ và giãn nở. 
b, Sự phân bố ứng suất khi nung nóng. 
c, Sự phân bố ứng suất khi nguội. 

Khi hàn đắp giữa tấm hay hàn giáp mối, hai tấm hàn có cùng chiều dày 
thì sự phân bố nhiệt độ theo tiết diện ngang sẽ không đều làm cho sự giãn 
nở của kim loại sẽ không đều, ứng suất bên trong khi nung nóng và làm 
nguội cũng khác nhau. Ta giả thiết sự giãn nở của các dải kim loại của tấm 
là tự do và không ảnh hưởng lẫn nhau thì độ giãn nở tự do của mỗi một dải 
sẽ là: 

Dl0 = a . T . l (mm) 
Trong đó: 

- a: Hệ số giãn nở nhiệt của kim loại (1/ 0C). 
- T: Nhiệt ñộ trung bình của dải ta xét (0C). 
- l: Chiều dài của dải ñang xét (mm). 

Thực ra không thể có sự giãn nhiệt tự do, bởi vì kim loại là một khối 
liên tục, giữa chúng có mối liên kết phân tử chặt chẽ. Những vùng nhiệt 
độ thấp hơn sẽ ngăn cản sự giãn nở kim loại của những vùng có nhiệt độ 
cao hơn. Vì khi hàn, sự phân bố nhiệt đối xứng qua trục hàn nên biến dạng 

dọc thực tế của tất cả các thớ của tấm là như nhau và bằng Dl (theo giả 
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thuyết tiết diện phẳng). Sự trái ngược giữa độ giãn nở nhiệt tự do Dl0 và độ 

giãn nở nhiệt thực tế Dl là nguyên nhân tạo thành nội lực và ứng suất trong 
tấm hàn. 

Khi hàn phần ở giữa của tấm được nung nóng nhiều (có xu hướng 
giãn nở nhiều) thì bị nén, còn các phần nung nóng ít và nguội thì bị kéo. Sau 
khi hàn nhiệt độ theo tiết diện ngang của tấm sẽ dần dần cân bằng, khi nguội 
các phần của tấm sẽ co lại. Biến dạng dọc co rút ở phần giữa phải lớn hơn 
vì ở đó nhiệt độ cao hơn. Nhưng biến dạng co rút thực tế tất cả các phần 
của tấm phải bằng nhau theo giả thiết tiết diện phẳng, bởi vậy phần giữa 
của tấm khi nung nóng bị nén dọc thì sau khi nguội hoàn toàn nó sẽ trở nên 
bị kéo. Những phần tiếp đó không có sự co như phần giữa thị lại bị nén 
.Trạng thái ứng suất đó gọi là “ứng suất dư” trong vật hàn. ứng suất dư trong 
kết cấu hàn kết hợp với ứng suất sinh ra do ngoại lực tác dụng khi làm việc 
sẽ có thể làm giảm khả năng làm việc của kết cấu và tạo khả năng suất hiện 
những vết nứt, gãy trong chúng. Biến dạng hàn thường làm sai lệch hình 
dáng và kích thước của các kết cấu, do ñó sau khi hàn phải tiến hành các 
công việc sửa, nắn. 
 
1.3.6. Phương pháp tính toán biến dạng và ứng suất khi hàn. 

Các bài toán về biến dạng và ứng suất khi hàn rất phức tạp, đặc biệt 
là trong thực tế các kết cấu hàn thường gồm nhiều chi tiết hàn có nhiều 
đường hàn, trong quá trình hàn sẽ gây những tác dụng tương hỗ làm cho sự 
tạo thành các ứng suất và biến dạng càng trở nên phức tạp. Ở đây chỉ trình 
bày một vài phương pháp tính toán biến dạng và ứng suất khi hàn trên cơ 
sở của nội ứng lực tác dụng trong mối hàn của các kết cấu đơn giản. Việc 
tính toán này dựa trên các giả thiết sau: 

-  Ứng suất dư (là ứng suất sinh ra trong qúa trình nung nóng không 
đề) khi hàn được cân bằng trong vùng tiết diện ảnh hưởng và đạt đến giới 

hạn chảy sch. 
-  Tấm đốt nóng không bị ảnh hưởng bên ngoài. 
-  Biến dạng của kết cấu hàn phù hợp với giả thiết tiết diện phẳng. 

  
1.4. Ứng suất và biến dạng khi hàn đắp: 
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     Phụ thuộc vào kích thước tấm dài hay ngắn, tốc độ hàn, có kẹp chặt hay 
không mà có những dạng khác nhau, xong nói chung sau khi nguội và để tự 
do thì đều bị cong lõm về phía mối hàn. 

 
     Khi các cạnh bị giới hạn thì không có hiện tượng cong và ứng suất dư do 
nội lực tác dụng dọc trúc gây ra sẽ phân bố theo tiết diện ngang của tấm và 
có vùng ứng suất tác dụng bn thì ứng suất kéo sẽ đạt đến giới hạn chảy nếu: 

bn = 0,5.h 

  Ta có nội lực tác dụng dọc trục là: 

P = F0 . σT = bn.δ.σT 

  Theo điều kiện cân bằng của các nội lực dọc trục ta sẽ có: 

P = bn.δ.σT = σ2 .(h-bn) .δ 

Trong đó: σ2 là ứng suất phản khánh ở ngoài vùng ứng suất tác dụng 

sd
dss

FF
P

bh
b

n

nT

-
=

-
=

).(
)..(

2  

  Mômen gây ra bởi nội lực tác dụng là: 

2
.hP

M =  

   Nếu tấm để tự do thì nó bị uốn cong theo mômen trên và độ võng dư được 
xác định theo công thức sức bền thông thường: 

JE
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f
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Trong đó: E = 2,1.106 ( KN/cm2 ) 

              12
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     Do đó: 2
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    Ta cũng có thể tính ngay được ứng suất gây ra do uốn là: 



 80 

h
b

h
hPM nT

u

..3
..2
..6

W

2 s
d

s ===  

 

2. Tính ứng suất và biến dạng khi hàn giáp mối: 

2.1 Khái niệm: 

Để bảo đảm hàn tốt các tấm hoặc lá thép thì khe hở được đặt sao cho 
không lớn. Nếu như các tấm không được kẹp chặt trước khi hàn.  

Sau khi hàn các tấm bị co lại hướng của chiều dọc lẫn chiều ngang 
trên các phần khác nhau của tấm co ngót sẽ khác nhau độ co ngót sẽ khác 
nhau.  

Chúng ta nói rằng hàn nối mối hàn chữ X từ một phía gây ra biến 
dạng mà nó không cản trở gi cả. Khi hàn mối hàn từ phía thứ hai gây ra biến 
dạng góc ở vị trí đối diện. Nhưng phần đã hàn của mối hàn sẽ gây cản trở 
việc đặt hướng biến dạng lần thứ hai này. Vì vậy theo giá trị nó sẽ nhỏ hơn 
và không có thể bù biến dạng từ phần đầu của mối hàn. Kết quả biến dạng 
do mối hàn đầu tiên tuy nhỏ hơn nhưng tất cả cũng sẽ có vị trí nhất định. Vì 
vậy nếu mối hàn chữ X được hàn một vài đường hàn trong khi hàn nên lật 
một vài đường hàn về phái này phía kia. Cái đó làm giảm biểu hiện (hiện 
tượng) hàn không cùng thời gian và biến dạng góc.  

Đoạn ống được cán (lốc) chính xác hình trụ được hàn nối dọc trục do 
có biến dạng góc nên có hình dáng chỉ ra trên hình 28.3.7  
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Hình 28.3.7 

2.2. Ứng suất biến dạng do co dọc: 

 
Hình 28.3.8: Ứng suất do co dọc 

 - Xác định nội lực tác dụng: 

P = σh . Fc 

  Trong đó: σh là ứng suất sinh ra khi hàn: 

σh = α.E.T 

α là hệ số dãn nở nhiệt (α = 22.10-6 [1/0c]) 

E là mô duyn đàn hồi E = 2,1 . 107 (N/cm2) 
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T là nhiệt độ nung [0C] 

      Fc là vùng ứng suất tác dụng khi hàn : 

Fc = b0 . δ (cm2) 

δ là chiều dày chi tiết 

b0 là chiều rộng của vùng nứng suất tác dụng 

     Vì sự phân bố nhiệt theo hai phía của mối hàn là đối xứng nên kích thước 
các vùng ứng suất tác dụng ở hai phía của mối hàn cũng bằng nhau. ở mỗi 
tấm hàn vùng ứng suất tác dụng có thể chia làm hai khu vực b1 và b2: 

                                                b0 =2bn v à bn = b1 + b2 

     - Vùng b1 là khu vực trục hàn bao gồm phần kim loại chảy của mối hàn 
và phần kim loại cơ bản được nung nóng đến trạng thái dẻo ( t = 5500 C ) và 
được tính theo công thức: 

550...v.
.484,0

0
1 gd c

q
b =  

Trong đó:  

   q là năng lượng hữu ích của dòng điện q = η.0,24.U.I (calo/s) (η = 
0,75 khi hàn tay) 

              c.γ = 1,25 (đối với thép) 

v là tốc độ hàn (m/s); 

δ0 là chiều dày tính toán (hàn giáp mối δ0 = 2.δ , hàn góc δ0 = δ1 + 
2. δ2)  

với δ1 là chiều dày tấm thành, δ2 là chiều dày tấm cánh 

               Năng lượng riêng q0 được tính theo công thức: .v. 0
0 d

q
q =  

   - Vùng b2 chiều rộng của vùng đàn hồi dẻo: 

b2 = K2 .( h - b1 ) 

    Trong đó : h là chiều rộng của một chi tiết hàn 
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Hình 28.3.9 Giản đồ biểu thị mối quan hệ giữa hệ số k2 và năng lượng nhiệt 

riêng phần q0. 

   K2 là hệ số năng lượng riêng của loại thép, là hệ số phụ thuộc vào q0 
và vật liệu chi tiết (xác định theo đồ thị hình 28.3.9) 

  - Nội lực tác dụng dọ trục: P = σT . Fc [N/cm2] 

  - Ứng suất phản kháng dọc trục .-h 
.

0

0
2 h

bTss =  [N/cm2] 

  - Độ co dọc của mối hàn : E
.2 l

l
s

=D     (trong đó: E = 2,1.106 ( KN/cm2) 

2.3. Ứng suất và biến dạng do độ co ngang: 

      Độ co ngang là sự giảm kích thước của kim loại ở mối hàn và các 
vùng lân cân theo hướng vông góc với trục hàn. Nếu như độ co ngang là đều 
nhau ở tất cả các thớ của tiết diện ngang sẽ chỉ là sự giảm kích thước ngang 
của tấm hàn mà không gây ra biến hình. Nhưng thực tế sự co ngang không 
đều nhau theo chiều dày của tấm nên nó sẽ tạo ra biến dạng góc.  

     Độ co ngang ∆b0 là tổng độ co của các phần tử theo phương ngang ta có: 
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dg
a
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c.0 v
q

b =D  

  Đối với thép cácbon thấp khi hàn thì trị số trung bình của  

calocm /10).5,135,11(
c.

36--=
g

a
 

  - Biến dạng góc do độ co ngang của mối hàn giáp mối: 

β = 0,0144. tgφ/2 

3. Tính ứng suất và biến dạng khi hàn kết cấu thép chữ T: 

3.1. Khái niệm: 

Biến dạng và ứng suất khi hàn chữ T biến dạng khá phức tạp xảy ra 
khi hàn thép chữ T (hình 28.3.10) co ngót dọc của mối hàn gây nên sự giảm 
đi một ít thường không đáng kể chiều dài thép chữ T và cong rõ nét theo mặt 
đứng thường độ cong lõm từ phía tâm đáy chữ T. Cạnh tự do của thành đứng 
sẽ cong lồi lên. Thường độ võng sẽ ngược lại nếu như mặt cắt (tiết diện) của 
đáy lớn hơn nhiều tiết diện của thành chữ T (hình 28.3.10). 



 85 

 
Hình 28.3.10 

Giá trị độ võng f được tăng rất nhiều cùng với giá trị chiều dài l của 
thép T. Độ võng tỷ lệ bình phương với chiều dài đó. Chúng ta hàn cùng chế 
độ như nhau 3 thanh chữ T chỉ khac nhau về chiều dài (1m, 2m, 3m). Khi đó 
như ta chỉ ra ở thanh T thứ nhất có độ võng 1,5mm ở thanh chữ T thứ 2 sẽ là 
1,3*(32/12) = 13.5 mm, ở thanh chữ T thứ 3 sẽ là 1,5*(82/12) = 96mm. Đó 
độ võng tăng rất nhiều khi tăng chiều dài thanh T.  

Ngoài biến dạng đã mô tả khi hàn thép chữ T sẽ được quan sát biến 
dạng được gọi là biến dạng nấm hoặ biến dạng hình nấm. Kết quả của co 
ngót ngang vùng hoạt động. Khi hàn hồ quang tự động dưới bột hàn độ hàn 
sâu của kim loại chính đặc biệt lớn hơn so với hàn tay vì vậy cả dạng hình 
nẫm cũng thể hiện mạnh hơn (hình 28.3.10). Khi hàn thép chữ T một phía co 
ngót ngang làm thành nghiêng về phía có mối hàn (hình 28.3.10).  
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Phân bố ứng suất dà dọc xem hình 28.3.10 ở đây giống như trước 
chúng ta thấy rằng vùng hoạt động (mối hàn và các phần phụ thuộc kim loại 
chính) sau khi hàn bị kéo. Tuyệt đại đa số các trường hợp là như vậy.  

Dầm tiết diện chữ I (hình 28.3.11) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh 
vực xây dựng và trong nghành cơ khí. Chúng gồm thành đứng và hai thanh 
ngang được bắt chặt với thanh bằng các mối hàn cánh. cúng thường được 
hàn các gân tăng cứng giữa cánh và thành.  

Khi hàn chữ I biến dạng và có đặc tính phức tạp (hình 28.3.11). Trước 
tiên chúng ta nói về biến dạng chung.  

 
Hình 28.3.11 

Chúng có ở trong ngót dọc và uốn theo hướng đứng và ngang co ngót 
dọc gây nên không chỉ độ co ngót dọc của các mối hàn mà còn độ co ngót 
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ngang biểu hiện chúng khi hàn gân tăng cứng hoặc khi hàn cả mối nối tăng 
cứng của dầm. Uốn trong mặt phẳng ngang thường nhỏ không đáng kể và 
chúng ta sẽ không chú ý đến nữa.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Dầm chữ T 

 
Hình 28.3.12 Khảo sát liên kết chữ T 

 - Ứng suất tác dụng được tính theo công thức: 
Fc = ( 2b1 + 2b21 + δ2 ).δ1 + ( b1 + b22 ).δ2  

 - Nội lực tác dụng dọc trục P và ứng suất phản khánh σ2 được xác định theo 
công thức: 

P = σT . Fc 

.- F c
2 F

P
=s  

                                    Trong đó: P = 2.P1 + P2 

 + P1 là nội lực phản kháng trên phần còn lại của hai đầu tấm cánh, ta có:  
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1211121 ).
2

)(( dds -+-= bbhP  

 + P2 là nội lực phản kháng trên phần còn lại của đầu tấm thành, ta có:  

2222222 )).(( ds bbhP +-=  

   Mômen uốn của các nội lực tác dụng lên kết cấu chữ T sẽ là: 
M = P2 .y2 – 2. P1 . y1 

    Mà y1 và y2 là khoảng cách từ các điểm đặt lực phản kháng P1 và P2 đến 
trọng tâm của vùng ứng suất tác dụng. 
    Do tác dụng của mômen uốn và ứng suất uốn mà kết cấu chữ T bị cong đi 
theo chiều dọc và độ cong được tính theo công thức : 

JE
lM

f
..8

. 2

=  

Trong đó: E = 2,1.106 ( KN/cm2 ) 

                                                     12
. 3

2h
J

d
=  

3.3. Kết cấu chữ I: 

1 2

43

 
Hình 28.3.13. Kết cấu liên kết hàn chữ I 

Kết cấu chữ I gồm ba tấm thép, một tấm bản thành và hai tấm bảm 
cánh ghép lại. Vùng ứng suất tác dụng bn, nội lực tác dụng và nội lực phản 
kháng cũng như các thông số khác được tính toán theo lý thuyết cơ bản trên. 
Song loại kết cấu dầm này gồm bốn mối hàn và tùy theo trình tự công nghệ 
và biến dạng của kết cấu có khác nhau. Xét trường hợp quy trình công nghệ 
hàn như hình vẽ thì sau khi hàn mối hàn 1,2 kết cấu sẽ có một mômen uốn 
M1 tạo nên một độ võng f1: 
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f1 = 
1

2
1

EJ8

lM
 

Trong đó: 
M1- Là mômen uốn của nội lực xuất hiện sau khi hàn hai mối 1 và 2. 

(M1 = P01 . Y0) 
l - Là chiều dài của dầm 
J1 - Là mômen quán tính của dầm khi chưa có bản cánh trên. 
Khi ta quay ngược dầm 1800 và hàn nốt hai mối 3 và 4; khi đó ta lấy 

gần đúng khoảng cách từ trọng tâm của dầm đến trọng tâm của vùng ứng 
suất tác dụng của mối hàn 3 và 4 là bằng  thì: 

M2 = 
2

h.P 202  

Trong đó: 
P02 - Là nội lực tác dụng khả dĩ của mối hàn 3 và 4 
h2 - Là chiều cao của vách dầm 

Mômen uốn M2 tạo nên độ võng f2 ở bản cánh trên là: 

f2 = 
EJ8

l.M 2
2  

ở đây J là mômen quán tính tiết diện ngang toàn bộ của dầm chữ I 
Để tính độ võng tổng cộng của dầm chữ I, ta xét tỷ số sau: 

12

0
2

21

2
1

2

1

J.h

J.Y2

lM.EJ8

EJ8.lM

f

f
==  

Y0: Là khoảng cách từ trọng tâm của dầm chữ T đến trọng tâm của 
vùng ứng suất tác dụng khi hàn hai mối hàn 1, 2. 

Trị số Y0 của dầm chữ T khi hàn dầm chữ I bằng 1/4 đến 1/3 chiều 
cao của bản thành và mômen quán trình của dầm chữ I lớn hơn khoảng hai 
lần dầm chữ T, do đó: 

12

0

Jh

JY2
 = (0,5 ¸ 0,66) 1

J

J

1

>  

Rút ra:                     1
f

f

2

1 >  
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Bởi vậy khi hàn dầm chữ I thì thường có độ võng dư f0 ở đế dưới sau khi đã 
hàn đế trên và trị số của nó được tính bằng số hiệu số tuyệt đối của độ võng f1 và 
f2: 

f0 = f1 - f2 
Để loại trừ độ võng f2 này, ta cần phải có f1 = f2, nghĩa là trước hết 

phải có P01 và P02 là nội lực tác dụng khả dĩ khi hàn mối hàn 1, 2 và 3,4. 
Ví dụ 3.1: Hàn đắp mép tấm chi tiết như hình vẽ : 

 
Vật liệu: thép CT3 có σT = 25 kN/cm2. Chế độ hàn: Ih = 600 A; Uh = 32 V; 
Vh = 46 m/h; K0 = 0,224; E = 2,1.107 N/cm2 ; c.γ = 1,25; η = 0,75. 

1. Xác định độ võng cực đại sau khi hàn. 
2. Xác định ứng suất dư tổng. 

Vh = 46 m/h = 46/36 (cm/s) 
L = 1500 mm = 150 cm. 
δ = 12 mm = 1,2 cm; 
h = 180 mm = 18 cm; 
E = 2,1. 107 N/cm2 = 2,1. 103 kN/cm2 

 
1. Tính độ võng cực đại sau khi hàn: 

- Xác định vùng b1 

1
0

0, 484.
v. . . .550

q
b

cd g
=  

Với q = η.0,24.U.I 

Ta có: 1

0,484.0,484.0,75.600.32.36
1,58 .

