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LỜI NÓI ĐẦU 

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ngày 

càng khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ, hợp tác quốc tế…Với uy tín đó, Nhà trường đã được công nhận là thành viên của 

nhiều Hiệp hội uy tín trên thế giới như: Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Khu 

vực Châu Á (Asian Maritime and Fissheries Universities Forum, AMFUF) năm 2002, Hiệp hội 

các Trường Đại học Hàng hải Châu Á - Thái Bình Dương (Association of Maritime Education 

and Training Institutions in Asia - Pacific, AMETIAP - nay là GlobalMET) năm 2002, đặc biệt 

là Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (International Association of Maritime 

University, IAMU) năm 2004.   

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (1/4/1956 - 

1/4/2016), Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị thường 

niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế  (IAMU - The 17th 

Annual General Assembly 2016) và Hội nghị Quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 

(International Conference on Marine Science and Technology 2016), diễn ra từ ngày 26 đến 

28/10/2016. Hội nghị sẽ quy tụ hơn một trăm các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế đến từ 

trên 50 trường đại học hàng hải trên toàn thế giới, hàng trăm các nhà khoa học, các chuyên gia 

của các trường đại học, học viện, các cơ sở trong cả nước và của Trường. 

Đây là dịp để các Nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước công bố những dự 

án nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu về Đào tạo, huấn luyện hàng hải; Khoa học, công nghệ 

hàng hải, Giao thông vận tải, Kinh tế biển, Môi trường biển,…; Tăng cường hợp tác trong và 

ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, an toàn và an ninh hàng hải, bảo 

vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển,...  

Đây cũng là cơ hội để các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước và quốc 

tế. Qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế theo chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời sớm đưa Nhà trường đạt được mục tiêu trở 

thành Trường Đại học trọng điểm Quốc gia, đạt đẳng cấp quốc tế. 

Ban tổ chức xin trân trọng cám ơn các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia trong và 

ngoài nước đã tích cực tham gia viết bài và đóng góp quý báu góp phần để Hội nghị thường 

niên lần thứ 17 của Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế và Hội nghị Quốc 

tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

thành công./. 

 

 

NGND. PGS. TS. Lương Công Nhớ 

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
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Tính toán công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên 
Calculation of offshore structure frame format under random wave loads 

 

Đào Văn Tuấn 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

dvtuan1963@gmail.com 

 

Tóm tắt 

Nội dung bài báo trình bày áp dụng phương pháp Phần tử hữu hạn và lý thuyết dao 

động ngẫu nhiên để xác định chuyển vị nút của kết cấu, từ đó xác định được nội lực cũng như 

phản lực. Kết quả bài báo là thuật toán và chương trình viết bằng ngôn ngữ Mathcad, nội 

dung bài báo còn nêu kết quả tính toán chuyển vị công trình thực tế khi chịu tải trọng sóng 

ngẫu nhiên. 

Từ khóa: Dao động ngẫu nhiên, tải trọng sóng, phổ sóng, phương pháp phần tử hữu 

hạn, tính toán công trình biển. 

Abstract 

This paper presents the application of finite element method and random oscillations 

theory to determine displacements of structure, from that determining the internal forces and 

reaction. The result of paper is the algorithm and program written Mathcad. The paper also 

indicates calculating results of actual displacement structure under random wave loads. 

Keywords: Random oscillations, wave load, wave spectrum, finite element method, 

Ofshore structures calculation. 
 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là đất nước có bờ biển dài trên 3000 km, thềm lục địa có giàu tài nguyên và 

đang được khai thác. Các công trình biển dạng khung hiện có tại Việt Nam là giàn khoan, nhà 

giàn, đèn biển,… Các kết cấu này đều chịu tải trọng của sóng biển. Chính vì vậy việc tính 

toán công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng tiền ngẫu nhiên là việc cần thiết. Các 

chương trình tính toán công trình biển dạng khung của nước ngoài đã có, tuy nhiên để có nó 

phải mất tiền, không rẻ. Trong nước cũng có nhiều đơn vị nghiên cứu tính toán Công trình 

biển dạng khung theo mô hình ngẫu nhiên, nhưng đều dựa trên phương pháp phổ, hạn chế của 

phương pháp này chỉ ứng dụng cho bài toán tuyến tính. Để giải quyết một cách tổng quát hiện 

nay trên thế giới đi theo mô phỏng theo thời gian thực hay còn gọi là thực nghiệm thống kê, 

ưu điểm của phương pháp này là có thể giải được cả bài toán phi tuyến. Nhằm từng bước tự 

chủ về công nghệ nội dung bài báo nêu cơ sở lý thuyết, hiện thực hóa bằng lập chương trình 

tính và tính toán thông qua ví dụ thực tiễn để minh họa. 

2. Sóng ngẫu nhiên 

Theo lý thuyết sóng ngẫu nhiên: một mặt sóng phẳng ngẫu nhiên có thể phân tích 

thành tổng các sóng điều hòa với góc lệch pha ngẫu nhiên. Phương trình đường mặt sóng 

ngẫu nhiên xác định theo công thức: 

 
Trong đó: 

ia : biên độ; 

ik : số sóng; 

i : góc lệch pha ngẫu nhiên. 

η x t, ( )
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Để xác định được hàm ( )tx,  (đường mặt sóng ngẫu nhiên) cần xác định các đại 

lượng ia , ik  và i . Các đại lượng này được xác định từ phổ sóng cho trước. Các đại lượng 

động học của sóng ngẫu nhiên là tổng các đại lượng động học của các sóng thành phần (sóng 

điều hòa) và được xác định theo công thức: 

 

 

 

 
Trong đó: 

( )tzxu ,, : vận tốc phần tử nước theo phương x; 

( )tzxv ,, : vận tốc phần tử nước theo phương z; 

( )tzxax ,, : gia tốc phần tử nước theo phương x; 

( )tzxaz ,, : gia tốc phần tử nước theo phương z. 

3. Dao động một bậc tự do [5] 

Để giải bài toàn dao động ngẫu nhiên trước hết xét bài toán dao động một bậc tự do 

chịu tải trọng bất kỳ (ngẫu nhiên). Với hệ có cản chuyển vị được xác định theo công thức: 
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Trong đó:  

1--= ii qqq , 
t

q
q




= , 

m

Q
q =  Tại thời điểm ti chuyển vị có dạng: 
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Đạo hàm biểu thức trên ta có: 

u x z, t, ( )
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Công thức trên dùng để thực hiện phép tính truy hồi để tìm ra chuyển vị. 

4. Dao động nhiều bậc tự do [6] 

Để giải bài toán dao động ngẫu nhiên tổng quát (nhiều bậc tự do) sử dụng phương 

pháp chồng mode, khi đó phương trình dao động n bậc tự do sẽ được biến đổi thành n phương 

trình dao động một bậc tự do, lời giải có thể áp dụng theo công thức đã được nêu trên. 

Phương trình dao động của hệ nhiều bậc tự do có dạng: 

          )(tQxKxCxM =++        (3) 

Trong đó: 

 M - ma trận khối lượng của hệ; 

 C - ma trận hệ số cản nhớt của hệ; 

 K - ma trận độ cứng của hệ; 

 )(tQ - véctơ tải trọng nút của hệ. 

Ma trận cản nhớt hiện nay được xác định đơn giản hóa là tổ hợp tuyến tính của ma 

trận khối lượng và ma trận độ cứng:      KbMaC += .  

Biến đổi phương trình dao động về dạng trong hệ tọa độ chuẩn, ta có: 

( ) HiHiiHiiHi qxpxbpax =+++ 22       (4) 

Đặt 22 ii bpan += ; 
i

i

i
p

n
=  trong đó: ( )2

iHi bpaC += . Ta có phương trình: 

HiHiiHiiiHi qxpxpx =++ 22         (5) 

Trong thực tế người ta thường xác định giá trị i  từ thực nghiệm ứng với mỗi dạng 

dao động, cách đơn giản nhất là cho i  của các dạng dao động là như nhau. 

Các phương trình trên hoàn toàn độc lập với nhau, cách giải giống như dao động của 

hệ 1 bậc tự do. 

Khi cần xác định phản lực thì cần xác định ma trận cản nhớt  C , hay nói cách khác 

cần xác định các hệ số a, b. Giá trị a và b được xác định với hai tần số cơ bản p1 và p2 (lấy các 

tần số thấp nhất) [3] ta có: 
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5. Tính toán công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên 

Để tính toán công trình biển chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên áp dụng phương pháp 

Phần tử hữu hạn, khi đó cần xác định ma trận khối lượng, ma trận độ cứng và véctơ tải trọng 

nút của phần tử, các đại lượng này xác định theo các công thức:  

5.1. Ma trận khối lượng [7] 
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5.2. Ma trận độ cứng [8] 
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5.3. Véctơ tải trọng nút của phần tử khung không gian [1] 

( ) ( )uvuvDCuvACvAq Da
 --+-+= 

2

1

 
Ca - hệ số nước kèm; 

CD - hệ số cản; 

D - Đường kính trụ; 
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A - diện tích mặt cắt ngang trụ; 

v - vận tốc phần tử nước; 

u - chuyển vị của kết cấu. 

Tuyến tính hóa công thức Morison: 

( ) ( )uvDCuvACvAq Dva
 -+-+= 

2

1
/8

 









+-








++= uDCuACDvCvACvAq DvaDva

 
2

1
/8

2

1
/8  

v  - Phương sai vận tốc phần tử nước. 

Các số hạng trong ngoặc tròn thứ nhất phụ thuộc vào phần tử nước, các số hạng trong 

ngoặc tròn thứ 2 phụ thuộc vào chuyển vị của kết cấu, trong phương trình dao động sẽ được 

chuyển sang vế trái. Xét các số hạng trong ngoặc tròn thứ hai. 

Đại lượng ACa  chính là khối lượng nước kèm trên một đơn vị chiều dài phần tử, khi 

đó khối lượng nước kèm của cả phần tử sẽ là AlCa , đại lượng này sẽ được phân đều về các 

chuyển vị thẳng và cộng thêm vào ma trận khối lượng của phần tử; 

Tương tự như vậy đại lượng DCDv 
2

1
/8  là hệ số cản nhớt trên một đơn vị chiều 

dài phần tử, hệ số cản nhớt của cả phần tử sẽ là DlCDv 
2

1
/8  đại lượng này sẽ được phân 

đều về các chuyển vị thẳng và cộng thêm vào ma trận cản nhớt của phần tử. 

Việc xác định véctơ tải trọng nút lên một phần tử thanh trong không gian được xác 

định theo nội dung đề tài “Nghiên cứu tính toán tải trọng sóng lên công trình biển dạng 

khung”: 

 

 
Hình 1. Véctơ chỉ phương 

 

Các thành phần vận tốc zsxs vv ,  và gia tốc zsxs aa ,  của sóng được xác định trong hệ tọa 

độ truyền sóng XsYsZs sau đó chuyển sang hệ tọa độ XYZ, kết quả ta được các véctơ vận tốc 

và gia tốc của phần tử nước trong XYZ với các thành phần: zyx vvv ,, , zyx aaa ,, . 

Tại một điểm bất kỳ trên phần tử sẽ có hai thành phần vận tốc vnvà vt được xác định 

theo các công thức sau: 

x

y

z

Cx

Cy

Cz

C
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Trong đó 
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- véctơ cosin chỉ phương của trục phần tử được xác định khi biết tọa độ 

nút đầu và nút cuối. 

Tải trọng phân bố vuông góc và dọc trục phần tử được xác định theo công thức 

Morison: 
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Từ các công thưc trên ta xác định được véctơ tải trọng nút của phần tử: 

 

Nút đầu: Nút cuối: 

( ) ( ) ( ) ( ) +=

b
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nx dxxqxNdxxqxNF 121

( ) ( ) ( ) ( ) +=
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b
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nx dxxqxNF 610  

( ) ( )=

b

a

ny dxxqxNF 611  

( ) ( )=

b

a

nz dxxqxNF 612  

Từ các đại lượng của các phần tử riêng biệt ta xác định được phương trình dao động 

của cả hệ. 

6. Tính toán công trình thực tế 

Để minh họa lý thuyết nên trên tác giả đã lập chương trình tính bằng Mathcad. Công 

trình thực tế dùng để tính toán là nhà giàn DKI.1. 

7. Số liệu ban đầu 

7.1. Số liệu sóng 

Thông số sóng: HS = 5 m; T0 = 7 s; độ sâu nước 25 m, hướng sóng 400 so với trục X. 

Phổ sóng khu vực tính toán là phổ Pierson - Moskowitz (PM). 
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7.2. Số liệu kết cấu [2] 

Để tính thông số sóng sơ đồ chỉ số nút và phần tử được đánh như hình vẽ (sơ đồ này chỉ 

nhằm xác định mối liên kết của các phần tử với nút, không bảo toàn kích thước). 
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Hình 2. Kết cấu nhà giàn DKI. 1 

 

 
Hình 3. Sơ đồ đánh chỉ số nút và phần tử 
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8. Kết quả tính toán 

8.1. Đường mặt sóng ngẫu nhiên 

Theo thời gian: 

 
Hình 4. Đường mặt sóng theo thời gian 

Để minh họa kết quả tính toán tác giả nêu chuyển vị của nút 28. 

8.2. Chuyển vị thẳng dạng đồ thị  

Chuyển vị thẳng theo X, Y, Z: 

 
Hình 5. Chuyển vị thẳng theo X 

 
Hình 6. Chuyển vị thẳng theo Y 

 
Hình 7. Chuyển vị thẳng theo Z 

8.3. Chuyển vị xoay dạng đồ thị 

Chuyển vị xoay theo X, Y, Z: 

 

 
Hình 8. Chuyển vị xoay theo X 

 
Hình 9. Chuyển vị xoay theo Y 
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Hình 10. Chuyển vị xoay theo Z 

9. Đánh giá, kết quả đạt được 

Bài báo đã trình bày được nội dung ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn vào tính 

toán dao động công trình biển dạng khung chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên. 

Bài báo đã lập được thuật toán và chương trình tính toán dao động công trình biển 

dạng khung bất kỳ chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên. 

Kết quả, nội dung bài báo đã đóng góp một phần vào việc nghiên cứu tính toán công 

trình biển dạng khung chịu tải trọng ngẫu nhiên. Có thể dùng trong thiết kế và giảng dạy cũng 

như nghiên cứu tính toán các công trình biển dạng khung. 
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Xác định chiều cao giá búa khi thi công đóng cọc bằng búa diesel 
Calculation of the height of pile driving mast for pile driving construction  

by diesel hammer 

 

Đoàn Thế Mạnh 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

manhdt.ctt@vimaru.edu.vn 
 
 

Tóm tắt 

Khi thi công đóng cọc móng công trình xây dựng (cọc thép, cọc bê tông cốt thép…), 

việc tính toán chiều cao giá búa là một vấn đề quan trọng; việc xác định đúng chiều cao giá 

búa giúp đơn vị thi công có thể tận dụng được phương tiện sẵn có của mình, hoặc thuê được 

giá búa có chiều cao phù hợp với chi phí hợp lý nhất, đảm bảo kỹ thuật, năng suất và an toàn 

cao nhất.   

Trong quá trình giảng dạy, tìm hiểu  thực tế và một số tài liệu, giáo trình thi công, tác 

giả thấy có một số điều chưa hợp lý trong việc tính toán chiều cao giá búa, cần phải xem xét, 

điều chỉnh. 

Từ khóa: Thi công đóng cọc, búa diesel, chiều cao giá búa, đóng cọc trên mặt nước, 

mực nước thi công, nối cọc. 

Abstract 

When constructing pile foundation of the construction work (steel pipe, reinforced 

concrete pile...), the calculation of the height of the drop hammer mast is an important issue; 

determining the correct height of the drop hammer mast helps the constructor take advantage 

of their existing facilities, or hire a drop hammer mast with a height suitable and the most 

reasonable cost, and guarantee the technical, productivity and highest safety. 

In the process of teaching and practicing and researching some documents, curriculum 

construction, the author found some irrational problems in calculation the height of pile 

driving mast, those problems need to consider and adjust. 

Keywords: Pipe installation, diesel hamer, the height of drop hammer mast, overwater 

pipe installation, working level, pipe splice. 
 

1.  Một số công thức tính chiều cao giá búa 

1.1. Công thức tính chiều cao giá búa trong Giáo trình kỹ thuật thi công [1] 

Chiều cao giá búa được tính theo công thức:  

   H = l + d + b + e       (1) 

Trong đó: 

   l: chiều dài cọc (m); 

D: chiều cao nâng búa (thường lấy từ 2,5 ÷ 4,0 m); 

b: chiều cao búa; 

e: đoạn trên của búa đến puli đầu giá búa. 

Ở công thức trên, D được hiểu là phần pitong nhô ra khỏi thân búa; việc lấy giá trị 

chiều cao nâng búa D = 2,5 ÷ 4,0 m là chưa hợp lý vì đây là toàn bộ chiều cao nâng búa khi 

nổ, nhưng vẫn có một phần hành trình này nằm trong thân búa, nên phần nhô ra khỏi búa 

thường chỉ là 1,5 ÷ 2,5 m (tùy thuộc vào cấu tạo và tình trạng của búa).  

1.2. Công thức tính toán chiều cao giá búa trong Giáo trình kỹ thuật thi công công trình 

cảng - đường thủy [2] 

Chiều cao giá búa được tính theo công thức:  

H = L + h1 + h2 + h3       (2) 
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Trong đó: 

L: Chiều dài cọc kể cả cọc dẫn và đệm đầu cọc (m); 

h1: Chiều cao búa; 

h2: Hành trình của quả búa đoạn ra khỏi búa; 

h3: chiều cao dùng cho puly vòng cẩu (0,5 ÷ 1,0 m). 

Trong công thức này, giá trị L chỉ nên tính là chiều dài cọc (khi cọc chỉ gồm 1 đoạn 

hoặc cọc gồm nhiều đoạn nhưng được nối trước với nhau rồi mới đưa lên giá); hoặc là chiều 

dài đoạn cọc lớn nhất (nếu cọc có nhiều đoạn và được nối từng đoạn trong quá trình đóng) vì:  

- Cọc dẫn chỉ sử dụng khi cần đóng cọc ngập vào trong đất hoặc trong nước, như vậy 

chỉ có cọc dẫn khi đã đóng cọc gần hết chiều dài, tức là không lắp cọc dẫn cùng với cọc ngay 

từ đầu khi đóng cọc; 

-  Đệm đầu cọc nằm trong mũ ôm cọc, mà mũ ôm cọc là một bộ phận của quả búa và 

chiều dài của nó đã tính vào chiều cao búa h1. 

1.3. Công thức tính chiều cao giá búa trong bài giảng Thi công chuyên môn [3] 

Chiều cao giá búa được tính riêng cho trường hợp giá búa trên cạn (đặt trên xe bánh 

xích) và giá búa dưới nước (đặt trên phao nổi, còn gọi là tàu đóng cọc): 

1.3.1. Chiều cao giá búa trên cạn 

 
Hình 1. Chiều cao giá búa trên cạn 

Chiều cao tính toán của giá búa được tính theo công thức: 

             
( )ttH l h b c m= + + +

     (3) 

Trong đó:  

  l: chiều dài đoạn cọc lớn nhất (m); 

h: chiều cao của búa (m); 

b: hành trình của quả búa đoạn ra khỏi thân búa (m); 

c: chiều cao thiết bị treo búa (ròng rọc, móc cẩu, dây cáp) (m). 

Sau khi xác định được thì căn cứ vào lý lịch của thiết bị để chọn giá búa có 

chiều cao sử dụng ( ) cho phù hợp. Trường hợp mà giá trị >  ta có thể sử dụng 

phương pháp sau để xử lý: 

- Trường hợp cọc quá dài thì chia cọc thành những đoạn ngắn hơn; 

- Nếu >  ít ta có thể đào một hố sâu 1 1,5 m tại vị trí đóng cọc; 
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Có thể bỏ búa ra khỏi giá, treo cọc lên giá để cho cọc tự lún vào trong đất nhờ trọng 

lượng bản thân rồi mới lắp búa lên để đóng cọc tiếp. Trường hợp này hãn hữu mới áp dụng, 

khi ta cần đóng ít cọc, tiết kiệm tiền thuê máy. 

1.3.2. Chiều cao giá búa dưới nước 

 
Hình 2. Chiều cao giá búa dưới nước 

Trường hợp 1: tính chiều cao giá búa cho cọc chỉ có một đoạn và đoạn mũi cọc. 

Trong trường hợp này, ngoài phần chiều cao giá búa (tính từ đỉnh giá đến mặt boong 

của phao nổi), còn lợi dụng được khoảng cách từ mặt boong đến mặt đất đáy khu nước để 

treo cọc (d). Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho mũi cọc, thường để mũi cọc cách đáy tối 

thiểu một khoảng là z = 0,5 m. 

Khi đó chiều cao giá búa tính theo công thức:  

 sd ttH H d= -
                 (4) 

 KNd a H= +
                 (5) 

Trường hợp mà > , khi đó ta có thể lợi dụng mực nước thay đổi để đóng cọc và 

gọi mực nước phù hợp với công tác đóng cọc là mực nước đóng cọc. Mực nước đó được tính 

toán như sau:  

tt sd

KN

KN

CTMNĐC d a CTĐáy

CTMNĐC C

H H d

d a H

H TĐáy

=

- =


= + -

=

+

 -

     (6) 

Trong đó: 

: chiều cao giá búa tính toán, tính theo công thức (3); 

a: Chiều cao mạn khô của phao; 

CTĐáy: Cao trình mặt đất ở đáy khu nước đóng cọc; 

CTMNĐC: Cao trình mực nước đóng cọc. 

Đồng thời mực nước đó phải đảm bảo điều kiện làm việc của tàu theo công thức sau: 

  
( ) 0,5CTMNĐC CTĐáy T Z z= + + =

      (7) 

Trong đó:  

T: mớn nước của phao nổi (m); 

Z : độ sâu dự trữ an toàn dưới đáy phao nổi (m). 

Khi có mực nước đóng cọc theo điều kiện của chiều cao giá búa, ta phải xem mực 

nước đó có thỏa mãn mực nước làm việc của tàu hay không. Đồng thời phải kiểm tra thời 

tt
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gian duy trì mực nước có đáp ứng được thời gian yêu cầu đóng cọc hay không. 

Ví dụ 1: Tính chiều cao giá búa khi đóng cọc dưới nước gồm 1 đoạn có chiều dài l = 

18 m; Biết: Chiều cao của búa: h = 5.15 m; Hành trình của quả búa đoạn ra khỏi thân búa: 

b = 1.5 m; Chiều cao thiết bị treo búa (ròng rọc, móc cẩu, dây cáp): c = 1.0 m. 

Tại vị trí đóng cọc có: 

           CTMNĐC = + 3.0 m; 

           CTĐáy      = - 2.0 m. 

Phao nổi có mớn nước T = 1.2 m; chiều cao mạn khô a = 1.0 m. 