46.1,2.1,25.550
b cm= =  

- Xác định b2: 
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b2 = 0,224.(18 – 1,58) = 3,67 (cm) 
- Tiết diện vùng ứng suất tác dụng là: 

Fc = bn.δ = (b1 + b2).δ => Fc = (1,58 + 3,67).1,2 = 6,3 cm2 
- Xác định nội lực tác dụng: 

P = σT.Fc = 25.6,3 = 157,5 kN. 
- Ứng suất phản kháng: 

2
2

157,5
10,3 /

18.1, 2 6,3C

P
kN cm

F F
s = = =

- -  

- Độ võng cực đại: 

JE
lM

f
..8

. 2

=  

Trong đó: 
. 157,5.18

1417,5 .
2 2

P h
M N cm= = =  

3 3. 1, 2.18
583,2

12 12
h

J
d

= = =  

Vậy: 
2

4

1417,5.150
0,32

8.2,1.10 .583, 2
f cm= =  

 
 
2. Xác định ứng suất dư tổng: 
  Vùng ứng suất tác dụng sau khi nguội hoàn toàn và để tự do sẽ chịu 
ứng suất dư kéo bằng giới hạn chảy (25kN) 

- Ứng suất gây ra do bị uốn: 

2
2

1417,5.6
21,87 /

W 1, 2.18u
u

M
kN cms = = =  

Ứng suất dư tổng bằng tổng đại số các ứng suất cùng thớ của tấm: 
+ Tại y = 0 => σtổng = σu – σ2 = 11,57 kN/cm2 
+ Tại y = h – bn => σtổng = σu + σ2 
Ta có: y = 18; σu = - 21,87 kN/cm2 

 y = 18/2; σu = 0 
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=> y = h - bn = 12,75; σu = - 43,6 kN/cm2 
=> σtổng = σu + σ2 = - 43,6 + (-10,3) = - 53,3 kN/cm2. 
+ Tại y = h => ứng suất tự bảo toàn khi nguội và σtổng = σT = 25 

kN/cm2. 
 
4. Biện pháp giảm ứng suất và biến dạng khi hàn: 
4.1 Khái niệm chung: 

Hiện nay hàn nhờ tính ưu việt của mình đã hầu như thay thế tán đinh. 

Thuộc về số lượng tính ưu việt ngoài năng suất cao và tính kinh tế khả năng 

tạo nên dạng kết cấu hàn hoàn hảo còn có độ bền cao, độ tin cậy là tuổi thọ 

của chúng. Cái đó được kiểm nghiệm bằng sự vận hành lâu dài của các kết 

cấu hàn có dạng khác nhau. Như thiết kế đã tiến hành thiết kế kết cấu mới 

hoặc công trình trong phần lớn các trường hợp chọn phương án chế tạo 

chung với việc sử dụng hàn.  

Nhưng không phải luôn luôn như vậy. Hàn không ngay lập tức chiếm 

được vị thế vững chắc như nó bây giờ. Không ít người hoài nghi, không tin 

tưởng vào độ tin cậy của hàn. Khi đó một trong những sự phản đối chống lại 

hàn là do nó tạo nên ứng suất dư mà nó làm giảm độ bền của kết cấu hàn khi 

đó còn rất ít hiểu biết về ứng suất hàn về bản chất của chúngvề ảnh hưởng 

của chúng tới độ bền. Sự hư hỏng kết cấu hàn, biểu hiện các vết nứt ở chúng 

có thể giải thích là do tác dụng của ứng suất hàn tuy rằng ở hàng loạt trường 

hợp chúng không có lỗi trong đó. Khó có thể chống lại bởi vì vấn đề ứng 

suất được nghiên cứu quá yếu đó là một sự cản trở lớn để áp dụng hàn.  

 Chúng ta chỉ có thể chỉ ra rằng ứng suất hàn không bằng phép đại số 

đơn giản mà theo cách đặc biệt cộng lại cùng với các ứng suất do ngoại lực. 

Vì trong bất kỳ mặt cắt nào ứng suất hàn cũng cân bằng nhau đó có nghĩa là 

trong nó có cả ứng suất kéo lẫn ứng suất nén. Nếu như trong mặt cắt cho 

trước ngoại lực gây lên ứng suất kéo thì sẽ chỉ nhận được các bộ phận nén 

của tiết diện sau khi hàn, đó là cái phần mà nó giông như sự dự trữ phụ độ 

bề chống lại sự kéo. Bắng cách áp dụng các ngoại lực có cường độ đủ nhỏ có 

thể hoàn toàn loại bỏ ứng suất hàn. Tất cả những điều nói ở trên có nghĩa 
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rằng ứng suất hàn không bao giờ giảm độ bền, không có thể tạo nên những 

ảnh hưởng không tốt khác nhau và không cần quan tâm tới ứng suất này. 

Trong một vài trường hợp ứng suất hàn có thể gây phá vỡ kết cấu. Vì vậy 

cần chú ý để biết tình trạng này như thế nào và ngăn ngừa trước biểu hiện 

của chúng.  

Có thể chứng minh được rằng nếu như kim loại dùng để chế tạo kết 

cấu hàn và kim loại hàn là dẻo có khả năng chịu biến dạng dẻo lớn kéo tới 

phá huỷ thì ứng suất hàn không làm giảm độ bền của kết cấu. Nếu như kim 

loại này ròn thì ứng suất có thể làm giảm độ bền rõ rệt. ứng suất ở hai 

hướng. Điều kiện này được tạo ra nếu như.  

Ví dụ: Các tấm thép chiều dày không lớn được hàn bằng các mối hàn 

cắt nhau (hình 28.3.14).  

 

 
Hình 28.3.14 
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Nếu như khối cơ bản trong kết cấu chịu ứng suất như trên hình 
28.3.14 đó sẽ nói về trạng thái ứng suất khối, ví dụ khi hàn kim loại có chiều 
dày lớn hoặc ở các vị trí nơi giao nhau ba mối hàn vuông góc với nhau.  

Ứng suất phẳng và đặc biệt kéo theo khối gây trở ngại và giữ biến 
dạng dẻo của kim loại, làm nó chuyển sang trạng thái ròn. Điều đó đặc biệt 
có hại khi tải trọng va đập và tải trọng rung. Vì vậy nói rằng ảnh hưởng xấu 
của tập trung ứng suất không chỉ ở những chỗ gắn các tâm tích tụ có ứng 
suất cao hơn mà ở đó thường mang tích chất khối. Tiếp theo trong trường 
hợp đó khi ở tất cả vật thể tác dụng ứng suất đường (thẳng), ở tâm chúng có 
tính chất khối.  

Ngoài ra không tăng tác dụng xấu của ứng suất khối trong các trường 
hợp giống như thể hiện trên hình 28.3.14 ở đây trạng thái ứng suất 3 trục ở 
khối kim loại không lớn. Nó giống như hạt hạnh nhân cứng được bao quanh 
từ các phía bằng kim loại nhớt dẻo. Vì vậy điều kiện làm việc của kết cấu ở 
đây thực tế không xấu (tồi) đi. Trong trường hợp nhớt (gia cố) gân tăng cứng 
trong các dầm chữ I như đã chỉ ra ở hình 28.3.14 được sử dụng hàn như 
thường xuyên và được kiểm nghiệm thực tế nhiều năm.  

Đi đến kết quả là,  ứng suất hàn không nguy hiểm đối với hoạt động 
của kết cấu nếu như cấu trúc và công nghệ chế tạo nó thực hiện đúng và vật 
liệu kết cấu chọn đúng. Về điều này kinh nghiệm thực tế lớn tương ứng đã 
xác nhận nhu cầu, cầu trục nâng, tàu thuỷ, toa tàu, máy bay.v.v... ở chúng có 
ứng suất hàn và tuy không nhỏ nhưng kết cấu làm việc vẫn tuyệt vời. Mặt 
khác có một dạng ứng suất riêng suất hiện sau khi hàn nó có ảnh hưởng xấu 
tới độ bền của kết cấu hàn. Đó được gọi là “phản ứng suất” xuất hiện khi hàn 
trong điều kiện tăng cứng các cấu kiện hàn làm cản trở lớn tới sự co ngót.  

Ví dụ: Nếu như hàn tấm thép được gia cố trong khung cứng (hình 
28.3.15), độ co ngót ngang do hàn xảy ra trong điều kiện bị hạn chế. Chiều 
dài tổng của mối hàn l càng nhỏ tức là khe cần co ngót càng nhỏ thì ứng suất 
kéo xuất hiện trong tấm càng lớn. Các ‘phản ứng suất” trong tất cả tiết diện 
ngang của các tấm được hàn có một dấu (kéo) tức là chung không cân bằng.  
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Hình 28.3.15 

Điều này khác với các ứng suất hàn thông thường làcân bằng lẫn nhau 
trong bất kỳ tiết diện nào. Vì vậy “phản ứng suất” cần được xem xét giống 
như ứng suất do ngoại lực. Trong trường hợp trên cơ sở  ngoại lực này là 
phản lực R được tưởng tượng như lực cản mà khung gí cứng thực hiện hạn 
chế co ngót ngang của các tấm hàn. Các “phản ứng suất này” nếu như chúng 
xuất hiện ở một vài bộ phận của kết cấu có thể không có lợi với các ứng suất 
do ngoại lực sẽ làm giảm độ bền của kết cấu.  

Có thể tiến hành ví dụ sau về “phản ứng suất” (hình 28.3.15) hàn tấm 
ốp có mối hàn nối vào thanh chữ U. Nếu lúc đầu hàn mối 1 và 2 và tiếp theo 
hàn mối 3 sự co ngót mối hàn nối sẽ bị trở ngại trong mối 3 và các bộ phận 
gần tấm ốp xuất hiện phả ứng suất kéo lớn. Có thể tránh điều đó nếu thay đổi 
thứ tự hàn. Đầu tiên nên hàn tấm ốp (Tốt nhất riêng biệt trong trạng thái tự 
do) và sau đó đặt lên các thanh U hàn mối 1 và 2 Ví dụ này là thực tế của 
một trong các nhà máy. Sự thay đổi công nghệ so với trước ở đây đã dẫn tới 
loại bỏ các trường hợp phá huỷ kết cấu khi hàn nối các tấm ốp bằng sự lựa 
chọn hợp lý cách đặt mối hàn có thể tránh hoặc làm cho “phản ứng suất” sẽ 
nhỏ nhất sau khi hàn.  

Giống như đã chỉ ra trong vùng mối hàn sau khi hàn xuất hiện không 
chỉ ứng suất kéo bằng giới hạn chảy mà còn biến dạng dẻo kéo. Biến dạng 
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dẻo này thỉnh thoảng gọi là biến dạng cục bộ. Về nguyên tắc chúng có thể 
ảnh hưởng lớn tới độ bền còn hơn ứng suất hàn, vì thực ra là việc hao sự dự 
trữ cục bộ tính dẻo của vật liệu. Nhưng mà mức tiêu hao lượng dự trữ trên 
bằng biến dạng cục bộ rất nhỏ. Trong tất cả các trường hợp nhỏ hơn nhiều 
khi cán rèn dập và các nguyên công tương tự khác. Vì vậy sử dụng vật liệu 
đủ dẻo thực tế loại được ảnh hưởng biến dạng cục bộ tới độ bền.  

Người thiết kế tính toán độ bền theo dự tính để cấu kiện tính toán có 
kích thước thiết kế và hình dáng như ở bản vẽ. Nếu như trong kết cấu thực 
cấu kiện này do biến dạng hàn sẽ có một vài hình dạng khác đi và nó sẽ làm 
việc dưới ứng suất khác do ngoại lực trong nó sẽ không như vậy mà có thể 
lớn hơn nhiều so với thiết kế đã tính toán.  

Chúng ta quan sát 2 ví dụ (hình 28.3.16). Có một thanh thép theo 
tưởng tượng của người thiết kế cần làm việc trong sự kéo đơn giản dưới tác 
dụng của lực P. Khi đó ứng suất trong tiết diện của nó σ

0 
 cần phải phân bố 

đều. Nếu như thanh này được chế tạo không chính xác, tức là vị trí ban đầu 
sẽ có độ cong f (hình 28.3.16) đó dưới tác dụng của các lực kéo P nó không 
chỉ bị kéo mà còn chịu uốn vì đường thẳng tác dụng lực dịch chuyển tương 
đối với trục của thanh thép.  

Kết quả la cùng với ứng suất kéo σ
0 
chúng cho ứng suất đặc biệt lớn 

hơn ở các đường sinh phía trên của tấm so với tính toán trước (hình 28.3.16) 
ước tính là nếu độ cong ban đầu của thanh bằng 1/6 phần chiều rộng của nó 
(f= h/6) ứng suất ở các đường sinh phía trên của tấm bị uốn sẽ là hai phần 
lớn hơn ở thanh không bị uốn (ở cùng giá trị lực P).  
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Hình 28.3.18 

Đây là ví dụ khác: Tấm càn làm việc dưới tác dụng của ngoại lực kéo 
(hình 28.3.18.b) Nếu như nó phẳng ứng suất trong tiết diện a-a được phân bố 
đều (xem biểu đồ 1-2-3-4) Nếu như tấm có lồi lên, phần lối này hầu như 
ngừng hoạt động ngoại lực sẽ có biểu hiện chính là bên rìa (mép) tấm thép 
và ứng suất trong tiết diện a-a được phân bố theo biểu đồ (5-2-3-6-7) đó là 
mép (rìa) của tấm sẽ chịu tải và ở giữa không chịu tải.  

Khi các cấu kiện hàn bị biến dạng làm việc có thể có chỗ biểu hiện 
giống như đã được chỉ ra. Vì vậy do để đảm bảo độ bền kết cấu hàn cần phải 
áp dụng phương sách trước nguy cơ phát triển lớn các biến dạng hàn. Mặt 
khác trong một số trường hợp (ở các trường hợp náy sẽ nói ở phần sau) cần 
áp dụng phương sách đấu tranh với các ứng suất hàn.  

Kỹ thuật hiện nay có sử dụng rất nhiều các biện pháp có thể và các 
phương tiện phấn đấu chống lại các biến dạng và ứng suất hàn.  

Nhiều vấn đề phụ thuộc vào sự nhất trí của người thiết kế các nhà 
công nghệ và các công nhân cải tiến.  
 
4.2 Các biện pháp giảm ứng suất và biến dạng: 
4.2.1 Nguyên lý chung: 

Khi bản vẽ được nghiên cứu hoàn thiện và đưa vào xưởng. Chế tạo kết 
cấu bắt đầu ở kho kim loại và bộ phận tạo phôi. ở đây tiến hành nắn kim 
loại, lấy dấu, vạch dấu phôi, uốn, vát các mép cạnh.v.v... Phần lớn chất 
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lượng của kết cấu chuẩn bị sản phẩm để hàn phụ thuộc vào độ chính xác của 
chế tạo phôi. Nếu như các chi tiết được chế tạo không chính xác thì khi hàn 
lớp cụm có thể sinh ra khe hở lớn. Để lợi trừ chúng phải kéo hoạc nén các 
chi tiết với nhau nhờ các thanh kéo và thanh kẹp việc lợi trừ cưỡng bức các 
khe hở lớn như vậy dẫn đến một điều là kết cấu thu được có kệp sẽ có các 
ứng suất phụ. Nếu như các chi tiết không gần nhau, hàn theo các khe hở rất 
lớn thì khi hàn yêu cầu kim loại nóng chảy và tiêu hao nhiệt tính theo đơn vị 
nhiều hơn. Như vậy chúng ta đã biết điều đó dẫn đến cái gì. Như vậy bảo 
đảm độ chính xác phôi là một trong những biện pháp chống lại biến dạng và 
ứng suất hàn.  

Khi lắp ghép cầu theo dõi (quan sát) xem để các chi tiết được phân bố 
đều với nhau và sao cho các khe hở nằm trong giới hạn cho phép. sử dụng 
đồ gá lắp đặc biệt làm tăng đáng kể chất lượng lắp ghép và có được biến 
dạng nhỏ hơn.  

Cuối cùng cần nói về việc bố trí đủ số lượng bắt chặt có thể cho kết 
cấu độ cứng tốt và cũng giảm biến dạng khi hàn  
- Tạo biến dạng ngược: 

Để chống lại các biến dạng thực tế thường dùng các thủ thuật thế này: 
Kết cấu hoặc các chi tiết của nó trước khi hàn cho biến dạng trước về phần 
ngược lại với biến dạng mà nó sẽ có sau khi hàn. Biến dạng trước này cần 
được bù trừ (điều hoà) các biến dạng xảy ra sau khi hàn.  

Ví dụ: Để điều hoà (bù trừ) sự uốn cong tấm thép chữ T hàn người ta 
cho nó cong trước (hình 28.3.19), sau đó lắp cánh vào nó và hàn đính nó 
(hình 28.3.19) sau khi hàn xảy ra biến dạng về chiều ngược lại và chữ T trở 
nên thẳng (hình 28.3.19)  
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Hình 28.3.19 

Vậy có thể nói rằng hàn trong trạng thái nén không có uốn cong 
ngược ở múc độ đáng kể làm giảm ứng suất và biến dạng hàn dư. Khi hàn 
nguội đồ gá kẹp ngăn cản sự co ngót các vùng hoạt động. Kết quả là các 
vùng hoạt động tiếp nhận biến dạng kéo dẻo bổ xung và sau khi lấy các giá 
kẹp tác dụng kéo của các vùng này sẽ nhỏ hơn. Vì vậy biến dạng và ứng suất 
dư sẽ nhỏ đi.  

Để bù trừ biến dạng góc khi hàn mối hàn dọc vành ống (vỏ ống) 
thường người ta tạo nên cho chúng dạng cong dẻo ngược (hình 28.3.20). Sau 
khi hàn vành ống có dạng trụ đứng. Khi hàn chi tiết phẳng biến dạng góc có 
thể được bù trừ bằng cách (phân bố) bố trí tương ứng các chi tiết trước khi 
hàn (hình 28.3.20) hoặc uốn trước các cạnh mép (hình 28.3.20) 

Biến dạng hình nấm có thể được ngăn cản nhờ các kẹp vít tạo độ cong 
ngược (hình 28.3.20) 
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Hình 28.3.20 

Hãy yêu cầu hàn vết nứt xuyên suốt trong nan hoa của vô lăng (hình 
28.3.21) 

Đầu tiên sửa cạnh của chỗ khe nứt của mép. Nếu như sau đó nan hoa 
bị đứt thì kết quả là co ngót ngang mối hàn gây ra ứng suất kéo lớn và nó có 
thể lại bị đứt thủng. Để loại bỏ điều này việc hàn được tiến hành trong khe 
hở mở tự tạo nhờ các kích. Sau khi mối hàn nguội sẽ lấy kích ra. Co ngót 
ngang trong trường hợp này không tạo nên ứng suất lớn vì nó được bù bằng 
sự trở lại đàn hồi về vị trí ban đầu của bộ phần vành bánh bị nén bởi kích và 
phần nan hoa gần nó. Đẩy mở khe nứt trước khi hàn cũng có thể thực hiện 
bằng cách nung nóng các bộ phận của vành bánh (hình 28.3.21– có gạch 
chéo). Khi nguội phần bị nung nóng của vành và phần nan hoa lân cận 
chúng sẽ trở lại vị trí ban đầu mà nó đồng thời bù trừ co ngót của mối hàn 
khi nguội.  
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Hình 28.3.21 

Các chi tiết lớn thành đáy sau khi hàn ứng suất dư lớn xuất hiện. Để 
ngăn ngừa nó cần làm bằng cách sau: Khi phát hiện vết nứt người ta khoan 
phần đuôi (cuối) của nó để nó không bị lan truyền liên tục. Sau đó tiền hành 
vát mép. Để đẩy mở (nong) vết nứt người ta nung nóng bộ phận chi tiết theo 
các phần cuối của nó (hình 28.3.21) hoặc đóng nêm vào khe hở.  

Sau khi hàn theo khe hở được nong ứng suất dư giống như ví dụ trên 
sẽ không đáng kể.  
 
- Sử dụng các lực kéo  

Dầm trên (hình 28.3.22)ở phần trên có nhiều mối hàn hơn phần dưới. 
Biến dạng do tác dụng kéo của mối hàn này sẽ tăng lên bởi các lực do trọng 
lượng của dầm làm nó cong xuống phía có mối hàn cánh dưới (hình 28.3.22) 
sau đó cần đặt dầm về vị trí ngược lại trên các gối đỡ khoảng cách rộng và 
hàn các mối hàn còn lại (hình 28.3.22) khi đó lực do trọng lượng (trọng lực) 
sẽ có xu hướng uốn dầm về phía ngược lại chiều uốn do tác dụng kéo của 
mối hàn được hàn ở giai đoạn 2 và sau khi hàn dầm sẽ phẳng hoặc uốn 
không đáng kể.  
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Hình 28.3.22 

Vậy sử dụng lực kéo cho phép loại trừ biến dạng do phân bố các mối 
hàn không đối xứng.  
 
- Điều chỉnh việc đốt nóng có thể ảnh hưởng đến biến dạng hàn: 

Chế độ hàn ảnh hưởng lớn tới độ lớn của biến dạng và ứng suất hàn. 
Vì vậy các số lượng khác nhau tương ứng với số lượng nhiệt khác nhau vào 
1cm chiều dài mối hàn khi hàn đó là cấp nhiệt theo đơn vị riêng khác nhau. 
Dòng điện hàn càng lớn khi tốc độ hàn không thay đổi thì nhiệt riêng cung 
cấp càng lớn. Ngược lại tốc độ hàn càng lớn khi cường độ dòng điện không 
đổi nhiệt cung cấp có đơn vị riêng nhỏ đi. 

Nếu như các thanh thép có cùng kích thước và cùng một vật liệu khi 
hàn lên các cạnh (mép) trong các chế độ khác nhau ta nhận được độ võng dư 
khác nhau.  