Giải: theo công thức (3) ta tính được Htt = 25.5 m. Tuy nhiên do cọc chỉ có một 

đoạn nên ta có thể còn lợi dụng được khoảng cách từ mặt boong đến mặt đất đáy khu nước 

để treo cọc. 

Theo công thức (6) xét đến khoảng cách an toàn ở mũi cọc ta tính được giá trị d = 

5.5 m. 

Khi đó theo công thức (4) ta chỉ cần sử dụng giá búa có chiều cao tối thiểu là:   

     sd ttH H d= -
  

= 25.5 m – 5.5 m  = 20.0 m là có thể đóng được cọc thay vì phải có giá búa cao 25.5 

m. 

Trường hợp 2: tính chiều cao giá búa cho đoạn cọc nối phía trên (còn gọi là đoạn đầu 

cọc). 

Trường hợp cọc có từ 2 đoạn trở lên, đoạn phía trên sẽ không còn lợi dụng được 

phần khoảng cách từ mặt boong đến mặt đất đáy khu nước (d). Khi đó cần tính toán chiều 

cao giá búa cho đoạn trên theo công thức (3), so sánh chiều cao giá búa tính theo (3) và 

(4), chọn giá trị lớn nhất để chọn chiều cao giá búa sử dụng. 

Ví dụ 2: Tính chiều cao giá búa khi đóng cọc dưới nước gồm 2 đoạn cùng có chiều 

dài l= 18 m. Các kích thước của phao nổi, của búa và điều kiện tự nhiên như ở ví dụ 1. 

Giải:  

Chiều cao giá búa tính cho đoạn mũi cọc được tính như ví dụ1 với kết quả là cần 

sử dụng giá búa có chiều cao tối thiểu bằng 20 m. 

Chiều cao giá búa tính cho đoạn mũi cọc được tính cho đoạn đầu cọc: theo công 

thức (3) ta tính được Htt = 25.5 m. 

Như vậy trong trường hợp này cần phải sử dụng giá búa có chiều cao tối thiểu là 

25.5 m. 

2. Kết luận 

Việc tính chiều cao giá búa để lựa chọn được thiết bị phù hợp là rất quan trọng khi tổ 

chức thi công một công trình có công tác đóng cọc; việc xác định chiều cao giá cần phải căn 

cứ vào chiều dài đoạn cọc lớn nhất, vào các thông số kỹ thuật của quả búa và thiết bị mang 

giá búa (xe bánh xích hay phao nổi), đặc biệt là phải căn cứ vào điều kiện nơi thi công như sự 

dao động mực nước, cao độ mặt đất nơi đóng cọc.  

Trong công tác đóng cọc các công trình thủy công bằng tàu đóng cọc, có thể lợi dụng 

độ sâu khu nước thi công, sự dao động mực nước để giảm bớt chiều cao giá búa, do đó vừa 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hạ giá thành xây dựng.  
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Ảnh hưởng của lỗ thủng trong sàn nhà dân dụng 
Influence of openings slabs in the floor structure 

 

Nguyễn Tiến Thành 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 thanhnt.ctt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày tính toán sàn có lỗ thủng trong nhà dân dụng khi chúng có chức 

năng làm ống kỹ thuật (ống nước, đường ống cứu hỏa, ống thông hơi, điều hòa không khí). 

Những lỗ thủng lớn có thể dùng cho cầu thang máy, cầu thang bộ trong công trình xây mới và 

cải tạo, nâng cấp. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của lỗ thủng đến nội lực, độ cứng và chuyển vị 

của kết cấu sàn rất cần thiết cho kỹ sư kết cấu và thi công. 

Từ khóa: Lỗ thủng, sàn nhà dân dụng, xây mới, cải tạo, nội lực, chuyển vị. 

Abstract 

The paper presents the analysis of openings in slabs as their functions is technical 

pipe (plumbing, fire mains, vents, air conditioners). Larger openings could be used for stairs 

and elevators shafts for both new and existing structures. The study of the influence of the 

openings in slabs to the internal strength, stiffness and deflection of the floor structure is 

essential for structural engineers and construction.  

Keywords: Openings, civil floors, new construction, renovation, internal forces, 

displacements. 

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay các đô thị lớn có nhu cầu cấp thiết về nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, 

trung tâm thương mại,… nên những năm gần đây hàng loạt các nhà nhiều tầng (đã và đang 

được xây dựng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và một số thành phố 

khác). Các công trình xây dựng được thiết kế theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, cả tiêu chuẩn 

nước ngoài và tiêu chuẩn Việt Nam tùy theo tính chất, qui mô của từng công trình [2]. Bên 

cạnh đó, 1 số công trình cải tạo, nâng cấp cần có sự tính toán đánh giá đúng đắn các hệ kết 

cấu chịu lực đảm bảo thẩm mỹ và an toàn, trong đó kết cấu sàn có ảnh hưởng rất lớn đến các 

kết cấu khác cũng như toàn bộ công trình. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá khả năng chịu lực, 

biến dạng của kết cấu sàn theo phương ngang và phương đứng khi ô sàn có lỗ thủng trong 

lĩnh vực này là rất cần thiết, vừa tiết kiệm được chi phí vừa tiết kiệm được thời gian và công 

sức của các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư. 

Trong bài báo này sẽ trình bày 1 số phương pháp tính toán sàn có lỗ thủng phổ biến 

hiện nay trên thế giới, đồng thời có kiểm chứng bằng 1 bài toán cụ thể để thấy rõ được ảnh 

hưởng của lỗ thủng đến các kết cấu trong công trình cũng như đề xuất các giải pháp khi thiết 

kế hoặc thi công sàn có lỗ thủng trong nhà dân dụng. 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán [1] 

2.1. Ảnh hưởng của lỗ thủng đến nội lực và ứng suất trong các kết cấu 

Như hình 1 rõ ràng là khi xuất hiện 1 lỗ thủng trong sàn thì khả năng phân phối lại nội 

lực có chiều hướng nguy hiểm đã tăng lên. Mô men tăng lên rõ rệt đối với những tấm sàn 

xung quanh lỗ thủng, điều này cũng có thể giải thích thông qua sự giảm độ cứng tổng thể của 

toàn bộ kết cấu sàn. 

Bên cạnh đó, việc suy giảm độ cứng của toàn bộ sàn tầng có ảnh hưởng đến các kết 

cấu xung quanh như cột, dầm, vách cứng gần đó. Những vị trí xung quanh lỗ thủng của sàn bị 

giảm yếu, mất sự liên tục trong kết cấu nên sẽ xuất hiện nhiều ứng suất phụ khác nhau tùy 

thuộc vào kích thước của lỗ thủng. 
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Hình 1. Ảnh hưởng của lỗ thủng tới tấm sàn 

2.2. Phương pháp thiết kế dầm ẩn [3] 

Xét tấm sàn loại dầm có 1 lỗ thủng hình chữ nhật như hình 2, chịu tải trọng phấn bố 

đều là q. Sàn được gia cường thêm cốt thép chịu lực trong phạm vi bm, ngoài ra, cốt thép cũng 

được tăng cường theo phương còn lại (tham khảo mặt cắt A-A và B-B). 

Chiều rộng tăng cường cốt thép bm được tính như sau: 

 

Hình 2. Bản sàn loại dầm có lỗ thủng hình chữ nhật 

𝑏𝑚 ≈ (0,8 −
𝑏

𝐿
) 𝐿  (1) 

Mô men mym được tính: 

𝑚𝑦𝑚 = [0,125 + 0,19𝑎

𝐿
(

2𝑏

𝐿
)

2
]𝑞𝐿2  (2) 

Mô men mxr được tính: 

mxr = 0,125qa (a + 2bm)   (3) 

Phương trình (3) được áp dụng trong trường hợp b/a > 0,5.  

Cốt thép gia cường tính theo công thức (2) và (3) cần được bố trí tập trung ở xung 

quanh các cạnh của lỗ thủng. 

Hai tác giả Stiglat & Wippel (1973) đưa ra công thức tính cho trường hợp bản sàn loại 

dầm ngàm 2 đầu như sau: 
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Hình 3. Bản sàn loại dầm liên kết ngàm 2 đầu 

𝑏𝑚 ≈  0,6 (0,8 −
𝑏

𝐿
) 𝐿   (4) 

bme = 0,18L   (5) 

Mô men nhịp mxm được tính như sau: 

khi b/L > 0,4 

𝑚𝑥𝑚 = [0,042 + 0,19𝑎

𝐿
]𝑞𝐿2   (6) 

hoặc 𝑚𝑦𝑚 = [0,042 + 0,33 𝑏3

𝑏𝑚𝐿3] 𝑞𝐿2        (7) 

khi b/L < 0,4. 

Trong trường hợp b/a > 0,5, mô men ở gối myer được tính như sau: 

𝑚𝑥𝑒𝑟 = − (0,042 + 0,33 𝑏2

𝑏𝑚𝑒𝐿2) (1,5 −
𝑏

𝐿
) 𝑞𝐿2   (8) 

Đối với những giá trị b/a lớn hơn, mô men ở gối myem có thể được lấy như trong 

trường hợp 1 đầu ngàm, 1 đầu liên kết gối tựa trong phạm vi x =  ±a/2 (hình 3). 

Nếu b/a < 0,5 thì cả 2 mô men myer và myem được lấy như sau: 

𝑚𝑦𝑒𝑟 = 𝑚𝑦𝑒𝑚 ≈ −
𝑞𝑏2

2
   (9) 

Khi đó mxr được tính toán như trong công thức (3). 

2.3. Thiết kế gia cường bằng bê tông sợi cacbon [3] 

 
Hình 4. Sơ đồ cường độ  gia cường bằng cốt thép 

Mô men tiết diện Md1 được xác định từ phương trình cân bằng khi lấy M đối với 1 

điểm trên đường trung hòa NL: Md1 = 0.6Fcx + (Fs1+Fs2)(d+x)                    (10) 

Bước tiếp theo là thay thế thép gia cường As2 bằng sợi polyme. Chiều dày lớp polyme 

khoảng 0,1 mm, bởi vậy 1 vài lỗi nhỏ có thể được chấp nhận nếu ta giả định rằng trọng tâm 

của nó nằm trên bề mặt bê tông (df = h) (xem hình 4). 
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Mô men tiết diện Md2 được tính:   

Md2 =  0.6Fc x + Fs1 (d- x)+ Ff (h + x)                       (11) 

Mục đích của việc tính toán lại là giữ cân bằng khả năng chịu lực của tiết diện khi có 

cốt thép gia cường và bê tông cốt sợi, khi đó:   

Md1 = Md2                             (12) 

Thay phương trình (10) và (11) vào (12) ta có:   

Fs2(d-x) = Ff(h-x)                            (13) 

Hình 5. Sơ đồ gia cường bằng BT cốt sợi (CFRP) 

Theo điều kiện phân tích ứng suất và diện tích tiết diện ta có: 

As2σs2(d-x) = Afσf(h-x)       (14) 

Áp dụng định luật Hook: 𝐴𝑓 =
𝐸𝑠𝜀𝑠(𝑑−𝑥)

𝐸𝑓𝜀𝑓(ℎ−𝑥)
𝐴𝑠2               (15) 

Giả thiết giới hạn chảy theo định luật Becnuli và lực dính bám của sợi cacbon trong bê 

tông là hoàn toàn lý tưởng, thì ta có công thức mà Af chỉ phụ thuộc hình dạng và sự khác nhau 

của cốt thép và sợi cacbon: 𝐴𝑓 =
𝐸𝑠(𝑑−𝑥)2

𝐸𝑓(ℎ−𝑥)2 𝐴𝑠2                (16) 

Đặt ω=x/d, ta có: 𝐴𝑓 =
𝐸𝑠(1−𝜔)2

𝐸𝑓(
ℎ

𝑑
−𝜔)2

𝐴𝑠2                (17) 

3. Ví dụ tính toán [1] 

Trong khuôn khổ bài báo chỉ xét tấm sàn hình chữ nhật trong công trình nhà 5 tầng. 

Công trình được xây dựng ở Hải Phòng, chịu các điều kiện tải trọng: hoạt tải, tải trọng gió,… 

theo tiêu chuẩn TCVN2737-95. 

  Nhà 3 nhịp L= 8 m, 6 bước cột B= 6 m. Chiều cao tầng 1 là 4,5 m, chiều cao các tầng 

2 - 5 là 3,3 m. Tiết diện cột tầng 1,2: 40 x 60 cm, tầng 3,4,5 là 30 x 50 cm; Tiết diện dầm 

chính là 30 x 70 cm, dầm phụ là 25 x4 0 cm; Chiều dày sàn là 12 cm. 

Kết quả chuyển vị và ứng suất [4]: 

 

Bảng1. Chuyển vị trong ô sàn (cm) 

 

Sàn nguyên Sàn có lỗ thủng nhỏ Sàncó lỗ thủng lớn 

Tầng 5 0.321 0.397 0.424 

Tầng 4 0.302 0.370 0.391 

Tầng 3 0.254 0.311 0.339 

Tầng 2 0.186 0.224 0.256 

Tầng 1 0.127 0.151 0.189 

 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

268                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        

Bảng 2. Giá trị ứng suất trong các ô sàn 

  

Sàn nguyên Sàn có lỗ thủng nhỏ Sàn có lỗ thủng lớn 

Ứng suất 

chính 

Ứng suất 

tiếp 

Ứng suất 

chính 

Ứng suất 

tiếp 

Ứng suất 

chính 

Ứng suất 

tiếp 

Tầng 

5 

Nhịp 6.721 0.322 6.891 2.716 10.483 -0.103 

Gối -13.287 -0.139 -13.978 1.284 -10.071 -0.971 

Tầng 

4 

Nhịp 23.692 0.214 27.225 2.244 27.324 0.095 

Gối -26.071 -0.239 -22.985 1.020 -23.449 -0.712 

Tầng 

3 

Nhịp 37.588 0.219 39.695 2.214 40.856 0.098 

Gối -39.384 -0.211 -37.983 0.986 -37.583 -0.663 

Tầng 

2 

Nhịp 55.689 0.211 57.051 1.477 58.243 0.121 

Gối -58.533 -0.136 -58.089 0.555 -57.712 -0.487 

Tầng 

1 

Nhịp 69.763 0.223 71.388 1.654 71.860 0.395 

Gối -68.578 -0.315 -67.801 0.416 -68.355 -0.555 

 

Nhận xét kết quả: 

Từ biểu đồ màu ứng suất và bảng kết quả nhận thấy rõ, chuyển vị của toàn sàn tăng 

theo chiều cao tầng ở cả 3 loại sàn. Đồng thời chuyển vị cũng tăng dần khi lỗ thủng được mở 

rộng từ nhỏ đến lớn. 

Ứng suất chính tại nhịp cũng tăng dần theo độ mở rộng của lỗ thủng, trong khi đó ứng 

suất tiếp có sự thay đổi về dấu chứng tỏ có sự thay đổi phương chiều làm việc của kết cấu sàn 

từ kéo chuyển sang nén hoặc ngược lại. Điều này dẫn tới sự phân phối lại nội lực cho toàn bộ 

sàn tầng. 

Dựa trên bảng màu ứng suất, ta cũng nhận thấy những ô sàn ở vị trí tiếp giáp với lỗ 

thủng có sự thay đổi phương chiều làm việc đáng kể, dải ứng suất thay đổi rất lớn từ giá trị 

âm chuyển sang giá trị dương và ngược lại. 
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4. Kết luận, kiến nghị 

4.1. Kết luận 

- Việc nghiên cứu sự làm việc của ô sàn có lỗ thủng cho thấy sự phân bố ứng suất, nội 

lực và chuyển vị trong công trình ảnh hưởng rất lớn đến sự làm việc của các thành phần kết 

cấu chịu lực khác trong công trình như dầm, sàn tầng. 

- Khi tính toán thiết kế nhà thấp tầng hay cao tầng có lỗ thủng, cần chủ động xem xét 

sự biến dạng cũng như phân phối lại các ứng suất chính và ứng suất tiếp của các ô sàn có lỗ 

thủng cũng như toàn bộ sàn tầng để có biện pháp gia cố miệng lỗ thủng bằng cốt thép tăng 

cường hay bổ sung hệ thống dầm gia cường. 

- Trong trường hợp sửa chữa, nâng cấp công trình cần phải cắt ô sàn vì lý do sử dụng 

hoặc yêu cầu công năng thì cần phân tích, tính toán chi tiết các vị trí giảm yếu để đảm bảo 

công trình an toàn khi đưa vào sử dụng lại. Có thể kết hợp với các công nghệ thi công hiện đại 

như căng thép sau hoặc bổ sung miệng lỗ bằng bê tông cốt sợi cacbon. 

4.2. Kiến nghị [1] 

- Trong quá trình thiết kế, cần khống chế chuyển vị, ứng suất ở xung quanh miệng lỗ 

thủng. Việc tăng độ cứng của sàn tầng có thể thực hiện bằng cách thay đổi hệ kết cấu thông 

thường bằng hệ kết cấu hỗn hợp dầm bổ sung, thậm chí tăng thêm cột chống nếu lỗ thủng lớn, 

nhờ đó mà nâng cao độ ổn định tổng thể cho công trình. 
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+ Kết cấu phải có độ dẻo và khả năng phân tán năng lượng lớn (kèm theo việc giảm độ 

cứng ít nhất); 

+ Xem xét sự làm việc tổng thể hệ kết cấu; 

+ Phá hoại uốn phải xảy ra trước phá hoại cắt. 

- Để tạo ra khả năng phân tán năng lượng lớn cốt thép ngang cần phải được tính toán, 

cấu tạo và thi công đúng trong các vùng khớp dẻo của dầm và sàn. Cốt thép ngang có các vai 

trò sau:  

+ Hạn chế sự nở ngang của bê tông nhằm tăng khả năng biến dạng của nó lẫn cường 

độ lực dính kết giữa bê tông và cốt thép dọc; 

+ Giữ cho cốt thép dọc không bị uốn cục bộ; 

+ Bảo đảm khả năng chịu cắt. 

- Sử dụng các loại vật liệu kết cấu mới như kết cấu composit hoặc vật liệu mới có khả 

năng chịu lực tốt ngay cả trong trường hợp có sự thay đổi lớn về phương chiều  làm việc của 

kết cấu. 
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Ứng dụng phân tích đẳng hình học trong bài toán biến dạng phẳng  

của lý thuyết đàn hồi 
Application of isogeometric analysis in plane strain 

 

Phạm Quốc Hoàn 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

hoanpq.ctt@vimaru.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Bài báo này trình bày tổng quan về phương pháp phân tích đẳng hình học và ứng 

dụng của phương pháp này trong tính toán bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi. 

Từ khóa: Phân tích đẳng hình học, Nurb, hàm dạng, B - Spline, biến dạng phẳng, bài toán 

phẳng. 

Abstract 

In this paper, we present an overview of Isogeometric analysis method and its 

application in plane strain of two-dimensional elasticity. 

Keywords: Isogeometric, Nurb, basic function, B - Spline, plane strain, two-dimensional 

elasticity. 

1. Đặt vấn đề 

Phương pháp số hay còn gọi là giải tích số là môn khoa học chuyên nghiên cứu cách 

giải gần đúng, đa phần là các phương trình, các bài toán xấp xỉ hàm số và các bài toán tối ưu. 

Ngày này, các phương pháp tính số đã và đang phát triển rất mạnh mẽ và trở thành công cụ để 

giải toán các bài toán khoa học kỹ thuật như phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp 

phần tử hữu hạn, phương pháp phần tử biên, phương pháp phân tích đẳng hình học,... Trong 

đó phương pháp phân tích đẳng hình học là một phương pháp mới được phát triển với nhiều 

ưu điểm và có khả năng ứng dụng cao trong các bài toán liên quan đến kết cấu. 

2. Tổng quan về IGA và hình học Nurb[2, 3] 

Phương pháp phân tích đẳng hình học “Isogeometric analysis” hay được viết tắt là 

IGA được giáo sư T.Huges và các cộng sự đưa ra vào năm 2005 dựa trên ý tưởng sử dụng các 

hàm mô phỏng trong các phần mềm CAD cho việc chia lưới và chia phần tử tính toán trong 

phương pháp phần tử hữu hạn. Khác với phần tử hữu hạn sau khi xây dựng được mô hình trên 

các phần mềm CAD cần có bước chia lại lưới sau đó chuyển qua quá trình phân tích và tối ưu 

hóa kết cấu, IGA sử dụng luôn mô hình kết cấu từ CAD trong bước phân tích và tối ưu hóa 

kết cấu. IGA sử dụng trực tiếp mô hình từ CAD, thay vì sử dụng đa thức Lagrange cho việc 

xấp xỉ hình học và chuyển vị sẽ sử dụng B - Spline và Nurbs (Non uniform rational B-Spline).  

2.1. Vector nút (knot vector) và hàm cơ sở  

B-Spline là hàm cơ sở dùng để biểu diễn đường cong từ năm 1972 còn Nurbs là dạng 

tổng quát hóa của đường cong B - Spline với khả năng biểu diễn chính xác các đường “conic” 

(đường tròn, đường elip). Nurbs bắt đầu được sử dụng trong thiết kế kỹ thuật từ năm 1972. 

Ban đầu Nurbs chỉ được ưu tiên trong lĩnh vực xe hơi, hàng không, ngày nay Nurbss đã có 

mặt trong tất cả các gói CAD chuẩn. 

Véctơ Knot (hay còn gọi là véctơ nút)  1 2 1, ,..., n p   + +=  là một chuỗi các giá trị 

tham số không giảm, I < i+1, i = 1 ÷ n + p + 1; trong đó i  R là knot (nút) thứ i, i được gọi 

là chỉ số nút, p là bậc của hàm cơ sở còn n là số hàm cơ sở được sử dụng để xây dựng đường 

cong B - Spline. 

Trong trường hợp tổng quát, một đường cong B - Spline sẽ không đi qua hai điểm điều 

khiển đầu và cuối, nó chỉ đi qua nếu điểm knot đầu và cuối có bội là p+1 và một vector knot 

như vậy được gọi là vector knot mở. Hiện nay, thông thường khi thiết kế một đường cong, chỉ 

yêu cầu định rõ điểm đầu và điểm cuối nên vector knot trong các chương trình CAD là mở. 
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Nếu cho một véctơ Knot thì các hàm cơ sở được định nghĩa đệ quy bắt đầu với p = 0: 

1     1
( ),0

0                             

khi i i
Ni

  


  +
=


      (1) 

 Với p > 1  

1
( ) ( ) ( ), , 1 1, 1

1 1

i piN N Ni p i p i p
i p i p i

  
  

   

-- + +
= +- + -

- -+ + + +
   (2) 

2.2. Đường cong và bề mặt B - Spline  

Đường cong B - Spline được xác định bằng tổ hợp tuyến tính của các điểm điều khiển 

và các hàm cơ sở tương ứng 

( ) ( ),
1

n
Ni p i

i

 = 
=

C P      (3) 

Pi: điểm điều khiển (control point) thứ i; 

, ( )i pN  : là hàm cơ sở B - Spline thứ i có bậc là p. 