 103 

Trên hình 28.3.23 chỉ ra sự phụ thuộc của độ võng dư vào cường độ 
dòng điện I như tốc độ hàn không đổi mỗi một đồ thị thuộc các thanh giống 
nhau và có cùng chiều rộng h.  

 
Hình 28.3.23 

Tất cả 3 đường cong đều có tính chất giống nhau lúc đầu tăng cường 
độ dòng điện I biến dạng dư tăng, sau đó đạt giá trị cực đại và tiếp tục tăng 
dòng điện chúng bắt đầu giảm đối với mỗi chiều rộng của thanh h có giá trị 
tới hạn xác định của dòng điện Ikp tương ứng với độ võng dư cực đại. Trong 
tất cả miền cường độ dòng điện tăng, biến dạng cũng tăng, còn trong vùng 
cường độ dòng điện lớn hơn Ikp chúng giảm đi.  
 
- Trình tự và phương pháp đặt mối hàn: 

Trước đã chỉ rõ rằng trình tự hàn các mối hàn cánh có ảnh hưởng rất 
lớn tới giá trị độ võng còn lại của tấm chữ T hàn. Có thể đưa ra các ví dụ 
khác có thể xác nhận sự ảnh hưởng to lớn của trình tự đặt mối hàn đến biến 
dạng và ứng suất hàn.  
Giả sử cần 6 mối hàn để hàn đáy một bể chứa từ các tấm thép mỏng (hình 
28.3.24) 
.Hàn mối hàn theo trình tự 1-2-3-4-5-6, chúng ta nhận được phần lồi ở giữa 
đáy. Co ngót ngang mối hàn 5-6 đặt ở lượt cuối cùng tạo nên ứng suất nén 
trong phần trung tâm của đáy. ở đây xảy ra mất đi tính ổn định (tình bền) và 
hình thành phần lồi (hình 28.3.24). Nếu theo trình tự 1-2-5-6-3-4, Không có 
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gì cản trở co ngót ngang tất cả các mối hàn và đáy không bị lồi (hình 
28.3.24). 
 

 
Hình 28.3.24 

Ví dụ 2: Dầm chữ I hàn mối nối trên thành đứng (bản bụng) và cánh 
(hình 28.3.25). Trước tiên hàn các mối hàn cánh 1-2-3-4 thì khi hàn các mối 
5-6-7 sẽ xuất hiện ứng suất lớn vì co ngót ngang của các mối hàn này sẽ xảy 
ra trong điều kiện kẹp cứng các cấu kiện hàn. Khi đó ứng suất kéo lớn nhất 
xuất hiện ở chỗ các mối hàn cuối cùng vì điều kiện co ngót của nó cứng 
nhất.  

Để loại trừ các ứng suất lớn, cần bắt đầu nung nhiệt tức là trước khi 
lắp ghép chúng hàn nối các cấu kiện của cánh và bản bụng bằng các mối nối 
5-6 và 7 sau đó từ 3 thanh đã hình thành tập trung gộp lại như thanh dầm và 
hàn các mối hàn cánh.  

Để làm giảm ứng suất và biến dạng hàn của các mối nối cánh thỉnh 
thoảng người ta sử dụng uốn chúng trước (hình 28.3.25) ngay sau khi hàn bộ 
phận thực thi việc uốn mất đi (được lấy đi) và các mối hàn do biến dạng góc 
trở lại vị trí của mình sau đó hàn hết các phần để lại của các mối hàn cánh.  
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Hình 28.3.25 

- Tác dụng ngoại lực lên vùng biến dạng: 
Ví dụ trên hình 28.3.26 chỉ ra các tấm mỏng biến dạng sau khi hàn các 

chỗ lồi và các chỗ lõm. Đó là kết quả tác dụng kéo của vùng hoạt động. Nó 
giống như chiếc lò xo kéo có xu hướng ngắn lại gây nên sự nén xung quanh 
vật liệu và nó  mất độ cứng nên có hình dập nổi như trên hình vẽ. Đặt ngoại 
lực kéo có thể kéo dẻo lò xo này, làm tăng chiều dài của nó. Khi đó sau khi 
gây ngoại lực để tác dụng kéo “lò xo” giảm đi và biến dạng hàn cũng giảm 
đi khi độ lớn ngoại lực kéo đủ thì có thể giải phóng hoàn toàn các tấm khỏi 
biến dạng và ứng suất.  

Thật ra trên nguyên tắc này đặt ra phương pháp chống biến dạng và 
ứng suất là kẹp chặt (kẹp cứng) các chi tiết khi hàn. Kẹp bằng vít nêm hoặc 
nén khí để chống lại co ngót vùng dẻo khi nguội đi, tác dụng lên các sản 
phẩm giống như ngoại lực kéo dẻo các vùng hoạt động và chúng đã lấy đi 
một phần ứng suất và biến dạng thỉnh thoảng kẹp sản phẩm trong thời gian 
hàn được thực hiện bằng cách bắt chặt nó với nền (bệ) cứng. Như khi hàn 
nối các tấm có thể kẹp (hàn) trước chúng với bệ cứng hình 28.3.26  sau khi 
hàn nối các chỗ kẹp rồi bỏ đi và các tấm có hình phẳng không bị lồi.  

Bằng phương pháp khác cũng có thể tiến hành kéo dẻo cùng hoạt 
động Ví dụ: Các tấm được hàn nối cho đi qua các con lăn và tấm đệm lót lên 
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vùng hoạt động hình 28.3.26  lực ép của các con lăn qua đệm lót lên vùng 
hoạt động, nén vòng quay  vì vậy kéo dãn nó ra. 

 
Hình 28.3.26 

Trên nguyên tắc kéo dẻo vùng hoạt động cơ bản được gọi là “ đập” 
mối hàn và kim loại bao quanh “đập” được tiến hành bằng búa tay trọng 
lượng 0.5 – 1.25 Kg với đầu búa lượn tròn hoặc búa nén thì với hình dập nổi 
phẳng hoặc các trục nén khí có đường cạnh bên lượn tròn (cạnh bên khi đập 
bố trí vuông góc với đường tâm mối hàn) khi làm việc dùng dụng cụ nén khí 
không được qua lớn.  

Phân biệt đập lạnh (khi nhiệt độ nhỏ hơn 1000C) và đập nóng. Đập 
nóng tiến hành trong quá trình hàn. Đập thực hiện lúc mối hàn còn nóng, khi 
chúng được nung nóng tới nhiệt độ cao hơn 5000C. Không tiến hành đập ở 
nhiệt độ từ 1000C đến 5000C vì có thể rơi vào giới hạn nhiệt độ 200 ÷ 4000C 
khi mà nhiều kim loại thép có tính dẻo thấp. Khi hàn những thép đã được tôi 
việc đập có thể dẫn đến hình thành các vết nứt. 
- Khử ứng suất bằng gia công nhiệt  

Các sản phẩm hàn từ thép hợp kim và thép các bon cao thường được 
gia công nhiệt với mục đích thu được kết cấu mối hàn và vùng ảnh hưởng 
nhiệt mong muốn. Thỉnh thoảng người ta sử dụng nó để khử ứng suất hàn 
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trong các sản phẩm từ thép các bon thấp. Người ta sử dụng cách ủ cho kết 
cấu đó. Nung lên 600 ÷ 6500C giữ trong lò ở nhiệt độ đó và làm nguội chậm 
(tốt nhất là cùng với lò đến nhiệt độ 100 ÷ 1500C) sau đó kết cấu có thể làm 
lạnh trong không khí. Nếu làm nguội trong không khí bắt đầu từ nhiệt độ cao 
hơn do nguội không đều các bộ phận khác nhau của kết cấu trong nó lại có 
thể xuất hiện ứng suất riêng. Ủ thực tế là lấy đi hoàn toàn ứng suất riêng vì 
khi nung giới hạn chảy giảm rất nhiều và ở nhiệt độ 600 ÷ 6500C nó trở nên 
rất nhỏ có nghĩa là vật liệu bằng biến dạng dẻo vật liệu thực chất không có 
biểu hiện trở kháng chúng dễ dàng xuất hiện và ứng suất sẽ triệt tiêu (mất 
đi). Mặt khác giống như đã thấy việc sử dụng gia công nhiệt để khử ứng suất 
đối với các sản phẩm làm từ thép các bon thấp và thép hợp kim thấp là 
không hợp lý. ứng suất hàn trong các kết cấu này ở nhiều trường hợp không 
có thể làm giảm độ bền mà nó có quan hệ với ứng suất hàn, ủ cũng không 
loại bỏ được chúng. Ngược lại thỉnh thoảng ủ sẽ có thể dẫn đến cong vênh 
bổ xung cho kết cấu và làm giảm độ bền vì nó làm giảm giới hạn chảy của 
kim loại.  

Có thể sử dụng ủ trong trường hợp nếu như sản phẩm cần gia công có 
độ chính xác cao và còn đảm bảo kích thước không đổi trong thực tế. Sự thật 
là khi gia công cơ khí cùng với các lớp vật liệu bị cắt bởi dụng cụ cắt thì ứng 
suất bị khử đi và giữ trong các lớp vật liệu đó. ứng suất riêng cân bằng bị 
phá vỡ. Trong sản phẩm hình thành việc phân bố ứng suất kèm theo biến 
dạng. Cái đó gây khó khăn cho độ chính xác của gia công cơ khí. Để làm 
điều đó trong quá trình gia công cơ khí cần thời gian để giải phóng sản phẩm 
khỏi gá kẹp. Mỗi lần giải phóng sẽ hình thành biến dạng phụ (bổ xung) việc 
kẹp sản phẩm lần cuối cần tiến hành với việc tính tới biến dạng này tức là 
thay đổi chuẩn, đặt đệm có tính toán để kẹp lần cuối yêu cầu có biến dạng 
kết cấu nhỏ nhất khi kẹp nó với thiết bị gia công.  

Công việc thứ hai đảm bảo kích thước và hình dạng trong thời gian 
vận hành. Kinh nghiệm chỉ ra rằng khi đặt yên tĩnh các kết cấu hàn từ thép 
các bon thấp biến dạng và ứng suất trong chúng là bền vững, không thay đổi 
theo thời gian, nhưng nếu kết cấu bị tác động lực thì trong vùng hoạt động 
có thể dẫn đến biến dạng dẻo phụ (bổ xung). Cái đó diễn ra sau khi khử lực 
nhằm giải phóng cục bộ kết cấu khỏi ứng suất hàn mà nó sẽ kèm theo biến 
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dạng bổ xung. Khi cường độ ứng suất tiếp theo không vượt quá cường độ 
ứng suất ban đầu, kết cấu sẽ làm việc đàn hồi và biến dạng dư bổ xung sẽ 
không xảy ra. Vậy chỉ có cường độ tải nào đó vượt quá cường độ tải trước 
đó thì lại tiến hành khử ứng suất hàn và xuất hiện biến dạng dư bổ xung. Các 
biểu hiện này cần tính đến tiếp theo là trong kết cấu cần bảo vệ các kích 
thước chính xác trong quá trình sử dụng hoặc cần khử ứng suất bắng gây tải 
trước với cường độ để tải đó cao hơn tải trọng đang làm việc hoặc khử các 
ứng suất bằng gia công nhiệt.  

Thuộc về các sản phẩm này là kết cấu hàn chế tạo máy ở đó người ta 
lắp ghép giữa cơ cấu có liên kết với nhau. Độ cong vênh các kết cấu này 
trong sử dụng hoàn toàn không mong muốn vì nó có thể dẫn tới phá hỏng độ 
đồng tâm ổ bi và phá huỷ khác mà nó sẽ làm mất khả năng vận hành bình 
thường các kết cấu.  

Chúng ta chỉ ra các trường hợp chính khi gia công nhiệt có thể biểu 
hiện ở mức độ này hay mức độ khác một cách hợp lý ở những trường hợp 
còn lại phần lớn gia công nhiệt là không hợp lý và việc sử dụng nó dẫn đến 
tổn thất sức lao động, vật liệu, năng lượng bất hợp lý.  
 
- Sửa kết cấu bị cong vênh:  

Tuỳ điều kiện cụ thể có thể sử dụng cách này hay cách khác để sửa. 
Thật ra phương pháp bất kỳ nào cũng dẫn đến một điều là chúng ta tạo nên 
trong phôi hoặc kết cấu cần sửa các biến dạng dẻo mà nó loại bỏ sự sai lệch 
hình dạng và kích thước không mong muốn. Các biến dạng dẻo này có thể 
tạo nên bằng cách đặt ngoại lực vào nhờ các máy ép, các trục cán sửa chữa 
(nắn) hoặc đập bằng đầu búa nhỏ, búa tạ. Cái đó được gọi là sửa cơ học. 
Nhưng có thể như chúng ta đã biết tạo biến dạng dẻo bằng nung nóng cục bộ 
nhờ mỏ cắt hơi, hồ Quang điện, mỏ cắt bằng xăng. Phương pháp này gọi là 
sửa nhiệt. Cuối cùng có thể phối hợp nung nóng cục bộ đặt lực vào cùng với 
va đập. Phương pháp này gọi là sửa bằng cơ nhiệt.  

Trong tất cả các trường hợp cần hình dung rằng, để tiến hành sửa cần 
kéo dài chính các phần của chi tiết cần sửa hoặc kết cấu mà nó biểu hiện 
ngắn đi do cong vênh và ngược lại ép ngắn lại chính xác phần mà khi cong 
vênh bị dài ra xem cần uốn thẳng một thanh bị uốn cong. Mặt khác cố gắng 
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hiểu rõ cái gì sẽ xảy ra khi đặt tải như vậy. Nếu như ta hình dung một thanh 
gồm các thớ dọc, phán đoán theo tính chất cong vênh của nó (hình 28.3.27) 
có thể nói ngay được rằng các thớ phía trên bị dài ra, phía dưới bị ngắn lại. 
Thanh bị đặt tải (hình 28.3.27) chúng ta tạo nên biến dạng kéo dẻo ở các thớ 
dưới và nén ở các thớ trên tức là chúng ta kéo dãn các thớ bị ngắn đi và nén 
các thớ bị dài ra khi cong vênh.  

 
Hình 28.3.27 

Nhưng đây là trường hợp rất phức tạp. Cần loại bỏ chỗ lồi trong tấm 
thép mỏng (hình 28.3.28a). Mới nhìn qua có vẻ như chỉ cần đập lên chỗ lồi 
nó sẽ trở lại vị trí cũ tấm sẽ phẳng lại. Nhưng điều đó tuyệt đối sai. Đập theo 
chỗ lồi chúng ta uốn nó xuống đưa nó thành lõm xuống (hình 28.3.28) 
Chúng ta lật tấm ngược lại và đập vào chỗ lồi. Nó cong lại về phía ngược lại 
và kết quả là sửa như vậy là không có kinh nghiệm. Chỗ lồi tiếp tục tăng lên. 
Bởi vì sự tồn tại của tấm lồi là nói về sự không tương ứng các kích thước 
của các thớ riêng biệt của tấm thép, ở nơi phân bố chỗ lồi các thớ sẽ dài hơn 
so với phần còn lại của tấm thép.  

Vì vậy để loại chỗ lồi cần tác dụng lực lên kim loại xung quanh để 
làm dãn dẻo nó ra. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể làm phẳng tấm thép được. 
Tốt hơn là tác dụng theo bán kính tính từ giữa ra cạnh (hình 28.3.28) hoặc 
theo hình xoắn lần lượt gần từ mép ngoài đến giữa tấm (hình 28.3.28). Khi 
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đó tấm cần nằm trên tấm dày và đập búa tạ qua trung gian búa là để mặt tấm 
không bị vết lõm.  

 
Hình 28.3.28 

Để làm điều đó vùng nung nóng nhận được nén dẻo và khi làm nguội 
có các kim loại xung quanh các kích thước của nó không được quá lớn. 
Ngoài ra đáng lẽ nén dẻo khi nung nóng vùng đã nói ở trên sẽ mất độ cứng 
vững lồi ra và khi đó sự co ngót nó sau làm nguội rất nhỏ (không đáng kể) 
nung nóng khi sửa bằng nhiệt được thực hiện bằng nhiệt của mỏ đốt hơi, mỏ 
cắt, hoặc hồ quang điện với que hàn Grafit ngắn mạch lên chi tiết cần sửa. 
Thỉnh thoảng nung nóng bằng cách hàn đắp lên mối hàn không làm việc, 
song nó làm xấu đi hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Thường hay dùng là 
ngọn lửa khí oxy – axetylen để đảm bảo nhiệt độ nung ngay tức thời (650 ÷ 
8500) và vùng cần thiết phải nung nóng. Công xuất mỏ đốt cần đủ lớn để 
nhanh chóng nung nóng các phần có giới hạn của chi tiết không bị mất nhiệt.  
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Trên hình 28.3.29 cho một vài ví dụ sửa bằng nhiệt các sản phẩm bị 
cong vênh. Trên hình 28.3.29 chỉ ra hai phương pháp sửa chỗ lồi nung các 
điểm tròn và nung các dải võng. Chúng ta nhận thấy thêm rằng trong trường 
hợp thể hiện trong hình này và trong trường hợp khi tấm bị biến dạng theo 
các viền hàn với các cấu kiện cứng, sửa bằng nhiệt là phương pháp duy nhất 
có thể loại bỏ chỗ lồi. số lượng điểm nung nóng hay dải võng phụ thuộc vào 
kích thước của chỗ lồi. Để kiểm tra sau quá trình sửa không phải đặt vào các 
điểm nung cuối cùng khi mà các điểm trước đó chưa nguội. Tăng tốc độ 
nguội các điểm nung có thể sử dụng làm lạnh nhân tạo trong nước hoặc nước 
và không khí. Hiệu quả từ sửa chỗ lồi trong tấm tăng đáng kể nếu như ngay 
tức khắc sau nung nóng mỗi điểm lấy búa gỗ hay búa kim loại đập vào. đầu 
tiên đập xung quanh điểm nung để làm giảm nhẹ độ chồn dẻo kim loại, sau 
đó dẫn tới chính điểm nung nóng. Sau khi nung nóng một vài điểm làm một 
điều có lợi là đập toàn bộ theo chỗ lồi.  

Trên hình 28.3.29 cho thấy cách sửa dạng lưỡi liềm của thanh phẳng 
bằng cách đặt thanh để nung nóng hình 28.3.29 minh hoạ sửa các thanh U có 
độ võng trên mặt phẳng nằm ngang, hình 28.3.29 ở mặt phẳng đứng trên 
hình 28.3.29 cho thấy sửa bệ đỡ thép L ở tất cả các trường hợp nung nóng 
được tiến hành ở phần lồi.  
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Hình 28.3.29 

Trong trường hợp sửa bằng cách so sánh các cụm cứng hiệu quả là 
phối hợp nung nóng cục bộ mới đặt ngoại lực để uốn các cụm cần sửa vào 
hướng mong uốn. Lực này có thể được tạo nên bằng các kích hoặc các máy 
nén công xuất nhỏ. Trong trường hợp trên chúng ta sửa theo cơ nhiệt rất hiệu 
quả tiến hành sửa nhiệt và cơ nhiệt trong đồ gá tạo nên được việc kiểm tra 
kích thước của cụm, độ võng của nó. Cái đó làm tăng và làm nhẹ nhàng cho 
công việc.  

Sửa nhiệt và cơ nhiệt yêu cầu thiết bị cơ khí lớn và chuẩn xác là biện 
pháp kinh tế thuận lợi và hoàn toàn hiệu quả để sửa độ cong vênh các chi tiết 
các cụm và các kết cấu.   



 113 

4.2.2 Biến dạng hàn và biện pháp giảm biến dạng: 
Khi chế tạo các kết cấu kim loại bằng phương pháp hàn ta thường gặp 

hiện tượng biến dạng kết cấu do hàn gây ra. Nguyên nhân chủ yếu là do 
kết cấu bị đốt nóng không đồng đều và nơi bị đốt lại không giãn nở tự do. 

Biến dạng hàn có thể phân ra làm biến dạng chung và biến dạng cục 
bộ. Biến dạng chung là biến dạng gây thay đổi kích thước và hình dạng 
toàn bộ kết cấu, còn biến dạng cục bộ chỉ gây biến đổi hình dáng của từng 
chi tiết (bộ phận) riêng biệt trên toàn bộ kết cấu. 

Biến dạng chung thường biểu hiện ở dạng co ngang, co dọc và uốn. 
Biến dạng cục bộ thường biểu hiện ở dạng gấp góc, mất ổn định tấm 

mỏng 

 
Hình 28.3.30. Biến dạng do hàn 

Các biến dạng hàn gây nhiều khó khăn trong công tác chế tạo, lắp 
ráp phân đoạn, tổng đoạn trên triền đà đồng thời còn giảm sức bền thân tàu 
và một số đặc tính sử dụng của tàu. 

Để  giảm biến dạng do hàn, đảm bảo các chi tiết kết cấu có kích 
thước hình dáng  đúng yêu cầu thiết kế quy định, có thể dùng nhiều biện 
pháp khác nhau. 
a. Những biện pháp kết cấu 

Để  giảm biến dạng chung và biết dạng cục bộ ngay từ khi thiết kế 
phải lưu ý sao cho tại các mối hàn có thể tích nóng chảy đắp thêm phải nhỏ 
nhất. muốn thế ta cần phải.Thay kiểu vát mép chữ V bằng vát mép chữ X, 
nếu chiều dày vật hàn cho phép. 

Sử dụng mối hàn liên tục thay cho mối hàn gián đoạn (ở các mối hàn 
góc). Do thể tích kim loại lỏng ở mối hàn gián đoạn lớn hơn. 

Với các mối hàn góc không tính đến sự chịu đựng mà chỉ xác định giá 
trị tối thiểu của mối hàn (thiết lập liên kết) thì sử dụng mối hàn gián đoạn. 

Với các mối hàn góc tấm mỏng (2-5 mm) nên dùng phương pháp hàn 
điểm 

 
 Hình 28.3.31. Giảm thể tích kim loại lỏng thông qua thay kiểu vát mép 
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Thông thường độ co dọc trên cùng một đơn vị chiều dài, nhỏ hơn 
chiều so với độ co ngang, cho nên khi phân chia thân tàu thành các phân 
đoạn, cụm chi tiết ta cần đặt mối hàn song song với hướng mà ta cần biến 
dạng chung nhỏ. 

 

 
Hình 28.3.32. Đặt mối hàn song song theo hướng cơ cấu 

Để  tránh các tấm mỏng khỏi bị mất ổn định, khi thiết kế phải tăng 
chiều dày tấm hoặc giảm khoảng cách giữa các khung xương hoặc tăng gia 
cố phụ. Đối  với các mỏng (2÷5 mm) nên xắp xếp khung xương song song 
theo một hướng và các mối hàn đặt song song với hướng đó và nên bố trí 
gần khung xương để tránh độ uốn. 

Khi thiết kế cố gắng rút bớt số lượng chung mối hàn trong kết cấu 
bằng cách dùng tấm kích thước lớn và thay các khung xương bằng kết cấu 
dập gân 
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Hình 28.3.33. Sử dụng kết cấu vách sóng. 
Để  tránh ứng suất phẳng và ứng suất khối, không nên thiết kế các 

mối hàn tập trung giao nhau (nhất là khi các kết cấu đó chịu tải trọng động) 
Không nên thiết kế các mối ghép có kích thước nhỏ (ví dụ các 

miếng vá) vì nó phát sinh ứng suất phẳng lớn. 
Khi hàn giáp mối nếu chiều dày hai tấm không bằng nhau thì cần vát 

bớt chiều dày tấm dày hơn. 
Để  giảm uốn chung, các mối hàn cần phải bố trí đối xứng với trục 

của mặt cắt ngang và cắt dọc của kết cấu. 
Khi thiết kế thân tàu cần chia thân tàu thành các phân đoạn và tổng 

đoạn sao cho khi lắp ráp chúng khối lượng hàn nhỏ nhất. 
Đặt các nẹp cứng phụ tạm thời và hàn vào tôn bao bằng các mối hàn 

cỡ nhỏ sẽ có thể giảm biến dạng của tấm. 
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b. Biện pháp công nghệ 

Khi hàn các vật dày, các loại thép dễ bị tôi thì cần phải tiến hành đốt 
nóng trước, đồng thời cần phải giảm bớt cường độ dòng điện hàn hoặc 
công suất ngọn lửa hàn để tránh hiện tượng nứt. 

Chế độ hàn cần chọn sao cho vùng ứng suất tác dụng có thể tích nhỏ. 
Tăng mật độ dòng điện để tăng độ ngấu, san bằng co ngang theo chiều dày 
giảm biến dạng góc. Trong trường hợp khi hàn mối hàn thứ hai đối xứng 
với mối hàn thứ nhất, thì nên tăng chế độ hàn (Ih) để tăng vùng ứng suất tác 
dụng, như vậy có thể khử toàn bộ độ uốn do mối hàn thứ nhất gây nên. 

Hàn theo phương pháp phân đoạn nghịch thì sẽ giảm biến dạng vì nội 
lực sinh ra chỉ ở từng khu vực nhỏ và hướng về vùng lân cận đối diện. 

Khi hàn nên làm nguội bằng tấm đệm hoặc bằng nước để giảm vùng 
ứng suất tác dụng và co dọc hoặc làm nguội chậm sau khi hàn. 

Để  khử uốn người ta tiến hành uốn trước hoặc trước khi hàn đặt vật 
ngược với chiều bị uốn sau khi hàn, như vậy sẽ giảm được ứng suất và biến 
dạng dư. 
 
 
 
 

Hình 28.3.34. Cách khử biến dạng khi hàn giáp mối 
Để  giảm biến dạng chung khi vạch trình tự lắp ráp và hàn phải đảm 

bảo sao cho các chi tiết có thể dãn nở tự do không nên gia cố quá mức các 
mối hàn. 
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Các phân đoạn và tổng đoạn nên được lắp ráp và hàn từ các cụm chi 
tiết đã được gia công trước. 
           Để  tránh biến dạng góc cũng như độ uốn các chi tiết khi hàn ráp 
với nhau có thể tạo phản biến dạng (Hình vẽ 28.3.34) để sau khi hàn, có kích 
thước hình dáng yêu cầu. 
Sử dụng hàn tự động và bán tự động vì vùng nhiệt tác động nhỏ nhất. 

Khi hàn mối hàn X giáp mối nhiều lớp cần phải hàn đối xứng hai 
phía và với trình tự hàn sao cho không biến dạng góc quá lớn. 

Để giảm biến dạng của các phân đoạn tấm mỏng (dưới 5mm), trước 
khi hàn khung xương vào cần hàn đính đường bao của tấm vào bệ lắp ráp. 
sau khi hàn song ta cần làm phẳng bằng các con lăn nặng rồi bỏ các mối hàn 
đính đi. 
             Để  giảm biến dạng chung của kết cấu, khi lắp ráp cần đặc biệt 
lưu ý tới khe hở chân mối hàn, phải đảm bảo các khe hở đó nằm trong phạm 
vi cho phép. 
Dùng các bệ lắp ráp cứng cũng khống chế được biến dạng kết cấu. 

Tuy có thể dùng mọi biện pháp phòng chống biến dạng hàn nhưng 
trong thực tế không thể loại trừ được hoàn toàn biến dạng đó cho nên khi 
chế tạo phải dùng đến lượng dư để bù đắp lại do độ co dọc, co ngang tích tụ 
lại trong quá trình hàn. Còn đối với biến dạng góc thường được bù đắp lại 
bằng lượng phản biến dạng. Đối với phân đoạn khối hoặc tổng đoạn việc 
tạo phản biến dạng tương đối phức tạp, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng và 
xác lập ngay từ khi lập dưỡng mẫu. 
 
c. Các biện pháp công nghệ sau khi hàn 

Thông thường sau khi hàn vật hàn vẫn tồn tại ứng suất dư và bị 
biến dạng. để khắc phục những ứng suất dư và biến dạng này nhằm nâng 
cao chất lượng của kết cấu hàn, người ta thường dùng những biện pháp sau 
đây: 
- Biện pháp ủ 

Đối  với những kết cấu hàn có thể đem ủ toàn bộ kết cấu trong lò 
nhiệt luyện với nhiệt độ nung khoảng 600 ÷ 6500  và giữ ở nhiệt độ đó 
trong thời gian 3 ph/mm chiều dài). Có thể tiến hành ủ cục bộ bằng cách 
nung nóng vùng cạnh mối hàn khoảng 6000. 
 
-  Biện pháp nắn nguội 

Chủ yếu là tác động vào những phần biến dạng để đạt kích thước và 
hình dáng như thiết kế. Song nó sinh ra biến cứng và tăng ứng suất dư làm 
cho vật hàn bị nứt nẻ, thậm trí có khi bị gẫy. Ngoài ra, nắn nguội là một 
công nghệ phức tạp nên nói chung ít dùng 
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- Biện pháp nắn nóng 
Là biện pháp được dùng rộng rãi vì nó đơn giản và kinh tế nhất. 

Người ta tiến hành nung nóng bằng ngọn lửa khí hoặc bằng điện, mục đích 
làm co những khu vực mà chiều dày của chúng lớn hơn vùng ứng suất tác 
dụng của mối hàn trong kết cấu. Chọn khu vực nung và chế độ nung 
không hợp lý có thể lại làm cho biến dạng thêm phức tạp. 

Cơ sở lý thuyết của nắn nóng là: 
  Xác định mặt phẳng uốn và mô men uốn gây ra do nội lực tác dụng. 
 - Xác định tiết diện, khối lượng và hình dáng hợp lý của vùng ứng suất 
tác dụng ở khu vực nung nóng, bảo đảm tạo ra nội ứng lực làm biến dạng 
kết cấu theo hướng ngược lại. 
 - Chọn chế độ nung hợp lý. 

 
 

Hình 28.3.35.Nắn nóng khử độ uốn dư. 
 

 
Bài tập áp dụng  

Cho chi tiết có kích thước như hình vẽ:  

 

Biết: Vật liệu cơ bản là thép cacbon có giới hạn chảy σT = 25kN/cm2; 
Môdul đàn hồi E =2,1.104kN/cm2; Nhiệt dung khối C.g = 1,25calo/cm3.0C; 
Hàn tự động dưới thuốc với chế độ hàn: I = 600A; U = 32V; V = 40m/h;  
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 Hệ số nhiệt hữu ích h = 0,85; 
 Tính độ võng dư lớn nhất sau khi hàn đắp vào mép tấm theo chiều 
dài? 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá kết quả học tập 

TT Tiêu chí đánh giá 
Cách thức và 

phương pháp đánh 
giá 

Điểm 

tối đa 

Kết quả 
thực 

hiện của 
người 
học 

I Kiến thức    

1 Tính ứng suất và biến dạng khi 
hàn đắp 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung 
bài học 

 

2,5  

1.1 Nêu đúng khái niệm về tính ứng 
suất và biến dạng khi hàn đắp 

0,5  

1.2 Trình bày đầy đủ ảnh hưởng của 
nguồn nhiệt hàn đến kim loại vật 
hàn 

1  

1.3 Trình bày đúng sự tạo thành ứng 
suất và biến dạng khi hàn đắp 

1  

2 Tính ứng suất và biến dạng khi 
hàn giáp mối 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung 
bài học 

2,5  

2.1 Nêu đúng khái niệm về tính ứng 
suất và biến dạng khi hàn giáp 
mối 

0,5  
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2.2 Trình bày đúng ứng suất biến 
dạng do co dọc 

1  

2.3 Trình bày đúng ứng suất biến 
dạng do co ngang 

1  

3 Tính ứng suất và biến dạng khi 
hàn kết cấu thép chữ T 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung 
bài học 

2,5  

3.1 Nêu đúng khái niệm về tính ứng 
suất và biến dạng khi hàn kết cấu 
thép chữ T 

0,5  

3.2 Trình bày đầy đủ cách tính ứng 
suất và biến dạng khi hàn dầm 
chữ T 

1  

3.3 Trình bày đầy đủ cách tính ứng 
suất và biến dạng khi hàn kết cấu 
chữ I 

1  

4 Biện pháp giảm ứng suất và biến 
dạng khi hàn 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung 
bài học 

2,5 
 

4.1 Nêu đúng khái niệm chung về 
biện pháp giảm ứng suất và biến 
dạng khi hàn 

1 
 

4.2 Trình bày đầy đủ các biện pháp 
giảm ứng suất và biến dạng khi 
hàn 

1,5 
 

                              Cộng 10 đ  

II Kỹ năng 

 
  

 

1 Tính toán ứng suất và biến dạng 
khi hàn đắp chính xác 

Quan sát quá trình 
thực hiện, đối chiếu 

2  
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với kết quả 

2 Tính toán ứng suất và biến dạng 
khi hàn giáp mối chính xác 

Quan sát quá trình 
thực hiện, đối chiếu 
với kết quả 

3 
 

3 Tính toán ứng suất và biến dạng 
khi hàn kết cấu thép chữ T chính 
xác 

Quan sát quá trình 
thực hiện, đối chiếu 
với kết quả 

3 
 

4 Xử lý ứng suất và biến dạng khi 
hàn thành thạo 

Quan sát quá trình 
thực hiện, đối chiếu 
với quy trình xử lý 

2 
 

                              Cộng 10 đ  

III Thái độ    

1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với 
nội quy của trường. 

2 
 

2 Không vi phạm nội quy lớp học Theo dõi, kiểm tra 
đối chiếu với nội 
quy của trường. 

2 
 

3 Tính cẩn thận, chính xác trong 
học tập 

Quan sát việc thực 
hiện bài tập 1 

 

4 Ý thức hợp tác làm việc theo 
nhóm 

Quan sát quá trình 
thực hiện bài tập 
theo tổ, nhóm 

1 
 

5 Đảm bảo thời gian thực hiện bài 
tập  

 

Theo dõi thời gian 
thực hiện bài tập, 
đối chiếu với thời 
gian quy định. 

2  

6 Đầy đủ bảo hộ lao động (quần áo 
bảo hộ, giày, thẻ học sinh,…) 

Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với 
quy định về an toàn 
và vệ sinh công 

2  
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nghiệp 

             Cộng 10 đ  

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả thực 

hiện Hệ số 
Kết qủa 

học tập 

Kiến thức   0,03  

Kỹ năng  0,05  

Thái độ  0,02  

                                                                                         Cộng  

BÀI 4: TÍNH TOÁN KẾT CẤU DẦM VÀ TRỤ 
Mã bài: 28.4 

 
Giới thiệu: 

Kết cấu dầm và trụ là các kết cấu được dùng phổ biến trong xây dựng. 
Tính toán kết cấu dầm và trụ là nhiệm vụ cần thiết để kết cấu bảo đảm chất 
lượng, an toàn, tiết kiệm được vật liệu trong quá trình sản xuất.  
 
Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm về dầm trụ, phân loại dầm trụ. 
- Trình bày được công thức tính toán kết cấu dầm trụ đơn giản, thường 

dùng. 
- Giải thích được các nguyên nhân gây ra ứng suất và biến dạng khi hàn 

các loại dầm trụ đơn giản. 
- Tính toán chính xác vật liệu để gia công các kết cấu dầm trụ. 

-  Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.  
Nội dung: 
1. Khái niệm dầm, trụ: 
1.1. Khái niệm dầm: 
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Dầm là một phần tử của kết cấu làm việc chủ yếu là khi bị uốn ngang. 
Nó dùng để cấu tạo các loại khung (toa xe, cầu lăn, bệ máy…) cầu và các kết 
cấu kim loại khác. 

1.1.1.Các loại dầm:  
1.1.1.1.Theo cấu tạo:  

a. Dầm định hình:  
I : được dùng trong uốn phẳng: dầm sàn, dầm cầu.  
U: Tiết diện không đối xứng, được dùng trong uốn xiên như xà gồ, 

dầm sườn tường. Có 1 má phẳng nên dễ liên kết với kết cấu khác.  
* Đặc điểm:  
- Tiết kiệm công chế tạo.  
- Liên kết đơn giản.  
- Kích thước hạn chế.  
- Tốn thép do δb lớn hơn yêu cầu thiết kế. Để khắc phục dùng dầm dập 

từ thép bản mỏng  

 
Hình 28.4.1: Dầm định hình 

b.Dầm tổ hợp :  
Dầm tổ hợp hàn: gồm 3 bản thép ghép lại bằng đường hàn góc. Hai 

bản nằm ngang: hai cánh dầm; bản đặt đứng: bản bụng. So với dầm đinh tán, 
ít tốn vật liệu và nhẹ hơn, chi phí cấu tạo ít hơn → được dùng phổ biến.  



 124 

 
Hình 28.4.2: Dầm tổ hợp 

Dầm tổ hợp đinh tán: Gồm một bản thép đặt đứng làm bản bụng; hai 
cánh dầm, mỗi cánh gồm hai thép góc chữ L và có thể thêm một hoặc hai 
bản thép nằm ngang gọi là bản đậy.  

Vì phải khóet lỗ nên tốn công chế tạo và tốn vật liệu, nhưng chịu lực 
tốt. Được dùng khi dầm chịu tải trọng động và tải trọng lớn, như dầm cầu 
chạy, dầm cầu.  

* Đặc điểm: 
- Kích thước lớn.  
- Tiết kiệm thép.  
- Tốn công chế tạo.  

c.Kết luận:  
Nên dùng dầm định hình nếu về cấu tạo cho phép, và bảo đảm cường 

độ, độ cứng, ổn định.  
Dùng dầm tổ hợp khi không thể dùng dầm hình như khi tải trọng lớn 

và nhịp dầm lớn . 
1.1.1.2.Theo sơ đồ kết cấu: 

  
Hình 28.4.3: Phân loại dầm theo sơ đồ kết cấu. 

 - Dầm đơn giản: tốn vật liệu, chế tạo và dựng lắp đơn giản, chịu lực 
chính xác, không ảnh hưởng do nhiệt, hay lún lệch. Được dùng nhiều trong 
xây dựng.  
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- Dầm liên tục: Độ cứng lớn, tiết kiệm vật liệu, chế tạo và dựng lắp 
khó, nội lực thay đổi do nhiệt, hay lún lệch. Được dùng khi dầm cần độ cứng 
lớn.  

  - Dầm mút thừa: tiết kiệm vật liệu.  
 
1.1.2.Hệ dầm:  
1.1.2.1.Khái niệm:  

Hệ dầm là kết cấu không gian gồm dầm chính, dầm phụ bố trí thẳng 
góc nhau. Dầm phụ trực tiếp đỡ bản mặt và truyền tải trọng lên dầm chính. 
Dầm chính đỡ dầm phụ và truyền tải trọng từ dầm phụ lên gối đỡ.  
1.1.2.1.Phân loại:  

Tùy theo cách sắp xếp dầm ta có 3 loại hệ dầm:  
 
 

 
Hình 28.4. 4: Các loại hệ dầm. 

 

a. Hệ dầm đơn giản:  
Gồm một hệ thống dầm đặt song song với cạnh ngắn đỡ sàn công tác. 

Dầm làm việc như bản kê hai cạnh → khả năng chịu lực kém → chỉ phù hợp 
với tải trọng nhỏ, chiều dài cạnh ngắn, ô sàn không lớn.  

b.Hệ dầm phổ thông:  
Gồm hai loại dầm đặt vuông góc với nhau và song song với hai cạnh 

của sàn công tác. Các dầm đặt song song với cạnh ngắn của sàn, tựa lên cột 
hay kết cấu chịu lực khác: dầm chính. Các dầm đặt thẳng góc, tựa lên dầm 
chính và truyền tải trọng từ sàn lên dầm chính: dầm phụ.  
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- Khi tải trọng và kích thước của sàn không lớn (q ≤ 3000daN/m2; ô 
sàn ≤ 12x36m) thì hệ dầm phổ thông hiệu quả kinh tế hơn các loại hệ dầm 
khác nhờ giảm lượng thép, bản sàn ít hơn và cấu tạo đơn gian hơn.  

c.Hệ dầm phức tạp:  
Gồm ba loại dầm: Ngoài dầm chính, dầm phụ còn có dầm sàn đặt 

vuông góc và tựa lên dầm phụ.  
- Hệ dầm này phức tạp và tốn công chế tạo → chỉ thích hợp khi tải trọng 

sàn công tác lớn (q ≥ 3000 daN/cm
2
).  

 
1.1.2.2.Các cách liên kết dầm:  

Các dầm được liên kết với nhau theo 1 trong 3 cách:  
a. Liên kết chồng:  

Dầm nọ gác lên dầm kia.  
- Đơn giản, dễ lắp ghép.  
- Làm tăng chiều cao công trình.  
- Độ cứng và khả năng chịu lực không cao, sàn làm việc như bản kê 

hai cạnh.  

 
Hình 28.4.5: Các cách liên kết dầm. 

 
b.Liên kết cùng bản mặt:  

Bố trí sao cho cánh trên của các loại dầm có cùng độ cao.  
- Giảm chiều cao xây dựng của hệ dầm, có thể tăng chiều cao dầm 

chính.  
- Toàn hệ dầm có độ ổn định lớn.  
- Sàn có độ cứng và khả năng chịu lực lớn nhờ làm việc như bản kê 

bốn cạnh.  
- Cấu tạo phức tạp hơn liên kết chồng →dùng cho hệ dầm phổ thông.  
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c.Liên kết thấp:  
Các dầm phụ đặt thấp hơn dầm chính, dầm sàn đặt bằng mặt với dầm 

chính.  
Có ưu điểm như liên kết bằng mặt nhưng phức tạp hơn nhiều→chỉ dùng cho 
hệ dầm phức tạp.  
 
1.2 Khái niệm trụ: 

Trụ là phần tử làm việc chịu uốn, nó thường làm cột chống khung nhà, 
các phần tử của khung và thân máy. 