Bề mặt B - Spline được định dựng bằng tích ten xơ của các hàm cơ sở B - Spline một 

chiều, hai vector Knot và một lưới các điểm điều khiển Pi,j hai chiều n×m: 

, , ,

1

( , ) ( ) ( )   
=

= 
n

i p J p i J

i

S N M P     (4) 

M và N là các hàm cơ sở B - Spline theo phương  và  tương ứng. 

Bề mặt B - Spline còn được định nghĩa như sau: 

( , ) ( , )   = 
nxm

A A

A

S N P      (5) 

NA(,): là hàm dạng liên quan đến nút A. 

2.3. Hình học Nurb  

Hình học Nurbs là sự tổng quát hóa của hình học B - Spline. Tương tự như đường S - 

pline, đường Nurbs bậc p được định nghĩa bởi: 

R = 
=

( ) ( ),
1

n
i p i

i
C P      (6) 
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i: trọng số; 

Ri,p: hàm hữu tỷ một chiều. 

Trọng số là các đại lượng vô hướng lớn hơn không, các trọng số không nhất thiết phải 

bằng nhau, nếu tất cả các trọng số bằng nhau thì Nurbs trở thành B - Spline. 

Còn đối với các mặt Nurbs, hàm cơ sở hữu tỉ hai chiều được biểu diễn như sau: 

N
R

N M

  
 

  

=

 
= =

( )M ( ), , ,,
( , )

,j
( ) ( ), j,q ,

1 1

i p j q i jp q
i n m

i p i j
i j     (7) 

2.4. Các phương pháp làm mịn lưới hình học 

Ta có 3 phương pháp làm mịn lưới sau: 
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- Phương pháp làm mịn lưới h: được thực hiện thông qua kỹ thuật chèn knot mà vẫn 

giữ nguyên bậc của hàm cơ sở. Khi thực hiện theo phương pháp làm mịn h vector knot được 

biến đổi tương ứng.  

Ví dụ chèn thêm 1 nút vào  0,0,0,1,1,1=
 
ta được vecter knot mới  0,0,0,0.51,1,1= , 

khi đó các hàm cơ sở cũng thay đổi tương ứng: 

 
Hình 1. Hàm cơ sở được làm mịn sau khi chèn thêm knot 

 

- Phương pháp làm mịn lưới p: được thực hiện thông qua kỹ thuật tăng bậc của các 

hàm cơ sở dùng trong biểu diễn hình học, cứ mỗi quá trình tăng bậc thì bội của knot được 

tăng lên trong khi không thêm bất kỳ giá trị knot nào. 

 
Hình 2.  Hàm cơ sở được làm mịn sau tăng bậc 

 

- Phương pháp làm mịn lưới k: khác với phương pháp làm mịn h và và p, phương pháp 

làm mịn k là phương pháp mới so với phương pháp phần tử hữu hạn. Phương pháp làm mịn k 

tăng độ mịn của lưới bằng cách vừa tăng bậc của hàm cơ sở vừa chèn thêm nút để đảm bảo 

tính liên tục của hàm cơ sở không giảm. 

3. Giải bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi theo phương pháp phân tích đẳng hình học 

3.1. Dạng yếu và dạng mạnh [4] 

Dạng mạnh của bài toán phẳng được phát biểu như sau: cho g và các điều kiện biên 

“Drichlet” hay còn gọi là điều kiện biên chính hoặc điều kiện biên hình học: u = u  trên biên 

và điều kiện biên “Neumann” hay còn gọi là điều kiện biên tự nhiên hoặc điều kiện biên lực 

trên biên q = q  yêu cầu tìm u sao cho: 

     . 0 + =g       (8) 

D us=         (9) 

Dạng yếu được viết như sau: cho g và các điều kiện biên “Drichlet” hay còn gọi là 

điều kiện biên chính hoặc điều kiện biên hình học: u = u  trên biên và điều kiện biên 
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“Neumann” hay còn gọi là điều kiện biên tự nhiên hoặc điều kiện biên lực trên biên q = q  yêu 

cầu tìm u sao cho với mọi hàm thử (hàm trọng số) u: 

( ) T TTu D ud u qd u gds s t
    = +                   (10) 

 
Hình 3. Phương pháp làm mịn k 

3.2. Phương trình ma trận, ma trận độ cứng và vector lực cục bộ 

Phương trình ma trận trong phương pháp phân tích đẳng hình học và phương pháp 

phần tử hữu hạn cũng có dạng như nhau: 

Kd = F                 (11) 

Trong đó: 

K: ma trận độ cứng; 

d: vector chuyển vị; 

F: vector lực nút; 

Ma trận độ cứng và vector lực cục bộ như sau: 

( ( )) ( )

( ) ( )

e e Tk k B x DB x da bab e

e ef f N x gd N x qda a ae t

 = =   

 = =  +     

          (12,13) 

Trong đó: 

0

0

Na

x

NaBa
y

N Na a

y x
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                (14) 

Để đưa vào lập trình: 

e Tk B DBd
e

=                         (15) 
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1 2 ... 0 0 ... 0

0 0 ... ...

1 2 1 2... ...

N N Nnen

x x x

B

N N N N N Nnen nen

y y y x x x
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             (16) 

e T Tef N gd N gd
e t

= +                         (17) 

Trong đó N là ma trận hàm dạng được định nghĩa cho bài toán hai chiều như sau: 

0... 0 0 01 2

0 0 0 0 ...1 2

N N Nnen
N

NN N nen

 
= 

 
              (18) 

nen: số lượng hàm dạng của mỗi phần tử. 

3.3. Áp dụng phương pháp đẳng hình học trong bài toán ống dày chịu áp lực phân bố 

đều (bài toán Lame) 

Xét ứng suất trong ống dày có đường kính ngoài b và đường kính trong a có mặt trong 

và mặt ngoài chịu áp lực phân bố đều phía trong và bên n goài là Pa và Pb. 

Giá trị ứng suất trong ống được tính toán theo giải tích như sau [1]: 

               (19) 

               (20) 

Ứng dụng tính toán cho đường ống dẫn chất lỏng thành dày chịu áp lực bên trong về 

bên ngoài thành ống cụ thể trong trường hợp đồng ống của dự án khí điện đạm Cà Mau như 

sau: 

Bán kính trong a = 21,11 cm; 

Bán kính ngoài b = 22,86 cm; 

Áp lực bên ngoài thành ống Pb = 50 T/m2 = 500 kN/m2 = 0.5 kN/cm2; 

Áp lực trong thành ống Pa = 14,76 MPa = 1,476 kN/cm2; 

Mô đun đàn hồi E = 20700 kN/cm2, hệ số nở hông là 0,3. 

Đường ống có chiều dài rất lớn so với kích thước của tiết diện nên có thể tính toán 

theo lý thuyết bài toán biến dạng phẳng của lý thuyết đàn hồi, do tính chất đối xứng ta chỉ cần 

tính toán cho ¼ mô hình. Sử dụng IGA với số lượng phần tử theo 2 phương là 2x2. 

 

 
Hình 4. Mô hình hóa  

theo phương pháp IGA 

 
Hình 5.  Mô hình hóa bằng Sap2000 
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Để so sánh với phương pháp phần tử hữu hạn ta tiến hành tính toán cho ¼ mô hình bằng 

phần mềm Sap 2000 số lượng phần tử là 4x2 đồng thời chia lưới ảo 2x2. 

Kết quả tính toán tại bán kính trung bình so sánh với lý thuyết được cho ở bảng 1. 

Kết quả do Sap 2000 sai khác so với lý thuyết khá lớn do số lượng phần tử nhỏ, đây là 

hạn chế của phương pháp phần tử hữu hạn khi tính toán cho trường hợp kết cấu có hình dạng 

bậc cao. 

4. Kết luận 

Phương pháp phân tích đẳng hình học trong các bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi 

cho kết quả tương đối chính xác so với lý thuyết đàn hồi trong khi số lượng phần tử nhỏ hơn 

rất nhiều so với tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn. So với phương pháp phần tử 

hữu hạn do việc sử dụng hàm cơ sở B - Spline và Nurb đặc biệt có hiệu quả khi tính toán cho 

các vật thể có hình dạng bậc cao. 
 

Bảng 1.  Kết quả đo chiều cao sóng 

Góc mở 
LTĐH IGA Sap2000 

xx yy xx yy xx yy 

0 -0.95 11.26 -0.95 11.26 0.14 18.85 

/8 0.83 9.47 0.84 9.48 1.91 14.55 

/4 5.15 5.15 5.16 5.15 8.31 8.31 

3/8 9.47 0.83 9.48 0.83 14.55 1.91 

/2 11.26 -0.95 11.26 -0.95 18.85 0.14 
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Giải pháp xây dựng đập ngầm trên sông Hậu ngăn mặn xâm nhập  

đồng bằng sông Cửu Long 
Solution with underwater sill construction in Hau river to prevent  

the salt intrusion into Cuu Long delta  
 

Phạm Văn Khôi, Đoàn Thị Hồng Ngọc 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,  

khoipv.ctt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày thực trạng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng diễn ra trên hệ 

thống sông ngòi đồng bằng sông Cửu Long, đưa ra các đề xuất chung và chọn giải pháp phù 

hợp với đặc điểm của sông ngòi khu vực. 

Từ khóa: Đập ngầm, xâm nhập mặn, sông Hậu, đồng bằng Sông Cửu Long. 

Abstract 

This paper presents the significant salt-intrusion circumstance in Cuu Long river 

delta, then proposes the general solutions and chooses the solution conformed with Its unique 

characteristic. 

Keywords: Underwater sill, salt intrusion, Hau river, Cuu Long delta.   
 

1. Đặt vấn đề 

Trong thời gian gần đây, diễn biến tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng 

sông Cửu Long ngày càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Trong quý 1 năm 2016, lượng nước 

của dòng sông Mê Công chảy về Đồng bằng sông Cửu Long giảm khoảng 30% so với trung 

bình nhiều năm. Do đó, mực nước đo được tại các con sông chính ở mức thấp và chịu ảnh 

hưởng mạnh của thủy triều. Xâm nhập mặn tại các vùng cửa sông Nam Bộ đến sớm hơn, sâu 

hơn và đạt kỷ lục trong 100 năm qua. Qua số liệu thu thập [1] được thì độ mặn 4 g/l đã xâm 

nhập sâu vào con sông chính là sông Hậu đến 70 km, từ cửa sông Định An đến Thành phố 

Cần Thơ. 

 
Hình 1. Kịch bản xâm nhập mặn khi nước biển dâng 30 cm 
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Theo [1], thống kê độ mặn đo được trên các trạm như sau: 

 
Hình 2. Độ mặn tháng 2 so với cùng kỳ 2015 tại vùng hai sông Vàm Cỏ 

 
Hình 3. Độ mặn tháng 2 so với cùng kỳ 2015 tại vùng cửa sông Cửu Long 

 

Dự báo mặn tổng thể cho toàn vùng: 

 
Hình 4. Hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn tháng 3/2016 
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Trước tình trạng trên, Đảng và Nhà nước đã và đang có những chỉ đạo sát sao nhằm 

khắc phục đến mức thấp nhất hậu quả do xâm nhập mặn, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh 

lương thực quốc gia, an sinh xã hội. 

2. Đề xuất các nhóm giải pháp chung [1] 

Trên cơ sở hiện trạng và dự báo, có 2 nhóm giải pháp được đưa ra để khắc phục tình 

trạng trên: 

Nhóm giải pháp tạm thời: 

+ Các biện pháp quản lý ứng cứu: nạo vét kênh mương, xây dựng đập tạm, bơm lấy 

nước ngọt vào nội đồng,… 

+ Tăng cường công tác dự báo cảnh báo xâm nhập mặn và nguồn nước ngọt, đặc biệt 

là xây dựng mạng quan trắc phục vụ cho dự báo “cập nhật tức thời”. 

Nhóm giải pháp lâu dài: 

+ Công tác nghiên cứu: thay đổi nguồn nước, cơ cấu lịch mùa vụ và các giống cây 

trồng mới,… 

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển: xây dựng các công trình trữ nước ngọt; 

công trình đê, đập, cống,… ngăn mặn. Về lâu dài xây dựng hệ thống công trình kiểm soát lũ 

và ngăn mặn tại các cửa sông của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Vị trí quan trọng của sông Hậu với đồng bằng sông Cửu Long 

Sông Hậu và sông Tiền là 2 nhánh sông chính của sông Mê Công tách ra trước khi vào 

lãnh thổ Việt Nam. So với sông Tiền thì sông Hậu có vai trò quan trọng hơn trong việc đóng 

góp lưu lượng nước phục vụ đời sống và phát triển kinh tế của đồng bằng Sông Cửu Long. 
 

 
  Hình 5. Vị trí tuyến luồng sông Hậu trong quy hoạch chi tiết cảng biển nhóm 6 

 

Tuy nhiên, sông Hậu vẫn mang đặc điểm đặc trưng của các con sông ở Việt Nam nói 

chung, đó là bị bồi lấp ở cửa sông đổ ra biển. Cao độ tự nhiên phía thượng lưu trung bình - 10 

m (HĐ), nhưng ra đến cửa biển Định An chỉ còn khoảng (-5 ÷ -2) m (HĐ) và bị bồi lấp nhanh 

chóng sau khi nạo vét duy tu luồng. 
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Hình 6. Mặt cắt dọc đáy sông Hậu từ Cần Thơ đến cửa Định An 

4. Đề xuất xây dựng đập ngầm ngăn mặn trên sông Hậu 

Trên cơ sở nhóm giải pháp lâu dài và đặc điểm đặc trưng của con sông Hậu, tác giả đề 

xuất xây dựng công trình đập ngầm (underwater sill [2]). Đập ngầm được xây dựng vừa có tác 

dụng ngăn nước mặn xâm nhập vừa tạo điều kiện cho các phương tiện thủy có trọng tải lớn 

hành hải bình thường, đảm bảo phát triển kinh tế của toàn vùng. 

Các giải pháp công trình tối ưu được đưa ra hiện nay không những đáp ứng được công 

năng chính của nó mà còn đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường. Công trình phải không 

tác động lớn đến điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng mà vẫn phát huy tác dụng ứng phó với 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  

Ở những vùng cửa sông gần biển có hiện tượng hình thành “lưỡi nước mặn” (salt 

wedge). Nước mặn có khối lượng riêng (1.030 kg/m3) lớn hơn khối lượng riêng của nước ngọt 

(1.000 kg/m3), kết hợp với lưu lượng dòng chảy ở vùng cửa sông sẽ hình thành hai lớp nước, 

lớp bên trên là nước ngọt nhẹ hơn còn lớp dưới đáy là nước mặn nặng hơn, hình thành hiện 

tượng gọi là “lưỡi nước mặn”. Lưỡi nước mặn thay đổi vị trí tùy thuộc vào lưu lượng dòng 

chảy do thủy triều ở vùng cửa sông chiếm ưu thế (lưỡi nước mặn bị đẩy vào sâu trong sông) 

hay lưu lượng dòng chảy mùa lũ chiếm ưu thế (lưỡi nước mặn bị đẩy ra gần cửa biển). 

 
Hình 7. Lưỡi nước mặn hình thành 

Dựa vào hiện tượng lưỡi nước mặn trên, tác giả đề xuất giải pháp công trình đập ngầm 

nằm chìm dưới đáy sông để ngăn dòng nước mặn dưới đáy tràn vào, thay vì giải pháp các 

công trình “cứng” chặn dòng chảy với quy mô lớn như âu thuyền, cống, đập,… Đập ngầm 

vừa cho phép tàu có trọng tải lớn hành hải trên sông Hậu có độ sâu tự nhiên lớn, vẫn duy trì 

chế độ thủy triều. Kết cấu đập ngầm không phức tạp, vật liệu đơn giản có thể tận dụng được 

tại địa phương, tiết kiệm chi phí xây dựng, thời gian thi công ngắn không ảnh hưởng đến giao 

thông thủy, đặc biệt là không gây tác động lớn đến môi trường sinh thái khu vực xây dựng.  
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Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là phải xác định được vị trí xây dựng đập ngầm (hay vị trí 

lưỡi nước mặn) để đập ngầm phát huy tối đa tác dụng. Điều này phụ thuộc vào hai yếu tố 

chính: thứ nhất là lưu lượng dòng chảy (dòng triều và dòng chảy lũ); thứ hai là đặc điểm của 

nước mặn xâm nhập. Tác giả cũng đề nghị sử dụng mô hình toán kết hợp với mô hình vật lý 

để đưa ra kết quả kiểm chứng.                  

                            

  

Hình 8. Mô tả đập ngầm ngăn mặn 

 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày thực trạng xâm nhập mặn đạt mức kỷ lục trong năm 2016 của 

đồng bằng sông Cửu Long, đưa ra hai nhóm giải pháp tức thời và lâu dài để khắc phục tình 

trạng xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và phát triển kinh tế 

của người dân Miền Tây Nam Bộ. 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình sông ngòi của khu vực, tác giả đã đề xuất giải 

pháp xây dựng một đập ngầm ngăn mặn trên sông Hậu, vừa có tác dụng ngăn mặn, đảm bảo 

giao thông thủy vừa không ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu cụ thể đề xuất trên cần hoàn thiện về mặt số liệu và tính 

toán dựa trên mô hình thực để có thể đưa ra kết quả tường minh. 
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Động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu 
Dynamics of collision between vessel and vessel 

 

Trần Đức Phú 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

phutd.ctt@vimaru.edu.vn 
 

Tóm tắt 

Trong thời gian qua, số vụ tai nạn do va chạm giữa các phương tiện nổi có chiều 

hướng ngày càng gia tăng. Những vụ va chạm này không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn 

đến kinh tế, xã hội mà còn để lại những tác hại xấu cho môi trường. Chính vì thế, việc nghiên 

cứu bài toán va chạm tàu là cần thiết để trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế các 

hậu quả có thể xảy ra do va chạm tàu. Bài báo này nghiên cứu động lực học trong va chạm 

giữa tàu với tàu. 

Từ khóa: Va chạm, tàu, phương tiện nổi, động lực học, an toàn hàng hải. 

Abstract 

Recently, number of ship collision has increased significantly. Such accidents not only 

have serious social and economic consequences but also cause serious damage to the 

environment. Hence, the study of ship collision has become essential and to help prevent ship 

collision. This paper outlines the external dynamics of ship-ship collision.   

Keywords: Ship, vessel, collision, maritime safety. 
 

1. Giới thiệu chung 

Mục đích của bài báo này là giới thiệu quy trình tính toán xung lực và năng lượng va 

chạm bị triệt tiêu do sự phá hủy của kết cấu tàu. Nghiên cứu tập trung vào chuyển động của 

tàu trên mặt phẳng mặt nước. Từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến tính 

toán thiết kế vỏ tàu cũng như đánh giá thiệt hại và xác định nguyên nhân đâm va của tàu trong 

các vụ va chạm. 

Trong nghiên cứu được thực hiện năm 1982 bởi Petersen [1], lực thủy động lực học 

tác động lên vỏ tàu trong quá trình va chạm được tính toán bởi lý thuyết băng. Các tàu trong 

nghiên cứu được đưa ra như một vật thể cứng có biến dạng được diễn ra ở các vị trí tiếp xúc. 

Tương tác của kết cấu tại khu vực tiếp xúc được mô phỏng như các lò xo phi tuyến. 

Nghiên cứu của Zhang [2] đưa ra những lý thuyết xác định các tính chất cơ học của va 

chạm tàu thủy. Dựa trên những kết quả nghiên cứu của Zhang, bài báo này giới thiệu phương 

pháp phân tích xác định năng lượng thất thoát và xung lực va chạm trong va chạm giữa tàu 

với tàu. Trước khi tính toán, tàu được giả định là có chuyển động dâng và lắc lư, và chuyển 

động trượt và bật ngược lại trên mặt nước trong quá trình va chạm. Năng lượng bị triệt tiêu do 

biến dạng của kết cấu được biểu diễn dưới dạng biểu thức dạng đóng. 

2. Va chạm giữa tàu và tàu 

2.1. Chuyển động của tàu đâm 

Các phương trình biểu diễn chuyển động của tàu đâm (A) dựa theo lực va thành phần 

F theo trục   và F  theo trục  được xác định như sau: 

(1 ) sin cosa ax axM m v F F  + = - -
  (1) 

(1 ) cos sina ay ayM m v F F  + = - +
 (2) 

 

 

2R (1 ) sin ( )cos ...

... cos ( )sin

a a a a c c a

c c a

M j F y x x

F y x x





  

 

+ = - - - +

+ + -
 (3) 
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Hình 1. Mô hình va chạm tàu 

Trong đó 
aM  là khối lượng tàu đâm, gia tốc trong va chạm của tàu đâm theo phương X 

và Y và xung quanh trọng tâm được biểu diễn lần lượt là ( , ,ax ay av v  ). Bán kính của khối lượng 

quán tính của tàu xung quanh trọng tâm của tàu đâm là (
ax ,0), tọa độ điểm xảy ra va chạm là (

,c cx y ), hệ số tăng khối lượng do chuyển động dâng và lắc lư lần lượt là 
axm  và aym . Hệ số mô 

men quanh trọng tâm là 
aj . 

2.2. Chuyển động của tàu bị đâm 

Chuyển động của tàu bị đâm được biểu diễn dưới dạng: 

1 1(1 ) sin( ) cos( )b b bM m v F F    + = - - - -
  (4) 

2 2(1 ) cos( ) sin( )b b bM m v F F    + = - - + -
 (5) 

 

 

2R (1 ) ( y )sin ( )cos ...

... ( y )cos ( )sin

b b b b c b c b

c b c b

M j F y x x

F y x x





  

 

+ = - - - - -

- - + -
  (6) 

bM  là khối lượng của tàu bị đâm. Bán kính của khối lượng quán tính của tàu xung 

quanh trọng tâm của tàu bị đâm là ( ,b bx y ). Hệ số tăng khối lượng do chuyển động dâng và lắc 

lư lần lượt là 
1bm , 

2bm . Hệ số mô men quanh trọng tâm là
bj . 