Lực đặt trên nó có thể đúng tâm hay lệch tâm. Tiết diện ngang của trụ 
có nhiều hình dạng khác nhau, việc chọn kích thước phụ thuộc nhiều yếu  tố: 
trị số lực tác dụng đúng tâm hay lệch tâm, độ dài của trụ, cấu tạo của gối 
đỡ,… 

Trụ phải đảm bảo về độ bền và độ ổn định, mặt cắt ngang phải có độ 
cứng cao theo mọi phương. 
 
2. Tính toán dầm, trụ: 
2.1 Tính toán dầm: 
2.1.1. Cấu tạo và tính toán bản sàn:  
2.1.1.1. Xác định nhịp l và chiều dày bản sàn δ :  

Yêu cầu: Trọng lượng sàn không lớn, cấu tạo không quá phức tạp mà 
vẫn đảm bảo khả năng chịu được tải trọng.  

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+= tc

o

o

qn
Enl

4
172

1.
15
4

d               

n0 = [F/l]: độ võng giới hạn, theo quy phạm: sàn n0 = 150; dầm phụ n0 
=250.  

E1 =
v

E
-1

 

Với: vthép = 0,3; ECT3 = 2.106 kg/cm2 →E1= 2,26 .106  
Bề dày sàn δ được chọn theo tải trọng tiêu chuẩn qtc →nhịp sàn l.  
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2.1.1.2. Kiểm tra:  
Dưới tác dụng tải trọng, bản sàn chịu uốn và bị võng. Do đường hàn 

liên kết bản sàn và dầm ngăn cản biến dạng tự do và biến dạng xoay của bản 
tại các gối →tại các gối tựa phát sinh lực kéo H và mômen âm M có tác 
dụng giảm mômen trong bản ở nhịp.  

Khi tính toán để đảm bảo an toàn, bỏ qua ảnh hưởng của mômen âm 
M, chỉ xét ảnh hưởng của lực kéo H. Cắt một dải bản rộng 1cm, sơ đồ tính 
toán là một dầm hai gối tựa cố định chịu tải trọng phân bố đều q.  

* Mômen uốn lớn nhất ở nhịp:  

 
Hình 28.4.6: Sơ đồ tính của bản sàn 

* Mômen uốn lớn nhất ở nhịp:  

M
max 

= fH
l

q .
8

.
2

-  

Hay: M
max

= 
a+1

1
.oM  

Trong đó:  
α =H/pthđược xác định từ công thức:  

α.(1+ α)
2 
=3.(f0/δ)

2
 

- Kiểm tra điều kiện biến dạng:  
Độ võng của bản sàn do tải trọng tiêu chuẩn qc và lực kéo H gây ra:  
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[ ]fff o £
+

=
a1

1
.                  

Trong đó: f0 độ võng dầm do tải trọng tiêu chuẩn qc trên dầm  

JE
lq

f
c

o .
.

384
5

1

4

=                   

- Kiểm tra điều kiện độ bền:  
Độ bền của bản sàn được kiểm tra theo công thức:  

R
W

M
A
H

.max gs £+=     

Trong đó:            H = 2

2 ...
.

l
JE

pth paa =                  

A, W: Tiết diện và momen kháng uốn của tiết diện bản rộng 1cm.  
 
2.1.1.3.Tính toán đường hàn liên kết bản sàn và dầm:  

Đường hàn liên kết bản sàn và dầm chịu lực kéo H ở gối tựa:  

)..( gb h
gR

H
h =  

2.1.2. Các kích thước chính:  
2.1.2.1. Nhịp dầm:  

Nhịp dầm là khoảng cách giữa hai gối tựa (dầm, cột , tường...)  
* Đối với dầm công xôn (1 đầu tựa lên kết cấu tựa, 1 đầu tự do) 

→nhịp dầm là khoảng cách mép không tựa đến mép ngoài của kết cấu tựa  
* Đối với dầm tựa cả hai đầu →nhịp dầm là khoảng cách giữa 2 tâm 

gối tựa.  
Nhịp dầm chính được xác định theo yêu cầu sử dụng.  
Bước dầm chính nên chọn thế nào để có thể dùng thép hình làm dầm 

phụ.  
Bước dầm phụ thuộc nhịp của bản đã chế tạo sẵn.  
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Hình 28.4.7: Nhịp và bước của dầm 

 
2.1.2.2. Chiều cao dầm  
Dựa vào:  

î
í
ì

££
»

maxmin

ln

hhh

hh
 

* hln 

Thể tích 1 đơn vị dài của dầm:  
V

d 
= V

c 
+ V

b 
= 2.F

c
.1.ψ

c 
+ F

b
.1.ψ

b
 

ψc , ψb: hệ số cấu tạo nhằm kể đến thể tích của cánh và bụng tăng so 
với lý thuyết do quá trình chế tạo.  

 
Hình  28.4.8: Kích thước dầm 

Gần đúng xem cánh dầm chịu toàn bộ M và: hd » hb »  hc  
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N ≈ M/h 

 
Hình28.4 .9: Xem cánh chịu toàn bộ  

Rh
M

R
N

Fc .
==Þ  

hF bb .d=Þ  

 

Nên bbcd hc
Rh

M
V ydy ....

.
.2 +=         

với c<1: hs kể đến một phần M do bụng dầm chịu.  
Ta có quan hệ giữa chiều cao dầm và trọng lượng dầm biểu thị trên hình 
28.4.10  

 
Hình 28.4.10 

vd cực tiểu khi: 0
.

=
h

Vd

d
d  
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với : 

  
Công thức kinh nghiệm: 

 

 

Và )(
1000

3
7 mm

h
b +=d  khi h ≤ 2000mm 

Chú ý: 
+ Khi tính toán hln của dầm, ta đã bỏ qua ảnh hưởng của  δb đến Vd , 

nếu xét đến ảnh hưởng của độ mảnh của bản bụng 

 
+ Ta thấy: hb lớn và δb mỏng →lb sẽ lớn→dầm nhẹ. Tuy nhiên δb 

không được quá mỏng để thoả mãn điều kiện cục bộ của bản bụng  

 
Có nghĩa: Khi thể tích dầm nhỏ thể tích bụng dầm = thể tích 2 cánh dầm. 
 + qua hình 2.10: khi hd lân cận giá trị hln, vd thay đổi không lớn → lấy 
hd#hln 

không quá 20% vẫn đảm bảo yêu cầu kinh tế. 
 
* hmin : 

 Xác định dựa vào điều kiện độ võng. 
* hmax : 

 Xác định dựa vào điều kiện xây dựng. 
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2.1.3. Thiết kế dầm hình. 
2.1.3.1. Chọn tiết diện 

Từ sơ đồ dầm: l, tải trọng, hình thức liên kết gối ta tính được: Mmax , 
Qmax .  

R
M

Wyc .
max

g
=                

Nếu xét ở trạng thái dẻo 

R
M

Wyc .12,1
max

g
=         

Từ Wyc tra quy cách thép chọn số hiệu thép phù hợp :  
2.1.3.2. Kiểm tra tiết diện  
* Cường độ: 

 - Theo ứng suất pháps 

R
W

M gs £= max
     

R
W

M gs £=
12,1

max
           

- Theo ứng suất tiếp τ  

c
b

R
J

SQ g
d

t £=
.max

     

2.1.3.3. Ứng suất do tải trọng cục bộ  
Khi có tải trọng tập trung đặt trực tiếp lên dầm và dưới tải trọng đó 

không có sườn. ứng suất cục bộ sinh ra trong bản bụng dầm là. 

R
Z

P

b
cb g

d
s £=        

với Z= b+2δc: chiều dài quy ước phân bố áp lực của tải trọng tập trung 
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Hình 28.4.11: Ứng suất cục bộ do tải trọng tập trung 

2.1.3.4. Độ võng 

úû
ù

êë
é£

l
f

l
f

    

Với: f/l: Độ võng tương đối của dầm do tải trọng tiêu chuẩn  
       [f/l] Độ võng tương đối giới hạn cho phép quy định trong quy phạm 
2.1.3.5. Ổn định tổng thể. 

R
W

M
d .max gjs £=  

 
 
 

2.1.4. Thiết kế dầm tổ hợp. 
2.1.4.1. Chọn tiết diện. 

a. Dầm tổ hợp hàn: 
 +   Bản bụng. 

î
í
ì

££
»

maxmin

ln

hhh

hh
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Hình 28.4.12. Dầm tổ hợp hàn 

δb chọn dựa vào h và chịu lực cắt Qmax 

c
b

R
J

SQ g
d

t £=
.max

    

Coi bụng dầm chịu toàn bộ lực cắt thì: 

8

.

4
.

2

2hhF
S bb d

==   : 

12

3h
J bd

=  

Nên 
c

b Rh
Q
g

d max.
2
3

³  

Để tránh ăn mòn và thuận tiện chế tạo 8 mm ≤ δb  ≤ 22 mm 
    
+ Bản cánh. 

Có 

2

2
.2 ÷

ø
ö

ç
è
æ»

h
FJ cc  



 136 

Nên 2

2

h

J
Fc »                            

với 12
.

2
.

3
max hh
R

M
JJJ b

bycc

d
-=-=  

vậy: 6
.

.

3
max h
hR

M
F b

c

d
-=            

từ đó chọn: δc x bc = Fc 
b. Kiểm tra tiết diện 

+ Cường độ.  

 
Hình 28.4.13: Kiểm tra tại vị trí có M và Q 

R
W

M
.max gs £=                       
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c
bd

R
J

SQ
g

d
t £=

.max
 

 
Ví dụ 4.1: Tính sàn công tác bằng thép cho một phân xưởng có lưới 

cột 6x12 m. Hoạt tải tiêu chuẩn phân bố đều tác dụng lên sàn là q0 = 1600 
daN/m2; hệ số vượt tải n =1.2. Độ võng cho phép 1/n0 của bản sàn là 1/150, 
của dầm phụ 1/n0 = 1/250. Dùng thép CT3 có cường độ R = 2100 daN/cm2, 
que hàn E42 hoạc tương đương. 
Bài giải: 
Bố trí hệ dầm như hình vẽ: 

 
Nội dụng gồm tính bản sàn, dầm phụ dọc D3, dầm phụ ngang D2, dầm chính 
D3. 
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1, Tính bản sàn: 
- Xác định chiều dày bản sàn; 
Theo công thức: 

0 2
4
0 0

4. 72.1
(1 )

15 .
n E

n qd
= +  

Theo công thức: l = 100 cm, n0 =150, 

4 2
1 2

2 2 2
0

2,3x10 /
1

1600 / 16 / 0,0016 /

E
E kN cm

q daN m kN m kN cm

m
= =

-

= = =
 

Có 
4

4

100 4.150 72 2,3x10
(1 ) 122

15 150 .0,0016

0,82

x

cm

d
d

= + =

Þ =
 

Chọn δ = 8 mm. 
- Kiểm tra cường độ và độ võng: 

Mômen của dầm đơn giản tương ứng với một dải rộng 1cm cắt từ bản 
sàn theo chiều dài nhịp bản sàn: 

2 2

3
4 3 3 2

. 0,0016x100
2 .

8 8
.

100 , 2,3x10 0,8 0,976x10 /
12

b

q l
M kN cm

E
l cm D x kN cm

d

= = =

= = = =
 

Thay vào ta được 
2 2

0 3

. 2x100
2,05

10.D 10x0,976x10
bM l

f cm= = =  

Tìm giá trị α theo công thức: 
2 2

2 0
2 2

3. 3x2,05
(1 ) 19,7 2,08

0,8
f

a a a
d

+ = = = Þ =  

Độ võng của bản là: 0 2,05
0,667

1 3,08
f

f cm
a

= = =
+

 

 Độ võng tương đối của bản là: 
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0

0,667 1 1
100 150

f
l n

= = =  

Lực kéo trong bản được xác định theo công thức: 
3

2

10. . 10x0,976x10 2,08
1, 2 2, 44

150
D x

H n kN
l

a
= = =  

Mômen tại điểm giữa nhịp của dải bản rộng 1cm là: 
2

1, 2 0,78 .
1 1 2,08

bM
M n kN cm

a
= = =

+ +
 

Ứng suất tại điểm giữa nhịp bản: 

2 2

2 2

6 2, 44 6x0,78
0,8 0,8

3,04 7, 22 10, 26 / 21 /

H M

H M

kN cm kN cm

s s s
d d

= + = + = +

= + = <
 

Chiều cao đường hàn liên kết bản vào dầm phụ dọc  

0,7. .h h
h g

N
h

l R
=  

22, 44 ; 1 ; 15 /

2, 44
0, 23

0,7 1 15

h
h g

h

N H kN l cm R kN cm

h cm
x x

= = = =

= =
 

Để chống gỉ chọn hh = 4 mm. 
 
2. Tính dầm phụ dọc D3: 

Nhịp dầm l3 = 4 m, tải trọng q0 = 1600 daN/m2 x 1m =1600 daN/m 
Hệ số vượt tải 1,2. 
Trọng lượng bản thân sàn; 

g0 = 7850 daN/m2 x0,008m = 62,8 daN/m2 ; hệ số vượt tải n =1,1 
- Chọn tiết diện dầm: 

2 2

2

. 16x1, 2x4
38, 4

8 8
3840

W 161
1,12. 1,12x21yc

q l
M kNm

M
cm

R

= = =

= = =
 

Tra bảng chọn dầm có tiết diện I20, có đặc trưng hình học như sau: 
h = 200 mm, trọng lượng bản thân 21 daN/m 
Jx = 1840 cm4, Wx = 184 cm3, Sx = 104 cm3, δb = 0,52 cm. 
 
- Kiểm tra tiết diện: 
Tải trọng tác dụng lên dầm: 
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Hoạt tải tính toán       1600 daN/m   x  1,2        = 1920 daN/m 
Trọng lượng bản sàn  62,8 daN/m2  x 1m x1,1 = 69 daN/m 
Trọng lượng dầm D3  21 daN/m  x 1,1             = 23 daN/m 

       => q = 1920 + 69 +23 = 2010 daN/m 
Ứng suất pháp tại tiết diện giữa dầm: 

2 2

2 2

. 20,12x4
40, 24

8 8
40.2400

1950 / 2100 /
W 1,12x184

q l
M kNm

M
daN cm daN cms

= = =

= = = <
 

Ứng suất tiếp tại tiết diện gối tựa, giữa bụng dầm: 

2 2

20,14x4
40, 28

2 2
. 40, 28x104

4,38 / 15 /
. 1840x0,52 c

b

q
Q kN

Q S
kN cm R kN cm

j
t

d

= = =

= = = < =
 

Kiểm tra độ võng của dầm; 
Tải trọng tiêu chuẩn 1600 + 62,8 + 21 = 1684 daN/m 

4 4
4

4

5 9. 5 0,1684x400
. 1,12

384 . 384 2,1x10 1840

1,12 0,7 1
400 250 250

l
J x cm

E J x

f
l

= = =

= = <
 

Đạt yêu cầu. 
 
3, Tính dầm phụ ngang D2: 
Nhịp dầm l2 = 6m.  
Hoạt tải tiêu chuẩn                     q0 = 1600x4 = 7400 daN/m. 
n =1,2 nên hoạt tải tính toán qtt = 6400 x 1,2 = 7680 daN/m. 
Trọng lượng sàn                         g0 = 62,8 x4 = 251,1 daN/m; n = 1,1; 
                                             gtt = 251,2 x 1,1 = 276 dan/m. 

Trọng lượng dầm D3: 
2,1x4x5

70 / .
6hh daN m= =  

n = 1,1 nên gtt = 70 x 1,1 = 77 daN/m 
Vậy qD2 = 7680 + 276 + 77 = 8033 daN/m 
 
- Chọn tiết diện dầm: 
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2

3

80,33x6
361, 486 .

8
36148

W 1721
21y

M kN m

cm

= =

= =
 

Tra bảng chọn thép I55 có h = 550 mm, δb = 11, trọng luọng 1m là 
92,6 kg. 
Jx = 55962 cm4, Wx = 2035 cm3, Sx = 1181 cm3. 
- Kiểm tra lại tiết diện: 
Tải trọng tính toán : 8033 + 1,1 x 92,6 = 8135 daN/m. 
 Kiểm tra ứng suất pháp : 

2 2

2 2

. 81,35x6
366,075 .

8 8
3660750

17,98 / 21 /
W 2035

q l
M kN m

M
kN cm R kN cms

= = =

= = = < =
 

Ứng suất tiếp tại tiết diện gối tựa ở giữa bụng dầm: 

2 2

. 81,35x6
244,05

2 2
. 244,05x1181

4, 43 / 15 /
. 55962x1,1b

q l
Q kN

Q S
kN cm R kN cm

J
t

d

= = =

= = = < =
 

Kiểm tra độ võng của dầm: 

6

. 3660750x600 1 1
10. . 10x2,1x10 55962 533 250

f m l
l E J x

= = <  

Kiểm tra tổng thể: chiều rộng cánh trên của dầm b = 180 mm. 

Tỷ số 0 100
5,5

18
l
b

= =  quá nhỏ nêm đảm bảo ổn định tổng thể. 

4. Tính dầm chính D1: 
Tải trọng tác dụng lên dầm chính là phản lục gối tựa của 2 dầm phụ hai bên 
truyền xuống. 

ax

ax

6814x6
2 40884 .

2
8033x6

2 48198 482 .
2
. 482x12

1928 .
3 3

482 .

tc

tt

m

m

P daN

P daN kN

P l
M kN m

Q p kN

= =

= = =

= = =

= =
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- Xác định chiều cao tiết diên dầm: chiều cao nhỏ nhất của tiết diên dầm. 

0
min

. 1 1200x400 1 400
. 83,3 .

4800 4800 1, 2 4,8q

l n
h x cm

n
= = = =  

Mômen quán tính yêu cầu: 

3ax 1200x400
W 9180

4800
m

yc

M
cm

R
= = =  

Chọn chiều dày bản bụng δb = 10 mm. 
Áp dụng công thức để xác định chiều cao có lợi nhất của tiết diện dầm 

35,5 9180 5,5x20,9 115h cm= = =  

Xác định sơ bộ δb=7 + 1,15x3=10,45 mm. 
Chọn chiều dày bản bung δb= 10 mm. 
Xác định chiều cao có lợi nhất của tiết diện dầm. 

ln

9180
1,15 110

1
h cm= =  

Chọn chiều cao tiết diện dầm là h = 100 cm. 
- Chọn tiết diện dầm 
Áp dụng công thức kiểm tra chiều dày bụng dầm: 

3 3 482
0, 48 1 .

2 . 2 100x15 b
c

Q
cm cm

h R
d= = < =  

Xác định diện tích tiết diện cánh dầm. 

2W3 3 9180
6885

4 4 100
yc

cF cm
h

= = =  

Chọn δc = 25 mm, bc = 360 mm. 
 

- Kiểm tra tiết diện dầm đã chọn: 
Các đặc trưng hình học; 

F = 95 + 2,5x36x2 = 275 cm2. 
3

41x95 97,5
2x( ) 90 71447 327781 499228

12 2xJ x cm= + = + =  
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3

2

2. 2x499228
W 9984

100 100
97,5

36x2,5 4387
2 2

x

c
c c

J
cm

h
S F x cm

= = =

= = =
 

S = Sc + Sb = 4387+1x47,5x23,75 =5515 cm2. 
Mômen do trọng lượng bản thân của dầm gây ra tại tiết diện có Mmax 
Trọng lượng 1m dầm: 
yF = 78,5 kN/m2 x 1m x 0,0275 m2 = 2,16 kN. 
M = 1,1 x 2,16 x 6 x4 – 1,1 x2,16 x 4 x 2 = 38 kN.m. 
Ứng suất pháp: 

2 2192800 3800
19,69 / 21 /

W 9984
M

kN cm R kN cms +
= = = < =  

Ứng suất tiếp: 

2 2. 482x5515
5, 43 / 14 /

. 499228x1b

Q S
kN cm R kN cm

J
t

d
= = = < =  

Ứng suất tương đương tại chỗ cánh liên kết với bụng dầm. 

2. 482x4387
4,32 /

. 499228x1b

Q S
kN cm

J
t

d
= = =  

2

2 2 2 2 2 2
d

95
19,69x 18,7 /

100

3 18,7 3x4,32 20,14 / 21 /

b
l

t t t

h
kN cm

h

kN cm R kN cm

s s

s s t

= = =

= + = + = < =
 

- Thay đổi tiết diện dầm điểm thay đổi tiết diện cách gối tựa l/6 = 2 m. 
Ta lại có Mt = P x 2 = 482 x 2 = 964 kNm. 

3
1

4
1 1

4
1 1

21
1 2 2

96400
W 4590

21
100

W 4590x 229500
2 2

229500 71447 158053

2. 2x158053
33, 25

97,5

c b

c
c

cm

h
J cm

J J J cm

J
F cm

h

= =

= = =

= - - =

= = =

 

Chiều rộng của bản cánh bc = 33,25/2,5 = 13,3 cm. Chọn bc1 = 180 mm. 
Kiểm tra lại tiết diện đã thay đổi: 
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J1 = Jh + Jc1 = 71400 + 2 x 2,5 x18 x (97,5/2)2 = 285290 cm4+. 

S
tc = 2,5 x 18 x 95/2 = 2137,5 cm3 

M1 = 964 kNm, Q1 = 482 kN, W1 = 2.J1/h = (2 x 285290)/100= 5706 cm3 
2 296400

16,89 / 21 /
5706

M
kN cm R kN cm

W
s = = = < =  

Tại chỗ đổi tiết diện dùng đường hàn đối đầu thẳng góc để nối bản cánh. 
Ứng suất tương đương tại chỗ liên kết giữa cánh và bụng dầm: 

2
1

21
1

1

2 2 2 2 2 2
d 1 1

95
16,89x 16,04 /

100
. 482x2137

3,61 /
. 285290x1

3 16,04 3x3,61 17, 21 / 21 /

b

c

b

t

h
kN cm

h
Q S

kN cm
J

kN cm R kN cm

s s

t
d

s s t

= = =

= = =

= + = + = < =

 

 
- Tính liên kết giữa cánh và bụng dầm. 
Lực trượt trên 1 cm dài đường hàn liên kết giữa cánh và bụng dầm 
T = τ.δb x 1cm = 4,32 x 1 x1 = 4,32 kN/cm 

Ta có 
4,32

0,2
2. 2 0,7x15h h

g

T
h cm

R xb
³ = =  

Để chống gỉ chọn chiều cao đường hàn liên kết giữa cánh và bụng dầm hh  = 
4mm. 

- Kiểm tra ổn định tổng thể tỷ số l0/b = 400/36 = 11 quá nhỏ nên dầm 
bảo đảm ổn định tổng thể. 

- Kiểm tra ổn định cục bộ 
Tỷ số hb/δb = 95/1 = 95 > 70 do vậy bản bụng dầm sẽ mất ổn định cục 

bộ do ứng suất tiếp ở vùng gần gối tựa. cần phải đặt các sườn cứng ngang, 
các sườn cứng này đặt cách nhau 2m, do vây µ = 2. 

2 2 2
2

1009,5 9,5 100x1
(12,5 )( ) (12,5 )( ) 14,9 /

4 100
b

th kN cm
h
d

t
m

= + = + =  

τmax trong dấm tại tiết diện có Qmax là 5,43 kN/cm2, vì τmax<τth nên bản 
bụng bảo đảm ổn định khi chịu ứng suất tiếp. 

Vì tỷ số hb/δb = 95< 160 nên bản bụng sẽ ổn định trong vùng giữa dầm 
là vùng có ứng suất pháp lớn. 
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Kiểm tra lại ô bản thứ 2 là vùng có ứng suất tiếp và ứng suất pháp đều 
lớn mômen và lực cắt tại giữa ô bản cần kiểm tra là: 

2

2

22
2
2

482 3,5 1687 .

482 .

168700
16,89 /

W 9984
5, 43 /

( / )th

M x kN m

Q kN

M
kN cm

kN cm

A
T cm

k

s

t

s

= =
=

= = =

=

 

Trong đó; A2 = ko.104 k0 tra bảng theo 

2( ) ,c c

b b

b
Y c c

h
d
d

= = ¥  

Nên ko = 7,46 vậy A2 = 7,46 x 104  

2 95h

b

b
k

d
= =  

Do vậy 
4

2
2

2

7,46x10
74,6 /

95
14,9 /

th

th

kN cm

kN cm

s

t

= »

=
 

- Điều kiện để đảm bảo ổn định: 
2 2 2 2

16,89 5, 43
1 0, 44 1

74,6 14,9th th

Js
s t

æ ö æ ö æ ö æ ö+ £ Û + = <ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è øè ø è ø

 

Bảng bụng ổn định cục bộ dưới tác dụng đồng thời của mômen và lực 
cắt. 
Kích thước sườn cứng ngang: 

1000
40 40 73 .

30 30
1

15

s

s s

h
b mm

bd

³ + = + =

³
 

chọn sườn cứng có kích thước: bs = 80 mm; δs = 8 mm. 
- Tính sườn đầu dầm: diện tích chịu ép mặt là: 
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2

2 2

1,6x18 29

482
16,62 / 32 /

20

em

em em
em

F cm

A
kN cm R kN cm

F
s

= =

= = = < =  

Kiểm tra ổn định: 
3 3

4

2

0
0

1,6x18 15x1
780

12 12
1,6x18 15x1 44

780
4,48

44

100
100 , 22, 4

4,48

d

d

d
d

d

d

J cm

F cm

J
r cm

F

F
F cm

r
d

= + =

= + =

= = =

= = = =

 

Tra bảng được φ = 0,968 

2 2482
11,6 / 21 /

. 0,968x44d

A
kN cm R kN cm

F
s

j
= = = < =  

- Nối dầm: nối tại tiếp diện giữa dầm. Tại mối nối có: 
M = Mmax = 192,8 kN.m,  Q = 0. 

Nối bản bụng dùng đường hàn đối đầu thẳng góc. Ứng suất tại mép 
bản bụng liên kết với bán bản cạnh là 18,7 kN/cm2 vượt cường độ chịu kéo 
của đường hàn Rb

h = 18 kN/cm2 ≈ 3% nằm trong giới hạn cho phép. Hơn 
nữa ứng suất này sẽ giảm rất nhang về phía trục trung hòa nên không gây 
ảnh hưởng gì lớn cho đường hàn. Nối bản cánh dùng đường hàn xiên góc 
450. Chiều dài đường hàn: 

2 218 18 25, 4cm+ =  
Ứng suất trong đường hàn xiên góc là: 

2 2

2 2

os 19,69x0,707 13,92 / 14 /

sin 19,69x0,707 13,92 / 18 /

h
c

h
h

xc kN cm R kN cm

x kN cm R kN cm

s a

s a

= = < =

= = < =
 

 
 
2.2 Tính toán trụ: 
2.2.1. Tính độ ổn định của trụ có mặt cắt ngang liên tục 

- Khi chịu nén đúng tâm: 

[ ] [ ].
n k

N
F

s s j s= £ = (*) 
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Trong đó: 
N là trị số dọc tác dụng lên trụ 
F là diện tích tiết diện ngang của trụ 
Φ là hệ số uốn dọc trục (thường nhỏ hơn 1) 

Để đảm bảo tính ổn định của phần tử chịu nén do bị uốn dọc, Hệ số 
uốn dọc (φ) phụ thuộc vào độ cong λ (λ là tỷ số giữa chiều dài của phần tử 
với bán kính quán tính r của tiết diện ngang của phần tử cong) 

l
r

l = ; 
j

r
F

=  

Trong đó: 
J là mô men quán tính tiết diện ngang của trụ. 
l là chiều dài tự do của phần tử xét 

λ càng nhỏ thì φ càng tiến gần về 1, độ ổn định càng cao. 
10 0,99l j= ® = ;   200 0,19l j= ® =  

Φ được chọn theo thực nghiệm 
Công thức sức bền (*) được viết thành: 

[ ]
. k

N
F

s s
j

= £  

Tích φ.F là diện tích quy đổi của phần tử nén. Tính F chọn được φ, 
song φ lại phụ thuộc F. Vì vậy để chọn diện tích ngang của trụ ta dùng 
phương pháp gần đúng liên tục. 

+ Đầu tiên chọn sơ bộ φ1 = (0,5 ÷ 0,8), ta tính được: 

[ ]1
1. k

N
F

j s
=  

+ Từ F1 dựng một trụ có tiết diện cụ thể F2 ≈ F1. Tính Jmin để xác định 
rmin: 

min
min ax

min
m

j l
r

F r
l= Þ =  

+ Tìm φ theo λmax, sau đó xác định: 

[ ]
2 2. k

N
F

s s
j

= £ (cho phép sai lệch ± 5%) 

Nếu σ lớp hơn [σ]k rất nhiều thì tiếp tục tính lại bằng cách thay đổi tiết 
diện ngang, chọn F3 = F2 =…. 
 
2.2.2. Tính toán và thiết kế các mối nối phân tử của trụ: 
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- Khi tác dụng lực nén lên trụ mà điểm đặt lực đúng tâm thì lực ngang 
Q = 0. Song thực tế trụ sẽ bị cong và lực dọc N không đặt đúng tâm nên sinh 
ra lực ngang Q. 

0,2. ( )Q F kN=  
Trong đó: 

F là tiết diện ngang phân tử xét (cm2), áp dụng cho vật liệu CT3, CT4 
và hợp kim nhôm. 

+ Với thép CT5 và thép hợp kim thì Q=0,4.F. Các lưc này được gọi là 
lực điều kiện 

+ Với các kết cấu mà trong trụ xuất hiên cả lực ngang và lực dọc. 
Xuất hiện lưc ngang: 

e
Q P

l
=  

Đối với trụ mà lực ngang lớn hơn lực điều kiện thì trong tính toán ta 
lấy lực ngang thực tế. Ở các trụ nén có tiết diện ngang liên tục, các phân tử 
được nối bằng hàn thì ứng lực tính toán trong các mối hàn từ lực ngang sẽ là 
lực thực tế nếu có tải trọng ngang hoặc lực điều kiện nếu Qthực < Qđiều kiện 
Ứng suất sinh ra trong các mối nối: 

.
.2.0,7
Q S

J k
t =  

Trong đó: 
Q là lực ngang 
J là mô men quán tính của tiết diện  
K là cạnh mối hàn. 
S là mô men tĩnh của diện tích các tấm biên lấy đối với trục 

đứng đi qua trọng tâm. 
.S F c=  

 
Ví dụ 4.2: Chọn tiết diện cột đặc, chiều dài cột 8 m, hai đầu liên kết khớp. 
Cột chịu tải trọng thường xuyên 400 kN và hoạt tải trọng 1300 kN. Các hệ 
số vượt tải tương ứng là 1,1 và 1,2 . Thép CT3. 
 
Xác định nội lực tính toán: 

N = 1,1 x 400 + 1,2 x 1300 = 2000 kN. 
Chiều dài tính toán cột: lo = lx = ly  = 8 m. 
Tiết diện cột bố trí theo dạng chữ I 
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Giả thiết λ = 100, chọn hệ số φ=0,582; tính được: 

2

. .

2000
164

0,582x21
800

8 ;
100

8
18,6

0,43

8
36, 4

0,24

yc

y yc x xc

yc

yc

F cm

r r cm

h cm

b cm

= =

= = =

= =

= =

 

Kích thước các bản: cánh – 320 x20 mm. 
                                 bụng – 320 x 8 mm. 
- Kiểm tra tiết diện đã chọn: 

2

2 3 4

3 4

ax min

2x2x32 32x0,8 153,6

1
2x64(16 1) (0,8.32 ) 39000

12
1

2. .2.32 10923
12

10923 800
8, 4 , 95; 0,626.

153,6 8, 4

x

y

y m y

F cm

J cm

J cm

r cm l l l

= + =

= + + =

= =

= = = = = =

 

Kiểm tra ổn định tổng thể: 

22000
20,8 21 /

0,626.153,6
kN cms = = <  

Kiểm tra ổn định cục bộ: 

0

0

16
20

2

40 0, 495 78
32

10 75
0,8

320
70

21

c

b

b

h

d

d

= <

ì
ï< + =
ïï= = <í
ï
ï< =
ïî

 

Vậy tiết diện đã chọn thỏa nãm điều kiện ổn định tổng thể và cục bộ. 
3. Ứng suất và biến dạng khi hàn dầm, trụ: 
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Sự phân bố ứng suất không đều không phải chỉ do sự tồn tại của các 
bộ phận tập trung ứng suất. Sự phân bố ứng suất phụ thuộc vào việc đặt vào 
vật thể cho trước như thế nào?  thí dụ nếu đặt thanh dầm lên 2 ổ đỡ và đặt 
lực hướng vuông góc với trục của nó (hình 28.4.14), trong trường hợp này ta 
nói rằng thanh dầm chịu uốn và sự phân bố ứng suất pháp trong mặt cắt 
ngang của nó sẽ được chỉ ra giống như hình 28.4.14.  

 

Hình 28.4.14 

Trong phần trên của thanh dầm ứng suất sẽ là ứng suất nén ( dấu ký 
hiệu là - ) và phần dưới là ứng suất kéo (ký hiệu là +) ứng suất có giá trị lớn 
nhất là ở vị trí các đường sinh dọc trên dưới của thanh dầm và ở giữa chiều 
cao mặt cắt thanh dầm bằng 0.  

Kinh nghiệm chỉ ra rằng lực bên ngoài luôn luôn gây nên sự thay đổi 
về dạng và kích thước của vật thể tuy rằng trong phần lớn các trường hợp 
các thay đổi này rất nhỏ đến nỗi mắt thường không nhận thấy được và phát 
hiện được nhờ dụng cụ chính xác đặc biệt. Thanh dầm chịu tác dụng của các 
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lực kéo sẽ giãn dài ra. Khi đó các kích thước ngang sẽ nhỏ đi (hình 28.4.15). 
Ngựơc lại khi nén chiều dài thanh dầm giảm đi trong khi đó kích thước 
ngang tăng lên (hình 28.4.15). Thanh dầm thẳng dưới tác dụng của lực 
ngang bị thay đổi dạng ban đầu, bị uốn cong, tức là đường tâm của nó là 
đường cong (hình 28.4.15).  

Lấy theo bề mặt cạnh của tấm lưới (hình 28.4.15) sau đó uốn (hình 
28.4.15). Tất cả đường ngang của lưới khi uốn vẫn giữ thẳng. Có nghĩa là 
các mặt cắt ngang của thanh dầm sau khi uốn vẫn giữ phẳng, song mắt mạng 
lưới bị méo đi. Từ các hình chữ nhật chúng trở thành hình thang, chúng ta 
thấy rằng từ phía uốn của thanh dầm bị uốn các đường sinh dọc bị giảm đi 
theo chiều dài, và từ phía lồi của chúng bị dài ra (bị kéo). Sự thay đổi chiều 
dài đường sinh càng lớn thì chúng càng cách xa khỏi tâm của chúng. Muốn 
thanh dầm có thể xẩy ra không chỉ do lực chiều ngang mà còn cả lực dọc 
trục nếu như chúng được đặt cách dời tâm.  
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Hình 28.4.15 

Sự thay đổi bất kỳ hoặc là kích thước của vật thể được gọi là biến 
dạng. kéo, nén, uốn được gọi là các loại khác nhau của biến dạng ngoài 
chúng ra còn các kiểu biến dạng khác.  

Chúng ta trở lại hình 6b dưới tác dụng của lực P thanh dầm bị cong, 
võng và chiếm vị trí chỉ ra bằng đường đứt. Nếu lực P không lớn thì sau khi 
bỏ nó đi thanh dầm lại được thẳng ra và trở lại vị trí ban đầu. Biến dạng mà 
nó biến mất sau khi loại bỏ lực tạo nên nó được gọi là đần hồi, nếu lực P đủ 
lớn thì sau khi loại bỏ nó thanh dầm không thẳng lại hoàn toàn còn bị cong 
gọi là biến dạng dẻo .  

Bây giờ chúng ta xem xét đại lượng biến dạng phụ thuộc vào cái gì và 
giữa biến dạng và ứng suất có liên quan đến nhau nhà thế nào.  
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Để thanh dầm có chiều dài ban đầu l được kéo bằng lực P (hình 
28.4.15), sau khi đặt lực vào chiều dài của thanh là l1. sự khác nhau giữa l và 
l1 

Nếu như lực P không lớn lắm, thanh dầm sẽ bị uốn và biến dạng của 
nó có thể tính được theo công thức . 

 
Trong đó: 

F: diện tích mặt cắt ngang của thanh dầm.  
E: mô đun đàn hồi pháp  

 
4. An toàn lao động – vệ sinh phân xưởng: 

- An toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị tại phân xưởng. 

 - Khi phát hiện sự cố phải ngắt điện kịp thời và báo cho người có trách 
nhiệm sử lý. 

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

 
Bài tập áp dụng 

Bài 1: Tính dầm cẩu trục và dầm hãm của nhà xưởng có cẩu trục sức nâng 
300/50 kN (30/5 tấn), chế độ làm việc trung bình, nhịp cẩu trục lc = 19,5 m, 
nhịp của nhà l = 21 m, hoạt tải trên dầm hãm 200 daN/m2, hệ số vượt tải n = 
1,2; hệ số động lực n = 1,1. Dùng thép CT3, que hàn E42. 
 
Bài 2: Chọn tiết diện cột rỗng chịu nén đúng tâm lực tính toán N=1200 kN. 
Chiều dài tính toán lx = ly = 6,2 m. Thép CT3. Que hàn E42, Cột gồm hai 
nhánh, tính hai phương án bụng rỗng: thanh và bản giằng. 
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Đánh giá kết quả học tập: 

TT Tiêu chí đánh giá 
Cách thức và phương 

pháp đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Kết quả 
thực 

hiện của 
người 
học 

I Kiến thức    

1 Khái niệm về dầm, trụ Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung bài 
học 

 

2  

1.1 Nêu đúng khái niệm về dầm  1  

1.2 Nêu đúng khái niệm về trụ  1  

2 Tính toán  dầm, trụ  

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung bài 
học 

3,5  

2.1 Trình bày cách tính toán dầm 
chính xác 

2 
 

2.2 Trình bày đúng cách tính toán 
trụ  

1,5 
 

3 Trình bày đúng cách tính ứng 
suất và biến dạng khi hàn 
dầm trụ 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung bài 
học 

3,5 
 

4 Nêu đầy đủ công tác an toàn 
và vệ sinh phân xưởng 

Vấn đáp, đối chiếu với 
nội dung bài học 

1 
 

                              Cộng 10 đ  

II Kỹ năng    

1 Tính toán kết cấu dầm, trụ 
chính xác 

Quan sát quá trình thực 
hiện, đối chiếu với kết 
quả 

4 
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2 Tính toán ứng suất và biến 
dạng khi hàn dầm, trụ chính 
xác 

Quan sát quá trình thực 
hiện, đối chiếu với kết 
quả 

4 
 

3 Tính toán vật liệu khi gia 
công dầm, trụ chính xác 

Quan sát quá trình thực 
hiện, đối chiếu với kết 
quả 

2 
 

                              Cộng 10 đ  

III Thái độ    

1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với nội 
quy của trường. 

2 
 

2 Không vi phạm nội quy lớp 
học 

Theo dõi, kiểm tra đối 
chiếu với nội quy của 
trường. 

2 
 

3 Tính cẩn thận, chính xác trong 
học tập 

Quan sát việc thực 
hiện bài tập 

1 
 

4 Ý thức hợp tác làm việc theo 
nhóm 

Quan sát quá trình thực 
hiện bài tập theo tổ, 
nhóm 

1 
 

5 Đảm bảo thời gian thực hiện 
bài tập  

 

Theo dõi thời gian thực 
hiện bài tập, đối chiếu 
với thời gian quy định. 

2  

6 Đầy đủ bảo hộ lao động (quần 
áo bảo hộ, giày, thẻ học 
sinh,…) 

Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với quy 
định về an toàn và vệ 
sinh công nghiệp 

2  

                                 Cộng 10 đ  
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KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả 

thực hiện Hệ số 
Kết qủa 

học tập 

Kiến thức   0,03  

Kỹ năng  0,05  

Thái độ  0,02  

                                                                                         Cộng  
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BÀI 5: TÍNH TOÁN KẾT CẤU DÀN, TẤM VỎ. 
Mã bài: 28.5 

 
Giới thiệu: 

Kết cấu dàn, tấm vỏ được áp dụng rộng rãi trong thực tế sản suất các 
kết cấu xây dựng. có vai trò rất quan trọng để đảm bảo chất lượng kết cấu 
hàn, đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn, nâng cao tuổi thọ của các công trình. 
Mặt khác, tính độ bền  chính xác sẽ lựa chọn vật liệu hợp lý, giảm giá thành 
sản phẩm hàn, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm làm ra.    
Mục tiêu: 

- Nêu được khái niệm về dàn, kết cấu tấm vỏ. 
- Trình bày được các công thức liên quan đến việc tính toán kết cấu dàn, 

tấm vỏ 
- Nêu được ứng suất biến dạng khi hàn tấm vỏ và biện pháp chống ứng 

suất; 
- Tính toán chính xác vật liệu để gia công các kết cấu dàn, tấm vỏ.  
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.     

Nội dung      
1. Khái niệm về kết cấu dàn, tấm vỏ. 
1.1. Các loại dàn:  
1.1.1. Định nghĩa:  

Dàn thép là kết cấu hệ thanh bất biến hình chịu uốn, gồm nhiều thanh 
liên kết với nhau tại tâm mắt tạo thành.  