Tàu đâm va 

Gia tốc tại trọng tâm của tàu đâm va: 

sin cos cos sin
,

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
ax ay

a ax a ax a ay a ay

v F F v F F
M m M m M m M m

   

   
= - - = - +

+ + + +
 

2 2

sin ( )cos cos ( )sin

R (1 ) R (1 )

c c a c c a

a

a a a a a a

y x x y x x
F F

M j M j
 

   


- - + -
= - +

+ +
 

Gia tốc tại điểm C của tàu đâm va theo phương  : 

  

2

2 2

2

2

( )sin ( ) cos

sin ( )cos1 1 1
sin cos

1 1 1 R

sin ( )cos cos ( )sin1 1 1
sin cos

1 1 1 R

a ax a c ay a c a

c c a

a ax ay a a

c c a c c a

a ax ay a a

v y v x x

y x xF

M m m j

F y x x y x x

M m m j





    

 
 

   
 

 = - + + - 

  - -  
= - + + 

+ + +  

  - - + -
- - + 

+ + +  





 

Gia tốc tại điểm C của tàu đâm va theo phương  : 

Tàu B 

Tàu A 
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2

2

2 2

2

( )cos ( ) sin

sin ( )cos cos ( )sin1 1 1
sin cos

1 1 1 R

cos ( )sin1 1 1
cos sin

1 1 1 R

a ax a c ay a c a

c c a c c a

a ax ay a a

c c a

a ax ay a a

v y v x x

F y x x y x x

M m m j

F y x x

M m m j





    

   
 

 
 

 = - - + - 

   - - + - 
= - - +  

+ + +    

 + - 
- + + 

+ + + 

 

Tàu bị đâm va 

Gia tốc tại điểm C của tàu bị đâm va theo phương   và  : 

 

 

1 2

2

2 2

2

1 2

1 2

sin( ) cos( ) ( y )sin ( )cos

( y )sin ( )cos1 1 1
sin ( ) cos ( )

1 1 1 R

1 1
sin( )cos( ) sin( )cos( ) sin cos

1 1

b b b b c b c b

c b c b

b b b b b

b b b

v v y x x

F y x x

M m m j

F

M m m





       

 
   

        

= - + - - - - -

 - - - 
= - - + - + 

+ + +  

 
+ - - + - - 

+ + 

  
2

( y )sin ( )cos ( y )cos ( )sin1

1 R

c b c b c b c a

b b

y x x y x x

j



   





- - - - + - 
+ 

+ 

 

 

  

1 2

2

2 2

1 2

( y ) cos ( ) sin

1 1
sin( )cos( ) sin( )cos( )

1 1

( y )sin ( )cos ( y )cos ( )sin1

1 R

1 1
cos ( ) sin ( )

1 1

b bx b c b by b c b

b b b

c b c b c b c b

b b

b b b

v y v x x

F

M m m

y x x y x x

j

F

M m m





    

       

   

   

 = - - - + + - 


= - - - + - -

+ +

- - - - + - 
+ 

+ 

+ - + - +
+ +

 
2

2

( y )cos ( )sin1

1 R

c b c b

b b

y x x

j

  - + - 
 

+  

 

Chuyển động tương đối của tàu đâm va và tàu bị đâm va 

 Gia tốc tương đối của tàu đâm va và tàu bị đâm va tại điểm va chạm C: 

,
a b a b a b a b

a b a b

a b a b a b a b

D D D D K K K K
F F F F

M M M M M M M M

       

        
       

= - = - + - + = - = - + - +       
           

Trong đó: 
2

2 2

2

sin ( )cos1 1 1
sin cos

1 1 1 R

c c a

a

ax ay a a

y x x
D

m m j


 
 

 - - 
= + +

+ + +
  

 
 

2

2 2

2

1 2

( y )sin ( )cos1 1 1
sin ( ) cos ( )

1 1 1 R

c b c b

b

b b b b

y x x
D

m m j


 
   

- - -
= - + - +

+ + +
  

  
1 2

2

1 1
sin( )cos( ) sin( )cos( )

1 1

( y )sin ( )cos ( y )cos ( )sin1

1 R

b

b b

c b c b c b c a

b b

D
m m

y x x y x x

j

        

   

= - - + - -
+ +

- - - - + - 
+ 

+ 

 

  
2

sin ( )cos cos ( )sin1 1 1
sin cos

1 1 1 R

c c a c c a

a

ax ay a a

y x x y x x
K

m m j


   
 

  - - + -
= - + 

+ + +  
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1 2

2

1 1
sin( )cos( ) sin( )cos( )

1 1

( y )sin ( )cos ( y )cos ( )sin1

1 R

b

b b

c b c b c b c b

b b

K
m m

y x x y x x

j

        

   

= - - - + - -
+ +

- - - - + - 
+ 

+ 

  

 
2

2 2

2

1 2

( y )cos ( )sin1 1 1
cos ( ) sin ( )

1 1 1 R

c b c b

b

b b b b

y x x
K

m m j


 
   

- + -
= - + - +

+ + +
 

Có thể viết như sau: 

,D F D F K F K F        = - - = - -
   

Trong đó: 

, , ,
a b a b a b a b

a b a b a b a b

D D D D K K K K
D D K K

M M M M M M M M

       

   = + = + = + = +  

Vận tốc tương đối trước và sau va chạm 

Tại thời điểm đầu của va chạm, t= 0, vận tốc tương đối của tàu đâm va và tàu bị đâm 

va tại điểm C the phương   và  có thể xác định như sau: 

1 2(0) (0) (0) sin cos sin( ) cos( )a b ax ay b bV V V V        = - = + + - - -
   

1 2(0) (0) (0) cos sin cos( ) sin( )a b ax ay b bV V V V        = - = - - - - -
  

Tại thời điểm kết thúc va chạm, t= T, giả định rằng các tàu sẽ xảy ra hiện tượng đàn 

hồi ngược trở lại theo phương  , khi đó: 

( ) ( ) ( ) (0)a bT T T e   = - = -   
Với e  ( 0 1e  ) là hệ số phục hồi. Với va chạm dẻo 0e =  còn với va chạm đàn hồi 

tuyệt đối 1e = . Trong trường hợp hai tàu bị mắc vào nhau sau va chạm, vận tốc tương đối có 

thể biểu diễn như sau: 

( ) 0, ( ) 0T T = =  
2.3. Xác định xung lực va chạm 

Xung lực va chạm theo các phương   và  được xác định theo công thức: 

0 0

0 0

(0)(1 ) (0) (0) (0)(1 )
,

T TK e D D K e
I F dt I F dt

D K D K D K D K

   

   

       

   + - - +
= = = =

- -    (7) 

2.4. Năng lượng giải phóng  

Trong trường hợp sau va chạm, hai tàu bị gắn vào nhau, năng lượng giải phóng được 

biểu diễn dưới dạng: 
max max

2 2

0 0

1 1 1 1
(0) , (0)

12 2
E F d E F d

D D
K K

 

   

 
 

   




= = = =
+

+
    (8) 

Trường hợp sau va chạm, xảy ra hiện tượng trượt: 
max max

2 2 2 2

00 0

0

1 1 1 1
(0) (1 ), ( (0) ( ) )

12 2
E F d e E F d T

D D
K K

 

   

 
 

    




= = - = = -
+

+
    (9) 

3. So sánh với các nghiên cứu trước đây 

Kết quả ứng dụng phương pháp này được so sánh với các kết quả đã được công bố 

trước đó của Petersen (1982) [1] và Hanhirova (1995) [3]. Kết quả nghiên cứu của Petersen 

(1982) được tính toán bởi mô phỏng theo thời gian còn nghiên cứu của Hanhirova dựa theo 

phương pháp phân tích. Trong trường hợp này, ta sử dụng hai tàu giống nhau với các kích 

thước như bảng 1. Với cùng các tham số đưa ra làm cơ sở để so sánh các phương pháp với 
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nhau, kết quả các nghiên cứu được đưa ra trong bảng 2 với d là khoảng cách tới vị trí va chạm 

tới trọng tâm tàu. 

Bảng 1. Kích thước tàu tính toán 

Chiều dài 116,0 m 

Chiều rộng 19,0 m 

Mớn nước 6,9 m 

Lượng chiếm nước 10.340 t 

Bán kính của quán tính tàu 29,0 m 

 

Bảng 2. Kết quả so sánh 

Tham số ([V] = m/s) ( )E MJ  ( )E MJ  

Trường 

hợp 
Va Vb  =  d 

Nghiên 

cứu 

này 

Petersen 

(1982) 

Hanhirova 

(1995) 

Nghiên 

cứu 

này 

Petersen 

(1982) 

Hanhirova 

(1995) 

1 4.5 0 90 0 70.1 69.6 54.4 0 0 0 

2 4.5 4.5 90 0 70.1 64.1 54.4 21.4 24.7 41.5 

3 4.5 4.5 60 0 35.3 29.8 28.3 0.2 5.2 15.8 

4 4.5 4.5 30 0 7.4 71.9 4 0 49.3 7.2 

5 4.5 4.5 120 0 64.9 60.5 41.7 90.4 93.1 115 

6 4.5 4.5 120 L/3 42.9 49.2 74.1 85.4 90.7 102 

7 4.5 4.5 120 L/6 60 64.9 60.6 92.3 91.6 110 

8 4.5 4.5 120 -L/3 30.8 26.3 74.1 68 86.7 102 

13 4.5 0 120 0 50.1 54 40.9 15 9.8 14 

14 4.5 2.25 120 0 57.5 60.3 42.8 45.1 40.7 51.5 

15 4.5 9.5 120 0 81.4 50.7 28.6 245.3 258 347 

4. Ví dụ tính toán 

Giả sử có hai tàu giống nhau có kích thước như bảng 3 đang di chuyển với cùng vận 

tốc V = 4,5 m/s va chạm với nhau với các góc và tại các vị trí khác nhau. Vị trí va chạm dọc 

theo thân tàu bị đâm và năng lượng bị thất thoát được thể hiện trong bảng 4. Giả thiết rằng hệ 

số ma sát 0,6 =o . 

Bảng 3. Kích thước tàu 

Chiều dài 82,5 m 

Chiều rộng 18,8 m 

Mớn nước 7,6 m 

Lượng chiếm nước 4000 t 

 

 

Hình 2. Vị trí va chạm 
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Bảng 4. Năng lượng tổn thất sau va chạm của 2 tàu 

Vị trí 

va 

chạm 

Xc (m) Yc (m) 
Góc  

   

Tổng năng lượng thất thoát (MJ) 

30 = o
 60 = o

 90 = o
 120 = o

 150 = o
 

1 40,00 0,00 90 0,98 5,35 15,87 37,82 67,07 

2 38,50 2,60 45 1,55 6,88 18,10 39,03 69,45 

3 36,60 4,10 37,5 1,63 7,26 19,21 41,16 69,77 

4 34,60 5,60 32,5 1,71 7,67 20,40 43,43 66,92 

5 30,80 7,50 21,7 1,86 8,42 22,51 47,06 50,47 

6 27,00 9,00 14,4 2,01 9,20 24,74 50,17 38,82 

7 23,10 9,40 7,3 2,16 9,98 26,89 48,92 26,82 

8 19,30 9,40 0 2,30 10,78 29,09 42,36 16,02 

9 15,40 9,40 0 2,44 11,61 31,29 46,88 17,14 

10 11,60 9,40 0 2,56 12,39 33,26 50,58 18,02 

11 7,70 9,40 0 2,67 13,07 34,80 53,09 18,64 

12 3,90 9,40 0 2,74 13,53 35,54 53,85 18,88 

13 0,00 9,40 0 2,76 13,70 35,26 52,79 18,74 

14 -3,90 9,40 0 2,64 13,51 33,92 50,10 18,21 

15 -7,70 9,40 0 2,57 12,98 31,79 46,36 17,39 

16 -11,60 9,40 0 2,56 12,17 29,10 41,91 16,32 

17 -15,40 9,40 0 2,43 11,22 26,34 37,41 15,14 

18 -19,30 9,40 0 2,28 10,18 23,62 32,97 13,88 

19 -23,10 9,40 0 2,12 9,19 21,26 29,00 12,66 

20 -27,00 9,40 0 1,95 8,24 19,14 25,38 11,46 

21 -30,80 9,40 0 1,80 7,43 17,38 22,30 10,38 

22 -34,60 9,40 0 1,65 6,72 15,73 19,63 9,38 

23 -38,50 9,40 0 1,51 6,09 14,18 17,28 8,46 

24 -40,00 9,40 0 1,45 5,88 13,62 16,48 8,14 

 

Từ hình vẽ ta thấy năng lượng tổn thất gây ra bởi va chạm giữa 2 tàu khi góc 120o =

là lớn nhất trong hầu hết trường hợp, tiếp theo đó là trường hợp 90o = . Từ việc xác định 

năng lượng tổn thất này có thể thấy được đây là hai trường hợp gây ra thiệt hại lớn nhất đối 

với các tàu liên quan. 

5. Kết luận 

Trong bài báo này, phương pháp phân tích tính toán động lực học trong va chạm giữa 

tàu và tàu đã được đưa ra. Kết quả nghiên cứu cũng được so sánh với các nghiên cứu đã được 

công bố trước đó và cho thấy những kết quả tính toán theo phương pháp này cho kết quả tốt. 
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Hình 3. Tổn thất năng lượng do va chạm giữa 2 tàu 
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Nghiên cứu dao động của dầm chủ cầu treo nhịp lớn 

bằng phần mềm ANSYS 
Study on the vibration of long - span suspension bridges 

by using ANSYS software 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày việc nghiên cứu dao động của dầm chủ cầu treo nhịp lớn bằng phần 

mềm ANSYS. Phần cuối bài báo, mô hình cầu Dakrong được tính toán mô phỏng số. 

Từ khóa: Dao động, cầu treo nhịp lớn, phần mềm ANSYS, cầu Dakrong. 

Abstract 

This paper presents the study on the vibration of long-span bridges by using ANSYS 

software. In addition to this, the Dakrong bridge is analysed and calculated. 

Keywords: Vibration, long-span suspension bridges, ANSYS software, Dakrong 

bridge. 
 

1. Đặt vấn đề 

Phần mềm ANSYS là một chương trình phần tử hữu hạn lớn với nhiều module khác 

nhau, cho phép giải quyết các bài toán phi tuyến và tuyến tính trong các lĩnh vực: cơ học vật 

rắn, thủy khí động lực học, cơ sinh học, điện, nhiệt, từ trường, truyền âm,… 

Với khả năng tính toán mạnh trên nhiều lĩnh vực, tại Việt Nam, phần mềm ANSYS đã 

nhận được sự quan tâm rất lớn của các trường đại học. Ví dụ, tại trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội, trung tâm phát triển và ứng dụng phần mềm công nghiệp (DASI Center) đã tổ chức 

các lớp đào tạo phần mềm ANSYS và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, chủ yếu 

của hai ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật hàng không; tại trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí 

Minh, ANSYS được sử dụng trong việc hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy các lớp 

chuyên ngành sau đại học và bổ túc cho các kỹ sư Cơ kỹ thuật, Cơ khí, Xây dựng, Dầu khí, 

Kỹ thuật giao thông,… Một loạt các sách hướng dẫn về phần mềm ANSYS đã được các tác 

giả trong nước trình bày nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu về phần mềm này như các 

tài liệu [1, 2, 3, 4]. 

Đối với riêng lĩnh vực cầu, nếu nắm vững được phần mềm này (tất nhiên đi kèm với 

việc phải mua bản quyền phần mềm của hãng ANSYS), việc tính toán, mô phỏng ứng xử của 

kết cấu cầu (không chỉ trong lĩnh vực dao động) trên phần mềm sẽ tiết kiệm được rất nhiều 

chi phí so với việc phải làm thí nghiệm trên mô hình thu nhỏ. ANSYS là một phần mềm uy 

tín, thường được dùng để phân tích tính toán thiết kế cầu, song song với một số phần mềm 

khác như: RM, ABAQUS; ví dụ, cầu Trần Thị Lý của Việt Nam được mô phỏng dao động 

bằng phần mềm này. 

Nhằm bước đầu tìm hiểu, nghiên cứu về phần mềm ANSYS, trong nội dung đề tài 

này, tác giả trình bày việc sử dụng phần mềm ANSYS để tính toán, mô phỏng dao động cầu 

treo nhịp lớn. Các nghiên cứu trong bài báo đóng góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu và 

giảng dạy ANSYS tại Bộ môn Kỹ thuật xây dựng Cầu đường nói riêng và Khoa Công trình - 

trường Đại học Hàng Hải Việt Nam nói chung.  

2. Một số vấn đề về tính toán dao động của dầm chủ cầu treo nhịp lớn 

2.1. Dao động tự do 

Đối với dầm chủ cầu treo (dây văng, dây võng) các dạng dao động tự do sau đây 

thường được tính toán mô phỏng số: 
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- Dao động uốn theo phương đứng; 

- Dao động uốn theo phương ngang; 

- Dao động dọc trục của dầm chủ cầu (theo phương xe chạy); 

- Dao động xoắn của dầm chủ cầu. 

Dao động uốn theo phương ngang cầu thường là nhỏ (độ cứng chống uốn theo phương 

ngang của dầm chủ cầu thường rất lớn) nên có thể bỏ qua trong tính toán dao động cầu. Trong 

4 loại dao động này, thông thường, dao động uốn theo phương đứng và dao động xoắn của 

dầm chủ cầu được các kỹ sư cầu đường quan tâm nhất. Việc tính toán trước tần số dao động 

uốn theo phương đứng và tần số dao động xoắn sẽ giúp cho người kỹ sư thiết kế có thể đưa ra 

các biện pháp thay đổi về mặt kết cấu để tránh trường hợp hai tần số này quá gần nhau, dẫn 

đến có thể gây ra hiện tượng cộng hưởng uốn-xoắn kết hợp. 

2.2. Dao động cưỡng bức dưới tác dụng của tải trọng di động 

Khi tính toán dao động dầm chủ cầu treo nhịp lớn, thông thường người ta sẽ sử dụng 

mô hình phẳng và chỉ tính đến dao động uốn theo phương đứng. 

Xe được có thể được mô hình hóa dưới hai dạng [5]: 

- Dạng chất điểm mang khối lượng chuyển động êm đềm; 

- Dạng chất điểm đặt trên các phần tử đàn hồi và cản chuyển động trên dầm, ngoài ra 

xe còn chịu tác dụng của lực Gsin(Ωt+γ) do phần khối lượng không cân bằng của động cơ gây 

ra. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 1. Mô hình xe chuyển động trên cầu [5] 

Một số các bộ thông số của mô hình tải trọng di động được sử dụng trong tính toán 

dao động cầu [5]: 

- Bộ thông số 1: m = 6515 kg, k = 716781.38 N/m, c = 2871.74 Ns/m, G = 1000 N, Ω 

= 100 rad/s, γ = 0 rad; 

- Bộ thông số 2: m = 14400 kg, k = 2430000 N/m, c = 28000 Ns/m, G = 0 N, Ω = 0 

rad/s, γ = 0 rad; 

+ Bộ thông số 3: m = 17600 kg, k = 3500000 N/m, c = 42000 Ns/m, G = 1000 N, Ω = 

100 rad/s, γ = 0 rad. 

2.3. Dao động của dầm chủ cầu treo dưới tác dụng của các lực khí động 

Tùy thuộc vào vùng vận tốc gió, mà đối với mỗi một cầu cụ thể sẽ có các dạng dao 

động trội như trên hình 2. 

Với vận tốc gió nhỏ, dao động trội sẽ là dao động do xoáy khí (vortex shedding). Với 

vận tốc gió trung bình, dao động trội sẽ là dao động do luồng gió rối (buffeting). Với vận tốc 

gió lớn, dao động trội sẽ là dao động uốn xoắn tự kích khí động học (flutter) [6, 7]. 

3. Cầu Dakrong [8] 

Cầu Dakrong trên Quốc lộ 14 thuộc tỉnh Quảng Trị được Bộ Giao thông Vận tải chính 

thức phê duyệt đầu tư bằng quyết định số 895/QĐ-GTVT. 
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Hình 2. Các dạng dao động tương ứng các vùng vận tốc gió 

 

3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của cầu 

Cầu dây văng dài 173.9 m gồm 4 nhịp: 22.5 m + 42.0 m + 86.9 m + 22.5 m. Mặt cầu 

rộng 9 m bao gồm: 

- 2 làn xe rộng 2×3 m; 

- 2 làn người đi bộ rộng 2×1 m; 

- 2×0.5 m gờ lan can. 

Dầm chủ là dầm hàn, kết cấu dầm thép liên hợp với bản BTCT mặt cắt ngang là hai dầm I, 

chiều cao dầm 1024 m; bản bê tông mặt cầu dày 20 cm; lớp phủ mặt cầu dày bình quân 7 cm; 

cách 3 m dùng một dầm ngang I600, riêng tại vị trí neo cáp dây văng dùng I910. 

 

Hình 3. Bố trí chung cầu Dakrong 

 

3.2. Tải trọng thiết kế 

a. Tĩnh tải: 

- Trọng lượng riêng bê tông lấy bằng 25 kN/m3; 

- Trọng lượng riêng thép lấy bằng 78.5 kN/m3; 

- Trọng lượng riêng lớp phủ lấy bằng 23 kN/m3. 

b. Hoạt tải: 

- Đoàn xe H18 (mỗi xe nặng 18 tấn đặt cách nhau 10 m) trong đó có một xe nặng 30 

tấn; 

- Kiểm toán một xe X60; 

- Tải trọng người đi bộ lấy 300 kg/m2. 

3.3. Vật liệu 

a. Bê tông: 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

292                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        

Bảng 1. Bê tông 

Cấu kiện Cường độ chịu nén (Mpa) Modul đàn hồi (Mpa) 

Dầm và tháp chính 35 31799 

Trụ chính cọc khoan nhồi 30 29440 

Các kết cấu phần dưới khác 24 26332 

b. Các thanh cốt thép thường 

- Cốt thép chịu lực của cột tháp: 

+ Giới hạn chảy: fsy = 400 Mpa; 

+ Modul đàn hồi: Es = 3,1×103 Mpa. 

- Các loại thép khác: 

+ Giới hạn chảy: fsy = 300 Mpa; 

+ Modul đàn hồi: Es = 2,04×105 Mpa. 

c. Cáp dây văng và thép dự ứng lực 

Bảng 2. Các đặc trưng 

Loại 
Giới hạn bền 

(Mpa) 
Giới hạn chảy (Mpa) Modul đàn hồi (Mpa) 

Tao cáp ø 15.2 1900 1600 2,0×105 

 

Ứng suất làm việc trong cáp khống chế ở trị số 0.4. 

d. Dầm thép: 

Dùng loại thép hàn có giới hạn chảy fsy = 360 MPa. 

3.4. Số liệu về tháp cầu 

- Khối lượng riêng: μ = 14250 kg/m; 

- Độ cứng chống uốn: EJ = 1720.01*108 Nm2. 

3.5. Số liệu về dây văng 

 

Bảng 3. Số liệu về dây văng 

Số hiệu Modul đàn hồi Diện tích 

1 2×1011 N/m2 0.00378 m2 

2 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

3 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

4 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

5 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

6 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

7 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

8 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

9 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

10 2×1011 N/m2 0.00168 m2 

11 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

12 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

13 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

14 2×1011 N/m2 0.00266 m2 

15 2×1011 N/m2 0.00266 m2 
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3.6. Dạng mặt cắt một số kết cấu chính 

 

Hình 4. Mặt cắt ngang dầm cầu tại vị trí không có dầm dọc phụ 

 

Hình 5. Mặt cắt ngang dầm cầu tại vị trí có dầm dọc phụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Mặt cắt ngang tháp cầu 

4. Một số kết quả mô phỏng số dao động cầu Dakrong bằng phần mềm ANSYS 

Kết quả mô phỏng số dao động cầu Dakrong bằng phần mềm ANSYS được thể hiện ở 

các hình 7, 8 và 9. 