Một hệ thống các thanh liên kết với nhau ở các đầu nút bằng các khớp 
bản lề và bất biến về hình dáng hình học được gọi là một dàn bản lề. Hệ 
thống được coi là bất biến nếu như dưới tác dụng của ngoại lực mà chuyển 
vị của các điểm của nó chỉ là biến dạng đàn hồi  

      Dàn liên kết bằng hàn không phải là một dàn bản lề. Song các nghiên 
cứu thực nghiệm đã xác định rằng sự phân bố ứng lực trong các thanh dàn 
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không khác biệt nhiều so với sự phân bố ứng lực trong dàn thép bằng bulông 
- bản lề. Bởi thế các dàn hàn được coi như là 1 hệ thống bản lề khiến cho 
việc tính toán dễ dàng và chính xác hơn. Từ một hình tam giác cơ sở ta có 
thể lập thêm một hệ dàn bất biến bằng cách cứ tiếp thêm 2 thanh và một nút 
(khớp bản lề). 

      Gọi số thanh hệ dàn là i và số khớp là K thì số thanh thêm vào (ngoài 
hình tam giác cơ sở) sẽ là i – 3 và số khớp thêm vào là K – 3. 

      Vì việc cấu tạo dàn được thực hiện bằng các thêm vào tam giác cơ sở 
hai thanh và một khớp nên ta có: i – 3 = 2. (K – 3) => i = 2.K – 3. 

       Vậy điều kiện để một dàn là dàn tĩnh định là i = 2.K – 3 nếu như i > 
2.K – 3 thì gọi là dàn siêu tĩnh. 

     Đối với các loại dàn kèo có độ dài của nhịp lớn ta thường dùng loại 
có các thanh chống đúng. Độ dài mỗi khung dàn d = 1,5 ÷ 3m. Tỷ số giữa 
chiều cao và độ dài của nhịp : 

14
1

10
1

¸=
l
h

 

     Đối với các loại dàn cẩu trục độ dài mỗi khung dàn d = 1,5 ÷ 2,5m. 
Tỷ số giữa chiều cao và độ dài của nhịp : 

18
1

12
1

¸=
l
h

 

Các loại dàn trên là dàn phẳng trong thực tế có những kết cấu bao 
gồm hai hay nhiều dàn chung liên kết với nhau bởi các phần tử gọi là giằng. 
Giằng đặt trong mặt phẳng nằm ngang gọi là giằng dọc, trong mặt phẳng 
đứng gọi là giằng ngang. 

 
1.1.2. Đặc điểm:  

- Vượt được khẩu độ lớn ldàn >> ldầm  
- Tiết kiệm được vật liệu do tận dụng được sự làm việc của vật liệu. 

(Mọi thớ trong tiết diện chịu ứng suất đều do thanh chỉ chịu nén hay kéo.).  
- Hình thức nhẹ, đẹp, linh hoạt, phong phú, phù hợp yêu cầu chịu lực 

và sử dụng.  
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1.1.3. Phân loại:  
a.Theo công dụng:  
Dàn vì kèo, dàn cầu, cột tháp trụ, cầu trục, kết cấu chịu lực của cửa van..  
b.Theo sơ đồ kết cấu:  

 
Hình 28.5.1 Dàn đơn giản, dàn liên tục, dàn nút thừa 

 
Hình 28.5.2 Dàn kiểu vòm, kiểu khung 
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Hình 28.5.3 Tháp trụ 

 
Hình 28.5.4 Dàn liên hợp 

 

          - Dàn đơn giản: chế tạo và dựng lắp dễ nên dùng phổ biến (Hình 28.5.1) .  
- Dàn liên tục: cấu tạo phức tạp, ảnh hưởng do lún không đều, nhưng tiết 

kiệm vật liệu và nhất là độ cứng lớn, nên được dùng làm dàn cầu (Hình 28.5.2) 
- Dàn mút thừa: tiết kiệm vật liệu (Hình 28.5.2). 
- Dàn kiểu vòm, khung, tháp tru (Hình 28.5.3). 
- Dàn liên hợp: kết hợp giữa dầm và dàn, có nhịp lớn. Thường lợi dụng kết 

cấu dầm để bố trí đường di chuyển tải trọng như dàn cầu, dàn cầu chạy (Hình 
28.5.4).  

c. Theo khả năng chịu lực:  
  * Dàn nhẹ: Bao gồm:  
- Dàn thép tròn: nhẹ, mắt đơn giản. Dùng cho nhà mái nhẹ L ≤15m, xà gồ rỗng.  
- Dàn 1 thép góc: phù hợp với loại dàn không gian có tiết diện chữ nhật (hình 2), 
hình vuông như dàn cầu trục, cột đường dây tải điện. Loại này dễ sơn, chống rĩ tốt.  
- Dàn 2 thép góc: chủ yếu trong kết cấu nhà.  
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Hình 28.5.5. Dàn 1 thép góc 

 
Hình 28.5.6 Dàn 2 thép góc 

- Dàn thép ống: liên kết phức tạp, nhưng nhẹ, thoáng gió nên tải trọng gió tác dụng 
lên bản thân kết cấu nhỏ, không đóng bụi ẩm nên chống rĩ tốt. Phù hợp với công 
trình cao như tháp, trụ.  
- Dàn thép dập bản mỏng: trọng lượng nhỏ nhất 
* Dàn nặng: 

Hình 28.5.7. Dàn nặng 
      Tiết diện thanh dàn thường là tiết diện tổ hợp I, U, H. dùng khi nội lực thanh 
dàn lớn như trong dàn cầu. 
Ngoài ra còn chia ra các loại: 
 * Dàn thường 
        - Dàn ứng suất trước 

 
Hình28.5.8 Dàn ứng suất trước 
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* Dàn phẳng 
         - Dàn không gian 
         - Dàn liên hợp. 
1.1.4. Các hình dạng của dàn:  
Các yêu cầu khi chọn hình dạng của dàn:  
         - Y/c sử dụng: độ cứng toàn hệ mái, phương pháp liên kết dàn và cột.  
         - Y/c kiến trúc: hình thức cửa trời (cửa mái), loại vật liệu lợp.  
         - Y/c kinh tế: tiết kiệm thép và công chế tạo.  
Hình dạng của dàn bao gồm: 
a. Dàn tam giác: 

 
Hình 28.5.9 Dàn tam giác 

* Sử dụng: 
         - Vì kèo mái có i > 1/5 dễ thoát nước: tôn, fibrôximăng, ngói . 
         - Yêu cầu chiếu sáng cao. 
* Đặc điểm: 
         - Chỉ liên kết khớp với cột nên độ cứng không gian nhỏ. 
         - Góc hợp bởi các thanh có nhiều góc nhọn nên khó chế tạo. 
         - Sơ đồ chịu lực không hợp lý nên nội lực các thanh không đều, thanh bụng 
giữa dàn dài mà chịu lực lớn. 
 
 
 

 
Hình 28.5.10 Hạ thấp cánh dưới dàn tam giác 

        Để khắc phục 2 nhược điểm sau, có thể cấu tạo hạ thấp cánh dưới dàn (hình 
28.5.10). Nhưng cách này làm không gian sử dụng bị hạn chế. 
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b. Dàn hình thang: 

 
Hình 28.5.11 Dàn hình thang 

        Cánh trên hơi dốc i = 1/8 ÷ 1/12. Được dùng cho mái lợp bằng tấm bê tông cốt 
thép. 
* Đặc điểm:  
        - Sơ đồ dàn hơi hợp lý . 
        - Có thể liên kết cứng với cột. 
c. Dàn hình đa giác & cánh cung: 
* Đặc điểm: 
       - Phù hợp với biểu đồ moment nên nội lực trong thanh cánh gần bằng nhau, nội 
lực trong thanh bụng nhỏ, nên tiết kiệm vật liệu. 
       - Tốn công chế tạo. 
 

 
Hình 28.5.12 Dàn hình thang & cánh cung 

 
* Sử dụng:  
        - Hợp lý khi nhịp lớn, tải trọng lớn . 
 
d. Dàn song song: 
* Đặc điểm: 
      - Các thanh có chiều dài bằng nhau. 
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      - Sơ đồ cấu tạo mắt dàn giống nhau nên dể cấu tạo. 
      - Sơ đồ không hợp lý đối với dàn đơn giản, nhưng hợp lý đối với dàn liên tục. 
* Sử dụng: 
      - Làm dàn đở kèo. 
      - Dàn cầu chạy, tháp trụ. 
      - Dàn mái nhà, dàn cầu. 

 
Hình28.5.13 Dàn song song 

1.1.5. Hệ thanh bụng: 
Hệ thanh bụng để chịu lực cắt. Việc chọn dạng tiết diện dựa vào: 
      - Điều kiện tác dụng của tải trọng. 
      - Dễ cấu tạo. 
      - Nhẹ. 
Có các loại : 
a.Hệ thanh bụng tam giác: 
* Ưu điểm: Tổng chiều dài thanh bụng nhỏ nhất, ít mắt. Thi công nhanh. 

* Khuyết điểm: - Có thanh bụng dài chịu lực nén. α » 45o ÷ 55o là tốt nhất. 
 

 
Hình 28.5.14: Hệ thanh bụng tam giác 

 
Có thể thêm thanh đứng (hình 28.5.15) để:  
         - Chịu tải trọng cục bộ của xà gồ, trần treo.  
         - Giảm chiều dài tính toán của thanh cánh. 
Sử dụng: dàn có cánh song song, dàn hình thang. Đôi khi dùng cho dàn tam giác, 
nhưng chế tạo khó vì α nhỏ. 
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Hình 28.5.15.: Thêm thanh bụng đứng 

 
b. Hệ thanh bụng xiên: 

 
Hình 28.5.16 Hệ thanh bụng xiên 

* Ưu điểm: bố trí các thanh dài chịu kéo, nên trọng lượng dàn nhỏ. Nhưng đ/v dàn 
tam giác nếu bố trí như vậy thì có α quá nhỏ, và có các thanh bụng dài, nên phải bố 
trí ngược lại. 

α » 35o ÷ 45o là hợp lý . 
c. Hệ thanh bụng đặc biệt: 
+ Hệ thanh bụng phân nhỏ : 
- Chịu tải trọng tập trung trên thanh cánh. 
- Giảm chiều dài tính toán của thanh cánh trong mặt phẳng dàn. 
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Hình 28.5.17 Hệ thanh bụng phân nhỏ 

 
d. Hệ thanh bụng chữ thập: 
Dùng cho dàn cần độ cứng lớn , hay khi dàn chịu tải trọng 2 chiều . 

 
Hình28.5.18 Hệ thanh bụng chữ thập 

e. Hệ thanh bụng hình thoi, chữ K: 
       - Tăng độ cứng cho dàn. 
       - Giảm chiều dài tính toán cho thanh đứng. 
Sử dụng: dàn có chiều cao lớn. 

 
Hình 28.5.19 Hệ thanh bụng hình thoi, chữ K 

 
1.1.6. Kích thước dàn: 
a. Nhịp dàn L: 
Nhịp dàn L được xác định theo yêu cầu sử dụng. 
Để thống nhất hóa trong nhà công nghiệp: 
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Hình 28.5.20 Kích thước dàn 

M = 3m Đ/v: L ≤ 18m 
M = 6m Đ/v: L > 18m 

b. Chiền cao giữa dàn h: 
Thường chọn theo điều kiện vận chuyển. 
Dàn có cánh song song và dàn hình thang: h = (1/6 ÷ 1/9)L 
Dàn tam giác: h = (1/4 ÷ 1/3)L 
c. Khoảng cách mắt cánh trên d: 
Được xác định khi xác định hệ thanh bụng và tùy thuộc khoảng cách xà gồ hay 
kích thước panen mái. Thường d =1,5 ; 3m. 
1.1.7. Hệ giằng không gian của dàn: 
Theo phương ngoài mặt phẳng, dàn rất mảnh nên rất dễ mất ổn định. Để dàn ổn 
định ta phải bố trí hệ giằng. 
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Hình 28.5.21 Hệ giằng của dàn 
a. Bố trí: 
        - Hệ giằng cánh trên: bố trí ở mặt phẳng cánh trên của dàn. 
        - Hệ giằng cánh dưới: bố trí ở mặt phẳng cánh dưới của dàn. 
        - Hệ giằng đứng: bố trí trong mặt phẳng các thanh đứng đầu dàn và giữa dàn. 
        Hai dàn liên tiếp được giằng thành 1 khối bất biến hình nhờ giằng cánh trên, 
giằng cánh dưới và hệ giằng đứng. Các dàn kế tiếp được ổn định nhờ tựa vào khối 
cứng bằng các thanh chống (xà gồ hay sườn dọc của panen). 
 
b.Tác dụng: 
- Tạo độ cứng không gian cho toàn hệ mái. 
- Giảm chiều dài tính toán của thanh cánh theo phương ra ngoài mặt phẳng của dàn. 
 
1.1.8. Độ vồng xây dựng:  

        Với dàn có nhịp lớn, khi chịu lực sẽ có độ võng lớn không thỏa mãn yêu cầu sử 
dụng. Để tránh hiện tượng trên khi chế tạo ta phải cho trước độ vồng ngược, đó là độ 
vồng xây dựng. Độ vồng này sẽ triệt tiêu khi dàn chịu tải trọng. Để tạo độ vồng 
ngược ta phải tính được độ võng của các điểm nối thanh cánh rồi bố trí ngược. 

 
Hình 28.5.22: Độ vồng xây dựng 

 
2.Tính toán kết cấu dàn, tấm vỏ: 
Các bước: 
+ Xác định tải trọng tác dùng lên dàn. 
+ Tìm nội lực. 
+ Xác định chiều dài tính toán của thanh dàn. 
+ Chọn tiết diện thanh dàn. 
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2.1.Tải trọng tác dụng: 
a.Các loại tải trọng: 

           Tải trọng thường xuyên: trọng lượng bản thân vì kèo, trọng lượng kết cấu lợp, 
vật liệu lợp. Tải trọng thường xuyên được xác định theo công thức thực nghiệm hay 
theo các thiết kế tương tự. 

 
Hình 28.5.22 Xác định tải trọng tác dụng lên mắt dàn 
Tải trọng tạm thời: người và thiết bị sửa chữa, cần trục treo, gió. 
 
b. Cách tính: 

        Các lực được truyền lên mắt thành lực tập trung qua kết cấu xà gồ, chân tấm lợp 
hay chân cửa mái. 
        Khi tải trọng không truyền đúng mắt , ta cũng chuyển tải trọng đó ra mắt hai bên 
theo tỷ lệ để tìm nội lực, sau đó khi tính toán thanh dàn ta kể thêm mô men uốn cục 
bộ. 
 
2.2 Xác định nội lực thanh dàn: 
Để tìm nội lực ta giả thiết: 
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       - Trục các thanh đồng quy tại 1 điểm ở mắt dàn 
       - Mắt dàn là khớp. Điều này đúng khi h/l ≤ 1/15 (Chiều cao tiết diện thanh 
dàn/chiều dài đoạn thanh). 
        Dùng các phương pháp giải tích, đồ giải Crêmôna, đường ảnh hưởng đối với tải 
trọng động, hay các cách tính kết cấu để tìm nội lực trong các thanh dàn. 
        Khi giải nội lực của dàn ta phải tính cho từng loại tải trọng, sau đó tổ hợp lại để
tìm nội lực nguy hiểm nhất cho từng thanh dầm 
 

2.3.Chiều dài tính toán & [l]: 
a. Chiều dài tính toán thanh dàn: 
        Đến TTGH thanh dàn sẽ mất ổn định theo phương yếu. Do đó ta cần xác định độ 
mảnh của thanh dàn theo 2 phương: trong và ngoài mặt phẳng của dàn. Nghĩa là ta 
phải xác định được chiều dài tính toán thực tế của thanh dàn theo 2 phương. 
+ Trong mặt phẳng dàn: 

 
Hình 28.5.23 Chiều dài tính toán thanh dàn trong mặt phẳng 

          Các thanh dàn nối cứng với bản mắt, bản mắt có độ cứng lớn trong mặt phẳng 
dàn. Các thanh dàn chịu nén khi mất ổn định bị cong làm cho bản mắt xoay, dẫn đến 
các thanh nén quy tụ vào mắt đó xoay theo, trong khi đó các thanh kéo có xu hướng 
kéo dài ra nên chống sự xoay này. Do đó mắt có nhiều thanh kéo khó xoay nên làm 
việc gần như ngàm, mắt có nhiều thanh nén dễ xoay nên làm việc gần như khớp. Do 
đó chiều dài tính toán trong mặt phẳng dàn 

- Thanh cánh trên chịu nén: lox = l          
- Thanh xiên & đứng đầu dàn: lox = l      
- Thanh bụng khác: lox = 0,8.l                

Với: l: Khoảng cách giữa 2 tâm mắt. 
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+ Ngoài mặt phẳng dàn: 

 
Hình 28.5.24: 

 
        - Thanh bụng: loy = l                 
        (Vì độ cứng của bản mắt ra ngoài mặt phẳng dàn rất bé, hình 28.5.24) 
        - Thanh cánh: liên tục qua mắt và nối khớp với hệ giằng. Khi mất ổn định như 
hình 28.5.25, nên chiều dài tính toán bằng khoảng cách giữa hai điểm cố kết l1 
(khoảng cách 2 điểm giằng, hay khoảng cách chân tấm lợp khi mái cứng có chân tấm 
lợp hàn cứng với cánh của dàn) theo phương ngang. 

 
Hình 28.5.25 

            Khi thanh cánh nằm giữa 2 điểm cố kết, hay thanh bụng có nút dàn phân nhỏ, 
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có hai trị số nội lực N1, N2 (N1 > N2) thì : 
loy = ( 0,75 + 0,25 N2/N1).l1  

b.Độ mảnh giới hạn [l]: 

Thanh dàn quá mảnh (l: quá nhỏ) sẽ có các hiện tượng: 
- Rung do tải trọng chấn động. 
- Cong do quá trình vận chuyển và dựng lắp. 
- Võng lớn do trọng lượng bản thân. 

Nên khi thiết kế phải: l ≤ [l]  
[λ]: Độ mảnh giới hạn của thanh dàn quy định bởi Q P. 
2.4. Bố trí tiết diện thanh dàn: 
a. Các cách bố trí tiết diện thanh dàn: 
Với dàn mái, tiết diện thanh dàn là 2 thép góc ghép lại theo các cách sau: 

 
Hình 28.5.26 

 
b. Yêu cầu khi chọn dạng tiết diện thanh dàn: 

- Độ ổn định theo 2 phương gần bằng nhau: lx » ly  
- Bảo đảm độ cứng khi vận chuyển và dựng lắp. 
- Dễ liên kết với bản mắt và hệ giằng. 
- Dễ đặt xà gồ hay liên kết với chân tấm lợp. 
- Jx lớn khi chịu lực cục bộ gây uốn. 

 
c. Chọn dạng tiết diện: 
          - Thanh cánh trên: thường lox = 0,5.loy và do điều kiện ổn định khi vận 
chuyển, cẩu lắp cũng như để dễ liên kết với kết cấu mái nên chọn dạng b). Đối với 
dàn nhỏ có thể chọn dạng a). 
          - Thanh cánh dưới: do điều kiện ổn định khi vận chuyển, cẩu lắp và để λ ≤ 
[λ] nên chọn dạng b). Đối với dàn nhỏ có thể chọn dạng a). 
          - Thanh xiên đầu dàn: lox = loy chọn dạng c). Khi có thanh dàn phân nhỏ lox = 
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0,5.loy nên chọn dạng b). 
          - Thanh bụng khác: lox = 0,8.loy : chọn dạng a). 
          - Thanh đứng có bố trí hệ giằng: chọn dạng d). 
          - Thanh cánh trên chịu lực cục bộ có thể dùng tiết diện I do 2 thép U ghép 
lại, hay I. 
          - Dàn nhẹ còn dùng tiết diện thép dập bản mỏng. Loại này nhẹ nhưng khó 
liên kết. 
          - Dàn tiết diện thép ống có độ cứng lớn, thoáng gió nên dùng cho công trình 
cao. 
 