Một số nhận xét: 

- Hai tần số dao động uốn và xoắn thấp nhất (các tần số cơ bản) lần lượt là 0.45204 Hz 

và 0.64958 Hz. Nhìn chung, 2 tần số này là tương đối gần nhau với tỷ số tần số xoắn/tần số 

uốn là 1.437. Thông thường, theo kinh nghiệm, tỷ số này nên lớn hơn 1.5; 

- Dưới tác dụng của tải trọng di động với trị số 144 kN, vận tốc là di chuyển 60 km/h, 

chuyển vị uốn theo phương ngang lớn nhất tại vị trí đỉnh tháp là 2.373 mm, chuyển vị uốn 

theo phương đứng lớn nhất của dầm chủ là 0.32667 mm; 

- Dưới tác dụng của các xoáy khí tại vận tốc gió U = 40 m/s, chuyển vị uốn theo 

phương ngang lớn nhất tại vị trí đỉnh tháp là 2.007 mm, chuyển vị uốn theo phương đứng lớn 

nhất của dầm chủ là 17.438 mm. 

5. Kết luận 

Trong nội dung đề tài đã trình bày về việc sử dụng phần mềm ANSYS đề tính toán 

dao động của một mô hình cầu treo cụ thể, đó là cầu Dakrong ở Quảng Trị. Các vấn đề dao 

động đã nghiên cứu gồm: 

- Dao động tự do của dầm chủ cầu (dao động uốn và dao động xoắn); 
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- Dao động uốn cưỡng bức của dầm chủ cầu dưới tác dụng của tải trọng di động; 

- Dao động của dầm chủ cầu dưới tác dụng của các lực nâng do xoáy khí. 

 

Hình 7. Các mode dao động uốn và dao động xoắn tương ứng các tần số thấp nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8 .Mô phỏng dao động uốn cưỡng bức của cầu Dakrong 

dưới tác dụng của tải trọng di động với trị số 144 kN, vận tốc di chuyển 60 km/h 
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Hình 9. Mô phỏng dao động dầm chủ cầu Dakrong 

dưới tác dụng của các xoáy khí tại vận tốc gió U = 40 m/s 

Các vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo bao gồm: 

- Tính toán, mô phỏng dao động uốn xoắn cưỡng bức của dầm chủ cầu dưới tác dụng 

của đoàn tải trọng di động; 

- Tính toán, mô phỏng dao động uốn xoắn của dầm chủ cầu dưới tác dụng của các lực 

khí động (các lực tự kích, lực do rối của dòng khí). 
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Đánh giá độ bền và khả năng chống ăn mòn của một số hệ màng sơn  

tàu thủy trong bảo vệ kết cấu thép xây dựng 
Assessment of durability and evaluation of the resistance to corrosion of some paint systems 

for ship building for protection of steel structure 
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Tóm tắt 

Trong xây dựng các công trình ở khu vực cửa sông ven biển, bờ biển và hải đảo, vấn 

đề cần được quan tâm hàng đầu là bảo vệ các kết cấu được chế tạo bằng thép khỏi bị ăn mòn 

bởi nước biển hoặc hơi nước biển. Một trong những giải pháp truyền thống là sử dụng sơn 

chống rỉ, loại sử dụng phổ biến cho các kết cấu tàu thủy.  

Bài báo này giới thiệu khái quát kết quả của đề tài nghiên cứu việc sử dụng các hệ sơn 

tàu thủy cho các kết cấu thép xây dựng làm việc trong môi trường ăn mòn: xác định được độ 

bền uốn, độ bám dính, độ cứng, độ bền va đập và khả năng chống ăn mòn trong nước mặn 

theo phương pháp phun mù muối của 4 hệ màng sơn tàu thủy: RP1, Intergard 403, Interbond 

201 và Interprime 198 trên tấm thép nền SS400. Độ bền uốn, độ bám dính, độ bền va đập và 

độ cứng của cả 4 hệ cơ bản như nhau. Kết quả thí nghiệm phun mù dung dịch NaCl 5% cho 

thấy hệ Intergard 403 có khả năng chống ăn mòn tốt nhất. 

Từ khóa: Ăn mòn thép, sơn chống rỉ, chống ăn mòn, phương pháp phun mù muối. 

Abstract  

For construction works in coastal estuaries, coasts and islands, the problem should be 

of primary concern is the protection of the structure which is made of steel from corrosion by 

sea water or sea water vapor. One of traditional solutions is to use primers, the type 

commonly used for ship structures. 

In this paper, an overview of the results of research projects using paint systems for 

ship building steel structure work in corrosive environments was presented: determine 

flexural strength, adhesion, hardness, impact resistance and resistance to corrosion in 

seawater salt spray method of film coating systems for ships 4: RP1, Intergard 403, 201 and 

Interprime 198 Interbond on SS400 steel plate background. Flexural strength, adhesion, 

impact resistance and stiffness of the 4 systems were the same. Experimental results of salt 

spray fog of 5% NaCl solution were pointed out an Intergard 403 system was capable of the 

best corrosion resistance. 

Keywords: Steel corrosion, primer, anti-corrosion, salt spray fog method. 
 

1. Giới thiệu 

Trong xây dựng các công trình ở khu vực cửa sông ven biển, bờ biển và hải đảo, vấn 

đề cần được quan tâm hàng đầu là bảo vệ các kết cấu được chế tạo bằng thép khỏi bị ăn mòn 

bởi nước biển hoặc hơi nước biển. Một trong những giải pháp truyền thống là sử dụng sơn 

chống rỉ - loại sử dụng phổ biến cho các kết cấu tàu thủy. 

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, các hệ sơn chống rỉ tàu thủy rất đa dạng. Các hệ 

sơn này được các nhà sản xuất quảng cáo rầm rộ, tiếp thị đại trà đến tận các công trường xây 

dựng, các nhà máy đóng tàu. Tuy nhiên việc lựa chọn dòng sơn phù hợp với mỗi loại kết cấu 

thép khác nhau cũng rất khó khăn đòi hỏi sự hiểu biết nhất định về từng hệ sơn cũng như tính 

chất của nó. Cho nên việc lựa chọn một hệ sơn phù hợp cả về kinh tế và kỹ thuật thực tế là 

một việc làm không đơn giản. 
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Do đó, cần có một nghiên cứu cụ thể để so sánh về độ bền và khả năng chống ăn mòn 

của một số hệ sơn chống rỉ thông dụng cho các kết cấu thép xây dựng. Tác giả nghiên cứu 

việc sử dụng các hệ sơn tàu thủy cho các kết cấu thép xây dựng làm việc trong môi trường ăn 

mòn, khuyến nghị sử dụng hệ sơn phù hợp nhất về kinh tế-kỹ thuật là công tác cần thiết. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu 

2.1.1. Thép nền 

Các tấm nền được chế tạo bằng thép SS400 (JISG 3101 (1987) - độ bền kéo 400 Mpa) 

có kích thước (76 x 127 x 1) mm. Đây là thép các bon thông thường theo tiêu chuẩn Nhật 

Bản,  

Thành phần hóa học của thép SS400 được nêu trong bảng sau: 

 

Bảng 1. Thành phần hóa học của thép SS400 tính theo % [10] 

Mác thép C Si Mn Ni Cr P S 

SS400 0,11~0,18 0,12~0,17 0,40~0,57 0,03 0,02 0,02 0,03 

 

Tính chất cơ lý của thép SS400 được nêu trong bảng sau: 
 

Bảng 2. Tính chất cơ lý của thép SS400 [10] 

Mác thép Độ bền kéo đứt (N/mm2) Giới hạn chảy (N/mm2) Độ dãn dài tương đối (%) 

SS400 310 210 32 

 

2.1.2. Các hệ sơn 

- Hệ I- Chống rỉ RP1: là hệ sơn gốc caosu-clo hóa, sử dụng phổ biến làm lớp lót chống 

rỉ cho đáy tàu, mạn ướt và mạn khô tàu biển. 

- Hệ II-Chống rỉ Intergard 403: là hệ sơn epoxy hai thành phần màu nhạt, không nhựa. 

Phù hợp với bồn chứa nước dằn (nước mặn) theo MSC215.82 của IMO. 

- Hệ III-Chống rỉ Interbond 201: là hệ sơn epoxy hai thành phần, làm sơn lót/phủ 

chống rỉ cho boong, thiết bị trên boong tàu, hầm hàng. 

- Hệ IV-Chống rỉ Interprime 198: là hệ sơn gốc Alkyd, khô nhanh, thích hợp với mọi 

loại bề mặt, phạm vi ứng dụng rộng. Thường dùng để sơn mạn khô tàu thủy. 

2.2. Phương pháp thí nghiệm 

2.2.1. Chế tạo mẫu thử 

Tấm thép nền SS400 dày 1 mm được đánh rỉ bằng phun cát, rửa sạch bằng nước máy, 

thổi khô bằng khí nén sau đó cắt thành các tấm có kích thước (76x127) mm. Các tấm được 

khoan 1 lỗ treo đường kính 6 mm. 

Các hệ sơn được phun trên các tấm mẫu 2 lượt. Quá trình phun sơn theo đúng các yêu 

cầu kỹ thuật của nhà sản xuất sơn ghi trên vỏ thùng. Mỗi lớp phủ phải đảm bảo đồng đều về 

chiều dày, bề mặt ngoài, không bị co, căng, lõm, rỗ, nhăn, bề mặt bóng không đều, phun quá 

khô hay bị bong tróc,… Chiều dày màng sơn khô, xác định bằng máy đo độ dày đĩa kép PTM 

201 theo tiêu chuẩn ISO 2808 [1]. 

Tấm mẫu thí nghiệm đã sơn được bảo dưỡng 3 tuần trong điều kiện phòng tiêu chuẩn: 

nhiệt độ (23 ± 2) oC, độ ẩm tương đối (50 ± 5) % phù hợp với tiêu chuẩn ISO 554 [2]. Các 

viền cạnh và phía sau tấm mẫu thí nghiệm được sơn dặm và bảo vệ chống sứt, trầy. 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

298                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        

 
Hình 1. Tấm mẫu hệ I 

 
Hình 2. Tấm mẫu hệ II 

 
Hình 3. Tấm mẫu hệ III 

 
Hình 4. Tấm mẫu hệ IV 

2.2.2. Phương pháp thí nghiệm 

a. Thí nghiệm tính chất cơ học của màng sơn theo các tiêu chuẩn sau: 

- Thí nghiệm độ cứng màng sơn theo ISO 15184:2012 Paints and varnishes - 

Determination of film hardness by pencil test [3]; 

- Thí nghiệm độ bền uốn của màng sơn theo TCVN 2099:2007 [4]; 

- Thí nghiệm độ bám dính của màng sơn theo TCVN 2097:1993 [5]; 

- Thí nghiệm độ bền va đập của màng sơn theo TCVN 2100:2007 [6]. 

b. Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của màng sơn theo tiêu chuẩn sau: 

Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của lớp sơn bảo vệ bằng phương pháp thử mù 

muối theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8792:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương 

pháp thử mù muối (Paint and coating for metal protection - Method of test - Salt spray (fog)) 

[7]; 

Toàn bộ quá trình thí nghiệm đều đảm bảo tuân thủ TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết 

cấu thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử [8]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thí nghiệm tính chất cơ học của màng sơn 

3.1.1. Độ cứng của màng sơn 

Kết quả đo độ cứng của màng sơn thể hiện trên bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả đo độ cứng của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I Bút chì 2H 

II Bút chì 2H 

III Bút chì 2H 

IV Bút chì 2H 

 Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ cứng tốt và tương đương nhau. 

3.1.2. Độ bền va đập của màng sơn 

Kết quả đo độ bền va đập của màng sơn thể hiện trên bảng 4. 
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Bảng 4. Kết quả đo độ bền va đập của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I Kg.cm 45 

II Kg.cm 50 

III Kg.cm 50 

IV Kg.cm 48 

Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ bền va đập tốt và gần tương 

đương nhau. Hệ sơn epoxy nhỉnh hơn về độ bền va đập. 

3.1.3. Độ bám dính của màng sơn 

Kết quả đo độ bám dính của màng sơn thể hiện trên bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả đo độ bám dính của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I Điểm 1 

II Điểm 1 

III Điểm 1 

IV Điểm 1 

Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ bám dính rất tốt với thép nền 

SS400. 

3.1.4. Độ bền uốn của màng sơn 

Kết quả đo độ bền uốn của màng sơn thể hiện trên bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả đo độ bền uốn của màng sơn 

Tên hệ mẫu Đơn vị tính Mức chỉ tiêu 

I mm 5 

II mm 5 

III mm 5 

IV mm 5 

Nhận xét: các hệ sơn chống rỉ đã sử dụng đều có độ bền uốn khá tốt khi sơn trên với 

thép nền SS400. 

3.2. Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của màng sơn theo phương pháp mù muối 

 
Hình 5. Hệ I sau 228 giờ thử nghiệm 

 
Hình 6. Hệ II sau 228 giờ thử nghiệm 

 

Hình 7. Hệ III sau 228 giờ thử nghiệm 
 

Hình 8. Hệ IV sau 228 giờ thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm phun mù muối trong buồng thử YSST-270 của hãng Dongguan 

Yuanyao Electronics Technology Co., Ltd, Trung Quốc được mô tả bằng các ảnh chụp chi tiết 

vết cắt X. Do hạn chế về thời gian và thiết bị ở cơ sở sản xuất ngoài trường nên quá trình thử 

nghiệm được thực hiện theo số giờ. 
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Nhận xét: Sau 228 giờ thử nghiệm khả năng chống ăn mòn trong buồng phun mù muối 

ở 35oC; dung dịch muối NaCl 5% và pH = 6.2, hơi muối đã xâm nhập vào toàn bộ vết cắt của 

cả hệ I, II, III và IV; hiện tượng ăn mòn đã xuất hiện ở vết cắt các tấm mẫu này. Tuy nhiên, hệ 

II vẫn chưa bị ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng ăn mòn. Nốt ăn mòn xuất hiện tại lỗ treo do 

bong sơn tại vị trí lỗ có dây treo có tăng rộng hơn. Hiện tượng phồng rộp màng sơn đã xuất 

hiện tại hệ III và IV và nhiều điểm trên vết cắt hệ I.  

Như vậy, căn cứ vào kết quả thí nghiệm chống ăn mòn của các hệ, có thể xếp khả 

năng chống ăn mòn các hệ sơn theo thứ tự sau: Hệ II > Hệ I > Hệ IV > Hệ III. 

Kết quả nghiên cứu của này có điểm khác biệt so với kết quả nghiên cứu của TS. 

Nguyễn Nam Thắng và cộng sự [9]. 

 Kết quả nghiên cứu này cho thấy hiệu quả chống ăn mòn của hệ sơn epoxy intergard 

là tương đồng với kết quả nêu trong [9] tuy nhiên hệ sơn interbond lại yếu hơn hệ caosu-clo 

hóa và hệ alkyd. 

4. Kết luận 

Trong khuôn khổ bài báo nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả: xác định được độ bền 

uốn, độ bám dính, độ cứng, độ bền va đập và khả năng chống ăn mòn trong nước mặn theo 

phương pháp phun mù muối của 4 hệ màng sơn tàu thủy: RP1, Intergard 403, Interbond 201 

và Interprime 198 trên tấm thép nền SS400. Độ bền uốn, độ bám dính, độ bền va đập và độ 

cứng của cả 4 hệ cơ bản như nhau. Kết quả thí nghiệm phun mù dung dịch NaCl 5% cho thấy 

hệ Intergard 403 có khả năng chống ăn mòn tốt nhất. 

 Từ kết quả nghiên cứu này, các doanh nghiệp xây dựng có thể tự tiến hành các phân 

tích kinh tế bổ sung để hoàn chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc đánh giá hiệu quả sử 

dụng 4 hệ sơn chống rỉ này, phục vụ cho việc xây dựng các kết cấu thép ở khu vực có tính 

xâm thực mạnh. 

 Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho 

CB, GV và sinh viên khi học tập các môn học: Hóa kỹ thuật, Môi trường và Bảo vệ môi 

trường, Kết cấu thép, Công trình biển cố định và môn Thiết bị báo hiệu trong chương trình 

đào tạo các ngành thuộc Khoa Công trình hiện nay. 
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Tính toán bền hệ thống dây neo công trình biển bán chìm. 

 Áp dụng cho điều kiện biển Việt Nam 
Calculation of the dynamics mooring systems of semi-submersible oil platform.  

An applicaton to Vietnam’s sea conditions 
 

Nguyễn Hoàng 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

 nguyenhoang.ctt@vimaru.edu.vn  
 

Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu, đánh giá ổn định bền động của hệ dây neo 

giàn bán chìm trong điều kiện biển Việt Nam. Mô hình bền động của hệ neo được tính toán, 

phân tích một cách đầy đủ trong miền thời gian bằng Module ANSYS - AQWA. Kết quả tính 

toán được áp dụng vào thiết kế hệ neo giàn bán chìm nói riêng và công trình biển di động nói 

chung.  

Từ khóa: Bền, dây neo, bán chìm, công trình biển, Việt Nam, ổn định, tựa động… 

Abstract 

In this paper, the authors analyzed the dynamics mooring systems of semi-submersible 

oil platform with Vietnam’s sea condition. Stability of mooring was fully analyzed by Module 

Hydrodynamics Response-ANSYS AQWA on the full time. Result of calculating is used for 

designing semi-submersible.   

Keywords: Quasi-dynamics, total dynamics, mooring systems, semi oil platform, 

Pierson-Moskowitz. 
 

1. Đặt vấn đề 

      Trong quá trình thiết kế công trình biển bán chìm, tính toán ổn định của công trình 

trong các điều kiện biển khác nhau là một bài toán hết sức phức tạp, nhất là đối với các công 

trình làm việc ở vùng nước sâu và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong việc giữ ổn 

định công trình trong thời kỳ làm việc, hệ neo đóng một vai trò rất quan trọng. Dưới tác động 

của tải trọng môi trường: sóng, gió, dòng chảy,… hệ neo bị dao động liên tục, việc dao động 

này kết hợp với việc chuyển vị do lực trôi dạt làm cho hệ neo bị căng, gọi là lực căng thiết kế. 

Khi tỷ số giữa lực đứt tới hạn và lực căng thiết kế lớn hơn hệ số an toàn trong tính bền của 

dây neo, khi đó hệ dây neo đạt ổn định bền.  

 
Hình 1. Cấu tạo chung của công trình biển bán chìm 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

302                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        

2. Phương pháp luận để kiểm tra bền hệ thống neo của công trình nổi [1, 2] 

Phương trình chuyển động của công trình nổi như sau: 

       
.. .. ..

( )aM m U B U K U Fexc+ + + =         (1) 

Trong đó:  

[M]: Ma trận khối lượng (ma trận quán tính); 

[ma]: Ma trận khối lượng nước kèm; 

[B]: Ma trận cản; 

[K]: Ma trận độ cứng của hệ, được xác định từ các đặc trưng thủy tĩnh của vật 

thể, độ cứng phụ thêm của hệ neo và của nước dằn; 

U, U’, U’’: Là các véctơ chuyển động, vận tốc và gia tốc chuyển động của giàn 

bán chìm; 

Fexc: Các lực tác động cưỡng bức đến từ sóng tới và sóng nhiễu xạ. 

Các ma trận khối lượng, ma trận nước kèm, ma trận cản nhớt được tính toán trong 

module ANSYS-AQWA theo sơ đồ khối sau: 

 
Hình 2. Sơ đồ khối mô tả quy trình tính toán của module AQWA- ANSYS 17 

Phản ứng X của kết cấu (RAO) dưới tác dụng của sóng ngẫu nhiên là tổng của tất cả 

các phản ứng thành phần cấu thành ra sóng ngẫu nhiên đó tạo nên: 

  ( )

1

( ) ( , ) t ji t

j X j

j

X t a f e
 

 


- +

=

 
=  

 
            (2) 

( , ) :X jf    Hàm truyền (phức) thứ j của phản ứng Xj của kết cấu. 

Động lực học của dây neo - Phân tích đầy đủ trong miền thời gian 

Phương pháp này được áp dụng cho việc neo giữ ở vùng nước sâu hoặc điều kiện thời 

tiết rất khắc nghiệt. Trong phần nghiên cứu này, tác giả sử dụng module chương trình 

Hydrodynamics Response - ANSYS - AQWA. Bước thời gian tính động là 0,02 giây là cần 

thiết để đạt được một tín hiệu đầu ra tốt của lực căng động của dây neo, thậm chí nó còn cần 

phải giảm thêm nữa đối với trường hợp rất đặc biệt. 
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Hệ số an toàn trong tính bền của dây neo: 

                     Br

D

T
SF SF

T
=                           (3) 

Trong đó: TBr là lực đứt tới hạn của dây được cho trong số liệu đầu vào; [SF] là hệ số 

an toàn nhỏ nhất lấy theo quy phạm [3]. Trong bài toán này [SF]= 1,67. Lực căng thiết kế của 

dây neo theo miền thời gian TD, phải được tính toán thực hiện mô phỏng là 3 giờ (10800 giây) 

đối với mỗi trạng thái biển tính toán.  

2. Áp dụng tính toán 

Trong phần áp dụng tính toán này, tác giả tiến hành nghiên cứu tính toán, và đánh giá 

độ bền cho hệ thống neo công trình biển bán chìm có các thông số như  bảng 1 chịu tải trọng 

sóng ngẫu nhiên, phổ sóng được nghiên cứu là phổ P_M (được đề xuất với vùng biển mở), 

với các thông số sóng ứng với điều kiện bão cực đại 100 năm. Chiều cao sóng: Hs = 5.0 m; Tz 

= 6.55 s; độ sâu nước d = 1890 m tương ứng với chiều sâu ở khu vực Biển Đông Việt Nam 

(đoạn từ đảo Hoàng Sa đến bãi Cỏ Rong - Trường Sa). Sơ đồ bố trí hệ neo là 8 dây, được neo 

quanh công trình như hình minh họa. Chiều dài mỗi dây neo là 2140 m, đường kính dây neo d 

= 0,08 m.    

Bảng 1. Kính thước cơ bản của giàn tính toán 

Chiều dài của giàn (m) 86.92 

Chiều rộng của giàn (m) 86.92 

Chiều cao giàn (m) 32 

Trọng lượng giàn (DWT) 42200 

Hình 3. Sơ đồ bố trí hệ neo công trình biển bán chìm 

a) Hướng song song với mặt biển; b) Phối cảnh không gian công trình - hệ neo 

Hình 4. Mô phỏng 3D công trình trong điều kiện sóng tính toán 
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Hình 5. Phổ sóng P_M 

Hình 6. Đường mặt sóng theo thời gian 

Kết quả tính toán lực căng của dây neo theo thời gian t(s) được thể hiện trong các hình sau: 

Hình 7. Lực căng thiết kế của cáp neo 1 theo miền thời gian (t= 10800 s; Δt= 0,02 s) 

Hình 8. Lực căng thiết kế của cáp neo 2 theo miền thời gian (t= 10800 s; Δt= 0,02 s) 

 

Hệ số an toàn trong tính bền của dây neo cho từng cáp được lập trong bảng sau: 
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Bảng 2. Lực căng thiết kế và hệ số an toàn trong tính bền của dây neo 

Cáp neo TD(N) TBr (N) SF 

1 1129514.38 6514500.00 1.77 

2 1951355.88 6514500.00 2.34 

3 1211495.00 6514500.00 2.38 

4 771398.00 6514500.00 2.45 

5 704930.06 6514500.00 2.24 

6 1723103.50 6514500.00 1.78 

7 1847830.75 6514500.00 2.53 

8 3569328.75 6514500.00 1.83 

3. Kết luận 

Nhìn vào kết quả bảng 1-1 nhận thấy rằng, hầu hết các dây neo đều đạt điều kiện bền 

trong quá trình khai thác trên biển với điều kiện khắc nghiệt. Các hệ số an toàn trong tính bền 

của dây neo đều rất cao so với hệ số an toàn cho phép.  
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Xây dựng các mô hình thi công lắp dựng bến lắp ráp nhanh 
Research on calculating models in construction phases of rapid installation piers 

 

Nguyễn Thị Bạch Dương 

Trường Đại học Giao thông Vận Tải, 

 ntbachduong@utc.edu.vn 

 

Tóm tắt  

Bến lắp ráp nhanh (BLRN) là loại kết cấu bến bệ cọc cao phù hợp cho xây dựng các 

bến cảng biển nước sâu trên nền đất yếu, thời gian thi công rất nhanh chỉ bằng 1/10  1/3 

thời gian thi công các kết cấu bến khác, đáp ứng các yêu cầu thay đổi mực nước lớn, có thể 

cố định, di động hoặc tái sử dụng. Loại kết cấu này còn được ứng dụng nhiều trong xây dựng 

các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng. Ngoài ra Việt Nam có thể làm chủ trong chế tạo. 

Tuy nhiên các tài liệu về nó chưa nhiều, trong đó đặc biệt là việc xây dựng mô hình tính trong 

các giai đoạn thi công lắp dựng. Bài báo nhằm giới thiệu các nghiên cứu của tác giả về vần 

đề này với các điều kiện tại Việt Nam và những vấn đề còn tồn tại. 

Từ khóa: Bến lắp ráp nhanh, mô hình tính bến lắp ráp nhanh, sà lan tự nâng. 

Abstract  

Rapid installation pier (BLRN) has advantages such as: applying for deep-water pier 

in soft soil, installation time is rapid (1/10  1/3 construction time of normal berth 

structures), applying for high changeable water level, being permanent, semi-permanent 

structure or reused structure, etc… This structure is also applied for national defense and 

security works. Otherwise, Vietnam can produce them. However, related documents of BLRN 

is rare, especially the model constructions are in installation stages. The paper introduces the 

author's research on this issue with the conditions in Vietnam and the remain problems.  

Keywords: Rapid installation pier, model of rapid installation pier, self-elevating barge. 
 

1. Giới thiệu chung về bến lắp ráp nhanh  

Trong bối cảnh của thế kỷ 21, thế kỷ của các nước có biển vươn ra biển để khai thác 

bền vững tài nguyên biển và đảm bảo an ninh quốc phòng trên biển, trên không cùng với xu 

hướng toàn cầu hóa thương mại nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội quốc gia, vùng. Cảng biển là cơ 

sở hạ tầng thiết yếu có vai trò đặc biệt quan trọng phải đi trước một bước. Kết cấu bến lắp ráp 

nhanh đáp ứng các yêu cầu như: thi công nhanh chỉ khoảng 1/10  1/3 các loại bến khác (thời 

gian thi công cầu tàu dài 182.88 m, rộng 24.384 m khoảng 1 tháng), có thể di động hoặc cố 

định và tái sử dụng, đa dạng hình dạng mặt bằng, kết cấu nhẹ, rỗng, vững chắc, thích hợp với 

bến nước sâu, trung chuyển cho tàu có mớn nước lớn, thích hợp cho yêu cầu an ninh quốc 

phòng trên biển,… Ngoài ra Việt Nam có thể làm chủ trong chế tạo khi đã có ngành công 

nghiệp đóng tàu đứng hàng 4, 5 trên thế giới. 

BLRN là kết cấu bến bệ cọc cao với bệ cọc là các sà lan thép và nền cọc là các cọc 

ống thép có đường kính lớn. Khác với bến cầu tàu, BLRN sử dụng kích thủy lực trong thi 

công lắp dựng. 

Mỗi phân đoạn bến là một sà lan trên nền cọc, kích thước của sà lan phụ thuộc vào 

chiều dài bến, chiều rộng bến và nền cọc thiết kế. Sà lan được gia công chế tạo sẵn trên bờ 

thường có kích thước 90 x 30 x 4,5 m hoặc 91,44 x 24,384 x 3,9624 m, 45,72 x1 8,288 x 

3,048 m được kéo tới hoặc là phương tiện chuyên chở các bộ phận khác của cầu cảng đến vị 

trí xây dựng. 

Nền cọc bao gồm các cọc ống thép được đóng sâu vào trong đất tạo thành  một hệ 

thống móng sâu để truyền lực từ đài xuống nền đất. Cọc ống thép thường có đường kính D = 

1,2m  1,8 m với bề dày tới 32 mm.  
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Hệ thống kích liên kết sà lan và cọc làm nhiệm vụ giữ, nâng, hoặc hạ sà lan xuống cao 

trình cần thiết trong quá trình thi công hoặc khai thác. 

 
Hình 1. Sơ đồ kết cấu một phân đoạn BLRN 

 

 

Hình 2. BLRN bán cố định Sattahip, Thái Lan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. BLRN cố định Puerto Cabello  
 

Hình 4. BLRN bán cố định tại Cảng Đà Nẵng trước 

năm 1975 

Hình 5. BLRN Labuan, Malaysia  
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Gần đây một loạt các BLRN được xây như: Cảng LRN Chabahar ở Miền Nam Iran dài 

1006 m, Cảng LRN Container Jeddah - Saudi Arabia, Cảng Johor (cầu tàu số IV) ở Malaysia 

cho tàu 60.000 DWT, Cầu cảng Yanbu - Saudi Arabia cho tàu 72.000 DWT, Căn cứ hậu cần 

Labuan - đảo Labuan Malaysia dài 400 m, Căn cứ dầu Merak tại Indonesia, Bến liền bờ Kuala 

Belait ở Brunei, Cầu cảng Sippitang - Sabah lớn nhất Châu Á cho tàu 150.000 DWT (xem 

hình minh họa 2,3,4,5)… 

Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc nghiên cứu xây dựng các mô hình thi công lắp 

dựng là cần thiết trong ứng dụng BLRN tại Việt Nam. Bài báo giới thiệu các nghiên cứu của 

tác giả về vấn đề này và những vấn đề còn tồn tại.  

2. Xây dựng mô hình thi công lắp dựng bến lắp ráp nhanh  

2.1. Trình tự thi công lắp dựng   

a. Trình tự thi công lắp dựng BLRN cố định (sử dụng kích Delong) cơ bản 

Hình 6. Thi công BLRN 

Bước 1: Kéo các sà lan tới vị trí xây dựng, định vị tạm thời các sà lan bằng dây neo. 

Tại vị trí xây dựng, sà lan thử được neo bằng dây neo định vị (có thể chọn sà lan cuối 

cùng trong tiến trình thi công lắp dựng làm sà lan thử). Sự dịch chuyển theo hai phương x, z 

trên mặt biển của sà lan thử dưới tác dụng của điều kiện môi trường tự nhiên vào các thời 

điểm khác nhau trong ngày được tiến hành theo dõi trước khi đóng các cọc có lắp kích. Các 

chuyển dịch khi theo dõi sà lan thử (trong trạng thái neo) được dự tính theo lý thuyết hoặc 

theo kinh nghiệm thi công kết hợp với việc thiết kế sai số nghiêng lệch do công tác đóng cọc 

đưa đến quyết định đóng một hay đồng thời bao nhiêu cọc cùng lúc. Sà lan thử vừa làm nhiệm 

vụ định vị cho sà lan thứ nhất và làm sàn công tác cho cẩu đóng cọc.  

- Neo sà lan thử tại vị trí sát vị trí cầu tàu định đóng; 

- Tiến hành đóng cọc định vị theo hai phương x, z cho sà lan thử; 

- Lắp kích Delong lên các cọc đã đóng.  

Bước 2: Lắp dựng phân đoạn đầu tiên 

- Kéo sà lan của phân đoạn thứ nhất vào vị trí đóng cọc (sà lan 1), neo sà lan 1 tựa vào 

sà lan thử; 

- Đóng các cọc có lắp kích cho sà lan 1. Cẩu đóng cọc đặt trên sà lan thử; 

- Lắp dựng kích cho các cọc của sà lan 1, kích giữ sà lan 1 ở vị trí cố định. Đóng nốt 

các cọc còn lại; 

-  Nâng sà lan 1 cao hơn cao trình thiết kế, tiến hành hàn chi tiết gối đỡ; 

-  Hạ sà lan 1 xuống tới cao trình thiết kế, tháo dỡ kích, cắt đoạn cọc thừa, hàn liên kết 

các bộ phận sà lan vào cọc; 

- Tháo dỡ kích và nhổ cọc ở sà lan thử.  
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Bước 3: Lắp dựng cầu dẫn (nếu có cầu dẫn ở sà lan 1) 

- Lắp dựng các sà lan cầu dẫn theo trình tự như lắp dựng sà lan 1 ở trên; 

- Kéo sà lan tiếp theo vào vị trí lắp dựng. 

Bước 4: Lắp dựng các sà lan tiếp theo 

Lắp dựng cho các sà lan tiếp theo và đến sà lan cuối cùng đều theo trình tự như lắp dựng sà 

lan 1. 

Bước 5: Các công tác cuối cùng và hoàn thiện mặt bằng 

Lưu ý:  

- Cọc đóng tới vị trí thiết kế nhưng có chiều dài thực lớn hơn chiều dài thiết kế để kích 

có thể trượt trên đầu cọc, sau khi hàn cố định, tháo kích rồi tiến hành cắt cọc; 

- Do chiều dài tự do của cọc lớn nên khi đóng cọc phải dùng cọc dẫn; 

- Các bộ phận con trạch, cầu, mố trụ gần bờ khi hoàn tất mới lắp dựng cầu tàu. 

b. Trình tự thi công lắp dựng BLRN bán cố định và tạm 

Trình tự thi công BLRN bán cố định: 

Với BLRN bán cố định, không có thao tác hàn cố định cọc vào sà lan, không có hàn 

chi tiết gối đỡ và cắt cọc. Việc xác định số lượng kích trong phân đoạn BLRN quá trình thi 

công giống như trên, nhưng số lượng cọc dùng trong quá trình khai thác đều lắp kích (số 

lượng cọc, số hàng cọc theo phương ngang bến trong quá trình khai thác trên phân đoạn 

BLRN bán cố định thường ít hơn so với BLRN cố định do việc bố trí thiết bị trên bến). Quá 

trình thi công lắp dựng tương tự như mục 1.2.1. nhưng trong bước 2 sau khi đóng nốt các cọc 

còn lại, các thao tác hàn cố định sà lan với cọc, hàn chi tiết gối đỡ, cắt cọc thay bằng lắp nốt 

các kích cho các cọc còn lại. 

Trình tự thi công BLRN bán cố định làm công trình tạm: 

Các bộ phận sà lan, kích, cọc tạo thành một khối thống nhất trước khi dịch chuyển tới 

vị trí xây dựng. Các cọc đều lắp kích, sử dụng các kích này để đóng cọc. 

c. Tái sử dụng BLRN 

Công trình BLRN cố định (7 bước): 

 Bước 1: Tháo dỡ hoặc dịch chuyển các thiết bị phục vụ quá trình khai thác BLRN 

(cần trục, hàng hoá, v.v…).  

Bước 2: Phá mối hàn mặt. 

Bước 3: Lắp kích Delong, kích giữ sà lan. Phá dỡ các liên kết hàn bên trong thân sà 

lan với cọc và gối đỡ. 

Bước 4: Kích hạ sà lan xuống cao trình mực nước. 

Bước 5: Tháo kích (hoặc không tháo), neo giữa sà lan bằng hệ neo. Cắt cọc và kéo sà 

lan ra khỏi hệ cọc. 

Bước 6: Nhổ các các cọc để sử dụng lại, các cọc sau khi nhổ được chở đến vị trí xây 

dựng mới bằng các sà lan phân đoạn. 

Bước 7: Dịch chuyển sà lan tới vị trí xây dựng mới. 

Công trình BLRN bán cố định (5 bước): 

Bước 1: Tháo dỡ hoặc dịch chuyển các thiết bị phục vụ quá trình khai thác. 

Bước 2: Dùng hệ thống kích Delong hạ sà lan xuống cao trình mực nước. 

Bước 3: Neo giữa sà lan bằng hệ neo. Cắt cọc và kéo sà lan ra khỏi hệ cọc. 

Bước 4: Nhổ các các cọc để sử dụng lại, các cọc sau khi nhổ được chở đến vị trí xây 

dựng mới bằng các sà lan phân đoạn. 

Bước 5: Dịch chuyển sà lan tới vị trí xây dựng mới. 

Công trình BLRN làm công trình tạm phục vụ cho thi công xây dựng, cho các công 

trình an ninh quốc phòng. 
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Kích hạ sà lan xuống mặt nước, sử dụng kích để nhổ cọc. Dịch chuyển sà lan tới vị trí 

mới. 

2.2. Các giai đoạn tính toán thi công BLRN  

Các giai đoạn tính toán thi công BLRN cố định 

Với trình tự lắp ráp nêu trên, quá trình thi công chia thành 8 giai đoạn tính toán khác 

nhau như sau: 

Giai đoạn 1: Sà lan và cọc sau khi được chế tạo trên bờ được vận chuyển tới vị trí xây 

dựng. 

Giai đoạn 2: Neo giữ sà lan. 

Giai đoạn 3: Đóng cọc tại vị trí lắp dựng kích.  

Giai đoạn 4: Kích giữ sà lan cố định và đóng nốt các cọc còn lại. 

Giai đoạn 5: Kích nâng sà lan cao hơn cao trình thiết kế, hàn liên kết sà lan vào cọc, 

hàn chi tiết gối đỡ. 

Giai đoạn 6: Kích hạ sà lan xuống cao trình thiết kế, hàn liên kết sà lan và cọc, tháo 

kích. 

Giai đoạn 7: Hoàn thiện các công việc còn lại. 

Giai đoạn 8: Giai đoạn khai thác. 

Các giai đoạn tính toán thi công BLRN bán cố định, tạm 

Giống như BLRN cố định tuy nhiên không có bước 5, 6. 

Với các giai đoạn thi công và khai thác như trên, các giai đoạn làm việc khác nhau và 

điển hình BLRN dưới quan điểm chịu lực được tập trung nghiên cứu như sau: 

Giai đoạn 4, 5 (khi lắp ráp) là giai đoạn thi công khác biệt so với các bến thông 

thường, bệ cọc chịu các lực nâng, hạ của kích (Delong). 

Giai đoạn 8 (khi khai thác), BLRN chịu ảnh hưởng của tất cả các lực tác dụng trong 

suốt vòng đời của công trình. 

Trong phạm vi của bài báo này trình bày nghiên cứu xây dựng mô hình trong giai 

đoạn 4, 5. 

2.3. Xây dựng các mô hình  

Giả thiết 

- Các lỗ khoét trên sà lan tại vị trí đóng cọc (đường kính 2 m) bố trí các đoạn trụ 

đường kính 2 m, bề dày 32 mm để đảm bảo tính liên tục và độ cứng cho sà lan. 

- Khi đóng cọc lắp dựng kích, sà lan được cố định bởi các dây neo và tựa vào sà lan 

thử, coi sà lan không va vào cọc. 

- Khi sà lan được nâng hạ, chỉ có thiết bị kích Delong không có thiết bị thi công khác 

và người đi lại trên mặt boong. 

Xây dựng các mô hình BLRN (Giai đoạn 4, 5) 

Sà lan khi lắp ráp với cọc bằng kích, sà lan chỉ được dịch chuyển theo một phương cố 

định. Các kích này tì lên cọc khi nâng, hạ, giữ sà lan tác động vào cọc và sà lan. Trong thi 

công lắp dựng BLRN gồm hai mô hình tính: 

Mô hình tính sà lan là một hệ khung không gian liên hợp với các phần tử dầm, tấm, vỏ 

chịu ảnh hưởng của hệ kích tác động (mô hình sà lan - kích): 

- Các cấu kiện xà ngang boong khoẻ, xà ngang boong, xà dọc boong, sống dọc boong, 

xà ngang boong khoẻ, xà ngang boong, xà dọc boong, sống dọc boong, sống chính đáy, sống 

phụ, đà ngang đáy, dầm dọc đáy, sườn thường, sườn khoẻ, sống mạn, sống đứng, sống nằm, 

nẹp, cột chống,… được mô hình hoá thành phần tử dầm.  

- Tôn boong, tôn đáy, tôn mạn, tôn vách ngăn được mô hình hoá thành phần tử tấm 

(plate) diện cho tôn bao. 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       311 

- Các phần tử của trụ có đường kính 2m tại vị trí đóng cọc được mô hình hoá thành 

phần tử vỏ (shell) hoặc phần tử tấm cho kết quả sát với thực tế. Liên kết giữa trụ với sà lan là 

liên kết cứng (hình 7). 

- Liên kết sà lan với kích (hình 8):  

+ Khi hệ thống kích làm việc đồng thời tại các vị trí liên kết thay bằng gối cố định theo 

các phương x, y, z để kiểm tra nội lực và năng lực hoạt động của kích;  

+ Khi hệ thống kích làm việc không đồng thời tại các vị trí liên kết thay thế bằng 

chuyển vị cưỡng bức khi sà lan được nâng hoặc hạ theo phương z, hai phương còn lại được cố 

định (chuyển vị bằng 0). 

Giả sử số lượng kích dùng trong thi công lắp dựng một sà lan là 4 kích, sơ đồ bố trí 

kích trên hình 9. 

 

Hình 7. Mô hình tính sà lan trong thi công 

 

Hình 8. Mô hình tính sà lan - kích 

 

Hình 9. Sơ đồ vị trí các kích Delong trên sà lan 

Các mô hình được xây dựng theo giả thiết trên phản ánh rõ nét và gần với kết cấu làm 

việc thực. Mô hình tính sà lan theo cách này dễ dàng và thuận lợi khi tiến hành phân tích 

trạng thái ứng suất, biến dạng trong các trường hợp sà lan được nâng, hạ hoặc giữ để tìm ra 

được giới hạn sự làm việc không đồng bộ giữa các kích.  

Mô hình tính biến dạng thân cọc chịu áp lực ngang do kích và các tải trọng môi 

trường như sóng, gió tác động khi kích nâng, hạ hoặc giữ sà lan (mô hình cọc - kích). 

 

Hình 10. Mô hình tính biến dạng thân cọc 

Trong phân tích mô hình này để tìm biến dạng của cọc do lực tác dụng của kích, kiểm 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

312                                        HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                        

toán độ dày thành cọc nếu quan niệm cọc là dầm ống trên nền đàn hồi thì sẽ không đạt mục 

đích yêu cầu hoặc không chính xác, do đó lựa chọn mô hình là kết cấu trụ trên nền đàn hồi 

(cọc được chia thành các phần tử vỏ). 

- Mô hình tính của cọc chịu ảnh hưởng của lực kích, sóng, gió là kết cấu trụ (hình 10), 

trong đó cọc được chia nhỏ cấu tạo bởi các phần tử vỏ (shell). 

- Điều kiện biên thay thế cho liên kết giữa trụ và đất là các liên kết đàn hồi. 

Độ cứng của lò xo của phần tử shell hoặc tấm phụ thuộc vào diện tích các phần tử 

trong vùng ảnh hưởng của nó (hình 11): 

+ Diện tích vùng ảnh hưởng tại nút 1: 1/4 diện tích hình chữ nhật abcd ; 

+ Diện tích vùng ảnh hưởng tại nút 2 gồm: ¼ diện tích hình chữ nhật abcd  ¼ diện 

tích hình chữ nhật bcfe ; 

+ Diện tích vùng ảnh hưởng tại nút 3 gồm: ¼ diện tích hình chữ nhật abcd ,¼ diện 

tích hình chữ nhật bcfe ,¼ diện tích hình chữ nhật efih  ¼ diện tích hình chữ nhật dehg ; 

+ Hệ số đàn hồi theo phương ngang. 

     kHt = khFti (T/m)              (1) 

 
Hình 11. Vùng diện tích ảnh hưởng của nút  

 Fti là diện tích vùng ảnh hưởng 

nút thứ i. 

+ Tại mũi cọc hệ số đàn hồi theo 

phương đứng (mũi cọc được chia 

thành n phần tử) tại mỗi phần tử: 

v
vt

k
k

n
=  (T/m)         (2) 

kh và kv là hệ số nền phương 

ngang và đứng. 

 

2.4. Một số kết quả tính của mô hình  

Biểu diễn kết quả mô hình cọc - kích qua SAP 2000 (giai đoạn 4) 

 - Hiển thị nội lực: lực dọc, lực cắt, mô men (hình 12 a,b,c); 

 - Hiển thị ứng suất: ứng suất tổng và ứng suất theo các phương (hình 13). 
 

 
Hình 12a. Kết quả 

lực cắt 

 
Hình 12b. Kết quả  

mô men 

 
Hình 12c. Kết quả  

lực dọc 

Hình 13. Kết quả  

ứng suất 

Biểu diễn kết quả mô hình sà lan - kích qua Midas (giai đoạn 4, 5) 

 

Hình 14. Kết quả phản lực gối 

 

Hình 15. Kết quả ứng suất  
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3. Ví dụ áp dụng 

3.1. Số liệu đầu vào 

Sà lan: 

 - Sà lan mẫu được thiết kế cho phân đoạn bến cho tàu 50.000 DWT - 150.000 DWT; 

- Các thông số chủ yếu và chỉ số phân cấp: Sà lan thiết kế thuộc vùng hoạt động cấp 

III, chạy tuyến ven biển Việt Nam: Lmax = 90 m, Ltk = 90 m, Bmax = 24 m, chiều cao mạn Hm = 

4,0 m, chiều chìm d = 3,0 m; 

- Vật liệu: Thép CT5 có   30000 T/m2, vật liệu hàn được chọn c > 36087 T/m2; 

- Bước cọc dọc a = 10 m; ngang a = 9 m; 

- Sà lan được thiết kế gồm 3 vách dọc, 9 vách ngang: kết cấu mạn dọc, ngang, vách 

ngăn dọc, ngang; kết cấu boong, mặt cắt qua vị trí sống phụ; kết cấu boong, kết cấu đáy. 