2.5.Chọn tiết diện thanh dàn: 
a.Yêu cầu chung: 

       Để tiện cung cấp vật liệu và dễ chế tạo, trong 1 dàn không quá 6 ÷ 8 loại số hiệu 
thép. 
       Khi L > 24m nên thay đổi tiết diện thanh cánh 1 lần để tiết kiệm vật liệu. 
Tiết diện thanh dàn nhỏ nhất: L50x5 đ/v dàn t/h hàn. 
L65x6 đ/v dàn t/h hàn. 
      Nên chọn thép có δ mỏng cánh rộng để có i lớn, tiết kiệm. 
      Khi thanh dàn gồm 2 thép góc ghép lại, thì để bảo đảm sự làm việc chung của 
chúng ta phải liên kết chúng lại ít nhất bằng 2 tấm đệm 

 
Hình 28.5.27 

Đối với thanh nén: lđ ≤ 40i  
Đối với thanh kéo: lđ ≤  80i  

Với: i: bán kính quán tính của 1 thép đối với trục bản thân song song với tấm đệm. 
 
b.Chọn tiết diện thanh nén: (Như cột chịu nén trung tâm) 
Từ: lgt = 100 ÷ 70 : Thanh cánh và thanh xiên đầu dàn. 
            = 100 ÷ 70 : Thanh bụng khác. 
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Suy ra :Ф 

Tính được: 
R

N
Fyc jg

=  

Và: iyc =lo/lgt  
Với: l = 0,75 đ/v tiết diện 1 thép góc. 
           = 0,8 đ/v thanh bụng có l ≥ 60 . 
           = 1 đ/v các thanh khác. 
Từ Fyc ; iyc , tra qui cách thép chọn số hiệu thép hình. 
Từ số hiệu thép hình và cách ghép có: F, ix , iy . 
Kiểm tra độ mảnh: lx ≤ [l] ; ly ≤ [l] → lmax → φmin 

Kiểm tra ổn định: . R
F
N

.mingjs £= (12) 

c. Chọn tiết diện thanh nén lệch tâm: 

 
Với: φlt phụ thuộc lx và m1  
d.Chọn tiết diện thanh kéo: 

           
Với: l : hệ số giảm yếu tiết diện.l= 0,85 : thanh có lỗ để liên kết với hệ giằng. 
Từ Fyc , tra qui cách thép chọn số hiệu thép hình. 
từ số hiệu thép hình và cách ghép có: F, ix , iy  
Kiểm tra độ mảnh: lx ≤ [l] ; ly ≤ [l] 
Kiểm tra cường độ: .s = N/Fth ≤ γ.R (15) 
e.Chọn tiết diện theo [l]: 
Khi N nhỏ → F: nhỏ l> [l] , thì phải chọn tiết diện lại theo [l]. 
Từ iyc =lo/[l]    (16) 
Chọn số hiệu thép hình để i ≥ iyc 
Các kết quả tính toán nên ghi thành bảng để tiện kiểm tra. 
 

2.6. Cấu tạo và tính toán nút dàn 
2.6.1 Nguyên tắc chung: 

       - Trục các thanh dàn được đồng quy tại tim nút dàn, tim nút nằm trên trục của 
thanh cánh, nếu thanh cánh có thay đổi tiết diện, cho hội tụ tại trục trung bình hoặc
trục của thanh lớn nếu khoảng cách giữa hai trục không lớn quá 1,5% chiều cao của 
cánh thép góc. Để dễ chế tạo khoảng cách giữa trục và sống thép góc nên lấy chẵn. 
       Các thanh dàn được liên kết hàn với bản mã bằng các đường hàn góc canh, chiều
cao đường hàn không nhỏ hơn 4 mm. Chiều dài đường hàn không nhỏ hơn 50 mm. 
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       Khoảng cách đầu thanh bụng với thanh cánh không nhỏ hơn 6tbm – 20 mm hoặc 
50 mm và không lớn hon 80 mm. 
       - Bản mã nên chọn hình dáng đơn giản để dễ chế tạo tốt nhất là hình chữ nhật 
hoặc hình thang và phải thỏa mãn yêu cầu góc hợp bởi cạnh bản mã và trục thanh 
bụng không nhỏ hơn 150 để đảm bảo sự truyền lực từ thanh vào bản mã 
        - Khi có thay đổi tiết diện thanh cánh, thanh cánh được nối tại nút dàn. Khoảng 
cách hở giữa hai đầu thanh bằng 50 mm. Có thể dùng thép góc hoặc thép bản để nối 
thanh. 
2.6.2 Nút gối: 
a. Cấu tạo: 
      Tùy theo liên kết dàn với cột mà cấu tạo nút cho phù hợp. Trên hình 28.5.28 giới 
thiệu một hình thức nút gối khi dàn liên kết khớp với cột. 

 
 

Hình 28.5.28 Nút gối của dàn. 
 
 
          Bản mã (1) được liên kết với bản đế (2), bản đế có tác dụng làm giảm áp lực tại 
mặt tiếp xúc dàn với cột do phản lực đầu dàn. Bố trí bản đế sao cho điểm đặt phản 
lực đầu dàn trùng với tâm của bản đế. Đương nhiên các thanh dàn phải được liên kết 
với bản mã, nên để thanh đứng đầu dàn phủ hết chiều cao bản mã để tăng cứng cho 
nút dàn theo phương ngoài mặt phẳng dàn. 
         Khoảng cách giữa mặt dưới của thanh cánh dưới và bản gối lấy lớn hơn hoặc 
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bằng 150 mm để dễ cấu tạo. 
b. Tính toán 
         Bản đế được tiến hành tính toán như bản đế ở chân cột nén đúng tâm, chú ý 
rằng bề dày bản đế không lớn hơn 30 mm, nếu lớn hơn phải gia cường bằng đôi sườn 
lúc đó bản đế được chia thành các ô có kích thước nhỏ và rõ ràng mômen trong các ô 
sẽ nhỏ đi dẫn đến bề dày bản đế sẽ nhỏ đi. 
          Đường hàn liên kết bản mã, thanh đứng (hoặc sườn gia cường) vào bản đế tính 
chịu phản lực đầu dàn F. Tổng chiều dài đường hàn này được xác định theo công 
thức sau: 

w
w min. ( )c f

F
l

h fg b
³å  

Trong đó: lw – chiều dài tính toán một đường hàn ( chiều dài thực tế l =lw +1cm); 
                 Hf – chiều cao đường hàn góc; 
                (β.fw)min là trị số bé hơn của βffwf và βsfws. 
          Đường hàn liên kết các thanh vào bản mã được tính chịu nội lực của thanh đó. 
Mỗi thanh có hai đường hàn sống và hai đường hàn mép, chiều dài hai đường hàn 
sống được xác đinh theo công thức: 

w
1 w min

.
. ( )c f

k N
l

h fg b
³å  

Với đường hàn mép, chiều dài được xác định theo công thức: 

w2
2 w min

(1 ).
. ( )c f

k N
l

h fg b
-

³å   

Trong đó: N – nội lực thanh; 
                   k – hệ số gần đúng  
                   γc – hệ số điều kiện làm việc lấy bằng 1. 
 
2.6.3. Nút trung gian: 
       Về mặt cấu tạo tất cả các nút trung gian thuộc cánh trên và cánh dưới đều phải 
thỏa  mãn các nguyên tắc chung đã nêu ở nguyên tắc chung 
       Về tính toán: đường hàn liên kết thanh bụng nào vào bản mã được tính chịu nội 
lực của thanh đó, chiều dài đường hàn sống, đường hàn mép được tính theo công 
thúc của nút gối. 
        Đường hàn liên kết thanh cánh vào bản mã tính chịu hiệu số nội lực ∆N=N2-N1 
      Giữa hai thanh; (N2, N1 là nội lực của hai thanh cánh), Nếu ∆N=0 thì lấy 10% trị 
số nội lực của thanh để tính, ∆N phân phối về đường hàn sống và mép theo tỷ lệ k và 
(1-k). 
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Hình 28.5.29 Nút trung gian của dàn. 

        Như vậy các đường hàn sống tính chịu lực k∆N, đường hàn mép tính chịu (1-
k)∆N 
       Thực tế, do cấu tạo nút, các đuòng hàn sống mà mép liên kết thanh cánh vào bản 
mã sẽ dài hơn nhiều so với tính toán, để tiết kiệm que hàn, có thể hàn đứt quãng 
những chiều dài mỗi đoạn đường hàn không nhỏ hơn 50 mm. 
         Trường hợp tại nút có lực tập trung thì phải kể đến tác động của lực tập trung 
này (ký hiệu lực tập trung là P) 
        Lực ∆N phân cho các đường hàn sống và mép theo k và (1-k). Lục P chia đều 
cho đường hàn sống và mép. Như vậy đưòng hàn sống chịu R1 là họp lực của k∆N và 
P/2. tương tự đường hàn mép chịu R2  là hợp lực của (1-k)∆N và P/2. 
Trường hợp độ dốc thanh cánh nhỏ hơn hoặc bằng 1/10 thì có thể xem ∆N vuông góc 
với ρ và hợp lực R1, R2 sẽ là: 

( )

( )

2
2

1

2
2

2

2

1
2

P
R k N

P
R k N

æ ö= D + ç ÷
è ø

æ ö= - D +é ù ç ÷ë û è ø

 

Dùng R1 để tính các đường hàn sống và R2 để tính các đường hàn mép. 
 
Ví dụ 5.1: Tính dàn mái có nhịp 30 m, bước cột 6 m, gối khớp lên cột: 
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       Tải trọng phân bố trên mặt mái. Đổi ra trên mặt nằm ngang. Góc nghiêng 
i=1/8; cosα=0,9922. Vậy tải trọng mái là: 

23,37
3,4 /

0,9922
tc
mg kN m= =  mặt bằng nhà. 

23,81
3,84 /

0,9922mg kN m= =  mặt bằng nhà. 

Trọng lượng bản thân dàn và giằng: 

2 2

2

1, 2. . ; 0,8

1,2.0,8.30 28,8 / 0,29 /

0,29.1,1 0,32 /

tc
d

tc
d

d

g L

g kG m kN m

g kN m

a a= =

= = =

= =
 

Trọng lượng kết cấu của mái: 
2

2

16 /

1,1.0,16 0,18 /

tc
cm

cm

g kG m

g kN m

=

= =  

Trong lượng cánh cửa mái, bậu cửa mái: 
Cửa kính: gk = 1,1.0,38 = 0,42 kN/m2 
Bậu cửa: gb = 1,1.1,2 = 1,32 kN/m2 
Lực tập trung của trọng lượng thân lên mắt dàn: 

P1=1,5x6(gm + gb) = 1,5 x 6x (3,84 + 0,32) = 37,4 kN. 
P2 = P3 = 3.6(gm + gd) = 74,8 kN. 
P4 = 3.6(gm + gd) + 1,5. 6. gcm + 3 . 6 . gk + 1 . 6 .gb =3.6.(3,84 + 0,32) + 
1,5.6.0,18 + 3.6.0,42 + 1.6.1,32 = 91,7 kN. 
P5 = P6 = 3.6 (gm + gd + gcm) = 3. 6. ( 3,84 + 0,32 + 0,18) = 78 kN. 
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Hoạt tải thi công và sửa chữa. Lấy hoạt tải g = 75 kG/cm2 mặt bằng mái. Hệ số 
vượt tải n2 = 1,4. Các lực tập trung vào nút: 

P1
’ = 1,5.6.g’.n = 1,5.6.0,75.14 = 9,5 kN. 

P2
’ = P3

’ = P4
’ = P5

’ = P6
’ = 3.6.0,75.1,4 = 19 kN. 

 
3. Ứng suất và biến dạng khi hàn kết cấu tấm vỏ: 
           Nghiên cứu bản vẽ kết cấu hàn cần đạt được là không chỉ đáp ứng hoàn toàn 
điều kiện làm việc mà còn khả năng công nghệ (thi công) đó là có thể chế tạo với ít  
sức lao động nhất và có năng suất cao. 
          Chọn các phương pháp hàn cần nói về việc sao cho biến dạng nhỏ, ứng suất 
nhỏ hơn của kết cấu mà yêu cầu đưa nhiệt vào nhỏ nhất trên 1cm mối hàn tức là 
đưa nhiệt theo đơn vị nhỏ nhất.  

Với quan điểm này hàn hơi là điều không mong muốn nhất nó tạo ra vùng 
nung nóng rộng lớn và dẫn nhiệt vào sản phẩm. Hàn hồ quang tay chiếm vị trí trung 
gian. Sự đưa nhiệt theo đơn vị nhỏ nhất được đảm bảo bằng hàn tự động dưới lớp 
thuốc hàn, hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ(argon, khí cacbonat) hàn tiếp 
xúc điện đó giống như các phương pháp hàn là tiên tiến nhất năng suất và cũng dễ 
nhất và đảm bảo chất lượng hàn cao. Đúng vậy cần nói rằng biến dạng hình nấm 
khi hàn tự động dưới lớp thuốc hàn sẽ được lớn hơn một ít so với hàn tay, nhưng 
cái đó là ngoại lệ.  

Giá trị không phải ít quan trọng là lựa chọn dạng vát mép hàn. Sự tiêu hao 
tính theo đơn vị kim loại que hàn điện trên 1cm mối hàn cũng nhỏ. Việc đưa nhiệt 
vào theo đơn vị càng nhỏ. Hàng loạt trường hợp chỉ ra rằng có thể hàn theo cạnh 
không vát xiên giống như nói là không có rãnh hàn. Cái đó yêu cầu đưa nhiệt  vào 
ít nhất. Rãnh hàn hình X và U với quan điểm này thì tốt hơn rãnh hình V. Khe hở 
trong chỗ nối cần nhỏ nhất để hàn ngấu vững chắc triệt để (đến tận gốc) mối hàn.  
          Không nên buộc xem xét chiều cao mối hàn lớn quá mức. Thỉnh thoảng 
người thiết kế quyết định tiết diện mối hàn có chiều cao lớn hơn yêu cầu sau khi 
tính toán. cái đó dẫn tới tiêu hao kim loại hàn, năng lượng hàn, tiến tới tăng khối 
lượng kết cấu tăng đưa nhiệt vào đơn vị, tăng biến dạng và ứng suất. Và cuối cùng 
là không làm mối hàn có dạng lồi đáng kể gọi là “khuếch đại” độ bền kém hơn đặc 
biệt khi tải trọng rung động và va đập giống như tập trung lớn ứng suất.  

Sự quan tâm thường xuyên của người thiết kế giảm được tập trung ứng suất 
đặc biệt là ở các vị trí nơi mà có ứng suất hàn lớn.  

Để làm được điều đó cần cho kết cấu nếu có thể hình dạng suôn đầu, không 
có bước chuyển đứt quãng và thay đổi tiết diện.  

Chú ý là từ tất cả các dạng liên kết hàn liên kết nối cho tập trung ứng suất do 
ngoại lực là nhỏ nhất tiếp theo nếu có thể cho nó là tốt nhất so với các dạng liên kết 
khác. Liên kết với các tấm ốp cho ứng suất tập trung lớn nói chung sẽ không sử 
dụng. 
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Cần phải loại bỏ tập trung lớn các mối hàn ở 1 chỗ đặc biệt các mối hàn cắt 
nhau ở 3 hướng vuông góc với nhau vì vậy cần đưa ra các mối hàn khỏi các vị trí 
nối có thể xuất hiện tập trung ứng suất trong sản phẩm.  
       Để ngăn ngừa biến dạng cục bộ khi hàn các sản phẩm có chiều dày mỏng thỉnh 
thoảng người ta đưa vào kết cấu các cấu kiện phụ tăng cứng để cản việc hình thành 
phồng nhô lên (lồi lên).  
4. An toàn lao động – vệ sinh phân xưởng: 

- An toàn khi sử dụng dụng cụ, thiết bị tại phân xưởng. 

 - Khi phát hiện sự cố phải ngắt điện kịp thời và báo cho người có trách 
nhiệm sử lý. 

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

 
Bài tập áp dụng 

Bài 1: Thiết kế nút gối dàn liên kết khớp với bêtông cốt thép. Thép CCT34, que hàn 
N42, hàn hồ quang tay, bêtông cấp B15(M200), tbm =12 mm. Phản lực đầu dàn do 
tải trọng thường xuyên là 38640 daN, do tạm thời là 11340 daN. Nội lực thanh xiện 
đầu dàn (nén) X=49746 daN, nội lực thanh cánh dưới (kéo)D1 = 44992 daN. 
 
Bài 2: Tính nối cánh tại nút trung gian, thanh cánh 1 và 2 có nội lực tính toán 594 
kN và 596 kN làm bằng 2L140x90x8 có F =2x18 = 36 cm2.Bản nút có chiều dày δm 
= 14 mm. 
Đánh giá kết quả học tập: 

TT Tiêu chí đánh giá 
Cách thức và phương 

pháp đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Kết quả 
thực 

hiện của 
người 
học 

I Kiến thức    

    1 Nêu đúng khái niệm về kết 
cấu dàn, tấm vỏ 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung bài 
học 

3  
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2 Trình bày đầy đủ các bước 
tính toán kết cấu dàn, tấm vỏ 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung bài 
học 

4  

3 Trình bày cách tính ứng suất 
và biến dạng khi hàn kết cấu 
tấm vỏ chính xác 

Làm bài tự luận, đối 
chiếu với nội dung bài 
học 

3 
 

                              Cộng: 10 đ  

II Kỹ năng    

1 Tính toán kết cấu dàn, tấm vỏ 
chính xác 

Quan sát quá trình thực 
hiện, đối chiếu với kết 
quả 

6 
 

2 Tính toán ứng suất và biến 
dạng khi hàn kết cấu tấm vỏ 
chính xác 

Quan sát quá trình thực 
hiện, đối chiếu với kết 
quả 

4 
 

                              Cộng: 10 đ  

III Thái độ    

1 Đi học đầy đủ, đúng giờ Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với nội 
quy của trường. 

2 
 

2 Không vi phạm nội quy lớp 
học 

Theo dõi, kiểm tra đối 
chiếu với nội quy của 
trường. 

2 
 

3 Tính cẩn thận, chính xác trong 
học tập 

Quan sát việc thực 
hiện bài tập 

1 
 

4 Ý thức hợp tác làm việc theo 
nhóm 

Quan sát quá trình thực 
hiện bài tập theo tổ, 

1 
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nhóm 

5 Đảm bảo thời gian thực hiện 
bài tập  

 

Theo dõi thời gian thực 
hiện bài tập, đối chiếu 
với thời gian quy định. 

2  

6 Đầy đủ bảo hộ lao động (quần 
áo bảo hộ, giày, thẻ học 
sinh,…) 

Theo dõi việc thực 
hiện, đối chiếu với quy 
định về an toàn và vệ 
sinh công nghiệp 

2  

                              Cộng: 10 đ  

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Tiêu chí đánh giá 
Kết quả 

thực hiện Hệ số 
Kết qủa 

học tập 

Kiến thức   0,03  

Kỹ năng  0,05  

Thái độ  0,02  

                                                                                         Cộng:  

 

Kiểm tra kết thúc mô đun 

Đề số 01 

Thời gian: 4 giờ 

Bài 1:(02 điểm) Trình bày tính hàn của thép, cách xác định tính hàn của thép. 
Bài 2:(02 điểm)  Cho mối hàn giáp mối như hình vẽ. Biết rằng lực kéo N=260KN,  

[ ]s
h
=28KN/cm2, vật liệu có S = 8mm. Hãy xác định chiều rộng  của tấm ghép để 

kết cấu đảm bảo điều kiện bền 



 183 

 
Bài 3:(03 điểm) Cho chi tiết có kích thước như hình vẽ:  

 

Biết: Vật liệu cơ bản là thép cacbon có giới hạn chảy σT = 25kN/cm2; Môdul 
đàn hồi E =2,1.104kN/cm2; Nhiệt dung khối C.g = 1,25calo/cm3.0C; Hàn tự động 
dưới thuốc với chế độ hàn: I = 600A; U = 32V; V = 40m/h;  
 Hệ số nhiệt hữu ích h = 0,85; 
 Tính độ võng dư lớn nhất sau khi hàn đắp vào mép tấm theo chiều dài? 
 
Bài 4:(03 điểm) Tính dầm cẩu trục và dầm hãm của nhà xưởng có cẩu trục sức 
nâng 300/50 kN (30/5 tấn), chế độ làm việc trung bình, nhịp cẩu trục lc = 19,5 m, 
nhịp của nhà l = 21 m, hoạt tải trên dầm hãm 200 daN/m2, hệ số vượt tải n = 1,2; hệ 
số động lực n = 1,1. Dùng thép CT3, que hàn E42. 
 
 
 

Đề số 02 

Thời gian: 4 giờ 

Bài 1:(02 điểm) Nêu các vật liệu thường dùng để chế tạo kết cấu hàn như nhôm, 
hợp kim nhôm; đồng, hợp kim đồng ; thép hợp kim và tính hàn của từng loại vật 
liệu. 
 

Bài 2:(02 điểm) Cho mối hàn giáp mối như hình vẽ. Biết rằng lực kéo N=260 KN, 
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[ ]hs =28 KN/cm2, Vật liệu có S = 8 mm, a = 600. Hãy xác định chiều rộng của tấm 

ghép để kết cấu đảm bảo điều kiện bền.                                                                  

 
Bài 3:(03 điểm) Chọn tiết diện cột rỗng chịu nén đúng tâm lực tính toán N=1200 
kN. Chiều dài tính toán lx = ly = 6,2 m. Thép CT3. Que hàn E42, Cột gồm hai 
nhánh, tính hai phương án bụng rỗng: thanh và bản giằng. 
 
Bài 4:(03 điểm) Tính nối cánh tại nút trung gian, thanh cánh 1 và 2 có nội lực tính 
toán 594 kN và 596 kN làm bằng 2L140x90x8 có F =2x18 = 36 cm2.Bản nút có 
chiều dày δm = 14 mm. 
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