Kích:  

Dựa vào trọng lượng bản thân sà lan P = 2564 T, số lượng kích 4, sơ đồ bố trí kích 

(hình 2.14), sử dụng loại kích Delong đôi của Pháp. Loại kích này dùng cho cọc có D = 1,8 m, 

bề dày 32 mm, khả năng nâng lớn nhất của kích 970T (thông thường thì kích nâng 780 - 870 

T), khả năng giữ 907 T, nâng khi áp suất khí nén được cung cấp là 246 T/m2, tốc độ nâng 

hoặc hạ 4,572 m/h (15 feet/h). Do đó, tại mỗi vị trí liên kết thanh giằng lực nâng, hạ tác động 

lên sà lan lớn nhất là 121,3 T, khả năng giữ 113,4 T. 

3.2. Mô hình hóa trong quá trình thi công 

Mô hình hoá kết cấu cọc - kích 

 Mô hình kết cấu cho cọc có chiều dài 64 m, đường kính 1,8 m, dày 0,032 m với phần 

cọc tính từ đầu cọc tới đài 12 m, phần cọc tính từ đài tới đất 23 m, phần cọc được đóng vào 

đất 29 m (địa chất các lớp đất theo bảng 1).  

Lựa chọn chiều dài tự do của cọc căn cứ vào chiều sâu trước bến, chiều cao kích và 

chiều cao cho kích thao tác. 

Các bước tiến hành mô hình hoá cọc - kích được tiến hành như mục 2: 

- Mô hình tính của cọc - kích là trụ trong đó cọc được chia thành các phần tử vỏ (shell) 

có kích thước dài 1m, rộng (x0.92/12) m (càng chia nhỏ, kết quả càng chính xác), dày 0,032 

m, số lượng phần tử shell 768. 

- Mô hình tải trọng gồm có 12 m tính từ đỉnh trụ xuống chịu áp lực gió, áp lực do kích 

tác dụng, 23m tiếp theo chịu áp lực do sóng tác động: 

+ Giá trị áp lực gió tính toán vùng hải đảo W0 = 241 daN/m2. 

+ Chiều cao sóng lớn nhất H = 3m, chiều dài sóng L = 74 m. 

- Điều kiện biên thay thế cho liên kết giữa trụ và đất (29 m) là các liên kết đàn hồi bao 

gồm: 

+ Hệ số đàn hồi theo phương ngang: Khx = 1.kh.(1,8/12) (T/m) 
 

Bảng 1. Số liệu địa chất và hệ số đàn hồi 

Lớp đất 
Chiều dài 

(m) 
N Diện tích ảnh hưởng (m2) kh (kN/m3) Khx (T/m) Khy (T/m) 

Lớp 1 15 3 0,471 4500 1222 1222 

Lớp 2 9 8 0,471 12000 3258,3 3258,3 

Lớp 3 5 48 0,471 72000 8797 8797 
 

+ Hệ số đàn hồi theo phương đứng tại mũi cọc: 

K‘
v = Kv/12 = 10808 (T/m); 

Ks = 0.3Kv = 3242,3 (T/m). 

- Các trường hợp tính toán (bảng 2):  
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+ Các trường hợp kích nâng sà lan cao hơn cao trình thiết kế (tương tự như khi hạ), 

chiều cao nâng tối đa 6m do lựa chọn chiều dài cọc cho kích làm việc. 

+ Kích giữ sà lan tại cao trình thiết kế. 
Bảng 2. Các trường hợp kích nâng - hạ - giữ 

Trường hợp Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 

Vị trí kích thứ 1 tính 

từ trên xuống 

Tại chiều cao cọc 

61m tính từ dưới lên 

Tại chiều cao cọc 

49m tính từ dưới lên  

Tại chiều cao cọc 

64m tính từ dưới lên  

Mô hình hóa kết cấu sà lan - kích 

Mô hình tính với trụ đường kính 2 m được mô phỏng là các phần tử tấm với 19.281 

phần tử (trong đó có 12.349 phần tử thanh dầm, 6.932 phần tử tấm), điều kiện biên là các gối 

treo tại 32 vị trí thanh giằng, chịu ảnh hưởng của các chuyển vị cưỡng bức. 

 
Bảng 3. Các trường hợp tính toán khi hệ kích làm việc không hoặc có đồng bộ 

TH 

 

Chuyển vị cưỡng bức 

phương X (m) 
Chuyển vị cưỡng bức 

phương Y (m) 
Chuyển vị cưỡng bức 

phương Z (m) 

Kích  

1 

Kích 

2 

Kích 

3 

Kích 

4 

Kích 

1 

Kích 

2 

Kích 

3 

Kích 

4 

Kích 

1 

Kích 

2 

Kích 

3 

Kích 

4 

TH1 0 0  0 0 0  0 0 0  0 

TH2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,02 0,02 0 

TH3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0,03 0,04 

TH5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,04 0,05 0,03 

Việc phân tích tiến hành cho 5 trường hợp bất lợi khi 4 kích hoạt động không cùng tốc 

độ nâng trong thời gian nhỏ hơn hay bằng 40 giây (bảng 3). 

3.3. Kết quả tính toán 

Mô hình cọc -  kích 

- Ứng suất của kết cấu trong các trường hợp 1  3 đều nhỏ hơn ứng suất chảy cho 

phép của vật liệu kết cấu (bảng 4). 
 

Bảng 4. Kết quả ứng suất trong các trường hợp kích nâng, hạ, giữ bằng T/m2 

Trường hợp 1 2 3 

min 4.798 4.851 8.112 

max 4.878 4.929 8.505 

[] 35.180 35.180 35.180 

Mô hình sà lan - kích 

- Kiểm tra khả năng chịu lực  kết cấu (bảng 5). 
 

Bảng 5. Bảng giá trị ứng suất tổng trong các trường hợp bằng T/m2 

Trường hợp 1 2 3 4 5 

min  21.386 34.606 15.080 17.568 23.417 

max  25.475 34.243 15.140 17.737 24.068 

[]  35.180 35.180 35.180 35.180 35.180 

 

- Ứng suất của kết cấu trong các trường hợp tổ hợp tải trọng 1 5 đều nhỏ hơn ứng 

suất chảy cho phép của vật liệu kết cấu. 

- Độ võng lớn nhất trong các trường hợp 2,3,4,5 đều thoả mãn độ võng cho phép. 
 

Bảng 6. Bảng giá trị độ võng trong các trường hợp 

Trường hợp 1 2 3 4 5 

f (cm) 17,01 6,02 2,45 7,45 7,56 

[f] (cm) 12 12 12 12 12 
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- Kiểm tra lực nâng hạ của kích Delong: 

+ Phản lực Fz trong trường hợp 3 nhỏ hơn giá trị cho phép của kích Delong, các 

trường hợp 1,2,4,5 còn lại lực nâng hoặc hạ vượt quá giá trị cho phép của kích (bảng 7). 
 

Bảng 7. Bảng giá trị phản lực Fz trong các TH 

Phản lực theo phương Z 
Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 3 

Trường 

hợp 4 

Trường 

hợp 5 

Vị trí kích 4 3 2 4 2 

Vị trí nút 1781  1811 689 1817 683 

Fz (T) 334 782 106 253 442 

Lực nâng, hạ cho phép (T) 121 121 121 121 121 

Lực giữ cho phép (T) 113 113 113 113 113 

 

4. Kết luận  

 - Bài báo đã phân tích các giai đoạn thi công BLRN, trong đó xác định và xây dựng 

hai loại mô hình tính điển hình:  

+ Mô hình tính cọc - kích: đề xuất áp dụng lý thuyết tấm (hoặc vỏ) trên nền đàn hồi, 

cách xác định hệ số đàn hồi cho phần tử tấm (hoặc vỏ) thuộc bộ phận cọc; 

+ Mô hình tính sà lan - kích với các chuyển vị cưỡng bức tại các vị trí liên kết giữa sà 

lan với kích đã giải quyết bài toán thi công khi hệ kích làm việc không đều. 

- Tác giả đề xuất các bài toán phân tích kết cấu BLRN trong giai đoạn thi công từ đó 

xác định được công suất của kích, vị trí đặt các kích, thời gian điều chỉnh các kích hoạt động 

đồng bộ đảm bảo an toàn cho thi công lắp dựng BLRN.  

- Từ đó tác giả đã lựa chọn phần mềm ứng dụng nhằm xây dựng các mô hình BLRN 

trong giai đoạn thi công lắp dựng và giải quyết bài toán kiểm toán ứng suất và biến dạng thân 

cọc do lực kích. 

- Trong ví dụ tính toán cụ thể sà lan mẫu sử dụng 4 kích Delong đôi lắp đặt tại các vị 

trí xác định như hình 9, kết cấu đảm bảo an toàn và khả năng chịu lực  trong quá trình lắp 

dựng. Ngoài ra các kích làm việc không lệch nhau quá 0,05 m (thời gian điều chỉnh các kích 

hoạt động đồng bộ không quá 40 giây). 

- Tuy nhiên bài báo chưa giải quyết triệt để chuyển vị của sà lan khi được neo giữ bởi 

dây neo (giai đoạn 2). Phần này sẽ được nghiên cứu và trình bày trong các bài báo tiếp theo 

của tác giả. 
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Nghiên cứu tính toán cửa thép phẳng âu tàu 
Calculation of flat steel gate of the navigation lock 

 

Nguyễn Thị Diễm Chi 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

chintd@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu tính toán biến dạng cửa thép phẳng kéo lên của 

âu tàu theo phương pháp mô hình số. Maple là phần mềm phổ biến cung cấp các công cụ 

phục vụ cho việc tính toán số và vẽ đồ thị các phương trình. Dựa vào phần mềm Maple, tác 

giả đưa ra ví dụ tính toán cu ̣thể cho cửa thép phẳng kích thước 8x8 m với hệ thống 3 dầm 

ngang và 2 dầm dọc. 

Từ khóa: Biến dạng, âu tàu, phần mềm Maple. 

Abstract  

In this paper, the author has studied and calculated deformation of flat steel gate pull-

up of the navigation lock by the method of a numerical model. Maple is a popular software, 

that is provided tools for calculating and graphing of equations. Based on Maple software, 

the author gives an example of specific calculations for flat steel gate-size: 8x8 m, with a 

system of three horizontal beams and two vertical beams. 

Keywords: Deformation, navigation lock, Maple software. 

1. Đặt vấn đề 

Cửa thép âu tàu thường là tấm thép phẳng, bên ngoài phủ lớp vỏ chống thấm. Trong 

trường hợp đơn giản, cửa thép bao gồm hệ thống dầm ngang chính và dầm dọc phụ. 

Theo tính chất độ lớn áp lực thủy tĩnh, chiều dày bản mặt tăng dần từ trên xuống dưới. 

Nhưng để tiện chế tạo, cần định khoảng cách giữa các dầm ngang hợp lý để chiều dày bản 

mặt như nhau trên suốt chiều cao cửa. Bố trí dầm ngang chính dọc theo cửa âu từ trên xuống 

dưới sao cho các dầm đều chịu lực như nhau. Vị trí bố trí dầm ngang chính được xác định 

theo phương pháp đồ giải, dùng công thức (1) hoặc bảng tra [1]. 

 yk =      (1) 

Trong đó: 

  k: số thứ tự của dầm tính từ trên xuống; 

  n: số dầm cần bố trí. 

Khoảng cách giữa các dầm ai được xác định theo tính toán thủy lực dựa trên nguyên 

tắc các dầm cùng chịu lực như nhau với yêu cầu: 0.8 2,8im a m  . 

Như vậy với chiều cao của âu phẳng kéo lên ≤ 3 m thì khoảng cách các dầm ngang bố 

trí đều nhau. 

Trong tính toán, coi dầm ngang chính làm việc như một vòm nhiều khớp, vừa chịu uốn 

vừa chịu nén lệch tâm, dầm dọc phụ như một dầm đơn giản, từ giá trị mô men uốn lớn nhất, 

xác định tiết diện dầm F. Trường hợp dầm dọc phụ gối lên các dầm ngang chính, thì coi nó 

như một dầm liên tục để tính toán.  

Trụ biên (trụ cửa) dùng để nối đầu dầm chính, dầm đỉnh và dầm đáy. Trụ biên chịu áp 

lực do dầm chính truyền tới, trọng lượng cửa  và lực nén do dằng chéo truyền tới. Qua gối đỡ, 

gối tựa, trụ biên truyền áp lực ngang vào tường và truyền áp lực thẳng đứng vào ổ trục đáy, vì 

vậy, trụ biên ít chịu lực. Trong thực tế, tiết diện trụ biên theo yêu cầu cấu tạo lớn hơn so với 

tiết diện tính toán theo yêu cầu chịu lực. 

Sơ đồ cửa phẳng kéo lên hai trụ thể hiện trên hình 1. 

( ) 2

3
13 2 3 2h

n
k kc / /

- -
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Hình 1. Sơ đồ cấu tạo cửa thép phẳng kéo lên 

1 - Giá đỡ cửa; 2 - Dầm ngang; 3 - Trụ cửa; 4 - Lực nâng;  

5 - Thanh đỡ phụ trợ; 6 - Dầm dọc; 7 - Bulông; 8 - Dầm xiên;  

9 - Tấm đệm đáy; 10 - Tấm thép phẳng; 11 - Tấm đệm dọc chiều cao cửa. 

2. Phương pháp tính toán [3] 

Xem cửa phẳng là một tấm thép hình chữ nhật được gia cố bởi hệ thống dầm ngang 

chính và dầm dọc phụ, chịu áp lực thủy tĩnh P.  

Giả sử độ cứng uốn của hệ thống giá đỡ cửa là không thay đổi. 

Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình 2. 

Dầm ngang chính song song với trục Ox và lần lượt cách trục Ox một khoảng x = xi 

với i = 1,2,3,... Dầm dọc phụ song song với trục Oy và lần lượt cách trục Oy một khoảng y = 

xj với j = 1,2,3,... 

Khi đó, độ võng (x,y) xác định theo công thức: 

  
4 4

4

1 24 4
1 1

w w
w ( ) ( )

y x
K K

i i j i

i j

q
y y x x

D x y
   

= =

 
 = - - - -

 
     (2) 

Với hệ số độ cứng: 

  

      , i = 1,2,...,kx 

 

, j = 1,2,...,kx 

    E1iJ1i, E1iJ1i: độ cứng uốn của dầm dọc theo phương x và y;  

D: Độ cứng của tấm thép. 

Điều kiện biên: 

 

 

 

Phương trình (2) là phương trình vi phân tuyến 

tính, khai triển phương trình (2) theo chuỗi Fourier của các hàm sin, ta được: 

              (3) 
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             và                               

 

 

Phương trình (3) được viết dưới dạng hàm bậc thang đơn vị Heaviside: 

(4) 

 

Trong đó,            - phương trình thuần nhất tương ứng; Hệ số Ck, wm(xi) được xác định 

từ hệ phương trình tuyến tính. 

Sử dụng phần mềm toán học Maple giải phương trình (4) bằng cách thay các giá trị        

x = xi, ta được kết quả tính độ võng wm(x). 

3. Ví dụ tính toán 

Xét cửa phẳng là thép tấm hình vuông dày 0.012 m, có kích thước 8 x 8 m, được gia 

cường bằng 3 dầm ngang chính và 2 dầm dọc phụ. Dầm ngang chính kích thước (hw x hf x tw 

x tf) lần lượt là (0,8 x 0,5x 0,02 x 0,02) m. Dầm dọc phụ kích thước (hw x hf x tw x tf) lần lượt 

là (0,6 x 0,5x 0,02 x 0,02) m. Giả sử mô đun đàn hồi pháp tuyến hay mô đun Young: E = 

2*105 Mpa và hệ số Poison là 0.3. 

Vị trí dầm ngang lần lượt là: x1 = 2.6 m. x2 = 4.8 m, x3 = 6.6 m. 

Vị trí dầm dọc lần lượt là: y1 = 2.7 m, y2 = 5.3 m. 

Sơ đồ tính toán của cửa âu theo hình 2. 

 

Hình 2. Sơ đồ tính toán cửa âu 

Quá trình cấp tháo nước âu tàu sinh ra áp lực thủy tĩnh tác dụng lên cửa âu làm cửa âu 

biến dạng. Sự biến dạng của cửa âu đặc trưng bởi độ võng w(x) khác nhau tại mỗi ô tính toán 

giới hạn bởi dầm ngang và dầm dọc. 

Các hằng số tích hợp được xác định từ điều kiện biên và kết quả tính toán các phương 

trình tuyến tính dựa theo phần mềm toán học Maple [2], [4]. 

Các kết quả tính toán và biểu đồ mô phỏng biến dạng thông qua độ võng của bản mặt 

cửa thể hiện trong hình 3 và hình 4. 

4

0w
q

D
 =

( )
mkZ x
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Hình 3. Biểu đồ mô phỏng biến dạng cửa âu 

  

Hình 4. Đồ thị biểu diễn biến dạng cửa âu tại vị trí x = 7.3 m và y = 6.65 m 

4. Kết luận 

Từ biểu đồ mô phỏng biến dạng của cửa âu trên hình 3, rút ra các kết luận sau: 

- Các giá trị độ võng tương ứng khác nhau và tăng dần theo áp lực thủy tĩnh, tại các vị 

trí dầm dọc và dầm ngang, cửa âu hoàn toàn không bị võng. Độ võng bản mặt cửa xấp xỉ 0 tại 

ô bản mặt trên. Độ võng của bản mặt cửa đạt giá trị lớn nhất là 0.008 m tại vị trí ô bản mặt 

cửa dưới cùng. Giá trị này nhỏ so với kết cấu cửa nên có thể chấp nhận được; 

- Phần mềm Maple mô phỏng đầy đủ và chi tiết biến dạng của cửa âu và có thể dùng 

để tính toán kiểm tra biến dạng cửa âu hoặc các công trình tương tự trong thực tế. 
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Thiết kế nút khung chịu mô men của hệ kết cấu khung thép chịu động đất 

có giảm yếu tiết diện dầm 
Design of connection moment resisting frame of steel frame to be earthquakes have reduced beam 

section   
 

Trịnh Duy Thành, Nguyễn Thị Kim Thịnh 

Trường Đại học Hải Phòng, 

 thanhtd@dhhp.edu.vn 
 

Tóm tắt  

 Tùy theo mức độ ứng xử của kết cấu chịu lực chính dưới tác dụng động đất mà nhà 

thép có các dạng kết cấu khác nhau như khung chịu mô men, khung với hệ giằng đúng tâm, 

kết cấu với lõi bê tông hoặc vách bê tông, vách thép,... Trong đó khung chịu mô men là dạng 

kết cấu trong đó lực ngang được chịu chủ yếu bởi các cấu kiện làm việc cơ bản chịu uốn. Mục 

tiêu thiết kế tổng thể của khung thép chịu mô men khi chịu tải trọng động đất là các vùng tiêu 

tán năng lượng chủ yếu được bố trí ở các khớp dẻo và các khớp dẻo xuất hiện ở một vị trí nào 

đó của dầm hoặc ở vị trí liên kết giữa dầm, cột mà không được xuất hiện ở cột. Điều này được 

gọi là “cột khỏe - dầm yếu”. Để làm được điều này tại vị trí liên kết dầm, cột dầm bị giảm yếu 

tiết diện. Dầm có thể bị yếu đi tại một khoảng cách từ cột bằng một vết cắt ở cánh khi đó 

khớp dẻo di chuyển xa cánh cột và làm giảm sự tập trung ứng suất tại nút trong sự phát triển 

của khớp dẻo.  

 Có nhiều cách để giảm yếu tiết dầm. Như hàn thêm cánh phụ vào dầm với tiết diện 

nhỏ hơn yêu cầu là kiểu giảm tiết diện dầm “ERBS-H”; cắt cánh tại một khoảng cách từ cột 

của một đoạn dầm với tiết diện yêu cầu nối với dầm có tiết diện nhỏ hơn là kiểu giảm tiết diện 

dầm “ERBS-BH”; cắt cánh dầm tại một khoảng cách từ cột theo hình “xương chó - dog 

bone”. Trong đó giảm tiết diện dầm theo kiểu xương chó là một sự lựa chọn thông minh tại 

các liên kết dầm, cột. Nó được phát triển đầu tiên bởi Arcelor Mittal được đề xuất trong một 

chương trình nghiên cứu năm 1988 sau những hậu quả nặng nề của trận động ở Northridge 

năm 1994 và Kobe năm 1995. 

Từ khóa: Khung chịu mô men, khớp dẻo, giảm tiết diện dầm. 

Abstract 

 Depending on the severity of the behavior of the main load bearing structure under 

the effect of the earthquake that steel have different types of structures: Moment Resisting 

Frame (MRF), BucklingRestrained Braced Frame (BRBF), Steel Plate Shear Wall (SPSW),... 

Inside moment Resisting Frame - MRF is the structural form in which the horizontal forces 

are borne mainly by the basic structures bending work. Overall design goals of moment 

Resisting Frame when load torque is the regional earthquake energy dissipation are arranged 

mainly in the joints supple and flexible joints appear in a certain position of the beam or at 

location links between beams and columns that appear in the column are not. This is called 

"strong column-weak beam". To do this in the link position beams, columns, the reduced 

beam section. Beams can be weakened at a distance from the column with a cut side while 

moving away from their joints flexible and reduce the column stress concentration in nodes in 

the development of flexible joints. 

 There are ways to reduce beams section. As weld side wings on the beam with a 

smaller cross section requires the kind of reduce beams section "ERBS-H"; cut off at a 

distance from the passage of a beam columns with required sections connected with a smaller 

cross-section beam the kind of reduce beams section "ERBS-BH"; cut off the beam at a 

distance from the column under the dog bones. In which reduced beam sections style dog 

bone is a smart choice at the link beams, columns. It was developed by Arcelor Mittal first 
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proposed in a research program in 1988 after the severe consequences of the earthquake in 

Northridge in 1994 and Kobe in 1995. 

Keywords: Moment Resisting Frame, plastic hinge, reduce beam section. 
 

1. Mở đầu 

 Nói một cách đơn giản, động đất là những rung động của mặt đất, mạnh yếu khác nhau 

và cảm nhận đựơc trên một vùng rộng. Chúng ta có thể so sánh động đất với vụ nổ bên trong 

lòng đất. Nhưng nói theo ngôn ngữ khoa học, thì động đất là sự giải thoát đột ngột một lượng 

năng lượng lớn tích tụ trong một thể tích nào đó bên trong Trái đất. Thể tích tích tụ năng 

lượng đó gọi là vùng chấn tiêu hay lò động đất và tâm của vùng gọi là chấn tiêu. Vị trí hình 

chiếu trên bề mặt của Trái đất, nằm ngay trên chấn tiêu gọi là chấn tâm. Khoảng cách giữa 

chấn tiêu và chấn tâm gọi là độ sâu chấn tiêu. 

 
Hình1. Chấn tiêu và chấn tâm của một trận động đất 

 

Tùy theo mức độ ứng xử của kết cấu chịu lực chính dưới tác dụng động đất mà nhà 

thép có một trong các dạng kết cấu sau:  

- Khung chịu mô men (Moment Resisting Frame - MRF) là dạng kết cấu trong đó lực 

ngang được chịu chủ yếu bởi các cấu kiện làm việc cơ bản chịu uốn; 

- Khung với hệ giằng đúng tâm (lệch tâm), là dạng kết cấu trong đó lực ngang được 

chịu chủ yếu bởi các cấu kiện chịu lực dọc trục; 

- Kết cấu kiểu con lắc ngược là kết cấu mà trong đó các vùng tiêu tán năng lượng được 

bố trí tại chân cột,... 

 Trong đó khung thép chịu mô men là đối tượng nghiên cứu của nhóm tác giả bài báo. 

Trong khung chịu mô men, các vùng tiêu tán năng lượng chủ yếu được bố trí ở các vị trí khớp 

dẻo trong dầm hoặc nút giao nhau giữa dầm - cột để tiêu tán năng lượng gây ra bởi sự uốn 

theo chu kỳ. Vùng tiêu tán năng lượng cũng có thể bố trí trong cột tại các vị trí sau: tại chân 

khung; tại đỉnh cột ở tầng trên cùng đối với nhà nhiều tầng; tại đỉnh cột và chân cột của nhà 

một tầng. 

 
Hình 2. Ví trí khớp dẻo trong khung chịu mô men (MRF) 
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 Mục tiêu thiết kế tổng thể của khung thép chịu mô men khi chịu tải trọng động đất là 

các vùng tiêu tán năng lượng chủ yếu được bố trí ở các khớp dẻo và các khớp dẻo xuất hiện ở 

một vị trí nào đó của dầm hoặc ở vị trí liên kết giữa dầm, cột mà không được xuất hiện ở cột. 

Có 3 lựa chọn thiết kế liên kết giữa dầm, cột. Mỗi phương pháp làm xuất hiện khớp dẻo ở vị 

trí khác nhau. 

- Liên kết cổ điển như hình 3 không làm tăng khả năng chống mô men ở liên kết giữa 

dầm, cột. Khớp dẻo sau đó được hình thành trong các tiết diện dầm ở gần ngay cánh cột; 

 
Hình 3. Gia cường liên kết dầm, cột kiểu cổ điển 

- Những lựa chọn thiết kế khác nhau như hình 4 làm tăng khả năng chông uốn của 

dầm tới mặt cột tới một điểm nào đó có chiều dài ngắn. Khớp dẻo là sự phát triển sau đó từ bề 

mặt cột; 

 
Hình 4. Các kiểu gia cường khác liên kết dầm, cột 

 

- Liên kết dầm, cột với dầm bị giảm yếu tiết diện. Dầm có thể bị yếu đi tại một khoảng 

cách từ cột bằng một vết cắt ở cánh (RBS). Khớp dẻo di chuyển xa cánh cột và làm giảm sự 

tập trung ứng suất trong nút (được tách ra) trong sự phát triển của khớp dẻo. 

 

 
 

Hình 5. Giảm tiết dầm kiểu “ERBS - H” 
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Hình 6. Giảm tiết dầm kiểu “ERBS - BH” 

 

 
Hình 7. Giảm tiết dầm kiểu “xương chó - dog bone” 

   

  Trong đó giảm tiết diện dầm theo kiểu “xương chó - dog bone” là một sự lựa chọn 

thông minh tại các liên kết dầm, cột. Nó được phát triển đầu tiên bởi Arcelor Mittal được đề 

xuất trong một chương trình nghiên cứu năm 1988. Sau trận động ở Northridge năm 1994 và 

Kobe năm 1995 thì sự ứng xử kém của liên kết đã được quan sát thấy ở rất nhiều khung chịu 

mô men. Và cách giảm tiết dầm theo kiểu “xương chó - dog bone” là sự lựa chọn thiết kế cho 

các liên kết dầm, cột trong khung thép chịu mô men dưới tác dụng của động đất. 

2. Liên kết dầm, cột với dầm giảm yếu tiết diện kiểu “dog bone” 

2.1. Liên kết dầm cột với tiết diện dầm giảm yếu kiểu “dog bone” 

  Thiết kế hình dáng và kích thước giảm yếu tiết diện dầm. Một dạng tốt nhất đề giảm 

tiết diện cánh dầm là cắt tròn như hình 6. 

Chiều dài của vết cắt tròn s và khoảng cách từ chỗ cắt đến mặt của cánh cột a thỏa 

mãn điều kiện: 0.5 0.75 ;0.65 0.85b a b h s h                                          
(2.1) 

 Trong đó: b là bề rộng cánh dầm; h là chiều cao dầm; 

Độ sâu vết cắt nên thỏa mãn:0.2 0.25 ;b c b                                                              (2.2)                                       

 Mô men kháng uốn tiết diện giảm 
,Rd,RBSplM  được tính với chiều rộng cánh dầm:

 2 ;eb b c= -  Công nhận khớp dẻo cách mặt cột 1 khoảng: / 2X a S= +
  Kiểm tra tiết diện dầm giảm yếu: mô men uốn liên kết dầm cột là: 

,connection pl,Rd,RBS pl,Rd,RBS; 2 / 'Ed Ed EdM M V X V M L= + =                                                             (2.3) 

Trong đó: L’ là khoảng cách giữa khớp dẻo bên trái bên phải ở vị trí cuối của dầm như 

hình 11; VEd,E là lực cắt theo tình huống thiết kế chịu động đất tại vị trí khớp dẻo; M 

Ed,connection là mô men uốn thiết kế tính toán theo tình huống thiết kế chịu động đất. 

Kiểm tra điều kiện mô men của liên kế: 
,connection , ,1,1Rd ov pl Rd beamM M                     (2.4) 

Kiểm tra điều kiện lực cắt của liên kết 
, , ,1.1Rd connection Ed Ed G ov Ed EV V V V = +                       (2.5) 
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Hình 8. Hình dáng và kích thước giảm tiết diện dầm kiểu “xương chó - dog-bone” 

 
Hình 9. Tính toán mô men và lực cắt tại tiết diện giảm yếu (vị trí khớp dẻo) 

2.2. Ví dụ tính toán liên kết dầm, cột với dầm giảm tiết diện kiểu “xương chó - dog 

bone” của hệ kết cấu khung thép chịu động đất  

2.2.1. Số liệu công trình 

 Thiết kế nút phía trong khung trục ngang nhà theo phương X với dầm giảm tiết diện 

kiểu “xương chó - dogbone” của công trình tòa nhà văn phòng cao 10 tầng xây dựng tại Hải 

Phòng mỗi tầng cao 3 m, kích thước mặt bằng 28 x 25 m. Hệ kết cấu bao gồm cột thép tiết 

diện chữ I (HBE) và dầm thép tiết chữ I (IPE), lõi vách thang máy bằng BTCT. Mác thép 

S355. Tiết diện dầm cột của công trình đã được lựa chọn tính toán đảm bảo điều kiện “cột 

khỏe - dầm yếu”. 

- Tiết diện dầm theo phương ngang nhà X chọn IPE 330. 

- Tiết diện dầm theo phương dọc nhà Y chọn IPE 300. 

- Tiết diện cột chọn IPE 300HE340M. 
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2.2.2. Tính toán liên kết dầm, cột với dầm giảm tiết diện kiểu “xương chó - dog bone”  

 Dùng phương pháp phân tích phổ phản ứng nhiều dạng dao động kết hợp với phần 

mềm tính toán kết cấu Etabs 9.7.4 để tính toán nội lực công trình với tiết diện dầm chưa giảm 

yếu. Kết quả nội lực nút phía trong khung trục ngang nhà theo phương X bằng phương pháp 

phổ phản ứng dạng dao động. Giá trị mô men uốn lớn nhất của dầm ở tầng 9 ở phần tử B59: 

114,52 kNm. 

Bảng 1. Kết quả nội lực dầm khung trục X2 

Tầng Dầm Tổ hợp Loc P V2 V3 T M2 M3 

STORY9 B59 THBAO MIN 2.1 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 -114.52 

 

Dầm IPE330 3

, 804.10 355 285,42 114,52pl RdM kNm kNm=  =   

Thiết kế hình dáng và kích thước giảm yếu tiết diện cánh dầm theo kiểu “dog - bone”: 

 Khoảng cách a từ chỗ cắt đến mặt của cánh cột thỏa mãn (2.1): 0.5 0.75 ;b a b   
 Chọn: 0,75 0,75 160 120 ;a b mm=  =  =   

 Chiều dài s của vết cắt tròn thỏa mãn (2.1): 0.65 0.85h s h  ; 

Chọn: 0,85 0,85 330 280,5s h mm=  =  = ; 

 Độ sâu vết cắt nên thỏa mãn (2.2): 0.2 0.25 ;b c b   

 Chọn 0,25 0,22 160 40c b mm=  =  = ; 
Vị trí khớp dẻo: / 2 120 280,5 / 2 260,25X a s mm= + = + = . 

  
Hình 10. Nút khung trong với giảm tiết diện dầm IPE330 kiểu “dogbone” 

Kiểm tra điều kiện giảm yếu tiết diện dầm: 

Mô men lớn nhất thu được ở đầu dầm và biểu đồ mô men uốn được xấp xỉ như là 

tuyến tính giữa dầm và 1/3 nhịp, do đó thời điểm thiết kế uốn trong RBS như sau: 1/3 nhịp = 

7000/3 = 2333 mm. Mô men tiết diện tại vị trí khớp dẻo: 

, 114,52 (2333 260,25) / 2333 101,75d RBSM kNm=  - =
 

 
Hình 11. Vị trí khớp dẻo ở dầm giảm tiết diện (RBS) kiểu “dogbone” 
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Mô men dẻo của mặt cắt IPE 330 (chưa giảm tiết diện dầm) bằng: 

3 6

,yfy ,W 804 10 355 285,42 10 ;pl y pl ycM f Nmm=  =   = 
 

 
Đây là kết quả của việc bổ sung: 

6M (h ) 160 11,5 355 (330 11,5) 208.10flange f y fbt f t Nmm= - =    - =
 

6M (h ) 160 11,5 355 (330 11,5) 208.10flange f y fbt f t Nmm= - =    - =
 

2 2 6

w (h 2 ) / 4 8 355 (360 2 12,7) 62,7 10eb w y fM t f t Nmm= - =   -  = 
 

Mô men do bán kính gốc tại nút giao cánh và bụng:
 
6 6

, , w (285,42 208 62,7) 10 14,64 10pl y fy flange ebM M M Nmm- - = - -  = 
 

Mô men dẻo của việc giảm  IPE 360 được tính như sau: 2 80eb b c mm= - =  
 

Mô men cánh: 
 

6

( )M (h ) 80 11,5 355 (330 11,5) 104 10flange RBS f y fbt f t Nmm= - =    - = 
 

Mô men dẻo khi giảm tiết diện dầm: 
 

6 6

, , (104 62,7 14,64).10 181,4.10 181,4pl Rd RBSM Nmm kNm= + + = =  

Bán kính cắt tròn: 2 2(4 ) / 8c 265,88R c s mm= + =  

Lực cắt ngang khi giảm tiết diện dầm do tác động động đất tương ứng với việc 

khớp dẻo hình thành ở đầu bên trái và bên phải của dầm:  

, , ,2 / 'Ed E pl Rd RBSV M L=  

' 7000 377 260,25 6363 6,363columnL L h X mm m= - - = - - = =  

Lực cắt do tác động động đất: 
, 2 181,4 / 6,363 57Ed EV kN=  =  

Lực cắt ,Ed GV do tải trọng bản thân 
2iG Q+   là:  

, 83,41/ 0,5 / 7*0,5*6,363 75,82Ed GV kN= =  

, , ,1,1 75,82 1,1 1,25 57 154,22Ed RBS Ed G ov Ed EV V V kN= + = +   =  

Mô men tại nút sau khi giảm tiết diện dầm : 

, , , ,1,1 289,56Ed connection RBS ov pl Rd RBS EdM M V X kNm= +  =  

Mô men tại nút sau trước khi giảm tiết diện dầm:
 

, , ,1,1 1,1 1,25 285,42 392,5 ; 1,25Rd connection ov pl Rd beam ovM M kNm  =   = =
 

Nhờ có việc giảm tiết diện dầm, mô men thiết kế cho dầm ở nút giao giữa dầm và cột 

đã giảm từ 392,5 kNm xuống 289,56 kNm. Việc giảm trong mô men thiết kế cho các liên kết 

do giảm tiết diện dầm là: (392-289,56)/392,5 = 26%. 

Việc kiểm tra thiết kế cho lực cắt tại các kết nối là:
  

, , ,1,1Rd connection Ed Ed G ov Ed EV V V V = +  

Trước khi giảm tiết diện dầm:
, 83.41 1,1 1,25 112,13 237,59Rd connectionV kN +   =

 

Sau khi giảm tiết diện dầm (RBS): , , 75,82 1,1 1,25 57 154,22Rd connection RBSV kN +   =  

Việc giảm lực cắt thiết kế do giảm tiết diện dầm là: (237,59-154,22)/237,59 =35%. 

Vậy việc giảm yếu tiết diện dầm đã giảm mô men thiết kế xuống 26% và lực cắt 

xuống 35% trong liên kết dầm cột (nút khung) phía trong khung trục ngang nhà theo phương 

X. 

3. Kết luận và kiến nghị 

 Như vậy việc giảm tiết diện dầm theo kiểu “xương chó - dog bone” trong liên kết dầm, 

cột của khung thép chịu mô men dưới tác dụng của động đất mang lại những ưu điểm: giảm 
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độ cứng của kết cấu không đáng kể vì tiết điện dầm chỉ giảm ở đoạn chiều dài rất ngắn; không 

đòi hỏi sự thay đổi của tiết diện để bù đắp lại phần tiết diện đã giảm yếu; giảm sự tập trung 

ứng suất của kết cấu; cho phép tiết diện cột giảm xuống giả thiết tiết diện cột đã được chọn 

theo“cột khỏe - dầm yếu”; cho phép giảm kích thước của các phần tử tăng cứng (độ dày tấm 

lót, đường kính bu lông,...) cần thiết trong cột cho việc truyền mô men và lực cắt trong liên 

kết từ đó giúp giảm giá thành của các liên kết. 

 Việc giảm tiết diện dầm trong liên kết dầm, cột làm cho khớp dẻo (vùng tiêu tán năng 

lượng động đất) sẽ xuất hiện ở một vị trí nào đó của dầm hoặc ở vị trí liên kết giữa dầm, cột 

mà không được xuất hiện ở cột. Từ đó giúp chúng ta trong tính toán thiết kế sẽ chủ động thiết 

kế một số lượng khung kháng chất nhất định với tiết diện dầm cột lực chọn theo điều kiện 

“dầm yếu cột khỏe”. Còn các khung còn lại sẽ được thiết kế với tiết diện dầm, cột nhỏ hơn 

nhằm giảm chí phí chế tạo và xây dựng. 

 Để đánh giá được chính xác việc giảm sự tập trung ứng suất tại liên kết dầm cột cũng 

như mô hình hóa nút khung với dầm giảm tiết diện ngay từ đầu khi tính toán thiết kế công 

trình thì nhóm tác giả kiến nghị ngoài sử dụng các phần mềm tính toán còn sử dụng các phần 

mềm phân tích kết cấu mạnh mẽ như Analysis. 
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Abstract 

In harbour, not only has breakwater affected on the reduction of wave height but it 

also has prevented sedimentation depositing in access channels. Hence, dredging volume 

each year will be decreased. The content of this paper presents all natural factors that 

influence deposition-erosion process in access channels, relying on calculating tool MIKE 21 

to calculate deposition-erosion volume in each factor. According to the input data, authors 

calculated the breakwater’s effects on deposition-erosion process in access channel of Dung 

Quat thermal power plant. The results are collected and compared in cases that have and 

have not the breakwater to affirm the sedimentation preventing function of the breakwater in 

harbour.     

Keywords: Breakwater, deposition, erosion, access channel.   

 

1. Introduction 

Estimately, the middle of Vietnam has a total coastline length of over 1000 km, where 

residences and coastal economic zones most locate. In particular, Dung Quat Economic Zone 

(Quang Ngai province) is important for the development of the deep-water port system at 

Dung Quat Bay. Dung Quat Thermal Power Plant Project has been approved by the 

Government and Quang Ngai province, which is under land clearance stage. Following the 

approved plan, the project will establish a 3,5 km branch channel from national channels to 

the existing channel of Dung Quat port, adding 1,3 km to the existing west breakwater that 

will be the coal port for 100.000 DWT cargo ships [1]. 

So far, there is no specific research on the effects of the breakwater on sediment in 

access channel. The purpose of this paper presents the natural elements affecting the 

deposition - erosion in channels and calculates the access channel at Dung Quat Thermal 

Power Plant under the influence of prolonged breakwater. The calculated results give the most 

accurate estimated volume of the sedimentation over time.  

2. Originations impact deposition-erosion process in access channels   

According to [3], access channels are designed to ensure that the width and depth are 

safe for ship navigating. However, the slope of the access chanels can be eroded or deposited 

because of two main reasons: 

- The impact of pure flow; 

- The impact of flows and waves. 

It is easy to understand that the causes of erosion are the flows and waves that impact 

on slope and sedimentation movement, but the eroded volume of slope is usually smaller than 

deposited one. 

Moreover, the phenomenon of sedimentation will affect the harbour navigating depth 

for the vessels, which also is a significant issue with all access channels in Vietnam. 

Sediment in access channels can be categorized as below: 

- Bottom sediment: sediment moves closely to the river bottom in the form of rolling, 

sliding, jumping motion; it’s velocity is different from the flow velocity; 
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- Suspended sediment: sediment moves in the water for a long time, it’s velocity is 

similar to the flow velocity. 

3. Choosing calculation tools 

Currently, the world is using some computational models of hydraulics, such as: 

- HEC - RAS model (HEC- River Analysis System), the Association of American 

military engineers built it to simulate river systems; 

- MIKE model developed by DHI Water & Environment; 

- Delft - 3D model developed by Hydraulics Institute of Delft, the Netherland; 

- ISIS model developed by Halcrow company and Wallingford university. 

Dung Quat Bay is a hydrological and hydraulic system influenced by the natural 

elements and artificialities. Calculated area is a small area under the influence of both 

hydrological factors and combination construction. Therefore, the most appropriate tool is 2-

D hydraulics model to  simulate the hydrodynamics for this area. 

With the goal of simulating and calculating the effects of breakwaters on access 

channels in Dung Quat Thermal Power Plant, author selected MIKE 21 software, for it meets 

the following criterias: 

- Being a multi-function set of modular software; 

- Tested with actual projects over the world; 

- Providing hydraulic calculations with high accuracy; 

- Satisfying the purpose of the research; 

- User-friendly. 

MIKE 21 basic equations [2] 

Continuity equation: 

wv
S

y z

  
+ + =

  

u

x
         (1) 

Moment equation in the x and y direction: 
2

0 0

wu 1
a

u t s
z

p pu u vu g u
fv g dz F v u S

t x y z x x x z z



 

       
+ + + = - - - + + +

        

 
 
 

   (2) 

2

0 0

wv 1
a

v t s
z

p pv v vu g v
fu g dz F v v S

t y x z y y y z z



 

       
+ + + = - - - - + + +

        

 
 
 

  (3) 

Where: t- time; x, y and z- coordinate Cartesian; f = 2Ωsin - Coriolis parameter; vt 

- vertical viscous mess; S - the magnitude of the flow due to the orriginal points; (us, vs)- 

velocity of flow going into realms; Fu, Fv -the terms horizontal stress. 

Sediment transport module MIKE 21 ST [2] 

Mike 21 ST, the calculating module of sediment transport, is determined by 5 theories: 

+ Engelund and Hansen’s theory of total sediment transport; 

+ Engelund and Fredsøe’s theory of total sediment transport;  

+ Zyserman and Fredsøe’s formula of sediment transport; 

+ Meyer-Peter and Müller’s theory of total sediment transport;  

+ Ackers and White’s formula of total sediment transport. 

4. Calculation results 

Input data model MIKE 21: topography; geology; wind (wind storms, wind seasons); 

hydrology. 



THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016                                       331 

 
 

Figure 1. The topography of this 

area 

Figure 2. Topography and grid of access 

channels 

Wind directions: 

- Windstorm: hurricanes reach the shore in any directions, selected particular direction 

(causing the highest wave) and the other directions on two sides, namely: 18o, 48o, 78o, 108o, 

348o; 

- Seasonal wind: directions depending on wind graphic in the working area, two 

representative velocities chosen are 9 m/s and 14,9 m/s; the wind directions are selected as the 

directions of seasonal wind blowing from the sea, which is capable of causing large waves: 

18o, 45o, 90o, 315o. 

Table 1. Factors causing deposition-erosion process in access channels 

Total volume 

Causing storm wind  
Causing season wind  Causing 

flow Velosity 9 m/s Velosity 14,9 m/s 
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Calculation steps: the input data model  wave parameters in access channels  

deposited-eroded sedimentation volume in access channels (within 1 year). 

The total sedimentation volume in access channels at the port of Dung Quat Thermal 

Power Plant [1] is calculated in two cases, the extended western breakwater (1,3 km) the one 

without the extension to identify the effects of breakwater on deposited - eroded access 

channel obviously. 

Calculated results show that: 

+ The deposition - erosion volume with storm waves are negligibly compared to the 

season waves and currents due to the very short time impact; 

+ The volume by seasonal waves: the deposition volume in case with breakwater is 

larger than the other; 

+ The volume by flow: the deposition volume in case with no breakwater is larger than 

the other and dominates the access channels; 

+ The total amount of deposition volume with no breakwater is more than the other 

with average thickness of 0,64 m. 
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Table 2. Total volume in two cases 

Number Kind of sediments 
No sketching 

breakwater (m3) 

With sketching 

breakwater (m3) 

1 By storm wind  -2.970 -2.055 

2 By season wind 36.946 95.810 

3 By flow 685.576 28.441 

Total 719.552 122.196 

 

 
Figure 3. Comparison of two cases 

5. Conclusion 

Theoretically, this paper presents the origin of sediment and the factors cause deposition 

and erosion in access channels, beside argumenting and showing the reasons for choosing the 

MIKE 21 model to calculate the quantity of deposition-erosion volume. 

In term of calculations, the authors performed calculations determining deposition-

erosion volume in a year with no breakwater and with added breakwater, hence, proposing 

recommendations to build the sketching breakwater to reduce the dredging volume annually, 

ensuring the technical requirements with access channels. 
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